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przyślij nam 
swoje 

zdjęcie!

Pokaż 
się murale

Nowy mural w  Katowicach 

upamiętnia artystę Grupy Ja-

nowskiej Erwina Sówkę – wy-

bitnego, niedawno zmarłego 

malarza. Malowidło zdobi ścia-

nę szczytową bloku mieszkal-

nego przy ul. 1 Maja 162 a-d, 

nieopodal Centrum przesiad-

kowego w  Katowicach-Za-

wodziu. Inicjatorem powsta-

nia muralu jest Miejski Dom 

Kultury „Bogucice-Zawodzie”, 

a namalowali go Karol Kobryń 

i  Jan Razpazjan. projekt zo- 

stał sfinansowany ze środków 

przeznaczonych na inicjatywy 

lokalne.fo
t. 
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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.

Historyczne zdjęcie 
kinoteatru Rialto, 
znajdującego się 
przy ul. św. Jana 24 
w Katowicach, 1992 r. 
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Nowo otwarty kompleks 

tworzą: stadion wielofunk-

cyjny z boiskiem piłkar-

skim z  nawierzchnią 

z  trawy syntetycznej, 

bieżnia lekkoatletyczna 

5-torowa z  nawierzch-

nią poliuretanową, roz-

bieg i  skocznia do skoku 

wzwyż, rzutnia do pchnięcia 

kulą, rozbieg i skocznia do skoku 

o  tyczce, piaskownica z  rozbiegiem do 

skoku w  dal, boisko do baseballu z  na-

wierzchnią z  trawy naturalnej i  mączki, 

dwa boiska do piłki plażowej i boisko wie-

lofunkcyjne.

W ramach inwestycji powstał także bu-

dynek z  szatniami i  pomieszczeniami 

technicznymi. Nie zabrakło również try-

bun. przed budynkiem przygotowano 

nowe miejsca parkingowe, ścieżki dla 

pieszych oraz rowerzystów. 

– To bardzo ważny obiekt, bo mieści się 

na południu naszego miasta, gdzie takich 

otwartych obiektów sportowych nie ma 

za dużo. Można powiedzieć, że to realizacja 

marzeń, bo znam ten obiekt od dzieciństwa 

[kompleks sportowy powstał w  miejscu 

dawnego boiska Kolejarza – przyp. red.]. 

Tutaj trenowałem piłkę nożną, odbywały 

się tu wydarzenia lokalne, takie jak turnie-

je międzyszkolne. To bardzo fajne miejsce. 

Na szczęście udało się ten teren zakupić 

i przeprowadzić na nim tę inwestycję – po-

wiedział portalowi WKaToWICaCH.eu 

prezydent Katowic Marcin Krupa.

Z  okazji otwarcia obiektu dla katowi-

czan przygotowano wiele atrakcji, w tym 

pokazy baseballa 

oraz  spotkanie ze 

sportowcami i  trene-

rami: Magdaleną Stefano-

wicz, piotrem Liskiem, aleksandrem 

Matusińskim, Krzysztofem Kotulą oraz 

Iwoną Niedźwiedź.  

– Ten obiekt jest piękny i multisportowy. 

To inwestycja w młodzież i mam nadzieję, 

że dzięki temu wyjdzie ona z domu, bo tro-

chę się zastaliśmy. Nie ukrywam, że tych 

stadionów na świecie i  w  Polsce widzę 

bardzo dużo — ten jest zrobiony z głową 

i  profesjonalnie. To dla mnie ważne jako 

profesjonalisty w lekkoatletyce. Myślę, że 

dzieci też będą z niego korzystać i może 

dzięki niemu kulturę lekkoatletyczną po-

pchniemy dalej – mówił lekkoatleta i  re-

kordzista polski w  skoku o  tyczce piotr 

Lisek.

w Katowicach 
otwarty!

Stadion na asnyka

28 października 

mieszkańcy kato-

wic mogli po raz 

pierwszy zoBaczyć nowy oBiekt. 

w  piotrowicach przy ul. asnyka 

otwarto nowoczesny kompleks 

sportowy. na jego terenie znaj-

duje się kilka Boisk dostępnych 

dla mieszkańców, którzy Będą 

mogli poćwiczyć m.in. grę w Base-

Ball, koszykówkę czy siatkówkę. 

 fot. m. ostrowska-lindner/wkatowicach.eu

Salon 
ferrari 

katowice
najlepszy 

na świecie!

Wyróżnienie jest przyznawane deale-

rom, którzy działają na najwyższym 

poziomie w  takich aspektach, jak: 

sprzedaż samochodów, opieka nad 

klientem, działania marketingowe, pro-

mocja i reprezentacja marki w regionie.

Salon Ferrari w  Katowicach działa od 

7 czerwca 2013 r. od tego czasu zespół 

Ferrari Katowice zorganizował kilka 

ogólnopolskich premier najnowszych 

modeli w gamie Ferrari oraz ciekawych 

eventów dla klientów marki i salonu.

W  grudniu 2014 r. salon Ferrari Kato-

wice został rozbudowany i obecnie na 

stałe znajduje się w  nim ekspozycja 

4 nowych modeli oraz 3 samochodów 

używanych.

kamil Zatoński

miejscem jest Boisko do 

BaseBalla, dzięki któremu 

Być może ten sport stanie 

się w mieście popularniejszy. 

>> ważnym

fot. Materiał partnera

Ferrari katowice został 

uznany za najlepszy salon 

Ferrari na świecie w  2021  r. 

–  ustalił dziennikarz portalu  

wkatowicach.eu. decyzja za-

padła podczas corocznego 

spotkania dealerów marki 

Ferrari z  całego świata. sa-

lon otrzymał nagrodę w po-

staci silnika V12 Ferrari.

– Mamy pierwsze w  Katowicach pro-

fesjonalne boisko baseballowe, jedno 

z  nielicznych w  kraju. Myślimy, że jest 

najwyższej jakości. Jesteśmy przekona-

ni, że ten obiekt przyczyni się do tego, że 

baseball będzie bardziej popularny, bo 

trudno uprawiać sport bez odpowied-

niej infrastruktury – powiedział dyrektor 

MoSiR Katowice Daniel Muc.

– Obiekt jest bardzo ładny. Cieszymy się, że 

w końcu możemy na nim zagrać. Nareszcie 

mamy miejsce do treningu dedykowane 

baseballowi, możemy tutaj więcej potre-

nować  i  to bezpiecznie dla 

wszystkich – podsumował 

Wojciech Gwioździk z Base-

ballowego Klubu Sportowe-

go Rawa Katowice.

Inwestycja kosztowała 

40,9 mln zł brutto. Jej wy-

konawcą jest przedsię-

biorstwo wielobranżowe 

GRETaSpoRT z Dąbrowy 

Górniczej.
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Wiele miesięcy temu wniosek, by jedno 

z katowickich rond otrzymało taką nazwę, 

zgłosiły Nowa Lewica i Młoda Lewica.

– Wspólnie z  prezydentem Marci-

nem Krupą jesteśmy zgodni, że jeden 

z obiektów położonych na terenie mia-

sta Katowice powinien nosić nazwę 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Myślę, że niedługo taka inicjatywa zo-

stanie przez pana prezydenta wskaza-

na i poddana pod decyzję Rady Miasta. 

Jestem przekonany, że w  tym zakresie 

nie będzie żadnych wątpliwości i wszy-

scy mieszkańcy podzielą naszą opinię, 

że WOŚP powinna mieć swoje symbo-

liczne miejsce również w Katowicach – 

mówił przewodniczący Rady Miasta Ka-

towice Maciej Biskupski.

– W  tej sprawie został złożony wnio-

sek, który rozpatrzy Rada Miasta. 

Wskazałem rondo, które powinno tę 

nazwę otrzymać. To rondo turbinowe 

w  dzielnicy Piotrowice w  ciągu DK81 

i ul. Armii Krajowej. Myślę, że to będzie 

doskonała wizytówka i uhonorowanie 

działalności wszystkich wolontariu-

szy i  Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy na rzecz mieszkańców i całej 

Polski – powiedział prezydent Kato-

wic Marcin Krupa.

Justyna, Magda i Natalia to trzy ko-

biety po trzydziestce, które mają 

wszystko: rodzinę, przyjaciół, pasję, 

swoje miejsce na ziemi i... raka. No-

wotwór stał się częścią ich życia.

Spotkały się za sprawą Natalii Ko-

nieczny, autorki projektu #mam- 

wszystkoiraka, która w pracowni 

fotograficznej 7. piętro w Katowi-

cach zorganizowała sesję zdjęcio-

wą dla kobiet chorujących onkolo-

gicznie.

Na rynku w  Katowicach rozpoczął się 

Jarmark Bożonarodzeniowy. W tym roku 

trwa on od 18  listopada i  do 8  stycznia. 

W jego trakcie można skorzystać z wielu 

atrakcji. 

oprócz stoisk pełnych różnych pysz-

ności i  ozdób świątecznych można 

zobaczyć jarmark z  góry – z  diabel-

skiego młyna, który stanął przed 

Teatrem Śląskim. przewidziano też 

mnóstwo atrakcji towarzyszących: 

parada mikołajkowa, występy grup ar-

tystycznych, spektakle teatralne, spo-

tkanie ze św. Mi-

kołajem, koncerty 

orkiestry górniczej 

czy bajkowe domki 

z  animacjami świą-

tecznymi. postawiono 

lodowisko, działa kolejka 

elektryczna i  karuzela wikto-

riańska. Mieszkańcy mogą zobaczyć 

koncertujący zimowy zespół leśnych 

zwierzątek, jest też aktywna scena 

z  pracującymi elfami, lodowa kraina 

niedźwiadków polarnych oraz scena 

z  ołowianym 

żołnierzykiem.

Jarmark w  tym 

roku na rynku 

będzie gościł do 

8 stycznia. Dłużej 

katowiczanie będą 

mogli korzystać z  lodo-

wiska znajdującego się na rynku. 

oprócz Jarmarku Bożonarodzenio-

wego w  centrum Katowic odbędzie 

się także tradycyjny Jarmark na Ni-

kiszu.

Rondo woŚP
w Katowicach?

czy w katowicach 

pojawi się rondo 

im. wośp? decyzję 

w tej sprawie podej-

mie rada miasta ka-

towice. prezydent 

marcin krupa wy-

znaczył już miej-

sce, które mogłoBy 

otrzymać tę nazwę. fot. m. ostrowska-lindner/wkatowicach.eu

Mają wszystko

rakafo
t. 
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więcej 

w naszej 

relacji.

i mają... 

Diabelski młyn, elfy 
i bajkowe domki
– co na Jarmarku fot. o. krzyżyk/ 

wkatowicach.eu

Bożonarodzeniowym?

Katowice i Gliwice to miasta z woje-

wództwa śląskiego, które znalazły się 

w  pierwszej dziesiątce najlepszych 

miast na prawach powiatu w Rankin-

gu Zrównoważonego Rozwoju 2022. 

Nasze miasto zajęło czwartą lokatę, 

wyprzedzając tym samym Kraków 

czy Wrocław. Ranking opracowany 

został przez zespół prof. Eugeniusza 

Sobczaka. powstał w oparciu o ana-

lizę wskaźników obejmujących roz-

wój gospodarczy, społeczny i ochro-

nę środowiska. partnerem rankingu 

od wielu lat jest Fundacja polskiego  

Godła promocyjnego.

Ranking uwzględnia wszystkie pol-

skie miasta i  gminy. Materiałem 

źródłowym są niezależne dane 

Głównego Urzędu Statystycznego, 

dzięki czemu wyniki rankingu w spo-

sób wiarygodny i  przekrojowy od-

zwierciedlają rozwój polskich jedno-

stek samorządu lokalnego i wskazują 

liderów spośród gmin wiejskich, miej-

sko-wiejskich, miejskich oraz miast 

na prawach powiatu. W  tej ostatniej 

kategorii 4. miejsce zajęły Katowice. 

Za stolicą Górnośląsko-Zagłębiow-

skiej Metropolii uplasowały się m.in. 

Kraków, Wrocław, Sopot i Rzeszów. 

o miejscu w rankingu decyduje suma 

punktów uzyskanych z oceny takich 

kryteriów, jak m.in.: wydatki inwesty-

cyjne i transportowe, liczba osób pra-

cujących i bezrobotnych, napływ i od-

pływ ludności, liczba absolwentów 

szkół ponadgimnazjalnych, odsetek 

mieszkańców korzystających z  sieci 

wodociągowej, kanalizacji komunal-

nej i oczyszczalni ścieków.  

ranking 
Zrównoważonego 

Rozwoju 2022: 
Katowice na 4. miejscu, 

przed Krakowem 
i Wrocławiem
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21 PaźDZieRnika na 
ekrany polSkich kin 
wsZeDł najnowsZy filM 
lecha Majewskiego 
Brigitte Bardot 
cudowna. 
Najnowszy film reżysera, inspirowany 

jego książką Pielgrzymka do grobu Bri-

gitte Bardot cudownej i Odyseją Home-

ra, to pełna odniesień do kina, osobista 

podróż reżysera do świata dzieciństwa 

i  młodości. Mroczne realia pRL-ow-

skiej codzienności skłaniają bohatera 

do ucieczki w świat swojej wyobraźni, 

w którym wspomnienia, emocje, realne 

postaci i filmowe fan-

tazje przenikają się 

i  łączą w  magiczną 

całość. W filmie zoba-

czymy m.in.: Joannę 

opozdę (Brigitte Bar-

dot), Weronikę Rosa-

ti (Liz Taylor), Eryka 

Lubosa (Cézanne), 

Magdalenę Różdżkę 

i  andrzeja Grabowskiego. Film był re-

alizowany w  wielu śląskich lokacjach, 

takich jak: IV Liceum ogólnokształcące 

w Katowicach, kinoteatr Rialto w Kato-

wicach, budynek sosno-

wieckiej Szkoły Realnej, 

I Liceum ogólnokształcą-

ce w Zabrzu, zespół pała-

cowo-parkowy w Krowiar-

kach czy pałac Kawalera 

w Świerklańcu.

pan klekS powraca
Katowice są także scenerią do inne-

go filmu. W  przyszłym roku do kin 

ma trafić pierwsza część nowej ada-

ptacji Akademii Pana Kleksa. Książ-

ka jest lekturą w  szkole podstawo-

wej. Wychowało się na niej wiele 

pokoleń, a tysiące polaków pamięta 

także filmową adaptację z  1984 r., 

i  piotra Fronczewskiego jako kulto-

wego pana Kleksa. Zdjęcia do filmu 

są kręcone za granicą i  w  polsce 

–  także w  Katowicach. Dlaczego 

w Katowicach? Bo to tutaj – na tere-

nie Fabryki porcelany – istnieje Baj-

ka pana Kleksa. 

Wyjątkowe miej-

sce, w  którym 

dzieci oraz ich 

rodzice mogą za-

głębić się w  za-

czarowany świat 

z  książki, wziąć 

udział w różnych 

zabawach i eks-

perymentach. Dzieci chętnie spę-

dzają tutaj wolny czas. To właśnie 

Bajka pana Kleksa jest koproducen-

tem nowej adaptacji filmowej. Do-

datkowo Miasto Ka-

towice podpisało list 

intencyjny wyrażają-

cy wolę współpracy 

przy promocji Katowic 

podczas powstawa-

nia i premiery filmu.

26 października prezydent Katowic pod-

pisał zarządzenie wprowadzające „plan 

zimowego utrzymania dróg na sezon 

2022/2023” i  powołujące „Zespół ko-

ordynujący działania w  zakresie zimo-

wego utrzymania dróg na terenie miasta 

Katowice”. Warto zaznaczyć jednak, że 

przygotowania do kolejnego zimowego 

sezonu zaczynają się zaraz po zakoń-

czeniu poprzedniego.

Wtedy cały sprzęt wykorzystywany 

w  zimowych zadaniach zostaje odpo-

wiednio zakonserwowany, ponieważ 

praca w  trudnych warunkach pogodo-

wych powoduje szybsze zużywanie się 

poszczególnych elementów. Następnie 

w  magazynach uzupełniane są zasoby 

soli i piasku.

od września sprawdzany jest stan tech-

niczny maszyn, wykonuje się niezbędne 

przeglądy i  naprawy. aktualizowane są 

również trasy, po których będą poru-

szały się piaskarki. od października do 

początku listopada przygotowywany 

jest pozostały sprzęt, co także polega na 

przeglądach i  niezbędnych naprawach, 

aby podczas realizacji zadań usterki ma-

szyn zdarzały się jak najrzadziej. 

Brigitte Bardot 
i Pan kleks

na ulicach Katowic

fot. B. kułakowski
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6 tys. ton soli, 300 ton piasku 
i 25 pługopiaskarek

akcja Zima
w Katowicach: 

Plan oDŚnieżania kaTowic
Koordynacją prac w  ramach akcji Zima 

w Katowicach zajmuje się Centralna Dys-

pozytornia Zimowego Utrzymania Dróg 

w  MpGK, która pracuje 24 godziny na 

dobę przez cały tydzień. W przypadku in-

tensywnych opadów śniegu lub występo-

wania warunków atmosferycznych powo-

dujących gołoledź w pierwszej kolejności 

odśnieżane są główne arterie komunika-

cyjne, centrum i drogi krajowe przebiegają-

ce przez miasto, a dopiero po ich udrożnie-

niu – drogi o mniejszym natężeniu ruchu.

Cały obszar Katowic z jezdniami, parkin-

gami i  zatokami autobusowymi został 

podzielony na rejony w czterech katego-

riach i standardach utrzymania zimowe-

go. W  sumie to ponad 750 kilometrów 

dróg, co sprawia, że podczas ich odśnie-

żania służby pokonują w sezonie nawet 

140 tys. kilometrów – to więcej niż trzy-

krotność obwodu kuli ziemskiej.

oczyszczane są też Centra przesiadko-

we i  Międzynarodowy Dworzec auto-

busowy. aby zapewnić bezpieczeństwo 

osobom wybierającym alternatywne 

sposoby poruszania się po mieście, od-

śnieżane są również drogi rowerowe.

za oknami mamy złotą jesień, ale zima coraz Bliżej. miejskie 

służBy przygotowują się już do sezonu zimowego. 6 tys. ton 

soli drogowej, 300 ton piasku, 25 pługopiaskarek — to tyl-

ko początkowe zapasy, jakimi dysponuje miejskie przedsię-

Biorstwo gospodarki komunalnej w katowicach. ich ilość 

Będzie się zwiększać w miarę potrzeB.

fo
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     protest 
przeciwko cPk

w Katowicach
mieszkańcy katowic 

i okolic po raz kolejny 

zaprotestowali prze-

ciwko powstaniu cen-

tralnego portu komu-

nikacyjnego. w soBotę, 

5 listopada, protestu-

jący przeszli z  placu 

wolności na rynek. 
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Nie milkną głosy oburzenia związane 

z  budową Centralnego portu Komuni-

kacyjnego i rozbudową linii kolejowych. 

Mieszkańcy boją się o  swoje domy 

i  najbliższą okolicę, przez którą mają 

przebiegać tory. Zgromadzenie publicz-

ne zostało zorganizowane przez Sto-

warzyszenie „Tak dla naszej przyszło-

ści” i rozpoczęło się o godz. 12:00.

– Wyrażenie protestu i  sprzeciwu dla 

inwestycji Centralnego Portu Komu-

nikacyjnego i  Kolei Dużych Prędko-

ści, w  szczególności proponowanych 

przebiegów korytarza kolejowego linii 

KDP 170 Katowice – granica państwa 

– Ostrawa, a także sprzeciw wobec pro-

cedowanych przepisów wywłaszcze-

niowych  (zmianie w ustawie o gospo-

darce nieruchomościami)  oraz wobec 

innych projektów ustaw, w tym projektu 

ustawy o  ochronie ludności i  zapobie-

ganiu klęsce żywiołowej – tak cel spo-

tkania przedstawili organizatorzy.

protest rozpoczął się na placu Wol-

ności, następnie zebrani przeszli jezd-

nią dookoła placu, a później ul. 3 Maja 

(jezdnią) na rynek (plac Kwiatowy), gdzie 

odbył się happening. Miasta chcą bronić 

interesu mieszkańców.

Inwestycja nie jest realizowana przez 

miasto, jednak ze względu na to, że in-

geruje ona w  zabudowę mieszkanio-

wą, a  tym samym bardzo ważny jest 

jej aspekt społeczny, prezydent Marcin 

Krupa zadeklarował zaangażowanie 

w sprawę.

osobiście reprezentował mieszkańców 

podczas spotkań online, które organi-

zowała firma Egis poland Sp. z o.o. na 

zlecenie Centralnego portu Komuni-

kacyjnego (CpK) w  celu omówienia 

proteSt prZeciwko cpk 
w kaTowicach

zadaliśmy prezydentowi 

marcinowi krupie pyta-

nie o dystryBucję węgla 

przez samorządy. 

węgla 
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o dystrybucji 

– Dystry-

bucja węgla 

nie jest zadaniem 

samorządu. Jednak działając 

w  stanie wyższej konieczności 

i  kierując się interesem mieszkań-

ców Katowic, którzy znaleźli się 

w  trudnej sytuacji, podjęliśmy de-

cyzję, że włączymy się w działania 

rządowe i pomożemy w dystrybucji 

węgla na naszym terenie. Zadanie 

to jest trudne i  złożone, ale wiele 

razy w  kryzysowych sytuacjach 

pokazywaliśmy, że potrafimy szyb-

ko i skutecznie działać. Ważną kwe-

stią jest fakt, że katowiczanie będą 

mieli do dyspozycji węgiel wydoby-

wany przez PGG, która odpowiada 

za jego jakość – mówi prezydent 

Katowic Marcin Krupa. 

od 14 listopada ru-

szyła sprzedaż węgla 

na preferencyjnych warun-

kach. organizacją procesu zarządza 

miasto, wnioski aplikacyjne obsłu-

guje MopS, a  dystrybucję MpGK. 

Wnioski można składać w  formie 

tradycyjnej, zanosząc wydrukowany 

dokument do jednego z terenowych 

oddziałów MopS-u (ul. andrzeja  10, 

ul. Warszawska 42, ul. oblatów  24, 

ul.  Gliwicka 96, ul. Dębowa 16c, 

ul. Czecha 2, ul. Świdnicka 35a, ul. Łę-

towskiego 6a, ul. Krakowska  138 

oraz do centrali ośrodka przy ul. Ja-

giellońskiej 17), lub elektronicznie za 

pośrednictwem epUap. Cena 1  tony 

węgla wynosi 2 tys. zł. Więcej infor-

macji znajduje się na podstronie 

www.katowice.eu/wegiel. 

sposobów realizacji konsultacji spo-

łecznych. W  spotkaniu stacjonarnym, 

które w lutym odbyło się w Katowicach, 

uczestniczyli również przedstawiciele 

miasta.

W  związku z  planami budowy CpK, 

który ma powstać między Warszawą 

a Łodzią, rozbudowane mają zostać li-

nie kolejowe w polsce, w tym linia Kato-

wice – ostrawa.

– Wiemy, że Centralny Port Komu-

nikacyjny chce zaprezentować kilka 

wariantów rozbudowy linii kolejowej 

i skonsultować je z Państwem w lutym 

tego roku. Jako władze samorządowe 

weźmiemy udział w tych konsultacjach, 

by bronić Państwa interesów. Na pew-

no nie wyrazimy zgody na tak mocną 

ingerencję planowanych linii w zabudo-

wę mieszkaniową, jak wynika to z pla-

nów, które zostały opublikowane w In-

ternecie. Jednocześnie zwrócę się do 

Egis Poland Sp. z o.o., która w  imieniu 

CPK będzie prezentować koncepcje, by 

konsultacje prowadzone przez tę firmę 

zostały zrealizowane w  takiej formie 

i czasie, by jak najwięcej mieszkańców 

mogło wziąć w  nich udział i  wyrazić 

swoją opinię – mówił już na począt-

ku stycznia prezydent Katowic Marcin  

Krupa.

po analizach wariantów przedsta-

wionych przez CpK miasto Katowice 

wspólnie z  Tychami, Mikołowem, Wy-

rami i Łaziskami Górnymi chcą wysto-

sować apel, by wykorzystać istniejący 

ślad modernizowanej niebawem linii 

E65 w  kierunku Tychów, a  następnie 

linii 169 w kierunku Wyr.

– Jako społeczność Katowic powinni-

śmy mieć wpływ na to, co się będzie 

działo w naszym mieście. Rozwój kolei 

w naszym regionie i w samych Katowi-

cach jest ważny, ale może następować 

wyłącznie z poszanowaniem praw ka-

towiczan. Dlatego proponujemy – chro-

niąc interes mieszkańców – by rozwój 

Kolei Dużych Prędkości oprzeć na ist-

niejących śladach kolejowych – mówi 

Marcin Krupa.

prezydent Katowic dodaje, że ważny 

jest wspólny głos w  tej sprawie kilku 

gmin. obecnie przygotowywane jest 

oficjalne stanowisko.

kacper jurkiewicz
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Katowice po raz trzeci staną się stolicą czekolady! Festiwal 

Czekolady będzie największym czekoladowym show w pol-

sce! Katowicka Galeria Szyb Wilson zamieni się w kopalnię 

czekolady i zabierze Was w świat dzieciństwa i słodkich za-

chwytów.

fot. organizator

szyb wilson, katowice

al Bano  
i romina power

25.11.2022 spodek, katowice
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al Bano i romina power ponownie w polsce! niezapomniani arty-

ści wielkich światowych scen specjalnie dla polskiej publiczności 

wykonają swoje największe przeboje w towarzystwie wyjątkowej 

orkiestry. usłyszymy takie utwory, jak: Felicita, Sempre sempre, 

Liberta, Ci Sara, Tu soltanto tu, Sharzan, Nostalgia Canaglia oraz 

wiele innych. 

jarmark  
na nikiszu 

Kolejna edycja Jarmarku na Nikiszu, podczas którego można będzie po-

czuć magię nadchodzących świąt Bożego Narodzenia w otoczeniu urokli-

wych kamienic katowickiego Nikiszowca.  

9–11.12.2022nikiszowiec, katowice

Trasa pomarańczowa 2022

spodek, katowice
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mający na koncie cztery dekady aktywności scenicznej kult zapra-

sza na koncert w ramach corocznej trasy pomarańczowej. podczas 

koncertu nie zabraknie najważniejszych i znanych od dekad utwo-

rów, jak również materiału z najnowszego albumu Ostatnia płyta, 

który ukazał się w maju 2021 r. festiwal czekolady

3–4.12.2022

kult
26.11.2022
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 K U LT U R a fizyczna

Foto: al. bano

Podpis foto: 

 – 

Spodek, Katowice

Foto: kult

Podpis foto: 

Foto: czekolada

Podpis foto: fot. Organizator

2022

Foto: nikisz

Podpis foto:

w Katowicach

2022
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GKS Katowice i  Comarch Cracovia zmierzyły 

się w  walce o  Superpuchar polski w  hokeju na 

lodzie. aktualny mistrz polski z  Katowic zagrał 

z  ubiegłorocznym zdobywcą pucharu polski na 

własnym lodowisku. Zwycięsko z tego starcia wyszła 

GieKSa, która pewnie 

pokonała Cracovię.

GKS Katowice po raz 

pierwszy w  historii zagrał 

o  Superpuchar polski i  po 

raz pierwszy zdobył trofeum 

na własnym lodowisku 

przy katowickim Spodku. 

Mecz GieKSy z  Cracovią 

zakończył się wynikiem 7 : 1.

mateusz terech

W poniedziałek, 17 października, w Ka-

towicach podpisano deklarację „Stop 

agresji w  świecie sportu”. pod doku-

mentem podpisali się: artur popko, pre-

zes polskiej Ligi Siatkówki; Sebastian 

Świderski, prezes polskiego Związku 

piłki Siatkowej; Mirosław Minkina, pre-

zes polskiego Związku Hokeja 

na Lodzie; Bogumił Sobula, 

wiceprezydent Katowic; 

Waldemar Bojarun, wi-

ceprezydent Katowic; 

Marek Szczerbowski, 

prezes GKS Katowice; 

Wojciech Cygan, wice-

prezes pZpN ds. piłkar-

stwa profesjonalnego; artur 

orman, pierwszy zastępca ko-

mendanta miejskiego policji w Katowi-

cach; oraz rodzice dzieci, które trenują 

w GKS Katowice.

Wszyscy zgromadzeni zaznaczali, że 

podpisują deklarację publicznie, by 

podkreślić, że „chcą współtworzyć 

profesjonalny sport na wysokim po-

ziomie i  cieszyć się udanymi wystę-

pami sportowców na bez-

piecznych obiektach 

sportowych”.

Do grona sygnata-

riuszy zaproszono 

wszystkich, którzy 

podzielają powyż-

sze cele i  ideały. 

Na zaproszenie nie 

odpowiedzieli przedsta-

wiciele Stowarzyszenia Kibi-

ców GKS-u „SK 1964”.

„Nauczyć się jeździć na łyżwach może 

zdecydowanie każdy”. Uczniowski Klub 

Łyżwiarski Spin Katowice świętował 

swoje 20-lecie. Z  tej okazji odbyła się 

gala, a  także zorganizowano zawody 

Diamentowy Spin 2022. obecnie klub 

liczy 49 członków. Najmłodsza zawod-

niczka ma 4 lata i startuje już w klasie 

wstępnej, czyli jest sportowcem wyczy-

nowym.

po raz pierwszy 
z Superpucharem polski 

w hokeju na lodzie

GkS 
katowice 

w  parku Bolina (ul. leśnego poto-

ku) w katowicach zapanowały spor-

towe emocje. 5 listopada (sobota) 

zorganizowano tutaj bieg z  oka-

zji 300-lecia janowa. uczestnicy  

mogli wziąć udział w biegu na 5 km, 

nordic walkingu na 5 km, a  dzieci 

w biegu na 200 m i 400 m. organi-

zatorem wydarzenia było stowarzy-

szenie w kręgu natury katowice.

 fot. g. Bargieła/wkaTowicach.eu

katowickiego Janowa
300-lecie

fot. j. Dyl/wkaTowicach.eu

w świecie sportu!
stop agresji 

fot. g. Bargieła/
wkatowicach.eu

działa już
ukł spin 

20 lat!

fot. M. Matloch/ukł spin



10 Więcej na  www.  K a T o W I C E  K R y M I N a L N I E

To chyba właśnie łatwość, z jaką Nikifor Maruszecz-

ko pociągał za spust, sprawiła, że jego zbrodnie tak 

mocno oddziaływały na opinię publiczną w między-

wojennej polsce. poza tym przestępca działał nie 

tylko na Górnym Śląsku. Jego poczynania śledziła 

prasa, która z lubością pisała o nim jako o najnie-

bezpieczniejszym przestępcy.

Skąd się wywodził? ojca nie znał, a matka (zwykle 

przedstawiana jako alkoholiczka i  prostytutka) na 

pewno nie była zbyt zainteresowana wychowaniem 

małego Nikifora. Dlatego już w wieku 10 lat chłopak 

wylądował na ulicy. Najpierw próbował zdobyć pie-

niądze na utrzymanie, parając się śpiewem podwór-

kowym na ulicach Rzeszowa. Niestety, na to nie 

wystarczyło mu talentu. potem został gazeciarzem. 

ostatecznie zajął się drobnymi kradzieżami. pierw-

szy pobyt w  poprawczaku Maruszeczko zaliczył 

w wieku 14 lat. po wyjściu na wolność wrócił na stare 

tory. po kolejnej wpadce postanowił coś 

zmienić. poradził się bardziej doświad-

czonego kolegi i padło na… zmianę oto-

czenia.

Nikifor ruszył najpierw do Niemiec, póź-

niej do Czechosłowacji. Zahaczył także 

o austrię. W tym czasie rozwijał się w zło-

dziejskim fachu. W  końcu postanowił 

wrócić do polski. Jego celem były nowe 

ziemie, na które ściągali za pracą przyby-

sze z całego kraju, czyli Śląsk. 

Duża gęstość zaludnienia i bardzo ścisła, 

jak na ówczesne standardy, zabudowa 

ulic sprawiały, że tu łatwiej było wtopić 

się w  tłum. poza tym ludzie koczujący 

pod mostami czy w parkach nikogo nie 

dziwili. 

ponoć Rother miał stanąć w  obronie prostytutki. Sam 

Maruszeczko twierdził, że zabił policyjnego konfidenta. 

Jak to często bywa, pierwsza ofiara śmiertelna spowo-

dowała, że przestępca uznał, że nie ma już nic do stra-

cenia. Ścigany za morderstwo, wszedł we współpracę 

z  innymi kryminalistami: Władysławem Sporzyńskim 

i Władysławem Kaszewiakiem. Wkrótce postanowili na-

paść na restaurację Kemplera i Haasa w Krakowie. Ich 

łupem padło ok. 100 zł, co dziś stanowi równowartość 

ok. 1000 zł. Jednak w trakcie rabunku żonie właściciela 

udało się wybiec na ulicę i zaalarmować policję. Ruszyła 

policyjna obława. Wywiadowca w czasie patrolu natknął 

się na podejrzanie wyglądających mężczyzn. Chciał ich 

wylegitymować, wówczas Maruszeczko bez mrugnię-

cia okiem strzelił do niego z bliskiej odległości.

Kolejna strzelanina wywiązała się pomiędzy uciekający-

mi bandytami a policją w Tarnawie Dolnej. Kompan Ma-

ruszeczki został ciężko ranny. Maruszeczko i Kaszewiak 

uciekli. Do kolejnego napadu wybrali gospodę w  Za-

łężu, gdzie ranili właściciela Józefa Gałuszkę i  stałego 

klienta Jana Białasa. od kul zginęła Wiktoria Gałuszka, 

żona właściciela. policja wydała list gończy, w którym 

za wskazanie przestępców obiecała zawrotną kwotę 

1000 zł. Na śląskich ulicach pojawiły się plakaty.

pętla wokół przestępców zacieśniała się. pościg dopadł 

ich tym razem w okolicy Szydłowca. W strzelaninie zgi-

nął wtedy Kaszewiak i  przypadkowy woźnica. Maru-

szeczko się wywinął, choć krążyły plotki, że ranny umarł 

w  lesie. ostatecznie Maruszeczko przeżył. pojechał 

w okolice Bielska-Białej, gdzie napadł na sklep tytonio-

wy. Tam pod wpływem alkoholu wszczął awanturę. Był 

tak pijany, że na widok policjanta odruchowo sięgnął po 

broń, ale nie był w stanie trafić. Wówczas do akcji wkro-

czył właściciel hotelu i taksówkarze parkujący w pobliżu. 

Wspólnie unieruchomili pijanego. Dopiero na komisaria-

cie posterunkowy zorientował się, że w jego ręce wpadł 

poszukiwany przestępca. W końcu Maruszeczko stanął 

przed wymiarem sprawiedliwości. 

Wyrok, jaki usłyszał Nikifor Maruszeczko, mógł być tyl-

ko jeden: kara śmierci. Jego historia kończy się 8 sierp-

nia 1938 r. Tego dnia na dziecińcu mokotowskiego wię-

zienia wykonano wyrok. 

nikifor 
maruszeczko
 – najgroźniejszy 
polski przestępca

pierwszą oFiarą 

śmiertelną nikiFora 

maruszeczki Był 

jerzy rother, 

zastrzelony 

23 października 1937 r. 

w parku kościuszki. 
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dzieciństwo Bez rodziców, ucieczka 

z  domu, próBy zaroBkowania, karie-

ra kieszonkowca i  w  końcu napady 

z Bronią w ręku. Brzmi jak znany sche-

mat? niestety, doskonale pasuje do 

historii nikiFora maruszeczki, które-

go międzywojenna prasa nazywała 

najBardziej poszukiwanym i najgroź-

niejszym polskim przestępcą.
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– Symboliczne wbicie łopaty zaczyna 

duży proces inwestycyjny na Stargań-

cu. To miejsce będzie sprzyjało rekreacji 

i  aktywnemu wypoczynkowi. Cieszę 

się, że ten moment w końcu nastąpił, bo 

wiem, jak bardzo mieszkańcom 

zależało na tej inwestycji. Je-

śli wszystko pójdzie zgod-

nie z planem, to w trakcie 

przyszłorocznych wa-

kacji będziemy mogli 

cieszyć się z efektów tej 

metamorfozy – powie-

dział prezydent Katowic 

Marcin Krupa.

każDy na sTaRgańcu 
ZnajDZie coŚ Dla sieBie
Dzięki modernizacji nie tylko poprawią się 

walory estetyczne tej przestrzeni, lecz tak-

że powstaną nowe możliwości spędzania 

wolnego czasu w bezpieczny i komforto-

wy sposób. Główną atrakcją miejsca bę-

dzie staw dostosowany do funkcji kąpieli-

skowych wraz z zagospodarowaną plażą 

oraz pomostem z częścią pływającą.

Miłośnicy uprawiania sportu będą mieli  

do dyspozycji boiska do siatkówki 

plażowej, a  dla spacerowiczów przy-

gotowany zostanie nowy układ ście-

żek, dostosowany do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami i pozbawio-

ny barier architektonicznych. Co 

istotne, ta infrastruktura 

ma w  jak najmniej-

szym stopniu inge-

rować w  systemy 

korzeniowe drzew.

przestrzeń wypeł-

nią także altany, le-

żaki miejskie i ławki, 

a  przyroda zyska na-

sadzone tu nowe rośli-

ny – niemal 30  różnych 

gatunków drzew i  bylin, m.in. jabłonie, 

czereśnie, gruszki, baptysje błękitne, 

turzyce palmowe czy proso rózgowate 

„Heavy Metal” – oraz budki dla owadów 

zapylających.

Zakres prac obejmuje także stworzenie 

strefy małej gastronomii, gdzie będą 

mogły pojawiać się food trucki. ponadto 

teren zostanie wyposażony w  energo-

oszczędne lampy solarne LED, a  par-

king przy ul. owsianej zyska nową na-

wierzchnię.

Zabytkowe mury łaźni Gwarek zosta-

ną zrewitalizowane. pod powierzchnią 

budynku znajdą się dodatkowe 2 kon-

dygnacje na pomieszczenia biurowe 

i  administracyjne Muzeum Śląskiego, 

natomiast dla zwiedzających będzie do-

stępna przestrzeń dawnej łaźni, wzbo-

gacona o antresole, na których zostaną 

ulokowane eksponaty.  

– Czeka nas kompleksowa rewitaliza-

cja tego budynku. Będzie to docelowo 

magazyn z przeznaczeniem dla najwięk-

szych i  najcięższych eksponatów ze 

zbiorów Muzeum Śląskiego, związanych 

m.in. z przemysłem i militariami. Łącznie 

to ok. 30 eksponatów o  wadze ponad 

300 ton. Ten budynek będzie dostępny 

dla zwiedzających. Znajdzie się tu dawna 

maszyna parowa z Huty Baildon, dawna 

elektryczna maszyna wyciągowa z KWK 

Rydułtowy i  wiele innych eksponatów, 

które obecnie są ulokowane w budyn-

kach pokopalnianych – mówi kierownik 

projektu Łukasz Dziąbek.

Koniec prac zaplanowano na styczeń 

2024 r., a ich koszt to ponad 30 mln zł. 

projekt finansowany jest ze środków 

województwa śląskiego oraz programu 

„Kultura” Mechanizmu Finansowego Eu-

ropejskiego obszaru Gospodarczego.

Rewitalizacja łaźni Gwarek otwie-

ra trzeci etap rewitalizacji terenu po 

KWK Katowice. Dotychczasowe prze-

prowadzono w  latach 2007–2015 

i  2014–2017, pochłonęły one ponad 

300  mln  zł. od  2017 r. trwały parce 

projektowe związane z  ostatnim eta-

pem rewitalizacji. W jego trakcie w ka-

towickiej Strefie Kultury zagospoda-

rowane zostaną kolejne 2 hektary 

terenów pokopalnianych.

odzyska dawny blask
Starganiec 

pIERWSZa SyMBoLICZNa ŁopaTa ZoSTaŁa WBITa I  TyM SaMyM 

RoZpoCZĘŁa SIĘ METaMoRFoZa STaRGańCa. poTRWa 36 TyGo-

DNI. TEREN pRZEJDZIE GRUNToWNą REWITaLIZaCJĘ – poWSTaNIE 

TU M.IN. KąpIELISKo Z ZaGoSpoDaRoWaNą pLażą, BoISKa oRaZ 

ŚCIEżKI DLa SpaCERoWICZóW. INWESTyCJa BĘDZIE KoSZToWać 

6,8 MLN ZŁ.

rusza rewitalizacja 
łaźni gwarek
STaŁo SIĘ! Na TERENIE MUZEUM ŚLąSKIEGo W KaToWICaCH WBITo 

SyMBoLICZNE pIERWSZE ŁopaTy, RoZpoCZyNaJąC TyM SaMyM pRo-

CES REWITaLIZaCJI ZaByTKoWEJ ŁaźNI GWaREK. W BUDyNKU Z po-

CZąTKU XX W. JUż Za DWa LaTa Ma FUNKCJoNoWać MaGaZyN STU-

DyJNy MUZEUM ŚLąSKIEGo. ZNaJDą SIĘ W NIM WIELKoGaBaRyToWE 

EKSpoNaTy. INWESTyCJa JEST WaRTa poNaD 30 MLN ZŁ.
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12 Więcej na  www. F o T o R E p o R T a ż

Na ulicach Katowic pojawia się coraz więcej tajemniczych stworków. To zna-

ne ze śląskiej demonologii beboki, które miały straszyć dzieci, aby te były 

grzeczne. Dziś zamiast strachu wywołują uśmiech na twarzy każdego, kto się 

na takiego potworka natknie. autorem figurek, które pojawiają się na kato-

wickich ulicach, jest śląski artysta Grzegorz Chudy. 

>> 
Bebok Boguć znalazł się 
w Fabryce porcelany

>>
 

Bebok piłkarz stoi przed 
wejściem do szkoły przy 

ul. Mikołowskiej

>> 

nowe 
beboki 
w Katowicach!

>> 

>>
 

>> 

>>
 

>> 

Bebok smakosz czeka 
na imię na poziomie +2 
Galerii Katowickiej

Hokeista Ernest przed 
lodowiskiem Jantor 

w Janowie-Nikiszowcu

Bebok budowniczy 
Fazan pilnuje porządku 
w Bażantowie

Frelka i Miglanc przed Galerią 
Katowicką stroją się przy 

każdej nadarzającej się okazji

Bebok Kuklok 
przed budynkiem 
ochotniczej 
Straży pożarnej 
w Dąbrówce Małej

Bebok Ferdynand 
– niedługo pojawi 

się w parku 
Boguckim

fot. wkatowicach.eu


