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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.
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Mona Tusz, 2019, ul. Roździeńska 22

Motywem przewodnim muralu jest alegoria ery poprzemysłowej 

oraz ciągłości życia. Malowidło przedstawia Florę, czyli uosobie-

nie sił przyrody, oraz Floriana – patrona hutników i strażaków. 

projekt dofinansowano z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. po-

wstał z inicjatywy Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia.

Historyczny pojazd 
używany przez 
magistrat Katowic do 
sprzątania i mycia 
ulic. Z tyłu widoczny 
zbiornik na wodę
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Tegoroczna edycja Śląskiego Festi-

walu Nauki KaToWICE trwała od 3 do 

5  grudnia. To jedno z  najważniejszych 

wydarzeń, przygotowujących Katowice 

do pełnienia funkcji Europejskiego Mia-

sta Nauki 2024.

Gala otwarcia odbyła się w  sobotę, 

3  grudnia, w  planetarium w  Śląskim 

parku Nauki w Chorzowie. To doskona-

ła przestrzeń do opowiedzenia historii 

przejścia od paliw kopalnych, przede 

wszystkim węgla, do nowoczesnego 

przemysłu kosmicznego. 

Kozubek to staw znajdujący się na tere-

nie należącym w przeszłości do kopalni 

Kleofas, na granicy osiedla Witosa, Za-

łęża oraz dzielnicy Batory w Chorzowie. 

przestrzeń wokół tego, obecnie dzikie-

go, zbiornika ma zostać zrewitalizowa-

na, by mieszkańcy zyskali 

dostęp do atrakcyjnego 

i  bezpiecznego miej-

sca rekreacji wśród 

zieleni i  wody. In-

westycja to efekt 

wybranego w  gło-

sowaniu projektu 

z  Budżetu obywa-

telskiego.

Roboty budowlane 

mają rozpocząć się 

od rozbiórki pozo-

stałych tu nawierzchni szutrowych, 

podkładów kolejowych i  płyt betono-

wych, a  także od oczyszczenia tere-

nu z  resztek gruzu, szkła oraz innych 

zanieczyszczeń. Co ważne, uprzątnię-

Główna część festiwalu odbyła się 

4  i  5  grudnia w  Międzynarodowym Cen-

trum Kongresowym. Uczestnicy mogli 

brać udział w  różnych aktywnościach 

z  6  obszarów wiedzy, a  także w  wysta-

wach, wykładach, debatach i  rozmowach 

o nauce, które prowadzono na 17 scenach. 

Nie zabrakło też warsztatów, pokazów na-

ukowych, stref specjalnych czy konkursów 

dla popularyzatorów, szkół i wynalazców. 

4 grudnia ostatnim punktem programu 

był koncert grupy Fisz Emade Tworzywo. 

ponadto organizatorzy przygotowali strefy 

specjalne, czyli przestrzenie poświęcone 

konkretnym zagadnieniom, które wymaga-

ją szczególnej uwagi oraz dyskusji. W tym 

roku motywem głównej strefy specjalnej 

był węgiel. ostatniego dnia festiwalu goś- 

ciem specjalnym był Frans Timmermans, 

wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

Kacper jurkiewicz

ta zostanie także przestrzeń w  głąb 

zbiornika (do 5 metrów od brzegu).

przez zrewitalizowany obszar będzie 

przebiegała ścieżka dla pieszych wy-

posażona w  kontrastową, szeroką na 

40  centymetrów linię prowadzącą dla 

osób niewidomych oraz niedo-

widzących, co uzgodniono 

z Radą ds. osób Niepełno-

sprawnych. Wokół ścieżki 

będą rozlokowane strefy 

z  urządzeniami prze-

znaczonymi do treno-

wania i zabaw dla dzieci. 

atrakcyjnym punktem 

tego miejsca ma być taras 

o powierzchni 100 metrów 

kwadratowych z  leżaka-

mi, który znajdzie się tuż 

przy stawie. Całości dopełnią elementy 

małej architektury, jak przysiadki i  ławki, 

stojaki na rowery czy kosze, a  ponadto 

przestrzeń zostanie wyposażona w sieć 

oświetlenia parkowego.

modnie to znaczy jak?

Ze swoim stylem. Dzisiaj modne 

może być wszystko. Nie ma już tren-

dów głównych, są minitrendy, trendy 

sezonowe. 

jaki styl mają mieszkańcy Katowic?

Trudno określić, ale na sto procent 

każdy podkreśla ubiorem swój cha-

rakter. Katowiczanie są bardzo otwar-

ci, to na pewno.

podbijasz świat. co doprowadziło cię 

do momentu, w którym teraz jesteś?

Intuicja. ona jest dobra i  wyczulona, 

nigdy mnie nie zawiodła. To raczej ja 

zawodzę sam siebie, kiedy jej nie słu-

cham.

jaki musi być dobry projektant? czym 

trzeba się wyróżniać? pytam o cechy 

charakteru, ale również o umiejętno-

ści praktyczne, fach w ręku, jaki trze-

ba mieć.

Najważniejsze jest połączenie arty-

styczne i biznesowe, bo żadna uczelnia 

tego nie uczy. Moda jest oczywiście 

piękną sztuką, ale i  biznesem. Więk-

szość osób, która pracuje w tej branży, 

kieruje się mocno częścią artystyczną, 

ale zapomina o  biznesie. To błąd. Jed-

nego dnia jestem artystą, drugiego dnia 

szefem, a trzeciego muszę się zderzyć 

z  rzeczywistością i  całym światem. 

Moda jest czymś pięknym, ale to pięk-

no może się wydobywać dopiero wte-

dy, kiedy biznes jest dobrze ułożony. 

Rysunek jest ważny, ale najważniejsze 

jest poczucie stylu. Trzeba wybudować 

w sobie swoją markę i być unikatowym.

po czym rozpoznaje się markę pilawski?

po dużym akcencie koloru czarnego. 

My też mocno podkreślamy w projek-

tach nasze logo, które jest połącze-

niem dwóch elementów, czyli mojego 

nazwiska pilawski, a  właściwie jego 

początku „pi”, i  znaku zodiaku Lwa, 

którym jestem. początek jest symbo-

lem zodiakalnego Lwa, potem mamy 

„pi”. plus uwielbienie: materiałów 

błyszczących, prostoty, charaktery-

stycznych form, ale też różnych na-

druków na tkaninach. 

Ważne jest również to, że szyjemy ciu-

chy tutaj. Mamy szwalnię w Siemiano-

wicach Śląskich i Dąbrowie Górniczej. 

Jedna jest nasza, druga współpracują-

ca. Wszystkie materiały bierzemy od 

lokalnych dostawców.

rozmawiał: Kamil zatoński

Śląski Festiwal Nauki 
KaToWICE

fot. G. Bargieła/wKatowicach.eu

podbija świat mody!
Bartosz pilawski

UwielBia czerń, podoBNym UczU-
ciem darzy też województwo 
ŚląsKie, do KtóreGo przepro-
wadził się w 2015 r. z warsza-
wy. Kim jest człowieK, Które-
Go UBraNia Noszą NajwięKsze 
Gwiazdy w polsce?

fot. m. ostrowska-lindner/wKatowicach.eu

Dlaczego kolor czarny? Jakie 

emocje towarzyszyły projektan-

towi podczas pierwszego poka-

zu? Jakie gwiazdy ubierały się 

u Pilawskiego? Tego i więcej do-

wiesz się z wywiadu. 

100-metrowy  
taras z leżakami
przy stawie Kozubek!

fot. j. dyl/wKatowicach.eu
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– Cieszę się, że nie zwalniamy tempa i ku-
pujemy kolejne nowoczesne autobusy. Tym 
razem chcemy uzupełnić nasz tabor o pojaz-
dy zasilane gazem. Ostatnie miesiące 
pokazują, że nie możemy być pewni 
cen żadnych paliw, dlatego staramy 
się, aby flota katowickich autobu-
sów była różnorodna pod względem 
napędu, natomiast co jest istotne – 
wszystkie nowe autobusy są kom-
fortowe i ekologiczne – powiedział 

prezydent Katowic Marcin Krupa.

ekologiczne paliwo
8 nowych autobusów będzie 

zasilanych gazem CNG. Jego 

głównym składnikiem jest me-

tan, który spala się bez emisji cząstek 

stałych. Silniki mają mieć także moż-

liwość spalania biometanu, czyli bio-

gazu oczyszczonego i  uzdatnionego 

do jakości wysokometanowego gazu 

ziemnego. W  znajdujących się na 

dachu pojazdów zbiornikach będzie 

mieściło się tyle gazu, aby jedno na-

pełnienie wystarczyło na przejechanie 

minimum 450 kilometrów na liniach 

komunikacji miejskiej.

autobus musi się charakteryzować mak-

symalnymi poziomami emisji okreś-  

lonych gazów, m.in. tlenku węgla, wę-

glowodorów niemetanowych, metanu, 

tlenku azotu, amoniaku, dwutlenku wę-

gla. Gwarancja na autobus ma wynosić 

minimum 36 miesięcy bez limitu prze-

biegu kilometrów.

Nie straszna mu żadna 
pogoda
W  nowych autobusach pKM Katowice 

ma być zapewniona możliwość rozruchu 

i eksploatacji w temperaturze do −30°C, 

Mieszkańcy Kostuchny nie chcą 

zgodzić się na budowę wieżowca 

w  ich dzielnicy. Napisali petycję do 

prezydenta Katowic, a  teraz wycho-

dzą na ulicę. protest w  tej sprawie 

odbył się 9 listopada. Firma dewe-

loperska Milenium Inwestycje chce 

wybudować przy ul. Hierowskie-

go 18-kondygnacyjny blok, o  wy-

sokości blisko 57  metrów, z  gara-

żami podziemnymi. Mieszkańcy 

Kostuchny nie chcą zgodzić się na 

tę inwestycję. Na bramach swo-

ich domów wywiesili transparenty 

z  hasłami sprzeciwu. Zwrócili się 

też z  petycją do prezydenta Kato-

wic Marcina Krupy. protest odbył się 

w  związku ze sprzeciwem miesz-

kańców wobec miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta Katowice w  obszarze dziel-

nicy Kostuchna, przyjętego Uchwałą 

nr XII/216/07 Rady Miasta Katowice 

z  dnia 25 czerwca 2007 roku. pro-

testujący spotkali się w  parku przy 

ul. armii Krajowej/Szarych Szeregów. 

około godz. 15:30 rozpoczęli akcję, 

która polegała na przemarszu przez 

przejście dla pieszych przy ul.  armii 

Krajowej 269–271 w Katowicach.

Kacper jurkiewicz

a  instalacja CNG musi być zabezpie-

czona przed zamarzaniem. ogrzewanie 

autobusu będzie automatyczne, współ-

pracujące z układem klimatyzacji na pod-

stawie czujników pomiaru temperatury. 

Klimatyzacja będzie dwustrefowa i  rów-

nież automatyczna. ogrzewanie będzie 

się włączać przy spadku temperatury 

poniżej 18°C, a klimatyzacja ma się włą-

czać przy wzroście temperatury powy-

żej 22°C i wyłączać przy spadku poniżej 

tego poziomu. W przypadku temperatur 

na zewnątrz powyżej 32°C temperatura 

w autobusie nie może przekroczyć 27°C.

Komfortowo i bezpiecznie
Siedzenia dla pasażerów mają mieć er-

gonomiczny kształt, aby zapewnić mak-

symalny komfort podróżowania, i  być 

odporne na akty wandalizmu. pojazd 

będzie monitorowany za pomocą 8 ka-

mer – 3 wewnątrz, 1 obserwującej drogę 

pojazdu, 1 skierowanej na stanowisko 

kierowcy, 1 kamery cofania i 2 kamer za-

montowanych na zewnętrznych bokach 

pojazdu. W  pojazdach znajdą się rów-

nież trzy ładowarki USB, możliwe 

będzie w nich także skorzystanie 

z  bezprzewodowego Internetu. 

W  kabinie kierowcy ma działać 

system kontroli trzeźwości kie-

rowcy. W  przypadku wykrycia 

alkoholu w  wydychanym po-

wietrzu silnik nie zostanie uru-

chomiony, a  informacja będzie 

przekazana automatycznie do 

systemu dyspozytorskiego.

pKM Katowice od lat inwestuje 

w  nowoczesny transport. W  tej 

chwili w  taborze przewoźnika 

jest 20 autobusów elektrycznych. Do-

tychczas zainwestowano już prawie 

50 mln zł w  bardziej ekologiczne po-

jazdy i przeznaczoną im infrastrukturę. 

W przyszłym roku na ulice miasta wyja-

dą także 22 autobusy hybrydowe, które 

będą kosztować 43 mln zł. ogłoszony 

właśnie przetarg na nowe autobusy po-

zwala na jeszcze większe zróżnicowa-

nie typów napędów i dostosowanie do 

zmieniającej się sytuacji rynkowej.

w Kostuchnie. 
Nie chcą budowy 

wieżowca

mieszkańcy 
protestowali

fot. m. ostrowska-lindner/
wKatowicach.eu

pojawi się w Katowicach!

PKM KaTowice PlanuJe KoleJne eKologiczne za-

KuPy. TyM razeM Do TaBoru KaTowicKich auTo-

Busów MaJą Dołączyć 22 PoJazDy hyBryDowe 

i 8 zasilanych gazeM zieMnyM. PrzeDsięBiorsTwo 

KoMuniKacJi MieJsKieJ w KaTowicach Ma KonKreT-

ne wyMagania co Do swoich nowych naByTKów. 

wyBrany wyKonawca BęDzie Miał oK. 10 Miesięcy 

na realizacJę uMowy Po JeJ PoDPisaniu.

30 nowych autobusów

fo
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Rocznie do kanalizacji trafia 450 ton śmieci. Katowic-

ka sieć kanalizacyjna liczy 800 kilometrów – w  linii 

prostej to odległość z Katowic do Splitu w Chorwacji. 

Z okazji Światowego Dnia Toalet, który przypada 19 li-

stopada, warto przypomnieć, że toaleta to nie śmiet-

nik. Kampania w mediach społecznościowych trwała 

od 19 do 25 listopada.

– Kampanię adresujemy nie tylko do dzieci. Pamiętajmy, że 
wszystko zaczyna się w naszych domach. Lądujące w sede-
sie resztki jedzenia i leki są pożywieniem dla szczurów i bak-
terii. Światowy Dzień Toalet to okazja do przypomnienia, 
jaki wpływ na środowisko ma każdy z nas – mówi prezes 

Katowickich Wodociągów Stanisław Krusz.

W  ciągu doby do miejskiej kanalizacji trafia 35 mln 

litrów ścieków odprowadzanych do czterech oczysz-

czalni: „Gigablok”, „panewniki”, „podlesie” i  „Dąbrów-

ka Mała”. To tyle, ile mieści się w dziesięciu basenach 

olimpijskich. pracownicy Katowickich Wodociągów 

rocznie dostają siedemset zgłoszeń o awariach. Co-

dziennie kontrolują i czyszczą kanały, używając samo-

chodów ciśnieniowo-ssących i kamer monitorujących 

przewody kanalizacyjne.

Co ląduje w sedesie, choć nie powinno? To m.in.: reszt-

ki jedzenia, tłuszcze, włosy i  nici dentystyczne, koci 

żwirek, środki higieny osobistej, niedopałki papiero-

sów czy patyczki higieniczne. Wielu problemów z za-

tkanymi rurami można uniknąć dzięki ekologicznym 

inicjatywom. Kampania Katowickich Wodociągów to 

odpowiedź na potrzeby środowiska i społeczeństwa. 

W czerwcu, podczas 11. Światowego Forum Miejskie-

go, prezydent Katowic podpisał porozumienie doty-

czące wsparcia dzieci i  rodzin z Ukrainy 

z  krajowym koordynatorem biura 

UNICEF ds. reagowania kryzy-

sowego w polsce – Rashedem 

Mustafą Sarwarem. 

od tego czasu zespół kato-

wickich urzędników nego-

cjował z  przedstawicielami 

Funduszu Narodów Zjedno-

czonych na rzecz Dzieci w spra-

wie kwoty dotacji i  zadań, jakie 

mają być z niej sfinansowane. Miasto 

przygotowało ponad 300 projektów. 

Łącznie wybrano kilkaset projektów, 

w  tym niektóre zostaną wyłonione w  konkursie. 

Część pieniędzy trafi bowiem do katowickich orga-

nizacji pozarządowych.

– Ruszamy z szeregiem działań o wartości ponad 46 mln zł 
na rzecz integracji mieszkańców 
z Ukraińcami, którzy znaleźli 
schronienie w naszym mieście. 
Szczególną troską oczywiście 
obejmiemy tych najmłodszych. 
Każde dziecko, które przekro-
czyło granicę, w jakiś sposób 
doświadczyło koszmaru wojny 
i przemocy. Naszymi projekta-
mi chcemy objąć jak najszersze 
grono młodych, chcemy skupić 

się na integracji polsko-ukraińskiej – mówi prezydent 

Katowic Marcin Krupa.

Wszystkie projekty pomocowe i integracyjne zosta-

ną sfinansowane w  całości z  pieniędzy UNICEF-u. 

Katowice otrzymały już ponad 5 mln zł, kolejne środ-

ki trafią w kilku ratach.

– Trzy główne obszary, na które przeznaczone zostaną pie-
niądze, to edukacja, polityka społeczna i kultura. Przykład 

46 mln zł od UNiceF-u
na działania pomocowe i integracyjne

fot. m. ostrowska-lindner/wKatowicach.eu

KaTowice oTrzyMaJą 46 Mln zł 

Dofinansowania z funDuszu na-

roDów zJeDnoczonych na rzecz 

Dzieci (unicef) na PolsKo-uKraiń-

sKie Działania PoMocowe i  inTe-

gracyJne. Te śroDKi To M.in. więceJ 

MieJsc w  żłoBKach, DoPosażenie 

Pracowni, Placów zaBaw i  aKcJa 

ProMocJi szczePień.

fot. m. ostrowska-lindner/
wKatowicach.eu

co wrzucamy 
do toalet 

w Katowicach? 
Lista przeraża

fot. Katowicka agencja wydawnicza

KawałKi KurczaKa, PlasTiKu, zieMniaKi, Ka-

Ble, uBrania, igły, PoDPasKi, fusy z  Kawy 

i  herBaTy. zesTawienie BrzMi nieKonwen-

cJonalnie, ale To coDzienność Pracowni-

Ków oczyszczalni ścieKów w KaTowicach. 

w związKu ze świaTowyM DnieM ToaleT Ka-

TowicKie woDociągi PrzygoTowały Tygo-

Dniową KaMPanię na faceBooKu o TyM, co 

wrzucaMy Do Muszli i Dlaczego nie Powin-

niśMy Tego roBić.

projektów to m.in. remont w szkolnych i przedszkolnych 
kuchniach, rozszerzenie możliwości żłobkowych o kilka-
dziesiąt nowych miejsc, to także przygotowanie kadry 

przedszkolnej, szkolnej i nauczycieli, zakup kom-
puterów dla dzieci, promocja szczepień skie-

rowana przede wszystkim do rodziców 
dzieci z Ukrainy. W styczniu planujemy 

natomiast uruchomić centrum pomo-
cowe, a dokładnie miejsce integracyj-
no-pomocowe, gdzie rodziny polskie 
i ukraińskie uzyskają pomoc, w tym 

porady psychologiczne, będą tam też 
organizowane zajęcia dla dzieci – wy-

mienia wiceprezydent Katowic Jerzy 

Woźniak, który kierował zespołem 

ds. współpracy z UNICEF-em.

obecnie w  Katowicach pracuje 

ok. 16–17 tys. uchodźców z  Ukrainy. To głównie 

kobiety, które przyjechały tu ze swoimi dziećmi. 

W  katowickich szkołach uczy się przeszło 2600 

ukraińskich uczniów. Szacuje się, że w stolicy wo-

jewództwa może być 

łącznie ok. 30–40 tys. 

obywateli Ukrainy, któ-

rzy uciekli przed woj-

ną. W  momencie kul-

minacyjnym, gdy fala 

uchodźców z  Ukrainy 

była największa, liczba 

ta mogła przekraczać 

nawet 90 tys.

olga Krzyżyk

fot. m. ostrowska-lindner/wKatowicach.eu
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pomarańczowa 
rodziNa! Ks 27 Katowice 
wyGrywa po raz 
dziesiąty!

Mecz, rozegrany w hali przy ul. Miko-

łowskiej 131 w Katowicach, był bardzo 

wyrównany, szczególnie przez pierw-

sze dwie kwarty. Z każdą kolejną ze-

spół KS 27 Katowice podkręcał tem-

po, by po ostatniej syrenie cieszyć się 

zwycięstwem 90:75. Na szczególne 

uznanie zasługuje 17-letni rozgrywają-

cy Kajetan Kuczawski, który miał tylko 

dwie straty i zaliczył 18 asyst! parę razy 

celnie rzucał też za 3 punkty, co zdecy-

dowanie dodawało skrzydeł kolegom 

z drużyny.

KlUB w stylU 
ameryKańsKim

– Jesteśmy grupą ludzi, która wychowa-
ła się na NBA w latach 90. Zaczynaliśmy 
wspólnie z kolegami, z którymi teraz pra-
cujemy w klubie. Pomyśleliśmy od samego 
początku, że chcemy robić to dla rodzin, tak 
w amerykańskim stylu. Trzeba robić sport 
dla ludzi, żeby przyszli, żeby chcieli miło spę-
dzać czas. Tego można się uczyć od Amery-

z KS 27

amerykański 
sen koszykarzy

fot. G. Bargieła/wKatowicach.eu

są nie Do PoKonania! KoszyKarze 

z  Ks 27 KaTowice wygrali DziesiąTe 

sPoTKanie z  rzęDu w  ii liDze Koszy-

KówKi Mężczyzn. Mecz Ks 27 KaTo-

wice – DiJo PolKąTy MaxiMus KąTy 

wrocławsKie rozegrany w  soBoTę, 

19 lisToPaDa, zaKończył się wyni-

KieM 90:75 Dla gosPoDarzy.
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czy szachami się żyje, czy szachy to coś więcej niż 

tylko pasja? co się czuje, jak się wygrywa?

Dumę. 

a długo się przygotowywałeś do mistrzostw? 

Tak, dość sporo. Debiuty, czyli początek partii, trochę 

na pamięć trzeba się nauczyć. Zrobić kilka zadań, żeby 

mózg lepiej pracował.  

czy to rzeczywiście jest tak, że jak się zna te naj-

słynniejsze partie szachowe, to łatwiej się gra?

Tak.

co czerpiesz z takich rozwiązań? przypominasz so-

bie w  czasie partii, jak któryś z  mistrzów postąpił 

w danej sytuacji? 

przypominam sobie różne idee strategiczne, sposób 

rozgrywania pozycji, które są często podobne. Wtedy 

łatwiej jest wymyślić ruch. 

ty masz dopiero 12 lat i  osiągnąłeś już tak ważny 

sukces, ale powiedz mi, jak się zaczęła twoja droga 

z  szachami? Ktoś z  rodziny cię zmotywował? jak 

wyglądały twoje pierwsze rozgrywki? 

Jak miałem 5 lat, to grałem z dziadkiem od czasu do 

czasu. później też czasem jeszcze w domu z tatą. Kie-

dy miałem 9 lat, poszedłem na zajęcia szachowe. Tam 

pan od matematyki widział, że umiem grać w szachy. 

Jak zorganizował turniej szachowy i nie miał kto za-

grać, to poprosił mnie. później jeszcze polecił mi klub. 

Jak poszedłem do klubu, to już się zaczęło. 

co ci się najbardziej podoba w szachach? 

Na pewno rywalizacja. 

to rzeczywiście jest tak, że jak się ma białe, to ła-

twiej wygrać?

Na najwyższym poziomie na pewno tak, ale na niż-

szym nie zawsze.

Gdybyś miał zachęcić swoich kolegów do tego, 

żeby grali w szachy – przydaje ci się to do czegoś, 

np. w matematyce? czy taki trening – tak jak mó-

wiłeś – wymagający zapamiętania jakichś rzeczy, 

pomaga się uczyć też innych przedmiotów?

Uważam, że jak się uczestniczy w lekcjach, to też wte-

dy się na pewno można więcej nauczyć i w domu nie 

trzeba tyle pracować. pamięć jest lepsza. 

kanów. Oni potrafią kibicować, potrafią 
się cieszyć. Oni chodzą na mecze w dużych 
grupach. My chcemy czerpać z najlepszych 
wzorców i stąd ten pomysł – mówi Bartło-

miej Solik, prezes KS 27 Katowice.

– Mamy największą, być może, akademię 
koszykówki w Polsce. Mamy 450 młodych 
zawodników. Na bazie tego budujemy II ligę. 
Jesteśmy jedną wielką rodziną i myślę, że 
to jest jeden z powodów naszego sukcesu. 
Wynik sportowy jest świetny, to troszeczkę 
napędza. Natomiast cieszymy się z tego, że 
w ciągu tych 10 meczów zbudowaliśmy spo-
łeczność. Może niedługo będziemy musieli 
prosić miasto o większą halę – podsumo-

wuje Michał Bentkowski, wiceprezes 

KS 27 Katowice.

Kamil zatoński

Więcej o historii 

młodego mistrza 

szachowego 

w naszym 

podcaście.

a patryk 
cieślak 
końcówki 
wieżowe”
Ma zaleDwie 12 laT, a  Już 

JesT MisTrzeM euroPy. wy-

chowaneK wasKo heTMan 

gKs KaTowice PaTryK cieś- 

laK zosTał MisTrzeM eu-

roPy Juniorów Do laT 12 

w szachach Klasycznych. 

patryk to niejedyny reprezentant Katowic na 

prestiżowej imprezie. Tytuł mistrza Europy 

to kolejny sukces szachowej sekcji GKS Ka-

towice. Klub ma na koncie m.in.: 10 tytułów 

drużynowego mistrza polski, 31 medali Dru-

żynowych Mistrzostw polski oraz niespełna 

80 medali Indywidualnych Mistrzostw polski.
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„Lewandowski 
trenuje rzuty wolne,
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Cyklicznie w Miejskim Domu Kultury „Koszutka”, Filia Dąb 

przy ul. Krzyżowej 1 odbywa się potańcówka dla seniorów. 

Co miesiąc kilkudziesięciu seniorów pokazuje, że wiek to 

tylko liczba, i aktywnie się bawi, poznając rówieśników i inte-

grując się ze sobą. 

fot. m. ostrowska-lindner/wKatowicach.eu

mdK ,,Koszutka”, 
Filia dąb, Katowice

london community 
Gospel choir

29.12.2022 mcK, Katowice

fo
t. 

o
rg

an
iz

at
o

r

najpiękniejsze i charyzmatyczne głosy z wielkiej Brytanii na jedynym na 

śląsku koncercie świątecznym. londyński chór o międzynarodowej sławie 

nagrywał m.in. z Justinem Timberlakiem, Madonną, Mccartneyem, eltonem 

Johnem czy Kylie Minogue. Brytyjski dziennik „The guardian” nazwał go kon-

trowersyjnym, energicznym, inspirującym i pełnym ducha, bo nikt tak jak on, 

nie łączy odważnie gospel z wieloma gatunkami muzyki, w tym z popem, jaz- 

zem, r&B, soul i muzyką klasyczną. artyści połączą swoje głosy z wyjątkową 

dwójką wokalistów z Polski – ewą Bem oraz andrzejem Piasecznym.

międzynarodowe targi Gołębi 
pocztowych eXpoGołębie 
w Katowicach

Targi gołębi są miejscem spotkań zarówno pasjonatów, jak i tych, którzy 

dopiero rozpoczynają swoją przygodę z hodowlą. Na trzy dni przestrzeń 

Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach wypełni się 

ponad 150 stoiskami, na których będzie można znaleźć wszystko, co po-

trzebne jest do hodowli gołębi. ponadto uczestnicy targów będą mogli 

obejrzeć bogatą ekspozycję gołębi pocztowych z najbardziej uznawanych 

hodowli na świecie.

6–8.01.2023mcK, Katowice

muzeum historii Katowic
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w Katowicach będziemy mieli wyjątkową okazję podziwiać portrety 

stworzone przez witkacego. w Muzeum historii Katowic od 17 grud-

nia dostępna będzie wyjątkowa wystawa, niektóre z wystawionych 

prac nigdy nie były publikowane. Portrety powstawały w gościnnym 

domu heleny i Teodora Białynickich-Birulów – willi olma w zakopa-

nem, gdzie na przełomie lat 20. i 30. xx w. odbywały się towarzyskie 

spotkania.

potańcówka
cyklicznie raz 

w miesiącu

witkacy i inspiracje
17.12.2022 – 
5.03.2023
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 K U LT U R a fizyczna

dla seniorów

Koncert

i 71. ogólnopolska Wystawa 
Gołębi pocztowych
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gKs Katowice

podopieczni trenera Rafała Góraka przegrali przy Bukowej z ŁKS-em Łódź aż 

1:5. piłkarze z  Łodzi rok 2022 zakończą jako liderzy, a  GieKSa w  tabeli I  ligi 

plasuje się na ósmym miejscu, tuż za podbeskidziem Bielsko-Biała, o  czym 

zdecydowały wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy tymi zespołami. 

24 listopada br. uczniowie z  katowic-

kich szkół mogli poćwiczyć grę w piłkę 

ręczną w  ośrodku Sportowym Szo-

pienice (MoSiR Katowice). atrakcją dla 

młodzieży była również możliwość gry 

na jednym boisku z  rozgrywającymi 

Górnika Zabrze, w  tym z  reprezentan-

tem naszej kadry narodowej. Uczniowie 

ćwiczyli z Damianem przytułą, piotrem 

Rutkowskim i Wojciechem Mrozkiem.

– W przyszłym roku ruszają Mistrzostwa 
Świata w Piłce Ręcznej. Spotykamy się dziś 
z katowicką młodzieżą, chcemy zachęcić 
ich do kibicowania i przybliżyć naszą dyscy-
plinę. 11 stycznia w Spodku 
odbędzie się inauguracja 
mistrzostw podczas meczu 
Polska – Francja. Liczymy, że 
również młodzież znajdzie się 
na trybunach Spodka. Dziś 
prowadzimy lekcje pokazo-
we. Uczniowie biorą udział 
w rozgrzewce, wykonują np. 
podania czy ćwiczą w dwój-
kach. Na koniec jest coś, na 
co młodzież czeka najbar-
dziej – gra z zawodnikami – podsumował 

Marcin Zubek, koordynator turnieju na 

Śląsku i w Katowicach.

podlesianka Katowice

Dużo lepsze humory mają kibice Pod-

lesianki Katowice. Piłkarze z  południa 

Katowic pokonali Victorię częstochowa 

4:1 i tym samym potwierdzili, że należy 

im się pozycja lidera w iV lidze. Drużyna 

z Podlesia wygrała aż 11 spośród 15 roze-

granych w tym sezonie meczów.

– Dzięki spotkaniu z młodzieżą możemy 
promować mistrzostwa. Szczerze mówiąc, 
uważam, że na tle wszystkich naszych spor-
tów drużynowych zainteresowanie piłką 
ręczną jest prawdopodobnie najmniejsze, 
więc przez to boli trochę serce. Wiele osób 
angażuje się w to, żeby jak największą rze-
szę młodych ludzi zachęcić do piłki ręcznej – 
zarówno do kibicowania, jak i do grania. 
Nie spodziewałem się, że uczniowie będą 
na takim poziomie. Wiadomo, że mają braki 
techniczne, ale widać, że są zaangażowani, 
bardzo dynamiczni. Niektórzy chłopcy mnie 
pozytywnie zaskoczyli – powiedział repre-

zentant polski w  piłce ręcznej Damian 

przytuła.

Kacper jurkiewicz

trenowała z piłkarzem 
ręcznym reprezentacji 

polski

Młodzież z Katowic 

coraz BliżeJ KoleJnych wielKich sPor-

Towych eMocJi w  KaTowicach. Już na 

PocząTKu 2023 r. w naszyM Mieście roz-

Poczną się MisTrzosTwa świaTa w  Pił-

ce ręczneJ 2023. 

fot. K. jurkiewicz/wKatowicach.eu

fot. w. pawuska/wKatowicach.eu

podsumowują jesienną rundę
Połowa lisToPaDa To MoMenT, w  KTóryM roz-

Poczyna się ziMowa Przerwa w  ligowych roz-

grywKach PiłKarsKich. 

mateusz terech 

Kamil zatoński

drużyny z Katowic 

fot. GKs

fo
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mistrzyniami jesieni

zawodniczki gKs-u  Katowice po 

11  spotkaniach zajmują pierwsze 

miejsce w ekstralidze kobiet. w je-

siennej rundzie wygrywały 10 razy 

i tylko raz musiały uznać wyższość 

rywalek. Drugie miejsce w  tabeli 

zajmuje górnik łęczna, a  za nim 

plasuje się uKs sMs łódź.
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fot. materiały policyjne

Bogdan arnold pochodził z dobrego domu. Jego oj-

ciec był lutnikiem, współwłaścicielem fabryki forte-

pianów. W  aktach sprawy zapisano: przynależność 

społeczna: inteligencja pracująca. Był najstarszy z trój-

ki rodzeństwa. Urodził się 17 lutego 1933 r. w Kaliszu. 

Skończył 11 klas szkoły ogólnokształcącej, nie zdobył 

żadnego konkretnego zawodu. o jego podejściu do 

pracy najlepiej świadczy fakt, że został wyrzucony 

z posady w fabryce ojca. Zanim 28-letni Bogdan ar-

nold trafił do Katowic, miał już na koncie trzy małżeń-

stwa i dwoje dzieci. 

Wszystkie związki rozpadały się z tych samych powo-

dów – mężczyzna był agresywny i nadużywał alkoho-

lu. Do Katowic przeprowadził się w 1961 r., tu zatrudnił 

się jako elektryk. problemy z alkoholem sprawiały, że 

często zmieniał miejsce pracy. przez sąsiadów był 

jednak postrzegany raczej… pozytywnie.

Faktem jest, że arnold umiał dbać o  pozory i  robić 

dobre wrażenie na kobietach. Zaufanie budziła jego 

aparycja – był niewysoki, misiowaty i  miał chłopię-

ce rysy twarzy. Być może to dlatego jego pierwsza  

ofiara – Maria B. – właśnie arnolda poprosiła w barze, 

żeby kupił jej piwo (kobiecie nie wypadało składać ta-

kiego zamówienia). Bardzo dobrze im się rozmawiało. 

Z późniejszych zeznań arnolda wiemy, że to ona za-

proponowała, żeby poszli do niego. Już w mieszkaniu 

zażądała za swoje towarzystwo 500 zł i zagroziła, że 

jak nie będzie chciał zapłacić, to pójdzie na milicję i po-

wie, że ją napadł i zgwałcił. Wściekły Bogdan arnold 

złapał za młotek. Tak dokonał pierwszej zbrodni. Zwło-

ki schował w tapczanie i… poszedł się upić. później na 

różne sposoby próbował pozbyć się ciała. Wnętrzności 

spuszczał do kanalizacji, pozostałe części chciał rozpu-

ścić najpierw w sodzie kaustycznej, a później w chlorze.

Gdyby Ludmiłę, którą z  kamienicy rano wypuściła są-

siadka arnolda, milicjanci potraktowali poważnie, 

mężczyzna być może już wtedy trafiłby 

za kratki. ona także została przez 

niego pobita i zgwałcona. Nie za-

bił jej, bo zamroczony alkoho-

lem, zasnął. Ludmiła uwolniła 

się z  więzów, jakimi ją skrę-

pował, uciekła na klatkę i cze-

kała, aż ktoś otworzy drzwi na 

zewnątrz.

Kolejną, nigdy niezidentyfiko-

waną kobietę arnold poznał w ba-

rze Mazur. Zaprosił 

ją do siebie. Zabił, bo 

przypadkiem odkryła 

wcześniejsze zwłoki.

Stefania, niepełnosprawna umysłowo prostytutka 

z baru Hungaria, była następną ofiarą. Kobieta długo nie 

zdawała sobie sprawy z  niebezpieczeństwa. po nocy 

spędzonej z  mordercą sama zaproponowała, żeby ją 

związał, bo chciała dalej spać, a on spieszył się do pra-

cy. To miało dać pewność arnoldowi, że kobieta go nie 

okradnie i nie ucieknie. Stefania została uduszona.

Helgę (w zeznaniach mówił o niej Ruta) poznał w okoli-

cach dworca. Zwabił ją do mieszkania i próbował nakło-

nić do tego, by sama dała się związać. przekonywał, że 

musi na chwilę wyjść do kolegi załatwić delegację i boi 

się, że Helga go okradnie. o swojej ostatniej zbrodni 

arnold milicjantom mówił później, że Ruta zaczęła się 

z nim szamotać, chcąc za wszelką cenę wyjść z miesz-

kania. W trakcie szarpaniny arnold chwycił znajdujący 

się pod ręką ręcznik, zarzucił jej na szyję i udusił. Nie 

przenosił ciała do drugiego pomieszczenia, ponieważ 

skrzynia ze zwłokami była już pełna. 

W historii arnolda jest jeszcze jeden szczegół, który 

może przyprawiać o dreszcze. W czasie, kiedy męż-

czyzna popełniał swoje zbrodnie, mieszkał z nim je-

den z jego synów – Rysiek. 

– Kiedy ojciec przyprowadzał do domu kobiety, wy-

rzucał mnie z mieszkania w nocy i kazał mi iść spać 

do altany ogrodowej na działce należącej do Knapika 

w ogródkach działkowych koło parku Kościuszki. Jed-

nego dnia ojciec przyprowadził późnym wieczorem 

jakąś kobietę: niską, szczupłą, lat około 40, skromnie 

ubraną, pijaną. przypuszczalnie ojciec pchnął ją na 

tapczan, kiedy ja spałem, wtedy dopiero obudziłem 

się. Wyrzucił mnie z domu na działkę i kazał rozbierać 

się tej kobiecie. ona nie chciała, protestowała pisk- 

liwym głosem, wtedy mój ojciec skrępował jej ręce 

sznurkiem i  zdjął z  niej garderobę. Kiedy wróciłem 

rano z działki, zastałem ojca i tę kobietę rozebranych 

w bieliźnie na tapczanie. ojciec poszedł do pracy, a ta 

kobieta wyszła z domu. Nie widziałem jej więcej – ze-

znawał później syn arnolda.

Kiedy zbrodnie Bogdana arnolda wyszły na jaw, mor-

derca właśnie wracał do domu. przed wejściem do 

środka powstrzymał go widok gapiów. Spanikowany 

ukrył się na hałdach. próbował się powiesić, ale 

sznur nie wytrzymał jego ciężaru. osta-

tecznie sam zgłosił się na komisariat 

i  przyznał się do wszystkiego. Chęt-

nie uczestniczył w wizjach lokalnych. 

– Zaistniał cały szereg okoliczności, 

które miały wpływ na moje zacho-

wanie – począwszy od pierwszego 

mojego nieudanego małżeństwa 

i potem to wszystko narastało, aż zna-

lazło swoje odzwierciedlenie w paździer-

niku 1966 r., kiedy to dopuściłem 

się pierwszego morderstwa. po-

stawiłem wszystko na jedną kartę, 

a to, do czego doszedłem, do tego 

doprowadziły mnie kobiety – mówił później arnold.

Sąd skazał go na karę śmierci. Został powieszony 

16 grudnia 1968 r. w Katowicach. pochowano go jako 

N.N. na cmentarzu w panewnikach. 9 lat później na tej 

samej nekropolii spoczęło ciało Zdzisława Marchwic-

kiego – wampira z Zagłębia. Historia Bogdana arnolda 

zakończyła się ponad pół wieku temu, do dziś jednak 

przyciąga ona do kamienicy przy ul. Dąbrowskiego 14 

ciekawskich.

Uwaga! 
Tylko dla pełnoletnich! 

władca 
much, 
czyli potwór 
z kamienicy przy 
ul. Dąbrowskiego

Kamienica przy dąbrowskiego 14 
fot. m. ostrowska-lindner/wKatowicach.eu

Maria, n.n., sTefania i  helga – ich ciała, w  różnyM sTanie 

rozKłaDu, znaleziono na PoDDaszu zaaDaPTowanyM na 

MieszKanie w  KaMienicy Przy ul. DąBrowsKiego 14. MorDer-

cę nazwano „właDcą Much”, Bo roJe Tych owaDów zwróci-

ły uwagę PosTronnych na To, że w MieszKaniu zaJMowanyM 

Przez Mężczyznę DzieJe się coś złego.
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Nowe przystanki kolejowe powstaną 

w  Katowicach-ochojcu, Katowicach-

-Murckach, Katowicach-Kostuchnie i Ka-

towicach-podlesiu.

– Zwiększanie dostępu do kolei w obszarze 
dużych aglomeracji sprzyja wyborowi tego 
środka transportu przez mieszkańców. Dzięki 
„Rządowemu programowi budowy lub mo-
dernizacji przystanków kolejowych na lata 
2021–2025” także w aglomeracji śląskiej 
cztery nowe przystanki ułatwią podróże – 

powiedział sekretarz stanu w  Minister-

stwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu 

ds. przeciwdziałania wykluczeniu komu-

nikacyjnemu andrzej Bittel.

prace przy budowie nowych przystan-

ków kolejowych mają się zakończyć pod 

koniec przyszłego roku.

jaK Będą wyGlądać 
Nowe przystaNKi 
w Katowicach?
przystanki będą wyposażone w  wiaty 

i oświetlenie. Dobrą orientację w podróży 

zapewnią oznakowanie i  tablice informa-

cyjne. Dla podróżnych z ograniczoną moż-

liwością poruszania się zbudowane zosta-

ną pochylnie i ścieżki naprowadzające.

Dzięki nowym przystankom ułatwiony 

będzie dojazd koleją do centrum Kato-

wic i Tychów oraz w południowe regiony 

województwa śląskiego, m.in. w  czasie 

przebudowy linii w  obszarze aglome-

racji śląskiej. Trasa będzie jeszcze lepiej 

wykorzystywana po realizacji projektu 

przewidzianego w  ramach programu 

Kolej plus.

częŚć więKszeGo plaNU 
moderNizacji Kolei
Budowa czterech nowych przystanków 

w  Katowicach to część większego rzą-

dowego projektu. W województwie ślą-

skim program przystankowy obejmuje 

poza Katowicami także: Rybnik-paru-

szowiec, Rybnik-Niewiadom, Rybnik- 

-Niedobczyce, Warszowice, pawłowice 

Studzionka, Wodzisław Śląski Centrum, 

Knurów Szpital, Koniecpol Centrum oraz 

Sosnowiec Centrum Handlowe/Jęzor.

W programie uwzględniono 314 lokaliza-

cji w całej polsce: na liście podstawowej 

jest ich 185, a na liście rezerwowej – 129. 

Łącznie na wszystkie inwestycje prze-

znaczono ponad miliard złotych. 

mateusz terech

Nowe BoisKo przy sp Nr 36 
w KoszUtce
Szkoła podstawowa nr 36 im. Krzyszto-

fa Kamila Baczyńskiego, mieszcząca się 

przy ul. Iłłakowiczówny w  Katowicach-

-Koszutce, zyska wkrótce nowe, wie-

lofunkcyjne boisko. Ruszyła komplekso-

wa przebudowa starego obiektu. Finał 

inwestycji wartej niemal 2 mln zł przewi-

dziano na koniec przyszłego roku.

po zakończeniu prac uczniowie będą mog- 

li ćwiczyć na pełnowymiarowych placach 

do gry w  koszykówkę i  siatkówkę (lub 

tenisa ziemnego) z wykorzystaniem słup-

ków umożliwiających zmianę wysokości 

siatki; na dwóch boiskach do piłki ręcznej, 

które można będzie również wykorzystać 

jako jedno boisko do piłki nożnej; na trzy-

torowej bieżni o długości 60 metrów oraz 

nabiegu do skoków w dal.

– Boisko przy SP nr 36 zostało oddane do 
użytku w 1998 r. i od tego czasu korzystały 
z niego zapewne tysiące katowiczan. Stąd de-
cyzja, by dokonać jego całkowitej przebudo-
wy, tak by mieszkańcy mogli korzystać z bez-
piecznej i nowoczesnej infrastruktury przez 
kolejne lata – mówi Beata Lenart, zastęp-

ca dyrektora Centrum Usług Wspólnych 

w Katowicach.

– W ostatnich latach wyremontowaliśmy 
obiekty, w tym część basenową, przy Zespole 
Szkół i Placówek nr 1 na osiedlu Paderewskie-
go; wybudowaliśmy także za 9,5 mln zł nową 
halę sportową przy IV Liceum Ogólnokształcą-
cym im. gen. Maczka. Rozpoczęła się również 
warta ponad 23 mln zł przebudowa Szkoły Pod-
stawowej nr 21 w Podlesiu, która obejmuje bu-

dowę hali sportowej oraz infrastruktury spor-
towo-rekreacyjnej przy tej placówce  –  mówi 

prezydent Katowic Marcin Krupa.

rozBUdowa sp Nr 21 
w podlesiU
Widać już postępy prac przy rozbudo-

wie Sp nr 21 w Katowicach-podlesiu. Do-

tychczas uczniowie korzystali z  dwóch 

budynków – jednego z  początku XX w. 

i  drugiego z  lat 60. po wykonaniu pla-

nowanej inwestycji w  szkole przybędzie 

10  nowych sal lekcyjnych. Wszystkie 

istniejące obiekty zostaną ze sobą połą-

czone za pomocą łącznika, który pozwoli 

na dogodną komunikację pomiędzy po-

szczególnymi strefami szkoły.

oprócz miejsca do nauki uczniowie 

Sp  nr  21 i  okoliczni mieszkańcy będą 

mogli korzystać z nowej hali sportowej, 

w  której znajdą się pełnowymiarowe 

boiska do piłki ręcznej, boisko do koszy-

kówki oraz boisko do siatkówki. przebu-

dowa Sp nr 21 ma potrwać 15 miesięcy. 

Cała inwestycja w  podlesiu wyceniona 

została na ok. 23 mln zł.

mateusz terech

Nowe przystanki 
kolejowe już w 2023 r.

pKp pLK Są CoRaZ BLIŻEJ BUDoWy 

CZTERECH NoWyCH pRZySTaNKóW 

KoLEJoWyCH W KaToWICaCH. SpóŁ-

Ka poDpISaŁa UMoWy Z  WyKo-

NaWCaMI pRaC Na LINII KoLEJoWEJ 

poMIĘDZy KaToWICKą LIGoTą a Ty-

CHaMI. pRZySTaNKI UŁaTWIą KoRZy-

STaNIE Z  KoLEI MIESZKańCoM po-

ŁUDNIoWyCH DZIELNIC KaToWIC.

fot. m. ostrowska-lindner/

wKatowicach.eu

i nowe sale lekcyjne
Uczniowie będą mieć boisko

fot. m. ostrowska-lindner/

wKatowicach.eu
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oD 18 lisToPaDa Do 8 sTycznia 

Trwa Tegoroczna eDycJa Jar-

MarKu BożonaroDzeniowego 

w  KaTowicach. PrzygoTowa-

no całe MnósTwo uniKalnych 

wyDarzeń i  rozryweK, z  KTó-

rych Mogą sKorzysTać Miesz-

Kańcy KaTowic i oKolic.

>>
 

Dzieci mogą sobie zrobić zdjęcia, 
np. wcielając się w pingwinka. 

>> 

>> 

Na rynku stanął diabelski młyn. 

>> 

>>
 

>>
 

Mikołaj wita gości 
Jarmarku w swoim domku. 

Jarmark odwiedzili także połykacze 
ognia i zrobili prawdziwe show. 

>>
 

Na Jarmarku są też pyszności, 
np. lokalne miody. 

>> 

Jarmark z lotu ptaka robi 
niesamowite wrażenie!

Można też spróbować 
oscypka w Katowicach! 

Śląskie tiramisu 
to hit Jarmarku! 

 fot.  G. Bargieła, 
j. dyl, m. ostrowska-lindner/

wKatowicach.eu


