
NASZE

NR 4 (139)| Kwiecień 2020 r. | Bezpłatny informator miejski | tel. 32 259 31 40 | redakcja@katowice.eu | ISSN 1899-9530

WWW.KATOWICE.EU

Sprawy urzędowe
Ze względu na epidemię koronawirusa Urząd 
Miasta wraz ze wszystkimi jednostkami nie 
prowadzi bezpośredniej obsługi mieszkań-
ców. Wyjątkiem jest rejestracja zgonów w USC. 
Urzędnicy jednak cały czas pracują. Co i jak 
można załatwić w czasie pandemii? Przedsta-
wiamy pakiet niezbędnych informacji. 

WIĘCEJ – STR.  2

Katowice walczą  
z koronawirusem
Zakup 100 tys. maseczek ochronnych, „Pogoto-
wie zakupowe” dla potrzebujących, pomoc psy-
chologiczna dla mieszkańców, laptopy do nauki 
zdalnej dla dzieci z placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych – to tylko niektóre z działań po-
dejmowanych przez miasto w walce z epidemią. 

WIĘCEJ – STR. 3

Katowiczanie zostają  
w domu i pomagają innym 
Izolacja to najlepszy sposób walki z koronawi-
rusem. Znani i lubiani sportowcy, naukowcy, 
artyści namawiają nas do odpowiedzialnego
zachowania, które może ocalić życie naszych 
bliskich. Wiele osób, nie mogąc usiedzieć bez-
czynnie, włącza się w pomoc potrzebującym.

Więcej – STR. 4

Kultura na czas  
koronawirusa
Kultura bez wychodzenia z domu.  Chciałbyś 
posłuchać orkiestry symfonicznej, zwiedzić 
Wersal czy też obejrzeć wystawę w Muzeum 
Śląskim? Nic prostszego! Na czas epidemii 
koronawirusa wiele instytucji w Polsce i na 
świecie przygotowało dodatkową, ciekawą, 
dostępną zdalnie ofertę.

WIĘCEJ – STR. 22

Religia w czasie pandemii
Na mocy regulacji rządowych w mszach św., 
nabożeństwach, pogrzebach lub innych obrzę-
dach religijnych nie może uczestniczyć więcej niż  
5 osób jednocześnie, nie licząc osób sprawu-
jących posługę. Wielu duchownych apeluje, 
by wierni pozostali w domach i uczestniczyli 
w mszach i innych nabożeństwach wyłącznie za 
pośrednictwem telewizji, radia i Internetu. 

WIĘCEJ – STR. 23
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Drodzy Mieszkańcy!
Stoimy dzisiaj przed największym wy-
zwaniem ostatnich lat. Gwałtownie roz-
wijająca się epidemia koronawirusa stała się 
realnym i bezpośrednim zagrożeniem dla 
zdrowia i życia każdego z nas. W tej trudnej 
sytuacji należy zachować rozsądek i stoso-
wać się do wszelkich zaleceń medycznych. 
Lekarze i specjaliści podkreślają, że klu-
czowe znaczenie dla ochrony nas samych, 
naszych bliskich i całego społeczeństwa ma 
pozostawanie w domach. Wszelkie kon-
takty należy ograniczyć do niezbędnego 
minimum. Aktualnie nie ma skuteczniejszej 
metody zapobiegania rozprzestrzenianiu 
się wirusa.

Wiem, że do naszego codziennego ży-
cia zostało wprowadzonych wiele ogra-
niczeń i utrudnień  – zamknięto szkoły, 
uniwersytety, wiele sklepów i placó-
wek usługowych. Ale gdy w grę wcho-
dzi nasze zdrowie i życie, nie ma miejsca 
na półśrodki i należy bezwzględnie pod-
porządkować się wszelkim wytycznym! 
Dlatego też dwa tygodnie temu nakazałem 

zamknięcie miejskich placów zabaw, si-
łowni pod chmurką i parkingów przy 
parkach miejskich, do których, pomimo 
ostrzeżeń, wciąż przybywało wiele osób. 

Aby skuteczniej walczyć z koronawiru-
sem, a także w możliwy sposób minimalizo-
wać jego społeczne skutki, podjęliśmy wiele 
działań, o których możecie przeczytać w tym 
numerze „Naszych Katowic”. Zachęcam Was 
do lektury „od deski do deski” specjalnych 
stron poświęconych koronawirusowi. Nawet 
jeśli część informacji nie dotyczy akurat Was –  
to być może numer telefonu do pogotowia 
zakupowego czy pomocy psychologicznej, 
tekst o możliwości kupienia jedzenia na wy-
nos lub godziny transmisji mszy św. przyda-
dzą się Waszym bliskim lub sąsiadom.

Wiele razy pokazywaliśmy, że wspól-
nie możemy pokonać największe trud-
ności. By tak się stało, musimy się o siebie 
troszczyć. Dlatego chciałbym podziękować, 
że tak wielu z Was, w różny sposób, włączyło 
się w walkę z koronawirusem. Dziękuję 
naszym lekarzom, pielęgniarkom, ratow-
nikom, diagnostom, pracownikom służby 

zdrowia i aptekarzom, którzy narażając 
swoje zdrowie, pomagają chorym. Dziękuję 
pracownikom punktów usługowych, do-
stawcom, sklepikarzom i przedsiębiorcom, 
dzięki którym zaspokajane są najważniej-
sze potrzeby gospodarstw domowych. Dzię-
kuję także nauczycielom, że w tym trudnym 
okresie podejmują dodatkowe starania, by 
kształcić swoich podopiecznych, a także 
rodzicom za opiekę nad dziećmi. Dziękuję 
służbom mundurowym i urzędnikom, 
dzięki którym wiele instytucji może wypeł-
niać swoje zadania na rzecz mieszkańców. 
Dziękuję setkom społeczników, którzy ro-
bią zakupy sąsiadom, szyją maseczki i wpła-
cają środki na walkę z wirusem. Dziękuję 
wszystkim, którzy pozostają w swoich do-
mach i tysiącom osób, których tu wymienić 
nie zdołam. Dzięki Waszemu wspólnemu 
wysiłkowi nasze życie wróci do normy –  
wymaga to jednak od nas wszystkich po-
święceń, dużej dyscypliny, cierpliwo-
ści i przestrzegania zaleceń! 

MARCIN KRUPA
PREZYDENT KATOWIC
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JAK ZAŁATWIĆ SPRAWY URZĘDOWE W CZASIE EPIDEMII? 

Ze względu na epidemię koronawirusa 
Urząd Miasta Katowice wraz ze wszystkimi 
jednostkami nie prowadzi bezpośredniej 
obsługi mieszkańców. Wyjątkiem jest re-
jestracja zgonów w Urzędzie Stanu Cywil-
nego. – Brak możliwości bezpośredniego 
kontaktu z mieszkańcami jest zarówno 
dla nas, jak i przede wszystkim dla kato-
wiczan sporym utrudnieniem. Urzędnicy 
cały czas pracują. Robimy, co w naszej 
mocy, by w miarę możliwości załatwiać 
jak najwięcej spraw drogą mailową lub te-
lefoniczną. Staramy się, w granicach prawa, 
upraszczać wszelkie procedury i możliwie 
szybko realizować sprawy mieszkańców. 
Nie wszystko jednak jest możliwe, dlatego 
dziękujemy bardzo za wyrozumiałość ka-
towiczan w tej wyjątkowej sytuacji – pod-
kreśla Maciej Stachura, naczelnik wydziału 
komunikacji społecznej Urzędu Miasta Ka-
towice. – Różne komórki Urzędu Miasta 
mają specyfikę swojego działania. Dlatego 
osoby chcące załatwić konkretną sprawę 
zachęcamy przede wszystkim do kontaktu 
telefonicznego i weryfikacji, jakie są możli-
wości działania w danej kwestii. Przed każ-
dym z budynków Urzędu Miasta Katowice 
wystawiliśmy także specjalne skrzynki, 
do których mieszkańcy mogą wrzucać 
korespondencję dla urzędników, a także 
prośbę o kontakt – dodaje naczelnik i przy-
pomina, że Urząd Miasta działa na okres 
epidemii od poniedziałku do piątku w godz. 
od 7.30 do 15.30. 

ZAŁATWIAJ SPRAWY  
PRZEZ INTERNET

Podpis elektroniczny (profil zaufany)
Konto na platformie www.sekap.pl lub 

www.epuap.gov.pl

Profil zaufany można bezpiecznie zało-
żyć, korzystając z bankowości elektronicz-
nej. Taką możliwość dają m.in. największe 
banki: Alior Bank, PKO BP, Inteligo, San-
tander, Bank Pekao, mBank, ING, Envelo, 
Millennium. Ich lista znajduje się na stro-
nie www.pz.gov.pl. Posiadając profil za-
ufany i konto na platformie www.sekap.pl, 
skorzystasz z 300 usług, które dają możli-
wość wysłania do Urzędu Miasta Katowice 
wniosku drogą elektroniczną (np. zgłosze-
nie zbycia pojazdu, wniosek o rejestrację po-
jazdu, odpis aktu stanu cywilnego, wydanie 
zaświadczenia z akt meldunkowych, wy-
meldowanie, deklarację śmieciową). Z kolei 
posiadając profil zaufany i konto na platfor-
mie www.epuap.gov.pl, skorzystasz z usługi 
„Pismo ogólne do urzędu” lub usług cen-
tralnych (np. wniosek o wydanie dowodu 
osobistego, zgłoszenie urodzenia dziecka, 
zgłoszenie pobytu stałego/czasowego). 

LISTA TELEFONÓW KOMÓREK 
MIASTA NAJCZĘSCIEJ 
OBSŁUGUJĄCYCH MIESZKAŃCÓW:
Wydział Uprawnień Komunikacyjnych

Prawo jazdy (32) 705 4790
Zatrzymane prawa jazdy (32) 705 4798

Rejestracja pojazdów (32) 705 4784, 
705 4782

Rejestracja pojazdów osoby prawne 
(32) 705 4726

Nadzór komunikacyjny
Licencje i zezwolenia (32) 259 38 66
Ośrodki szkolenia kierowców (32) 259 3836
Taxi i licencje (32) 705 4692

BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
Informacja, Potwierdzanie profilu 
zaufanego ePUAP
(32) 25 93 639
(32) 25 93 403

Sprawy Meldunkowe 
(32) 25 93 631 
(32) 25 93 323 
(32) 25 93 436 
(32) 25 93 423 
(32) 25 93 327 

Karta Dużej Rodziny
(32) 25 93 583 
(32) 25 93 084

Przekształcenie Użytkowania 
Wieczystego
(32) 25 93 860

Dowody Osobiste
(32) 25 93 632
(32) 25 93 633
(32) 25 93 645
(32) 25 93 693 
(32) 25 93 360 
(32) 25 93 337

Geodezja
(32) 25 93 386
(32) 25 93 221
(32) 25 93 681
(32) 25 93 407
(32) 25 93 406

Podatki
(32) 25 93 466
(32) 25 93 636 
(32) 705 44 35 

(32) 705 46 99 
(32) 705 46 38 – sekretariat

Sprawy Lokalowe
(32) 25 93 634
(32) 25 93 301 – sekretariat
(32) 25 93 295
(32) 25 93 376

Gospodarka Mieniem
(32) 25 93 646 
(32) 25 93 496 – przetargi, dzierżawy
(32) 25 93 356 – wykup lokali na rzecz 
najemców
(32) 25 93 176 – wykup lokali na rzecz 
najemców

Księgowość
(32) 25 93 958

użytkowanie wieczyste gruntu – 
Gmina (32) 25 93 071, 25 93 228 

dzierżawa, odszkodowanie – Gmina 
(32) 25 93 227, 25 93 581 

użytkowanie wieczyste gruntu, dzier-
żawa – Skarb Państwa (32) 25 93 226, 25 
93 907 

pozostałe należności (32) 25 93 671 

Podatek od nieruchomości  
os. fizycznych:

informacja dotycząca bieżących płat-
ności (32) 259 32 63, 259 32 67, 259 34 69, 
259 30 61

informacja dotycząca zaległości 
podatkowych  (32) 259 32 64, 259 36 49, 
259 30 62

podatek od nieruchomości rolny i le-
śny os. fizycznych (32) 259 32 67

podatek od środków transportowych 
(32) 259 32 49

podatek od nieruchomości osób praw-
nych (32) 259 33 84, 259 36 48, 259 33 26, 
259 35 84

podatek od nieruchomości rolny i le-
śny osób prawnych (32) 259 33 26 

Referat  
Odpadów Komunalnych
(32) 2593 913 do 917 
oraz (32) 2593 486

Referat Dochodów 
Publicznoprawnych
opłata skarbowa (32) 25 93 585,  
25 93 150
mandaty (32) 25 93 082

Planowanie Przestrzenne
(32) 25 93 410

Budownictwo
(32) 25 93 635 
(32) 25 93 421 – w zakresie pozwoleń 
budowlanych, zgłoszeń niewymagających 
pozwolenia na budowę, zaświadczeń o sa-
modzielności lokali mieszkalnych, de-
cyzji o ustaleniu warunków zabudowy, 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego
(32) 25 93 508 – w zakresie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, 
wypisu i wyrysu z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, opłat 
planistycznych

Ochrona Środowiska
(32) 25 93 910
(32) 25 93 809 – w sprawach gospodarki 
zielenią i ochrony zwierząt
(32) 25 93 837 – w sprawach zmiany sys-
temu ogrzewania; w sprawach odpadów 
komunalnych

Działalność Gospodarcza
(32) 25 93 638
(32) 25 93 692
(32) 25 93 345
(32) 25 93 984

Sekretariat Prezydenta –  
planowanie spotkań
(32) 25 93 361

Miejskie Centrum Energii,  
ul. Młyńska 2
(32) 25 93 285 – program „Czyste Powie-
trze”, dofinansowanie do wymiany ogrze-
wania, fotowoltaika, termomodernizacja 
budynków 
(32) 25 93 298 – działania miasta Ka-
towice w zakresie ochrony powietrza, 
zmiany klimatu, adaptacja do zmian kli-
matu (ogólnie: energia, powietrze, klimat)

Urząd Stanu Cywilnego 
(32) 25 97 214 
(32) 705 43 14 – zmiana nazwiska
(32) 705 43 15 – referat zgonów
(32) 705 43 18 – referat małżeństw
(32) 705 43 16 – referat urodzeń
(32) 705 43 19 – archiwum

Pozostałe numery komórek 
organizacyjnych Urzędu 
Miasta Katowice są dostępne 
na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta 
Katowice: tiny.pl/tbfgr
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KATOWICE WALCZĄ ZE SKUTKAMI EPIDEMII KORONAWIRUSA

Koronawirus to nie tylko zagro-
żenie dla naszego zdrowia i ży-
cia. Konieczność długotrwałego 
przebywania w mieszkaniach 
oraz ograniczenia kontaktów do 
minimum powodują szereg pro-
blemów społeczno-bytowych. 
– Szczególnie zagrożone są osoby 
najstarsze i samotne. W tym 
przypadku dużym wyzwaniem 
stają się najprostsze czynności, 
jak kupno żywności, leków czy 
też kwestie psychologiczne zwią-
zane z długim odosobnieniem – 
podkreśla prezydent Marcin 
Krupa. –  Dlatego podjęliśmy 
szereg działań antykryzyso-
wych adresowanych w szcze-
gólności do osób najbardziej 
potrzebujących. Uruchomili-
śmy w ramach katowickiego 
MOPS-u „Pogotowie zakupowe”, 
którego pracownicy dostarczają 
najmniej zamożnym mieszkań-
com bezpłatne pakiety żywno-
ściowe, a osobom posiadającym 
środki finansowe nieodpłatnie 
robią zakupy. Dla wszystkich 
mieszkańców uruchomiliśmy 
możliwość skorzystania ze zdal-
nej pomocy psychologicznej. Do-
datkowo postanowiliśmy także 
zapewnić seniorom z ograni-
czonym dostępem do różnych 
form rozrywki możliwość bez-
płatnego otrzymania krzyżówek, 
których rozwiązywanie pomaga 
utrzymywać sprawność umy-
słową – dodaje prezydent.

Wśród innych działań reali-
zowanych przez Urząd Miasta 
Katowice można wymienić m.in. 
zakup 100 tysięcy maseczek dla 
katowickich służb i szpitali, zakup 
83 laptopów do nauki zdalnej dla 
dzieci z katowickich placówek edu-
kacyjno-wychowawczych. Codzien-
nie prowadzona jest dezynfekcja 
przystanków i ławek w mieście, a dla 
szpitala i przychodni zdrowia nale-
żących do Miasta Katowice prze-
kazano w marcu 280 tys. zł 
na walkę z epidemią. Dodatkowo 
pod koniec marca prezydent Marcin 
Krupa przedstawił pomocowy Ka-
towicki Pakiet Przedsiębiorcy oraz 
zapowiedział przygotowanie roz-
wiązań adresowanych dla podmio-
tów NGO i tych z obszaru kultury. 

Infolinia dla potrzebujących
W ramach działań profilaktycz-
nych w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Katowicach 
uruchomiona została infolinia 
dla osób potrzebujących niezbęd-
nej pomocy. Pod numerem info-
linii: 32 251 69 00, 502 032 604, 
720 779 447 w godzinach od 7.30 
do 19.00 uzyskacie Państwo po-
radę i pomoc.

Wsparcie psychologiczne
Zachęcamy wszystkie osoby potrze-
bujące wsparcia psychologicznego 
do kontaktu za pośrednictwem wi-
deokomunikatorów. W Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ka-
towicach będzie można nawiązać 
zdalny kontakt telefonicznie lub 
mailowo: 32 251 15 99, 32 257 14 82, 
669  777  008, 601  158  007, 
506 041 200, 506 041 100 z możli-
wością kontaktu przez komunika-
tor WhatsApp i video, email: oik@
mops.katowice.pl. Dyżury psy-
chologów i interwentów w godzi-
nach 8.00–19.00, od poniedziałku 
do piątku.

Uruchomiliśmy również  
TELEFON ZAUFANIA  
DLA SENIORÓW:  
796 970 686,  
dostępny w godzinach 
16.00–19.00,  
od poniedziałku do soboty.

Bezpłatne wsparcie psycholo-
giczne online w sytuacji zagro-
żenia epidemiologicznego dla 
personelu medycznego, cho-
rych i ich rodzin, dla osób ob-
jętych kwarantanną oraz dla 
wszystkich przeżywających 
kryzys psychiczny oferuje Cen-
trum Psychiatrii w Katowicach 
im. dr.  Krzysztofa Czumy. Nu-
mery kontaktowe dostępne: bit.
ly/3bkY7XK lub kontakt poprzez 
Skype’a pod hasłem: wsparcie@
centrumpsychiatrii.eu oraz pocztą 
elektroniczną pod adresem: 
wsparcie@centrumpsychiatrii.eu.

Pogotowie zakupowe
Aby skorzystać z „Pogotowia 
zakupowego” należy zadzwonić 
na numer Srebrnego Telefonu 
32  251  69  00 lub na urucho-
mione dodatkowo na czas dzia-
łań w związku z koronawirusem: 
502 032 604 i 720 779 447, które 
są obsługiwane przez pracowni-
ków MOPS od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7.30 do 
19.00. Świadczenie usługi „Po-
gotowia zakupowego” zostało 
zlecone pracownikom Fundacji 

Wolne Miejsce, którzy będą wy-
posażeni w odpowiednie iden-
tyfikatory. Pod tym numerem 
telefonu można także zgłosić 
chęć otrzymania bezpłatnych 
krzyżówek. 

Korzystaj z oficjalnych, 
urzędowych źródeł!
Czas epidemii koronawirusa 
bywa niestety wykorzystywany 
do rozpowszechniania niepraw-
dziwych informacji. Podczas 
poszukiwania bieżących in-
formacji o mieście zachęcamy 

do korzystania z następują-
cych źródeł:

www.katowice.eu – oficjalna 
strona Urzędu Miasta Katowice, 
gdzie zamieszczane są bieżące infor-
macje dot. walki z koronawirusem

www.facebook.com/Kato-
wice.eu/ – oficjalny profil Urzędu 
Miasta Katowice na Facebooku

www.twitter.com/BiuroPraso-
weKce – oficjalny profil biura pra-
sowego Urzędu Miasta Katowice 
na Twitterze

KISS – czyli Katowicki Infor-
macyjny Serwis SMS (oficjalny 

serwis Urzędu Miasta Katowice). 
Zarejestrowane osoby otrzy-
mują codziennie (podczas trwa-
nia epidemii) bezpłatne SMS ze 
statystyką dot. zakażeń w Ka-
towicach. Bezpłatna rejestracja: 
www.katowice.eu/Strony/KISS.
aspx

Newsletter Urzędu Miasta 
Katowice – co tydzień, w piątek, 
na Twoją skrzynkę mailową trafi 
1  strona w pdf podsumowująca 
najważniejsze wydarzenia tygo-
dnia. Bezpłatna rejestracja: tiny.
pl/t3sl6. 
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KATOWICZANIE NA FRONCIE WALKI Z KORONAWIRUSEM

Z dnia na dzień rośnie liczba mieszkań-
ców Katowic, którzy w różny sposób 
chcą bezinteresownie pomagać w cza-
sie zagrożenia koronawirusem. Od kilku 
tygodni deficytowym towarem na ryn-
ku stały się maseczki ochronne uży-
wane m.in. przez pracowników służby 
zdrowia. Urząd Miasta Katowice zaku-
pił w marcu 100  000 maseczek, któ-
re trafiły m.in. do miejskiego Szpitala 
Murcki. Choć potrzeby są dużo większe, 
to jednak maseczek nie można kupić. 
Dlatego na pomoc szpitalom ruszyła 
grupa katowiczan, uruchamiając akcję 
szycia maseczek ochronnych, połączo-
ną ze zbiórką funduszy na materiały po-
trzebne do ich produkcji.
Już w pierwszym tygodniu ochotnicy zgro-
madzeni w grupie na Facebooku „Katowice 
szyją maseczki dla medyków” przygotowali 
ponad 2000 maseczek. Pomysłodawczynią 
akcji jest Anna Maria Stawowy. W organizacji 
materiałów, logistyce i zarządzaniu wolon-
tariuszami pomagają jej koleżanki z har-
cerstwa. – Nie spodziewałam się, że w tak 
krótkim czasie uda nam się zaangażować 
ponad 600 osób z całego Śląska. Tniemy 
ogromne ilości materiałów i cieszymy się, 
że w tych trudnych dniach możemy zrobić 
coś dobrego dla innych – mówi inicjatorka 
akcji. Maseczki trafiły już m.in. do Szpi-
tala Zakonu Bonifratrów, Uniwersytec-
kiego Centrum Klinicznego i Katowickiego 
Centrum Onkologii. – Wiemy, że środki 
ochronne są teraz na wagę złota. Codziennie 
odbieramy kilka wiadomości z prośbą o po-
moc – mówi Paulina Błaszczak, położna, 
która koordynuje przekazywanie uszy-
tych maseczek.

Z kolei na Giszowcu mieszkańcy 
utworzyli na Facebooku grupę „Bier swe 
chęci i podź pomagać”: pomagają osobom 
starszym, samotnym, schorowanym bądź 
objętym kwarantanną. Do akcji wkroczyli 
też kibice GKS Katowice, którzy mobi-
lizują fanów do oddawania krwi, której 
braki zaczęły już odczuwać śląskie szpitale. 
Kibice zbierają również pieniądze, które 
zostaną przekazane dla Szpitala Murcki 
na walkę z koronawirusem. Natomiast część 
katowickich radnych roznosi paczki żywno-
ściowe do osób potrzebujących.

Kolejny dobry przykład dali studenci 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 
–  Jesteśmy studentkami kierunku lekar-
skiego SUM w Katowicach. Stworzyłyśmy 
grupę, która pomaga pracownikom szpi-
tali w opiece nad ich dziećmi. Do grupy 
dołączają studenci, którzy chcą zostać wo-
lontariuszami, a także pracownicy ochrony 
zdrowia, którzy chcieliby skorzystać z ich 
pomocy. Wolontariusze wpisują się do spe-
cjalnego arkusza, gdzie określają między 
innymi wiek dziecka i lokalizację, w której 
są w stanie pomóc – wyjaśnia studentka 
Karolina Majewska, organizatorka ak-
cji i animatorka grupy „Studenci Medykom –  
pomoc w opiece nad dziećmi Śląsk” założo-
nej na Facebooku.

Dzięki mediom społecznościowym 
każda chętna osoba może pomagać. 
Ostatnie tygodnie pokazały, że chętnych 
do bezinteresownych działań w naszym 
mieście są tysiące. Tym samym miesz-
kańcy Katowic udowodnili, że potrafimy 
się nawzajem wspierać niezależnie od 
posiadanych środków technicznych czy 
materialnych.   (DC)

Zostań w domu – bądź odpowiedzialny!

Specjaliści podkreślają, że izolacja to najlepszy sposób walki z koronawirusem. 
Znani i lubiani sportowcy, naukowcy, artyści – namawiają nas do odpowiedzial-
nego zachowania, które może ocalić życie naszych bliskich.

JAN NOWAKOWSKI,  
siatkarz, rozgrywający GKS Katowice, 
najlepszy rozgrywający obecnego 
sezonu Plus Ligi:

Pogoda i wiosna za oknem nie ułatwiają 
siedzenia w domu, szczególnie sportow-
com – zarówno tym zawodowym, jak i tym, 
którzy amatorsko biegają po pracy. Dlatego 
do tematu podchodzić trzeba z głową. 
Staram się spędzać dużo czasu w domu. 
Treningi także można robić w domu 
bądź w terenie  – ale w porach i miej-
scach mniej popularnych. Uwielbiam kon-
takt z ludźmi, ale w dzisiejszych czasach 
warto korzystać w tym celu z technologii. 
Takie mamy czasy zarazy i jeśli się zmobi-
lizujemy, jest szansa, że wszystko szybciej 
wróci do normy.

TOMASZ ROŻEK,  
znany popularyzator nauki, odpo-
wiada, dlaczego – jeśli tylko mo-
żemy – należy pozostać w domu: 

Dlatego, że tym sposobem obniżamy praw-
dopodobieństwo zainfekowania kogoś, kto 
jest w grupie ryzyka, czyli chronimy osoby 
starsze i chore. Ludzie młodzi czy zdrowi 
w przeważającej większości przechodzą 
chorobę COVID-19 w sposób albo bezob-
jawowy, albo z lekkimi objawami. Prawdo-
podobieństwo większej infekcji jest bardzo 
małe. Natomiast u osób z niesprawnym 
układem odpornościowym: przewlekle 
chorych, po przeszczepach, z chorym ukła-
dem krążenia czy oddechowym – w skró-
cie słabszych czy starszych – śmiertelność 
tego wirusa jest dosyć wysoka. Po to, żeby 
nie rozprzestrzeniać tego wirusa w społe-
czeństwie, to znaczy żeby on nie trafił do 
osób ze zwiększonej grupy ryzyka, powin-
niśmy się izolować i my, zdrowi czy młodzi, 
i szczególnie my – starsi i schorowani.

PIOTR GRUSZKA,  
wielokrotny reprezentant Polski  
w piłce siatkowej: 

Sytuacja, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, 
nie jest prosta dla nikogo. I mówię to zarówno 
jako osoba aktywna, jak również jako rodzic. 
Grunt to zachować zdrowy rozsądek, czer-
pać informacje ze sprawdzonych źródeł, by 
niepotrzebnie nie wpadać w panikę. Organi-
zacja czasu rodziny to wyzwanie, ale nie jest 
to niemożliwe. Rodzinny spacer w miejscach 
nietypowych i nieuczęszczanych, trening 
w domu w czasie lekcji on-line dzieci –  
to wszystko da się zrobić. I musimy się tu 
wszyscy zmobilizować. 

– Ten trudny czas to kolejna okazja, by przetestować naszą solidarność. Mnożą się prośby o pomoc 
ze strony pracowników szpitali: lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek. Pamiętajmy, że to 
oni są naszą tarczą w walce z koronawirusem. Ale by mogli nas ratować, sami potrzebują wsparcia. 
Obudźmy w sobie dobrą energię – apeluje Anna Maria Stawowy, pomysłodawczyni akcji „Katowice 
szyją maseczki dla medyków”.
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CO ZROBIĆ Z CZWORONOGIEM, GDY JESTEŚMY W TRAKCIE KWARANTANNY?

Epidemia koronawirusa spowodowała, 
że wiele osób w Polsce zostało lub zo-
stanie objętych kwarantanną, co ozna-
cza bezwzględny obowiązek pozostawa-
nia w domu. Sytuacja ta jest dodatkowo 
trudna dla właścicieli czworonogów, 
którzy w tym czasie nie mogą wyprowa-
dzać psów na dwór. Co zrobić w takiej 
sytuacji? Zalecenia w tej kwestii wydał 
Główny Lekarz Weterynarii:
Osoby, które nie mogą zapewnić w tym okre-
sie zwierzętom należytej opieki, powinny  

w pierwszej kolejności zwrócić się o pomoc do 
sąsiadów, znajomych lub rodziny.

Optymalnym rozwiązaniem jest prze-
niesienie zwierzęcia do nowego opiekuna 
na czas kwarantanny. Gdy to niemożliwe, 
trzeba wykluczyć bezpośredni kontakt 
osób przy przekazywaniu sobie zwierzęcia 
do wyprowadzenia.

Można też rozważyć oddanie zwierzę-
cia czasowo do hotelu dla zwierząt.

Warto poszukać w Internecie informa-
cji o grupach wsparcia dla osób potrzebujących 

pomocy w opiece nad zwierzętami. Miesz-
kańcy wielu polskich miast ruszyli sobie 
nawzajem na pomoc i wyprowadzają psy 
sąsiadów, którzy nie mogą bądź boją się wy-
chodzić. Przykładowo istnieje grupa wsparcia 
na Facebooku o nazwie „Pies w koronie”: fa-
cebook.com/groups/654422091958462/. Tam 
można zgłaszać potrzebę wyprowadzenia psa. 

Można także kontaktować się z gabine-
tem weterynaryjnym – weterynarze często 
włączają się w pomoc lub mają bieżące infor-
macje, gdzie taką pomoc można znaleźć.  

KORONAWIRUS – ZALECENIA MEDYCZNE
Higiena, ostrożność, przestrzeganie za-
leceń, ale też zdrowy rozsądek i spokój to 
nasz oręż walki z epidemią koronawirusa. 
Najważniejsze zalecenie to ograniczenie 
wychodzenia z domów do niezbędnego 
minimum oraz unikanie bezpośrednich 
kontaktów z innymi osobami. Grupą 
szczególnie zagrożoną są seniorzy oraz 
osoby cierpiące na choroby przewlekłe.

Zostań w domu
Do 11 kwietnia włącznie (z możliwością 
przedłużenia) nie można się swobodnie 
przemieszczać poza celami bytowymi, 
zdrowotnymi, zawodowymi. Pamię-
taj, że możesz przemieszczać się jedy-
nie w dwuosobowej grupie (obostrzenie nie 
dotyczy rodzin). Obostrzenia nie dotyczą:

Dojazdu do pracy. Masz również prawo 
udać się po zakup towarów i usług związa-
nych ze swoją zawodową działalnością

Wolontariatu – jeśli działasz na rzecz 
walki z koronawirusem, np. poprzez pomoc 
potrzebującym

Przemieszczania się w celu zrobienia za-
kupów, wizyty u lekarza, wyprowadzenia 
psa, opieki nad bliskimi

Myj ręce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk 
wodą z mydłem. Jeśli nie ma takiej moż-
liwości, należy dezynfekować ręce spe-
cjalnymi płynami lub żelami. Higiena rąk 
znacząco zmniejsza ryzyko zakażenia cho-
robami wirusowymi. Zanieczyszczonymi 
dłońmi nie wolno dotykać oczu, nosa i ust! 
Warto także regularnie myć i dezynfeko-
wać powierzchnie, z którymi mamy kontakt 
na co dzień, m.in. klamki, włączniki światła, 
poręcze, a także przedmioty codziennego 
użytku, jak laptopy, telefony komórkowe czy 
wózki inwalidzkie.

Nie kłam medykowi
Jeśli mamy gorączkę, kaszel, trudności w od-
dychaniu – nie wychodzimy z domu, nie 
idziemy do przychodni, apteki. Nie ukry-
wamy też tych faktów przed lekarzem, 
ratownikiem czy pielęgniarką. W takim 
przypadku niezwłocznie kontaktujemy 
się telefonicznie z lekarzem rodzinnym, 
powiatową stacją sanitarno-epidemiolo-
giczną i czekamy na dalsze instrukcje. 

Wierzmy tylko zaufanym źródłom
W zakresie pozyskiwania bieżących in-
formacji o charakterze medycznym 
apelujemy o korzystanie przede wszyst-
kim z oficjalnych źródeł:

Główny Inspektorat Sanitarny: gis.gov.pl; 
Facebook: facebook.com/GISgovpl/

Ministerstwo Zdrowia: gov.pl/korona-
wirus; Facebook: bit.ly/2wP2s6y

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna w Katowicach: psse.katowice.pl/

WAŻNE NUMERY
Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sa-
nitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach 
na temat koronowirusa 660 686 917

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna w Katowicach; 40-127 Katowice, 
Plac Grunwaldzki 8-10

Telefony alarmowe PSSE w Katowicach 
dotyczące koronawirusa 698 498 030, 504 
559 608

e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl

obszar działania: Katowice, Mysłowice, 
Siemianowice Śląskie

Katowickie schronisko
apeluje 

Aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania 
się koronawirusa, katowickie schronisko dla 
zwierząt przy ul. Milowickiej prosi o ograni-
czenie wizyt wyłącznie do koniecznych. Aby 
uniknąć niepotrzebnych kontaktów pomię-
dzy klientami, pracownicy schroniska pro-
szą o kontakt telefoniczny z biurem i ustalenie 
godziny wizyty. Numer telefonu do biura: 32 
256 61 15. W schronisku do odwołania zo-
stały wstrzymane również wszystkie ak-
cje i wydarzenia, a także wolontariat.

Zwierzęta nie przenoszą 
koronowirusa 
– uspokajają eksperci
Nie ma żadnych dowodów, aby zwie-
rzęta domowe przenosiły wirusa. Poja-
wiły się jednak plotki, że ludzie masowo 
zaczęli oddawać zwierzęta do schronisk. 
Te informacje dementują eksperci Kra-
jowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej: „In-
formacje o masowym oddawaniu psów 
i innych zwierząt towarzyszących do eu-
tanazji z powodu epidemii koronawirusa 
w Polsce to typowy fake news (czyli nie-
prawdziwa informacja – przyp. red). Nie 
zaobserwowaliśmy takiego zjawiska w za-
kładach leczniczych dla zwierząt. Jedno-
cześnie zapewniamy, że zgodnie z wiedzą 
Światowej Organizacji Zdrowia i Świato-
wej Organizacji Zdrowia Zwierząt wła-
ściciele zwierząt mogą być spokojni – ich 
podopieczni nie przenoszą koronawirusa”.

KORONAWIRUS  NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I ZALECENIA

FO
T.

 P
IX

AB
AY



www.katowice.eu6 MIASTO

Kolejna modernizacja w zasobach Komunalnego 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Zawodzie zyskało nową gwiazdę 
wśród nieruchomości
Z końcem lutego zakończyła się przebudowa 
budynku mieszkalnego przy ul. Karola 3, re-
alizowana przez katowicki Komunalny Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej (KZGM). W ramach 
inwestycji wymieniono stropy, instalacje bu-
dynku, w tym centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody, całkowicie zmodernizowano klatkę scho-
dową, wyremontowano wszystkie lokale. 

– Zawodzie zyskało nową „gwiazdę” wśród 
nieruchomości. Zadbaliśmy o wszystkie szcze-
góły, tak by dzielnica wzbogaciła się o budynek 
mieszkalny na przyzwoitym poziomie – mówi 
Marcin Gawlik, dyrektor katowickiego KZGM-u. 
– Znajduje się tutaj czternaście mieszkań jed-
no- lub dwupokojowych, z salonem, aneksem 
kuchennym, łazienką, toaletą oraz z przedpo-
kojem. Powierzchnia użytkowa lokali wynosi 
od 27 do 57 metrów kwadratowych. Do dyspo-
zycji przyszłych lokatorów oddane będą tak-
że piwnice, po jednej do każdego mieszkania, 
pomieszczenie strychowe oraz mały ogródek 

od strony podwórza jako część wspólna. W po-
kojach położono panele podłogowe, natomiast 
w łazienkach oraz w kuchniach ułożone zostały 
płytki ceramiczne. Nowoczesny design wnętrz 
zapewniają tonacje bieli, szarości, beżów i brą-
zów, z dodatkami stali nierdzewnej – dodaje 
Marcin Gawlik. 

Warto też dodać, że wszystkie lokale w ka-
mienicy przy ul. Karola 3 wyposażone były w ar-
chaiczne piece węglowe. Po modernizacji bu-
dynek zyskał nowoczesny system grzewczy, 
wpisując się tym samym w politykę walki ze 
smogiem, realizowaną przez miasto.

Z ramienia KZGM wszystkie prace nadzoro-
wał Józef Biskup. – Budynek spełnia standardy 
obniżonego zapotrzebowania na energię, jest 
ocieplony od strony podwórza, wymieniono 
w nim stolarkę okienną i drzwiową. Posiada 
kotłownię gazową, służącą do dostarczeniu 
ciepłej wody oraz ogrzewania w mieszkaniach 
– mówi Józef Biskup.

Generalnym wykonawcą była firma Konior 
PB Sp. z o.o., a koszt inwestycji wyniósł ponad 
4,1 milonów złotych.  (KK)

Pod koniec marca zmieniła się organizacja 
ruchu w okolicy pętli tramwajowej na Bry-
nowie w związku z rozpoczęciem kolejnego 
etapu prac, tj.  robót drogowych wzdłuż  
ul. Rzepakowej. – W ramach budowy Cen-
trum Przesiadkowego Brynów przebudo-
wywany jest również układ drogowy, co 
pozwoli nadać priorytet komunikacji miej-
skiej, a także połączyć budowany parking 
z peronami autobusowymi i tramwajowymi. 
Przebudowany musi zostać także fragment 
ul. Rzepakowej, a prace będą realizowane 
w dwóch etapach do połowy maja – mówi 
Ewa Lipka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.

Pierwszy etap prac przy ul. Rzepakowej 
będzie realizowany do 18 kwietnia. Nastąpi 
zajęcie po jednym prawym pasie ruchu 
jezdni w kierunku Ochojca i Ligoty, a także 
jezdni w kierunku ul.  Kolejowej. –  Prze-
suniemy także kolidujące z obszarem 

prac przystanki autobusowe w rejon 
skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Żytnią  
i ul. Warzywną. Prace w rejonie przejść dla 
pieszych będą prowadzone pod ruchem 
w taki sposób, aby zapewnić pieszym bez-
pieczne przejście na drugą stronę ulicy. Sy-
gnalizacja świetlna przełączona zostanie 
w tryb ostrzegawczy – wyjaśnia Artur Stel-
mach, kierownik budowy z firmy WARBUD.

Następnie od 20 kwietnia do 16 maja 
nastąpi zajęcie po jednym lewym pasie 
ruchu jezdni w kierunku Ochojca i Ligoty, 
a także jezdni w kierunku ul. Kolejowej. Po-
dobnie prace w rejonie przejść dla pieszych 
będą prowadzone pod ruchem w taki spo-
sób, aby zapewnić bezpieczne przejście 
na drugą stronę ulicy. Sygnalizacja świetlna 
przełączona zostanie w tryb ostrzegawczy. 
Po zakończeniu prac zajęty odcinek pasa 
drogowego zostanie zwolniony.

Przypomnijmy, że budowa centrum 
przesiadkowego w Brynowie to jeden 
z elementów „Katowickiego Systemu Zin-
tegrowanych Węzłów Przesiadkowych”. 
–  Zrealizowanie zaplanowanych działań 
przyniesie w perspektywie najbliższych 
kilku lat odczuwalną poprawę jakości życia 
poprzez możliwość bezpiecznego i spraw-
nego przemieszczania się po mieście z wy-
korzystaniem różnych rodzajów transportu, 
wzajemnie zintegrowanych i tworzących 
jednolity, zrównoważony system. W Kato-
wicach kładziemy nacisk na tzw. transport 
zrównoważony, którego zasadą jest dbanie 
o interesy wszystkich uczestników ruchu: 
pieszych, rowerzystów, osób korzystają-
cych z komunikacji publicznej i kierowców – 
mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Koszt inwestycji to 80 mln zł. Centrum 
Przesiadkowe Brynów umożliwi przesiadki 
z autobusów i samochodów na tramwaj. 
W skład inwestycji wejdą m.in. trzykondy-
gnacyjny parking o pojemności 497 miejsc 
wraz z systemem informacji o zajętości par-
kingu, parking naziemny o pojemności 50 
miejsc postojowych dla funkcji Park&Ride, 
przystanki, w tym zadaszone perony oraz 
miejsca oczekiwania i wymiany podróżnych 
typu „drzwi-drzwi”, poczekalnia wyposażona 
w punkty obsługi pasażerskiej: toaletę, 
punkt zakupu biletów, małą gastronomię 
i punkt zakupu prasy oraz tablice dynamicz-
nej informacji pasażerskiej. Dodatkowo przy 
centrum przesiadkowym powstanie stacja 
rowerów miejskich, parking dla rowerów, 
miejsca postojowe TAXI oraz Kiss&Ride, słu-
żące do krótkiego postoju pozwalającego 
podwieźć lub odebrać podróżnych.

Inwestycja: Centrum przesiadkowe Brynów
Lokalizacja: Brynów, okolice pętli tramwajowej u zbiegu ulic Jankego, 
Rzepakowej, Kłodnickiej i Kościuszki
Rozpoczęcie prac terenowych: styczeń 2018 r.
Termin ukończenia: III kwartał 2020 r.
Koszt: 80 mln zł

Trwa remont ul. Mariackiej
Pod koniec marca rozpoczął się remont ul. 
Mariackiej. To pierwszy większy lifting tej 
ulicy od 2008 roku, kiedy to zamieniono ją 
w deptak miejski. Obecnie, gdy ulica jest 
wyjątkowo pusta, pojawiła się możliwość 
przeprowadzenia remontu bez stwarzania 
niedogodności mieszkańcom oraz właści-
cielom restauracji i pubów.

–  Poleciłem służbom miejskim, by 
czas epidemii, czyli moment, w którym 
działalność wielu podmiotów jest ograni-
czona do minimum, a mieszkańcy spędzają 
większość czasu w domach, wykorzystać 
na przeprowadzenie liftingu Mariackiej. 
Jestem przekonany, że wyremontowana 
ulica po ustaniu zagrożenia epidemicznego 
będzie miejscem, które będzie przyciągać 
jeszcze więcej mieszkańców, którzy będą 
korzystać z oferty naszych restauratorów – 
mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Remont przeprowadza MZUiM. Prace 
obejmują odcinek od ul. Mielęckiego do  
ul. Francuskiej. –  Służby miejskie roz-
poczną działania od zdjęcia płyt od strony 
ul. Mielęckiego. Następnie wyrównają na-
wierzchnię i ułożą na nowo zdjęte płyty, 
a te najbardziej zniszczone zostaną wy-
mienione na nowe. Ulica zostanie też 
gruntownie wyczyszczona – wyjaśnia Ewa 
Lipka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.

W trakcie prac utrzymane zostanie 
dojście do posesji. Prace, jeśli warunki at-
mosferyczne będą sprzyjać, zakończą się 
do Świąt Wielkanocnych. Zakład Zieleni 
Miejskiej nasadzi także nową zieleń w tym 
rejonie.  (RED.)
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Prace na przebudowie Drogi Krajowej 86 
na Giszowcu są coraz bardziej zaawan-
sowane. Pod koniec marca została wpro-
wadzona tymczasowa organizacja ruchu, 
polegająca na wydłużeniu zawężenia 
ul. Pszczyńskiej (DK86) do końca roku. – To 
oznacza, że ruch na ul. Pszczyńskiej będzie 
poprowadzony jezdnią wschodnią, czyli 
w kierunku od Tychów do centrum Katowic. 
Kierowcy będą poruszać się po jednym pasie 
w każdym kierunku jazdy na odcinku od wia-
duktu nad ul. Kolistą praktycznie do skrzy-
żowania z ul. Górniczego Stanu – wyjaśnia 
Ewa Lipka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta 
i dodaje, że zostaną utrzymane relacje zjaz-
dowa i wyjazdowa na węźle Kolista poprzez 
dobudowane w ostatnim okresie poszerzenia 
łącznicy oraz pasa rozdziału ul. Pszczyńskiej. 
Zmiany te będą obowiązywać do końca roku.

Wprowadzenie zmian jest konieczne, 
aby zrealizować prace na jezdni zachod-
niej, czyli w kierunku od centrum Katowic 
do Tychów. – Będziemy wykonywać prace 
drogowe. Rozpoczynamy rozbiórkę starej 
nawierzchni. W najbliższym czasie roz-
poczniemy również przebudowę przejść 
dla pieszych. Cały czas trwają także prace 
na obiektach mostowych – mówi Tomasz 
Kawalec, kierownik budowy z firmy NDI.

Przypomnijmy, że cała inwestycja 
składa się z dwóch zasadniczych części. 

– Pierwsza z nich to budowa nowego bez-
kolizyjnego węzła dwóch dróg krajowych: 
ul. Pszczyńskiej (DK86) i ul. 73 Pułku Pie-
choty (DK81) oraz rozbudowa ul. Pszczyń-
skiej (DK86) od autostrady A4 do 
ul. Górniczego Stanu. Usprawnione zatem 
zostanie skomunikowanie ponadlokalne ob-
szaru południowej części aglomeracji kato-
wickiej z jej strefą centralną oraz miejskiego 
obszaru południowo-wschodniej części Ka-
towic w zakresie połączenia z drogami kra-
jowymi oraz centrum miasta. Druga część 
obejmuje rozbudowę istniejącego dziś wę-
zła drogowego ul. Pszczyńskiej (DK86) z uli-
cami 73 Pułku Piechoty, Karolinki, Kolistą, 
obsługującego ruch lokalny – mówi Bogu-
sław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu 
Urzędu Miasta Katowice. Koszt całej inwe-
stycji wynosi 247,5 mln zł, z czego aż 210 
mln zł to dofinansowanie pozyskane w ra-
mach Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko. Przebudowa zakończy 
się w pierwszej połowie 2021 roku. Utrud-
nienia dla kierowców znacząco zmniejszą 
się pod koniec roku, kiedy do użytku zo-
staną oddane pierwsze bezkolizyjne połą-
czenia DK86 z DK81.

Inwestycja w liczbach:

58,5 tysiąca – tyle pojazdów codziennie 
przejeżdża po DK86 na wysokości katowickiego 
Giszowca

247,5 mln zł – tyle kosztować będzie 
przebudowa węzłów DK81 i DK86

3,62 km – to łączna długość 
rozbudowywanych i przebudowywanych dwóch 
odcinków DK81 i DK86

www.katowice.eu

Lokalizacja:  
ul. Hallera, ul. Konna, Burowiec
Rozpoczęcie prac terenowych: 
czerwiec 2017 r.
Termin ukończenia:  
Budowa ukończona
Koszt: 31,5 mln zł brutto

Lokalizacja: ul. Kościuszki,  
ul. Zgrzebnioka, Brynów
Rozpoczęcie prac terenowych:  
czerwiec 2017 r.
Termin ukończenia:  
Budowa ukończona
Koszt: 31,7 mln zł brutto

Baseny na Brynowie  
i w Szopienicach- 
Burowcu ukończone!
Zakończyła się budowa kompleksów 
basenowych przy ul. Kościuszki i ul. 
Konnej! Choć obiekty są już gotowe do 
użytkowania, to niestety ze względu 
na rozwój epidemii koronawirusa base-
ny zostaną udostępnione mieszkańcom 
dopiero po ustaniu zagrożenia epide-
micznego. O dacie otwarcia będzie-
my informować. Jeśli chodzi o basen 

na Zadolu, po rozwiązaniu umowy z po-
przednim wykonawcą, który nie reali-
zował prac zgodnie z umową, w lutym 
ogłoszono nowy przetarg na dokończe-
nie budowy. O jego wynikach poinfor-
mujemy w kolejnym numerze „Naszych 
Katowic”. Basen na Zadolu powinien 
zostać otwarty najpóźniej do końca 
2021 roku. 

Obejrzyj budowę  
Nowego Nikiszowca z lotu ptaka

W Katowicach przy ul. Górniczego Dorobku trwa budowa 
513 mieszkań na osiedlu Nowy Nikiszowiec. Rozpoczęta 
wiosną 2018 roku inwestycja jest już na ostatniej prostej. 
Trzy kwartały składające się na katowickie osiedle są 
na różnych etapach zaawansowania. Na pierwszym z nich 
trwają prace elewacyjne oraz wykończeniowe we wnętrzach 
mieszkań. W drugim — wykonywane są tynki i podłoża, 
montowane są instalacje sanitarne i elektryczne, a także 
rozpoczęto prace elewacyjne. Na trzecim kwartale monto-
wane są okna, prowadzone są prace dekarskie oraz rozpo-
częto montaż instalacji. Zobacz prace na budowie.  

Inwestycja: Przebudowa DK86 na Giszowcu
Lokalizacja: Giszowiec, skrzyżowanie ulicy Pszczyńskiej (DK86)  
z ulicami 73 Pułku Piechoty, Karolinki, Kolistą
Rozpoczęcie prac terenowych: maj 2019 r.
Termin ukończenia: I połowa 2021 r. 
Koszt: 247,5 mln zł
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Karta Mieszkańca Katowic na ostatniej prostej
Spółka Akcyjna Grupa LEW wygra-
ła przetarg o wartości ponad półtora 
miliona złotych na dostawę sprzę-
tu i oprogramowania do wydawa-
nia i personalizacji kart, dzierża-
wę terminali do ich weryfikacji oraz 
na wdrożenie i utrzymanie Systemu 
Katowickiej Karty Mieszkańca Katowic. 
To oznacza, że realizacja kolejnej przed-
wyborczej obietnicy prezydenta Mar-
cina Krupy jest już na ostatniej prostej. 
–  Karta będzie zapewniać szereg zni-
żek i profitów dla katowiczan. Jej posia-
dacze zapłacą mniej w strefie płatnego 
parkowania, na basenach miejskich czy 
też korzystając z miejskich ośrodków 
sportu i kultury. Głównym celem wprowa-
dzenia karty jest premiowanie osób, które 
tu mieszkają i płacą podatki. Gdy tylko 
pojawi się możliwość ubiegania się o kartę 

mieszkańca, przeprowadzimy w tej spra-
wie dużą akcję informacyjną – mówi prezy-
dent Marcin Krupa i dodaje, że karta będzie 
mieć także dodatkowe funkcje: umożliwi 
m.in. wypożyczania książek w bibliotekach 
miejskich, a w przyszłości może zapewnić 

zniżki u partnerów komercyjnych, którzy 
dołączą do projektu. 

Dla kogo Karta Mieszkańca?
Uprawnione do posiadania Karty będą 
osoby zameldowane w Katowicach i roz-
liczające tutaj swój podatek dochodowy 
oraz przebywające w katowickich pla-
cówkach opiekuńczo-wychowawczych 
wraz z ich wychowawcami i dyrektorami. 
Sama karta będzie personalizowana i wy-
dawana każdemu uprawnionemu na okres 
dwóch lat, z możliwością odnowienia. 
– Warunkiem ubiegania się o kartę miesz-
kańca w tym roku, w przypadku osób pra-
cujących, będzie konieczność wykazania 
się rozliczaniem rocznego zeznania po-
datkowego PIT w Katowicach. To ozna-
cza, że jeżeli mieszkaniec rozliczy w 2020 
roku podatek PIT (za 2019 rok) w innym 

mieście, to najwcześniej będzie się mógł 
ubiegać o kartę mieszkańca dopiero po zło-
żeniu PIT w Katowicach w 2021 roku – 
zastrzega Ewa Lipka, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta.

Kiedy wystartuje?
Karta Mieszkańca Katowic będzie dostępna 
zarówno w formie plastikowej (jak karta 
bankowa), ale także jako aplikacja na smart-
fony. Zgodnie z zawartą umową Karta 
mieszkańca będzie realizowana w trzech 
etapach. Pierwsze elementy systemu mają 
zostać wdrożone do końca maja, a po mie-
siącu pozostałe funkcjonalności. Karta 
mieszkańca powinna zostać uruchomiona 
dla mieszkańców w drugim półroczu tego 
roku – przy zastrzeżeniu, że ze względu 
na zagrożenie epidemiczne terminy mogą 
ulec zmianie.  (KK)

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Kolejne miliony na walkę ze smogiem

Komunalny Zakład Gospodarki Miesz-
kaniowej w Katowicach realizuje ter-
momodernizację dwóch budynków 
mieszkalnych zlokalizowanych w Szo-
pienicach przy ul. dr. Stanisława Ol-
chawy 3-5 oraz Bednorza 14. Prace 
zakończą się w tym roku.
Przede wszystkim w obu budynkach stare 
piece opalane węglem zostaną zastąpione in-
stalacjami centralnego ogrzewania, a na da-
chu pierwszego z nich zostaną zamontowane 
kolektory słoneczne. – Wszyscy specjaliści 
podkreślają, że wymiana starych kotłów 
węglowych jest jednym z najskuteczniej-
szych sposobów walki ze smogiem. Z roku 
na rok w Katowicach rośnie ilość wymie-
nianych kopciuchów z dofinansowaniem 
miasta. Przykładowo w 2019 roku w Kato-
wicach zlikwidowano 1174 starych kotłów. 

Przyjęto ponad 1500 wniosków na wymianę 
pieców w 2020 roku. Każda pojedyncza 
wymiana kotła oznacza poprawę jakości 
powietrza w bliskim otoczeniu, a masowe 
działania oznaczają ogólną poprawę jakości 
powietrza w Katowicach – podkreśla Maciej 
Stachura, naczelnik wydziału komunikacji 
społecznej Urzędu Miasta Katowice. 

Poza wymianą źródeł ciepła budynki 
zostaną także docieplone. W jednym z nich 
zostaną wymienione instalacje elek-
tryczna i teletechniczne, wyremontowane 
będą klatki schodowe, a w drugim zostaną 
wyremontowane lokale mieszkalne, wokół 
budynku i w podwórzu zostanie odnowiona 
nawierzchnia z kostki i wyremontowane 
ogrodzenie. W podwórzu zostaną też wy-
dzielone miejsca postojowe, rekreacyjne, 
projektowanej zieleni i ciągów pieszych. 

Zostaną tam zamontowane skrzynki lęgowe 
dla ptaków i nietoperzy.

KZGM planuje także dalsze działania 
związane z termomodernizacją budynków 
miejskich. W tym roku rozpoczną się także 
prace związane z termomodernizacją bu-
dynków przy ul. Zarębskiego 5a i 7a oraz 
przy ul. Gliwickiej 13/13A. 

Na prace modernizacyjne wspomnia-
nych w artykule budynkach Miasto Kato-
wice uzyskało wsparcie unijne w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014–2020. – Katowice 

ponownie pozyskały środki unijne na re-
alizację projektów związanych z poprawą 
efektywności energetycznej w mieście. 
Dzięki temu kolejne budynki mieszkalne 
poddane zostaną pracom budowlanym, 
mającym na celu ograniczenie strat cie-
pła i efektywne wykorzystanie energii 
cieplnej. Część projektów obejmuje rów-
nież wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii. Pozwoli to na zmniejszenie kosztów 
utrzymania obiektów oraz wpłynie pozy-
tywnie na jakość powietrza poprzez ogra-
niczenie emisji CO2 – mówi Małgorzata 
Domagalska, naczelnik Wydziału Fundu-
szy Europejskich Urzędu Miasta Katowice.

Całkowita wartość wymienionych pro-
jektów wynosi 8,8 mln zł, z czego wartość 
pozyskanego dofinansowania wynosi 3,9 
mln zł.   (DC)

Karta Mieszkańca Katowic
zapewniać będzie 
szereg zniżek – 
mieszkańcy zapłacą
mniej np. w strefie
płatnego parkowania, 
na basenach 
czy ośrodkach kultury 

W 2019 roku w Katowicach
zlikwidowano 
1174 starych kotłów
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Dawna kamienica Rudolfa Graefe'go przy ul. Bednorza 14 Budynek przy ul. Stanisława Olchawy 3-5
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POZEW PRZECIWKO TVP

Miasto Katowice żąda przeprosin od TVP
W drugiej połowie stycznia na an-
tenie telewizji publicznej TVP1 wy-
emitowany został program „śled-
czy” Anity Gargas dotyczący 
Katowic. Wielowątkowy materiał, któ-
ry rzekomo dotyczył budowy stadio-
nu miejskiego, został zmanipulowany, 
pojawiały się w nim fragmenty stoją-
ce w sprzeczności z rzeczywistością.
Materiał składał się z szeregu zarzu-
tów dla miasta i jego władz. –  Autorzy 
programu w żenujący sposób zmanipu-
lowali przekaz, który nie miał nic wspól-
nego z dziennikarską rzetelnością i prawem 
do krytyki. Z przykrością stwierdzam, 
że znając format tego programu, nie je-
stem zaskoczony takimi metodami 
działania i zakłamywania rzeczywistości – 
komentował sprawę po emisji programu 
prezydent Marcin Krupa. – Otrzymałem 
wiele głosów m.in. od mieszkańców, sa-
morządowców i dziennikarzy z naszego 
regionu, którzy byli oburzeni tak skanda-
licznym przedstawieniem Katowic. Nie ma 
mojej zgody na naruszanie dobrego imienia 
miasta – dodał prezydent i zapowiedział, 
że w trosce o dobry wizerunek Katowic 
zostaną podjęte kroki prawne.

Zgodnie z zapowiedzią prezy-
denta w połowie marca kancelaria Kotulski 

Köhler Przybysz, reprezentująca Miasto Ka-
towice, złożyła skargi na program „Magazyn 
Śledczy Anity Gargas” do Rady Etyki Me-
diów, Biura Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji oraz Zarządu Telewizji Polskiej SA. 
Dodatkowo do Telewizji Polskiej SA i Anity 
Gargas zostało wystosowane wezwanie do 
tzw. zaprzestania naruszeń i usunięcia skut-
ków naruszenia dóbr osobistych. Miasto we 
wspomnianych materiałach domaga się m.in. 
wyemitowania podczas głównego wydania 
„Wiadomości” przeprosin o treści „Anita 
Gargas i współautorzy programu przepra-
szają Gminę Miasta Katowice za narusze-
nie dóbr osobistych Miasta Katowice, […] 

wskazany reportaż przedstawiał działania 
Gminy Miasta Katowice w sposób zmanipu-
lowany, nie miał walorów informacyjnych, 
lecz dezinformacyjne, nie stanowił rzetel-
nej relacji prasowej i tym samym sprzenie-
wierzył się podstawowym obowiązkom 
dziennikarskim”. Jednocześnie Miasto Ka-
towice domaga się zapłaty przez TVP SA 100 
tys. zł na rzecz katowickiego Domu Anio-
łów Stróżów.

Przypomnijmy, że program Anity 
Gargas został ostro skrytykowany przez 
regionalne media. Na łamach „Dzien-
nika Zachodniego” mogliśmy przeczytać, 
że „[…] forma przerastała treść, a plątanina 

nieścisłości, jednostronnych wypowiedzi, 
starannego omijania niewygodnych faktów, 
niezliczonych niezwiązanych ze sprawą dy-
gresji oraz obrazu wyjątkowo amatorskiej 
próby zdobycia komentarza od firmy ar-
chitektonicznej budził u widzów oczywiste 
pytanie «o co w tym wszystkim właściwie 
chodzi?» […]”. Z kolei w „Gazecie Wybor-
czej” zostało podkreślone, że „«Magazyn 
śledczy» Anity Gargas […] przypuścił atak 
na władze Katowic. W państwowej tele-
wizji padło ulubione przez polityków PiS 
słowo «układ» […] W sprawie stadionu ni-
czego nie wyjaśniono i nie dowiedzieliśmy 
się niczego nowego”. Z kolei lokalny portal 
www.katowice24.info tak podsumował wy-
emitowany materiał: „W «Magazynie Śled-
czym Anity Gargas» wyemitowany został 
program, który w założeniu miał dotyczyć 
planów budowy stadionu miejskiego w Ka-
towicach. W rzeczywistości powstał dzien-
nikarski potworek, którego głównym 
przesłaniem była sugestia, że w Katowicach 
panuje układ i wszystko, co się tu dzieje, jest 
złe […]. Rządowa telewizja od kilku dni za-
powiadała, że we wspomnianym magazynie 
wyśledzi aferę związaną z budową stadionu 
miejskiego. To miał być główny temat. Oka-
zało się jednak, że TVP niczego nie wyśle-
dziła […]”. 

OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY IM. DR M. TRZCIŃSKIEJ-FAJFROWSKIEJ

Była księgowa oskarżona  
o podpalenie ośrodka dla niepełnosprawnych w Giszowcu
Do Sądu Okręgowego w Katowicach 
skierowano akt oskarżenia przeciwko 
byłej księgowej Ośrodka Rehabilita-
cyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 
(OREW) w Katowicach-Giszowcu, któ-
ra jest podejrzewana o kradzież znacz-
nej kwoty pieniędzy i podpalenie po-
mieszczeń biurowych z dokumentacją 
księgową. W pożarze nikt nie ucierpiał, 
jednak straty materialne były poważne.
W lipcu 2018 roku placówka OREW uległa 
pożarowi, którego przyczyną było podpale-
nie. Spłonęły pomieszczenia biurowe, sprzęt 
komputerowy i dokumentacja księgowa. 
Straty oszacowano na 780 tys. zł. Sprawą 
pożaru zajęli się policjanci z wydziału zwal-
czającego przestępczość przeciwko mieniu 
katowickiej komendy. Powołany został bie-
gły z zakresu pożarnictwa, który nie wy-
kluczył podpalenia.

Władze Urzędu Miasta Katowice, po-
dejrzewając, że w placówce może docho-
dzić do nieprawidłowości, zleciły jeszcze 
przed opisaną sytuacją wykonanie kon-
troli finansowej, a po podpaleniu prze-
kazały sprawę do Komendy Miejskiej 

Policji w Katowicach. Dzięki skrupulat-
nej pracy śledczych z Prokuratury Rejo-
nowej Katowice-Wschód i katowickich 
policjantów ustalono, że była księ-
gowa w latach 2013–2018 przywłaszczyła 
pieniądze w kwocie ponad 4,7 mln zł, 

przeznaczając je m.in. na zakup eksklu-
zywnych ubrań w drogich butikach. Chcąc 
zatrzeć dowody swojej winy, wywołała po-
żar w ośrodku. Prokuratura Rejonowa Ka-
towice-Wschód skierowała akt oskarżenia 
przeciwko kobiecie do sądu. Grozi jej kara 
do 10 lat więzienia.

Pożar wyrządził znaczne szkody. Na ra-
tunek instytucji, której działalność została 
przez to znacząco ograniczona, ruszyły 
osoby prywatne i instytucje. Aby pomóc 
ośrodkowi w realizacji swojej misji, prezy-
dent miasta Katowice podjął decyzję o za-
kupie na rzecz OREW sprzętu o wartości 
blisko 170 tys. zł. Dzieki otrzymanej po-
mocy ośrodek wznowiła działania we wrze-
śniu 2018 roku.

Placówka jest współfinansowana przez 
Miasto Katowice. Przez ostatnie pięć lat 
Miasto Katowice przekazało na różne dzia-
łania, w tym na rehabilitację dzieci w tej 
placówce oraz działania oświatowe, ponad  
16 mln zł.

W artykule wykorzystano informacji  
ze strony policja.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno-
-Edukacyjno-Wychowawczy  
w Katowicach-Giszowcu

OREW jest wielospecjalistyczną placówką 
zapewniającą opiekę dzieciom i mło-
dzieży z upośledzeniem umysłowym i sprzę-
żoną niepełnosprawnością do 25. roku 
życia. Z oferty OREW średnio miesięcznie 
korzysta 55 wychowanków. OREW zapewnia 
podopiecznym wczesną interwencję, eduka-
cję na poziomie przedszkolnym i szkolnym, 
rehabilitację, hipoterapię. W ośrodku można 
liczyć na pomoc specjalistów: lekarza, psy-
chologa, logopedy, rehabilitantów. Ośrodek 
powstał w latach 80. z inicjatywy Marii Trzciń-
skiej-Fajfrowskiej, której z pomocą przyszli 
znani giszowianie: Ludwik Lubowiecki (mistrz 
fryzjerski) i Zdzisław Sender (ówczesny dy-
rektor KWK Staszic). Wybudowany przez ko-
palnię jako pierwszy w Polsce Dzienny Dom 
Opieki dla Dzieci Specjalnej Troski został uro-
czyście otwarty w 1986 roku.

W odbudowie i sprzątaniu po pożarze pomagało 
wiele osób
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Miasto Katowice domaga się od TVP opublikowania przeprosin
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WALKA ZE SMOGIEM

Nowe działania w walce o czyste powietrze
Władze Katowic zaproponowały czte-
ry ważne zmiany do uchwały Rady 
Miasta Katowice, których celem 
jest efektywniejsza walka ze smo-
giem w Katowicach. 
– Gdy tylko uporamy się z globalną epide-
mią koronawirusa, jednym z najważniej-
szych wyzwań dla Katowic i całej metropolii 
będzie kontynuacja walki o czyste powie-
trze. Największy nacisk postawiliśmy 
na wymianę starych kotłów węglowych, 
które są głównym źródłem smogu. Tzw. 
kopciuchy zastępowane są głównie 
ogrzewaniem gazowym i elektrycznym. 
Tylko w 2019 roku dofinansowaliśmy wy-
mianę 1174 pieców, a na ten rok przyjęliśmy 
ponad 1500 wniosków. W zeszłym roku po-
wołałem także Radę ds. poprawy jakości 
powietrza. Zespół ekspertów wypracował 
zestaw propozycji, które chcemy wpro-
wadzić w życie. Pierwszy krok to zmiana 
zasad przyznawania dotacji, zwiększenie 
możliwość częstszego ubiegania się o nią, 
ale także wyeliminowanie dotacji na ogrze-
wanie olejowe i węglowe – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic.

Wśród zmian, które można zna-
leźć w projekcie uchwały, znajdują się 
m.in. rozszerzenie akredytacji kotłów 
na jednostki akredytacyjne z obszaru UE. 
Dotychczas atesty na kotły mogły być wy-
dane wyłącznie przez polskie instytu-
cje, a po zmianach będziemy przyjmować 
atesty wydane na terenie całej UE. Wśród 
planowanych zmian znalazła się także 

propozycja zwiększenia dotacji do poziomu 
80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej 
niż 10 000 zł dla zmiany systemu ogrzewa-
nia polegającej na montażu kotła z podajni-
kiem na pellet lub pompy ciepła, będącymi 
głównym źródłem ciepła dla ogrzewania 
lokalu mieszkalnego przy jednoczesnej li-
kwidacji źródła ciepła zasilanego paliwem 
stałym – węglem. Do tej pory maksymalna 
wartość takiego dofinansowania wynosi 
6000 zł. Kolejna zmiana dotyczy odstąpienia 
od udzielenia dotacji na zadania polegające 
na zmianie systemu ogrzewania na ogrze-
wanie olejowe (brak wniosków od wielu 
lat) i węglowe kotły z podajnikiem na paliwo 
stałe. Wśród propozycji zmian znalazło się 
także skrócenie okresu udzielenia kolejnej 
dotacji z 10 do 5 lat. Ma to zachęcić osoby, 
które kilka lat temu zmieniały starsze ko-
tły na kotły węglowe nowszej generacji, do 
szybszego przejścia na inne niż węglowe, 
bardziej ekologiczne źródła ciepła.

Przypomnijmy, że Katowice re-
gularnie podejmują szereg dzia-
łań w zakresie walki o czyste powietrze, 
które dwukrotnie z rzędu zostały 

docenione. W latach 2018–2019 Katowice 
uzyskały tytuł najbardziej ekologicznego 
miasta w Polsce w rankingu magazynu 
„Forbes”. – Powietrze z roku na rok jest co-
raz lepsze, a jego jakość w kończącym się 
sezonie grzewczym prawdopodobnie będzie 
najlepsza w historii pomiarów. Jednak do 
ideału wciąż daleko. Zdarzają się mroźne, 
bezwietrze dni, podczas których smog jest 
szczególnie dotkliwy. Dlatego ze smogiem 
walczymy na wielu frontach. Poza wymianą 
kotłów realizujemy warte ponad 100 mln zł 
projekty termomodernizacji, Straż Miejska 
wykonuje kilka tysięcy kontroli rocznie, 
inwestujemy także setki milionów zło-
tych w komunikację publiczną. W walce 
ze smogiem każdy może pomóc. Zwracam 
się z prośbą do wszystkich katowiczan, by 
zachęcali krewnych i znajomych posiada-
jących „kopciuchy” do ich wymiany z do-
finansowaniem miasta. Często zdanie 
członka rodziny lub sąsiada potrafi sprawić, 
że z przestrzeni miejskiej zniknie kolejny 
kocioł. W Katowicach nie mamy limitów 
na ilość wymienionych kotłów – podkreśla 
prezydent Marcin Krupa.  

BUDŻET OBYWATELSKI

31,6 mln zł na projekty mieszkańców!
Mieszkańcy Katowic siódmy rok z rzędu 
mogą zgłaszać swoje projekty w ramach 
budżetu obywatelskiego. Na propozycje 
katowiczan urzędnicy czekają do 4 maja. 
Warto podkreślić, że budżet obywa-
telski w Katowicach jest najwięk-
szy w Polsce pod kątem przeznaczanych 
środków w przeliczeniu na mieszkańca 
wśród miast wojewódzkich. Prezydent 
Marcin Krupa zadecydował, by na projekty 
zgłaszane przez mieszkańców przeznaczyć 
aż 31,6 mln zł, z czego 5 mln zł prezydent 
wydzielił na tzw. zielony budżet, a pozostałe 
26,6 mln zł zostanie rozdysponowane w ra-
mach zwykłego budżetu obywatelskiego.

W jaki sposób mieszkańcy mogą składać 
wnioski? – Ze względu na zagrożenie epide-
miczne wnioski należy składać m.in. drogą 
mailową (na adres: WnioskiBO@katowice.
eu) lub za pomocą generatora wniosków. 
Projekty można także nadsyłać listow-
nie. W tym roku ze względu na zagrożenie 
epidemiczne do składanych wniosków nie 
wymagamy kart z podpisami osób wspiera-
jących dany projekt – mówi Maciej Stachura, 
naczelnik wydziału komunikacji społecznej 
Urzędu Miasta Katowice. – Wzory wnio-
sków, załączników i niezbędne informacje 
można znaleźć na stronie www.bo.katowice.
eu. Przypominamy, że urzędnicy, choć nie 
mogą bezpośrednio przyjmować mieszkań-
ców, to cały czas pracują i udzielają telefonicz-
nie (tel. 32 259 31 42; 32 259 31 43; 32 259 33 
05) i mailowo (budzetobywatelski@katowice.

eu) wszelkich informacji związanych z bu-
dżetem obywatelskim i zielonym budżetem – 
podkreśla Maciej Stachura. 

Przypomnijmy, że budżet obywatel-
ski w Katowicach z roku na rok cieszy się 
coraz większą popularnością wśród miesz-
kańców. O ile w 2014 roku swój głos od-
dało 4,4% uprawnionych, to rok temu było 
to już rekordowe 18,89%. –  Mieszkańcy 
Katowic włączają się w działania zwią-
zane z budżetem obywatelskim, bo widzą 
efekty swojego zaangażowania  – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Przez 
sześć lat katowiczanie wybrali łącznie 
aż 750 projektów, z których prawie 600 zo-
stało zrealizowanych. Powstały nowe ławki, 

chodniki, drogi rowerowe, zielone skwery, 
boiska, pierwszy wodny plac zabaw w Ka-
towicach czy tężnia solankowa. Z efektów 
projektów korzystają tysiące mieszkańców. 
Katowiczanie dostali świetne narzędzie do 
wprowadzania realnych zmian swojego 
otoczenia i bardzo sprawnie z niego korzy-
stają – dodaje prezydent, który realizując 
swoje wyborcze zapowiedzi w 2019 roku 
podniósł pulę środków budżetu obywatel-
skiego do 30 mln zł.

Najważniejsze zmiany  
i zielony budżet
Zeszłoroczna nowelizacja ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych sprawiła, że od 

tego roku nie można składać wniosków 
inwestycyjnych na terenach spółdzielni 
mieszkaniowych i wspólnot. –  Wiemy, 
że niezależne od miasta zmiany ustawowe 
rozczarowały wielu mieszkańców. Dla-
tego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców spółdzielni i wspólnot, pre-
zydent Marcin Krupa dopuścił możliwość 
realizacji na ich terenach zadań miękkich, 
takich jak np. pikniki sąsiedzkie, wyda-
rzenia kulturalne i edukacyjne czy kon-
certy – podkreśla Maciej Stachura i dodaje, 
że takie rozwiązania wprowadziło tylko 
kilka większych miast. 

Tegoroczną nowością jest także pięcio-
milionowy Zielony Budżet, który prezydent 
Marcin Krupa wydzielił z budżetu obywa-
telskiego po rozmowach z mieszkańcami. 
Jest on podobny do „zwykłego” budżetu 
obywatelskiego na etapie zgłaszania wnio-
sków. Katowiczanie mogą nadsyłać swoje 
projekty do 14 maja. Spośród wniosków, 
które przejdą weryfikację, specjalna komi-
sja z udziałem zewnętrznych ekspertów wy-
bierze najlepsze projekty do realizacji. 5 mln 
zł zostało rozdzielonych na zadania ogólno-
miejskie (1 mln zł) i dzielnicowe (4 mln zł). 
– W ramach Zielonego Budżetu będziemy 
mogli zgłaszać zadania, takie jak: nasadze-
nia drzew i krzewów, rewitalizację małych 
skwerów, tworzenie łąk kwietnych czy też 
warsztaty edukacyjne w zakresie ochrony 
przyrody i ekologii – podkreśla prezydent 
Marcin Krupa.  
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PRAWO O RUCHU DROGOWYM

3500 zł za porzucenie wraku w Katowicach
Porzucony celowo fiat 126p z ul. 
Cynkowej został wciągnięty na lawe-
tę i trafił na strzeżony parking. Właści-
ciela pojazdu może to słono kosztować 
– nawet 3500 zł. Najrozsądniejszym 
wyjściem jest zezłomowanie pojazdu, 
bo w takiej sytuacji właściciel może 
otrzymać kilkaset złotych.
W przypadku odholowanego malucha z ul. 
Cynkowej strażnicy miejscy kilka tygodni 
wcześniej namierzyli właściciela i wezwali 
go do usunięcia pojazdu. Właściciel obiecał 
zabrać pojazd, ale tego nie zrobił. Gdy malu-
cha zabierał holownik, do strażników miej-
skich podbiegł mężczyzna, który twierdził, 
że jest właścicielem auta. Nie potrafił jednak 
tego udokumentować i zaczął utrudniać 
prowadzone czynności. Do akcji musiała 
wkroczyć policja. Samochód finalnie został 
odholowany, a właściciel poniesie surowe 
konsekwencje. Jako ciekawostkę można po-
dać, że niespełna dwie godziny po opisanej 
interwencji właściciele usunęli z ul. Cyn-
kowej trzy kolejne auta-wraki: fiata 126p, 
volkswagena i bmw. W ten sposób uniknęli 
poważnych kosztów. 

W 2019 roku strażnicy miejscy prowa-
dzili ponad 330 spraw związanych z wra-
kami porzuconymi na ulicach Katowic. 
Dziewięćdziesiąt pojazdów zostało od-
holowanych i trafiło na strzeżony par-
king. W prawie 250 przypadkach pojazdy 
usunęli sami właściciele, gdy sprawą zain-
teresowali się strażnicy miejscy.

Wraki porzucone na ulicach miasta z jed-
nej strony zajmują miejsca parkingowe, a z 
drugiej fatalnie wpływają na estetykę danego 
miejsca. Straż Miejska apeluje do miesz-
kańców, by zgłaszać możliwie szybko, 
gdy w naszej okolicy pojawi się wrak. Wystar-
czy telefon do Straży Miejskiej – 986. Warto 
wspomnieć, iż zgodnie z prawem właściciele 
pojazdów są zobowiązani oddać zużyte auto 
do przedsiębiorcy prowadzącego stację de-
montażu, a następnie dokonać wyrejestrowa-
nia. Od 2020 roku za nieprzerejestrowanie 
auta grozi kara w wysokości do 1000 zł.

Konsekwencje porzucenia auta
Porzucony pojazd staje się własnością 
gminy, kiedy zostanie usunięty z drogi i nie 
zostanie odebrany na wezwanie gminy 

przez właściciela w ciągu 6 miesięcy. 
Wtedy samochód uznaje się za porzu-
cony z zamiarem wyzbycia się. Podobnie 
jeśli w ciągu 6 miesięcy od dnia usunię-
cia pojazdu nie została ustalona osoba 
uprawniona do jego odbioru. Na koszty 
porzucenia pojazdu składają się: odholo-
wanie pojazdu na parking, parkowanie do 
dnia odbioru, awaryjne otwarcie pojazdu, 
ocena techniczna i wycena pojazdu. Łącz-
nie właściciel wraku może liczyć się z karą 
sięgającą aż 3500 zł. Jeżeli właściciel nie 
płaci, Miasto Katowic odzyskuje pieniądze 
na drodze sądowej, co oznacza dodatkowe 
koszty dla właściciela. Jeśli właściciel po-
rzuci samochód i nie opłaci OC, może zo-
stać na niego nałożona kara sięgająca nawet 
5200 złotych. 

Podsumowując, oczywiste wydaje się 
przekazanie samochodu do wyznaczo-
nej stacji demontażu zgodnie z przepisami 
ustawy o recyklingu pojazdów wycofa-
nych z eksploatacji i otrzymanie kilkuset 
złotych, a nie narażanie się na duże koszty 
związane z porzuceniem pojazdu. 

(JG/SM)

Według ustawy Prawo o ruchu drogowym 
wrak samochodu – pojazd porzucony bez 
tablic rejestracyjnych lub pojazd w stanie 
wskazującym na to, że nie jest używany, 
może zostać usunięty z drogi przez straż 
gminną lub policję na koszt właściciela 
lub posiadacza. Pojazd może zostać 
usunięty się z drogi publicznej, strefy 
ruchu i strefy zamieszkania. 

ODBIÓR ODPADÓW A KORONAWIRUS. CZY COŚ SIĘ ZMIENI I CO MOŻEMY ZMIENIĆ SAMI?

#zostańwdomu i pamiętaj o ekologii
Aktualna sytuacja związana z koro-
nawirusem ma wpływ także na branżę 
komunalną. Coraz więcej miast w re-
gionie i na terenie kraju wprowadza 
zmiany w sposobie odbioru odpa-
dów. Miejskie Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej w Katowicach 
również nie wyklucza ich w najbliż-
szym czasie. Tymczasem apeluje do 
mieszkańców o rozsądne postępowa-
nie z odpadami.
– W obliczu koronawirusa branża mierzy 
się z wyzwaniami związanymi m.in. z bra-
kami kadrowymi. W Katowicach odbiór 
odpadów odbywa się aktualnie bez zakłó-
ceń. Wstrzymaliśmy natomiast realizo-
wanie usługi wydawania worków na gruz 
typu big bag, w związku z zamknię-
ciem Biura Obsługi Klienta dla obsługi 
bezpośredniej (pozostał kontakt e-ma-
ilowy: umowy@mpgk.com.pl lub telefo-
niczny). W związku z wprowadzeniem 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia doty-
czącego m.in. zaostrzenia się kryteriów 
przemieszczania osób od 25 marca do od-
wołania zostały także zamknięte Gminne 
Punkty Zbiórki Odpadów – wyjaśnia Ro-
bert Potucha, wiceprezes MPGK Katowice.

– W najbliższym czasie należy się li-
czyć ze zmianami w harmonogramach i/
lub ograniczeniami dotyczącymi odbioru 
niektórych frakcji. Będziemy o nich infor-
mować i dbać o to, aby były jak najmniej 
odczuwalne. Sytuacja jest dynamiczna. 

Tymczasem apelujemy do mieszkańców, aby 
wsparli pracę sektora komunalnego w tym 
trudnym momencie poprzez właściwe 
praktyki we własnych gospodarstwach 
domowych – dodaje. 

Jak postępować z odpadami w gospodar-
stwie domowym? Rady na czas epidemii.

Przemyślane zakupy
Strach bywa złym doradcą zakupowym. 
Sklepy wciąż działają i będą działać, a część 
nieprzemyślanych zakupów trafi niestety 
do kosza. W najbliższym czasie warto 
zwrócić szczególną uwagę na rozsądne de-
cyzje zakupowe, aby nie wyrzucać więcej 
niż zazwyczaj.

Zmniejszanie objętości odpadów
Zgniatanie butelek i innych opako-
wań z tworzyw sztucznych, składanie lub 
rwanie na mniejsze kawałki opakowań pa-
pierowych i kartonów – szczególnie teraz 
należy o tym pamiętać. Im mniej powietrza 
będą wozić śmieciarki – tym więcej zmieści 
się w nich odpadów.

Ograniczenie remontów, wymiany 
mebli itp.
To niestety nie jest czas na wiosenne po-
rządki. Warto ograniczyć wizyty w mar-
ketach budowlanych i powstrzymać się 
na jakiś czas od prac generujących odpady 
wielkogabarytowe. Ewentualne ogra-
niczenia w odbiorze śmieci w pierwszej 

kolejności dotyczyć będą właśnie wiel-
kich gabarytów.

Kompostowanie
Kolejną frakcją, której odbiór – w przy-
padku przeciążenia systemu – może 

zostać ograniczony, są odpady bio. Warto, 
aby właściciele nieruchomości jednoro-
dzinnych pomyśleli o zagospodarowaniu 
odpadów zielonych we własnym zakre-
sie i np. spróbowali stworzyć własny kom-
postownik.  

do 3500 zł – koszty
porzucenia pojazdu 
5200 zł  – kara za brak 
obowiązkowego 
ubezpieczenia OC
1000 zł – kara 
za  nieprzerejestrowanie 
auta
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Kibice GieKSy zamalowali wulgarne napisy 

W lutym zrobiło się głośno o wulgaryzmach i bohomazach, którymi oszpecono park w Dąbrówce 
Małej. Wymalowane treści wskazywały, że ich autorzy identyfikują się z klubem GKS Katowice. 
Zbulwersowało to mieszkańców Dąbrówki, którzy domagali się usunięcia pseudograffiti.  
W sprawę zaangażował się radny Krzysztof Pieczyński, który porozumiał się z przedstawicielami 
Stowarzyszenia Kibiców GieKSy „SK 1964”. Przedstawiciele Stowarzyszenia zapewniali, że to nie ich 
członkowie byli autorami tych malunków. Pomimo to, dbając o dobry wizerunek fanów GieKSy, kibice 
zrzeszeni w „SK 1964” na własny koszt zamalowali bohomazy w pierwszej połowie marca. 

PRZEDŁUŻAMY STREFĘ KULTURY

Deptak Niebieskie Bloki
Droga rowerowa, ławki, siedziska, 
stojaki na rowery oraz rabaty kwiato-
we – to wszystko powstaje w ramach 
projektu „Deptak Niebieskie Blo-
ki. Przedłużamy Strefę Kultury” re-
alizowanego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. 
Przy ul. Chorzowskiej, od Ronda do skrzy-
żowania z ul. Sokolską, powstaje przestrzeń 
przyjazna dla pieszych i rowerzystów. Koszt 
modernizacji deptaka wyniesie 234 tys. zł. 
Warto przypomnieć, że zadanie to wskazali 
do realizacji sami mieszkańcy, przyznając 
mu podczas głosowania w ramach budżetu 
obywatelskiego aż 6314 punktów. Prace po-
winny zakończyć się do końca kwietnia.

W formie ciekawostki należy dodać, 
że deptak przy ul. Chorzowskiej wraz z pa-
wilonami handlowymi zaprojektował Jurand 
Jarecki. 50 lat temu na ul. Dzierżyńskiego 
(dziś ul. Chorzowska), wzdłuż pawilo-
nów przy niebieskich blokach, powstał re-
prezentacyjny deptak Katowic. Celem 
aktualnie realizowanego projektu jest 
ożywienie tej części dzielnicy, przywró-
cenie jej renomy, którą cieszyła się przed 
laty. Co ważne, właśnie przez pasaż przy 

Chorzowskiej prowadzą trasy piesza i ro-
werowa z os. Tysiąclecia i Dębu do centrum 
Katowic i Strefy Kultury.

Dodajmy, że w tej przestrzeni miej-
skiej realizowany jest również z Budżetu 
Obywatelskiego „Remont nawierzchni 
drogowej ulicy Grażyńskiego wzdłuż budyn-
ków o numerach 13, 11, 9, 7”, a na swą kolej 
czeka projekt: „Chodnik, parking, zieleń dla 
mieszkańców ulicy Grażyńskiego”, który fi-
nalizowany zostanie w przyszłym roku. 

 (RED)

KATOWICZANIE ZYSKAJĄ NOWOCZESNY OŚRODEK SPORTOWY

34,6 mln zł na kompleks  
sportowy przy ul. Asnyka
W Piotrowicach przy ul. Asny-
ka, w miejscu starego boiska „Koleja-
rza”, powstaną: nowoczesny stadion 
piłkarsko-lekkoatletyczny, boisko do 
baseballu, boiska wielofunkcyjne do 
piłki ręcznej i koszykówki, boiska do 
siatkówki plażowej i plac treningowy 
street workout. Urząd Miasta ogło-
sił w marcu przetarg na budowę kom-
pleksu. Wybrana firma będzie miała 
22 miesiące na wykonanie zamówienia.
–  Zależy nam na tym, by katowiczanie 
mieli coraz więcej możliwości aktywnego 
spędzania wolnego czasu, dlatego inwestu-
jemy w rozbudowę infrastruktury spor-
towo-rekreacyjnej. Dużą popularnością 
cieszą się ostatnio oddane do użytku obiekty, 
m.in. lodowiska w Murckach i Janowie, hala 
sportowa przy ul. Mikołowskiej czy też nowa 
nitka rolkostrady w Dolinie Trzech Stawów. 
Ponadto dobiega końca budowa dwóch kom-
pleksów basenowych na Burowcu i Bry-
nowie, które otworzymy, gdy tylko minie 
zagrożenie epidemiczne, oraz hali sporto-
wej przy IV Liceum Ogólnokształcącym. 
Wiemy jednak, że potrzeby mieszkańców 
są jeszcze większe, dlatego zdecydowali-
śmy także o utworzeniu kompleksu sporto-
wego przy ul. Asnyka – podkreśla Marcin 

Krupa, prezydent Katowic, który zobowią-
zał się do realizacji tej inwestycji jesienią 
2018 roku w ramach „Umowy z mieszkań-
cami Katowic”.

Oprócz boisk powstaną też nowe par-
kingi i ciągi pieszo-jezdne, a także bu-
dynek zaplecza sanitarno-szatniowego 
wraz z trybunami na 228 miejsc. Nowy 
obiekt będzie ogrodzony i oświetlony, a teren 

zagospodarowany na nowo. Przy boisku sta-
nie elektroniczna tablica wyników. Koncep-
cja kompleksu sportowego przy ul. Asnyka 
była konsultowana z mieszkańcami, których 
uwagi i opinie wpłynęły na kształt finalnego 
projektu. Wartość realizacji inwestycji ma 
wynieść 34,6 mln zł. Zrealizowana inwesty-
cja może się różnić od zamieszczonej wizu-
alizacji poglądowej.  (JG)

Chcesz  
wiedzieć więcej?
 facebook.com/Katowice.eu
 twitter.com/BiuroPrasoweKce
 instagram.com katowice_press_office
 instagram.com/katowice_official 
 youtube.com/KatowiceTube
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KATOOBYWATEL

SprzątaMy Dzielnice III: Mieszkańcy wybrali  
pięć terenów do posprzątania. Akcje odroczone
Wiemy już, gdzie w tym roku będzie-
my wspólnie sprzątać w ramach trze-
ciej edycji akcji SprzątaMy Dzielni-
ce. W głosowaniu, które zakończyło 
się w marcu, katowiczanie oddali 3335 
głosów. Do konkursu startowały 22 te-
reny w Katowicach.
SprzątaMy Dzielnice to wydarzenie 
organizowane od trzech lat w ramach 
miejskiego projektu KATOobywatel, we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Wolnej 
Herbaty. Za każdym razem to mieszkańcy 
najpierw wskazują tereny do posprząta-
nia, a następnie w głosowaniu wybierają 
finałową piątkę. Najważniejsze są jednak 
wspólne akcje sprzątania, gdzie miesz-
kańcy ramię w ramie z wolontariuszami 
Stowarzyszenia zbierają śmieci, a później 
integrują się przy grillu. To także oka-
zja do popularyzowania idei zero waste 
(zero odpadów).

W tym roku do konkursu startowały 
22 katowickie tereny, a głosować można 

było za pomocą „lajków” na Facebooku. 
–  Zacięta walka między dzielnicami 
trwała do samego końca  – komentuje 
Olaf Józefoski, prezes Stowarzyszenia 
Wolnej Herbaty. – O tym, że akcję bę-
dziemy organizować na Dąbrówce Ma-
łej, a nie na Giszowcu, zdecydowała 
różnica jednego głosu. Koszutka oraz Li-
gota-Panewniki to pewne punkty na na-
szej liście, będziemy tam organizować 
akcje sprzątania drugi raz w tych samych 
miejscach, gdyż śmieci było albo za dużo, 
żeby je posprzątać w trakcie jednej akcji 
(Koszutka), albo tereny zostały powtór-
nie zaśmiecone (Ligota-Panewniki). Du-
żym zaskoczeniem był dla nas czarny koń 
całego konkursu: Zawodzie, okolice ul. 
Piaskowej. W zeszłym roku to zgłoszenie 
nie uzyskało wystarczające liczby głosów, 
ale w tym roku mieszkańcy na tyle się 
zmobilizowali, że w ciągu jednego dnia 
przeskoczyli z szóstego miejsca na pierw-
sze w naszym konkursie – dodaje. 

Entuzjazm związany z kolejną edy-
cją projektu został ostudzony przez epi-
demię koronawirusa. Pierwsza akcja 
sprzątania, która była zaplanowana na 28 
marca, musi zostać przełożona, niepewne 
pozostają również terminy kolejnych. Jak 
tylko sytuacja się ustabilizuje, zostanie 
ogłoszony nowy harmonogram. Infor-
macje można śledzić m.in. w mediach 
społecznościowych, na profilach Sto-
warzyszenia Wolnej Herbaty, projektu 
KATOobywatel i na oficjalnym pro-
filu Katowic.

Akcje sprzątania odbędą się w miej-
scach z pierwszej piątki listy konkur-
sowej. Gratulujemy jednak wszystkim, 
którzy zgłosili tereny w trzeciej edy-
cji SprzątaMy Dzielnice. Dziękujemy 
za aktywny udział na każdym z do-
tychczasowych etapów i zapraszamy 
do włączenia się w wydarzenia, które 
zorganizujemy w zwycięskich dzielni-
cach. 

PODSUMOWANIE NAPRAWMYTO.PL

Już dwa lata w Katowicach  
naprawiamy miasto z mieszkańcami
Ponad 9400 naprawionych proble-
mów  – to bilans dwóch lat funk-
cjonowania aplikacji Naprawmyto.
pl w Katowicach. 
Katowice uruchomiły aplikację Napraw-
myto.pl w marcu 2018 roku, jako element 
projektu KATOobywatel. Aplikacja służy do 
mapowania usterek w mieście. Mieszkańcy 
zaznaczają alert na mapie, opisują go i do-
dają zdjęcie. Miejskie służby rozwiązują 
zgłoszone problemy tak szybko, jak to moż-
liwe. W efekcie w ciągu dwóch lat od startu 
aplikacji, w bazie Naprawmyto.pl jest w su-
mie ponad 14,5 tysiąca alertów, z czego po-
nad 9,4 tysiąca naprawionych. Ponad dwa 
tysiące alertów jest w naprawie, a tysiąc 
nowych czeka na nadanie sprawom biegu. 

–  Dzięki aplikacji mamy stały kon-
takt z mieszkańcami, którzy pokazują nam 
rzeczy do naprawy w swoich dzielnicach. 
Cieszą nas zwłaszcza głosy, że to „naprawdę 
działa”. Mieszkańcy widząc, że mają wpływ 
na zmianę swojego otoczenia, chętniej się 
angażują, a nawet sami przejmują inicja-
tywę – mówi prezydent Marcin Krupa. 

Do najczęściej zgłaszanych alertów 
należą te związane z uszkodzoną infra-
strukturą, głównie jezdniami i chod-
nikami. W kategorii „bezpieczeństwo” 

najpopularniejsze alerty dotyczą znaków 
drogowych (przekrzywionych, uszkodzo-
nych) a w kategorii „przyroda” – utrzyma-
nia zieleni i likwidacji dzikich wysypisk. 
Do popularnych należą też alerty zwią-
zane z uszkodzoną infrastrukturą wodo-
ciągową (studzienki), oświetleniem czy 
graffiti. Sprawy mają różny stopień skom-
plikowania, od którego zależy termin 
„naprawy”. Większość spraw dotyczy tere-
nów miejskich, zdarza się jednak, że alerty 

przekazujemy prywatnym właścicielom czy 
instytucjom zewnętrznym, a w takich przy-
padkach naprawa może potrwać dłużej.

Codziennie za pośrednictwem aplika-
cji mieszkańcy zgłaszają po kilkanaście, 
kilkadziesiąt nowych alertów. Zajmuje 
się nimi specjalnie powołany zespół, zło-
żony z pracowników wydziałów Urzędu 
Miasta i jednostek miejskich, takich jak 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Komunalny 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Zakład 

Zieleni Miejskiej czy spółek: Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunal-
nej i Katowickich Wodociągów. Serwisem 
administruje Straż Miejska.

Aplikacja pozwala na śledzenie aler-
tów, a zalogowani użytkownicy dostają au-
tomatyczne powiadomienia w ich sprawie. 
Mogą też współpracować ze służbami miej-
skimi, sugerować możliwe rozwiązania czy 
komentować efekty napraw. 

Naprawmyto.pl a koronawirus
W czasie pandemii koronawirusa Napraw-
myto.pl działa, jednak ta wyjątkowa sytu-
acja wymaga szczególnego zachowania. 
– Apelujemy, by w czasie trwania pande-
mii koronawirusa, korzystać z aplikacji   
w sposób odpowiedzialny. Co to znaczy? 
Ograniczenie zgłoszeń do tych niezbęd-
nych, wymagających pilnych reakcji, a więc 
przede wszystkim związanych z naszym bez-
pieczeństwem i odciążenie służb, które dziś 
nastawione są przede wszystkim na zapew-
nienie funkcjonowania miasta w tym trud-
nym czasie – mówi Wioleta Niziołek-Żądło, 
koordynator projektów społecznych.  (RED)

Alerty można zgłaszać przez stronę:  
naprawmyto.pl/katowice.

Ranking naprawionych alertów  
(w tych kategoriach miasto  
naprawiło najwięcej): 

 uszkodzona jezdnia/chodnik –  
1760
�niedziałające�oświetlenie�–� 
1379
�znaki�drogowe,�popsuta�sygna-
lizacja�–�1394
�zatkana,�uszkodzona�stu-
dzienka�uliczna,�wpust�–�947
zniszczona�zieleń�–�743
dzikie�wysypisko�–�597
porzucony�pojazd�–�302
graffiti�–�258

Lista zwycięzców:
1.  ZAWODZIE,� okolice� ul.� Piaskowej  –�  

273�głosy

2.  KOSZUTKA,�tereny�zielone�pomiędzy� 
ul.�Ściegiennego,�ul.�Stęślickiego�i�ul.�Sło-
neczną –�266�głosów

3.  OS. PADEREWSKIEGO-MU-
CHOWIEC,� okolice� ul.� Pułaskiego –�  
261�głosów

4.  LIGOTA-PANEWNIKI,�Las�Panewnicki�
przy�os.�Kokociniec –�248�głosów

5.  DĄBRÓWKA MAŁA,� lasek� obok�
Schroniska� dla� Bezdomnych� Zwie-
rząt�w�Katowicach –�228�głosów
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KATOWICE W SKRÓCIE – WAŻNE INFORMACJE
Odwołane wybory do RJP  
nr 5 Brynów część 
wschodnia

Informujemy, że względu na rozprzestrze-
nianie się wirusa SARS-Cov-2, w tro-
sce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców 
Katowic, zostają przełożone wybory do 
Rady Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów 
Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka. 
Wybory odbędą się w nowym terminie, 
który zostanie przekazany mieszkańcom 
po ustabilizowaniu się sytuacji i ustaniu za-
grożenia epidemicznego. Obecna kadencja 
Rady Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów 
Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka 
wygasa 17 kwietnia 2020 roku, a zgod-
nie z przepisem § 9 ust. 4 Statutu Jednostki 
Pomocniczej nr 5 kadencja Zarządu trwa 
nie dłużej niż sześć miesięcy po zakończe-
niu kadencji Rady.

Zostaw 1% podatku dla 
organizacji z Katowic!
Do końca kwietnia musimy rozliczyć się 
fiskusem z podatku za 2019 rok, a przy 
tej okazji możemy wskazać Organizację 
Pożytku Publicznego (OPP), której urząd 
skarbowy przekaże 1% z naszego podatku. 
Organizacje pozarządowe działające w Ka-
towicach realizują szereg działań i usług, 
które kierują do mieszkańców naszego 
miasta, dlatego przekazując 1% dla OPP, 
warto wybrać taką organizację, która 
działa lokalnie.

Jak przekazujemy 1% w tym roku? Na-
dal możemy to zrobić na papierze, wpisując 
do swojego PIT-a nr KRS wybranej Orga-
nizacji Pożytku Publicznego. Ale można też 
skorzystać z nowej usługi Twój e-PIT. Jedno 
jest pewne – nadal to Ty decydujesz, której 
OPP chcesz przekazać swój 1% podatku.

Przy rozliczeniach za 2018 rok katowic-
kie OPP otrzymały, nie tylko od katowi-
czan, ponad 7 mln zł w ramach 1% procenta 
podatku. – Warto wspierać nasze lokalne 
organizacje. Robię tak co roku, a później 
moje dzieci mogą korzystać z ciekawych za-
jęć kulturalnych i edukacyjnych. Zachęcam 
katowiczan, by przekazywali 1% właśnie dla 
katowickich organizacji – mówi Andrzej 
Stanisławski z Piotrowic. 

Katowickie OPP pomagają chorym 
dzieciom, seniorom, osobom niepełno-
sprawnym, bezdomnym, chronią środowi-
sko, przeciwdziałają bezdomności zwierząt, 
wspomagają rozwój sportu, promują aktyw-
ność fizyczną, działają w obszarze edukacji, 
kultury i podtrzymywania tradycji narodo-
wej oraz rozwoju świadomości obywatel-
skiej, organizują wolontariat. Nasz 1% może 
wspomóc ich dalszy rozwój i aktywność 
na rzecz mieszkańców naszego miasta.

W Katowicach jest 125 organizacji po-
żytku publicznego uprawnionych do otrzy-
mania 1% podatku dochodowego za 2019 
rok, jest więc w czym wybierać.

Lista organizacji dostępna na stronie 
katowice.eu/ngo/ngo/1-dla-opp

Kranówka cenniejsza  
niż złoto
22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień 
Wody. Rok temu odbywał się pod hasłem 
„Water for all – Woda dla wszystkich”. Te-
gorocznym obchodom miało towarzyszyć 
hasło „Common work for water – Razem 
dla wody”. W obliczu pandemii zarówno 
ubiegłoroczne, jak i tegoroczne hasło na-
bierają nowego znaczenia.

W tym roku imprezy związane z obcho-
dami Światowego Dnia Wody z powodu za-
grożenia epidemicznego zostały odwołane. 
Dostęp do bieżącej wody stał się natomiast 
dla wszystkich ważniejszy niż kiedykolwiek. 
Codzienna praca pracowników wodociągów 
ma dziś szczególne znaczenie i może mieć 
istotny wpływ w walce o zdrowie mieszkań-
ców. Katowickie Wodociągi otrzymały szereg 
wytycznych z Rządowego Centrum Bezpie-
czeństwa oraz od Głównego Inspektora Sa-
nitarnego, dotyczących utrzymania w sposób 
niezakłócony dostaw wody i odprowadzania 
ścieków. Woda i mydło są bowiem jednym ze 
sprzymierzeńców w walce z wirusami.

Bezpieczna woda
Rok temu, podczas obchodów Światowego 
Dnia Wody, w Katowicach wystartowała 
kampania „KRANÓWKA KATOWICKA. 
Szluknij sie z kokotka!”. Rozpoczęła się 
od akcji informacyjnej na temat jakości 
wody w kranach na terenie miasta Katowice 
oraz sposobu, w jaki należy z niej korzystać, 
by była bezpieczna dla zdrowia. Dziś właśnie 
te elementy stają się najistotniejsze. Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdziła, 
iż koronawirus nie może rozprzestrzenić się 
przez systemy wodociągowe. Giną one w pro-
cesach technologicznych uzdatniania wody. 
Oznacza to, że woda pitna pochodząca z sieci 
jest bezpieczna. W Katowicach codziennie 
nad jej jakością czuwa akredytowane labora-
torium Katowickich Wodociągów. Woda jest 
stale monitorowana i nim dotrze do naszych 
domów, jest badana na różnych etapach. Na-
leży też pamiętać, że jakość wody zależna 
jest także od stanu instalacji wewnętrznej, 
za którą odpowiadają administratorzy bu-
dynków. Może na nią mieć też wpływ ar-
matura w naszych domach, o której czystość 
musimy dbać samodzielnie.

Doradcy podatkowi 
niepełnosprawnym
Do 28 kwietnia we wtorki i czwartki w go-
dzinach od 9.00 do 15.00 doradcy podat-
kowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby 
Doradców Podatkowych będą prowadzili 
bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i upraw-
nień podatkowych przysługujących osobom 
niepełnosprawnym i ich rodzinom. Eks-
perci będą dyżurować pod telefonem ko-
mórkowym 513 152 218, pod którym osoby 
niepełnosprawne mogą uzyskać informa-
cje o przysługujących im ulgach i upraw-
nieniach podatkowych. Na życzenie osoby 
niepełnosprawnej doradca będzie oddzwa-
niał na własny koszt.

Niepełnosprawni najczęściej są za-
interesowani rozwianiem wątpliwości, 
np. w zakresie używania samochodu do 
celów rehabilitacji, korzystania z pomocy 
przewodników (dla osób niewidomych czy 
niesprawnych ruchowo), zakupu leków czy 
wydatków na adaptację mieszkania.

Uwaga krwiodawcy – 
potrzebna krew!
Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Katowicach ape-
luje o oddawanie krwi, ponieważ jest ona 
teraz szczególnie potrzebna. Krwiodawców 
oraz zdrowe osoby, które o ostatnim cza-
sie nie podróżowały do innych krajów i nie 
miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem 
lub objętą kwarantanną, stacja prosi o zgła-
szanie się do centrów krwiodawstwa w ca-
łej Polsce w celu oddania krwi. Informacje 
na stronach CKiK www.rckik-katowice.pl

Szybki kontakt: tel. 32 20 87 300, nu-
mery awaryjne: 667 667 693, 667 667 694 
Informujemy, że RCKiK nie wykonują te-
stów na obecność koronawirusa.

Metropolia wprowadza 
ograniczenia w komunikacji 
publicznej
Na stronie ZTM zamieszczony zo-
stał komunikat skierowany do pa-
sażerów komunikacji publicznej:  
„W związku z obowiązującym stanem 
epidemii oraz wprowadzanymi w spo-
sób dynamiczny zmianami w komuni-
kacji miejskiej zachęcamy, aby rozkłady 
jazdy sprawdzać na stronie internetowej 
oraz na tablicach SDIP. W wyniku wdra-
żania wielu korekt niestety nie jest moż-
liwe zamieszczanie aktualnych informacji 
na wszystkich przystankach. Prosimy rów-
nież, aby mieszkańcy pilnie zgłaszali nam, 
na których liniach i w jakich godzinach 
liczba zajętych miejsc w pojazdach prze-
kracza 50 proc. Informacje prosimy prze-
syłać na adres kancelaria@metropoliaztm.
pl lub o kontakt z infolinią ZTM, która pra-
cuje przez całą dobę, siedem dni w tygodniu 
– bezpłatny numer tel. 800 16 30 30. 

Kupno i zwrot biletów  
w czasie epidemii
Bilety można kupić w automatach bileto-
wych, przez internet (Portal Klienta) oraz 
przez aplikacje mobilne: SkyCash, mPay, 
moBilet, jakdojade. Do odwołania za-
wieszona została sprzedaż biletów przez 
kierujących pojazdami. Pasażer może ubie-
gać się o zwrot biletu: za pośrednictwem 
Portalu Klienta w trybie reklamacyjnym, 
mailowo (pisząc na adres kancelaria@me-
tropoliaztm.pl). Ubiegając się o zwrot należy 
podać: imię i nazwisko, oczekiwanie (cel 
reklamacji), numer konta bankowego, nu-
mer karty ŚKUP. W związku z zagrożeniem 
związanym z zakażeniem koronawirusem 
okres rozpatrywania wyżej wymienionych 
spraw może zostać wydłużony.

Nowa taryfa ZTM
Zmieniły się ceny i rodzaje biletów
Od 1 marca pasażerów komunikacji publicz-
nej czekało kilka nowości. Co się zmieniło? 
Przede wszystkim ceny, wygląd i rodzaje 
biletów. Bilety wieloprzejazdowe, ważny do 
północy bilet dzienny i zmiana cen biletów 
elektronicznych w taryfie odległościowej – 
to najważniejsze zmiany w nowej taryfie. 
Do tego uproszczone nazwy biletów okreso-
wych i nowy wzór w wersji papierowej.

Ceny biletów odległościowych zostały 
obniżone na najkrótszych odcinkach. Osoby 
kupujące bilety normalne za przejazd do 1 
km płacą 1,60 zł, natomiast pasażerowie 
korzystający z taryfy ulgowej (np. emeryci, 
renciści czy studenci) 80 gr.

Od marca bilet wieloprzejazdowy uprawnia 
do przejazdu po całej sieci, zarówno autobusami, 
tramwajami, jak i trolejbusami. Decyzja o tym, 
czy skorzystamy z niego na terenie jednego 
miasta, czy dwóch i więcej – zależy od pasa-
żera. Dostępne są bilety na 20 przejazdów za 55 
zł (ulgowy 27,5 zł), na 40 przejazdów za 100 zł 
(ulgowy 50 zł) oraz na 80 przejazdów za 180 zł. 
Wszystkie z nich są ważne przez 180 dni. Bilety 
te skierowane są głównie dla osób, które w trak-
cie jednej podróży nie dokonują przesiadek.
Bilet dzienny ważny do północy

To bilet ważny do godz. 23:59 danego 
dnia, w którym go skasowaliśmy lub ak-
tywowaliśmy. Kosztuje 10 zł (ulgowy 5 zł), 
czyli jest o 4 zł tańszy od biletu dobowego, 
który jest ważny przez 24 godziny od mo-
mentu skasowania. Bilet dzienny nie upraw-
nia do korzystania z linii na lotnisko.

Wycofano ze sprzedaży bilet, który 
obowiązywał na całej sieci, ale uprawniał 
do przejazdu tylko autobusami i trolejbu-
sami lub tylko tramwajami. W związku z tą 
zmianą staniał o 4 zł bilet na całą sieć, który 
umożliwia podróżowanie wszystkimi tymi 
środkami transportu – autobusami (z wyłą-
czeniem linii na lotnisko), tramwajami i tro-
lejbusami. Kosztuje 134 zł (ulgowy 67 zł).

Pojawiły się nowe bilety okresowe, które 
obowiązują przez 120 dni, czyli cały semestr. 
Bilet normalny kosztuje 440 zł, ulgowy – 220 zł.

Cena biletów papierowych wzrosła o 20 
groszy. Bilet papierowy na jedno miasto lub 
ważny przez 20 min kosztuje 3,40 zł (ulgowy 
1,70 zł); bilet papierowy na dwa miasta lub 
ważny przez 40 min – 4 zł (ulgowy 2 zł), na-
tomiast bilet na całą sieć lub ważny przez 90 
minut – 5 zł (ulgowy 2,50 zł).

Więcej informacji nametropoliaztm.pl

Okazja! Bilet katowicki za 119 zł

119 złotych miesięcznie – tylko tyle trzeba 
zapłacić za „bilet katowicki”, by na terenie Ka-
towic móc jeździć tramwajami i autobusami 
(w ramach ZTM – kiedyś KZK GOP) oraz po-
ciągami Kolei Śląskich. Bilet ten, jak i każdy 
ważny bilet Kolei Śląskich (jednorazowy lub 
okresowy) zapewnia dodatkowo możliwość 
bezpłatnego skorzystania z parkingu w Cen-
trum Przesiadkowym Ligota (CP Ligota). 
Opisane rozwiązanie, które jest dedyko-
wane mieszkańcom Katowic, zostało wpro-
wadzone z inicjatywy prezydenta Marcina 
Krupy przy współpracy z Górnośląsko-Za-
głębiowską Metropolią i Kolejami Śląskimi.
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE

Światowe produkcje 
e-sportowe prosto z Katowic
Praca w branży najlepszych gier kompu-
terowych i produkcji e-sportowych wyda-
rzeń? W Katowicach to możliwe za sprawą 
Centrum Produkcyjnego ESL, które po-
wstało przy ul. Żeliwnej. Przy okazji mia-
sto umacnia swoją globalną pozycję jako 
jednego z głównych międzynarodowych 
ośrodków sportu elektronicznego.

ESL to największa na świecie firma  
e-sportowa. W Katowicach znana jest z or-
ganizacji w Spodku i Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym turnieju Intel 
Extreme Masters, który w ostatnich latach 
gromadził 170-tysięczną publiczność. Firma 
właśnie zwiększyła swoje zaangażowanie, 
tworząc w mieście pierwsze globalne Cen-
trum Produkcyjne. To jedno z czterech 
tego typu jednostek. Kolejne mają powsta-
wać w Ameryce, Chinach oraz regionie Azji, 
Pacyfiku i Japonii.

– Na decyzję o wyborze Polski, a w szcze-
gólności Katowic, jako lokalizacji Production 
Hub wpłynęło kilka czynników. Po pierw-
sze dysponujemy doświadczonym zespołem, 
po drugie bazą pomieszczeń i budynków, 
które umożliwiają rozwinięcie skrzydeł. Po-
nadto miasto jest dobrze skomunikowane 
poprzez lotniska w Katowicach i Krakowie. 
Jest to właściwe centrum Unii Europejskiej – 
wyjaśnia Krzysztof Pikiewicz, Global Chief 
Operations Officer w ESL.

W katowickim wielozadaniowym cen-
trum obecnie pracuje 150 osób. Oddział 
będzie rozwijany zarówno z zakresie zatrud-
nienia, jak i realizowanych zadań. Katowi-
czanie będą tu mogli znaleźć pracę w kilku 
centrach kompetencyjnych. Pierwsze to 
tzw. hub graficzny, który projektuje sto-
iska, sceny, pakiety graficzne do produkcji 

telewizyjnej. Obecnie trwa pełne wdrożenie 
operacyjne komórki odpowiedzialnej za pro-
dukcje wideo do wielu realizacji ESL.

– Aktualnie w naszej katowickiej ko-
mórce powstają produkcje na rynki Eu-
ropy, Afryki i Bliskiego Wschodu, a także 
globalne. Jest to pierwszy hub produkcyjny 
ESL i będzie on referencyjny dla kolejnych, 
które będziemy tworzyć w przyszłości  – 
mówi Aleksander Szlachetko, dyrektor za-
rządzający w ESL Gaming Polska. – ESL 
prawie od dwóch dekad kształtuje e-sport 
na świecie i w Polsce, i nasz oddział jest jed-
nym z wiodących. W katowickim centrum 
przygotowujemy materiały wideo czy re-
alizujemy całe turnieje w wariancie studyj-
nym – dodaje Aleksander Szlachetko.

Centrum mieści się przy ul. Żeliw-
nej w Załężu. Na przestrzeni 8 tys. mkw. 
zlokalizowanych jest 6 studiów wielkopo-
wierzchniowych. W każdym z nich możliwa 
jest produkcja wideo z udziałem kilkuset-
osobowej publiczności. Największy z obiek-
tów dysponuje powierzchnią ok. 2,5 tys. 
mkw. Ponadto w centrum można utworzyć 
wiele mniejszych studiów, przeznaczonych 
do innych formatów, jak wywiady czy sek-
cje komentatorskie. Docelowo w Katowi-
cach każdego roku realizowanych będzie 
kilkadziesiąt produkcji z obszaru gier i tur-
niejów e-sportowych, w związku z czym 
zapotrzebowanie na pracowników będzie 
stale utrzymywane.

Dom dla studentów
Przy os. Paderewskiego ruszyła budowa 
domu studenckiego z ponad 700 pokojami. 
Lokalizacja inwestycji blisko głównych kato-
wickich uczelni pozwoli w jeszcze większym 
stopniu ożywić śródmieście miasta i ograni-
czyć niepotrzebny ruch samochodów.

Katowice to od dawna jeden z ważniej-
szych ośrodków akademickich w Polsce, jak 

również centralny ośrodek Górnośląsko-
-Zagłębiowskiej Metropolii. Bazę noclegową 
dla żaków postanowiła rozwijać w mieście 
firma, do której należy BaseCamp, czyli 
sieć domów studenckich. Jej inwestycje 
powstały już w Kopenhadze, Lipsku, Ło-
dzi i Poczdamie.

Katowicki projekt realizowany 
jest w rejonie ulic Paderewskiego i Krasiń-
skiego. 8-kondygnacyjny budynek pomieści 
733 pokoje, a także pomieszczenia usługowe, 
jak siłownia, kantyna czy pralnia, a także 
sala wielofunkcyjna do wspólnego spędzania 
czasu. Taką przestrzenią będzie także zie-
lony dziedziniec, który ma być dostępny dla 
wszystkich. Powierzchnia użytkowa obiektu 
to 34 tys. mkw. 

Inwestor stawia na ekologiczny 
transport, dlatego w budynku znaj-
dzie się duża hala garażowa dla rowerów 
wraz z wypożyczalnią. Budowa domu 
studenckiego w niewielkiej odległości od 
Politechniki Śląskiej i Akademii Muzycz-
nej, a także Uniwersytetu Ekonomicznego 
powinna pozwolić ograniczyć ruch samo-
chodowy – studenci nie będą musieli dojeż-
dżać na zajęcia z odleglejszych osiedli, tylko 
spacerem przejść na uczelnię. Wraz z do-
mami studenta Politechniki Śląskiej przy 
ul. Krasińskiego i Uniwersytetu Śląskiego 
przy ul. Paderewskiego okolica może stano-
wić silny zalążek dzielnicy studenckiej.

Inwestycja również pozwoli pod-
nieść atrakcyjność miasta wśród 
studentów, zapewniając im ciekawą al-
ternatywę w stosunku do mieszkań pry-
watnych czy uczelnianych akademików. 
Na dużej liczbie nowych mieszkańców zy-
skać powinni także lokalni przedsiębiorcy, 
którzy w okolicy prowadzą sklepy czy lo-
kale gastronomiczne.

Budowa domu studenckiego BaseCamp 
Katowice Paderewskiego ruszyła w lutym i ma 

potrwać 19 miesięcy. Realizacja prac budow-
lanych będzie kosztować 111 mln zł brutto. 
Autorem projektu jest pracownia Emkaa Ar-
chitekci z Warszawy.

Wysokospecjalistyczne 
laboratoria ŚUM
Na terenie kampusu Śląskiego Uniwersy-
tetu Medycznego na Ligocie powstaje bu-
dynek Silesia LabMed. Obiekt realizowany 
jest w ramach projektu, którego celem jest 
podniesienie potencjału badawczo-rozwo-
jowego uczelni poprzez stworzenie sieci 
ściśle powiązanych wysokospecjalistycz-
nych laboratoriów.

Silesia LabMed ma pomóc prowadzić 
innowacyjne badania i zwiększać kon-
kurencyjność regionu śląskiego w zakre-
sie nowoczesnego leczenia. Laboratorium 
umożliwi produkcję wyrobów medycznych 
opartych na tkankach i komórkach ludzkich.

W budynku znajdzie się bank ko-
mórek i tkanek, a także laboratorium 
analiz genetycznych z pracownią cytogene-
tyczną i pracownią analiz kwasów nukle-
inowych, laboratorium analiz białek oraz 
laboratorium hodowli komórek i tkanek, 
inżynierii i terapii komórkowej. W ramach 
projektu planuje się również wyposaże-
nie powyższych laboratoriów w aparaturę 
badawczą. Obiekt będzie dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, między 
innymi dzięki zastosowaniu urządzeń dźwi-
gowych o napędzie elektrycznym.

Budynek powstaje przy ul.  Medy-
ków  18. Budowa powinna zakończyć się 
jeszcze w tym roku. Przedsięwzięcie fi-
nansowane jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014–2020. 
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Wizualizacja BaseCamp,czyli sieć domów studenckich na os. Paderewskiego Silesia LabMed na kampusie ŚUM
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Z SEBASTIANEM RIEDLEM ROZMAWIA MACIEJ SZCZAWIŃSKI

To miasto czuje muzykę
Na nasze spotkanie przyszedłeś dzisiaj 
z synami.

Ale tylko dwoma. Czyli ledwie połowa.
Przedstaw ich, proszę. 

To jest Samuel, mój najstarszy, ma 
dziewiętnaście lat, obok Błażejek, sied-
mioletni, a jest jeszcze Maks, jego brat bliź-
niak, i Rysiu, czternastolatek.
Znasz pewnie to powiedzenie? „Prawdziwy 
mężczyzna buduje dom, zasadza drzewo, 
płodzi syna”…

Jeżeli chodzi o synów, to jak widzisz, 
jestem do przodu. Dom stoi, drzewo za-
sadzone, teraz tylko trzeba nauczyć się to 
wszystko pielęgnować. Być ojcem rodziny.
Ale ty jesteś rockman i syn legendy rocka! 
Jak to pogodzić z byciem tatusiem? 
Mężem?

Powiem szczerze, że to bardzo ciężkie, 
czasem można się zwyczajnie pogubić. Kie-
dyś się nad tym głębiej nie zastanawiałem, 
mówiłem „życie jest, jakie jest”, a jest faj-
nie. Ale nie ma co ukrywać, robiło się dużo 
błędów. 
A teraz?

Teraz mam 42 lata i chyba tak naprawdę 
zaczynam dojrzewać. Późno, bo późno, ale 
już inaczej myślę. Sprawa jest zresztą dosyć 
skomplikowana, bo dla mnie zawsze bar-
dzo mocno liczyła się autentyczność tego, co 
robię. Rzeczywiście, nie można być jedno-
cześnie „grzecznym chłopczykiem” i rock-
manem, to się jakby wyklucza, przeszkadza 
sobie nawzajem. Rock, prawdziwy rock, 
był i jest zawsze „pod prąd” – bunt, przekra-
czanie granic i te wszystkie emocje. Ale to 
nie może się dziać za wszelką cenę. Nikt nie 

powinien przez to cierpieć. Zwłaszcza ktoś, 
kogo kochasz. Krótko mówiąc, szukam 
drogi. I staram nie zatracić w tym w wszyst-
kim, pozostać sobą.
Co inspiruje cię przede wszystkim?

Teraz, ale i przedtem, dużo wcześniej, 
czerpałem inspirację z moich chłopa-
ków. Z takich momentów, kiedy zupełnie 
sobie nie zdawali z tego sprawy. Na przykład 
siedziałem koło nich, brzdąkałem na gitarze, 
ale przecież coś się we mnie cały czas działo. 
Nawet nie wiem, jak to nazwać… Całkiem 
sporo numerów powstało w ten sposób. 
Ciekawe, że kiedy ludzie tego dziś słuchają, 
czują to! Odbierają coś, co jest najważniej-
sze i nawet nie musi być w słowach.
Zapytam teraz Samuela, twojego syna, 
bardzo jest zresztą do ciebie podobny: 
czy odgrywa jakąś rolę, że jesteś synem 
Sebastiana, wnukiem Ryszarda?

Samuel: Pewnie tak, ale reakcje bywają 
różne, jak to w życiu. Czasem podejrzewają 
zarozumiałość, że może będę się wywyż-
szał, ale wystarczy, że poznamy się trochę 
bliżej i te wszystkie uprzedzenia natychmiast 
znikają. Powiem panu, że większość moich 
znajomych nawet nie wie, kim jest mój tata, 
bo się nie chwalę. A dziadek? Dziadek to 
oczywiście legenda. Wydaje mi się, że nawet 
dla bardzo młodych ludzi, takich jak ja, jesz-
cze dziś może być kimś, kto zadziała na wy-
obraźnię. On zmarł, zanim się urodziłem, 
znam go tylko z opowieści taty i jego siostry. 
Czytałem też książkę o nim. Ale jednak to 
już tylko opowieść.

Sebastian: Ja swoim synom staram się 
przekazywać to, co zawsze było w naszym 

domu najważniejsze, czyli żeby być razem, 
żeby była rodzina i miłość. No i wartości mu-
zyczne, rzecz jasna. Czyli właśnie ta szczerość, 
którą ojciec pielęgnował do samego końca. 
Tak, on był po prostu szczery i prawdziwy, 
tego nikt mu nie odbierze. Staram się im 
przypominać, że mieli fajnego dziadka. A tak 
przy okazji, to Samuel – on ci się sam nie po-
chwali – całkiem nieźle śpiewa…

Samuel: Przesada, tato…
Sebastian: Wszystko zależy od tego, 

czy będzie chciał, bo to zawsze trudna de-
cyzja. Zechce? Pomogę, jak tylko potrafię. 
Ale nigdy w życiu nie będę go nakłaniał 
czy tworzył jakichś mrzonek dlatego tylko, 
że komuś ładnie by zabrzmiało: „trzecie 
pokolenie Riedlów w muzyce!”… Najważ-
niejsze, powtarzam, to być prawdziwym. 
Także wobec siebie. Bez tego wszystko robi 
się sztuczne i mdłe. Inni to szybko wyczują.
Co powiesz o sile śląskiego bluesa?

Powiem, że on silny bardzo jest. W Polsce 
to kanon. Pewnie dlatego, że ludzie często są 
tutaj naprawdę autentyczni. A taki jest, taki 
powinien być blues. Podobnie zresztą jak 
dobry rock. Czasy się zmieniają, no dobra, 
ja to rozumiem, ale wiesz, co mnie drażni? 
Że przy tej łatwości nagrywania dzisiaj i przy 
tej wariackiej ilości, tak niewiele tego, co lo-
kalne, własne, jakieś „po swojemu”. Ciągle na-
śladowania, mody, stylizacje „na”… Słucham 
często, oczywiście poza Radiem Katowice, 
rozgłośni czeskich i słowackich. Tam są inne 
proporcje. Oni dbają o swoje.
A co słychać w grupie Cree?

Wszyscy mówią, że muzycznie nasz 
poziom poszedł ostro w górę. Też to czuję. 

No i zdecydowanie większa jest świa-
domość tego, co się robi, jakie to jest, ja-
kie ma być, czego jeszcze brakuje. Kiedyś 
wszystko było w pędzie, teraz dużo więcej 
staranności. Żeby się nie powtarzać. Wła-
śnie ostatnio spotkaliśmy się i jest jeden 
całkiem nowy numer. Czyli da się. Nadal. 
Jeszcze chcemy.
Mieszkasz w Pszczynie, ale wiem, że 
Katowice też są dla ciebie ważne…

Były i są mi bardzo bliskie właściwie 
już od dzieciństwa. Kiedyś przyjeżdżałem 
tu często z ojcem na próby, czasem do „Mar-
chołta”. A dzisiaj? Mimo tych wszystkich 
niesamowitych zmian wszędzie trafię bez 
nawigacji, dobrze się czuję i jestem po pro-
stu u siebie. Fajne miasto i tak mocno czuje 
muzykę!

HISTORIA

„Oto człowiek – rzecz o Henryku Sławiku i Józsefie Antallu”
Henryk Sławik i József An-
tall w czasie drugiej wojny światowej 
uratowali na Węgrzech pięć tysięcy Ży-
dów. W Katowicach pamięta się o ich 
bohaterskich czynach, tym bardziej 
że Sławik był związany ze Śląskiem i z 
Katowicami. 
W marcu 2015 roku prezydenci Węgier oraz 
Polski odsłonili w naszym mieście pomnik 
poświęcony obu bohaterom. Pół roku póź-
niej radni Katowic zdecydowali o nadaniu 
nazwy plac Sławika i Antalla placowi poło-
żonemu w sąsiedztwie gmachów Między-
narodowego Centrum Kongresowego i hali 
Spodek, w rejonie ulic Wojciecha Korfan-
tego, Walentego Roździeńskiego i Olim-
pijskiej. Nie bez przyczyny i tegoroczna 
premiera filmu dokumentalnego „Oto czło-
wiek – rzecz o Henryku Sławiku i Józsefie 
Antallu” odbyła się w Katowicach.

–  Przybliżanie postaci Henryka Sła-
wika i Józsefa Antalla dopiero się rozpo-
czyna  – mówił prezes IPN dr Jarosław 

Szarek w marcu w Kinoteatrze „Rialto” pod-
czas premierowego pokazu filmu. Reżyser 
filmu Adam Kraśnicki podkreślił podczas 
uroczystości, że jego dokument jest próbą 
spojrzenia na dwie postaci w kontekście feno-
menu relacji węgiersko-polskich oraz historii 
obu narodów. Prezes IPN wyraził nadzieję, 
że wkrótce pojawi się ktoś, kto stworzy dzieło 
przybliżające dzieło Sławika i Antalla w po-
dobny sposób, jak działania Oskara Schindlera 
przybliżył światu Steven Spielberg.

Film dokumentalny „Oto człowiek –  
rzecz o Henryku Sławiku i Józse-
fie Antallu” jest autorskim spojrzeniem 
na te wybitne postacie, którym przyszło 
zdawać egzamin z honoru i spolegliwo-
ści w czasach najtrudniejszych… Jest też 
refleksją o fenomenie losów narodów pol-
skiego i węgierskiego, a także o wspólnych 
doświadczeniach narodu żydowskiego. 
Odwiedzamy wszystkie miejsca zwią-
zane z bohaterami filmu: region górnoślą-
ski (Jastrzębie-Szeroka, Katowice), tereny 

Węgier (Budapeszt, Vác, Balatonboglár, Esz-
tergom), Izrael (Jerozolima – Instytut Yad 
Vashem) i Austrię (KL Mauthasen-Gusen).

W filmie swymi refleksjami dzielą się 
m.in. prof. Lech Krzyżanowski, Michał 
Luty, dr Tomasz Kurpierz, prof. Tadeusz 
Sławek, Szewach Weiss, prof. Istvan Kovacs 
oraz dr Maciej Szymanowski. Film po-
wstał w koprodukcji IPN z TVP. (IPN/JG)

Henryk Sławik
(1894–1944) 

Polski dziennikarz, powstaniec śląski, działacz Polskiej 
Partii Socjalistycznej. W czasie II wojny światowej je-
den z organizatorów pomocy polskim uchodźcom  
(w tym Żydom), którzy znaleźli się na Węgrzech. Uho-
norowany tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Bia-
łego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Jako poddany cesarza niemieckiego 
wziął udział w I wojnie światowej, a następnie  

w I powstaniu śląskim i działaniach plebiscy-
towych zmierzających do przyłączenia Gór-
nego Śląska do Polski. Jako radny Katowic 
pracował m.in. w komisji rozdzielającej pomoc 
najbiedniejszym, odpowiadając za opiekę spo-
łeczną i ubezpieczenia. 

W czasie II wojny na Węgrzech rozpoczął 
współpracę z Józsefem Antallem – urzędnikiem 
węgierskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
organizującym opiekę nad polskimi uchodźcami. 
Pokonując wiele przeszkód, z wielkim poświęce-
niem organizował pomoc dla ofiar wojny. Zajmował 
się także organizowaniem fałszywych dokumen-
tów przybyłym na Węgry polskim Żydom. 

W 1944 roku Sławik i Antall zostali aresz-
towani przez Niemców i poddani konfrontacji. 
Sławik wziął całą odpowiedzialność na siebie, 
zaprzeczył udziałowi Antalla w nielegalnej dzia-
łalności i w ten sposób uratował mu życie. Hen-
ryk Sławik trafił do obozu w Mauthausen, gdzie 
zginął 23 sierpnia 1944 roku. Według szacunków 
wraz z pomocą Węgrów przyczynił się do urato-
wania co najmniej 5 tys. polskich Żydów. 
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DZIEDZICTWO HISTORYCZNE

Miasto wesprze renowację ośmiu zabytków
850 tys. zł przekaże miasto Katowice 
na remonty zabytków w mieście. Do-
tacje zostały przekazane na pokrycie 
części wydatków związanych z praca-
mi konserwatorskimi przy ośmiu za-
bytkowych obiektach w Katowicach, 
będących historycznym dziedzictwem 
naszego miasta.
100 tys. zł zostanie przekazane na konserwa-
cję i zabezpieczenie fragmentów zewnętrz-
nych ścian wieży kościoła pw. Świętych 
Jana i Pawła Męczenników w Katowicach-
-Dębie. Prace konserwatorskie przy obiekcie 
obejmują ceglane elewacje kościoła i wieży, 
które obecnie są w złym stanie technicznym. 
Konieczne do wykonania w pierwszej kolej-
ności prace konserwatorskie obejmują czysz-
czenie ceglanych elewacji wieży z częściowym 
przemurowaniem, wykonaniem nowego spo-
inowania, hydrofobizacją itp. Konserwacja 
zatrzyma postępujące procesy destrukcyjne, 
pozwoli na poprawę stanu technicznego oraz 
wydobycie walorów estetycznych zabytku.

Dotacja w wysokości 200 tys. zł na wy-
konanie izolacji przeciwwilgociowej w bu-
dynku probostwa wchodzącego w skład 
zespołu Archikatedry pw. Chrystusa Króla. 
Ze względu na wysolenia i zawilgocenie 
ścian konieczne jest wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej, która zatrzyma pro-
cesy destrukcyjne zachodzące w obiekcie.

150 tys. zł dotacji z przeznaczeniem na re-
nowację elewacji wieży kościoła pw. Świętych 

Apostołów Piotra i Pawła zostanie wykorzy-
stane na kontynuowanie prac konserwa-
torskich kolejnych partii ceglanych elewacji 
wieży, znajdujących się w złym stanie. Nie-
zbędna kontynuacja prac konserwatorskich 
elewacji kościoła wpłynie na utrwalenie sub-
stancji zabytkowej oraz na poprawę stanu 
technicznego i estetycznego obiektu.

Dotacja w wysokości 50 tys. na konserwa-
cję organów kościoła pw. św. Józefa w Katowi-
cach-Załężu – etap II, pozwoli na kontynuację 
rozpoczętej, kompleksowej renowacji oraz 

strojenia w celu przywrócenia pierwot-
nego brzmienia.

20 tys. zł zostanie przeznaczone na do-
tację na malowanie części wnętrza kościoła 
pw. Opatrzności Bożej w Katowicach-Za-
wodziu. W 2019 roku w trakcie wichury 
poważnemu zniszczeniu uległo pokrycie da-
chu kościoła. Zalana została również część 
wnętrza kościoła po stronie zachodniej. 
Konieczne do wykonania prace obejmują 
malowanie ścian i sufitów wnętrza górnej, 
prawej części chóru.

100 tys. zł otrzyma spółka z o.o. DO-
MENE na remont pokrycia dachu wraz z wy-
mianą stolarki okiennej wieży wodnej przy ul. 
Korczaka 47. Z uwagi na zły stan zachowania 
konieczne jest przeprowadzenie pilnego re-
montu więźby dachowej wraz z odeskowa-
niem i wymianą pokrycia z blachy cynkowej. 
Niezbędna jest także wymiana zniszczonej 
stolarki okiennej. Prace pozwolą na zabezpie-
czenie zagrożonego obiektu i powstrzymanie 
zachodzących procesów destrukcyjnych.

Dotacja w wysokości 180 tys. zł zostanie 
przekazana na wymianę pokrycia dacho-
wego połaci wschodniej kościoła ewange-
lickiego im. Zbawiciela wraz z robotami 
towarzyszącymi. Pokrycie dachu kościoła 
uległo znacznemu uszkodzeniu ze względu 
na duże zanieczyszczenie atmosferyczne, 
występujące do niedawna na terenie Szopie-
nic oraz szkody górnicze. Obecnie, z uwagi 
na bardzo zły stan pokrycia wschodniej 
połaci dachu, zachodzi pilna koniecz-
ność wymiany naturalnego łupka na taki 
sam materiał.

50 tys. zł dotacji zostanie przekazane 
na wykonanie izolacji przeciwwilgocio-
wej ścian przyziemia i piwnic budynku 
przy ul. Stalmacha 17. W celu zatrzyma-
nia postępującej destrukcji zawilgoconych 
murów konieczne jest osuszenie ścian, wy-
konanie izolacji przeciwwilgociowej oraz 
odtworzenie tynków wewnętrznych i ze-
wnętrznych.  (MM)

LISTY DO REDAKCJI
Zachęcamy do wysyłania listów lub maili 
do naszej Redakcji. Wybrane listy i od-
powiedzi na nie będą przedrukowane w 
miesięczniku „Nasze Katowice”. Poni-
żej adresy: Redakcja „Naszych Katowic”, 
Wydział Komunikacji Społecznej Urząd 
Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Ka-
towice lub e-mail: redakcja@katowice.
eu. Prosimy, aby zastrzegli Państwo 
informację, czy przedrukowany list ma 
być podpisany, czy też wydrukowany 
anonimowo. Redakcja zastrzega sobie 
prawo skrótów i redagowania nadesła-
nych listów.

  Deptak Niebieskie Bloki

Koszutka, deptak Niebieskie Bloki, właśnie powstaje 
tam nowa ścieżka rowerowa. Wszystko pięknie, tylko 
chyba ktoś zapomniał o pieszych... Inwestycje jeszcze 
niezakończona, ale chyba nie będzie zbyt bezpiecznie 
i wygodnie.

Odp. Redakcji: Wspomniany przez Panią 
projekt M/22/V z Budżetu Obywatel-
skiego ma na celu przystosowanie deptaka 
wzdłuż ul. Chorzowskiej i odcinka Alei 
Korfantego do potrzeb zarówno pieszych, 

jak i rowerzystów. Na etapie weryfikacji 
zadania Wnioskodawca wraz z Miejskim 
Zarządem Ulic i Mostów dostosowali 
koncepcję zmian niewykluczającą żad-
nych mieszkańców z korzystania z po-
wstającej przestrzeni. Trwające obecnie 
prace wykonawcze nie odzwierciedlają 
ostatecznego wyglądu i funkcjonalności 
zaplanowanej inwestycji. Więcej w arty-
kule na stronie 12.

  Nie nadano imienia 
Barbara?

Dzień dobry, nazywam się Klaudia Cichoń  
i w październiku 2019 roku w Katowicach urodzi-
łam córeczkę Barbarę :). Pewnego dnia zadzwoniła 
do mnie babcia. Dostała egzemplarz gazety „Nasze 
Katowice” z lutego, w którym na stronie 12 zamie-
ściliście Państwo artykuł na temat imion popular-
nych w Katowicach za rok 2019 i zgodnie z tamtą 
informacją, przekazaną przez Pana Mirosława 
Kańtora: „Jako ciekawostkę można podać, że ani 
razu nie nadano imienia Krystyna czy Barbara, 
które kiedyś w naszym regionie były popularne”.

Nie wiem, na ile ma dla Państwa znaczenie, 
że jednak moja Basia urodziła się w tamtym roku i jest 
zarejestrowana w USC Katowice – być może zechcecie 

sprostować taką informację. Obiecałam babci, że cho-
ciaż spróbuję :).

Pozdrawiam serdecznie i z przymrużeniem oka :D
KLAUDIA CICHOŃ

Odp. Redakcji: Pani Klaudio, cieszymy się, 
że w Katowicach zamieszkała kolejna Basia! 
Przeglądając setki imion, niestety Basia nam 
umknęła – bardzo przepraszamy! Małej 
Basi życzymy wszystkiego dobrego, a Babci 
gratulujemy czujności!

  Wąski chodnik  
na Giszowcu

Do napisania poniższego listu skłoniła mnie sprawa, 
która od wielu lat pozostaje niezałatwiona, a dotyczy 
poszerzenia chodnika przy ul. Przyjaznej u zbiegu z 
ul. Górniczego Stanu na Giszowcu. Chodnik jest w 
tym miejscu bardzo wąski, dlatego też zagraża bezpie-
czeństwu pieszych, a dla osób z niepełnosprawnością 
stanowi trudną do pokonania barierę architekto-
niczną. Jest też uciążliwy dla rodziców z dziećmi w 
wózkach, nie sposób wyminąć się na nim bez schodze-
nia na jezdnię. Co ważne, z chodnika tego korzystają 
dzieci uczęszczające do SP nr 54 i 51.

Dodatkowo po drugiej stronie jezdni mamy przy-
stanek autobusowy „Przyjemna”, a ponieważ jezdnia 

jest w tym miejscu niezbyt szeroka, to gdy w tym 
newralgicznym miejscu znajdą się dwa duże pojazdy, 
wówczas stanowić to może zagrożenie dla pieszych 
na chodniku.

Sytuację pogarsza stan płotu (jest pochylony) oraz 
krzewy, które również ograniczają przestrzeń pieszym 
w tym miejscu, a kierowcom skręcającym z ul. Gór-
niczego Stanu w lewo w ul. Przyjazną niebezpiecznie 
ograniczają widoczność.

(...)
Poszerzenie chodnika byłoby możliwe, 

gdyby niewielką część terenu miasto przekazało 
pod pas drogowy do MZUiM w celu realizacji 
inwestycji. 

Apeluję: nie czekajmy na nieszczęście, które może 
zdarzyć się w każdej chwili.

Z WYRAZAMI SZACUNKU
MARIA RYŚ –  

MIESZKANKA DZIELNICY GISZOWIEC

Odp. Redakcji: Dziękujemy za list! W tej 
sprawie otrzymaliśmy kilka głosów miesz-
kańców, w tym interpelację radnej Barbary 
Mańdok. Sprawa jest poważna, a posze-
rzenie chodnika jak najbardziej zasadne. 
Dlatego Urząd Miasta Katowice podjął sta-
rania, by pozyskać grunty od osób pry-
watnych, co umożliwiłoby poszerzenie 
chodnika. 

FO
T.

 M
. M

AL
IN

A

Wieża wodna przy ul. Korczaka zyska nowy dach i okna



18 www.katowice.euMIASTO

POMOC POTRZEBUJĄCYM 

Śniadanie Wielkanocne  
dla samotnych –  
zmieniamy formułę
Zagrożenie epidemią koronawirusa nie 
pozwala na organizację spotkań maso-
wych. A do takich bez wątpienia należą 
Wigilie i Śniadania Wielkanocne dla Sa-
motnych organizowane przez Fundację 
Wolne Miejsce, Miasto Katowice oraz 
współpracujące z nimi siedemnaście 
gmin członkowskich Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii. 
W związku z tą trudną sytuacją zarząd Fun-
dacji i jej wolontariusze rozpoczęli przygoto-
wania do alternatywnej formuły wspólnego 
przeżycia Niedzieli Wielkanocnej z osobami 
samotnymi. Sztab fundacyjnych ochotników 
zamierza odwiedzić samotne osoby z metro-
politalnych miast w niedzielę, 12 kwietnia, 
dostarczając im wielkanocne śniadania do 
domów. W specjalnie przygotowanej paczce 
znajdzie się nie tylko higienicznie przygoto-
wane i hermetycznie zamknięte śniadanie, 

ale również świąteczna niespodzianka, 
stroik i wyjątkowa lektura świąteczna dla 
osób samotnych. Nowy plan organizacji Me-
tropolitalnego Śniadania Wielkanocnego dla 
Samotnych zakłada współpracę z lokalnymi 
przedsiębiorcami i samorządami w pozyski-
waniu: produktów spożywczych, z których 
zostanie przygotowane śniadanie, produktów 
gotowych (zamkniętych), mogących stanowić 
prezent, jak np. słodycze, stroików i elemen-
tów, z których można takie stroiki wykonać. 
Ponadto Fundacja zaprasza każdą osobę, 
która chce dołączyć do wolontariuszy przy-
gotowujących wydarzenie i gotowych rozwo-
zić śniadania w niedzielny poranek.

– Będziemy działać na rzecz osób sa-
motnych na terenie takich miast, jak m.in. 
Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Gór-
nicza, Gliwice, Mikołów, Mysłowice, Ka-
towice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, 

Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy czy 
Zabrze. Dlatego każde ręce gotowe do 
pracy w danym mieście są bardzo po-
trzebne – podkreśla prezes Fundacji 
Mikołaj Rykowski i dodaje, że wolon-
tariusze będą przestrzegali wszystkich 
zaleceń związanych z ochroną higie-
niczną, by zabezpieczyć siebie samych i ob-
darowanych przez fundację.  

WYWIAD

Ministranci z Katowic podbijają Internet i nie tylko
Z członkami Ministranckiej Wytwórni 
Muzycznej, której teledyski parodiu-
jące znane przeboje mają już miliony 
wyświetleń na YouTube, rozmawia Sła-
womir Rybok

Na początek gratulacje za pomysł, 
realizację i miliony na YouTube. Co to 
właściwie jest MWM i jak się zaczęło?

U nas w parafii jest taka tradycja, 
że ministranci starsi przygotowują dla 
młodszych i rodziców coś specjalnego 
na święto Tarsycjusza. Kiedy my byliśmy 
młodsi, to starsi dla nas przygotowywali 
przedstawienia, a kiedy my staliśmy się star-
szymi, to poszerzyliśmy tę tradycję o pio-
senki. Powstało ich kilka i w zasadzie dla 
żartu nazwaliśmy się MWM: Ministrancka 
Wytwórnia Muzyczna. Nagraliśmy kilka te-
ledysków, które zawsze były ciepło przyjmo-
wane przez rodziców i naszych młodszych 
kolegów. No i w końcu postanowiliśmy po-
dzielić się naszą twórczością z innymi...
„Ona by tak chciała służyć ze mną”, czyli 
parodia hitu Ronniego Ferarri podbiła 
internet. 

Nasza pierwsza piosenka osiągnęła mi-
lion wyświetleń w parę dni, co było dla nas 
ogromnym zaskoczeniem. Głównym celem 
zawsze było stworzenie czegoś dobrego 
dla naszych ministrantów w Bogucicach. 

Pokazanie im, że bycie ministrantem to su-
per sprawa i absolutnie nie mają się czego 
wstydzić! Poza tym była to dla nas dobra 
zabawa i frajda, że możemy stworzyć coś 
wspólnie. To był też element naszej pro-
mocji, gdy chodziliśmy do szkół zapraszać 
do naszej wspólnoty. Teraz wyszliśmy „tro-
chę” poza Bogucice i chcemy nadal dzie-
lić się z innymi ludźmi tym, co daje nam 
służba przy ołtarzu, i zachęcać chłopaków 
do wstępowania w szeregi ministran-
tów w swoich parafiach. Chcieliśmy po-
kazać to, o czym wielu ludzi „z zewnątrz” 
zapewne nie wie: ministranctwo to nie 
tylko służba, ale także radość, śmiech, 
zabawa, wspólnota i najwspanialsza 
(i najbardziej zwariowana) przygoda w na-
szym życiu!
„Ona by tak chciała służyć ze mną/ Nosić 
albę i pomagać księżom./ Ona by tak 
chciała dzwonić ze mną/ Brać kadzidło, 
potem iść z pateną” – kto pisze tak nośne 
teksty?

Głównymi autorami tekstów są Ro-
mek Bodzioch i Patryk Paszko. Po napisa-
niu pierwotnej wersji tekstu spotykamy się, 
konsultujemy i zatwierdzamy ostateczną 
wersję, chociaż zdarza się, że i ona zmienia 
się trochę podczas nagrywania ;)
Po „Ona by tak chciała służyć ze mną” 
padło na znanego rapera Kękę i „To tylko 

rap”. Zacytuję „Jestem szczerze serio 
zwykłym gościem. Nie wiem, jak wyjaśnić 
mam to Tobie prościej. Wiara daje mi 
wewnętrzny spokój. Nie pozwala tylko 
patrzeć z boku”. 

Jest to muzyka, której sami słu-
chamy i którą lubimy. Chcieliśmy w tym 
utworze opowiedzieć o swojej wierze na lu-
zie, bez wielkiego patosu, co staraliśmy się 
pokazać teledyskiem. 
Nie mogło być inaczej. Sięgnęliście też 
po… klasyka: Zenka Martyniuka. Parodia 
hitu „Przekorny los” również podbija sieć? 

To była dla nas taka sentymentalna po-
dróż, ponieważ powstała ona w 2015 roku 

na nasze święto patronalne. Wykonaliśmy 
ją wtedy na żywo, bez teledysku, była naszą 
pierwszą piosenką, która opowiadała o mi-
nistranckim losie. Teraz trochę poprawili-
śmy tekst i postanowiliśmy zaangażować 
wszystkich chętnych ministrantów z naszej 
parafii. Jak nam wyszło, to niech oceniają 
nasi widzowie ;)
Jesteście z Katowic. Jak widzicie swoje 
miasto, przemiany, które zaszły w ostatnich 
latach? 

Podoba nam się nowoczesny cha-
rakter Katowic – na pewno odróż-
niają się one od innych miast w Polsce. 
Oczywiście największym sentymen-
tem darzymy Bogucice, w których się 
wychowaliśmy i z którymi łączą nas 
silne wspomnienia. W ostatnich la-
tach w Katowicach pojawiło się wiele 
interesujących miejsc, jak na przykład 
nowy budynek NOSPR-u, MCK czy Mu-
zeum Śląskie, gdzie nagrywaliśmy nasz 
ostatni teledysk. 
Na koniec pytanie o plany. Co dalej, jaki 
utwór? Możecie uchylić rąbka tajemnicy?

Coś szykujemy! Nie zdradzimy oczy-
wiście, nad jakim utworem pracujemy, 
ale chcemy też poszerzyć naszą działal-
ność o coś innego niż piosenki. Zaintere-
sowanych zachęcamy do śledzenia naszych 
profili na portalach społecznościowych. 

Wszelkie informacje o bieżących przygoto-
waniach i możliwej formie wsparcia fundacji 
publikowane są na profilu społecznościo-
wym: www.facebook.com/wolnemiejsce. 
Kontakt z fundacją Wolne Miejsce: email: 
biuro@wolnemiejsce.pl, www.wolnemiej-
sce.pl, telefony: 694 019 254, 501 422 589, 
504 067 869
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KATOWICE DLA SENIORA

Przyjazny kącik  
dla seniorów

„Kącik Babci i Dziadka” przy Domu Po-
mocy Społecznej „Przystań” w Katowi-
cach otworzyli w marcu prezydent Marcin 
Krupa, Jolanta Kwaśniewska oraz Anna 
Piotrowska, dyrektor DPS. „Kącik” powstał 
dzięki połączeniu sił Fundacji Jolanty Kwa-
śniewskiej „Porozumienie bez Barier”, Mia-
sta Katowice oraz sponsorów. Metamorfozę 
przeszła jadalnia, gdzie powstała przestrzeń 
przyjazna seniorom. – Cieszę się bardzo, 
że nasz dziesiąty „Kącik Babci i Dziadka” 
otwieramy w Katowicach, które w moim 
sercu ma miejsce szczególne. Związana je-
stem z Katowicami od wielu lat – mówiła 
Jolanta Kwaśniewska.

Odnowiona przestrzeń daje możli-
wość wypoczynku, ale również przyjmo-
wania gości czy uroczystego przeżywania 
świąt. Łączny koszt inwestycji wyniósł 
blisko 100  tys.  zł, z czego 53  tys.  zł to 
wkład Fundacji „Porozumienie bez Ba-
rier”, 13 tys. zostało pozyskanych od 
sponsorów, a resztę potrzebnych fundu-
szy przekazało Miasto Katowice. Pro-
jekt aranżacji nowego wnętrza wykonały 
studentki z Wyższej Szkoły Technicz-
nej w Katowicach.

– Nasze społeczeństwo się starzeje, dla-
tego tak ważne jest wspieranie seniorów, 
którzy odgrywają ważną rolę w życiu mia-
sta. Naszym obowiązkiem jest stwarzanie 
im przestrzeni do spotkań, w której będą 
mogli się integrować czy realizować swoje 
pasje. Cieszę się, że wspólnie z „Porozumie-
niem bez Barier” i przy pomocy sponsorów 
udało się nam zrealizować tak wartościowy 
projekt – podkreślał podczas otwarcia pre-
zydent Marcin Krupa.

Zdobądź kasę na…  
ogródek osiedlowy
Fundacja Banku Ochrony Środowiska za-
prasza mieszkańców polskich miast do 
udziału w VI edycji projektu grantowego 
ZIELONA ŁAWECZKA, dzięki któremu 
mogą powstać nowe osiedlowe ogródki. 
Projekt już od sześciu lat pomaga miesz-
kańcom osiedli w przemianie swoich po-
dwórek w miejsca spotkań i odpoczynku. 
Otwarta przestrzeń dostępna dla wszystkich 
pozwala na zawieranie nowych znajomo-
ści i zacieśnianie tych istniejących. Z drugiej 
strony pozwala odpocząć i wyciszyć się. Po-
przednie edycje projektu cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Dzięki zaanga-
żowaniu mieszkańców powstało prawie 100 
osiedlowych miniogrodów.

W projekcie mogą brać udział miesz-
kańcy otwartych osiedli zarządzanych 
przez spółdzielnie, wspólnoty mieszka-
niowe lub gminy. Do projektu zgłaszają się 
co najmniej 5-osobowe zespoły sąsiedzkie. 
Przygotowują one projekt aranżacji da-
nego terenu, a następnie prowadzą spotka-
nia i rozmowy z mieszkańcami swojego 
osiedla. Po konsultacjach mogą złożyć wnio-
sek, w którym przedstawią swoje pomysły. 
Na wnioski o grant, składane drogą elektro-
niczną, organizatorzy czekają do 17 maja. 

Więcej informacji na: zielonalaweczka.pl/

Otwarto Katowickie Centrum 
Seniora
Katowickie Centrum Seniora przy ul. 
Słowackiego w Śródmieściu zainaugu-
rowało swą działalność w marcu. Uroczy-
stego otwarcia dokonał prezydent Marcin 
Krupa w obecności kilkudziesięciu katowic-
kich seniorów, w tym przedstawicieli Rady 
Seniorów Miasta Katowice. Nowo otwarte 
miejsce służy osobom starszym jako prze-
strzeń do podejmowania aktywności i kre-
atywnego spędzania wolnego czasu. Oferta 
Centrum obejmuje m.in. prowadzenie 
warsztatów rękodzieła, kulinarnych czy 
też rozmaitych szkoleń. Można tu także 

uzyskać szczegółowe informacje o miejskiej 
ofercie kulturalnej, edukacyjnej i sporto-
wej oraz o pomocy prawnej, psychologicz-
nej i społecznej, którą Urząd Miasta świadczy 
na rzecz seniorów.

– Zmiany demograficzne w całej Pol-
sce to fakt. Nasze społeczeństwo się sta-
rzeje i dotyczy to także Katowic. To ważne, 
by nasi seniorzy pomimo zakończenia 
aktywności zawodowej nadal odgry-
wali aktywną rolę w naszym społeczeń-
stwie i uczestniczyli w życiu miasta, mając 
jednocześnie ciekawie zagospodarowany 
czas wolny. Naszym głównym celem jest 
zaktywizowanie osób starszych. Chcemy, 
by seniorzy wychodzili z domów – stąd de-
cyzja o stworzeniu przestrzeni właśnie dla 
nich – mówi Marcin Krupa, prezydent Kato-
wic, który w 2018 roku zapowiedział utwo-
rzenie Centrum Seniora.

Prowadzenie Centrum zostało powie-
rzone Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecz-
nej, która na realizację zadania otrzymała od 
Miasta Katowice dotację w wysokości 197,5 
tys. zł. Fundacja uruchomiła klub seniora, 
który czynny jest od poniedziałku do piątku. 
Osoby 60+ mogą skorzystać tu z codzien-
nych spotkań przy kawie czy herbacie, zajęć 
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animacyjnych i terapeutycznych, a także 
organizowanych wyjść i wyjazdów. – Przy-
pominamy, że w związku z epidemią koro-
nawirusa wszelkie placówki kulturalne czy 
senioralne (w tym Katowickie Centrum Se-
niora) są zamknięte do odwołania. Jesteśmy 
jednak przekonani, że po ustaniu zagroże-
nia Centrum Seniora będzie się cieszyło taką 
popularnością, jak przed przymusowym za-
mknięciem – podkreśla Ewa Lipka, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta.

Lokal, który został przeznaczony 
na Centrum Seniora, został wyremonto-
wany, a pomieszczenia są dostosowane do 
potrzeb osób starszych i niepełnospraw-
nych. – Zależało nam na tym, by tę prze-
strzeń dostosować do potrzeb najstarszych 
mieszkańców Katowic. Nie ma tu barier ar-
chitektonicznych, toalety są dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. W lokalu 
wymieniliśmy okna oraz zamontowaliśmy 
ogrzewanie gazowe – mówi Jolanta Bań-
kowska, zastępca dyrektora KZGM. Remont 
oraz wyposażenie centrum kosztowało 549 
tys. zł, z czego dofinansowanie z budżetu 
państwa wyniosło 150 tys. zł. Numer tele-
fonu do centrum: 797 593 318. 

Warto przypomnieć, że Katowice od 
wielu lat inicjują i realizują działania 
skierowane do seniorów. Zadania te 
realizowane są zgodnie z założeniami 
Miejskiego Programu „Katowicki 
Senior w Mieście” na lata 2016–2021. 
Seniorzy korzystają z szerokiej oferty 
spędzania wolnego czasu (sportowej, 
kulturalnej, edukacyjnej oraz proz-
drowotnej). Dużym zainteresowaniem 
cieszą się m.in. biesiady dla senio-
rów, Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
Katowicki Dzień Seniora. Od lutego 
w Katowicach seniorzy mogą również 
korzystać z usług złotej rączki (za-
wieszone na czas epidemii korona-
wirusa) i infolinii Srebrny Telefon 32 
251 69 00.

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Katowicach 
pomaga seniorom!
Wymagasz całodobowej opieki z powodu 
wieku, choroby lub niepełnosprawno-
ści i nie radzisz sobie w samodzielnym 
funkcjonowaniu w codziennym życiu? Za-
mieszkaj w Domu Pomocy Społecznej (DPS) 
lub w Rodzinnym Domu Pomocy (RDP). 

Jakie usługi świadczy dom po-
mocy społecznej?

bytowe (miejsce zamieszkania, 
wyżywienie, odzież i obuwie, utrzyma-
nie czystości),

opiekuńcze (udzielanie pomocy w pod-
stawowych czynnościach życiowych, pielę-
gnacja, pomoc  
w załatwianiu spraw osobistych),

wspomagające (m.in. umożliwie-
nie udziału w terapii zajęciowej, pod-
noszenie sprawności i aktywizowanie 
mieszkańców, zaspokojenie potrzeb 

religijnych i kulturalnych, stymulowanie 
nawiązywania, utrzymywania i rozwi-
jania kontaktu z rodziną i społeczno-
ścią lokalną),

inne usługi wynikające z indywidual-
nych potrzeb mieszkańców.
Jakie usługi świadczy rodzinny 
dom pomocy?

bytowe (miejsce pobytu, wyżywienie, 
utrzymanie czystości w tym środki hi-
gieny osobistej, środki czystości, przybory 
toaletowe i inne przedmioty niezbędne do 
higieny osobistej),

opiekuńcze (w miarę potrzeby pomoc 
w: myciu, kąpaniu i ubieraniu, przyjmo-
waniu leków, pomoc w korzystaniu ze 
świadczeń zdrowotnych oraz w zakupie 
niezbędnych leków, organizowanie czasu 
wolnego, czynny udział w codziennym 
życiu rodzinnym, niezbędna pomoc w za-
łatwianiu spraw osobistych, organizowanie 
świąt i uroczystości, możliwość odbywania 
praktyk religijnych, pomoc w zakupach),

zakres usług opiekuńczych jest dosto-
sowany do indywidualnych potrzeb.

Pobyt w domu pomocy społecz-
nej i rodzinnym domu pomocy jest od-
płatny. Wysokość odpłatności uzależniona 
jest od dochodu osoby/rodziny. Dokładne 
zasady ustalania odpłatności określa 
ustawa o pomocy społecznej. Osoba umiesz-
czona w domu pomocy społecznej i rodzin-
nym domu pomocy ponosi odpłatność 
za pobyt w domu pomocy społecznej w wy-
sokości 70% dochodu, nie więcej niż średni 
miesięczny koszt utrzymania w domu po-
mocy społecznej lub w rodzinnym domu 
pomocy. W przypadku, kiedy odpłatność 
mieszkańca nie pokrywa pełnego kosztu po-
bytu, do ponoszenia opłat za pobyt w domu 
pomocy społecznej lub rodzinnym domu 
pomocy członka rodziny zobowiązani są: 
małżonek oraz krewni w linii prostej, tj. 

dzieci i wnukowie (zstępni) przed rodzi-
cami i dziadkami (wstępnymi). Wysokość 
ponoszonych opłat ustalana jest wspól-
nie z pracownikiem socjalnym i uzależniona 
jest od dochodu osoby/rodziny.

Gdzie zwrócić się o pomoc w sprawie 
umieszczenia w domu pomocy społecznej 
lub rodzinnym domu pomocy?

Należy złożyć wniosek w Terenowym 
Punkcie Pomocy Społecznej Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach 
(właściwym ze względu na miejsce zamiesz-
kania), a w przypadku osób bezdomnych 
należy zgłosić się do Działu ds. Osób Bez-
domnych (dane kontaktowe jednostek znaj-
dują się na stronie internetowej Ośrodka 
www.mops.katowice.pl).

Wniosek może zostać złożony osobi-
ście, listownie, telefonicznie, elektronicznie 
lub przez inne osoby i instytucje. Wniosek 
można pobrać ze strony www.mops.kato-
wice.pl/node/57

Dokumentami potwierdzającymi sytu-
ację życiową są m.in. zaświadczenie o za-
robkach, odcinki renty/emerytury lub inne 
dokumenty określające wysokość dochodu 
rodziny, rachunki z opłat mieszkaniowych, 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub 
niezdolności do pracy itp.

Pomoc przyznawana jest 
po przeprowadzeniu wywiadu środowi-
skowego, w którym pracownik socjalny 
opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdro-
wotnej, mieszkaniowej i  dochodowej 
osoby zainteresowanej.

Rada Seniorów Miasta 
Katowice 
Od 2016 roku w naszym mieście pracuje 
Rada Seniorów Miasta Katowice, której za-
daniem jest opiniowanie, doradzanie oraz 
inicjowanie działań na rzecz katowickich 
seniorów. Tym samym Rada Seniorów 

pełni ważną funkcję w życiu miasta, gdyż 
aktywnie współuczestniczy w kreowaniu 
polityki senioralnej Katowic. Zachęcamy 
katowiczan do interesowania pracami Rady 
Seniorów, a w przyszłości – być może – do 
dołączenia do tego grona, które dziś liczy 
15 członków. Obecnie siedzibą Rady Se-
niorów Miasta Katowice jest Katowickie 
Centrum Seniora – Klub „Senior+” w Kato-
wicach przy ul. Słowackiego 27. Sprawami 
Rady ze strony Urzędu Miasta zajmuje się 
p. Helena Hrapkiewicz – Pełnomocnik Pre-
zydenta ds. seniorów w Wydziale Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach, ul. 
Rynek 1 (pokój nr 812), Katowice, tel. 32 259 
38 99. Pełni dyżur w poniedziałki i wtorki 
od 9.00 do 14.00 oraz w czwartki od 12.00 
do 15.00. 

WIĘCEJ INFORMACJI

 Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” 
dla osób w podeszłym wieku
Katowice, ul. Traktorzystów 42,  
tel. 32 202 54 32

 Dom Pomocy Społecznej „Senior 
Residence” dla osób w podeszłym 
wieku, w szczególności z otępieniem, 
chorobą Alzheimera
Katowice, ul. Pijarska 4,  
tel. 32 353 58 40

 Dom Pomocy Społecznej  
„Przystań” dla osób przewlekle 
somatycznie chorych
Katowice, ul. Adamskiego 22,  
tel. 32 251 39 19

 Rodzinny Dom Pomocy
Katowice, ul. Krupińskiego 11,  
tel. 32 209 47 16
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W marcu zainaugurowano działalność Katowickiego Centrum Seniora przy ul. Słowackiego 
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JEDZENIE NA WYNOS

Ze względu na obowiązek zamknięcia pod-
miotów restauracyjnych wiele katowickich 
firm z tej branży znalazło się w krytycznej 
sytuacji finansowej. Aktualnie obowiązują-
ce przepisy dopuszczają jednak dostarcze-
nie i sprzedaż jedzenia na wynos. 
Z inicjatywy prezydenta Marcina Krupy 
powstała baza restauratorów, którzy do-
starczają jedzenie pod drzwi. –  Część 
firm w ten sposób może przynajmniej czę-
ściowo rekompensować straty, a mieszkańcy, 
którzy zgodnie z rekomendacjami lekarzy nie 
powinni wychodzić z domów, zyskają moż-
liwość otrzymanie jedzenia pod drzwi – pod-
kreśla prezydent Marcin Krupa. Wszystkie 
chętne firmy, które dostarczają jedzenie na wy-
nos w Katowicach prosimy o wysłanie maila na adres  
k@katowice.eu z tematem „JEDZENIE NA WY-
NOS”. W mailu prosimy podać dane kontaktowe. 

STAN NA 30.03.2020 ROKU, GODZ. 15.00 – AKTUALNA NA KATOWICE.EU
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PancakeHeaven pancakeheaven.pl tel. 696 927 105

SUSHARNIA  SUSHIBAR  susharnia.com.pl tel. 502 674 758

Pizzeria Biesiadowo biesiadowo.pl/z-katowice-ul-kotlarza; facebook.com/BiesiadowoKatowice tel. 517 126 746

Sombrero facebook.com/sombrerokatowice/ tel. 530 990 567

Fit Fat Catering  terazkanapka.pl tel. 505 36 96 50

FIT-FOOD’S facebook.com/dietetycznakuchnia/ tel. 572 576 333

Fest Jodło w Giszowcu facebook.com/festjodlo/ tel. 510 207 970

Restauracja Pyszny Obiad pysznyobiad.com; facebook.com/pysznyobiad.katowice tel. 503 720 030

Drzwi Zwane Koniem drzwizwanekoniem.pl; facebook.com/DrzwiZwaneKoniem tel. 32 204 12 53

HIRADO SUSHI hiradosushi.pl tel. 793 005 732

Little Hanoi...and More! littlehanoi.eu tel.  886 623 388 

Strzelec restauracja-strzelec.pl tel. 32 251 96 93

Tricolorepizza tricolorepizza.pl tel. 32 351 41 41

Thai - Pan Oriental Taste  m.facebook.com/thaipan.polska/ tel. 601 584 044

Chata z Zalipia chatazzalipia.pl tel. 32 205 33 00 

Restauracja Cafe Kattowitz cafekattowitz.business.site/ tel. 537 528 712

„Restauracja u Romana” facebook.com/Restauracja-U-Romana

OKIEM I BRZUCHEM business.facebook.com/zupodajniart/ tel. 695 738 722

Bierhalle Silesia bierhalle.pl;  pl-pl.facebook.com tel. 609 677 709

Bistro MAOLA facebook.com/bistronanikiszowcu/ tel. 531 938 177 

Aleje Smaku alejesmaku.pl; katowice.alejesmaku.pl/zamow-online/

ZDROWA KROWA  
KATOWICE KLEOFAS PARK 

facebook.com/zdrowakrowakleofaspark;  
zdrowakrowa.com  

tel.  506 582 581

Restauracja Buddha buddha-restaurant.pl tel. 726 111 222

India Garden Restaurant indiagarden.pl tel. 791 991 919

Restauracja La Tavola latavola.pl tel.  32 603 60 64

MICHA KATOWICE FB: michakatowice Tel: 536 060 333

Manami Sushi Take Away manamisushi.pl tel. 576 066 402

Tricolore Pizza tricolorepizza.pl tel. 732 519 519

BURGI  Burger Bar facebook.com/burgiburgerbar tel. 530 227 671

La Vineria  lavineria.pl; facebook.com/LaVineriaRistorante/ tel. 603 080 812

Catering okolicznościowy tel. 501 303 819

Uciecha uciecha.com.pl tel. 660 635 885

Pierożkowo Express tel. 518 423 423
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Restauracja Dębowa debowa.katowice.pl  tel. 32 202 90 42

Dobra Karma facebook.com/DobraKarma tel. 784 903 662

Prego pizza pizzaprego.pl tel. 32 201 90 13 

Restauracja Allure restauracjaallure.pl tel. 32 34 88 444

PieroStacja pierostacja.pl tel. 888 437 635

Wiejska Chatka wiejskachatka.com.pl tel. 32 350 30 10

Kagami Sushi kagamisushi.pl/ tel. 732 821 821 

Bistro Rostka m.facebook.com/BRostka/ tel. 883 402 407

Restauracja u Kucharek ukucharek.com.pl tel. 790 604 008

Botanika facebook.com/botanikato/  tel. 32 724 18 36

Cześć BRat GASTROPUB facebook.com/pg/CzescBratGastropub tel. 573 994 622

Gastro-Serwis II Sp. z o.o. cateringkatowice.eu tel. 605-251-054

ATMOSFERA restauracja-atmosfera.pl tel. 601 224 641

Pizzeria Me Gusta pizzeria-megusta.pl tel. 32 252 02 00

Zdrowa Krowa Jankego zdrowakrowa.com tel. 539 64 64 64

Mój Kaprys facebook. com/mojkaprysrestobar tel. 792 732 110

Restauracja Amfora facebook.com/amforarestauracja/ tel. 32 732 53 47

Pod Siódemką pod7.eu tel. 32 258 66 18

Lava Burger facebook.com/lavaburgerpl/ tel. 537 503 502

Restauracja Stajer restauracja-stajer.pl tel. 502 990 019    

Bistro Mr&Mrs Cook facebook.com/permalink tel. 668 447 128   

NASZEBAO facebook.com/naszebao/menu/ tel. 600 377 605

Restauracja Mango facebook.com/MangoKatowice tel. 32 601 28 92

Biała Małpa Mexico facebook.com/bialamalpamexico/ tel. 604 866 173

GASTROBANIA facebook.com/GastroBania tel. 517 850 661   

Restauracja Zacisze bar-zacisze.com.pl tel. 518 458 855

Piccolo Pizza & Pub piccolopizza.pl/ tel. 32 354 33 00 

Istambuł-Kebab  tel. 519 057 988 

Kartofelnik kartofelnik.pl tel. 507 503 557

Bistro Pizza Bzik bistrobzik.pl; facebook.com/bistrobzik/ tel. 32 350 25 25

Basiliana basiliana.pl tel. 515 516 555

Domino’s Pizza dominospizza.pl tel. 32 724 99 03

SICILIA Ristorante Pizzeria sycylia.com; facebook.com/SiciliaRestauracja/ tel. 32 251 79 90

Cukiernia Europejska cukierniaeuropejska.pl/ tel. 663 939 875

Restauracja „Retro” retro-restauracja.pl/ 32 785 96 96

Pizzeria Nocna Katowice facebook.com/PizzeriaNocnaKatowice/ tel. 695695346

LaLa Seul instagram.com/lala.seul/ tel. 535 156 580

Domino’s Pizza dominospizza.pl tel.32 724 99 01

Ważne Miejsce Bistro facebook.com/wazne.miejsce.bistro/ tel. 797 630 631

Pod Drewnianym Bocianem drewnianybocian.pl tel. 509 021 494

Pierogarnia PierRóg facebook.com/PierRog.pierogarnia/; instagram.com/pierrog.pierogarnia/ tel. 664 161 212 

Restauracja Numero 53 numero53.pl tel. 733 3456 11

Hurry Curry  hurrycurry.pl; Facebook @hurrycurry.poland; Instagram @hurrycurrypl tel. 511 433 663

Sakana Sushi Bar Katowice sakana.pl;  facebook.com/sakanakatowice/ tel.32 204 27 70 

Pizzeria Prosciutto pizzeria-prosciutto.pl/ tel. 735 127 294

Pod Belkami Fb: PodBelkami w Katowicach tel. 502 685 954

Zajebista Pizza Katowice zajebistapizza.com tel. 790 204 622 

BISTRO PRODIŻ  facebook.com/prodizbistro tel. 667 162 105

Browar Mariacki facebook.com/browarmariacki tel. 735 910 272

Wisienka na torcie bistro & cafe. facebook.com/WisienkanatorcieKatowice/ tel. 796 089 555

KOLOROWO BISTRO Facebook:  @kolorowabistro; Instagram: @kolorowobistro tel. 535 000 098

Restauracja Smak Róży smakrozy.pl tel. 32 730 15 77
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KULTURA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU
Chciałbyś posłuchać orkiestry symfo-
nicznej, zwiedzić Wersal czy też obej-
rzeć wystawę w Muzeum Śląskim? 
Nic prostszego! Na czas epidemii 
koronawirusa wiele instytucji w Pol-
sce i na świecie przygotowało dodatko-
wą, ciekawą, dostępną zdalnie ofertę. 

60 budowli, które możesz odwiedzić 
wirtualnie, bez wychodzenia z domu!
Portal Budowle.pl przygotował listę 60 najcie-
kawszych i najpopularniejszych budowli z ca-
łego świata, które można zwiedzić wirtualnie. 
Możemy przejść się po Wersalu, zobaczyć 
Wielki Mur Chiński czy zasiąść przy biurku 
Prezydenta Stanów Zjednoczonych w Białym 
Domu. Więcej na bit.ly/2WGfgqV

Biblioteka Śląska
Usługi online w czasie zamknięcia Biblio-
teki Śląskiej to m.in. bezpłatne skany do 10 
stron (do formatu A4), wysyłane drogą elek-
troniczną. Więcej na: bs.katowice.pl

Centrum Informacji Naukowej  
i Biblioteka Akademicka UŚ
Wraz z pozostałymi bibliotekami specjali-
stycznymi BUŚ oferują wsparcie dla zdal-
nego procesu edukacji oraz realizują swoje 

zadania w trybie online. Więcej na bit.
ly/2Jislyw

Google Arts&Culture
Użytkownicy Google Arts&Culture mogą 
bezpłatnie oglądać zbiory tysięcy mu-
zeów z całego świata. Można tu zobaczyć 
m.in. „Narodziny Wenus” Botticellego, 
„Gwiaździstą noc” Van Gogha czy „Straż 
nocną” Rembrandta. Jest też katowicki wą-
tek. Katowice Miasto Ogrodów i Muzeum 
Historii Katowic udostępniło część swoich 
zbiorów za pośrednictwem portalu. Więcej 
na bit.ly/2JiNuIV

Katowice Miasto Ogrodów
Muzykodom
Muzykodrom Asi Miny, tymczasowo prze-
mienił się w MuzykoDOM, czyli domowe 
zadania z zakresu eksperymentalnej edu-
kacji muzycznej dla dzieci według wideoin-
strukcji Joanny Bronisławskiej (Asi Miny). 
Więcej nafacebook.com/muzykodrom/

Rodzinne Matinée #zostańwdomu
Na Facebooku Miasta Ogrodów publikowane 
są krótkie filmiki Zdzisława Smucerowi-
cza z zadaniami muzycznymi dla najmłod-
szych do samodzielnego wykonania w domu. 

Future Artist
Warsztaty twórcze „wobec sztuki najnow-
szej” dla dzieci pod kierunkiem Ewy Ko-
kot mają charakter zadań twórczych do 
samodzielnego wydrukowania i wykona-
nia w domu. Nowe zadania publikowane 
są co piątek na stronie miasto-ogrodow.eu, 
oraz na grupie FB @FAjakFutureArtist.

Miejska Biblioteka Publiczna
MBP zachęca czytelników do regularnego 
zaglądania na stronę internetową – www.
mbp.katowice.pl i profil na Facebooku 
(MBPwKatowicach). MBP planuje m.in. 
organizować konkursy i zabawy online. 
Czytelnicy Biblioteki, korzystający z za-
sobów wirtualnej wypożyczalni Legimi, 
wciąż mogą otrzymać kody dostępu. Wy-
starczy skontaktować się z wybraną filią 
telefonicznie lub mailowo.

Muzeum Śląskie
Na stronie internetowej muzeum udostępniono 
dwie wystawy czasowe do wirtualnego zwie-
dzania. Pierwsza to „Perspektywa wieku dojrze-
wania. Szapocznikow – Wajda – Wróblewski”, 
która prezentuje twórczość trojga przedstawi-
cieli pokolenia „zarażonych wojną” (bit.ly/2WK-
6DLL). Natomiast druga to „Zajawka. Śląski 

hip-hop 1993–2003”, która w sposób przekro-
jowy ukazała rozwój hip-hopu w pierwszej 
dekadzie jego obecności na naszym krajowym 
podwórku (bit.ly/2wEVFwr). 

NOSPR
We współpracy z Dwójką – Programem 
2 Polskiego Radia uruchomiono akcję 
Dwójka w NOSPR, NOSPR w Dwójce. Co-
dziennie o godz. 12.00 i 21.00 na stronie in-
ternetowej dwojka.polskieradio.pl można 
posłuchać najlepszych zarejestrowanych kon-
certów Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia. Więcej nanospr.org.pl

Śląska Biblioteka Cyfrowa
Bez wychodzenia z domu możemy zapoznać 
się ze zbiorami Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, 
która posiada ponad 400 tys. pozycji dostęp-
nych online. Więcej na www.sbc.org.pl

Teatr Śląski
Teatr Śląski zaprasza na swój profil na Face-
booku. Aktorzy teatru czytają m.in. teatralną 
wieczorynkę – „Pinokio”, klasykę w samo 
południe – „Boska Komedia” czy też opo-
wieść o najsłynniejszym polskim himala-
iście – „Kukuczka”. Więcej na facebook.com/
TeatrSlaski 

SZKOŁA W DOMU – UCZYMY SIĘ ONLINE
Jak przypominają nauczyciele, prze-
rwa w nauce spowodowana zagro-
żeniem epidemicznym to nie ferie. 
Szkoły w całej Polsce weszły w etap 
nauki zdalnej, a dzieci, często z po-
mocą rodziców, uczą się w domu. 
Nauka zdalna jest obowiązko-
wa, a szkoły muszą realizować pod-
stawę programową.
Jak wygląda nauczanie zdalne w praktyce? 
– Nauczyciele przygotowują materiały edu-
kacyjne do kształcenia na odległość i doko-
nują weryfikacji dotychczas stosowanego 
programu nauczania tak, by dostosować go 
do wybranej metody kształcenia – mówi 
Edyta Wójcik, wicedyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 54 w Giszowcu. – Materiały 
do prowadzenia lekcji nauczyciel przy-
gotowuje zgodnie z wybraną formą pro-
wadzenia lekcji, np. online, prezentacji, 
szczegółowego konspektu i przesyła do 
ucznia lub rodziców. Nauczyciele przed-
miotu uzgadniają sposób przekazywania 
prac do sprawdzenia i oceny. Pedago-
dzy przekazują też rodzicom informacje 
na temat formy i terminu konsultacji – do-
daje wicedyrektor.

Większość uczniów pracuje on-
line. A co z tymi, którzy mają pro-
blemy z dostępem do Internetu? 
– Przygotowujemy wydruki, które są do-
stępne w przedsionku szkoły. Największe 
problemy z organizacją i realizacją nauki 
zdalnej sprawiają przeciążone serwery. 
Proponujemy rodzicom takie działania, by 
dziecko mogło przejawiać ukierunkowaną 
aktywność, sprzyjającą jego harmonijnemu 

rozwojowi. Sugerujemy pewne rozwią-
zania, pamiętając, że rodzice mają także 
zazwyczaj własne obowiązki zawodowe – 
mówi Edyta Wójcik.  

Z kolei nauczyciele Zespołu 
Szkół i Placówek nr 2 w Załężu systema-
tycznie umieszczają w sieci linki do stron 
edukacyjnych z każdego obszaru eduka-
cyjnego oraz podają bieżące zadania do 
wykonywania przez uczniów. Ponadto 
nauczyciele pozostają w stałym kontak-
cie z uczniami i ich rodzicami, wykorzystu-
jąc do tego drogę mailową, telefoniczną oraz 
komunikatory społeczne takie jak Whats 
App czy Messenger. W podobny sposób 
działają inne placówki edukacyjne w Kato-
wicach. (JG)

Materiały edukacyjne 
polecane platformy, strony i serwisy internetowe

bc.ore.edu.pl/dlibra – Biblioteka Cyfrowa 
Ośrodka Rozwoju Edukacji gromadzi 
i udostępnia materiały i publikacje opraco-
wane w ramach działalności wydziałów 
ORE i projektów EFS dotyczące edukacji

cke.gov.pl – strona CKE i komisji okrę-
gowych, gdzie znajdują się informacje 
o wszelkich egzaminach

epodreczniki.pl – do dyspozycji są:  
e-podręczniki, e-materiały do kształcenia 
ogólnego, e-materiały dla przedmiotów za-
wodowych, katalog zasobów dodatkowych

etwinning.pl/inspiracje-2/inspiracje – 
eTwinning to społeczność szkolna, groma-
dząca szkoły i przedszkola z całej Europy

gov.pl/zdalnelekcje – propozycje dla 
uczniów szkoły podstawowej i ponad-
podstawowej, zgodne z aktualną pod-
stawą programową

gry-geograficzne.pl – portal proponuje 
różnorodne gry geograficzne

ipn.gov.pl/pl/edukacja-1 – portal 
edukacyjny Instytutu Pamięci Narodo-
wej i Serwis IPN Przystanek historia

kopernik.org.pl/kopernikwdomu 

– materiały do edukacji domowej 
przygotowane przez Centrum Nauki 
Kopernik

lektury.gov.pl – portal zawierający 
bezpłatny dostęp do lektur szkolnych

muzykotekaszkolna.pl – serwis po-
święcony muzycznej edukacji dzieci 
i młodzieży

ninateka.pl/edu – serwis Ninateka 
to zasób archiwalnych materiałów 
audiowizualnych: rejestracji spektakli 
teatralnych i operowych, koncertów, do-
kumentów, reportaży, animacji, filmów 
eksperymentalnych, które mogą stano-
wić ciekawe uzupełnienie szkolnej lekcji

scholaris.pl – portal wiedzy dla nauczy-
cieli zawiera materiały edukacyjne od mul-
timediów po scenariusze lekcji i lektury 
szkolne podzielone wg podstawy progra-
mowej, poziomów edukacji i przedmiotów

wlaczpolske.pl – podręcznik internetowy 
„Włącz Polskę!” to zestaw materiałów dla 
polskich dzieci uczących się za granicą

wolnelektury.pl – Biblioteka Wolne 
Lektury to źródło bezpłatnych lektur 
szkolnych dla uczniów i nauczycieli
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KOŚCIOŁY W CZASIE PANDEMII
Do 11 kwietnia (z możliwością prze-
dłużenia) obowiązują regulacje rządo-
we, na mocy których w mszy św., na-
bożeństwach, pogrzebach lub innych 
obrzędach religijnych nie może uczest-
niczyć więcej niż 5 osób jednocześnie, 
nie licząc osób sprawujących posługę. 
Wielu duchownych apeluje, by wier-
ni pozostali w domach i uczestniczy-
li w mszach i innych nabożeństwach 
wyłącznie za pośrednictwem telewizji, 
radia i Internetu.  

KOŚCIÓŁ KATOLICKI 
W całej Polsce obowiązuje dyspensa od 
uczestnictwa we mszy św. Nawiązując do 
wprowadzonych obostrzeń, Metropolita 
Katowicki abp Wiktor Skworc w ostatnich 
dniach kilkukrotnie kierował do wier-
nych apel: „Kościół znalazł się w nadzwy-
czajnej sytuacji […]. Zarządzam aż do 
odwołania celebrowanie wszystkich mszy 
św. i Triduum Paschalnego bez obecności 
wiernych. To samo dotyczy kaplic w klasz-
torach i domach zakonnych […]. Strzeżmy 
się nawzajem. Dzisiaj miłość bliźniego, tro-
ska o życie manifestuje się właśnie w ten 
konkretny sposób […]. Zachowujmy wszyst-
kie wskazania wydawane przez władze pań-
stwowe i kościelne w sposób absolutny. Niech 
nasze patrzenie na świętość życia przeradza 
się w bardzo konkretne działanie strzegące 
życia naszych bliźnich i nas samych”. 

Media katolickie
Szczególną misję wypełnia w tym trud-
nym czasie diecezjalne Radio eM nadające 
na 107,6 FM. Redakcja wprowadziła zmiany 
na antenie. Nowe propozycje to: codzienna 
transmisja mszy św. – od poniedziałku do 
soboty o 18.00, w niedziele o 12.00, także 
transmisja nabożeństwa drogi krzyżowej 
– piątek o 17.15 czy nabożeństwa gorzkich 
żali – niedziela o 17.15. Ponadto odbywają 
się radiowe rekolekcyjne wielkopostne – 
od poniedziałku do piątku (o godz. 10.50, 
18.45, 22.50) oraz w niedziele o 17.00. Co-
dziennie na antenie Radia eM istnieje 
też możliwość wspólnej modlitwy: róża-
niec o 5.30 i 23.30; w niedziele o 6.30 i 22.30. 
Radia można słuchać również przez Internet: 
www.radioem.pl. Z kolei „Gość Niedzielny” 
(www.gosc.pl) prezentuje przewodnik 
po transmisjach nabożeństw online oraz 
zbiór modlitw i internetowych rekolekcji.

Transmisje  
mszy św. i nabożeństw*
W Katowicach niektóre parafie prowadzą 
transmisje online niedzielnych mszy oraz 
innych nabożeństw. Listę parafii można 
znaleźć na stronie Archidiecezji Katowic-
kiej: bit.ly/2R1Polz 

Transmisję telewizyjną mszy św. zapew-
niają m.in.: Polsat News (godz. 9.00), TVN24 
(11.00). TVP 1 (7.00 oraz 10.55).

Radiowe transmisje mszy św. są do-
stępne na antenach: Radio eM (godz. 12.00), 
Polskie Radio Program 1 (9.00), 

* Godziny transmisji mogły ulec zmianie. 
Prosimy w miarę możliwości  
o wcześniejszą weryfikację. 

KOŚCIÓŁ 
PRAWOSŁAWNY

Zachęca do wytrwałej modlitwy w do-
mach i rodzinach proponując m.in. spe-
cjalne modlitwy z tej okazji oraz śledzenia 
transmisji nabożeństw ze świątyń i mona-
sterów w Polsce i poza jej granicami, do-
stępnych w mediach elektronicznych. 

Tekst akatystu w ramach akatystem  
w koronawirusa w języku polskim  

tinyurl.com/w8p9hu5

Tekst akatystu  
w języku cerkiewnosłowiańskim  

tinyurl.com/wuowhe9

KOŚCIOŁY 
PROTESTANCKIE 

Kościół ewangelicko-augsburski – 
na stronie luteranie.pl można znaleźć listę 
internetowych transmisji nabożeństw ewan-
gelickich, rozważań biblijnych, nauki konfir-
macyjnej i szkółki niedzielnej (nabożeństw 
dla dzieci). Na portalu YouTube działa rów-
nież Chrześcijańska Telewizja Internetowa, 
która zamieszcza m.in. codziennik biblijny. 
Telewizja Polska, w programie TVP3 o godzi-
nie 13.00 w niedziele (łącznie z Wielkanocą), 
transmituje luterańskie nabożeństwa. Nabo-
żeństwo wielkopiątkowe będzie transmito-
wane o godz. 17.00 w programie Drugim TVP. 
Na portalu Onet.pl można obejrzeć transmisję 
nabożeństwa z parafii w Cieszynie, a na por-
talu Wp.pl z kościoła św. Trójcy w Warszawie. 
Na różnych portalach ewangelickich można 
obejrzeć także codzienne rozważania biblijne. 
Znajdziemy je 

m.in. na kanale YouTube parafii ewange-
lickiej w Szopienicach (więcej www.szopie-
nice.luteranie.pl).

Kościół ewangelicko-metodystyczny 
– na stronie katowickiej parafii można 
obejrzeć niedzielne nabożeństwo: www.fa-
cebook.com/zbornowegoprzymierza

Kościół Chrześcijan Baptystów – 
na stronie internetowej www.baptysci.pl 
można znaleźć listę internetowych trans-
misji nabożeństw 

Kościół Zielonoświątkowy – na stronie 
www.kz.pl znajdziemy przesłania biskupa 
Marka Kamińskiego

Mniejsze zbory ewangelikalne i inne 
wspólnoty protestanckie do odwoła-
nia zawiesiły swoje spotkania i nabożeń-
stwa i wzywają do modlitw w domach, a także 
proponują inne formy działań przez Internet. 

MUZUŁMANIE 
Rada Imamów i Rada Fatł przy Lidze Muzuł-
mańskiej w RP podjęła decyzję o zamknię-
ciu do odwołania Centrów Muzułmańskich 
na terenie całego kraju. Nie odbywają się żadne 
modlitwy, ani dżumua, ani 5 codziennych 
modlitw. 

Informacje i aktualności znajdziemy na 
stronie www.islam-katowice.pl

GMINA ŻYDOWSKA
Gmina Żydowska w Katowicach odwołała 
wszystkie nabożeństwa. – Jeżeli maca (chleb 
przaśny, spożywany przez Żydów podczas 
święta Pesach – przyp. red.) przyjedzie do nas, 
to będziemy wydawali ją na zewnątrz przez 
okienko lub będziemy dowozić. Mamy sekre-
tariat zdalny i kontakt telefoniczny. Zawozimy 
pomoc potrzebującym – informuje Przewod-
niczący Gminy Żydowskiej Włodzimierz Katz.

BUDDYZM
Zawieszeniu do odwołania uległy wszel-
kie aktywności w katowickim ośrodku: 
wspólne medytacje, kursy, spotkania, go-
towanie, imprezy. 

Najnowsze informacje: katowice.buddyzm.

WZMACNIAMY ODPORNOŚĆ

Ćwiczmy  
w domu!

W czasie, kiedy wielu z nas pozostaje 
(całkiem słusznie!) w domach, coraz 
większego znaczenia nabiera utrzyma-
nie dobrej formy fizycznej. 
Specjalny zestaw ćwiczeń dla Czytelników 
„Naszych Katowic” przygotował trener per-
sonalny Emil Strumiński. Zapraszamy do 
zobaczenia filmiku instruktażowego, z któ-
rego dowiecie się, czym są np. plank, ta-
bata czy przysiady ekscentryczne: youtu.
be/jYzSNRHbY4s. –  W sytuacji, w któ-
rej się znaleźliśmy w związku z korona-
wirusem, istotne jest, by zadbać jeszcze 
bardziej o swoje zdrowie i kondycje fi-
zyczną. Dlatego zachęcam do pozostania 
aktywnym. Można zacząć od kilku ćwi-
czeń dziennie, które państwu prezentuję. 
Można je wykonać w domu bez dodatko-
wego sprzętu. Warto tę aktywność wpro-
wadzić mocniej w swoje życie, dlatego 
już dzisiaj zachęcam do zajrzenia na moją 
stronę, gdzie mówię na ten temat więcej. 
Nie tylko o treningu, ale i o odpowiedniej 
diecie i stylu życia. Zapraszam na www.
trener30.pl – podkreśla Emil Strumiński. 

ROZGRZEWKA: 
3 minuty dynamicznego rozciągania. 
Następnie zestaw ćwiczeń: liczba 
serii, w zależności od stopnia 
wytrenowania od 2 do 4, a liczba 
powtórzeń od 10 do 15. Przerwa 
pomiędzy seriami powinna trwać od 
20 do 40 sekund.
Przysiady ekscentryczne
Przysiad w wykroku
Wspięcia na palce
Wznoszenie bioder w leżeniu tyłem
Pompki (dostosuj poziom trudności do 
swoich możliwości)
Wiosłowanie butelkami z wodą
Naprzemienne odrywanie rąk 
w podporze przodem
Spięcia odwrócone
Rowerek
Plank + tabata: pajacyki 8x20s pracy 
/10s przerwy.
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25 MLN ZŁ NA KATOWICKI PAKIET PRZEDSIĘBIORCY
Epidemia koronawirusa sprawiła, że wielu 
przedsiębiorców znalazło się w krytycznej 
sytuacji. Potężne straty notują m.in. re-
stauratorzy, gabinety fryzjerskie i kosme-
tyczne, rzemieślnicy, stomatolodzy czy 
firmy branży turystycznej. W odpowiedzi 
na tę sytuację prezydent Marcin Krupa 
przedstawił pod koniec marca Katowicki 
Pakiet Przedsiębiorcy o wartości 25 mln zł. 
–  Wielu przedsiębiorców żyje w niepew-
ności i nie wie, czy przetrwa ten kryzys. 
Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy ma dwa 
najważniejsze cele: utrzymanie firm oraz 
zachowanie miejsc pracy. Pakiet powstał 
na podstawie rozmów z naszymi przedsię-
biorcami, jak i prac kilkunastoosobowego 
zespołu, w skład którego weszli przedstawi-
ciele biznesu, tj. Regionalnej Izby Gospodar-
czej w Katowicach i Izby Rzemieślniczej oraz 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowi-
cach, ale też radnych wszystkich klubów Rady 
Miasta, którym dziękuję za sprawną pracę po-
nad podziałami. Pakiet jest naszym pierwszym 
tak kompleksowym działaniem adresowanym 
do przedsiębiorców. Będziemy obserwować 
sytuację i działać odpowiednio do potrzeb – 
podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Przedstawiony przez prezydenta Pakiet 
składa się z pięciu filarów zawierających 
rozwiązania, które są możliwe do wdro-
żenia przez władze samorządowe w aktu-
alnie obowiązujących ramach prawnych. 
Pierwszy filar dotyczy najemców lokali 
użytkowych będących własnością Miasta 
Katowice, którzy ze względu na stan epide-
mii musieli zawiesić działalność. Zostaną oni 
zwolnieni z czynszu na okres wprowadzo-
nych obostrzeń, a po wznowieniu działal-
ności przez 3 miesiące będą płacić połowę 
czynszu. Ponadto przedsiębiorcy, którzy 

zanotowali spadek obrotów, otrzymają 50% 
zwolnienia z czynszu na czas obowiązywa-
nia obostrzeń.

Drugi filar Pakietu Przedsiębiorcy doty-
czy podmiotów dzierżawiących od Miasta 
Katowice i zawiera m.in. 50-krotną obniżkę 
opłat dla restauratorów za ogródki letnie, co 
oznacza spadek stawki do symbolicznego 1 
grosza za m2 dziennie. Ponadto dzierżawy 

powierzchni i obiektów handlowych na tar-
gowiskach miejskich będą traktowane jak 
czynsze i będą podlegać zasadom analo-
gicznym do I filaru. Trzeci filar dotyczy 
m.in. możliwości ubiegania się o zwolnie-
nie z podatku od nieruchomości za okres od 
kwietnia do czerwca dla przedsiębiorców, 
którym po wprowadzeniu stanu zagroże-
nia epidemicznego zakazano prowadzenia 

działalności. Z kolei przedsiębiorcy uisz-
czający opłaty śmieciowe na rzecz MPGK 
Sp. z o.o. będą mogli wnioskować o obniże-
nie stawki o 50% na czas wprowadzonych 
obostrzeń. 

Czwarty filar polega na utworzeniu 
przez Miasto Katowice we współpracy z Re-
gionalną Izbą Gospodarczą Punktu Doradz-
twa Kryzysowego, w którym poszkodowani 
przez epidemię przedsiębiorcy będą mogli 
pozyskać pomoc doradczą, m.in. w za-
kresie prawa, finansów, HR oraz uzyskać 
wsparcie psychologów. Z kolei piąty filar 
obejmuje m.in. wystosowanie apeli do Pre-
miera RP o szybszy zwrot VAT dla firm (14 
dni zamiast 60) oraz do Przewodniczącego 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropo-
lii o przekazanie 100 mln zł dla gmin GZM 
na wsparcie przedsiębiorców. Ponadto Mia-
sto Katowice podjęło działania w celu utwo-
rzenia Katowickiego Funduszu Pomocy 
Przedsiębiorcom z pulą 10 mln zł.

– Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy wy-
chodzi naprzeciw oczekiwaniom naszego 
rodzimego biznesu. To ważne, że jako 
przedstawiciele przedsiębiorców zostaliśmy 
zaproszeni do tej dyskusji i mieliśmy wpływ 
na przedstawione rozwiązania. Wsparcie 
oferowane przez Miasto Katowice może 
uratować wiele firm przed upadkiem, a czę-
ści pozwolić szybciej stanąć na nogi – pod-
kreśla Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej 
Izby Gospodarczej.

Przedsiębiorców zainteresowanych sko-
rzystaniem z zapisów Katowickiego Pakietu 
Przedsiębiorcy prosimy o kontakt z Miej-
skim Inkubatorem Przedsiębiorczości Rawa.
Ink (tel. 32 259 32 77, , email rawa.ink@ka-
towice.eu). Więcej informacji można znaleźć 
na stronie www.rawaink.katowice.eu.  
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