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Katowice walczą 
z koronawirusem
Miasto wypracowało pakiety dla przedsiębior-
ców, artystów i organizacji pozarządowych, które 
mają im pomóc w przetrwaniu tego trudnego dla 
wszystkich czasu. Jak uzyskać tę pomoc?

Więcej – S. 3

Pomoc miasta dla mieszkańców objęła też: 
zakup maseczek ochronnych, pogotowie zaku-
powe, pomoc psychologiczną, zakup tabletów 
do nauki zdalnej, zwolnienie z opłaty za żłobki 
i pełna dotacja miasta dla żłobków niepublicz-
nych. To tylko niektóre z działań podejmowa-
nych przez miasto w walce z epidemią

Więcej – S. 4, 5

Miasto zainicjowało także pomoc dla przed-
siębiorców z Katowic, tworząc bazy: „Jedzenie 
na wynos” i „Baza usług zdalnych”. Przedsię-
biorców zachęcamy, by się do nich zapisywać, 
a mieszkańców – by z nich szeroko korzystać!

Więcej – S. 22, 23

Raport z placów budowy
W Katowicach trwa lub właśnie się zakończyło 
wiele większych bądź mniejszych inwestycji. 
Puste ulice sprzyjały szybkiemu remontowi  
ul. Mariackiej, która przeszła lifting – wyremon-
towano nawierzchnię i nasadzono nową zieleń.
Trwają też remonty ul. Dworcowej, mostu nad 
Kłodnicą na ul. Kijowskiej, wiaduktu nad autostradą 
A4 w okolicy Giszowca. Coraz bardziej zaawan-
sowane są prace przy centrum przesiadkowym 
na Zawodziu czy na dwóch dużych węzłach drogo-
wych w ciągu DK81 na Giszowcu i w Piotrowicach.
Do końca maja zakończą się też prace wzdłuż  
ul. 1 Maja w okolicy Uniwersytetu Ekonomicznego – 
mają one poprawić bezpieczeństwo pieszych. 
W czerwcu natomiast rozpocznie się wdrażanie 
nowej organizacji ruchu na ul. Panewnickiej, gdzie 
również nowe rozwiązania mają podnieść bezpie-
czeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Więcej – S. 9–11 

Wywiad  
z Tomaszem Rożkiem
Spiskowe teorie i fake newsy rozlewają się 
w Internecie, bazując na naszej łatwowierności 
i bezkrytycznym przyjmowaniu informacji. Za-
grożenie koronawirusem wzmogło to zjawisko. 
O fake newsach redakcja „Naszych Katowic” 
rozmawia ze znanym popularyzatorem nauki 
doktorem Tomaszem Rożkiem.

Więcej – S. 19
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Według opinii specjalistów ze 
Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO) wykonywanie du-
żej liczby testów jest jedną 

z najskuteczniejszych metod zwalczania 
pandemii koronawirusa. W całej Polsce 
w kwietniu, z dnia na dzień, rosła grupa osób 
oczekujących na wymaz i test na obecność wi-
rusa SARS-CoV-2. Tak też było w Katowicach. 
Dlatego prezydent Marcin Krupa podjął decy-
zję o uruchomieniu trzech tzw. wymazobusów 
oraz zakupie nowoczesnej maszyny testującej 
próbki. – Za działania epidemiologiczne odpo-
wiada administracja rządowa. Jednak w trosce 
o bezpieczeństwo mieszkańców Katowic posta-
nowiliśmy wesprzeć heroiczne działania me-
dyków. W połowie kwietnia rozpoczęły pracę 
trzy wymazobusy, których załogi pobierają od 
mieszkańców Katowic próbki do badań. Jeżeli 

będzie takie zapotrzebowanie, medycy będą 
mogli wykonywać 3000 wymazów miesięcz-
nie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Wymazobusy finansowane przez Mia-
sto Katowice są obsługiwane przez załogi 
pracowników medycznych Szpitala Murcki 
oraz przychodni Esculap i Tommed, którzy 
kładą duży nacisk na bezpieczeństwo kato-
wiczan. – Jesteśmy dobrze przygotowani, 
jeśli chodzi o środki ochrony indywidu-
alnej. Pacjenci raczej cieszą się, kiedy nas 
widzą. Przed pobraniem wymazu zakła-
damy szczelny kombinezon i dodatkowo 
taśmujemy się, aby np. rękawiczka się nie 
zsunęła. Następnie ubieramy jednorazowy 
kombinezon, kolejną parę rękawiczek i go-
gle, maseczkę. Po każdym wymazie ściąga 
się pierwszą warstwę łącznie z rękawicz-
kami i maseczką, spryskujemy się też 

środkami odkażającymi i dezynfekujemy 
sprzęt. Po każdym wymazie następuje ta 
sama procedura – mówi Anna Sokół, pie-
lęgniarka ze Szpitalu Murcki, która jest 
członkiem załogi wymazobusa. 

Pobrane od pacjentów próbki należy 
laboratoryjnie przebadać. Pomoże w tym 
nowoczesna maszyna Hamilton MagEx 
STARlet wykonująca testy w kierunku 
koronawirusa, która dotrze do Katowic 
ze Szwajcarii na początku maja. Koszt jej 
zakupu wraz z osprzętem wyniesie ponad 
930 tys. złotych. Maszyna może jednocze-
śnie analizować aż 96 próbek, dzięki czemu 
odciąży pracę diagnostów laboratoryjnych. 
Co ważne, maszyna będzie mogła zostać 
wykorzystana także po pandemii do dia-
gnostyki molekularnej zakażeń zarówno 
bakteryjnych, jak i wirusowych. 

SZYBSZA DIAGNOSTYKA 
KORONAWIRUSA W KATOWICACH
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DEZYNFEKCJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Koronawirus wymusza na nas wszystkich nowe 
zasady bezpieczeństwa. Nie inaczej jest w prze-
strzeni publicznej. Choć mieszkańcom reko-
menduje się pozostawanie w domach, to jednak 
wiele osób codziennie musi dojechać do pracy 
czy dotrzeć na zakupy. Dlatego katowickie jed-
nostki – Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Zakład 
Zieleni Miejskiej i Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej  – w szczególny  
sposób dbają o obiekty w miejskiej prze-
strzeni i je dezynfekują. 

– Prowadzimy dezynfekcję stref pie-
szych, głównie w centrum miasta, takich jak 
m.in. chodniki, pasaże czy mała architektura. 
Zaangażowani są w to nasi pracownicy, z od-
powiednim sprzętem do ręcznej dezynfekcji. 
Wykorzystujemy także zamiatarki znajdu-
jące się na naszym wyposażeniu. Są one 

napełniane odpowiednim środkiem do de-
zynfekcji i przełączane na funkcję opryski-
wania. Mamy zapasy płynu odkażającego, 
uzupełniamy je na bieżąco, nie ma proble-
mów z dostępnością – wyjaśnia Robert Po-
tucha, wiceprezes MPGK Katowice.

Czyszczeniem miasta zajmują się też 
MZUiM oraz ZZM. W sumie w Katowicach 
codziennie dezynfekowanych jest 661 przy-
stanków, a na nich: 658 koszy przystankowych, 
457 wiat wraz z zintegrowanymi siedziskami, 
238 ławek wolnostojących przy przystankach.

Odkażaniu podlegają również 33 obie-
-kty, takie jak przejścia podziemne, kładki 
dla pieszych i tunele. Dodatkowo co drugi 
dzień dezynfekowane są także ławki i po-
ręcze na skwerach, placach i parkach miej-
skich.  (RED)

KORONAWIRUS – AKTUALNE OGRANICZENIA I ZAKAZY. CO SIĘ ZMIENIŁO?

Odmrożenie gospodarki i życia codzien-
nego zależy od rozwoju epidemii. Obecnie 
wkraczamy w drugi etap znoszenia ogra-
niczeń związanych z COVID-19. Po ma-
jówce otwarte mają zostać centra handlowe, 
sklepy budowlane będą czynne w week-
endy, a hotele wznowią działalność. Osoby 
chore powrócą do rehabilitacji, a biblio-
teki i instytucje kultury będą stopniowo 
otwierane po konsultacjach z sanepidem. 
Będą też zmiany w funkcjonowaniu przed-
szkoli i żłobków. 

Najważniejsze zmiany
Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są 

zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają 
się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą 
platform e-learningowych. Lekcje na odle-
głość prowadzone są według określonych 
zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie 
www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć 
materiały dydaktyczne zgodne z aktualną 
podstawą programową. Obowiązuje do: 24 
maja 2020 r.

Aktualne zasady i ograniczenia można 
śledzić na www.gov.pl/web/koronawirus.

Od 4 maja udostępnione zostaną nie-
które obiekty z infrastruktury sportowej 
o charakterze otwartym

Centra handlowe i sklepy wielkopo-
wierzchniowe zostaną otwarte, ale z limitem 
osób i bez możliwości spożywania posiłków.

Uwaga!  W centrach handlowych nie 
mogą funkcjonować kluby fitness i prze-
strzeń rekreacyjna (np. place zabaw), a także 
miejsca, w których spożywa się posiłki 
na miejscu 

Hotele i noclegi ruszą, ale bez base-
nów i siłowni.

Sklepy budowlane będą czynne  
w weekendy.

Uchylono zakaz działalności bibliotek, 
archiwów, muzeów oraz pozostałej działal-
ności związanej z kulturą.

Ważne!  Instytucje kultury będą 
otwierane stopniowo i w różnym cza-
sie. O konkretnym terminie decydo-
wać będzie organ prowadzący daną 
placówkę po konsultacji z powiatową stacją 
sanitarno-epidemiologiczną.

Osoby chore i cierpiące na dolegliwo-
ści bólowe będą mogły od 4 maja korzy-
stać z rehabilitacji leczniczej.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie 
wypłacany rodzicom, gdy przedszkole i żło-
bek są zamknięte na mocy decyzji jednostki 
samorządu, bo nie mogą zapewnić opieki 
ze względu na ograniczenia spowodowane 
COVID-19.

Najważniejsze  
stałe zasady bezpieczeństwa
Stopniowy powrót do normalności nie 
zwalnia nas ze stosowania podstawo-
wych zasad bezpieczeństwa. Muszą one 
stać się podstawą naszego codziennego 
funkcjonowania. O czym należy pamię-
tać szczególnie?

Zachowuj 2-metrową odległość od in-
nych w przestrzeni publicznej.

Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta 
w miejscach publicznych.

Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest 
to możliwe.

Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych 
w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfek-
cja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).

Kwarantanna i izolacja dla osób zarażo-
nych lub potencjalnie zarażonych. 
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KATOWICE WALCZĄ ZE SKUTKAMI EPIDEMII KORONAWIRUSA
Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy 

– Wielu przedsiębiorców znalazło się 
w krytycznej sytuacji. Dochody większo-
ści firm, które nie mogą prowadzić dzia-
łalności, spadły praktycznie do zera. To 
m.in. restauratorzy, fryzjerzy, rzemieśl-
nicy, firmy kosmetyczne czy też podmioty 
branży turystycznej – ogólnie branża 
usługowa. W Katowicach mamy dziś 48,5 
tys. firm, z czego aż 46 tys. stanowią mi-
kroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 
osób. Wielu z tych przedsiębiorców żyje 
w niepewności i nie wie, czy przetrwa ten 
kryzys- podkreśla prezydent Katowic. Do-
daje: – Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy 
ma dwa cele: utrzymanie firm oraz zacho-
wanie miejsc pracy.

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy o wartości 
25 mln zł to kompleksowe działania, ma-
jące na celu ochronę miejsc pracy i firm 
w czasie pandemii. Pakiet składa się z pię-
ciu filarów i przewiduje:

Zwolnienie z czynszu w miejskich 
lokalach użytkowych

50% zwolnienie z opłaty śmieciowej
50-krotna obniżka dzierżawy 

za ogródki letnie – do symbolicznego 
grosza za m2 na dzień

Możliwość zwolnienia z podatku od 
nieruchomości

Utworzenie Punktu Doradztwa 
Kryzysowego dla firm we współpracy 
z Regionalną Izbą Gospodarczą

Piąty filar stanowią działania mające 
doprowadzić do możliwie szybkiego wdro-
żenia rozwiązań prawno-finansowych 
w podmiotach niezależnych od władz sa-
morządowych. W tej sprawie prezydent 
Marcin Krupa wystosował pięć pism adre-
sowanych m.in. do Premiera RP, Marszałka 
Województwa Śl. oraz Przewodniczącego 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Jednym z założeń jest również stworzenie 
instrumentu finansowego tzw. Katowickiego 
Funduszu Pomocy Przedsiębiorcom, który 
zostanie zasilony przez miasto kwotą 10 mln 
zł. Aktualnie trwa analiza prawna dotycząca 
możliwości i sposobu powołania Funduszu.

Pakiet objął swoją pomocą przedsiębior-
ców wynajmujących lokale od miasta lub 
dokonujących dzierżaw. Miasto nie posiada 
jednak narzędzi dot. stosowania tego typu 
zwolnień w nieruchomościach prywatnych. 
W związku z tym prezydent zwrócił się do pry-
watnych właścicieli nieruchomości oraz spół-
dzielni z apelem, by wobec przedsiębiorców 
zastosowano preferencyjne warunki najmu

JAK SKORZYSTAĆ  
Z PAKIETU PRZEDSIĘBIORCY?
Przedsiębiorców zainteresowanych sko-
rzystaniem z zapisów pakietu prosimy 
o kontakt z Miejskim Inkubatorem Przed-
siębiorczości Rawa.Ink (tel. (32) 259 32 77, 
705 47 43, mail rawa.ink@katowice.eu). 
Więcej informacji można znaleźć na stro-
nie www.rawaink.katowice.eu

Katowicki Pakiet dla organizacji pozarządowych 

Epidemia uderzyła również w sektor 
NGO, oparty w dużej mierze na pracy wo-
lontariuszy i społeczników, którzy swój 
czas i energię poświęcają pracy na rzecz 
innych ludzi. Dodatkowo aktywność NGO 
bardzo często polega na spotykaniu się 
z ludźmi. – Niestety dziś takie działania 
nie są możliwe. Dlatego postanowiliśmy 
przygotować Katowicki Pakiet NGO, 
którego celem jest uratowanie naszych 
organizacji pozarządowych, by po zakoń-
czeniu epidemii mogły od razu wrócić  
do realizacji swoich działań – podkreśla 
prezydent. 

Katowicki Pakiet NGO to system wspar-
cia dla sektora NGO – w Katowicach 
działa ponad 1650 podmiotów. Pa-
kiet obejmuje:

Zwolnienie z czynszu w miejskich 
lokalach użytkowych na czas epide-
mii. Potem przez 3 miesiące zwolnie-
nie z 50% czynszu, a płatności za ten 
czas będzie można rozłożyć na raty 
i spłacać przez 6 kolejnych miesięcy

50% zwolnienie z opłaty za wywóz 
i odbiór odpadów

Dodatkowe wsparcie dla NGO-sów 
na działania związane ze zwalczaniem 
koronawirusa

Przesunięcie terminów realizacji 
zadań, zlecanie zadań online – miasto 
jest otwarte na pomysły NGO-sów

Dofinansowanie części kosztów 
pracy pracowników NGO przez PUP 
Katowice

MOPS podpisał umowy 
na kwotę 250 tys. zł z podmiotami 
NGO m.in. na przygotowanie i do-
wóz paczek zawierających produkty 
żywnościowe i higieniczne dla osób 
samotnych, pogotowie zakupowe, 
dowóz posiłków z Dziennych Do-
mów Pomocy Społecznej czy też 
przygotowanie posiłków dla osób 
bezdomnych

Miasto zakupuje i przekazuje 
dla NGO-sów maseczki, rękawiczki, 
środki dezynfekujące oraz dystrybuuje 
środki ochrony uzyskane od innych 
darczyńców

Możliwość rozliczania w ramach 
dotacji wydatków administracyjnych 
za czynsz, media, opłaty telefoniczne 
i Internet

Uelastycznione terminy wypłat 
dotacji przyznanych dla NGO-sów

JAK SKORZYSTAĆ  
Z PAKIETU NGO?
Na stronie www.katowice.eu/ngo znaj-
dują się informacje oraz wzory wniosków 
wraz z wyjaśnieniami. 
Więcej informacji można uzyskać pod  
nr tel. (32) 259 37 46, 259 31 18 lub drogą 
mailową: agnieszka.lis@katowice.eu,  
natalia.bajorek@katowice.eu

1. 2.

Katowicki Pakiet dla Kultury

Epidemia koronowirusa uderzyła w cały 
sektor kultury. Nie mogą odbywać się kon-
certy, przedstawienia, spotkania autorskie, 
wernisaże. – Z dnia na dzień setki artystów 
i podmiotów kulturalnych straciły źródło do-
chodów. Dziś działania w całym kraju, także 
w Katowicach, koncentrują się na ratowaniu 
życia i zdrowia ludzi oraz reaktywowaniu go-
spodarki. Musimy jednak pamiętać o kulturze, 
by wszelkie inicjatywy po zniesieniu obostrzeń 
mogły znowu wystartować i tworzyć atrak-
cyjną ofertę spędzania czasu wolnego dla 
mieszkańców - mówi prezydent Marcin Krupa.

Wsparcie twórców kultury – pro-
jekt z pulą 500 000 zł – twórcy będą 

mogli składać wnioski o sfinansowanie 
działań w trzech kategoriach: muzycznej, 
teatralnej oraz ogólnokulturalnej. Nabór 
wniosków do 14 maja

Zwolnienia z czynszów w lokalach 
będących własnością miasta, po za-
kończeniu epidemii – zwolnienie z 50% 
czynszu, a płatności rozłożone na raty. 
Analogiczne zasady będą dotyczyć na-
jemców w programie „Lokal na kulturę” 
oraz w domach kultury, które również 
wynajmują swoje powierzchnie

50% obniżenie opłat śmieciowych
Współpraca finansowa z miastem – 

umożliwienie realizacji zadań online lub 

w późniejszym terminie
Prezydent kieruje apel do właścicieli 

nieruchomości wynajmujących lokale 
podmiotom działającym w obszarze 
kultury o solidarność w czasie kry-
zysu i zmniejszenie wysokości pobiera-
nych czynszów w okresie epidemii

Zwolnienia działających w obszarze 
kultury podmiotów NGO, które są podatni-
kami podatku od nieruchomości z zapłaty 
tego podatku w całości lub w części.
JAK SKORZYSTAĆ Z PAKIETU 
DLA KULTURY?
Część regulacji obowiązuje w ramach pakietów 
dedykowanych przedsiębiorcom i podmiotom 

NGO. Informacje w tym zakresie można znaleźć 
na stronach katowice.eu/ngo (Pakiet NGO) oraz 
rawaink.katowice.eu (Pakiet Przedsiębiorcy). 
W zakresie pierwszego filaru Katowickiego 
Pakietu dla Kultury operatorem działań będzie 
Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów. 
Na stronie www.miasto-ogrodow.eu będą publi-
kowane informacje w tej sprawie. Z kolei pilotaż 
nad wdrażaniem zapisów dotyczących współ-
pracy finansowej w ramach wcześniej rozstrzy-
gniętego konkursu na oferty obejmie Wydział 
Kultury Urzędu Miasta. Informacje można uzy-
skać pod nr tel. 32 259 37 02 lub 32 259 37 04 
oraz drogą mailową: ewa.piwon@katowice.eu 
lub izabela.czajka@katowice.eu

3.
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Maseczka dla seniora

Każdy mieszkaniec Katowic, który ukoń-
czył 65. rok życia i nie ma możliwości 
zapewnienia sobie maseczki ochronnej, 
może ją otrzymać bezpłatnie. Dystrybucją 
maseczek zajmują się pracownicy MOPS 
oraz wolontariusze. Najlepiej, by o odbiór 
maseczek poprosić młodszych człon-
ków rodziny lub znajomych. Gdy to nie-
możliwe, maseczkę dostarczy pracownik 
MOPS-u lub wolontariusz. Osoby chętne 
do otrzymania maseczek są proszone 
o wcześniejszy kontakt z Terenowymi 
Punktami Pomocy Społecznej (telefony 
przedstawiamy w ramce). 
–  Do szycia maseczek w ramach akcji 
włączają się m.in. seniorzy, pracownicy 
MOPS-u, Żłobka Miejskiego, szkół, siostry 
ze zgromadzenia zakonnego oraz wolon-
tariusze. Zaproszenie do współpracy jest 
otwarte dla wszystkich  – zarówno dla 
osób indywidualnych, jak i firm – mówi 
Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczel-
nik Wydziału Polityki Społecznej. Osoby 
chętne do wsparcia akcji prosimy o kon-
takt telefoniczny 512 225 236 lub mailowy 
edoleglo@mops.katowice.pl. Organizato-
rzy dostarczają chętnym osobom ma-
teriały do szycia, a później odbierają 
gotowe maseczki.

Seniorzy, którzy chcieliby otrzymać 
maseczkę, są proszeni o kontakt 
z Terenowym Punktem Pomocy 
Społecznej MOPS:
  ul. Andrzeja 10 –  

tel. (32) 251 60 99, 251 59 12 
  ul. Warszawska 42 –  

tel. (32) 253 66 12, 253 77 30 
  ul. Oblatów 24 –  

tel. (32) 203 63 13, 258 07 09 
  ul. Gliwicka 96 –  

tel. (32) 353 02 75, 353 02 78 
  ul. Dębowa 16c –  

tel. (32) 250 50 15, 254 70 61 
  ul. Czecha 2 –  

tel. (32) 209 00 23, 253 81 21 
  ul. Świdnicka 35a –  

tel. (32) 252 56 35, 252 80 61 
  ul. Łętowskiego 6a –  

tel. (32) 206 15 68, 206 07 04 
  ul. Krakowska 138 –  

tel. (32) 255 35 67, 256 47 70 
  ul. Krakowska 138 –  

tel. (32) 209 97 13, 256 80 39

Wsparcie psychologiczne

Zachęcamy wszystkie osoby potrzebujące 
wsparcia psychologicznego do kontaktu 
za pośrednictwem wideokomunikato-
rów. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach 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 możliwością kontaktu przez komunika-
tor WhatsApp i video, email: oik@mops.
katowice.pl. Dyżury psychologów i inter-
wentów w godzinach 8.00–19.00, od po-
niedziałku do piątku.

Uruchomiliśmy również telefon zaufa-
nia dla seniorów: 796 970 686, dostępny 

w godzinach 16.00–19.00, od poniedziałku 
do soboty.

Bezpłatne wsparcie psychologiczne 
online w sytuacji zagrożenia epidemio-
logicznego dla personelu medycznego, 
chorych i ich rodzin, dla osób objętych 
kwarantanną oraz dla wszystkich prze-
żywających kryzys psychiczny ofe-
ruje Centrum Psychiatrii w Katowicach  
im. dr. Krzysztofa Czumy. 

Numery kontaktowe dostępne:  
bit.ly/3bkY7XK lub kontakt poprzez Sky-
pe’a pod hasłem: wsparcie@centrump-
sychiatrii.eu oraz pocztą elektroniczną 
pod adresem: wsparcie@centrumpsy-
chiatrii.eu.

Bądź wrażliwy na krzywdzenie!

Apel Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Katowicach
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ka-
towicach apeluje do mieszkańców, by byli 
szczególnie uwrażliwieni na sytuacje, 
w których dochodzi do przemocy domo-
wej. W dobie epidemii, gdy w większości 
całymi rodzinami pozostajemy w swoich 
nierzadko ciasnych mieszkaniach, często 
mamy do czynienia z wyjątkowo nieko-
rzystnymi warunkami psychologicznymi. 
Dlatego pracownicy MOPS-u namawiają: 
Doświadczasz przemocy bądź jesteś jej 
świadkiem, nie zwlekaj, zareaguj natych-
miast. Bądź wrażliwy na krzywdę dla do-
bra swoich najbliższych lub sąsiadów.

Jeśli ktoś jest osobą poszkodowaną, 
albo choćby tylko słyszy przez ściany 
awantury, wołanie o pomoc, powinien 
natychmiast skontaktować się z policją 
bądź z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach.

Podajemy telefony kontaktowe:

 Komenda Miejska Policji  
32 200 25 55  
oraz 32 200 26 66  
(telefony czynne całą dobę);

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
MOPS  
32 251 15 99,  
32 257 14 82  
oraz 601 158 007,  
669 777 008,  
506 041 200  
(telefony dostępne  
od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 8.00 do 19.00)

Nie warto zwlekać ani zastanawiać się. 
To nie jest donosicielstwo, lecz pomoc 
w trudnej lub wręcz dramatycznej sytu-
acji. Nie czekajmy na tragedię, reagujmy 
od razu!

Zasady kwarantanny

Ograniczenie dotyczy osób, które:
wracają z zagranicy,
miały kontakt z osobami zakażo-

nymi (lub potencjalnie zakażonymi) 
koronawirusem,

przekraczają granicę w celu podej-
mowania pracy na terytorium państwa 
sąsiedniego bądź na terytorium RP (od 
27 marca br.),

mieszkają z osobą, która jest kiero-
wana od 1 kwietnia na kwarantannę (prze-
pis wszedł w życie 1 kwietnia i dotyczy 
osób nowo objętych kwarantanną).

Na czym polega? Kwarantanna trwa 14 dni.  
Przez ten czas:

w żadnym wypadku nie można 
opuszczać domu,

spacery z psem, wyjście do sklepu 
czy do lekarza są zakazane,

w przypadku, gdy osoba poddana 
kwarantannie ma bliskie kontakty z in-
nymi osobami w domu – one również 

muszą zostać poddane kwarantannie,
w przypadku występowania objawów 

choroby (złe samopoczucie, gorączka, ka-
szel, duszności) należy koniecznie zgłosić 
to telefonicznie do stacji sanitarno-epide-
miologicznej. Telefony alarmowe PSSE 
w Katowicach dotyczące koronawirusa 
698 498 030; 504 559 608,

Jeśli osoba poddawana kwarantannie 
nie ma możliwości spędzenia jej w domu, 
to wojewodowie mają przeznaczone lo-
kale na kwarantannę i tam ta osoba bę-
dzie mogła się udać.

Ważne!  
Policjanci w ramach patroli 
odwiedzają osoby, które są objęte 
kwarantanną i sprawdzają,  
czy pozostają w miejscu swojego 
zamieszkania. Przepisy przewidują 
możliwość nałożenia kary finansowej 
do 30 tys. zł na tych, którzy 
kwarantanny nie przestrzegają.

Pogotowie zakupowe

Aby skorzystać z „Pogotowia zakupowego”, 
należy zadzwonić na numer Srebrnego Te-
lefonu 32 251 69 00 lub na uruchomione 
dodatkowo na czas działań w związku z ko-
ronawirusem: 502 032 604 i 720 779 447, 
które są obsługiwane przez pracowników 
MOPS-u od poniedziałku do piątku, w 

godzinach od 7.30 do 19.00. Świadczenie 
usługi „Pogotowia zakupowego” zostało 
zlecone pracownikom Fundacji Wolne Miej-
sce, którzy są wyposażeni w odpowiednie 
identyfikatory. Pod tym numerem telefonu 
można także zgłosić chęć otrzymania bez-
płatnych krzyżówek. 

Korzystaj z oficjalnych, urzędowych źródeł!

katowice.eu – oficjalna strona 
Urzędu Miasta Katowice, gdzie zamiesz-
czane są bieżące informacje dot. walki  
z koronawirusem

facebook.com/Katowice.eu/ – ofi-
cjalny profil Urzędu Miasta Katowice 
na Facebooku

twitter.com/BiuroPrasoweKce – oficjalny 

profil biura prasowego Urzędu Miasta Kato-
wice na Twitterze

KISS – czyli Katowicki Informacyjny 
Serwis SMS (oficjalny serwis Urzędu 
Miasta Katowice). Zarejestrowane osoby 
otrzymują codziennie (podczas trwania 
epidemii) bezpłatne SMS ze statystyką 
dot. zakażeń w Katowicach. Bezpłatna 

rejestracja: www.katowice.eu/Strony/
KISS.aspx

Newsletter Urzędu Miasta Kato-
wice – co tydzień, w piątek, na twoją 
skrzynkę mailową trafi 1 strona w pdf 
podsumowująca najważniejsze wyda-
rzenia tygodnia. Bezpłatna rejestracja: 
https://tiny.pl/t3sl6

Infolinia  
dla potrzebujących
W Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej uruchomiona została infoli-
nia dla osób potrzebujących pomocy. 
Pod numerem infolinii: 32 251 69 00, 
502 032 604, 720 779 447 w godzinach 
od 7.30 do 19.00 można uzyskać poradę 
i pomoc.

4. 6.

9. 10.

7.

8.5.
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STRAŻ MIEJSKA – NOWE OBOWIĄZKI W CZASIE EPIDEMII

Strażnicy miejscy na froncie walki  
z koronawirusem – dbają o nasze bezpieczeństwo
Redakcja: Jakie obowiązki w czasie epidemii 
wykonują strażnicy miejscy?
Jacek Pytel, rzecznik Straży Miejskiej 
w Katowicach: W związku z wprowa-
dzonym stanem epidemii katowiccy 
strażnicy miejscy prowadzą działania in-
formacyjne o ryzyku związanym ze spo-
tkaniami w grupach i z nieprzestrzeganiem 
wprowadzonych obostrzeń. Informujemy 
mieszkańców, aby stosowali się do zaleceń 
dotyczących zapobiegania rozprzestrzenia-
niu się wirusa SARS-CoV-2, a w szczegól-
ności do pozostania w domu. Zagrożenie 
epidemiczne jest bardzo duże i realne. Każde 
gromadzenie się w miejscach publicznych 
niesie w tej chwili poważne ryzyko zakaże-
nia się koronawirusem. Straż Miejska będzie 
systematycznie kontrolować przestrzeganie 
tego zakazu i w razie konieczności podejmo-
wać interwencje. Zdecydowane ograniczenie 
liczby kontaktów międzyludzkich spowo-
duje, że będziemy bezpieczniejsi, a pandemia 
szybciej zostanie opanowana.
Czy w pracy strażnicy miejscy wykorzystują 
Katowicki System Inteligentnego Monitoringu 
i Analizy (KISMiA)?

Zdecydowanie tak. Okazało się, że KI-
SMiA pomaga nam także walczyć z korona-
wirusem. Przykładowo monitoring miejski 

pozwala nam nadzorować 27 miejskich pla-
ców zabaw. W przypadku zarejestrowania 
grupujących się osób funkcjonariusze przy 
wykorzystaniu sytemu głośników informują 
mieszkańców o ryzyku takich zachowań. Je-
śli głośników nie ma – wysyłamy patrol.
Jak jeszcze nowoczesne technologie mogą nas 
wspierać w walce z wirusem?

Wspólnie z firmą Flytronic testowa-
liśmy mobilne centrum monitoringu. To 
innowacyjne rozwiązanie wykorzystuje 
drony, serwery internetowe oparte o chmury, 

pojazdy dowodzenia oraz systemy trans-
misji obrazu i dźwięku. Mobilne centrum 
monitoringu wykorzystane zostało do 
informowania mieszkańców z powie-
trza o obostrzeniach dotyczących m.in. 
wychodzenia z domów w związku z ogło-
szonym stanem epidemii. Stworzony przez 
inżynierów z firmy Flytronic system został 
sprawdzony w akcji przez policjantów i straż-
ników miejskich. Były to na razie testy.
Jakie kary mogą nas spotkać w przypadku 
nieprzestrzegania przepisów?

Kto nie stosuje się do wydanych z upoważ-
nienia ustawy przepisów porządkowych o za-
chowaniu się w miejscach publicznych, może 
zostać ukarany mandatem karnym w kwocie 
500 zł. Należy zaznaczyć, że strażnicy infor-
mują osoby znajdujące się na ulicach o skut-
kach, jakie może spowodować np. poruszanie 
się w kilkuosobowej grupie czy bez maseczki. 
Przekazujemy najnowsze wytyczne zwią-
zane z bezpieczeństwem i przestrzegamy 
przed ich łamaniem. Jednak osoby, które w ra-
żący sposób będą łamały prawo, na pewno nie 
będą mogły liczyć na pobłażliwość funkcjona-
riuszy. Takie działania podejmujemy w tro-
sce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich 
mieszkańców, dlatego liczymy na zrozu-
mienie i cierpliwość katowiczan w tej trud-
nej sytuacji.
Jak zabezpieczają się sami strażnicy?

W każdym radiowozie strażnicy mają 
do dyspozycji kombinezony ochronne, rę-
kawiczki, taśmę do uszczelniania połączeń 
między rękawami kombinezonu a ręka-
wiczkami, maseczki ochronne oraz środki 
dezynfekujące i okulary ochronne typu go-
gle. Przy wejściach do budynku straży miej-
skiej, przy windach oraz w innych miejscach 
są zamontowane na ścianie pojemniki z pły-
nem dezynfekującym.  (JG)

NAUKA ZDALNA

Dwieście tabletów 
trafiło do uczniów
Nauka zdalna to duże wyzwanie dla na-
uczycieli, rodziców i uczniów. Może ono 
być szczególnie trudne, gdy w gospodar-
stwach domowych nie ma komputera lub 
jest jeden, z którego muszą korzystać 
pracujący zdalnie rodzice i dzieci w wie-
ku szkolnym. Stąd też decyzja o zakupie 
przez Miasto Katowice dwustu tabletów 
dla katowickich uczniów. 
Miasto na zakup tabletów pozyskało 100 
tys. zł. dofinansowania unijnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
2014–2020, pt. „Wyeliminowanie tery-
torialnych różnic w możliwości dostępu 
do szerokopasmowego Internetu o wyso-
kich przepustowościach”. – Dzięki dobrze 
przygotowanemu wnioskowi zakupili-
śmy w kwietniu 200 tabletów wraz z opro-
gramowaniem, które przekazaliśmy dla 80 
szkół. Nauczyciele najlepiej wiedzą, gdzie ta-
blety powinny trafić – podkreśla prezydent 
Marcin Krupa i przypomina, że w marcu 
na zakup 83 laptopów dla podopiecznych 
placówek oświatowo-wychowawczych mia-
sto przeznaczyło 100,6 tys. zł.  (JG)

ŻŁOBKI

Rodzice zwolnieni z opłat za miejskie żłobki, 
placówki prywatne – z pełną dotacją miasta
Z powodu epidemii zamknięte zo-
stały wszystkie placówki dydaktycz-
ne i opiekuńcze, zarówno publiczne, 
jak i niepubliczne.
Termin powrotu dzieci do żłobów 
na chwilę zamykania „Naszych Kato-
wic” do druku wciąż nie jest znany. Ro-
dzice dzieci korzystających z miejskiego 
żłobka w Katowicach od kwietnia nie 
muszą płacić opłaty stałej wynoszącej 
150 zł za dziecko. – Dla wielu rodzi-
ców to duże wyzwanie pracować zdal-
nie i zorganizować opiekę dla dzieci. 
Dodatkowo epidemia niekorzystanie 
wpływa na sytuację finansową wielu 
rodzin. Dlatego niepobieranie opłat 
za żłobek jest rozsądnym rozwiąza-
niem – mówi Joanna Skuza, mama dwu-
letniego Olgierda uczęszczającego do 
miejskiego żłobka. 

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku 
placówek niepublicznych, które są dotowane 

przez Miasto Katowice, co sprawia, że koszt 
pobytu dzieci w tych placówkach jest zna-
cząco mniejszy niż wynikałaby to z cen 
rynkowych. Żłobki prywatne mogą sa-
modzielnie podjąć decyzję o wstrzymaniu 
pobierania opłat od rodziców. –  W tro-
sce o najmłodszych mieszkańców Katowic 
utrzymaliśmy dotację, którą przekazujemy 
żłobkom prywatnym w czasie pandemii, po-
mimo że placówki są zamknięte. Jednocze-
śnie mając na uwadze trudną sytuację wielu 
rodziców wysyłających dzieci do żłobków 
prywatnych korzystających z miejskich do-
tacji, zwracam się z apelem do właścicieli 
tych żłobków o obniżenie do niezbędnego 
minimum opłat stałych pobieranych od ro-
dziców – mówi Marcin Krupa, prezydent 
Katowic. 

Według danych Unii Metropolii Polskich 
Katowice jako jedno z kilku miast wojewódz-
kich dotują pobyt dzieci w żłobkach niepu-
blicznych. Miasto Katowice udziela dotacji 

żłobkom niepublicznym w wysokości 600 
zł miesięcznie na 1 dziecko. W 31 żłobkach 
niepublicznych jest łącznie 1267 miejsc, które 
są dofinansowywane z budżetu miasta. Ak-
tualnie korzysta z nich 1144 dzieci, a miasto 
miesięcznie przeznacza na ten cel 686 tys. zł. 

(JG)

W Katowicach w ostatnich latach 
powstało 330 nowych miejsc  
w żłobkach: 

przy ul. Ordona,  
ul. Uniwersyteckiej,  
ul. Marcinkowskiego,  
ul. Boya Żeleńskiego  
ul. Krzywoustego. 

W żłobkach publicznych jest dziś łącznie 
949 miejsc. 
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EKOLOGICZNIE

Będzie więcej dzikich łąk w Katowicach
Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach 
zaniecha w tym roku koszenia blisko 
50 tys. metrów kwadratowych terenów 
zielonych, żeby dać szansę dziko ro-
snącym łąkom. Połowę z nich wskazali 
sami mieszkańcy.
W Katowicach od dwóch lat siejemy łąki 
kwietne wspólnie z mieszkańców w ramach 
projektu KATOobywatel. W tym roku za-
kwitną na 20 tys. m2 terenów. Ale to nie 
wszystko. Łąki można również stworzyć 
przez ograniczenie koszenia, a to najtańszy 
sposób, bo w 100% polega na siłach natury. 
Aby utrzymać taką łąkę, należy skosić ją 
tylko raz w roku i wywieźć siano – najle-
piej miesiąc przed spadkiem temperatur, tak 
aby rośliny odrosły na wys. 10–15 cm przed 
okresem zimowym.

–  W mieście mamy wiele roślin ro-
snących naturalnie, np. podbiał, babka, 
bluszczyk kurdybanek, stokrotki, fiołki 
czy mniszek lekarski. Szkoda je wyka-
szać  – mówi Magdalena Biela, zastępca 
dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej. 
–  Raz, że to najprostszy sposób działa-
nia proekologicznego, czyli by jak naj-
mniej ingerować w naturę. Dwa, że dzięki 
temu małe zwierzęta jak jeże czy ptaki ła-
twiej znajdują sobie siedliska w mieście. 
Zgodnie z brytyjskimi badaniami jest ich 

znacznie więcej w trawnikach wyżej i rza-
dziej koszonych – dodaje Biela. 

Przez lata wzorem trawnika w miastach 
była jednak krótko wykoszona murawa. 
Dlatego wiele osób nadal preferuje częstsze 
koszenia, a co za tym idzie, zmiany muszą 
być wprowadzane stopniowo. – Rok temu 
zaprosiliśmy więc samych mieszkańców 

do wskazywania terenów do niewyka-
szania i dostaliśmy kilkanaście propozy-
cji obejmujących łącznie blisko 24 tys. m2 
terenów. Drugie tyle wytypował Zakład 
Zieleni Miejskiej – mówi Wioleta Nizio-
łek-Żądło, koordynator projektów społecz-
nych. Łącznie dało to 50 tys. m2 terenów (5 
hektarów), położonych m.in. w Katowickim 

Parku Leśnym, w parku Murckowskim 
czy w parku Bolina, a także w pasach drogo-
wych i w wielu innych miejscach wskazanych 
przez mieszkańców w dzielnicach. Dodat-
kowo na wszystkich pasach drogowych ZZM 
zmniejszy koszenie o 20% (cztery zamiast 
pięciu koszeń w sezonie), a w okresach su-
szy i upałów trawa wszędzie będzie koszona 
na wyższą wysokość, żeby nie dochodziło do 
jej wypalania.

Pierwszych efektów należy się spodzie-
wać w pełni lata, ale już teraz w mieście 
można zaobserwować niektóre dziko ro-
snące kwiaty, takie jak podbiał czy stokrotki. 
Łąki nie tylko poprawiają estetykę miasta, ale 
także wzbogacają miejski ekosystem, oczysz-
czają powietrze i glebę z zanieczyszczeń, 
kumulują wilgoć, dają schronienie pszczo-
łom i innym zapylaczom. Łąki mogą się więc 
stać istotnym elementem adaptacji miast do 
zmian klimatu, co wykorzystują dziś miasta 
na całym świecie. Warto, by również w przy-
domowych ogródkach czy na działkach 
zrezygnować z częstego koszenia trawni-
ków, a także zakładać kwietne łąki, oszczę-
dzając przy tym wodę i prąd.

Więcej o łąkach w Katowicach  
można przeczytać tutaj: 

katoobywatel.katowice.eu/nasze-akcje/

BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

Kiedy zostaną otwarte  
żłobki i przedszkola? 
Pod koniec kwietnia rząd poinfor-
mował, że samorządy w całej Polsce 
mogą otwierać żłobki i przedszkola od 
6 maja. Decyzje w tej sprawie zosta-
ły jednak przerzucone na prezydentów 
polskich miast. 
– Bezpieczeństwo mieszkańców, w szcze-
gólności tych najmłodszych, jest dla nas 
najważniejsze. W Katowicach notujemy 
aktualnie wzrost dynamiki zachorowań 
na koronawirusa. Otwarcie żłobków i przed-
szkoli w takiej sytuacji jest niemożliwe. Dla-
tego podjąłem decyzję, że 6 maja placówki 
te nie zostaną otwarte – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic i dodaje, że taką 
rekomendację przekaże także do prywat-
nych żłobków i przedszkoli funkcjonują-
cych w Katowicach. Podobną decyzję podjęło 
większość samorządowców w całej Polsce.

– Zdaję sobie sprawę, że dla tysięcy ro-
dzin zamknięcie żłobków i przedszkoli, 
szczególnie w przypadku gdy rodzice pra-
cują, jest bardzo dużym utrudnieniem. 
Dlatego po weekendzie majowym dyrek-
torzy miejskich żłobków i przedszkoli 
będą się kontaktować ze wszystkimi ro-
dzicami i opiekunami prawnymi, aby 

sprawdzić, jak wygląda zapotrzebowa-
nie w kontekście powrotu dzieci do żłob-
ków i przedszkoli – podkreśla prezydent 
Marcin Krupa. 

Jednocześnie prezydent przedstawił har-
monogram „odmrażania” funkcjonowania 
żłobków i przedszkoli. – Jeżeli sytuacja na to 
pozwoli, od 18 maja żłobki i przedszkola zo-
stałyby otwarte dla dzieci, których rodzice 
wyraziliby wcześniej taką chęć. Z kolei od 
24 maja, kiedy kończy się możliwość otrzy-
mywania dodatkowych zasiłków opiekuń-
czych, żłobki i przedszkola powróciłyby 
do normalnego funkcjonowania. Oczy-
wiście wcześniej podejmiemy niezbędne 
kroki, by w żłobkach i przedszkolach zo-
stały spełnione wszelkie wymogi sanitarne. 
Zastrzegam, że terminy mogą ulec zmia-
nie w zależności od rozwoju sytuacji epide-
micznej – dodaje prezydent Marcin Krupa.

Jednocześnie prezydent Marcin Krupa 
skierował do Wojewody Śląskiego i Sanepidu 
list z prośbą o rekomendację w kontekście 
bezpieczeństwa w zakresie powrotu dzieci 
do żłobków i przedszkoli, która to rekomen-
dacja będzie miała wpływ na decyzje w tej 
sprawie.

PIERWSZA EDYCJA

Zgłoś wniosek  
do Zielonego Budżetu
Do 14 maja trwa nabór wniosków do 
pierwszej edycji tzw. Zielonego Budżetu. 
Został on uruchomiony zarządzeniem pre-
zydenta Marcina Krupy. 
– Nasi mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego 
potrzeba w ich otoczeniu. W ostatnich 
miesiącach coraz częściej słyszałem od 
katowiczan, że budżet obywatelski powi-
nien w większym stopniu umożliwiać miesz-
kańcom zgłaszanie zielonych projektów. 
Uznałem, że warto podjąć takie działanie. 
Dlatego utworzyliśmy Zielony Budżet –  
podkreśla prezydent.

W ramach Zielonego Budżetu miesz-
kańcy mogą zgłaszać takie zadania, jak np.: 
nasadzenia drzew i krzewów, rewitalizacja 
małych skwerów, tworzenie łąk kwietnych 
czy też warsztaty edukacyjne w zakresie 
ochrony przyrody i ekologii. Warto dodać, 
że Katowice są jednym z kilku miast w Pol-
sce, w których wprowadzono Zielony Budżet. 

Wzór wniosku oraz więcej informacji 
można znaleźć na stronie bo.katowice.eu lub 
kontaktując się z pracownikami wydziału 
komunikacji społecznej drogą mailową  
(budzetobywatelski@katowice.eu) lub tele-
foniczną (32 259 31 43). 
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 SYSTEM MONITORINGU

Najlepsze powietrze w historii   
ale do ideału wciąż daleko
Za nami najlepszy w historii sezon 
grzewczy dla… naszych płuc! Dane „Sys-
temu monitoringu jakości powietrza” 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska pokazują, że okres od 
września 2019 roku do kwietnia tego 
roku, w porównaniu do analogicznych 
sezonów grzewczych w poprzednich la-
tach, charakteryzował się najniższym 
poziomem PM10 w historii pomiarów. 
PM10 to parametr określający ilość zawie-
szonych w metrze sześciennym powietrza 
cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 
mikrometrów. Miesięczna średnia dla koń-
czącego się sezonu grzewczego, dla wskaźnika 
PM10 wyniosła 35. Dla porównania w po-
przednich sezonach grzewczych wyniosła ona 
odpowiednio: 2018/2019 – 42,5; 2017/2018 – 
44; 2016/2017 – 53,6; 2015/2016 – 46,3 oraz 
2014/2015 – 47,3. Innymi słowy w sezonie 
grzewczym 2018/2019 zapylenie było większe 

niż w tegorocznym o ponad 21%, a w 2017 
roku aż o 53%! Ponadto od trzech lat w Kato-
wicach notuje się tendencję spadkową PM10. 

Co jest powodem polepszającej się ja-
kości powietrza? – W komentarzach w In-
ternecie część osób wskazuje, że pandemia 
koronawirusa przyczyniła się do zmniejsze-
nia ruchu samochodowego, a tym samym 
ograniczenia smogu. Tymczasem parametr 
PM10 w marcu i kwietniu tego roku był 
zbliżony do zeszłorocznych danych. Oczy-
wiście ograniczenie ruchu pomaga wal-
czyć z niską emisją. Warto jednak pamiętać, 
że spaliny z pojazdów przyczyniają się do 
tworzenia smogu w kilkunastu procen-
tach, a jego głównym źródłem są stare kotły 
węglowe – mówi Maciej Stachura, naczelnik 
wydziału komunikacji społecznej Urzędu 
Miasta Katowice. –  Lepszą jakość powie-
trza w sezonie grzewczym 2019/2020 za-
wdzięczamy dwóm czynnikom: najcieplejszej 

zimie w historii pomiarów oraz działaniom 
Miasta Katowice, które na wielu frontach 
walczy ze smogiem  – mówi Maciej Sta-
chura i dodaje, że średnia temperatura w 2019 
roku wyniosła aż 10,4°C i była wyższa od 
wcześniejszych rekordowych lat: 2015 i 2018, 
kiedy wyniosła 10,1°C.

Katowice regularnie podejmują sze-
reg działań w zakresie walki o czyste po-
wietrze, a w latach 2018–2019 dwukrotnie 
uzyskały tytuł najbardziej ekologicznego 
miasta w Polsce w rankingu magazynu „For-
bes”. – Powietrze z roku na rok jest coraz lep-
sze, jednak do ideału wciąż daleko. Zdarzają 
się mroźne, bezwietrze dni, podczas których 
smog jest szczególnie dotkliwy w niektórych 
dzielnicach miasta. Dlatego ze smogiem wal-
czymy przez cały rok – podkreśla prezydent 
Marcin Krupa. – W 2019 roku dofinansowa-
liśmy wymianę 1174 „kopciuchów”, a na ten 
rok przyjęliśmy ponad 1500 wniosków. Jako 

jedno z niewielu miast w Polsce nie mamy 
limitów na dotacje do wymiany kotłów 
węglowych, dlatego zachęcam wszystkich 
mieszkańców do skorzystania z tej możli-
wości – podkreśla prezydent. 

Poza wymianą kotłów Miasto Kato-
wice realizuje m.in. warte ponad 100 mln 
zł projekty termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej, a najmniej za-
możne gospodarstwa domowe otrzymują 
dofinansowanie do zakupu opału dobrej ja-
kości. W ostatnich latach na ulice Katowic 
wyjechało ponad sto nowoczesnych autobu-
sów, a Straż Miejska wykonuje kilka tysięcy 
kontroli palenisk rocznie.  

Więcej informacji o wymianie kotła  
z dofinansowaniem miasta udziela 

Miejskie Centrum Energii  
(www.facebook.com/MCEKatowice/; 
mce@katowice.eu; tel. 32 259 32 85).

KONSULTACJE SPOŁECZNE 

Nowy park powstanie w Katowicach
Z tej wiadomości z pewnością ucieszą 
się przede wszystkim mieszkańcy Za-
wodzia, Bogucic czy Dąbrówki Małej! 
Na granicy tych dzielnic, pomiędzy 
ulicami Leopolda, Bohaterów Monte 
Cassino i Wiertniczą, na terenie nie-
użytków powstanie nowy park miej-
ski. Jego powierzchnia wyniesie sie-
dem hektarów, czyli tyle, ile 10 boisk 
piłkarskich. W kwietniu rozpoczęły się 
konsultacje społeczne w tej sprawie.
– Zależy nam na tym, by mieszkańcy powie-
dzieli, jakie mają oczekiwania co do przy-
szłych funkcji tego miejsca. Choć niestety ze 
względu na pandemię nie jesteśmy w stanie 
zorganizować spotkań ani spacerów w terenie, 
to jednak zachęcam mieszkańców Zawodzia, 

Dąbrówki Małej i Bogucic do wypełnienia 
ankiety internetowej. Jej wyniki pomogą 
nam stworzyć koncepcję zagospodarowania 
tego miejsca, która będzie niezbędna do roz-
poczęcia prac w terenie – mówi prezydent 
Marcin Krupa, który jesienią 2018 roku zade-
klarował utworzenie w tym miejscu nowego 
parku miejskiego.

Dziś na obszarze przyszłego parku można 
często spotkać mieszkańców, którzy wybierają 
się tu na spacery, biegają lub wyprowadzają 
psy. Wszyscy jednak zgodnie podkreślają, 
że miejsce to powinno zmienić swój charakter. 
– Nie trzeba wiele, by rozsądnie zagospodaro-
wać to miejsce. Powinny pojawić się tu alejki 
spacerowe, należy dosadzić drzewa i krzewy 
oraz zadbać o otoczenie stawu  – mówi 

Andrzej Barański z Dąbrówki Małej i zapo-
wiada, że przekaże swoją opinię w ramach 
konsultacji społecznych. 

Park będzie zlokalizowany na gruntach 
należących do miasta, które pierwotnie miały 
zostać przeznaczone pod zabudowę miesz-
kaniową. Prezydent Marcin Krupa, mając 
na względzie sugestie mieszkańców, zdecy-
dował jednak, by w tym miejscu utworzyć 
park miejski. – Aktualnie trwa obowiąz-
kowa w tego typu przypadkach procedura 
zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, by zamiast domów mo-
gła się tam pojawić zieleń. Obszar ten stanowi 
cenną przyrodniczo przestrzeń – oprócz 
naturalnych zbiorowisk roślinnych w wy-
niku działań programu „Inicjatywa lokalna” 

powstała tutaj już łąka kwiatowa oraz usta-
wiono domy dla owadów – mówi Ewa Lipka, 
rzecznik prasowy urzędu miasta. 

Ankietę konsultacyjną można wypełnić 
na stronie Katowice.eu/konsultacje. Na pro-
pozycje mieszkańców urzędnicy czekają do 
8 maja.  (RED)

TERENY ZIELONE

Zieleń, szachy i inne atrakcje – Załęże zyskało nowy zielony skwer
W Katowicach kolejny zielony skwer 
przeszedł kompleksową rewitalizację. 
Na przełomie kwietnia i maja otwar-
to plac Londzina w Załężu. Można 
już pójść tam na spacer  – oczywi-
ście z zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa! 
W parku zmodernizowano ścieżki, a te-
ren został przystosowany pod organiza-
cję imprez plenerowych. – Powstały tam 

strefy dostosowane do różnych grup wie-
kowych. Są trzy wejścia do parku: główne 
na osi historycznego założenia parkowego, 
północno-wschodnie od strony ul. Gliwic-
kiej, przy przystanku autobusowym oraz 
wschodnie, od strony budynków miesz-
kalnych. Oś historyczna będzie pełniła 
funkcję edukacyjną – mówi Mieczysław 
Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miej-
skiej w Katowicach.

Wzdłuż ścieżki o tematyce historycznej 
stanęły tablice edukacyjne. Istniejący po-
mnik został przesunięty. Na zakończeniu 
osi utworzono strefę rodzinną, czyli plac 
zabaw oraz miejsce organizacji imprez ple-
nerowych. Od strony wschodniej powstała 
ścieżka wzdłuż parku, z elementami si-
łowni, stolikami do szachów, zakończona 
strefą ogródków sąsiedzkich – ścieżka de-
dykowana jest osobom starszym. Na terenie 

parku zasadzono rośliny podkreślające ist-
niejący starodrzew.

Rewitalizacja kosztowała 1,4 mln zł. 
Miasto pozyskało na tę inwestycję dofi-
nansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w wysokości pra-
wie 1,2 mln zł. Z budżetu państwa udało 
się zdobyć 141 tys. Wkład miasta wyniósł 
70,4 tys. zł.  

(RED)
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POLITYKA PARKINGOWA

57% samochodów spoza Katowic 
parkuje w Śródmieściu
W kwietniu poznaliśmy wnioski pły-
nące z największego w historii Ka-
towic badania parkowania w strefie 
śródmiejskiej. 
– Jesienią 2018 roku zobowiązałem się 
do zmiany zasad parkowania w Śródmie-
ściu. W strefie płatnego parkowania (SPP) 
wprowadzimy podwyżki opłat dla pojaz-
dów spoza Katowic wraz z zastosowaniem 
ulg dla posiadaczy Katowickiej Karty 
Mieszkańca, którą wdrożymy w tym 
roku. Sytuacja Katowic jest szczególna. 
Swoją siedzibę ma tu wiele instytucji, 
uczelni wyższych czy też firm, w któ-
rych pracują osoby z całej metropolii. Co-
dziennie do Katowic przyjeżdża do pracy 
ponad 120 tys. osób. Aby naszą politykę 
parkingową dopasować do potrzeb miesz-
kańców, zleciliśmy wykonanie komplek-
sowych badań parkowania – podkreśla 
prezydent Marcin Krupa. 

Badania wykonano w październiku 
2019 roku, w dni powszednie, w godzinach 

od 6.00 do 20.00. Obszar badań obejmował 
teren Śródmieścia Katowic, ograniczony 
od północy ulicami Oblatów i Katowicką, 
od wschodu ulicami Dobrowolskiego, Roź-
dzieńskiego, Bogucicką, 1 Maja i Murc-
kowską, od południa autostradą A4, a o od 
zachodu linią kolejową nr 139 oraz ulicami 
Goeppert-Mayer, Grundmanna i Stęślic-
kiego. Do obszaru badań włączony został 
obszar ulic Ceglanej i Wita Stwosza, które 
od listopada 2019 zostały włączone do 
Strefy Płatnego Parkowania. 

–  Łączna pojemność parkin-
gów w obszarze opracowania to 27 698 
miejsc parkingowych, z czego 43% to 
pojemność parkingów zarządzanych 
przez MZUiM. Oznacza to, że Mia-
sto Katowice może prowadzić politykę 
parkingową dla blisko 12 tysięcy miejsc 
postojowych – podkreśla Bogusław Lo-
wak, naczelnik wydziału transportu 
Urzędu Miasta Katowice. –  Dla tzw. 
wskaźnika akumulacji dla parkingów 

zarządzanych przez MZUiM średnia 
ilość pojazdów parkujących w obszarze 
badań w okresie pomiarowym wyniosła 
ogółem 30 908, z czego samochody z Ka-
towic stanowiły tylko 43%. Najwięk-
sza ilość jednocześnie zaparkowanych 
pojazdów występowała w przedziale 
godzinowym od 12.00 do 13.00 i wyno-
siła 13 224 pojazdy, co stanowiło 111% 
pojemności parkingów. Oznacza to, 
że aż 11% pojazdów parkowało w miej-
scach niedozwolonych. W tym prze-
dziale czasowym 64% zaparkowanych 
pojazdów posiadało rejestrację spoza 
Katowic – dodaje naczelnik. 

Na parkingach zarządzanych przez 
MZUiM wskaźnik wykorzystania po-
wierzchni parkingowej wyniósł średnio 
87,8%, przy czym największy był w os. Pa-
derewskiego na wschód od ul. Granicz-
nej (110%) oraz na Koszutce (107%). Jeżeli 
chodzi o średni czas parkowania na miej-
scach zarządzanych przez MZUiM, to 

47% właścicieli pozostawiało pojazdy na 3 
godziny i dłużej, z czego 38,7% stanowiły 
pojazdy z Katowic, a 61,3% spoza miasta. 
Pochodną czasu parkowania jest wskaź-
nik rotacji miejsc parkingowych na miej-
scach zarządzanych przez MZUiM, który 
wyniósł średnio 2,59 pojazdu na miejsce 
parkingowe. Największą rotację zanoto-
wano dla Koszutki (5,45).

Wykonawca badania przedstawił dla 
Miasta Katowice zalecenia, których ce-
lem ma być m.in. zmniejszenie deficytu 
wolnych miejsc parkingowych, zwiększe-
nie rotacji parkingowej i zmiana środka 
transportu części mieszkańców na ro-
wer i komunikację zbiorową. Do najważ-
niejszych zaleceń można zaliczyć m.in. 
wprowadzenie płatności mobilnych oraz 
płatności kartą, ograniczenie długości 
czasu parkowania poprzez podniesienie 
cen w SPP przy jednoczesnym zapewnie-
niu preferencji w tej kwestii dla mieszkań-
ców oraz przedsiębiorców.  (RED)

MIASTO ROZWIJA INFRASTRUKTURĘ ROWEROWĄ

Katowice na rowery
Katowice konsekwentnie wcielają w ży-
cie strategię rozwijania ekomobilności 
jako sposobu na ograniczenie emisji 
pyłów szkodliwych dla człowieka. 
Ważnym składnikiem polityki miasta w tym 
zakresie jest rozbudowa w dzielnicach już 
istniejącej infrastruktury służącej rowe-
rzystom. A zwolenników poruszania się 
po mieście na dwóch kołach wciąż przybywa. 
Polityka miasta wychodzi więc naprzeciw spo-
łecznemu zapotrzebowaniu. Przypomnijmy, 
że Katowice jako pierwsze miasto w Polsce 
uznały rower za pełnoprawny środek trans-
portu. – Katowice z każdym rokiem są coraz 
bardziej przyjazne rowerzystom. Inwestujemy 
znaczne środki w rozbudowę infrastruktury 
rowerowej. W zeszłym roku wydaliśmy na ten 
cel ponad 6 mln zł. A sieć wypożyczalni rowe-
rów w Katowicach z roku na rok się rozrasta – 
mówi prezydent Marcin Krupa. Z rozbudową 
systemu wypożyczalni idzie w parze planowa 
rozbudowa układu połączeń. W latach 2016–
2019 powstało na terenie Katowic 80 km 
nowych dróg rowerowych, a ponad 20 km 
zostało wyremontowanych.

Aktualnie trwa budowa drogi rowero-
wej, która skomunikuje Rondo Huchrac-
kiego w Panewnikach z ul. Medyków, a stąd 
– również będącą w realizacji – ścieżką dla 
rowerzystów pojedziemy dalej, aż do cen-
trum przesiadkowego przy stacji kolejowej 
Ligota. Oba odcinki, których sumaryczny 
koszt wyniesie 4,3 mln zł, dadzą w sumie ciąg 

rowerowy o długości 3,9 km, częściowo bie-
gnący po śladzie istniejących wcześniej i od-
świeżonych fragmentów ścieżek. Realizacja 
pierwszej z wymienionych dróg rowero-
wych ma się zakończyć do końca bieżącego 
roku, a drugiej do końca II kwartału br. 

Niedawno MZUiM zakończył 
prace w śródmieściu przy tzw. niebie-
skich blokach. Tutaj zrealizowano projekt, 
który mieszkańcy wybrali w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego. Kosztem 233 tys. zł 
wybudowano około 250  metrów drogi 
dla rowerzystów.

W fazie przetargów są dwa inne, 
ważne z punktu widzenia komunikacyjnego 
projekty infrastrukturalne. Pierwszy z nich 
to odcinek, który nieco przybliży północne 
dzielnice leżące przy granicy z Siemiano-
wicami Śl. do centrum Katowic i pobiegnie 
od pl.  Alfreda wzdłuż al.  Korfantego do 
ul. Konduktorskiej. Kolejny ważny fragment 
infrastruktury powstanie na bardzo uczęsz-
czanym przez rowerzystów Muchowcu, 
wzdłuż ul. Lotnisko. 

Obecnie przygotowywane są kolejne 
istotne przetargi wykonawcze. Najbar-
dziej strategiczny z tej puli projektów 
zakłada połączenie śródmiejskiej sieci po-
łączeń w ramach strefy tempo 30 z powsta-
jącym węzłem przesiadkowym przy pętli 
brynowskiej. Niedługo powstanie też pro-
jekt na wykonanie wyczekiwanego przez 
rowerzystów zjazdu z Koszutki pod Rondo 

im. Ziętka. Powstanie wygodna i bezpieczna 
pochylnia i tym samym komunikacja rowe-
rowa przez największe katowickie rondo 
stanie się płynna we wszystkich kierunkach.

Trwająca gigantyczna przebudowa 
drogowego układu komunikacyjnego 
(DK81) na Giszowcu także ma swój 
wątek rowerowy. Właśnie dobiegają 
końca prace projektowe nad budową 
drogi rowerowej, która połączy Giszo-
wiec z Katowickim Parkiem Leśnym. 
Na ukończeniu są także projekty wyko-
nawcze dwóch innych dróg rowerowych, 
które skomunikują Giszowiec z sąsied-
nimi dzielnicami: to połączenia z Niki-
szowcem i Murckami.

Będący na ukończeniu miejski ba-
sen w Burowcu również uzyska dogodne 

połączenie rowerowe z sąsiednimi dzielni-
cami. Pod koniec marca br. Urząd Miasta 
podpisał umowę na projekt wykonawczo-
-budowlany drogi rowerowej biegnącej 
od dzielnicy Borki przez ul.  Korczaka, 
Wandy, Siewną i Hallera aż do ul. Niepod-
ległości i Techników w Dąbrówce Małej. 
Koncepcja przebiegu ścieżki zakłada prze-
sunięcie istniejącego na ul. Hallera przej-
ścia dla pieszych (aktualnie położonego 
na wysokości nr 13a) oraz przeprojekto-
wanie miejsc postojowych dla samocho-
dów przy tej ulicy. Dzięki tej inwestycji 
basen uzyska połączenie z trasą rowerową 
nr 5 prowadzącą do Doliny Trzech Stawów. 
Ostateczny projekt poznamy na początku 
przyszłego roku. 

(DARIUSZ CZAPLA)
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To pierwszy większy lifting tej ulicy od 
2008 r., kiedy to zamieniono ją w deptak 
miejski, przy którym pojawiło się wiele 
lokali i klubów, gdzie tysiące osób chęt-
nie spędzają czas. Z powodu epidemii 
i zakazu funkcjonowania dla branży 
restauracyjna ulica jest wyjątkowo pu-
sta. – Poleciłem służbom miejskim, by 
czas epidemii (czyli moment, w którym 
działalność wielu podmiotów jest ogra-
niczona do minimum, a mieszkańcy 
spędzają większość czasu w domach), 
wykorzystać na przeprowadzenie li-
ftingu Mariackiej. Dzięki temu remont 
nie jest uciążliwy ani dla restaurato-
rów, ani dla ich gości. Jestem przeko-
nany, że wyremontowana ul. Mariacka 
po ustaniu zagrożenia epidemicznego 
będzie miejscem, które będzie przy-
ciągać jeszcze więcej mieszkańców – 
mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Remont przeprowadził Miejski Za-
rząd Ulic i Mostów. Prace objęły odcinek 
od ul. Mielęckiego do ul. Francuskiej. 
Robotnicy wymienili najbardziej znisz-
czone płyty na nowe, natomiast pozo-
stałe odwrócili i wyczyścili. Wymienili 
także podbudowę pod płytami. Na wy-
remontowanej ulicy Zakład Zieleni Miej-
skiej nasadził nową zieleń.

Inwestycja:  
Przebudowa ul. Dworcowej 
Termin rozpoczęcia prac:  
listopad 2019 r.
Termin ukończenia prac:  
III kwartał 2020 r. 
Koszt: 15,58 mln zł

Trwa warta ponad 15 mln zł przebudowa 
ul. Dworcowej. To kolejna ulica w centrum 
Katowic, która zamykana jest dla ruchu sa-
mochodowego. Już za kilka miesięcy będzie 
eleganckim i reprezentacyjnym deptakiem 
miejskim. Zostanie wykonana nowa na-
wierzchnia ulicy, pojawi się zieleń, mała archi-
tektura, nowe oświetlenie. Na początkowym 
fragmencie od strony ul. św. Jana znajdzie 
się niewielki parking. Pozostała część ulicy 
podzielona będzie funkcjonalnie na strefy.

– Kompleksowa przebudowa ul. Dworco-
wej przywróci pieszym kolejną część miasta, 

co wpisuje się w naszą miejską politykę od-
ciążania centrum z ruchu samochodowego. 
Na przebudowanym deptaku pojawi się zie-
leń i mała architektura. Realizując wnioski 
mieszkańców, nasadzimy tu aż 54 drzewa – 
mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

Łagodna zima pozwoliła wykonawcy 
szybko realizować kolejne etapy robót. Obec-
nie trwają prace związane z wykonaniem 
przezbrojenia sieci, czyli kabli energetycz-
nych, kabli teletechnicznych, przyłączy sieci 
kanalizacji deszczowej (wpusty), kanalizacji 
sanitarnej. Budowany jest także wodociąg 

dla nowych ujęć wody – do podlewania i jako 
zasilenie fontanny. Natomiast Tauron Ciepło 
wykonuje przyłącza sieci ciepłowniczej dla 
potrzeb budynku Starego Dworca.

Warto przypomnieć, że w poprzednich la-
tach z ruchu wyłączono ul. Mariacką, która 
jest dziś popularnym deptakiem z wieloma 
restauracjami i pubami, a także ul. Ban-
kową, która przebiega między budynkami 
Uniwersytetu Śląskiego. Rozważane jest 
także wdrożenie podobnego rozwiąza-
nia przy siedzibie Politechniki Śląskiej przy  
ul. Krasińskiego.

Inwestycja: Remont ul. Mariackiej
Termin rozpoczęcia prac:  
marzec 2020 r.
Termin ukończenia prac:  
kwiecień 2020 r. 
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Remonty w mieście
Od 20 kwietnia trwa remont wiaduktu 
przebiegającego nad autostradą A4 
pomiędzy węzłem Murckowska w Ka-
towicach a węzłem Mysłowice. To 
kolejne prace po rozbiórce nieczyn-
nego taśmociągu, które powodują 
zmiany w organizacji ruchu w tym 
rejonie. Niedawno zakończono w po-
bliżu rozbiórkę starego, nieczynne-
go taśmociągu. W związku z tym 

na odcinku 2 km została zamknięta 
jezdnia w kierunku Krakowa, a ruch 
został przerzucony na jezdnię w kie-
runku na Katowice. W obu kierun-
kach występuje ograniczenie pręd-
kości do 60 km/h. Utrudnienia 
mogą potrwać do końca czerwca 
tego roku.

Z kolei na 10 lipca planowane jest 
zakończenie modernizacji mostu 

na rzece Kłodnicy na ulicy Kijowskiej 
obok osiedla Kokociniec. Na razie 
ruch pojazdów w tym miejscu od-
bywa się wahadłowo. W 2016 roku 
wykonano ekspertyzę stanu tech-
nicznego mostu, która wykazała zły 
stan techniczny obiektu. Ze względu 
na postępującą destrukcję elementów 
konstrukcyjnych oraz brak możliwo-
ści usunięcia przyczyn powstałych 

uszkodzeń zalecono komplekso-
wą przebudowę mostu. W związ-
ku z tym rozpoczęto rozbiórkę sta-
rego obiektu i budowę nowego mostu 
jednoprzęsłowego. Prace związa-
ne z przebudową rozpoczęto 11 wrze-
śnia 2019 z zachowaniem ciągłości 
ruchu pieszego i kołowego. Planowa-
ny koszt przebudowy wynosi 1 688 
860 zł brutto.

Inwestycja: Centrum Przesiadkowego „Zawodzie”
Termin rozpoczęcia prac: styczeń 2018 r.
Planowany termin zakończenia prac: IV kwartał 2020 r.
Całkowity koszt inwestycji: 86,16 mln zł, w tym:
  zaangażowanie miasta Katowice 72,73 mln zł
  zaangażowanie Tramwajów Śląskich SA 13,42 mln zł

W ramach inwestycji powstają m.in.:
 budynek obsługi podróżnych, który 
pomieści strefę dla podróżnych, zaplecze 
socjalne dla kierowców i motorniczych, 
punkt sprzedaży biletów, pomieszczenie 
handlowe przeznaczone na małą gastro-
nomię oraz ogólnodostępne toalety, 
 dwa parkingi naziemne funkcjonujące 
w systemie Park&Ride na 405 samocho-
dów osobowych, w tym 17 miejsc dla 
pojazdów osób niepełnosprawnych,
 wiata rowerowa z 36 miejscami  
postojowymi,
 miejsca postojowe dla autobusów ko-
munikacji miejskiej, 
 punkty krótkotrwałego postoju Kiss&Ride,
 miejsca postoju TAXI,
 centrum wyposażone będzie w system 
monitoringu wizyjnego, urządzenia Sys-
temu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, 
infoboxy, biletomaty, system parkingowy, 
na który składać będą się parkomaty oraz 
terminale wjazdowe i wyjazdowy.

Z końcem kwietnia zaawansowanie prac 
osiągnęło poziom 83%! Raport z budowy:
 budynek obsługi podróżnych został 
ukończony w stanie surowym. Trwają 
prace instalacyjne i wykończeniowe, w tym 
instalacja ogrzewania, montaż ocieplenia, 

wykonanie poszycia oraz elementów elewa-
cji i fasady budynku,
 konstrukcja wiaty przystankowej 
została wykonana. Trwają prace zwią-
zane z wykonaniem pokrycia konstrukcji 
dachu wiaty,
 roboty drogowe są na etapie układania 
warstw nawierzchni asfaltowych na  
ul. 1 Maja na odcinku od wjazdu na budowę 
do pętli autobusowej włącznie. Trwają 
prace nawierzchniowe dróg i chodników 
w rejonie ul. 1 Maja, przystanków Park&Ride 
oraz pętli autobusowej,
 torowisko jest zmontowane w całości, 
trwają prace związane z budową tramwa-
jowej sieci trakcyjnej,
 trwają prace związane z budową 
oświetlenia ulicznego w rejonie chodni-
ków przy parkingu Park&Ride oraz wysp 
na parkingu autobusowym,
 wykonano przyłącze wodociągowe do 
budynku obsługi podróżnych,
 trwają prace związane z budową kana-
lizacji deszczowej na ul. 1 Maja.

Uwaga, od maja planowana jest zmiana or-
ganizacji ruchu tramwajów na Zawodziu. 
Tramwaje będą jeździć po nowym torowisku 
wzdłuż ul. 1 Maja z pominięciem obecnego 
objazdu po pętli.

Bezpieczniej na ul. 1 Maja w rejonie Uniwersytetu Ekonomicznego
W lipcu ubiegłego roku doszło do śmiertelnego 
wypadku na torowisku tramwajowym wzdłuż 
ul. 1 Maja na wysokości Uniwersytetu Ekono-
micznego. Wraz z Komendą Miejską Policji  
w Katowicach oraz spółką Tramwaje Śląskie 
miasto przeprowadziło analizę w sprawie miej-
scowego zawężenia obydwu jezdni ul. 1 Maja  
oraz wyznaczenia przejść dla pieszych. 
Pod koniec kwietnia Miejski Zarząd Ulic i Mo-
stów w Katowicach wdraża nową organizację 
ruchu w tym miejscu, a także montuje doświe-
tlenie, które poprawi bezpieczeństwo pieszych.

– Celem nowej organizacji ruchu jest skomu-
nikowanie przystanku, tak aby piesi nie poruszali 
się wzdłuż torowiska i nie przekraczali jezdni  
w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Pojawią 
się wyniesione przejścia dla pieszych oraz nowe 
oświetlenie, na które przeznaczymy 100 tys. zł – 

 mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu mia-
sta i dodaje, że samo wdrożenie organizacji ruchu 
zrealizowane będzie w ramach środków MZUiM 
Katowice. Oprócz doświetlenia i przebudowy 
przejść zlikwidowany zostanie również chodnik 
wzdłuż torowiska oraz pojawi się zawężenie 
jezdni. Prace zakończą się do końca maja. 

W czerwcu rozpocznie się wdrażanie no-
wej organizacji ruchu na ul. Panewnickiej, gdzie 
również nowe rozwiązania mają podnieść bez-
pieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.  
– W ramach tej inwestycji ponad trzydzieści 
przejść dla pieszych wzdłuż ul. Panewnickiej 
zostanie doświetlonych lub wyniesionych. 
Na doświetlenie przeznaczymy około 200 tys. zł,  
a pozostałe prace wykonamy siłami wła-
snymi – wyjaśnia Piotr Handwerker, dyrektor 
MZUiM w Katowicach.
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Raport z budowy węzłów drogowych  
w Piotrowicach i na Giszowcu
W Katowicach trwa przebudowa dwóch dużych węzłów drogowych w ciągu DK81. Szacowana wartość 
prac wynosi przeszło 330 mln zł, z czego 260 mln zł stanowią pozyskane przez miasto środki unijne.

Inwestycja: Przebudowa skrzyżowania ul. Pszczyńskiej (DK86) z ul. 73 Pułku 
Piechoty (DK81), Giszowiec
Termin rozpoczęcia prac: kwiecień 2019 r.
Planowany termin ukończenia prac: listopad 2021 r.
Całkowity koszt: 259,2 mln zł

Inwestycja składa się z dwóch zasadni-
czych części. – Pierwsza z nich to bu-
dowa nowego bezkolizyjnego węzła dwóch 
dróg krajowych: ul.  Pszczyńskiej (DK86)  
i ul. 73. Pułku Piechoty (DK81) oraz roz-
budowa ulicy Pszczyńskiej (DK86) od 
autostrady A4 do ul.  Górniczego Stanu. 
Usprawnione zatem zostanie skomuniko-
wanie ponadlokalne obszaru południowej 
części aglomeracji katowickiej z jej strefą 
centralną oraz miejskiego obszaru połu-
dniowo-wschodniej części Katowic w za-
kresie połączenia z drogami krajowymi oraz 
centrum miasta. Druga część obejmuje roz-
budowę istniejącego dziś węzła drogowego 
ul. Pszczyńskiej (DK86) z ulicami 73 Pułku 
Piechoty, Karolinki, Kolistą, obsługującego 
ruch lokalny – wyjaśnia Bogusław Lowak, 
naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Mia-
sta Katowice. 

Aktualnie trwają prace związane z przebu-
dową sieci teletechnicznych, sieci kablowych, 
robotami żelbetowymi obiektów, montażem 
konstrukcji w systemie Viacon, pracami przy 
kanalizacji deszczowej, przebudową magi-
strali wodociągowej, wykonywaniem tzw. 
mikrotunelingu magistrali wodociągowej. 

Ponadto realizowany jest szereg prac drogo-
wych, m.in. roboty ziemne i budowa warstw 
konstrukcyjnych dróg – w tym budowa na-
sypów nowych łącznic, nasypu oraz wyko-
nywanie warstw konstrukcyjnych w ciągu 
ul. Pszczyńskiej, wykopy oraz nakładanie 
warstw konstrukcyjnych w ciągu ul. 73. 
Pułku Piechoty. Rozpoczęły się również 
prace związane z przebudową układu dro-
gowego w rejonie skrzyżowania ulic Kolistej 
– Karolinki – 73. Pułku Piechoty. Aktualnie 
wprowadzona została tymczasowa zmiana 
organizacji ruchu, która skutkuje m.in. wydłu-
żeniem zamknięcia ul. Pszczyńskiej w kie-
runku Tychów, w celu prowadzenia prac przy 
rozbiórce starej jezdni oraz budowy nowych 
sieci i przejść podziemnych. Do tej pory za-
kończono już przebudowę sieci ciepłociągo-
wej, gazociągowej średniego ciśnienia oraz 
średniego podwyższonego ciśnienia, linii 
wysokiego napięcia, a także budowę kanału 
technologicznego sieci sprężonego powie-
trza. Utrudnienia dla kierowców znacząco 
zmniejszą się w momencie, gdy do użytku 
oddane zostanie pierwsze bezkolizyjne połą-
czenie DK 86 z DK 81, co ma nastąpić jeszcze 
w tym roku.

Prace przy przebudowie węzła drogo-
wego na DK81 na skrzyżowaniu ulic 
Kościuszki i Armii Krajowej w Piotrowi-
cach rozpoczęły się o 15 miesięcy wcze-
śniej niż przy inwestycji na Giszowcu 
i w związku z tym są o wiele bardziej 
zaawansowane. W ostatnich tygodniach 
prowadzono roboty kanalizacyjne 
w ciągu ul. Armii Krajowej na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. 
Małachowskiego, a obecnie są one kon-
tynuowane po drugiej stronie jezdni. 
Ponadto wykonywane są czynności 
związane z konstrukcją drogi, chodnika, 
przystanku autobusowego i sieci tele-
technicznej. – Wyłączony z ruchu został 
pas prowadzący od Piotrowic do Ligoty, 
przy czym objazd pozostał na dotych-
czasowych zasadach. W tym okresie 
fragment ul. Armii Krajowej jest nadal 
jednokierunkowy, a kierowcy jadący od 
strony Ligoty są prowadzeni objazdem  
ul. Małachowskiego. Ruch w kierunku Li-
goty utrzymany jest ul. Armii Krajowej – 
wyjaśnia Ewa Lipka, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta i dodaje, że po zakończe-
niu tego etapu prac wykonawca będzie 

musiał przeprowadzić analogiczne prace 
także od strony Piotrowic.

Przypomnijmy, że w ramach inwesty-
cji zrealizowane zostanie nowoczesne, 
dwupoziomowe skrzyżowanie. – Jedną 
z podstawowych kwestii jest oddziele-
nie ruchu tranzytowego od komunikacji 
lokalnej. W ramach przebudowy powsta-
nie tunel, dzięki któremu jadąc z centrum 
w kierunku Mikołowa i też w drugą stronę, 
nie będziemy zatrzymywać się na tym 
skrzyżowaniu. Mieszkańcy południowych 
dzielnic Katowic po zakończeniu przebu-
dowy odczują ogromną poprawę – będzie 
podróżowało się szybciej i bardziej kom-
fortowo nie tylko samochodami, ale także 
autobusami. Z kolei płynny ruch oznacza 
także spadek emisji spalin i hałasu  – 
mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Inwestycja:  
Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki i Armii Krajowej, Piotrowice
Termin rozpoczęcia prac: styczeń 2018 r.
Planowany termin ukończenia prac: III kwartał 2020 r.
Całkowity koszt: 73,4 mln zł
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GOSPODARKA ODPADAMI A KORONAWIRUS

Śmieciowe ABC, czyli jak prawidłowo 
wyrzucać śmieci w czasie epidemii

Czy wiesz, że GPZO znów działają? Czy 
poprawnie wyrzucasz maseczki i rę-
kawiczki? Mamy odpowiedzi na naj-
ważniejsze pytania dotyczące odpa-
dów w czasie pandemii
Od 22 kwietnia „odmrożone” zostały wszyst-
kie katowickie Gminne Punkty Zbiórki Od-
padów. Funkcjonują według zaostrzonych 
rygorów bezpieczeństwa sanitarnego. Miej-
skie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej wyjaśnia, jak wyglądają najnowsze 
wytyczne w miejskiej gospodarce odpa-
dami w związku z koronawirusem. – Co-
dziennie odbieramy telefony od mieszkańców 
Katowic, którzy dopytują o szczegółowe 
kwestie, związane z postępowaniem z od-
padami. Dlatego przygotowaliśmy zestawie-
nie najważniejszych pytań i odpowiedzi w tej 
kwestii. Powstały na bazie najaktualniejszych 
wytycznych Ministerstwa Klimatu i Głów-
nego Inspektoratu Sanitarnego, które uzupeł-
niliśmy o zagadnienia, z jakimi spotykamy 
się teraz najczęściej – mówi Robert Potucha, 
wiceprezes MPGK Katowice.

Obiór odpadów w workach Big Bag – 
kiedy wróci ta usługa?
Big Bagi będzie można ponownie zamawiać 
od 4 maja. Tutaj także wdrożone zostaną 
rygory bezpieczeństwa, m.in. w biurze ob-
sługi klienta będą mogły znajdować się mak-
symalnie dwie osoby. Rekomendowane są 
płatności elektronicznie, choć kasa również 
będzie czynna.

Gminne Punkty Zbiórki Odpadów –  
jak będzie teraz wyglądać ich 
funkcjonowanie?
GPZO wznowiły działanie 22 kwietnia. Na ich 
terenie obowiązują zaostrzone rygory bez-
pieczeństwa. Klienci korzystający z punktów 

muszą nosić maseczki, rękawiczki oraz za-
chowywać dystans około 2 m od pozostałych 
osób. Pracownicy GPZO przestrzegają wy-
tycznych przewidzianych w miejscu pracy, 
związanych m.in. z odpowiednim dystan-
sem, zabezpieczeniami czy dezynfekcją.

Segregacja odpadów – czy coś się 
zmieniło? 
Nic nie uległo zmianie w kwestii segregacji 
śmieci. Nadal obowiązują zasady selektyw-
nej zbiórki: wszystkie odpady powinniśmy 
wyrzucać do odpowiednich pojemników, 
przeznaczonych na określone frakcje.

Wiaty na śmieci – czy powinny teraz 
pozostawać otwarte czy zamknięte, 
aby zminimalizować konieczność 
kontaktu z elementami dotykowymi?
Jeśli będziemy stosować się do wytycz-
nych dotyczących noszenia maseczek i rę-
kawiczek, to nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby zachować dotychczasowe rozwiąza-
nia. Ostateczna decyzja w tej sprawie leży 
po stronie zarządców danego osiedla lub 
wspólnoty mieszkaniowej.

Zużyte maseczki i rękawiczki –  
jak wyglądają wytyczne dotyczące ich 
wyrzucania?
Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne 
stosowane przez osoby zdrowe powinny 
być zebrane workach, które po zawiązaniu 
wrzucane są do pojemnika lub worka na od-
pady zmieszane.

Oczywiście niezależnie czy mamy 
stan epidemiologiczny, czy funk-
cjonujemy w „trybie normalnym”, 
worki z odpadami powinny być zamykane. 
Zwłaszcza jeżeli pojemniki nie są zamy-
kane w wiatach. W ten sposób zapobiegamy 

rozwiewaniu odpadów. Pamiętajmy, 
że odpady bywają ciekawym łupem dla 
gryzoni i innych zwierząt, które również 
mogą przenosić różnego rodzaju choroby. 
Dlatego niezależnie od sytuacji zawiązujmy 
worki z odpadami przed ich wyrzuceniem.

Kosze na zewnątrz czy domowe – 
gdzie lepiej wyrzucić zużyte maseczki 
i rękawiczki?
Ważne, aby jednorazowe środki ochronne 
trafiły do kosza na śmieci, a nie na chodnik 
czy trawnik. Jeżeli nie jesteśmy zakażeni, 
to również nasze odpady nie są zakażone. 
Zgodnie z wytycznymi tego typu środki 
ochrony można zawinąć do worka/torebki 
foliowej i wyrzucić do zwykłego kosza 
na odpady. Nie ma znaczenia, gdzie się on 
znajduje. W przypadku koszy na zewnątrz –  
problemem mogą być teraz jednorazowe rę-
kawiczki słabszej jakości, których używamy 
np. podczas zakupów. Po dostaniu się do ka-
nalizacji mogą one spowodować zatykanie 
instalacji. Dlatego pamiętajmy przy wycho-
dzeniu ze sklepu, aby takie środki ochrony 
również zawinąć do worka i dopiero wtedy 
wyrzucić do kosza znajdującego się przy 
sklepie. 

Chusteczki antybakteryjne – gdzie je 
wyrzucać i dlaczego nie do toalety?
Podobnie jak rękawiczki czy maseczki jed-
norazowe chusteczki antybakteryjne należy 
wrzucić do woreczka, zawinąć i wyrzucić 
do zwykłego kosza na odpady. Nie należy 
ich wyrzucać do toalety. Tego typu materiały 
higieniczne wykonane są ze specjalnych tka-
nin, które nie rozpuszczają się w ściekach. 
Może to doprowadzić do zatkania rur, zatoru 
lub awarii urządzeń kanalizacyjnych. Bywają 
na rynku produkty higieniczne w formie 

chusteczek (np. nawilżany papier toale-
towy), które mogą być wrzucane do toalety, 
ale wtedy na opakowaniu zawsze znajduje się 
informacja lub oznaczenie, że dany środek 
jest bezpieczny dla kanalizacji.

Środki dezynfekujące o statusie 
biobójczym – co z opakowaniami 
pustymi lub niezużytymi do końca?
Opakowania po środkach biobójczych, wy-
korzystywanych w gospodarstwach domo-
wych, uznawane są za odpady potencjalnie 
niebezpieczne i powinny trafić bezpośred-
nio do GPZO. Najlepiej czasowo takie opa-
kowanie umieścić w bezpiecznym miejscu, 
niedostępnym dla dzieci i w dogodnym mo-
mencie dostarczyć do GPZO. Jeżeli dany 
środek biobójczy (bądź inny zawierający 
skład niebezpieczny) nie został wykorzy-
stany do końca, również powinien trafić 
do GPZO. Należy jednak poinformować 
obsługę punktu, iż opakowanie nie jest 
puste. Pozwoli to pracownikom na odpo-
wiednie magazynowanie, a następnie skie-
rowanie do specjalistycznej utylizacji tego 
typu odpadu. Kategorycznie zabronione jest 
wylewanie resztek środków biobójczych 
bądź innych o niebezpiecznym składzie do 
kanalizacji! 

Przeterminowane lub niezużyte leki – 
jak w obecnej sytuacji je wyrzucać?
Jeżeli leki zostały całkowicie zużyte i zostały 
po nich tylko opakowania, wystarczy podzie-
lić je odpowiednie frakcje (papier, plastik, 
szkło) i wrzucić je do odpowiednich pojem-
ników. Przeterminowane i niezużyte leki tak 
jak do tej pory można wyrzucać w wyzna-
czonych aptekach, do specjalnie oznaczonych 
pojemników. Ponadto można też je oddać do 
GPZO. 
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Z MARIĄ GARUS ROZMAWIA MICHAŁ MALINA

Fin del Mundo – wyprawa z Katowic  
na koniec świata
„Nazywam się Maria Garus. Od urodze-
nia jestem mieszkanką Katowic. Nie-
całe 3 lata temu rzuciłam wszystko, co 
miałam i ruszyłam w solo podróż na ro-
werze z koła podbiegunowego na Ala-
sce do najdalej na południe położonego 
miejsca na świecie: Usuiaia w Argen-
tynie. Miejsce to nazywa się umownie: 
Fin del Mundo, a więc Końcem Świata. 
Podczas mojej wyprawy przejechałam 
15 krajów. Podróż odbywała się trasą 
przez Góry Skaliste Ameryki Północ-
nej i Andy Ameryki Południowej. Nie-
stety, niemal tuż przed końcem prze-
rwała mi ją epidemia koronawirusa. 
Do tej pory przejechałam około 24 tys. 
km i wjechałam do ostatniego kra-
ju, z którego musiałam się ewakuować 
do Polski. Moja wyprawa została obję-
ta przez honorowym patronatem prezy-
denta Katowic”.

Pisze pani o sobie: „Nigdy wcześniej nie 
byłam na obcym kontynencie, nie rozbijałam 
sama namiotu, porozumiewałam się 
po angielsku w stopniu podstawowym, a mój 
hiszpański właściwie nie istniał. Nigdy nie 
podróżowałam sama”. Z Katowic na Ziemię 
Ognistą to trochę daleko…

Wiedziałam, że nie mam żadnego do-
świadczenia ani w podróżowaniu, ani w pe-
dałowaniu, nie mówiąc już o tym, że nigdy 
nawet nie byłam sama w życiu, a co dopiero 
gdzieś daleko w Ameryce. Wiedziałam, 
że będę bardzo się bała i zrobię wszystko, 
żeby wrócić jak najszybciej do domu. Po-
stanowiłam więc odciąć sobie sama tę po-
tencjalną drogę ucieczki: rzuciłam pracę, 
dotychczasowe życie i znalazłam najbar-
dziej odległe miejsce, jakie tylko przyszło 
mi na myśl: Alaskę. Tak naprawdę wątpi-
łam, czy mogę dojechać nawet do Kanady. 
Po prostu chciałam jechać po to, żeby udo-
wodnić sobie, że mogę, a także żeby wyzbyć 
się lęku, który był we mnie od zawsze: przed 
rozmawianiem z obcymi, używaniem an-
gielskiego, przed naturą, ale przede wszyst-
kim przed byciem sama ze sobą. Decyzję 
podjęłam i wykonałam w pół roku, bo wie-
działam, że im szybciej to zrobię, tym lepiej. 
Dlaczego akurat rower? Skąd środki 
potrzebne do tak długiej podróży? 

Rower jest najtańszym środkiem 
transportu, a ja nie miałam pieniędzy. Po-
nadto o wiele straszniejsze wydawało mi 
się wyjechanie na stopa czy wynajęcie 
auta, bo kiepsko znałam język: miałam 
dwóję z angielskiego na maturze. Na ro-
werze mogłam się po prostu schować w le-
sie i z nikim nie gadać na początku, a potem 
delikatnie wchodzić w nową, językową 
rzeczywistość. Żeby móc pojechać, musia-
łam sprzedać wszystko, co miałam, zabrać 

wszystkie oszczędności i zapomnieć o wy-
godach. Spałam pod namiotem. Z czasem 
nauczyłam się też wykorzystywać jego ze-
wnętrzną warstwę jako tarp, a odwrócony 
do góry nogami rower jako stelaż. Przez 
całą drogę do Ekwadoru praktycznie nie 
płaciłam za nocleg. Jak tylko było też moż-
liwe, starałam się pracować: sprzedawałam 
na ulicy pocztówki z mojej wyprawy, cza-
sem płacono mi drobne pieniądze za wolon-
tariat, korzystałam też z crowdfoundingu, 
otwierając dwa duże projekty dotyczące 
Ameryki Środkowej oraz Południowej 
na platformie Polak Potrafi. Bardzo dużo 

pomogli mi także ludzie, których spotka-
łam na mojej drodze: często zapraszali 
mnie na posiłek, dawali nocleg czy na-
wet pieniądze.
Nominacja do nagrody Traveler prestiżowego 
wydawnictwa National Geographic dodaje 
skrzydeł? 

I to ogromnie!!! Szczerze mówiąc, ni-
gdy nie śniłam, że to może się wydarzyć. 
National Geographic to niezwykłe wydaw-
nictwo i od dziecka podziwiałam ich pro-
gramy oraz czasopisma. Jeśli chcielibyście 
zapoznać się z niesamowitymi podróżami 
nominowanymi w tym roku do nagrody, za-
praszam na stronę http://travelery.national-
-geographic.pl/.
Powrót z pełnej przygód podróży do domu, 
w którym czeka panią kwarantanna jest trudny? 

Tak, to bardzo trudny czas i jakoś wciąż 
nie umiem się w tej nowej rzeczywistości od-
naleźć. Kiedyś niemal każdy mój dzień zaczy-
nał się i kończył kwintesencją wolności: jazdą 
na rowerze w przepięknych, bezkresnych An-
dach. Niestety, zaraz po przylocie do Polski 
musiałam udać się na przymusową, spraw-
dzaną codziennie przez policję, 2-tygodniową 
kwarantannę – co wraz z przymusową 
kwarantanną w Argentynie spowodowało, 
że przez ponad miesiąc praktycznie nie 

mogłam wyjść z domu choćby wyrzucić 
śmieci. Obecnie na szczęście moja ścisła kwa-
rantanna już się skończyła i mogę w maseczce 
wyjść do sklepu.
Co dalej z wyprawą przerwaną przez 
epidemię koronawirusa?

Zrobię wszystko, co tylko będzie moż-
liwe, by ukończyć podróż. Epidemia prze-
rwała moją trasę po ok. 24 tys. kilometrów. 
Brakuje mi jeszcze około 4 tys. km, żeby 
dotrzeć do Usuiaia, do Ziemi Ognistej. 
Niestety sytuacja na świecie wciąż jest bar-
dzo niestabilna, nadal nie latają samoloty, 
cała turystyka stoi. Dodatkowo w chwili 
obecnej nawet nie mam roweru, bo został 
on zarekwirowany przez władze argen-
tyńskie na czas epidemii. Muszę czekać 
na wyjaśnienie sytuacji przez polską amba-
sadę w Buenos Aires, co może potrwać całe 
miesiące w tym całym chaosie. 

Katowiczanka jest nominowana w konkursie 
Travellery prestiżowego wydawnictwa National 
Geographic. Zachęcamy do głosowania 
na Marię Garus na stronie travelery.national-
geographic.pl. Aby głos był ważny, trzeba 
zagłosować w każdej z 5 kategorii i zostawić 
adres e-mail. 

Zrobię wszystko, 
co tylko będzie możliwe, 
by ukończyć podróż.
Epidemia przerwała
moją trasę po ok. 24 tys. km. 
Brakuje mi jeszcze około
4 tys. km, żeby dotrzeć 
do Usuiaia, 
do Ziemi Ognistej
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KATOWICKI PROGRAM POMOCY SENIOROM W INNEJ FORMIE

Złota rączka? Tak, ale zdalnie
„Złota rączka” pomaga seniorom w Ka-
towicach od lutego roku, kiedy to pre-
zydent Marcin Krupa, realizując swoją 
zapowiedź z jesieni 2018 roku, zainau-
gurował ten program. Zakłada on wy-
konywanie drobnych napraw w domach 
osób powyżej 65. roku życia. 
Niestety ze względu na epidemię koronawi-
rusa dojazdy „złotej rączki” zostały zawie-
szone. – Nie ma niestety możliwości, by nasz 
fachowiec pojawiał się u katowickich senio-
rów i wykonywał prace remontowe. Ryzyko 
takich odwiedzin byłoby zbyt wielkie dla 
obu stron – jak mówi Katarzyna Loska-Sza-
frańska, prezes Fundacji Rozwoju Ekonomii 

Społecznej, która realizuje program na zle-
cenie miasta. – Dlatego wprowadzamy nową 
możliwość: konsultacje „złotej rączki”. Nasz 
fachowiec jest dostępny dla seniorów pod nu-
merem tel. 789 249 673 od godziny 8.00 do 
16.00, od poniedziałku do piątku. 

– Czasami chodzi nie tyle o poradę, co 
wsparcie, motywację. Zawsze naciskam 
na bezpieczeństwo, szczególnie jeżeli cho-
dzi o sprawy związane z prądem, wtedy 
należy zawołać fachowca – mówi Krzysz-
tof Makieła, czyli katowicka złota rączka. 
–  Czasem seniorom po prostu brak siły. 
Ktoś dzwonił, że okna się nie domykają, 
trzeba było użyć większej siły, jakąś rurkę 

wsadzić i już udało się zaradzić problemowi. 
To są banalne rzeczy czasem, ale trzeba je 
zasugerować, wskazać – dodaje.

Ci, którzy skorzystali z usług pana 
Krzysztofa, ale i ci, którzy czekają na zakoń-
czenie epidemii i przyjazd złotej rączki, czę-
sto wyrażają swoją wdzięczność. – Ostatnio 
dzwoniłem do seniorów, których odwiedza-
łem przed epidemią, a w obecnej sytuacji nie 
mogę pojawić się u nich ponownie. Seniorzy 
często cieszą się z kontaktu, mówią, że ich 
to motywuje i wzmacnia na duchu – mówi 
pan Krzysztof.

Wśród najczęstszych usterek napra-
wianych do tej pory były np. naprawy 

kranów w kuchni i łazience, zatkane od-
pływy, źle przykręcone gniazdka, regula-
cje drzwiczek, drobne stolarskie naprawy. 
– Najstarsza seniorka miała 98 lat, u niej 
wymieniałem żarówki. Całe życie poma-
gam, jestem społecznikiem, sam wychowa-
łem się w warsztacie stolarskim – dodaje 
katowicka złota rączka.

Z niecierpliwością czekamy więc, gdy 
normalne wizyty u seniorów będą mo-
gły zostać wznowione. Na pewno od razu 
wszystkich zainteresowanych poinformu-
jemy – podsumowuje Katarzyna Loska-Sza-
frańska.  

(S. RYBOK)

Wiosna w pełni 

Kwiecień i maj to tradycyjnie czas intensywnych działań dla pracowników katowickiego Zakładu Zieleni Miejskiej. Prowadzone jest nasadzanie krzewów, kwiatów, bylin i ziół. W wielu miejscach pojawiają się 
m.in. aksamitki, begonie stale kwitnące w pięciu odmianach, starzec popielny, cynia o kwiatach pojedynczych i pełnych, dalia, koleus, smagliczka w kilku nowych kolorach, szałwia błyszcząca „Bright Red”, 
szałwia omączona „Victoria Blue”, szarłat trójkolorowy, werbena patagońska i żeniszek. Nasadzane są także nowe drzewa. 
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KATOWICE W SKRÓCIE – WAŻNE INFORMACJE
Przekażcie swój 1% 
podatku dochodowego OPP 
działającym w Katowicach!

W ostatnich tygodniach wszyscy znaleźli-
śmy się w kryzysowej sytuacji zagrożenia 
zakażeniem koronawirusem. Wszystkie 
obostrzenia z tego tytułu, wprowadzone, 
by chronić nasze zdrowie, dotyczyły mię-
dzy innymi funkcjonowania różnych 
urzędów, w tym urzędów skarbowych. 
Dlatego też termin rozliczenia się z fisku-
sem z podatku za 2019 rok został przesu-
nięty na koniec maja 2020, dzięki czemu 
mamy trochę więcej czasu na zapoznanie 
się z działalnością katowickich Organi-
zacji Pożytku Publicznego i wskazanie, 
której z nich urząd skarbowy przekaże 
1% z naszego podatku. 

W działaniach prowadzonych przez 
miasto i jego jednostki wspomagają nas 
podmioty trzeciego sektora, czując po-
trzebę zapewnienia bezinteresownego 
wsparcia mieszkańcom Katowic, zwłasz-
cza osobom w wieku senioralnym. 
Również w ostatnim czasie we współ-
pracy z Miastem Katowice w różny sposób 
wspierają walkę z epidemią koronawirusa, 
pamiętając o osobach najbardziej potrze-
bujących w naszym mieście. Dlatego to 
ważne, by przekazując 1% dla OPP, wybrać 
taką organizację, która działa lokalnie – 
zgodnie z hasłem 1% Zostaw Blisko. 

Dla przypomnienia: co robią ka-
towickie OPP? Pomagają osobom 
chorym, z niepełnosprawnościami i bez-
domnym, działają na rzecz seniorów, wspo-
magają w rozwoju dzieci i młodzież, 
również zagrożoną wykluczeniem spo-
łecznym, chronią środowisko, przeciw-
działają bezdomności zwierząt, organizują 
zajęcia sportowe i promują aktywność fi-
zyczną, zajmują się szeroko pojętą edukacją 
oraz kulturą. Nasz 1% na pewno pomoże 
im w dalszym ciągu prowadzić i rozwijać 
ich działalność statutową. 

Jak przekazujemy swój 1%? Nadal mo-
żemy to zrobić papierowo, wpisując do 
swojego PIT-a nr KRS wybranej Organiza-
cji Pożytku Publicznego. Ale możemy też 
skorzystać z usługi Twój e-PIT. Bez względu 
na sposób złożenia, przypominamy: nadal 
to my, podatnicy, decydujemy, której OPP 
chcemy przekazać swój 1% podatku.

Również emeryci i renciści, czyli 
osoby rozliczane przez organy rentowe, 
mogą w prosty sposób wskazać organi-
zację pożytku publicznego, bez koniecz-
ności dokonywania skomplikowanych 
wyliczeń. Wystarczy, że w PIT-OP wskażą 
wybraną OPP i podadzą jej numer KRS. 
PIT-OP można wysłać do Urzędu Skar-
bowego w formie elektronicznej lub 
tradycyjnie pocztą po odręcznym wypeł-
nieniu formularza.

Aktualnie jest 126 organizacji pożytku 
publicznego z siedzibą w Katowicach, 
uprawnionych do otrzymania 1% podatku 
dochodowego za 2019 rok, a ich lista jest 
dostępna na stronie www.katowice.eu/ngo/
ngo/1-dla-opp.

Zmiana sposobu udzielania 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej

Z powodu epidemii obowiązują zmie-
nione zasady udzielania bezpłatnych po-
rad prawnych świadczonych przez miasto 
Katowice. 

Aby skorzystać z takiej pomocy, należy 
złożyć wniosek do Urzędu Miasta – druk 
dostępny jest na www.katowice.eu – za-
kładka Dla mieszkańca/ Załatw sprawę/
Nieodpłatna pomoc prawna. Wniosek 
należy podpisać i złożyć w Wydziale Po-
lityki Społecznej albo zeskanować (lub zro-
bić zdjęcie) i wysłać na adres: katarzyna.
szoltysik@katowice.eu. W wyjątkowych 
sytuacjach, np. gdy senior nie korzysta z ko-
munikacji elektronicznej lub nie ma dru-
karki czy skanera - wniosek można złożyć 
telefonicznie – nr tel. (32) 259 3736. 

Po otrzymaniu wniosku pracownik 
Wydziału Polityki Społecznej skontak-
tuje się z osobą uprawnioną celem usta-
lenia konkretnej daty i godziny porady. 
Prawnik udzieli pomocy telefonicznie, 
mailowo bądź za pomocą innych środ-
ków porozumiewania się na odległość. 
Zmiana w funkcjonowaniu punktów nie-
odpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego ważna jest 
do odwołania.

(RED)

Konsultacje społeczne 
„Programu ochrony 
środowiska przed hałasem” 
Do 11 maja można zgłaszać uwagi i po-
stulaty do projektu „Programu ochrony 
środowiska przed hałasem dla miasta Ka-
towice na lata 2019–2024”. Dokument ten 
ma na celu wskazanie działań w mieście, 
które ograniczą emisję hałasu do środowi-
ska, a tym samym poprawią komfort życia 
mieszkańców Katowic. – Przedstawiony 
projekt dokumentu stanowi aktualizację 
Programu uchwalonego w 2017 roku i jest 
trzecim opracowaniem tego typu dla Kato-
wic – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta. –  Projekt został stwo-
rzony na podstawie gruntownej analizy 
efektywności dostępnych środków obni-
żenia hałasu. Opracowując ten dokument, 
wzięto pod uwagę nie tylko wyniki mapy 
akustycznej, stworzonej w 2018 roku, ale 
także tendencje rozwojowe miasta, uwagi 
mieszkańców oraz możliwości finansowe. 
Dzięki temu dostosowano go do polityki 
ekologicznej, rozwojowej i finansowej 
miasta – dodaje.

Mieszkańcy mogą zapoznać się z pro-
ponowanymi zapisami dokumentu poprzez 
stronę katowice.eu/konsultacje, a następnie 
zgłosić swoje uwagi za pomocą formularza 
konsultacyjnego, który będzie dostępny do 
11 maja. Wyniki konsultacji zostaną opu-
blikowane w postaci raportu. Natomiast 
przygotowany po konsultacjach program 
– po uchwaleniu przez Radę Miasta – sta-
nie się aktem prawa miejscowego, a jego 

ustalenia będą przez miasto sukcesywnie 
wdrażane. (RED)

Egzaminy szkolne
Egzamin ósmoklasisty będzie przepro-
wadzony od 16 do 18 czerwca br. Egza-
miny pisemne maturalne rozpoczną się 
8 czerwca. Nie będzie w tym roku egza-
minów maturalnych ustnych. Egzamin 
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 
potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Tak wy-
gląda harmonogram tegorocznych wiosen-
nych egzaminów.

Więcej na stronie  
Ministerstwa Edukacji – ww.gov.pl/web/

edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

Ogłoszono przetarg  
na generalnego wykonawcę 
hermetycznej hali MPGK
Ostateczne zielone światło dla budowy 
hali hermetyzacji w zakładzie Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunal-
nej przy ulicy Milowickiej w Katowi-
cach. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji 
środowiskowej i lokalizacyjnej spółka 
– z pewnym opóźnieniem spowodowanym 
koronawirusem –  ogłosiła przetarg na ge-
neralnego wykonawcę inwestycji. Termin 
składania ofert przez potencjalnych wyko-
nawców przewidziany został na 21 maja. 
Prace budowlane mają ruszyć w tym roku. 
Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 18 
mln złotych.

Nowa inwestycja będzie miejscem 
hermetyzacji procesu dojrzewania frak-
cji biodegradowalnej uzyskanej ze zmie-
szanych odpadów. Stabilizat po procesie 
pryzmowany dotychczas na zewnątrz, 
będzie poddawany procesowi dojrzewa-
nia w 10 żelbetowych, zamykanych komo-
rach. Planowana inwestycja obejmie także 
instalację przesiewania odpadów oraz 
systemy oczyszczania powietrza proceso-
wego i odcieków.

Hala to kolejny etap  procesu dostoso-
wywania zakładu do nowych wymogów 
środowiskowych, modernizacji i częścio-
wej hermetyzacji zakładu, na które w la-
tach 2012-2018 przeznaczono 120 mln zł. 
Przedsiębiorstwo zdecydowało się na ko-
lejną inwestycję, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom społeczności lokalnej. 
Wcześniej spółka przeprowadziła sze-
reg innych aktywności, które miały 
na celu zminimalizowanie uciążliwości 
zapachowych. Były to m.in. częściowa 
hermetyzacja procesu przetwarzania 
odpadów, stosowanie środków anty-
odorowych, poddawanie się zewnętrz-
nym kontrolom oraz szereg rozwiązań 
technologicznych. Podjęto także dzia-
łania w porozumieniu z okolicznymi 
miastami: Czeladzią, Sosnowcem i Sie-
mianowicami Śląskimi, w zakresie ustale-
nia i przeglądu wszystkich potencjalnych 
źródeł uciążliwości na sąsiadujących te-
renach.

Pożyczki  
dla mikroprzedsiębiorców 
Powiatowy Urząd Pracy w Katowi-
cach przyjmuje wnioski o udzielenie po-
życzki na pokrycie bieżących kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej 
mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na pod-
stawie art. 15zzd ustawy z 2 marca 2020 
roku o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych. Do składania wnio-
sków PUP zaprasza pracodawców, których 
siedziba lub miejsce prowadzenia działalno-
ści znajduje się na terenie Katowic.

Pożyczka dla mikroprzedsiębior-
ców stanowi wsparcie umożliwiające po-
krycie bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej. O pożyczkę 
mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, 
którzy prowadzili działalność gospodar-
czą przed 1 marca 2020 roku Pożyczka 
udzielana będzie jednorazowo, do  
5 tysięcy zł, ze stałym oprocentowa-
niem w skali roku, które wynosi 0,05 stopy 
redyskonta weksli przyjmowanych przez 
NBP. Rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie 
następowało po trzymiesięcznym okresie 
karencji, a okres spłaty pożyczki nie może 
przekroczyć 12 miesięcy. Na wniosek mi-
kroprzedsiębiorcy pożyczka wraz odset-
kami będzie umarzana pod warunkiem, 
że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 mie-
sięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy 
stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny 
wymiar czasu pracy w stosunku do stanu 
zatrudnienia na 29 lutego 2020 roku.

Wnioski należy składać w PUP wyłącznie 
poprzez platformę Praca.gov.pl. 
Informacje można uzyskać pod numerami 
telefonów: 32 259 95 03, 32 259 82 63; 32 259 
85 17; 32 259 98 91, wew. 323 i 204. 
Odnośnik do naboru: bit.ly/3aqgFVJ.

Nowe parkomaty  
na ulicach i płatności 
mobilne w planach
MZUiM rozpoczął montaż pięćdziesięciu 
nowych parkomatów. Urządzenia zagęsz-
czą obecną siatkę, a także zostaną zamon-
towane w poszerzonej strefie płatnego 
parkowania przy ulicach Ceglanej i Wita 
Stwosza. Ich uruchomienie uzależnione jest 
od stanu epidemii w Polsce. 

Nowych parkomatów będzie 50, po-
nadto na ulicach pozostaną także stare 
urządzenia (jest ich 78), które do połowy 
przyszłego roku będą funkcjonować na do-
tychczasowych zasadach. 

W nowych urządzeniach będzie można 
płacić kartą. Zasilane będą baterią słoneczną. 
Na zakup 50 nowych urządzeń, system infor-
matyczny oraz nowy system kontroli miasto 
przeznaczyło około 2 mln zł.

Warto wspomnieć, że trwają również 
prace związane z wprowadzeniem opłat 
za parkowanie przez aplikacje mobilne. 
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Nowa linia tramwajowa 
wzdłuż ul. Grundmanna
Tramwaje Śląskie wystąpiły do katowic-
kiego magistratu z wnioskiem o wyda-
nie pozwolenia na budowę nowej linii 
tramwajowej w mieście. To finalny etap 
prac przygotowujących do rozpoczęcia 
realizacji infrastruktury torowej wzdłuż  
ul. Grundmanna.

Tramwaje Śląskie zarządzają infrastruk-
turą tramwajową w całej metropolii. Ich 
głównym udziałowcem jest Miasto Katowice. 
Przez lata spółka prowadziła remonty i mo-
dernizacje istniejących tras na terenie stolicy 
GZM, a teraz szykuje się do budowy zupeł-
nie nowej trasy. Dwutorowa linia powstanie 
po zachodniej stronie ul. Grundmanna, sta-
nowiąc połączenie dla tramwajów porusza-
jących się ulicami Chorzowską i Gliwicką. 
Tym samym nowe torowisko będzie zachod-
nią szynową obwodnicą centrum miasta, 
wpływając na wzrost przepustowości, jak 
również umożliwi skomunikowanie śród-
mieścia w przypadku awarii na jednym z są-
siednich odcinków.

Wzdłuż ul. Grundmanna powstaną dwa 
tory, każdy o długości ok. 800 m, a także przy-
stanek tramwajowy na wysokości kompleksu 
biurowego Face2Face Business Campus. 
Od północnej strony wjazd i wyjazd tram-
wajów z ulicy będzie odbywał się poprzez 
nowy wiadukt planowany nad Drogową 
Trasą Średnicową. Innym obiektem realizo-
wanym w ramach zadania będzie most nad 
Rawą w południowej strefie inwestycji. Po-
nadto wykonana zostanie przebudowa pod-
ziemnej sieci energetycznej i gazowej oraz 
budowa tzw. stacji prostownikowej, odpowia-
dającej za zasilanie trakcji.

Jak informuje spółka, przetarg na wyko-
nanie robót budowlanych będzie ogłoszony 
niezwłocznie po otrzymaniu pozwolenia 
na budowę, co powinno nastąpić w najbliż-
szych miesiącach. 

Prowadzenie poszczególnych etapów 
robót ma być konsultowane z magistratem 
ze względu na skomplikowany charak-
ter inwestycji, m.in. w zakresie budowy 
przęsła nad DTŚ czy włączenie nowej 
trasy tramwajowej w ul. Gliwicką i zwią-
zane z tym utrudnienia w ruchu pie-
szym czy kołowym. Urząd Miasta 
Katowice o tych zmianach będzie infor-
mował z wyprzedzeniem.

W centrum wyrośnie Global 
Office Park
Od listopada ub. roku trwa budowa Glo-
bal Office Park. Nieużytki u zbiegu 
ulic Mickiewicza i Dąbrówki zmieniają 
się w wielofunkcyjny kompleks, w ramach 
którego powstaną miejsca pracy, lokale 
usługowe i mieszkaniowe oraz ponad dwa 
tysiące miejsc parkingowych.

Ta inwestycja ma zmienić krajobraz Ka-
towic i podnieść prestiż tej części centrum 
miasta. Najbardziej spektakularna część pro-
jektu to trzy 100-metrowe wieże o 25 kon-
dygnacjach i zróżnicowanych funkcjach. 
Budynki będą osadzone na 5-kondy-
gnacyjnym podium, wewnątrz którego 
zaplanowano lokale gastronomiczne, han-
dlowe i usługowe – również z wejściem od 
strony ulicy  – oraz miejsca parkingowe. 
Garaż dla samochodów powstanie także 
na dwóch poziomach pod ziemią. To w su-
mie 2138 stanowisk postojowych.

W dwóch wieżach zaplanowano 
biura o łącznej powierzchni najmu 55,1 tys. 
mkw. W trzecim wysokim budynku znaj-
dzie się 760 mieszkań o zróżnicowanym 
metrażu. Dotychczas ukończono ścianę 
szczelinową stanowiącą element nośny 
konstrukcji wież biurowych oraz zabezpie-
czenie wykopu pod dwupoziomowy par-
king podziemny. Ponadto toczą się prace 
ziemne i wzmacnianie podłoża poprzez pa-
lowanie. Trwa realizacja ściany szczelinowej 
pod wieżę mieszkaniową.

Uzupełnieniem inwestycji jest nie-
wielki, 6-kondygnacyjny budynek biurowy 
przy ul. Zabrskiej, liczący 4 tys. mkw. po-
wierzchni. Tu prace są już zaawansowane, 
powstają kondygnacje naziemne i jeszcze tej 
wiosny obiekt powinien być gotowy w sta-
nie surowym otwartym.

– Realizacja Global Office Park wzbu-
dza ogromne zainteresowanie, zarówno 
lokalnych mediów, jak i mieszkańców 
Katowic. Wielowymiarowy charakter 
kompleksu i światowej klasy odważna ar-
chitektura, doceniona już poza granicami 
naszego kraju, mogą uczynić ten projekt 
nową ikoną Śląska – rozpoznawalną nie 
tylko w Polsce, ale i na świecie – uważa Da-
niel Draga, członek zarządu Cavatina Hol-
ding, będącej inwestorem przedsięwzięcia.

W 2019 roku projekt Global Office Park 
został doceniony w prestiżowym, między-
narodowym konkursie European Property 
Awards i zyskał tytuł najlepszego wysoko-
ściowego projektu mieszkaniowego w kraju. 
Wyróżnienie otrzymały również wieże biu-
rowe projektu w kategorii „Office Architec-
ture Poland”.

Global Office Park ma nie tylko ofero-
wać pracę, mieszkania, możliwość zrobie-
nia zakupów i odbycia spotkań, ale również 
być miejscem odpoczynku w centrum 
miasta. Na dachu podium, pomiędzy wie-
żami, projektanci zaplanowali strefę zie-
leni i relaksu o powierzchni 2,3 tys. mkw. 
Przestrzeń ta ma być otwarta dla użytkow-
ników i gości kompleksu.

Jest to pierwszy w Katowicach i regio-
nie projekt realizowany na tak dużą skalę, 
łączący główne funkcje komercyjne oraz 
mieszkalne. Otwarcie Global Office Park 
odbędzie się w 2022 roku.

Bliższy Kraków
Od połowy marca najszybsze pociągi poko-
nują trasę z Katowic do Krakowa w nieco 
ponad 90 minut. Wcześniej podróż na tym 
odcinku trwała nawet ponad dwie godziny. 

Skrócenie czasu części połączeń było moż-
liwe dzięki ukończeniu inwestycji PKP Pol-
skich Linii Kolejowych.

Prace dotyczyły wymiany to-
rów i sieci trakcyjnej na dwóch odcinkach. 
Pomiędzy Jaworznem Szczakową i Trze-
binią oraz Krakowem Głównym Towa-
rowym i stacją Kraków Mydlniki, pociągi 
mogą jeździć po dwóch zmodernizowanych 
torach z prędkością do 120 km/h. Przejazdy 
kolejowo-drogowe w poziomie szyn zastą-
piono wiaduktami. Nowoczesne systemy 
bezpieczeństwa i sterowania ruchem kole-
jowym oraz lokalne centra sterowania mają 
zwiększyć poziom bezpieczeństwa i spraw-
ność prowadzenia składów.

Obecnie PKP PLK przygotowują ko-
lejne etapy rozwoju transportu kolejo-
wego w rejonie Katowic. Spółka ogłosiła 
przetarg na studium wykonalności rozbu-
dowy linii kolejowych, m.in. na odcinku 
Katowice–Mysłowice.

PLK przeanalizują studium wykonal-
ności budowy dodatkowych torów na tej 
trasie. Założeniem planowanej inwesty-
cji jest oddzielenie ruchu aglomeracyj-
nego od dalekobieżnego, co przyczyni się 
do zwiększenia przepustowości na liniach 
pasażerskich i towarowych, m.in. odcinka 
Katowice–Kraków. Dzięki temu możliwe 
będzie uruchomienie większej liczby połą-
czeń pasażerskich i przewóz większej ilo-
ści ładunków.

W studium zawarte będą także 
analizy obejmujące linie kolejowe: 
Oświęcim–Katowice, Jaworzno Szcza-
kowa–Mysłowice, Katowice Szopienice 
Północne–Chorzów Stary, Dąbrowa 
Górnicza Towarowa–Panewnik i Cho-
rzów Stary–Radzionków.

Planowany termin realizacji prac stu-
dialnych to lata 2020–2023. Opracowanie 
dokumentacji projektowej i robót budowla-
nych zaplanowane są w nowej perspektywie 
finansowej Unii Europejskiej. 

(ZIT)

Global Office Park

FO
T.

 C
AV

AT
IN

A

FO
T.

 C
AV

AT
IN

A



17www.katowice.eu MIASTO

Z GRAŻYNĄ BUŁKĄ ROZMAWIA MACIEJ SZCZAWIŃSKI

Głupie nie może być mądre, czyli bez fanzolenia! 
Świętochłowice, gdzie zaczyna się Pani 
historia, nie kojarzą się raczej z kulturą, 
sztuką i teatrem…

Nie przepadam za mitologizowaniem 
własnego życiorysu, trudno mnie też chyba 
podejrzewać o jakąś sentymentalną łatwi-
znę. Ale dla mnie, proszę pana, to było i jest 
nadal centrum świata. Lipiny, ul. Chorzow-
ska 80, drugie piętro. Wszystko zależy od 
rodzaju i intensywności przeżyć, od tego, 
co i jak się pamięta. A ja pamiętam przede 
wszystkim prawdziwą bliskość. Zaradna 
czuła mama, ojciec górnik, nasze skromne, 
ale w miarę spokojne życie w tej kamie-
nicy… Bo to była wcale porządna kamienica, 
chociaż lubię czasem powiedzieć też o sobie: 
„ja, dziołcha z familoka”. Tutaj chodzi o pe-
wien rys charakteru, o przyznanie się do 
świata, który bardzo łatwo skrzywdzić. 
Więc moja ulica, mój plac, nasz trzepak, 
nasz hasiok. Ta guma, w którą się grało, ta 
muzyka której się słuchało wieczorem z są-
siadami, te wszystkie rozmowy, żarty, kłót-
nie… I tamte zasady! Tak, zasady, bo nasz 
„plac” między piekarnią a rzeźnią miał swój 
kodeks. Niepisany, ale jednak kodeks. Po-
trafił ludzi połączyć i to ludzi niesamowi-
cie różnych pod względem wykształcenia, 
osobowości, zamożności. I jakoś dziwnie 
wszyscy się zgadzali! A wie pan, dlaczego? 
Bo było oczywiste, że jedne rzeczy tu „ujdą”, 
ale inne nigdy w życiu. Że wysoko to jest coś 
wyżej, a nie niżej, a głupie nie może być mą-
dre. Czyli bez fanzolenia! Dzisiaj z tym jest 
już różnie, ale ile razy wchodzę w nasz ajn-
fart na Chorzowskiej w Lipinach, to od razu 
wiem, skąd jestem, skąd się wziął ten mój 
charakter, takie czy inne kompleksy, honor, 
humor… Wszystko rzecz jasna z czasem 
ulega przetworzeniu, ale źródło jest jedno.
Była pani dobrą uczennicą?

Dobrą? Wzorową! No, nie brzmi to 
może zbyt romantycznie, ale na ambicji 
nie zbywało mi nigdy. Lekcje człowie-
czeństwa, ale takiego prawdziwego, nie 
na pokaz, pobierałam w domu. Być po-
rządnym znaczyło mniej więcej tyle, żeby 
łączyć silny charakter z czułością dla in-
nych. Czyli twardość i delikatność jedno-
cześnie, taki paradoks. Bo ludzi łatwo jest 
zranić i to się ciągnie nieraz przez całe 
życie. Natomiast nauka w szkole oznacza 
dla mnie już na zawsze jedną twarz, jedną 
postać i jedno nazwisko: Urszula Gniełka, 
moja polonistka.
Proszę wybaczyć, ale te odciskające swoje 
piętno na życiu artystów polonistki pojawiają 
się w prawie co drugim wywiadzie. Zwłaszcza 
z pisarzami i aktorami…

Może pan myśleć swoje, ja wiem swoje. 
To ona, Urszula Gniełka z Świętochłowic, 
zrobiła ze mnie aktorkę. Ona i ten nasz 
plac koło rzeźni w Lipinach. Cała moja 
podstawówka i całe liceum to jej obecność, 
jej osobowość, jej biblioteka. Olbrzymia. 
Dość szybko zaciekawiła mnie ambitną 
prozą, ale przede wszystkim poezją: naj-
pierw Leśmian, potem Herbert, jeszcze 

później Miłosz, w końcu teatr. Niech pan 
nie zapomina, że to nie musi być wcale ta-
kie oczywiste w środowisku, z jakiego się 
wywodzę. Ojciec górnik z kopalni „Ma-
tylda”, mama po podstawówce, rzecz jasna 
żadnych artystycznych tradycji. Pamię-
tam dobrze nasze jazdy tramwajem do te-
atru w Katowicach, pamiętam te rozmowy, 
kiedy wracałyśmy późnym wieczorem, 
bo ona chciała rozmawiać, nie pouczać. 
Wdrażała cierpliwie do samodzielnego 
myślenia, wyrabiała smak.
Co wtedy grano?

Między innymi „Zapach dojrzałej pi-
gwy” Iona Druce w reżyserii Kazimierza 
Kutza. Szok! Ta śląska gwara, ten śląski 
akcent, coś, co tak tępiono i co było moim, 
co tu dużo gadać, kompleksem – roz-
brzmiewa w teatrze? Tyle tym językiem da 
się wyrazić? I nagle słyszę: „Będziesz ak-
torką!”. Urszula Gniełka nie ma wątpliwości. 
Ja wyłącznie. Namawia mnie na… egzaminy 
do PWST w Krakowie. Pojechałam, doszłam 

do ostatniego etapu (były trzy), ale ostatecz-
nie mnie nie przyjęli.
Czyli zimny prysznic. Załamało to panią?

Chyba pan o czymś zapomniał.
?

Moje podwórko, mój plac w Lipinach, 
jego surowy dekalog, te proste prawa. To 
mnie wciąż koryguje i prowadzi. I tak było 
też wtedy. Więc żadnego „rzucania ręczni-
kiem”, żadnych „pożegnań z marzeniami”. 
Przeciwnie! Raczej pozbycie się raz na za-
wsze idiotycznych gwarowych kompleksów. 
Zaczynałam rozumieć, co jest moją praw-
dziwą szansą. Kto wie, może najważniej-
szym atutem? 
Została pani aktorką charakterystyczną. 
W zgodnej opinii widzów i krytyków aktorką 
wybitną. Ostatnio najbardziej kojarzoną 
z Katowicami: Teatr Śląski  
im. S. Wyspiańskiego, teatr „Korez”…

No tak, to są miejsca ogromnie dla 
mnie ważne. „Korez”, czyli przede wszyst-
kim (oczywiście, oczywiście) „Cholonek” 
Horsta Eckerta i „Mianujom mie Hanka” 
Alojzego Lyski. Dwa wybitne teksty, dwa 
teatralne strzały w środek tarczy. Publicz-
ność pokochała te spektakle, a ja zwyczajnie 
dostałam skrzydeł. I drugi raz pokochałam 
aktorstwo! Podniosłam głowę jako człowiek 
sceny i jako Ślązaczka. Osoba stąd. Z Mir-
kiem Neinertem i Robertem Talarczykiem, 
podobnie zresztą jak z Kazimierzem Kut-
zem, nie musieliśmy się zbyt długo doga-
dywać. Śląskość mamy we krwi, czujemy ją 
każdym nerwem. Ten żal i tę wierność, ten 

ból i ten śmiech, raz odrębność, raz swoj-
skość… I czułość, nieraz szorstką, ale czu-
łość. Doświadczyłam tego i doświadczam 
nadal prawie po każdym spektaklu „Hanki”, 
bliskość z widownią jest czymś najbardziej 
dosłownym, tak jak wzajemne przytulenie, 
często łzy. 
Jest pani artystką dwu katowickim scen, 
tutejsza krytyka i publiczność nie szczędzą 
dowodów sympatii i uznania. Nasze miasto 
jest już jednak inne niż to, na które patrzyła 
pani kiedyś przez okno tramwaju linii nr 11…

Katowice są już moim miastem. Poko-
chałam je mocno. Moje dzieci tu mieszkają, 
ja też mam niewielkie mieszkanko w pobliżu 
teatru, więc do pracy niedaleko. Uwielbiam 
spacery po mieście, mam swoje ulubione 
trasy, wspomnienia, środowisko… Mówię 
to wszystko ze wzruszeniem, ale też z nie-
pokojem… Teatr zamarł przez epidemię, 
teatr jest w tej chwili miejscem jednej wiel-
kiej niepewności i obaw. Co będzie dalej? 
Aktor nie może na dłuższą metę pracować 
zdalnie, granie tylko on-line to hibernacja 
teatru. W Wyspiańskim byliśmy tuż przez 
premierą sztuki Agaty Dudy Gracz, napię-
cie, próby, próby i nagle – stop! Zaczyna mi 
już brakować oddechu, tego teatralnego po-
wietrza, publiczności na wyciągniecie ręki. 
Cóż zatem?

Mówię głośno, że my pracownicy te-
atrów na Śląsku żyjemy, proszę o nas nie 
zapominać. Czekam niecierpliwie i tęsknię 
za życiem, bo to jest życie! Czekam z na-
dzieją. 

Katowice są już moim
miastem. Pokochałam je
mocno. Moje dzieci 
tu mieszkają, ja też mam
niewielkie mieszkanko 
w pobliżu teatru, 
więc do pracy niedaleko
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LISTY DO REDAKCJI

  Ile Katowice stracą  
na epidemii?

Miasta w całej Polsce zgłaszają, że z po-
wodu epidemii koronawirusa sytuacja finan-
sowa w najbliższych miesiącach będzie bardzo 
trudna. Prezydent R. Trzaskowski powiedział, 
że Warszawa straci 2 miliardy złotych, a pre-
zydent J. Majchrowski powiedział, że Kraków 
straci miliard złotych. Czy wiadomo, ile stracą 
Katowice i z jakich wydatków będziemy mu-
sieli zrezygnować?

JANINA KOZYRA

Odp. Redakcji: Epidemia koronawirusa 
wpłynie negatywnie na budżety wszyst-
kich miast w Polsce, w tym Katowic. 
Oznacza to, że odczują to wszyscy miesz-
kańcy. Z jednej strony pandemia wymaga 

podjęcia pilnych i potrzebnych kroków, które 
generują dodatkowe wydatki. Przykładowo 
wartość Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy 
wdrożonego przez prezydenta Marcina Krupę 
szacowana jest na 25 mln zł, a koszt zakupu 
maszyny do badania próbek pod kątem ko-
ronawirusa wraz z osprzętem to blisko mi-
lion złotych. Z drugiej strony liczymy się ze 
znaczącym spadkiem dochodów, m.in. z ty-
tułu udziału w podatku PIT i CIT. Niestety 
dziś nie można nawet w przybliżeniu osza-
cować, ile nas wszystkich będzie koszto-
wał koronawirus, bo zależy to od wielu 
czynników, których nie da się przewidzieć. 
Chcemy uspokoić mieszkańców, że toczące 
się duże inwestycje z dofinansowaniem unij-
nym na pewno będą realizowane – mowa 
np. o przebudowie dwóch węzłów drogo-
wych DK81 na Giszowcu i w Piotrowicach, 

czy też o centrach przesiadkowych na Bry-
nowie i Zawodziu. Zdajemy sobie jednak 
sprawę, że walka z koronawirusem pociąga 
za sobą konieczność szukania oszczęd-
ności w miejskim budżecie. W tej spra-
wie w połowie marca prezydent Marcin 
Krupa nakazał wszystkim komórkom 
Urzędu Miasta Katowice oraz miejskim 
jednostkom dokładną analizę wszystkich 
zadań realizowanych i planowanych. Gdy 
będziemy mieć więcej informacji w zakre-
sie szacowanych kosztów walki z epidemią 
oraz spadku wpływów do budżetu – a tym 
samym, gdy poznamy skalę zapotrzebowa-
nia – wtedy będziemy wiedzieli, jak duże 
należy poczynić oszczędności. Na pewno 
będziemy reagować elastycznie, by w miarę 
możliwości utrzymać tempo rozwoju Kato-
wic z ostatnich lat. 

  Śniadanie  
dla samotnych

Chciałbym bardzo podziękować pracownikom 
i młodzieży Fundacji Wolne Miejsce oraz panu 
prezydentowi Katowic, że pomyśleli o starszych, 
samotnych i schorowanych ludziach w minione 
święta. W Wielkanoc otrzymałem paczkę od 
wspaniałych młodych ludzi! To był dla mnie 
bardzo wzruszający moment. Mam 76 lat 
i pierwszy raz te święta spędzałem sam – bez 
żony. Dziękuję też redakcji gazety „Nasze Ka-
towice”, że w poprzednim numerze zamieściła 
ogłoszenie, z którego dowiedziałem się o tej moż-
liwości. 

PIOTR MALIŃSKI  
(pisownia oryginalna – przyp. red.).

HISTORYCZNY SKRÓT W DOBIE KORONAWIRUSA

Zarazy, epidemie  
na Górnym Śląsku
Ludność zamieszkująca Górny Śląsk 
na przestrzeni wieków była atakowana 
przez różne epidemie. Ślązacy dowie-
dzieli się, co to „morowe powietrze”, 
poznali też „czarną śmierć”. W 1708 
roku dżuma opanowała wieś Grodzi-
sko w powiacie kłobuckim. Walczo-
no z nią bardzo drastycznie. Otoczona 
przez wojsko miejscowość została od-
cięta od świata. Strzelano do każdego, 
kto chciał z niej uciec. Przez rok zmar-
ła prawie połowa mieszkańców.
Od 1827 roku katastrofalne okazały się 
epidemie, które co kilka lat atakowały 
ludność Śląska. W 1831 roku zaatako-
wała cholera, która pojawiła się w tej czę-
ści Europy wraz z wojskiem rosyjskim 
wysłanym do stłumienia powstania li-
stopadowego. Cholera pokonała wielu, 
zmarł na nią m.in. książę Konstanty, brat 
cara Mikołaja I, a w późniejszym okresie 
wieszcz narodowy Adam Mickiewicz. 
Ślązacy byli bardzo podatni na tą chorobę 
zakaźną. Słabo się odżywiali (większość 
ich diety stanowiły kartofle i kapusta), 
rzadko jedzono mięso. Bardzo ciężko 
pracowali, pili dużo alkoholu. Na po-
czątku XIX wieku mieszkano bardzo 
często w drewnianych chatach razem ze 
zwierzętami. W domach panowała wil-
goć, brud i robactwo. Nie dbano o stan 
zdrowia i higienę. Ulice, pełne błota lub 
kurzu, w większości nie były wybru-
kowane. Trzeba było też uważać, by nie 
wdepnąć w różne nieczystości, które czy-
hały na każdym kroku. Epidemie cho-
lery na Śląsku przeszły do historii jako 

jedne z najgorszych w Europie. Zmarłych 
chowano na oddzielnych cmentarzach.

Zarazy i epidemie nie tyczyły się tylko 
ludzi. W latach 40. XIX wieku pojawiła się 
zaraza ziemniaczana, która przyczyniła 
się do głodowej śmierci około 80 tys. osób. 
Na początku lata, podczas ciepłych i wil-
gotnych dni, łęty (naziemna zielona część) 
ziemniaka stawały się brązowe. Całe zielone 
wcześniej pola stały się brązowe. Na bulwach 
pojawiały się plamy. Chore ziemniaki gniły. 
Nie znano wówczas powodów i nie umiano 
walczyć z chorobą. Przez niskie zbiory ziem-
niaków głodni ludzie zjadali ziarno przezna-
czone na siew, korę, w ostateczności trawę. 
Nie było plonów i nie było jedzenia. Wówczas 
wybuchła epidemia tyfusu, przez którą zgi-
nęło dziesiątki tysięcy ludzi, nie miał kto ich 
pochować. Obraz niczym z „Sądu Ostatecz-
nego” Hansa Memlinga.

Kolejne epidemie pojawiły się na Śląsku 
podczas wojny prusko-austriackiej w 1866 
roku i pozostały tu aż do końca XIX. Były 
już zdecydowanie łagodniejsze niż poprzed-
nie dzięki rozpędzającej się w połowie XIX 
wieku industrializacji oraz rozwojowi 
miast, sieci wodociągowej, budowie szpitali, 
ściągnięciem do nich lekarzy, większemu 
dbaniu o higienę. Te wszystkie zabiegi 
przyczyniły się do zminimalizowania epi-
demii i chorób. Ich kres nastał w większo-
ści wraz z końcem XIX wieku. Co ciekawe, 
przed końcem XIX wieku proporcjonalnie 
do liczby mieszkańców Górny Śląsk miał 
dziesięć razy więcej lekarzy niż Królestwo 
Polskie.  

(MICHAŁ MALINA)
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Kibice GKS Katowice pomagają szpitalom
Ponad 30 tys. zł zebrali kibice 
GKS Katowice na pomoc dla 
katowickich szpitali w walce 
z koronawirusem. Dzięki środkom 
ze zbiórki organizowanej 
przez Stowarzyszenie Kibiców 
GKS-u Katowice „SK 1964” 
obdarowany zostały szpital miejski 
w Murckach i Katowickie Centrum 
Onkologii przy ul. Raciborskiej. 
Placówki zostały doposażone 
m.in. w maski ochronne, 
rękawiczki, przyłbice, termometry, 
pulsoksymetry, płyny do dezynfekcji. 
Wielu fanów GieKSy działało również 
lokalnie. Kibice z Tysiąclecia wsparli 
pogotowie ratunkowe  
ze swojego osiedla oraz szpital 
przy ul. Raciborskiej, a kibice ze 
Śródmieścia pomogli szpitalowi 
MSWiA przy ul. Głowackiego. 
Dodatkowo kibice GieKSy 
z Mysłowic i Siemianowic Śl. wsparli 
szpitale w swoich miastach. 

Z POPULARYZATOREM NAUKI DOKTOREM TOMASZEM ROŻKIEM ROZMAWIA SŁAWOMIR RYBOK

Co rozprzestrzenia się szybciej – wirus  
czy fake newsy? Epidemia okiem naukowca
Spiskowe teorie i fake newsy (czyli 
nieprawdziwe informacje) rozlewają 
się w Internecie, bazując na łatwowier-
ności i bezkrytycznym przyjmowaniu 
informacji. Zagrożenie koronawirusem 
wzmogło to zjawisko. 

Panie Tomaszu, czy fizyka i matematyka 
pomagają zrozumieć nam mechanizm 
rozprzestrzeniania się epidemii?

Zdecydowanie tak. Matematyka jest ję-
zykiem, który opisuje wszystko, co dzieje 
się w fizyce, biologii, a także medycy-
nie. Dobrze, że taki język mamy, bo jest 
obiektywny. Każde wydarzenie, które nas 
spotyka, zmienia perspektywę. Jeśli 
ktoś w rodzinie zachorował, wydaje nam 
się, że wszyscy chorują. Jeśli nie znamy 
nikogo w najbliższym otoczeniu, kto się 
zaraził, wydaje nam się, że są to jakieś abs-
trakcyjne informacje. Na szczęście mamy 
matematykę, która pozwala to wszystko 
zobiektywizować, popatrzeć w statystyki.
Jak to możliwe, że człowiek był już 
na Księżycu, a nie potrafi poradzić sobie 
z maleńkim wirusem?

Stąpanie po Księżycu nie jest trud-
niejsze niż zrozumienie złożoności świata 
ożywionego i półożywionego (bo wirus 
nie jest żywym organizmem). Z korona-
wirusem jest ten problem, że znamy go za-
ledwie kilka miesięcy. Są wirusy, o których 
wiemy wszystko i one nie stanowią dla nas 
większego problemu. Musimy zapamiętać, 

że nie wiemy wszystkiego i nie jeste-
śmy wszechmogący…
Zadajmy więc często pojawiające się pytania. 
Czy słońce jest lekarstwem na koronawirusa?

Słońce może pomóc w tym sensie, 
że jak tylko świeci, powinniśmy wychodzić 
na świeże powietrze, aby trenować i wzmac-
niać nasz układ odporności, a wtedy 
jest szansa na to, że jeśli złapiemy wi-
rusa, to przejdziemy chorobę lżej. Więc 
słońce, spacery, zdrowa dieta, ruch są 
czynnikami wspomagającymi. Nie po-
lecam siedzenia w małym pomieszcze-
niu, w zamkniętym domu, bo można to 
przypłacić problemami psychicznymi. Na-
sza psychika jest ściśle połączona z naszą 
kondycją fizyczną.
Lukrecja, witamina C, czosnek, picie ciepłej 
wody – czy to wszystko uchroni nas przed 
zarażeniem koronawirusem?

To nie jest tak, że jeśli najemy się wi-
taminy C, to nie zachorujemy. Albo jak 
będziemy siedzieli na balkonie w jakiejś 
pozycji, to wirus nas nie zauważy. Wi-
rusa może unieszkodliwić tylko nasza od-
porność, bo lekarstw jeszcze nie mamy. 
Teraz mamy więcej czasu na aktyw-
ność w sieci, w mediach społecznościo-
wych, algorytmy w mediach to uwielbiają, 
stąd tyle fake newsów… Każdy z nas szuka 
dobrych wieści i jak się pojawi proste roz-
wiązanie, to często dajemy się nabrać. Wirus 
siedzi w płucach i w płucach robi krzywdę.
Płyny dezynfekujące w aptekach są drogie. 
Czy wódka nadaje się do odkażania?

Alkohol powyżej 60% tak, ale nie jeste-
śmy zdani na drogie płyny dezynfekujące. 
Jak przychodzimy z zewnątrz możemy ręce 
umyć mydłem. Wirus ma powłoczkę z tłusz-
czu, więc detergenty też go dezaktywują. 
Więc nie musimy się spryskiwać płynem 
alkoholowym, choć to wygodne – nie jeste-
śmy bezbronni, możemy umyć ręce mydłem.
Czy przeprowadza się dezynfekcje ze 
śmigłowców?

(śmiech) To jest absolutnie niewykonalne!
Czy dezynfekcje z samochodów ciężarowych 
całych ulic i chodników mają sens? Cierpią 
rośliny, owady, ptaki…

Nie jestem ekspertem epidemiologiem. 
Być może mają oni jakieś dane, które po-
twierdzają sensowność takich działań.
Czy koronawirus to przykrywka do 
wprowadzenia sieci 5G?

To typowy fake news – sieć 5G nie musi 
mieć żadnej przykrywki, bo była wpro-
wadzana, zanim wirus się pojawił, zgod-
nie z umowami, jakie są podpisane. Do końca 
roku przynajmniej jedno polskie miasto ma 
być pokryte siecią 5G, dotyczy to każdego 
kraju unijnego. Więc nie trzeba wprowadzać 
wirusa i rujnować gospodarek wielu krajów 
świata, żeby wprowadzić technologię.
Czy Pana zdaniem sytuacja na świecie zmieni 
coś na trwałe w naszej egzystencji?

Intuicja mi mówi, że wiele się 
zmieni w naszym podejściu do pracy, edu-
kacji, pomocy innym. Nie chcę teraz mówić, 
co konkretnie się zmieni, bo obawiam się, 
że jest to mocno uzależnione od tego, jak się 
sprawy jeszcze rozwiną. Za miesiąc sytuacja 
może być inna.
Jak pan sam odnajduje się w obecnej 
sytuacji?

Jestem w uprzywilejowanej grupie. Mam 
dom, ogród, a większość moich aktywności 
to praca w domu. Mam teraz więcej pracy, 
bo wiele osób zaczęło doceniać treści ro-
bione z myślą o Internecie. Ja absolutnie nie 
mogę narzekać, i nie chcę dawać rad tym, któ-
rzy muszą funkcjonować w ciasnym mieszka-
niu czy z jednym komputerem na całą rodzinę.
Podsumujmy. Co rozprzestrzenia się szybciej 
wirus czy fake newsy?

One są z sobą połączone. Im bardziej je-
steśmy odizolowani od innych, aby wirus się 
nie rozprzestrzeniał, tym chętniej rozprze-
strzenia się wirus fake newsów.

FOT. M
ATERIAŁY PROM

OCYJNE SONDA2/TVP2
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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 ogólnodostępnej dla mieszkańców. 
Mieszkańcy mogą załatwiać sprawy drogą 
elektroniczną lub drogą pocztową. Również 
za pośrednictwem tymczasowych skrzynek 
podawczych mogą składać dokumenty lub 
informacje dotyczące prowadzonej przez 
Urząd sprawy. –  W sprawach niezbęd-
nych, wyliczonych w rozporządzeniu, 
gdzie jest konieczny bezpośredni kontakt 
klienta z pracownikiem Urzędu (m.in. w re-
jestracji stanu cywilnego, ewidencji lud-
ności i dowodów osobistych itp.) osobista 
wizyta w Urzędzie jest możliwa po uprzed-
nim telefonicznym umówieniu terminu – 
zaznacza Ewa Lipka, rzecznik prasowy 
urzędu miasta. Różne komórki Urzędu 
Miasta mają specyfikę swojego działania. 
Dlatego osoby chcące załatwić konkretną 
sprawę zachęcamy przede wszystkim do 
kontaktu telefonicznego i weryfikacji, jakie 
są możliwości działania w danej kwestii. 
Przed każdym z budynków Urzędu Miasta 
Katowice są specjalne skrzynki, do których 
mieszkańcy mogą wrzucać korespondencję 
dla urzędników, a także prośbę o kontakt. 
Urząd Miasta w okresie epidemii działa 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 założyć, 
korzystając z bankowości elektronicznej. 
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 
klimatu (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

JAK ZAŁATWIĘ TO  
W URZĘDZIE?

Urząd Stanu Cywilnego
USC zajmuje się trzema życiowymi spra-
wami ludzi, takimi jak: urodzenie, małżeń-
stwo, zgon.

Niektóre z tych spraw można załatwić 
drogą elektroniczną, inne wymagają osobi-
stego stawiennictwa celem złożenia oświad-
czenia i podpisu.

Sprawy ślubu, uznania ojcostwa w przy-
padku par niebędących w związku małżeń-
skim, zgłoszenia zgonu, zmiany imienia czy 
nazwiska oraz zgłoszenia jubileuszu 50 lat 
małżeństwa musimy załatwić osobiście.

Ale już nadanie imion i rejestracja nowo-
rodka może odbyć się drogą elektroniczną. 
Podobnie, nie ruszając się z domu, będzie 
można już wkrótce otrzymać swój odpis 
aktu stanu cywilnego w postaci e-doku-
mentu. Ta swoista rewolucja e-komunikacji 
ma służyć zarówno klientom, jak i szeroko 
pojętej administracji publicznej, tak by po-
trzebne dokumenty z zakresu stanu cy-
wilnego można było uzyskać i otrzymać 
automatycznie i bezpiecznie.

MIROSŁAW KAŃTOR
KIEROWNIK USC

Referat dowodów osobistych
W związku z ograniczeniem bezpośredniej 
obsługi interesantów w Urzędzie Miasta 
Katowice, spowodowanym wystąpieniem 
stanu epidemii, sprawy z zakresu wyda-
wania dowodów osobistych realizowane są 
poprzez wcześniejsze telefoniczne uzgod-
nienie wizyty z pracownikiem komórki 
organizacyjnej. Wykaz telefonów kontak-
towych udostępniony został na stronie BIP 
Urzędu Miasta Katowice.

Możliwe jest również wysyłanie wnio-
sków o wydanie dowodu osobistego drogą 
elektroniczną bez konieczności osobi-
stej wizyty w Urzędzie Miasta, poprzez 
platformę ePUAP lub SEKAP, podpisując 
wniosek podpisem elektronicznym lub pro-
filem zaufanym.

ANNA KLIMA
REFERAT DOWODÓW OSOBISTYCH

Wydział Uprawnień 
Komunikacyjnych
Wnioski dotyczące spraw załatwia-
nych w wydziale można składać do skrzynki 
podawczej opisanej „Wydział Uprawnień 
Komunikacyjnych”, znajdującej się na par-
terze „wieżowca” (ul. Francuska 70). 

Informacja dotycząca dokumentów, które 
należy złożyć do załatwienia danej sprawy, 
znajduje się na SEKAP-ie w katalogu „Komu-
nikacja, Drogownictwo i Transport”. 

ŁUKASZ TKACZ
KIEROWNIK REFERATU  

REJESTRACJI POJAZDÓW
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Bajka przez telefon
Z powodu pandemii wiele dzieci nie może 
uczestniczyć w cotygodniowym Czyta-
niu na dywanie w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej (MBP) w Katowicach. Biblio-
tekarze postanowili zmierzyć się z wy-
zwaniem i przeprowadzić akcję Bajka przez 
telefon. Na czym ona polega? Od ponie-
działku do piątku, w godzinach od 8.00 
do 10.00, pracownicy MBP przyjmują te-
lefoniczne (+48 506 614 030) oraz mailowe 
(promocja@mbp.katowice.pl) zgłoszenia 
od rodziców, którzy chcieliby, by pra-
cownica biblioteki poczytała ich dzieciom 
bajki przez telefon. Czytanie odbywać się 
będzie w godz. od 10.00 do 13.00 poprzez 
oddzwanianie na numer telefonu podany 
przez rodzica. Dyrekcja MBP ma nadzieję, 
że akcja Czytanie przez telefon choć tro-
chę pomoże zarówno dzieciom, jak i ro-
dzicom przebrnąć przez ten trudny czas. 
Zachęcamy do przyłączenia się do tej ini-
cjatywy, a także do śledzenia strony inter-
netowej MBP www.mbp.katowice.pl.

(MBP)

Zdalne odwiedziny w MHK 
Muzem Historii Katowic w czasie pande-
mii koronawirusa zachęca mieszkańców do 
zdalnych odwiedzin: w kwietniu ruszył ser-
wis „Muzeum on-line”, który zawiera trzy 
kategorie materiałów. Pierwsza kategoria 
to Filmy. – Zamieściliśmy archiwalne rela-
cje z wystaw i związanych z nimi wydarzeń. 
Można tam znaleźć m.in. materiały o kuli-
sach tworzenia ekspozycji „Z dziejów Ka-
towic” czy „Made in Katowice”. W serwisie 
są także dostępne filmy o tematyce nauko-
wej. W jednym z nich Natalia Kruszyna, 
znawczyni twórczości Witkacego, opo-
wiada o szczegółach powstania zakupio-
nego w zeszłym roku przez MHK portretu 
„Mbret Laluś Zogu” – mówi Jakub Mann 
Specjalista ds. Promocji  MHK.

Drugą grupę bezpłatnie udostępnio-
nych materiałów stanowią książki opo-
wiadające m.in. o historii miasta i jego 
zabytkach, a także o wybranych wystawach 
eksponowanych w Muzeum Historii Kato-
wic. Trzecią kategoria to Edukacja. – Za-
jęcia z dziećmi są dla nas bardzo istotne. 
Chcemy, aby pamięć o zwyczajach i hi-
storii Katowic była nadal kultywowana – 
najlepiej od najmłodszych lat. Wiele szkół 
pozostaje z nami w stałej współpracy. Posta-
nowiliśmy więc udostępnić wirtualne lekcje 
wraz z kompletami materiałów do samo-
dzielnej nauki w domu. Zależało nam przy 
tym, by nauka ta mogła być dla młodych od-
biorców również dobrą zabawą – podkreśla 
Jakub Mann.

Muzealnicy zapraszają też miesz-
kańców Katowic do odwiedzenia strony 
internetowej mhk.katowice.pl. Została 
ona uruchomiona 1 maja i można na niej 
obejrzeć wiele eksponatów prezentowa-
nych w MHK. Jest to zwieńczenie wielu lat 
przygotowań w ramach projektu „Digita-
lizacja oraz udostępnianie on-line zbiorów 
Muzeum Historii Katowic”. Projekt został 

dofinansowany przez Unię Europejską oraz 
miasto Katowice.

Miasto Ogrodów  
z dostawą do domu
Katowice Miasto Ogrodów, jak wszystkie 
kulturalne instytucje w kraju, zamknęło 
swoją siedzibę. Ale zajęcia dla dzieci wciąż 
się odbywają!

Oczywiście wszystkie przeniosły się do 
Internetu. Muzykodrom Asi Miny, kochane 
przez najmłodszych Rodzinne Matinee czy 
zajęcia plastyczne z Ewą Kokot są teraz 
nadawane on-line lub nagrywane i udo-
stępniane na stronie internetowej Miasta 
Ogrodów, profilu facebookowym i kanale 
YouTube. A dla odprężenia, pod koniec ty-
godnia, bajki Ignacego Krasińskiego czyta 
aktor Darek Wiktorowicz. 

W opublikowanych do tej pory odcin-
kach Rodzinnego Matinee #zostanwdomu 
Smucerowicz pokazał m.in., jak stwo-
rzyć orkiestrę ze szklanek oraz sztućców. 
Wszystko, co mamy w domu, może służyć 
jako instrument muzyczny! Dwa odcinki 
jego Rodzinnego Matinee #zostanwdomu 
pojawiają się co tydzień na profilu Facebook 
Miasta Ogrodów, a wszystkie poprzednie są 
stale dostępne na stronie miasto-ogrodow.
eu i kanale YouTube Katowice Miasto Ogro-
dów. Przykładowy odcinek: http://miasto-
-ogrodow.eu/news/view/id/446.

W każdą sobotę o godz. 12.30 na pro-
filu FB Muzykodrom – stacja lotów mu-
zycznych swoje zajęcia prowadzi z domu 
Asi Mina, artystka i znana edukatorka mu-
zyczna dla dzieci. W normalnych czasach 

jej Muzykodrom to świetnie wyposażona 
przestrzeń w Mieście Ogrodów. Teraz za-
mieniała go na MuzykoDOM i nadaje ze 
swojego mieszkania. Do tej pory pokazy-
wała np., jak stworzyć instrumenty mu-
zyczne z tego, co mamy pod ręką. – Polecam 
te zajęcia nie tylko dzieciom i ich rodzicom. 
To też świetny materiał dla nauczycieli 
przedszkolnych czy wczesnoszkolnych. 
Mam od nich głosy, że wysyłają linki z na-
graniami MuzykoDOM-u do uczniów – 
mówi Asi Mina.

Zamknięty jest też Pokój Sztuki 
Dziecka, gdzie od wielu lat pasję do sztuki 
współczesnej przekazywała dzieciom Ewa 
Kokot. Zamiast spotkań edukatorka pro-
ponuje więc zadania z dostawą do domu. 
Na przykład uzupełnienie archiwalnej fo-
tografii własnym rysunkiem. Trzeba tylko 
mieć w domu drukarkę, a potem odesłać 
zdjęcie gotowego dzieła. Profil projektu 
Future Artists na Facebooku zamienił się 
już w wirtualną galerię z mnóstwem prac 
(https://bit.ly/2VLyrxu).

A po wykonaniu wszystkich za-
dań i wzięciu udziału we wszystkich 
warsztatach na dzieci czeka mądra roz-
rywka w postaci bajki czytanej przez aktora 
Dariusza Wiktorowicza. Premiera w każdy 
piątek i niedzielę o godz. 19.30 na profilu 
FB Miasta Ogrodów. Więcej na http://www.
miasto-ogrodow.eu/strona/czytanki.

Kultura bez wychodzenia  
z domu w MDK „Południe” 
Warsztaty, konkursy i wirtualne wycieczki 
po wyjątkowych zakątkach południa 

Katowic. To propozycja działań online 
MDK „Południe” dla mieszkańców Kato-
wic na czas pandemii. Dla najmłodszych 
pracownicy placówki przygotowali m.in.: 
cykl „Rytmika bez wirusika”, czyli ćwicze-
nia i układy taneczne dla przedszkolaków, 
serię warsztatów plastycznych „Twórczy 
kącik”, na których można zrobić „coś z ni-
czego” wykorzystując tylko materiały z re-
cyklingu. „Gramy i śpiewamy z Fedakami” 
to z kolei propozycja dla całych rodzin, 
które chciałyby wspólnie pośpiewać śląskie 
pieśniczki. Z kolei dla młodzieży i doro-
słych pracownicy MDK przygotowaliśmy 
warsztaty „ABC akwareli”, podczas których 
Paweł Synowiec instruuje, jak samodziel-
nie stworzyć akwarelę. Warto też zajrzeć 
na „Kierunek południe” – czyli wirtualne 
spacery po osobliwych zakątkach południa 
Katowic. Oferta MDK „Południe” jest stale 
urozmaicana i dostępna na stronie www.
mdkpoludnie.com oraz fanpage’u facebook.
com/mdkpoludnie.

Poznaj dzieła Muzeum 
Śląskiego on-line
W związku z decyzją o zawieszeniu funk-
cjonowania instytucji kultury Muzeum 
Śląskie zostało zamknięte do odwołania, 
ale nie oznacza to, że nie można zobaczyć 
muzealnej kolekcji. Można ją nawet… po-
kolorować. Do skorzystania z różnych 
propozycji obcowania ze sztuką zachęca 
na swoich stronach śląska instytucja. 

 DOKOŃCZENIE NA S. 22
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Swoje bogate kolekcje Muzeum Śląskie 
prezentuje poprzez znajdującą się na stro-
nie internetowej wyszukiwarkę zbiorów. 
Możemy tam znaleźć dzieła m.in. mistrzów 
polskiego malarstwa od 1800 roku, twór-
ców współczesnych, a także artystów nie-
profesjonalnych. Strona jest nie lada gratką 
również dla wielbicieli fotografii oraz 
obiektów archeologicznych, etnologicz-
nych, jak i z zakresu scenografii. Zbiory są 
na bieżąco aktualizowane, m.in. od kilku 
dni można oglądać zdjęcia z cyklu „Turniej 
motocyklowy” autorstwa Rozalii Jury lub 
pejzaże przemysłowego Śląska Tadeusza 
Kluby wykonane w latach 70. XX wieku. 
Interesujące nas eksponaty możemy zna-
leźć według kryteriów zawierających na-
zwę kolekcji oraz m.in. typ obiektu, datę, 
miejsce powstania i pochodzenia, mate-
riał/surowiec i technikę, nazwisko twórcy 
oraz hasło przedmiotowe. Dostępne są 
oczywiście spacery wirtualne po zorgani-
zowanych w ostatnich miesiącach bardzo 
popularnych, ważnych i nagradzanych wy-
stawach: „Perspektywa wieku dojrzewania. 
Szapocznikow – Wróblewski – Wajda” oraz 
„Zajawka. Śląski hip-hop 1993–2003”.

Muzeum Śląskie uruchomiło także akty-
wizujący odbiorców cykl warsztatów online 
skierowany do szerokiej publiczności. Wir-
tualne spotkania zachęcają do manualnych 
aktywności inspirowanych wystawami mu-
zeum: pierwsza polega na tworzeniu modeli 
zabytkowych filiżanek, jakie można było 
zobaczyć kiedyś w babcinym byfyju, druga 
– „sieci wspomnień” inspirowanych wystawą 
japońskiej artystki Chiharu Shioty. Dzie-
ciom proponujemy natomiast korzystanie 
z kolorowanek zainspirowanych muzealną 
kolekcją sztuki polskiej. Są one udostęp-
niane poprzez media społecznościowe oraz 
stronę internetową. Wystarczy wydruko-
wać udostępnione pliki, by twórczo poba-
wić się w słynnych malarzy. Przygotowano 
także propozycje dla osób posługujących się 
polskim językiem migowym. 

Muzeum Śląskie zachęca także do sko-
rzystania z akcji „Kultura z dostawą do 
domu”, dzięki której poprzez sklep interne-
towy można zamówić wydawnictwa 50% 
taniej. Wśród publikacji przybliżających 
m.in. zagadnienia z dziedziny sztuki, archi-
tektury, historii i scenografii oraz szeroko 
pojętej antropologii każdy znajdzie coś dla 
siebie. Muzeum nie zapomniało także o naj-
młodszych czytelnikach!  

Imprezy masowe 
przekładane z powodu 
epidemii
Wiele imprez masowych z powodu stanu 
pandemii zostało odwołanych. Nie-
które z nich, także w Katowicach, zo-
stały przesunięte i mają już nowe terminy. 
Oto przykłady:

Tauron Nowa Muzyka odbędzie 
się w nowym terminie. Organizator uspo-
kaja, że wszyscy ogłoszeni do tej pory ar-
tyści wystąpią w Strefie Kultury. W tym 
roku jedna z najbardziej rozpoznawal-
nych imprez odbędzie się już po raz 15. 
– Podjęliśmy decyzję o zmianie terminu 

festiwalu na ostatni weekend sierp-
nia  – mówią organizatorzy. Informa-
cje o festiwalu można śledzić na www.
festiwalnowamuzyka.pl

Wizz Air Katowice Half Marathon, pla-
nowany na 23 maja, odbędzie się 26 wrze-
śnia. Jak piszą organizatorzy: Przez ostatnie 
dwa lata intensywnie pracowaliśmy nad tym, 
by stworzyć i rozwijać nową biegową im-
prezę w Katowicach, w tym roku w maju 
miało być wyjątkowo, po raz pierwszy mie-
liśmy pobiec nocą przez serce Śląska. Mamy 
nadzieję, że to wszystko, co wspólnie udało 
się nam osiągnąć do tej pory, nie pójdzie 
na marne i spotkamy się w pełnym składzie 
26 września. 
Szczegóły na www.halfmarathonkce.pl

Juwenalia Śląskie 2020 zostały oficjal-
nie odwołane. Powodem jest oczywiście 
trwająca pandemia koronawirusa. To naj-
większa studencka impreza w regionie i wy-
darzenie wspólne dla kilku katowickich 
uczelni wyższych. Organizatorzy zapowia-
dają, że osoby, które zakupiły bilety i karnety 
na Juwenalia (w tym roku po raz pierwszy 
wprowadzono wejściówki na wydarzenie), 
mogą je zwrócić.

Noc Muzeów to wielkie święto w całej 
Polsce. Każdego roku dziesiątki tysięcy 
mieszkańców i turystów odwiedzają mu-
zea i inne placówki, biorąc czynny udział 
w tym wydarzeniu. Wstępnie placówki po-
stanowiły przełożyć imprezę na drugą po-
łowę września.

Odwołane lub przesunięte zostały także 
imprezy w Spodku i MCK i NOSPR. Szcze-
góły na www.spodekkatowice.pl, www.
mckkatowice.pl, www.nospr.org.pl

Śląskie Centrum Wolności  
i Solidarności
Przemilczane historie na znaczkach Poczty 
Podziemnej
Podobnie jak wiele innych instytucji do 
wirtualnej rzeczywistości swoją działal-
ność przeniosło również Śląskie Centrum 
Wolności i Solidarności, które zachęca do 
obejrzenia wystawy „Przemilczane histo-
rie na znaczkach Poczty Podziemnej z lat 
osiemdziesiątych XX wieku”. Po 13 grudnia 
1981 roku, kiedy został wprowadzony stan 
wojenny, w podziemnych drukarniach po-
wstawały nie tylko ulotki gazety i książki, 
ale również znaczki. Twórcy Poczty Pod-
ziemnej chcieli przypominać o wydarze-
niach i postaciach, o których jeśli oficjalne 
media w ogóle pamiętały, to w sposób od-
biegający od prawdy. Znaczki Poczty Pod-
ziemnej informowały nie tyko o zakazanej 
historii, ale podtrzymywały też pamięć o pol-
skich bohaterach czy wydarzeniach za-
kłamanych w oficjalnej historiografii czy 
publicystyce. Wystawę można obejrzeć, 
klikając w QR 
kod bądź wpisując 
na YouTubie nazwę 
wystawy.  

Więcej informacji  
o ŚCWiS na  
www.scwis.pl
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Urząd Miasta Katowice tworzy „Kato-
wicką Bazę Usług Zdalnych”, w której 
znajdą się firmy różnych branż, które 
mogą świadczyć zdalne usługi. 
– Ze względu na obowiązek zamknięcia 
również podmiotów usługowych, a także 
ograniczaniu kontaktu osobistego do mi-
nimum wiele firm świadczących usługi 
znajduje się w bardzo trudnym położeniu. 
Niektóre podmioty mogą jednak świad-
czyć usługi online. Inspiracją do stwo-
rzenia Katowickiej Bazy Usług Zdalnych 
był mail, który otrzymaliśmy od lektorów 
jednej ze szkół językowych. Nie mogą te-
raz zarabiać pieniędzy, ale przecież an-
gielskiego czy innych języków można 
się uczyć zdalnie. Rozmawiając z przed-
siębiorcami, zauważyliśmy, że online 
można np. prowadzić zajęcia typu fitness, 

udzielać porad finansowych, prawnych, 
prowadzić szkolenia z rozwoju kompe-
tencji czy też coaching. Do świadczenia 
usług zdalnych potrzebny jest sprzęt, 
który większość przedsiębiorców i ich 
klientów posiada – tj. komputer z Interne-
tem. Zachęcam mieszkańców, by korzy-
stali z usług katowickich firm. Będzie to 
możliwość kreatywnego i wartościowego 
zagospodarowania czasu wolnego, a dla 
niektórych firm nawet drobne zlecenia 
mogą okazać się kluczowe do przetrwa-
nia – mówi Marcin Krupa, prezydent 
Katowic i zachęca katowickie firmy, by 
korzystały także z Katowickiego Pa-
kietu Przedsiębiorcy, który jest dostępny 
pod adresem www.rawaink.katowice.eu.

Zainteresowanych prosimy o wysłanie 
maila do wydziału komunikacji społecznej 
Urzędu Miasta Katowice – na adres k@kato-
wice.eu z tematem „BAZA USŁUG ZDAL-
NYCH”. W mailu prosimy podać nazwę firmy 
lub swoje dane, adres strony internetowej 
lub profilu w mediach społecznościowych, 
kontakt do siebie telefon/email oraz krótką, 
hasłową informację o zakresie swojej oferty – 
maksymalnie do 140 znaków, np. „j. angielski 
– korepetycje, tłumaczenia”, „indywidualne 
zajęcia fitness z trenerem personalnym”. 

nazwa firmy/
imię i nazwisko zakres usług dane kontaktowe

Izabela Pakuła Coaching
Coaching zawodowy oraz kryzysowy, konsultacje psycho-
logiczne online. Dla osób z Katowic oferuję 30% zniżki 
na wszystkie usługi.

coaching-katowice.pl/, tel. 694 074 675, 
psycholog@coaching-katowice.pl

CP GLOBAL Sp. z o. o.
Doradztwo biznesowe dla MŚP, freelancerów i startupów 
oraz pozyskiwanie dotacji unijnych na działalność B+R 
w ramach Szybkiej Ścieżki.

cpglobal.pl/, tel. 795 851 425, 
mateusz.kopiec@cpglobal.pl

"Fresco Media Transmisje online oraz materiały wideo. Proponujemy trans-
misje szkoleń, konferencji, spotkań oraz obrzędów religijnych.

facebook.com/FrescoMedia/, tel. 510 
775 517, michal.kurka@frescomedia.pl

Łukasz Brożek Zajęcia szachowe dla dzieci i dorosłych - online gramywszachy.pl,  
tel. 532 787 297, brozeklukasz@gmail.com

Kancelaria Prawnicza 
FER-LEX Jan Fiszer Kancelaria prawnicza ferlex.pl, tel. 574 752 803, online@ferlex.pl

Kancelaria Radców  
Prawnych Klatka i Partnerzy Pomoc prawna

radca.prawny.com.pl,  
691 214 456, 32 201 44 56,  
sekretariat@radca.prawny.com.pl

Prowadzenie zajęć JOGI 
i FITNESS online Joga, fitness facebook.com/healthyfizjo, 698 484 322

MDR Consulting
MDR Consulting służy pomocą małym i średnim firmom 
technologicznym oraz osobom rozpoczynającym działalność 
gospodarczą w rozwijaniu ich działalności i wartości poprzez 
optymalizację strategii sprzedaży, celów procesów i operacji.

502 280 491,  
marcin.kowalski@mdrconsulting.pl

Joga Życia
Rozpocznij przygodę z jogą w swoim domu. Zajęcia jogi 
online na każdym poziomie. Wycisz się, popracuj z ciałem 
i zyskaj nową energię!

jogazycia.pl, facebook.com/jogazycia,  
instagram.com/joga_zycia, 
kontakt@jogazycia.pl

AM Marketing&PR Expert. 
Aleksandra Merta

Marketing i public relations – adaptacja do nowych warunków, 
budowa wizerunku, komunikacja z klientami, strategie marketin-
gowe, media relations. Od początku epidemii angażuję się w dzia-
łalność także pro bono - wspierając mikro i małych przedsiębior-
ców w realizowaniu działań z zakresu komunikacji i marketingu.

am-expert.com.pl/, facebook.
com/am.pr.expert/, 660 515 670, 
biuro@am-expert.com.pl

nitin patel Nauka języka angielskiego, w ofercie zajęcia z native  
speakerem z Kanady, korepetycje, konwersacje 509 426 727, natepatel368@hotmail.com

MusTer Up Teresa Musioł
Lekcje języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i doro-
słych: przygotowanie do egzaminów, podnoszenie kwalifi-
kacji. Online i stacjonarnie

facebook.com/musterupteresamusiol/, 
603 934 497, t.halkiewicz@gmail.com

SARA s.c. Jolanta Mali-
nowska, Marek Malinowski

sprzedaż odzieży, bielizny, obuwia, galanterii skórzanej i ak-
cesoriów, sprzedaż stacjonarna i wysyłkowa

facebook.com/sklepsarasaranova/,  
sarasc.com, 501 430 677, sara@sarasc.com

Kopalnia idei marketing/reklama/PR/social media kopalnia-idei.pl, 606 808 243

Oni Filmują  
Sebastian Puchała

Montaż filmów, transmisja LIVE, animacja, dron, montaż 
filmów z bazy darmowych ujęć, montaż filmów na pod-
stawie wybranego szablonu.

tiny.cc/2653nz
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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 dostar-
czają jedzenie pod drzwi. – Część firm w ten 
sposób może przynajmniej częściowo re-
kompensować straty, a mieszkańcy, którzy 
zgodnie z rekomendacjami lekarzy nie po-
winni wychodzić z domów, zyskają możliwość 
otrzymanie jedzenia pod drzwi – podkreśla 
prezydent Marcin Krupa. Wszystkie chętne 
firmy  prosimy o wysłanie maila na adres  
k@katowice.eu z tematem „JEDZENIE NA 
WYNOS”. W mailu prosimy podać dane kon-
taktowe.  
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nazwa firmy strona www telefon
PancakeHeaven pancakeheaven.pl 696 927 105

SUSHARNIA  SUSHIBAR  susharnia.com.pl 502 674 758

Pizzeria Biesiadowo biesiadowo.pl/z-katowice-ul-kotlarza 517 126 746

Sombrero facebook.com/sombrerokatowice/ 530 990 567

Fit Fat Catering  terazkanapka.pl 505 36 96 50

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

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

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

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

HIRADO SUSHI hiradosushi.pl 793 005 732

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

Strzelec restauracja-strzelec.pl 32 251 96 93

Tricolorepizza tricolorepizza.pl 32 351 41 41

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

Chata z Zalipia chatazzalipia.pl 32 205 33 00 

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

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

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

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

Bistro MAOLA facebook.com/bistronanikiszowcu/ 531 938 177 

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

ZDROWA KROWA  
KATOWICE KLEOFAS PARK 

facebook.com/zdrowakrowakleofaspark;  
zdrowakrowa.com  

 506 582 581

Restauracja Buddha buddha-restaurant.pl 726 111 222

India Garden Restaurant indiagarden.pl 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 576 066 402

Tricolore Pizza tricolorepizza.pl 732 519 519

BURGI  Burger Bar facebook.com/burgiburgerbar 530 227 671

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

Catering okolicznościowy 501 303 819

Uciecha uciecha.com.pl 660 635 885

Pierożkowo Express 518 423 423
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nazwa firmy strona www telefon
Restauracja Dębowa debowa.katowice.pl  32 202 90 42

Dobra Karma facebook.com/DobraKarma 784 903 662

Prego pizza pizzaprego.pl 32 201 90 13 

Restauracja Allure restauracjaallure.pl 32 34 88 444

PieroStacja pierostacja.pl 888 437 635

Wiejska Chatka wiejskachatka.com.pl 32 350 30 10

Kagami Sushi kagamisushi.pl/ 732 821 821 

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

Restauracja u Kucharek ukucharek.com.pl 790 604 008

Botanika facebook.com/botanikato/  32 724 18 36

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

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

ATMOSFERA restauracja-atmosfera.pl 601 224 641

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

Zdrowa Krowa Jankego zdrowakrowa.com 539 64 64 64

Mój Kaprys facebook. com/mojkaprysrestobar 792 732 110

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

Pod Siódemką pod7.eu 32 258 66 18

Lava Burger facebook.com/lavaburgerpl/ 537 503 502

Restauracja Stajer restauracja-stajer.pl 502 990 019    

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

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

Restauracja Mango facebook.com/MangoKatowice 32 601 28 92

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

GASTROBANIA facebook.com/GastroBania 517 850 661   

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

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

Istambuł-Kebab  519 057 988 

Kartofelnik kartofelnik.pl 507 503 557

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

Basiliana basiliana.pl 515 516 555

Domino’s Pizza dominospizza.pl 32 724 99 03

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

Cukiernia Europejska cukierniaeuropejska.pl/ 663 939 875

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

Pizzeria Nocna Katowice facebook.com/PizzeriaNocnaKatowice/ 695695346

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

Domino’s Pizza dominospizza.pl 32 724 99 01

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

Pod Drewnianym Bocianem drewnianybocian.pl 509 021 494

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

Restauracja Numero 53 numero53.pl 733 3456 11

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

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

Pizzeria Prosciutto pizzeria-prosciutto.pl/ 735 127 294

Pod Belkami Fb: PodBelkami w Katowicach 502 685 954

Zajebista Pizza Katowice zajebistapizza.com 790 204 622 

BISTRO PRODIŻ  facebook.com/prodizbistro 667 162 105

Browar Mariacki facebook.com/browarmariacki 735 910 272

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

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

Restauracja Smak Róży smakrozy.pl 32 730 15 77
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KATOWICE WALCZĄ Z KORONAWIRUSEM

Epidemia koronawirusa opanowała 
cały świat. W momencie zamykania 
tekstu do druku w Polsce potwierdzono 
już ponad 12 tys. przypadków zaraże-
nia wirusem SARS-CoV-2, w tym nie-
spełna 100 w Katowicach. Do tej pory 
2500 osób pokonało chorobę.
 – Pandemia niesie ze sobą wiele wyzwań dla 
każdego miasta. Na pierwszy plan wysuwa 
się walka o zdrowie i życie mieszkańców. 
Musimy jednak pamiętać o ekonomicz-
nych i społecznych konsekwencjach tej 
sytuacji, z którymi będziemy borykać się 
jeszcze długo po pokonaniu pandemii. Dla-
tego tak ważna jest walka nie tylko z samym 
wirusem, ale też z jego wszelkimi następ-
stwami – mówi Maciej Stachura, naczelnik 
wydziału komunikacji społecznej Urzędu 
Miasta Katowice.

Za aspekty medyczne walki z koronawi-
rusem odpowiadają instytucje państwowe. 
Samorządy jednak włączają się w pomoc 
pracownikom służby zdrowia, którzy wal-
czą z wirusem na pierwszej linii frontu. 
Dużą rolę w zwalczaniu epidemii odgrywa 
szybka diagnostyka. Dlatego w Katowi-
cach decyzją prezydenta Marcina Krupy 
uruchomiono tzw. wymazobusy, których 
personel pobiera wymazy od mieszkań-
ców, oraz zakupiono nowoczesną maszynę, 
która będzie mogła je analizować (wię-
cej str. 1). Miasto Katowice wsparło także 
Szpital Murcki oraz miejską przychodnię 
kwotą 280 tys. zł. Z kolei 270 tys. zł to koszt 
zakupu 100 tys. maseczek ochronnych, 
które katowicki samorząd rozdystrybu-
ował wśród placówek medycznych i służb 
miejskich. Dodatkowo w Katowicach co-
dziennie dezynfekowane są przestrzenie 
publiczne i przystanki.

Medyków wspierają również firmy, 
które dostarczają im w tym trudnym okre-
sie posiłki czy tysiące wolontariuszy, któ-
rzy szyją maseczki. Organizowane są także 
społeczne zbiórki pieniędzy, dzięki którym 
zakupywane jest niezbędne wyposażenie 
szpitali (więcej str. 4 i 19).

Firmy w kryzysie
Wiele sektorów gospodarki od kilku ty-
godni odczuwa skutki wprowadzonych 
obostrzeń. Setki przedsiębiorców z Ka-
towic znalazło się w krytycznej sytuacji. 
Większość dochodów utracili restau-
ratorzy, fryzjerzy, rzemieślnicy, firmy 
kosmetyczne czy też podmioty branży 
turystycznej. Kryzys dotknął także branże 
kultury i organizacji pozarządowych, 
które w ostatnich latach dynamicznie się 
rozwijały, pełniąc ważną funkcję w życiu 
wielu mieszkańców.

Chcąc ratować miejsca pracy, rodzime 
firmy, twórców oraz NGO-sy prezydent 
Marcin Krupa podjął decyzję o wdrożeniu 
trzech katowickich programów pomoco-
wych: Pakietu Przedsiębiorcy, Pakietu dla 
Kultury oraz Pakietu NGO (więcej str. 3).  
Z programów już dziś korzysta ponad 
1000 podmiotów. Dodatkowo w Katowi-
cach prowadzone są bazy jedzenia na wynos 
oraz usług zdalnych, dzięki którym firmy, 

których działalność została ograniczona, 
mogą w pewnym stopniu ją kontynuować 
(strony 22 i 23).

Społeczne skutki pandemii
Pandemia niesie ze sobą nie tylko zagro-
żenia medyczne i ekonomiczne, ale także 
społeczne. – W sytuacjach kryzysowych 
szczególną opieką należy objąć osoby po-
trzebujące. Właśnie dla nich w Katowicach 
uruchomiliśmy „Pogotowie zakupowe”, 
dzięki któremu wolontariusze pomagają 

robić zakupy, a osoby najmniej zamożne 
otrzymają bezpłatne pakiety najbardziej 
potrzebnych produktów (więcej str. 4)  – 
podkreśla Maciej Stachura. Z kolei dużym 
wyzwaniem dla niektórych uczniów jest 
zdalna nauka z powodu braku komputera. 
Dlatego Miasto Katowice zakupiło 83 lap-
topy i 200 tabletów do nauki online.

Izolacja, utrata pracy i obawa o przyszłość 
– to tylko niektóre z przyczyn potęgują-
cych lęki niektórych mieszkańców. Z myślą 
m.in. o takich osobach Miasto Katowice 

uruchomiło bezpłatne wsparcie psycholo-
giczne (więcej – str. 4. W czasie pandemii 
operatorzy numeru alarmowego 112 co-
raz częściej informują o wzroście zdarzeń 
związanych z przemocą domową. Dlatego 
katowicki MOPS prowadzi kampanię in-
formacyjną wśród mieszkańców i zachęca, 
by być wrażliwym na krzywdę. „Jeśli jesteś 
osobą poszkodowaną lub słyszysz za ścianą 
awanturę, wołanie o pomoc, zareaguj, po-
móż i zadzwoń na policję” – czytamy w ma-
teriałach informacyjnych. 


