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Katowice wdrażają Pakiet 
Oszczędnościowy 1.0
Epidemia wpływa negatywnie na budżety 
wszystkich miast w Polsce. Za kwiecień tego 
roku zanotowaliśmy w Katowicach spadki do-
chodów z tytułu udziału w podatkach: PIT –  
o 42% i CIT – o 80%. Pakiet Oszczędnościowy 
oznacza rezygnację z niektórych działań, które 
miasto planowało realizować, lub odsunięcie 
ich w czasie. Zwolnione środki w całości zo-
stały przesunięte na walkę z pandemią oraz 
jej społecznymi i ekonomicznymi skutkami. 
Poprawki budżetowe przegłosowane zostały 
podczas majowej sesji Rady Miasta.

WIĘCEJ S. 2

Ukradli ogrodzenie 
wybiegu dla psów
Katowicka policja szuka sprawców kradzieży 
w Parku Boguckim. W nocy z 23 na 24 maja 
skradziono tam 13 metalowych przęseł z ogro-
dzenia wybiegu dla psów. Zakład Zieleni Miej-
skiej straty wycenił na 4,7 tys. zł. Z wybiegu 
chętnie korzystają właściciele czworonogów. 
Przypomnijmy, że park został wyremontowany 
w ubiegłym roku kosztem 6,5 mln zł.

WIĘCEJ S. 3

Zakończono budowę 
imponującej hali sportowej
Od nowego roku szkolnego uczniowie IV Liceum 
im. gen. S. Maczka przy ul. Katowickiej będą 
mogli korzystać z nowoczesnej hali sportowej, 
w której będą odbywały się zajęcia wychowania 
fizycznego. Obiekt jest już gotowy i ma pozwo-
lenie na użytkowanie. Koszt inwestycji wyniósł 
14,9 mln zł, przy czym Miasto Katowice otrzy-
mało dotację do budowy hali w wysokości 2,5 
mln zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

WIĘCEJ S. 8

Dach nad głową i nie tylko
Katowice wybudują dom dla samotnych ma-
tek i kobiet w ciąży. Miasto ogłosiło przetarg, 
żeby wyłonić wykonawcę obiektu. W placówce 
schronienie znajdzie 20 osób. Będą to nie tylko 
ofiary przemocy, ale też osoby, które z innych 
powodów znalazły się w kryzysowej sytuacji. 
Obiekt powstanie na Brynowie, obok schroni-
ska dla bezdomnych kobiet przy ul. Orkana 7a. 
Planowany koszt inwestycji to ok. 4,3 mln zł. 
Placówka ma powstać w przyszłym roku.

WIĘCEJ S. 11

Majowe opady deszczu po-
kazały, że nowo powstały 
zbiornik retencyjny o pojem-
ności 190 m3, zlokalizowany 

przy skrzyżowaniu ul. Jerzego Dudy-
-Gracza i al. Roździeńskiego, funkcjo-
nuje prawidłowo. To element większego 
projektu, polegającego na utworzeniu 
w Katowicach 13 zbiorników retencyj-
nych o łącznej pojemności 6500 m 3.  
Sześć pierwszych obiektów zostało już wy-
konanych. Projekt dodatkowo obejmuje bu-
dowę i renowację kanalizacji deszczowej.

– Zmiany klimatyczne, których jeste-
śmy świadkami, wymagają od nas szyb-
kich i zdecydowanych działań. W tym 
roku w całej Polsce zmagamy się z suszą. 

Majowe opady niestety tylko w pewnym 
stopniu poprawiły sytuację. Z kolei w ze-
szłym roku w Katowicach zanotowaliśmy 
jedne z największych w historii opadów dobo-
wych, które spowodowały lokalne podtopie-
nia. Eksperci podkreślają, że kolejne lata mogą 
być pod tym względem gorsze. Dlatego w Ka-
towicach realizujemy projekt o wartości 64 
mln zł, którego celem jest uporządkowanie 
systemu gospodarowania wodami opado-
wymi oraz retencjonowanie tych wód – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W wielu miastach po intensyw-
nych opadach deszczu występują lo-
kalne zalania i podtopienia. Dzieje się tak, 
bo kanalizacja deszczowa nie jest w stanie 
przyjąć i odprowadzić do odbiornika tak 

dużych ilości wody. – Budowa zbiorni-
ków retencyjnych pozwala uniknąć szkód 
spowodowanych podtopieniami i towa-
rzyszących im utrudnień w komunikacji, 
które często dotyczą wielu mieszkańców 
miasta. Z drugiej strony daje też możliwość 
wykorzystania deszczówki, np. do podle-
wania zieleni miejskiej, co ma wymiar nie 
tylko ekologiczny, ale także ekonomiczny –  
pozwala zaoszczędzić na kosztach 
wody, a równocześnie obniżyć ślad wę-
glowy – podkreśla Piotr Cofałka, zastępca 
dyrektora w Instytucie Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych (IETU). 

DOKOŃCZENIE NA S. 6

KATOWICE WALCZĄ  
Z SUSZĄ I PODTOPIENIAMI
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WALKA Z PANDEMIĄ

Katowice wdrażają  
Pakiet Oszczędnościowy 1.0
Zwolnione środki zostaną przesunię-
te na walkę z pandemię i jej skutkami 
społecznymi i ekonomicznymi
Epidemia koronawirusa wpływa negatyw-
nie na budżety wszystkich miast w Pol-
sce, w tym budżet Katowic. – Za kwiecień 
tego roku zanotowaliśmy spadki do-
chodów z tytułu udziału w podatkach: 
PIT – o 42% i CIT – o 80%. Oznacza to, 
że w porównaniu do zeszłego roku do kasy 
miasta wpłynęło aż 46 mln zł mniej. Przyszłe 
miesiące, pomimo sukcesywnego odmra-
żania gospodarki, nie pozwolą na odrobie-
nie wszystkich strat w tym zakresie. Wręcz 
przeciwnie: eksperci prognozują, że nega-
tywne skutki będą zauważalne w nadcho-
dzących miesiącach, a nawet latach – mówi 
Danuta Lange, skarbnik Miasta Katowice.

Poza spadkiem dochodów Mia-
sto Katowice ponosi także duże koszty 

wynikające z walki z epidemią. – Wdroży-
liśmy trzy programy osłonowe adresowane 
do przedsiębiorców, podmiotów NGO oraz 
ludzi świata kultury. Przykładowo wartość 
Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy sza-
cowana jest na 25 mln zł. Do tego docho-
dzi walka z koronawirusem, a na zdrowiu 
mieszkańców nie można oszczędzać. Bli-
sko milion złotych to koszt zakupu maszyny 
testującej próbki pod kątem koronawirusa. 
Uruchomiliśmy trzy wymazobusy, które 
pobierają próbki od mieszkańców, kupu-
jemy maseczki i stroje ochronne dla placó-
wek służby zdrowia czy też tablety i laptopy 
dla potrzebujących uczniów do zdalnej na-
uki – mówi prezydent Marcin Krupa.

Miasto Katowice ze względu na dobrze 
prowadzoną gospodarkę finansową po-
siada płynność finansową i na bieżąco re-
guluje wszystkie swoje zobowiązania, bez 

konieczności brania dodatkowych kredy-
tów, jak to się dzieje w niektórych miastach. 
– Nasza dotychczasowa stabilna sytuacja 
finansowa pozwoliła nam bardzo szybko 
odpowiedzieć na pandemię koronawi-
rusa i wdrożyć rozwiązania o wiele dalej 
idące niż w większości dużych miast w kraju. 
To jednak niesie ze sobą określone koszty – 
mówi Danuta Lange i dodaje, że utrzymanie 
stabilnej sytuacji finansowej zależy od doko-
nywania oszczędności.

Pakiet Oszczędnościowy 1.0 oznacza 
rezygnację z niektórych działań, które Mia-
sto planowało realizować, lub odsunięcie 
ich w czasie. Zwolnione środki w całości zo-
stały przesunięte na walkę z pandemią oraz 
jej społecznymi i ekonomicznymi skutkami. 
Poprawki budżetowe przegłosowane pod-
czas majowej sesji Rady Miasta przynio-
sły 12,6 mln zł oszczędności na wydatkach 

bieżących na ten rok – w tym 1,99 mln zł to 
oszczędności na wynagrodzeniach pracow-
ników w Urzędzie Miasta, 1,8 mln zł na od-
wołaniu Kongresu Miast Edukacyjnych czy 
też 1,46 mln zł – w zakresie promocji mia-
sta i turystyki biznesowej. Dodatkowo 11,7 
mln zł w tym roku przyniosło przesunięcie 
na kolejne lata budowy pomnika Ofiar Trage-
dii Górnośląskiej oraz przygotowania terenów 
pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. 
Kaskady i Grota Roweckiego. Ponadto zmie-
niona została także pula budżetu obywatel-
skiego, która od przyszłego roku wyniesie 
łącznie 20 mln zł (więcej o budżecie obywa-
telskim piszemy na stronie 4). Ze względu 
na pandemię w tym roku nie uda się także 
zrealizować większości zadań w ramach tzw. 
inicjatywy lokalnej z łączną pulą 1 mln zł. 
Wnioskodawcom zostanie zaproponowane 
przesunięcie ich realizacji na 2021 rok.

IV ETAP ZNOSZENIA OGRANICZEŃ

Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – 
wchodzimy w kolejny etap odmrażania
Rząd ogłosił czwarty etap znoszenia 
ograniczeń związanych z COVID-19. 
Od 30 maja nie musimy zasłaniać już 
nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale 
tylko pod warunkiem, że możemy za-
chować 2 metry odstępu od innych. 
Pamiętajmy jednak, że maseczki będą 
konieczne w niektórych przestrze-
niach zamkniętych, m.in. w skle-
pach, kościołach, autobusach, urzę-
dach, salonach kosmetycznych czy 
tramwajach. 
Można więc spacerować, jeździć rowe-
rem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy 
parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy, 
gdy zachowamy odpowiedni dystans spo-
łeczny. Dodatkowe miejsca, w których 
będzie trzeba zasłaniać usta i nos, określi 
Główny Inspektorat Sanitarny. Uwaga! Je-
śli nie jesteśmy w stanie na świeżym po-
wietrzu utrzymać 2-metrowego dystansu 
od innych – na przykład na zatłoczonym 
chodniku – wówczas musimy zasło-
nić usta i nos. Z obowiązku utrzymania 
2-metrowego dystansu wyłączeni są ro-
dzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 
13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, 
osoby niepełnosprawne, osoby, które zasła-
niają usta i nos. Wyjątki: gdzie nie trzeba 
zakrywać ust i nosa? W pracy – jeżeli pra-
codawca zapewni odpowiednie odległości 

między stanowiskami i spełni wymogi sa-
nitarne, a także w restauracji lub barze – 
gdy zajmiemy miejsce przy stole.

Wiele osób czekało również na kolejną 
zmianę – otwieramy kina, teatry, siłow-
nie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie 
sanitarnym. Umożliwiamy także organiza-
cję wesel do 150 osób. Mimo że odchodzimy 
od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostanie 
aktualna nadal – czytamy na rządowej stro-
nie. Zniesiono limity osób w branży handlo-
wej i gastronomicznej. Do tej pory w sklepie, 
restauracji, na targu, w punkcie usługowym 
czy na poczcie na 1 osobę musiała przypadać 
określona powierzchnia lub liczba okienek. 
Od 30 maja ta zasada przestaje obowiązy-
wać. Obecnie trwają również rozmowy ze 
związkami sportowymi na temat limitu osób 
na stadionach. Ważne! Pamiętajmy o tym, 
że w sklepie, na targu i na poczcie nadal jest 
obowiązek zasłaniania nosa i ust. A w sklepie 
także obowiązkowa dezynfekcja rąk lub no-
szenie rękawiczek.

W przestrzeniach otwartych dozwo-
lona jest organizacja zgromadzeń, a także 
koncertów plenerowych, w których bie-
rze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą 
jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 
2-metrowy dystans społeczny. Sanepid 
będzie przedstawiał rekomendacje, gdzie 
ze względu na sytuację epidemiologiczną 

zgromadzenia lub koncerty plenerowe nie 
powinny się odbywać. Ostateczna decyzja 
należy jednak do właściwej jednostki samo-
rządu terytorialnego.

Od 6 czerwca umożliwi się też organiza-
cję wesel i uroczystości rodzinnych, w któ-
rych bierze udział do 150 osób. Weselnicy 
nie muszą nosić maseczek. Natomiast w ho-
telach mogą zacząć działać baseny, siłownie, 
kluby fitness. Właściciele hoteli muszą jed-
nak zachowywać określone zasady sanitarne. 
Działalność mogą wznowić w określonych 
warunkach sanitarnych: kina, teatry, opery, 
balet, baseny, siłownie, kluby fitness, sale za-
baw i parki rozrywki. Możliwa będzie także 
organizacja targów, wystaw i kongresów.

Już od 30 maja możemy korzy-
stać z siłowni na świeżym powietrzu, placów 
zabaw, a także z małej infrastruktury leśnej.

Jak załatwić sprawy urzędowe?
Od 1 czerwca wprowadzono zmiany  
w organizacji pracy Urzędu. Biuro Ob-
sługi Mieszkańców, Urząd Stanu Cy-
wilnego oraz Wydział Uprawnień 
Komunikacyjnych od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30 do 15.30 będą prowa-
dzić bezpośrednią obsługę mieszkańców 
(związaną z osobistą wizytą w urzędzie), 
przy zachowaniu obowiązujących wymo-
gów sanitarnych (maseczki i rękawiczki 
ochronne, ekrany z tworzywa oddziela-
jące pracowników i klientów, przyłbice). Dla 
zachowania bezpieczeństwa mieszkańców, 
jak i pracowników dopuszczalna liczba in-
teresantów przebywających w tym samym 
czasie w jednym pomieszczeniu nie może 
być większa niż 1 osoba na jedno stano-
wisko obsługi. Oznacza to, że mieszkańcy 
muszą liczyć się z faktem, że w przypadku 
większej liczby osób chcących załatwić 
sprawy urzędowe, będą musieli oczeki-
wać w kolejce poza budynkiem urzędu. 
Liczymy w tej trudnej sytuacji na wyrozu-
miałość katowiczan.

Przypominamy, że mieszkańcy mogą 
załatwiać sprawy drogą elektroniczną lub 
drogą pocztową. 

Więcej informacji na stronie  
koronawirus.katowice.eu
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ZUCHWAŁA KRADZIEŻ

Złodzieje ukradli ogrodzenie z wybiegu dla psów
Katowicka policja szuka sprawców 
zuchwałej kradzieży w Parku Boguc-
kim. W nocy z 23 na 24 maja skra-
dziono tam 13 metalowych przę-
seł z ogrodzenia wybiegu dla psów. 
Złodzieje, działając pod osłoną nocy, 
nie mieli łatwego zadania: przęsła są 
metalowe i mają spore rozmiary (2,5 
x 1,25 m). 
– Straty szacujemy na blisko 5000 zł. Oczy-
wiście w czerwcu wykonamy nowe ogro-
dzenie, żeby właściciele czworonogów 
nadal mogli korzystać z tego miejsca – mówi 
Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zie-
leni Miejskiej. Zaznacza, że ZZM będzie 
ubiegał się o odszkodowanie. Do kosztów 
zakupu nowych elementów dojdą również 
koszty robocizny.

Wybieg dla psów w Parku Boguc-
kim cieszy się dużą popularnością. 
Zapewnia on zwierzakom możliwość bez-
piecznej i aktywnej zabawy. Warto przy-
pomnieć, że wybieg powstał w zeszłym 
roku w ramach kompleksowej rewitalizacji 

Parku Boguckiego. W ramach wartej 6,5 
mln zł inwestycji w parku m.in. upo-
rządkowano zieleń, pojawiły się nowe 
drzewa i krzewy, wykonano nowe alejki, 
oświetlenie i plac zabaw. 

Złodziejom z Parku Boguckiego grozi 
kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia 
wolności. To nie pierwszy akt wanda-
lizmu w tym miejscu. W ubiegłym roku 
zniszczona została jedna z ławek. Gdy 

jesteśmy świadkami niszczenia mienia 
bądź kradzieży, reagujmy. Wystarczy te-
lefon do straży miejskiej (986) lub na po-
licję (997). 

(RED)

PRZYRODA KATOWIC

Tysiące pszczół zamieszkało 
na katowickich budynkach
Aż 120 tysięcy pszczół zamieszka-
ło na dachach dwóch miejskich ba-
senów na Burowcu i Brynowie oraz 
na budynku siedziby Narodowej Or-
kiestry Symfonicznej Polskiego Ra-
dia. W połowie maja ustawiono tam 
trzy ule, a na początku lipca bę-
dzie z nich zbierany miód.
Pszczoły nie przestraszyły się „zimnych 
ogrodników” i od razu po zasiedleniu 
rozpoczęły loty. –  W Katowicach od 
trzech lat siejemy łąki, które są schro-
nieniem dla małych zwierząt, a także 
owadów. Teraz idziemy o krok da-
lej i zakładamy ule  – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic. – Zebrany 
miód po przebadaniu trafi do słoicz-
ków. Choć będzie gadżetem promującym 
miasto, to jednak produkcja miodu nie 
jest naszym głównym celem. Naturalna 
obecność pszczół jest bardzo ważna dla 
środowiska ze względu na zapylanie ro-
ślin – podkreśla prezydent.

Ule są w 100% ekologiczne: utwo-
rzone z naturalnych materiałów, bez 
tworzyw sztucznych czy styropianu. 
Do ich malowania użyto ekologicznych 
farb, nie będą też chemicznie dezyn-
fekowane. Ustawiane są na sztucznej 
trawie, a przy każdym mocowane jest 
poidełko. Miasto to dla pszczół bardzo 

przyjazne środowisko. Jest w nim cieplej, 
sezon jest dłuższy, jest więcej różnorod-
nych kwiatów – nie ma monokultury, ro-
ślinność jest pielęgnowana i podlewana. 
Ważne jest też to, że w mieście nie stosuje 
się pestycydów i nawozów sztucznych. Ba-
dania analizy pyłkowej z lat 2018–2019 
wykonanych na terenie Śląska wyka-
zały, że pszczoły miejskie zbierają nek-
tar z około 50 różnych gatunków roślin. 
– Od trzech lat na terenie centrum Kato-
wic zbieramy miody. Ule są już na dachu 
Uniwersytetu Ekonomicznego, a także 
terenie Muzeum Śląskiego i wiemy, 
że pszczoły w Katowicach czują się do-
skonale. W naszych nowych ulach mamy 
młode rodziny pszczół, ale liczymy mini-
mum na 20 kg miodu w tym roku – mówi 
Łukasz Przybył, opiekun pasieki. Miody 
miejskie są rozlewane lokalnie, bezpo-
średnio po miodobraniu, nie są skła-
dowane w beczkach. Nim zebrany z uli 
miód zostanie rozlany do słoiczków, zo-
staną przeprowadzone gruntowne bada-
nia jakościowe.

– W niedawno zakończonym plebi-
scycie „Gazety Wyborczej” „Supermiasta” 
mieszkańcy Katowic uznali budowę NO-
SPRU za największe osiągnięcie minionych 
trzech dekad, teraz ten budynek, podobnie 
jak i dwa miejskie baseny, stał się domem 
dla pszczół – informuje Marta Chmielew-
ska, naczelnik Wydziału Promocji i dodaje, 
że miód ponownie – tym razem z własnych 
uli  – wykorzystany będzie do promocji 
miasta. Tak było m.in. w 2018 roku pod-
czas Szczytu Klimatycznego. Chęć uży-
cia miodów do promowania wizerunku 
miasta zasygnalizowali również w 2019 
roku w swej interpelacji katowiccy radni: 
Maciej Biskupski, Dawid Durał oraz Dawid 
Kamiński.  (RED)
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Sprawą kradzieży zajmuje się policja. Sprawdzany jest m.in. monitoring w okolicach parku
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KONKURS KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Katowice ósme w konkursie  
o tytuł Zielonej Stolicy Europy

Katowice zajęły 8. miejsce na 18 miast 
europejskich, ubiegających się o tytuł 
Zielonej Stolicy Europy. Międzynaro-
dowe jury doceniło m.in. starania Ka-
towic o poprawę jakości powietrza czy 
współpracę z mieszkańcami.
Zielona Stolica Europy to tytuł przyzna-
wany przez Komisję Europejską mia-
stom o liczbie mieszkańców powyżej 100 
tys., w uznaniu ich transformacji w okre-
sie ostatniej dekady, zaangażowania w po-
prawę jakości środowiska, a co za tym idzie 
– w poprawę warunków życia mieszkań-
ców. Organizatorzy konkursu często pod-
kreślają, że nie ma miast idealnych, a każde 
ze względu na swoją historię jest inne. 
Cenione są zwłaszcza inicjatywy wykra-
czające poza standard. Pod uwagę brane 
są nie tylko dotychczasowe osiągnięcia, 
ale także wizja i cele, jakie miasto stawia 
przed sobą, a motywowanie i zachęcanie 
całej społeczności do działań na rzecz zrów-
noważonego rozwoju jest równie ważne, 
jak ekonomia. Bo w Zielonej Stolicy Eu-
ropy najważniejsi są ludzie: mieszkańcy, 
turyści, firmy, organizacje, instytucje pu-
bliczne i prywatne i inne składające się 
na miasto. Pierwszą Zieloną Stolicą Eu-
ropy w 2010 roku został Sztokholm. Później 
tytuł zdobyły m.in. Hamburg, Kopenhaga, 
Essen, Oslo czy Lizbona. Jak dotąd nie udało 
się to żadnemu polskiemu miastu, choć 
swoich sił w konkursie próbowały już m.in. 
Warszawa, Wrocław czy Bydgoszcz. W bie-
żącej edycji wśród osiemnastu miast kan-
dydatów poza Katowicami wystartowały 
również Kraków, Gdańsk i Poznań. Osta-
tecznie w finale znalazły się Dijon (Francja), 
Grenoble (Francja), Tallinn (Estonia) i Tu-
ryn (Włochy). Kraków zajął miejsce piąte, 
Katowice ósme. Gdańsk i Poznań do chwili 
zamknięcia tego wydania „Naszych Kato-
wic” nie pochwaliły się wynikiem.

Aplikację Katowic przygotował Insty-
tut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 
we współpracy z interdyscyplinarnym 
zespołem pracowników Urzędu Mia-
sta i instytucji miejskich. Zaangażowali się 
też miejscy radni. – Ósme miejsce to bar-
dzo dobry rezultat, zważywszy, że rywali-
zowaliśmy z miastami, które mają bardzo 
duże osiągnięcia we wdrażaniu projektów 
związanych z szeroko rozumianą eko-
logią i dbałością o ochronę środowiska 
– komentuje Maciej Stachura, naczelnik 
wydziału komunikacji społecznej Urzędu 
Miasta w Katowicach. 

W raporcie doceniono silne strony Ka-
towic i działania podejmowane w ostat-
nich latach. Podkreślono m.in. skuteczną 
walkę o czyste powietrze czy wysoką ak-
tywność miasta w zakresie stwarzania 
możliwości partycypacji mieszkańców, m.in. 
poprzez największy w Polsce budżet oby-
watelski, aplikacje NaprawmyTo i wCOP-
drzewo czy akcje, jak wspólne sianie łąk 
kwietnych. – Udział w konkursie traktu-
jemy jako zobowiązanie do dalszych sta-
rań o poprawę jakości życia w mieście. 
Chcemy to robić wspólnie z mieszkańcami, 
dlatego oddajemy do ich dyspozycji nowe 
narzędzia, w tym Zielony Budżet Obywa-
telski i duże środki finansowe. Istotna jest 
też poprawa zbiorowej świadomości eko-
logicznej, dzięki której nasze starania będą 
skuteczniejsze. Temu właśnie służą takie 
akcje, jak wspólne sianie łąk czy sprzątanie 
terenów zielonych oraz wiele innych działań 
– mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Ocenie w konkursie podlegają osią-
gnięcia miast w 12 obszarach: klimatu, 
transportu publicznego, zieleni w mieście, 
przyrody i bioróżnorodność, powietrza, 
hałasu, odpadów, gospodarki wodnej, go-
spodarowania ściekami, ekoinnowacji, 
gospodarki energetycznej i zarządzania 

środowiskiem. Katowice najwyżej, bo na 5. 
miejscu na 18 miast, oceniono w 3 podka-
tegoriach: zarządzania, adaptacji do zmian 
klimatycznych i walki z hałasem. W raporcie 
podkreślano m.in., że Katowice mają dobrze 
przygotowaną strategię działań i jasno okre-
ślone cele a także to, że w ostatnich latach 
zrealizowano w naszym mieście projekty 
związane z kompleksowym zagospodaro-
waniem zieleni oraz retencją wody. W za-
kresie walki z hałasem doceniono działania 
zmierzające do ograniczania ruchu samo-
chodowego, m.in. poprzez rozwój sieci ro-
werów miejskich, budowę dróg rowerowych 
czy też projekty dotyczące komunikacji 
publicznej. W górnej połowie stawki Ka-
towice ulokowały się także w kategoriach 
ograniczania zmian klimatycznych (6. 
miejsce), wody (6), gospodarki odpadami 
(7) przyrody i bioróżnorodności (8) oraz ja-
kość powietrza (9). W raporcie podkreślono, 
że „Miasto Katowice doskonale rozumiem 
wyzwanie, jakim jest jakość powietrza (…) 
Zasadniczo działania podejmowane przez 
miasto są dobrze ukierunkowane i odpo-
wiadają na problemy związane z jakością po-
wietrza”. Podkreślono, że „użycie dronów do 
badania jakości powietrza jest cenne i inno-
wacyjne”. W kategorii dotyczącej przyrody 

wskazano, że Katowice mają znaczną ilość 
zieleni, a także, że „należy pochwalić wła-
dze za identyfikację i ochronę najważniej-
szych miejsc i gatunków poprzez działania 
prawne i aktywne zarządzanie”. 

W czterech kategoriach Katowice 
ulokowały się w drugiej połowie ta-
beli rankingowej, warto jednak podkre-
ślić, że w żadnej z nich nie wypadły słabo 
– nie spadając poniżej 12. miejsca na 18 
miast. W kategoriach zrównoważonej mo-
bilności miejskiej oraz zrównoważonego 
zagospodarowania terenu, a także ekoin-
nowacji Katowice zajęły 11. miejsce, z kolei 
dla wydajności energetycznej  – 12. miej-
sce. W raporcie podkreślono, że „wysiłki 
miasta związane z transformacją z mia-
sta przemysłowego w miasto aspirujące 
na pozycję lidera w zielonej gospodarce – 
dzięki elementom takim jak budownic-
two pasywne, odnawialne źródła energii 
(OZE), zrównoważony transport, produk-
cja i dystrybucja ciepła oraz gospodarka 
ściekami i odpadami  – są imponujące”. 
Jednocześnie jako obszar rozwojowy dla 
Katowic wskazano konieczność intensyfi-
kacji wysiłków dotyczących wdrażania idei 
gospodarki obiegu zamkniętego. A choć 
zauważono wzrost liczby inwestycji zwią-
zanych z montażem odnawialnych źródeł 
energii, wskazano także, że działania te mu-
szą zostać zintensyfikowane. 

Na stronie konkursu czytamy: „Świat 
boryka się z bezprecedensowym kryzysem 
zdrowotnym, społecznym i gospodarczym. 
Stałe zaangażowanie miast w zrównowa-
żony rozwój staje się jeszcze ważniejsze, 
ponieważ zielone miasta są nie tylko zdrow-
szymi miejscami do życia, ale także są 
bardziej odporne na przyszłe kryzysy spo-
wodowane zmianami klimatu, utratą róż-
norodności biologicznej i niedoborem 
zasobów”. 

Świat boryka się 
z bezprecedensowym
kryzysem zdrowotnym,
społecznym i gospodarczym.
Stałe zaangażowanie miast 
w zrównoważony rozwój
staje się jeszcze ważniejsze
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REKORDOWA ILOŚĆ WNIOSKÓW

415 pomysłów katowiczan w ramach  
VII edycji Budżetu Obywatelskiego
Katowiczanie w tym roku złożyli rekor-
dową ilość wniosków w ramach Budże-
tu Obywatelskiego (BO). W sumie do 
urzędu trafiło 415 pomysłów na prawie 
90 mln zł. Spośród nich aż 73 projekty 
stanowią zadania ogólnomiejskie. Jest 
to największa liczba wniosków w tej 
kategorii na przestrzeni dotychczaso-
wych edycji. 
Wśród katowickich dzielnic największą 
aktywnością wykazali się mieszkańcy 
Murcek, którzy zgłosili 26 wniosków. 
Niewiele mniej, bo 24 projekty wpłynęły 
do urzędu z Osiedla Tysiąclecia, a 23 z Li-
goty-Panewnik. – Katowiczanie chętnie ko-
rzystają z budżetu obywatelskiego, który 
jest świetnym narzędziem do wprowa-
dzania realnych zmian w swoim otocze-
niu. Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 
600 zadań w całym mieście. Mieszkańcy 
widzą więc efekty swojego zaangażo-
wania i chętnie biorą udział w kolejnych 
edycjach BO – podkreśla Marcin Krupa, 
prezydent Katowic.

Wśród zgłoszonych wniosków można 
dostrzec te, które stanowią kontynuację 
projektów kulturalnych i festiwalowych, 
które w poprzednich latach cieszyły się 
dużą popularnością wśród mieszkańców, 
jak np. „Piano Tężnia Festiwal 2021 w Parku 

Zadole” czy „#LOOK4: Lotny Osiedlowy 
Ośrodek Kultury – Dom Kultury na Witosa 
(2021)”. Wśród wniosków inwestycyjnych 
dominują te dotyczące poprawy estetyki 
przestrzeni publicznych – np. poprzez ich 
zazielenienie lub remonty dróg czy chod-
ników, jak np. projekty „Ogród Śląskich 
Noblistów” na skwerze przy ul. Uniwer-
syteckiej i ul. Bankowej czy „Rewitalizacja 
giszowieckiego parku”. Tradycyjnie część 

wniosków dotyczyła utworzenia nowych 
stacji rowerów miejskich i dróg rowerowych. 
Jedne z najdroższych projektów tegorocznej 
edycji to: „Ogród Jordanowski na Osiedlu 
Witosa”, „Tężnia solankowa na Tysiącle-
ciu” czy też „Kolejny etap modernizacji pa-
wilonu dla psów wraz z budową nowego 
obiektu dla kotów” – każdy o wartości bli-
sko 2,5 mln zł. Na projekty, które przejdą po-
myślnie weryfikację merytoryczną, będzie 

można głosować tradycyjnie we wrześniu. 
Lista wniosków, spośród których będziemy 
można wybierać preferowane projekty, zo-
stanie opublikowana w drugiej połowie 
sierpnia. 

Ze względu na konieczność dokony-
wania oszczędności w budżecie miejskim, 
które w całości zostaną zadysponowane 
na walkę z koronawirusem (więcej czytaj 
na stronie 2), zmianie ulegnie pula środków 
przeznaczona na przyszłoroczne zadania 
realizowane z BO. – W ramach 20 milio-
nowej puli – 3 mln zł będzie przeznaczone 
na debiutujący w tym roku zielony budżet 
obywatelski, a 17 mln zł na „zwykły” bu-
dżet obywatelski. Oczywiście zadania 
wybrane przez mieszkańców w zeszło-
rocznym budżecie obywatelskim będą re-
alizowane. W niektórych przypadkach ze 
względu na pandemię wystąpi konieczność 
ich przesunięcia na przyszły rok. Warto do-
dać, że nawet po dokonaniu tej korekty fi-
nansowej budżet obywatelski w Katowicach 
pozostanie jednym z największych w Pol-
sce w przeliczeniu na mieszkańca, znacząco 
przekraczając wymagany ustawą obligato-
ryjny próg 0,5% budżetu miasta – podkre-
śla Maciej Stachura, naczelnik Wydziału 
Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta 
Katowice.

ROWERY MIEJSKIE

Nowy sezon – nowe stacje
Choć system „City by bike” gotowy do 
działania był już 1 kwietnia, to nieocze-
kiwany obrót wydarzeń w związku z glo-
balną epidemią COVID-19 opóźnił se-
zon transportu rowerowego o ponad 
miesiąc. W efekcie z rowerów miej-
skich możemy korzystać od 6 maja. Do 
wakacji sieć wypożyczalni powiększy 
się o kilka kolejnych lokalizacji.
W trosce o zdrowie użytkowników opera-
tor systemu dezynfekuje minimum dwa razy 
dziennie zarówno rowery, jak i terminale 
wypożyczalni. – Ponadto rekomendujemy, 
by użytkownicy przed odjazdem także sa-
modzielnie przetarli osobistym żelem do 
dezynfekcji uchwyty kierownicy lub korzy-
stali z rękawiczek. Przypominamy również, 
że rower można wypożyczyć za pomocą 
aplikacji na swoim smartfonie – mówi Ewa 
Lipka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat sieć 
wypożyczalni rowerów w Katowicach dy-
namicznie się rozrasta. To zasługa przede 
wszystkim mieszkańców, wśród których 
ten środek lokomocji od razu stał się bardzo 

popularny, a liczba wypożyczeń systema-
tycznie wzrasta. W 2015 roku testowo uru-
chomiono trzy stacje, w ubiegłym roku było 
ich już 75, a w bieżącym plan minimum za-
kłada powiększenie systemu do 84 stacji. 
Ostateczna ich liczba uzależniona będzie od 
umów podpisanych z partnerami prywat-
nymi, a także od sytuacji finansowej miasta.

Katowickie Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego uruchomi nową 

stację obok swojego budynku przy ul. Le-
opolda w Bogucicach. Do tego dołączą 
kolejne realizacje. – Przed nami zaplano-
wana na czerwiec rozbudowa o 5 stacji 
realizowanych w ramach budżetu obywa-
telskiego, ale także montaż stacji w mo-
mencie uruchamiania nowych inwestycji, 
basenów i centrów przesiadkowych – zapo-
wiada Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału 
Transportu. Pięć nowych wypożyczalni 

zostanie ulokowanych w czterech dzielni-
cach: w Śródmieściu na pl. Rostka, przy ul. 
Pułaskiego (os. Paderewskiego), dwie z nich 
na Dębie: przy skrzyżowaniu ul. Ściegien-
nego z Chorzowską oraz u zbiegu ul. Ście-
giennego z Krzyżową, piąta w Bogucicach 
obok biblioteki przy ul. Wajdy. Kolejne po-
szerzenie sieci wypożyczalni związane 
jest z otwarciem węzła przesiadkowego przy 
ul. Sądowej oraz basenów na Brynowie i w 
Szopienicach-Burowcu. – Ewentualna dodat-
kowa rozbudowa systemu o kolejne stacje jest 
uzależniona od sytuacji finansowej miasta, 
która w tym roku z uwagi na epidemię jest 
trudna. Konieczne jest ograniczenie wydat-
ków bieżących, dlatego w zakresie ewentu-
alnej rozbudowy decyzje jeszcze nie zostały 
podjęte – mówi Ewa Lipka.

W bieżącym sezonie wraz ze zwiększe-
niem ilości stacji wzrośnie także ilość ro-
werów do 666. Do dyspozycji mieszkańców 
ponownie są rowery cargo (20 sztuk), które 
służą do przewozu ładunku do 100 kg lub 
czworga małych dzieci. 

(DC)
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DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Katowice walczą z suszą i podtopieniami
Wodę gromadzoną w zbiornikach re-
tencyjnych służby miejskie mogą 
wykorzystywać m.in. do podlewania 
zieleni miejskiej, czyszczenia kanali-
zacji czy mycia powierzchni ulic, pla-
ców i chodników. 
– Już dzisiaj wykorzystujemy do podle-
wania wodę ze zbiornika w Parku Bo-
guckim o pojemności 12 m3, który jest 
wyposażony w automatyczny systemem 
pompowniczy – mówi Mieczysław Wołosz, 
dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Ka-
towicach i podkreśla, że woda z powsta-
jących 13 zbiorników ułatwi logistykę 
pracy ZZM w pielęgnacji zieleni miejskiej, 
bo znajdują się one w różnych lokalizacjach 
miasta. 

Użycie wód opadowych do celów komu-
nalnych to nie jedyne korzyści z realizacji 
inwestycji. Zbiornik retencyjny zatrzymuje 
okresowo nadmiar wód deszczowych 
spływających do kanalizacji, zabezpiecza-
jąc tereny zagrożone podtopieniami przed 

zalewaniem i powodziami. –  Zbiorniki 
retencyjne pozwolą m.in. odciążyć system 
kanalizacyjny oraz oczyszczalnie ście-
ków, a także dzięki rozwiązaniom tech-
nicznym, polegającym na podczyszczaniu 
wód opadowych, zapobiegną zanieczysz-
czeniu środowiska naturalnego – wyjaśnia 
Anna Wilk z Katowickiej Infrastruktury 
Wodociągowo-Kanalizacyjnej.

Stan realizacji inwestycji
Pierwsze cztery zbiorniki retencyjne 
powstały w ubiegłym roku w Piotrowi-
cach, w rejonie ulic Tyskiej i Zdrowej, 
skrzyżowania ulic Radockiego i Spo-
kojnej oraz w rejonie ulic Radockiego, 
Motyli i Łubinowej. Kolejny podziemny 
zbiornik retencyjny powstał poprzez ada-
ptację istniejącego kolektora deszczowego 
na ul. Morawa w Szopienicach. W ramach 
inwestycji wykonano również renowa-
cję kanalizacji deszczowej, wybudowano 
nową sieć deszczową, wykonano przepom-

pownię wód deszczowych. Zakończyła 
się też inwestycja w rejonie skrzyżowania  
ul. Jerzego Dudy-Gracza i al. Roździeń-
skiego. W planach są też kolejne zada-
nia. Dwa zbiorniki będą umieszczone na  
os. Zgrzebnioka, natomiast w rejonie ulic 
Dytrycha, Pod Młynem i Milowickiej wybu-
dowane zostaną trzy zbiorniki retencyjne. 
Aktualnie trwa przetarg na prace budow-
lane. Kolejne zbiorniki powstaną w parku 
Alojzego Budnioka oraz przy garażach przy 
ul. Stęślickiego. Tu również trwają proce-
dury przetargowe. 

Warto dodać, że eksperci zgodni pod-
kreślają, że w miastach należy kłaść nacisk 
na naturalną retencję wody. Piotr Cofałka 
podkreśla, że „poprawie bilansu wodnego 
obszarów zurbanizowanych służy przede 
wszystkim zmniejszenie ilości odprowadza-
nych wód opadowych do kanalizacji oraz 
zwiększanie infiltracji i retencji wód opado-
wych przez ograniczanie ilości powierzchni 
utwardzonych”. Dlatego też w Katowicach 

wdrażane są coraz szerzej projekty doty-
czące m.in. tworzenia łąk kwietnych czy 
ogrodów deszczowych. Coraz więcej miesz-
kańców domków jednorodzinnych oraz 
działkowców zbiera także deszczówkę.

Budowę zbiorników retencyjnych re-
alizuje miejska spółka Katowicka Infra-
struktura Wodociągowo- Kanalizacyjna. 
Prace są dofinansowanie z  Funduszu 
Spójności kwotą 32,66 mln zł. Zadania 
realizowane są w ramach Projektu „Upo-
rządkowanie systemu gospodarowania wo-
dami opadowymi w Katowicach – Etap I”,  
dofinansowanego z Funduszu Spójno-
ści w ramach Programu Infrastruk-
tura i Środowisko 2014–2020, działanie 
2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z za-
bezpieczeniem i zwiększeniem odporno-
ści na klęski żywiołowe, w szczególności 
katastrofy naturalne oraz monitoring śro-
dowiska typ projektu 2.1.5 Systemy gospo-
darowania wodami opadowymi na terenach 
miejskich.

KATOWICE BUSINESS RUN W NOWEJ FORMULE

Pomaganie przez bieganie
Od kilku lat w pierwszą niedzielę wrze-
śnia pracownicy śląskich firm i korpo-
racji stają na starcie Katowice Busi-
ness Run – biegu biznesowego, który 
aktywność fizyczną i integrację pra-
cowników łączy z charytatywnym ce-
lem. Również w tym roku organizatorzy 
nie rezygnują z imprezy i zapraszają 
na pomaganie przez bieganie w nowej, 
bezpiecznej odsłonie. Zapisy trwają do 
10 czerwca.
Katowice Business Run odbywał się do tej 
pory siedem razy. – Choć nowa rzeczywi-
stość postawiła nas przed koniecznością 
zmian, nie składamy broni. Nadal chcemy 
integrować środowisko biznesowe w słusz-
nym, charytatywnym celu, by nie zostawić 
naszych podopiecznych bez wsparcia. Dla-
tego też potwierdzamy zapowiedzianą na 6 
września datę biegu. Tego dnia jak zwykle 
5-osobowe zespoły pobiegną w Poland Bu-
siness Run, m.in. w Katowicach. Tym razem 
jednak, mając na uwadze zdrowie i bezpie-
czeństwo uczestników, nie zgromadzimy 
biegaczy na liniach startu w każdym mie-
ście – tłumaczy Marta Hernik, dyrektor Fun-
dacji Poland Business Run, organizator biegu.

Biegacze pokonają dystans 4 km sami 
lub w kilku-, kilkunasto- czy kilkudzie-
sięcioosobowej grupie w zależności od za-
sad dotyczących zgromadzeń, które będą 
obowiązywać we wrześniu. Nie będzie 
wyznaczonej trasy, każdy może wytyczyć 
wymagany odcinek samodzielnie i w wy-
branej lokalizacji: w jednym z katowickich 
parków, wzdłuż Muchowca czy po oko-
licznych leśnych ścieżkach. Nie trzeba jak 

dotychczas biec konkretnie w Katowicach, 
ale w dowolnej miejscowości, w kraju lub 
poza jego granicami. W dniu imprezy, 
6 września, kiedy wszyscy zawodnicy da-
nej drużyny wystartują, ich czasy zostaną 
podliczone w specjalnej aplikacji i pojawią 
się w klasyfikacji ogólnej. 

Hasło sztafety, czyli „Pobiegniesz 
– pomożesz!” pozostaje bez zmian. 
Fundacja pragnie, by mimo nowej rze-
czywistości i zakazu organizacji im-
prez masowych pomoc uzyskało jak 
najwięcej potrzebujących po amputa-
cjach i z innymi dysfunkcjami narządów 

ruchu. W ubiegłym roku dzięki zaangażo-
waniu katowickich biegaczy pomoc otrzy-
mało 14 osób ze Śląska. Dofinansowano 4 
protezy, 2 wózki aktywne i 11 turnusów 
rehabilitacyjnych.

Zapisy: www.polandbusinessrun.pl

Katowicka impreza jest częścią ogólnopolskiej inicjatywy – w 2019 roku zawody odbyły się tego samego dnia także w 8 innych miastach Polski, 
gromadząc łącznie ponad 27 tys. osób
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NIEBEZPIECZNE POŻARY PODKŁADÓW KOLEJOWYCH 

Złapany na gorącym uczynku – trafił za kratki
32-latek, który podpalał podkłady 
kolejowe w Szopienicach, został za-
trzymany przez katowickich policjan-
tów z komisariatu V. Złapano go na go-
rącym uczynku, czyli podczas próby 
wzniecenia ognia. 
Przypomnijmy, że w Szopienicach i na Bu-
rowcu wiosną trzykrotnie dochodziło do 
pożarów składowanych tam podkładów ko-
lejowych, przy czym ten najgwałtowniej-
szy, 10 kwietna, musiało gasić aż dziesięć 
zastępów strażaków. Płonące podkłady są 
szczególnie niebezpieczne dla mieszkańców 
nie tylko z powodu ognia, ale i chemika-
liów, jakimi są nasączane, a które uwalniają 
się w wysokiej temperaturze i przedostają 
do atmosfery, tworząc trujące opary.

Zatem czyny podejrzanego 32-latka 
były wyjątkowo niebezpieczne, zważywszy, 
że wywołane pożary okazały się trudne do 

ugaszenia. – Podkłady zajmują około trzy-
stu metrów kwadratowych i sięgają pięciu 
metrów. To duża powierzchnia, co utrud-
nia akcję. Zaangażowano w nią ciężki 
sprzęt z zarządzania kryzysowego. Za jego 
pomocą podkłady są przerzucane i w ten 
sposób dogaszany jest ogień – relacjonował 
kapitan Adam Kryla z Państwowej Straży 
Pożarnej w Katowicach podczas akcji ga-
śniczej w rejonie ul. Kuśnierskiej.

Póki co podejrzany o katowickie pod-
palenia na wniosek prokuratury decyzją 
sądu został aresztowany na trzy miesiące. 
Będzie miał przez ten czas o czym myśleć, 
gdyż zgodnie z artykułem 163 §1 Kodeksu 
Karnego: „kto sprowadza zdarzenie, które 
zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób, albo 
mieniu w wielkich rozmiarach, mające po-
stać pożaru, podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do 10 lat”.  (KK)

STOP WYPALANIOM TRAW

Wypalanie traw szkodzi przyrodzie
W Polsce za większość pożarów traw od-
powiedzialny jest człowiek. Niestety, wciąż 
panuje u niektórych osób błędne przekona-
nie, że palenie suchej trawy użyźnia w na-
turalny w sposób glebę, powodując szyb-
szy i bujniejszy wzrost młodej trawy, co ma 
przynosić rzekome korzyści ekonomicz-
ne i ekologiczne. Nic bardziej błędnego! 
Jak tragiczne w skutkach może być takie za-
chowanie, pokazują tegoroczne pożary w Bie-
brzańskim Parku Narodowym czy na terenie 
Natura 2000 w województwie świętokrzy-
skim. Problem dotyka także naszego miasta. 
– Strażacy muszą często interweniować w oko-
licach stawów Hubertusów oraz Morawy, 
bo co roku ktoś podpala tam trawy – mówi 
Agnieszka Jodłowska, mieszkanka Szopienic.

Dlatego strażacy przypominają, że trwa 
ogólnopolska kampania „STOP pożarom 
traw!”. Jej głównym celem jest zmniejsze-
nie liczby pożarów. Jednak nie mniej ważny 
jest aspekt edukacyjny kampanii, polegający 
na uświadamianiu, jakie zagrożenia mogą 
być związane z podpalaniem nieużytków 
rolnych. Warto więc przytoczyć same su-
che, ale wymowne liczby: w Polsce w 2019 
roku odnotowano 153 520 pożarów, wśród 
których było 55 912 pożarów traw na łą-
kach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 
ok 36,4% wszystkich pożarów w Polsce. 

Pożary traw w ubiegłym roku w całej 
Polsce doprowadziły nie tylko do strat sza-
cowanych na poziomie 40 mln zł, ale także 
do śmierci 10 osób. Statystycznie strażacy 
wyjeżdżali do pożarów traw i nieużytków 
rolnych co 9 minut. Przypomnijmy, że dziś 
maksymalna kara za wypalanie traw wy-
nosi 5 tys. zł. Resort środowiska pracuje 
nad podniesieniem kary za wypalanie traw, 
grzywna ma wynosić nawet 30 tys. zł. (JG)
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Pożar przy ul. Kuśnierskiej wyglądał bardzo niebezpiecznie
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Okiem eksperta
Dlaczego wypalanie traw jest takie 
niebezpieczne dla przyrody?
Wypalanie traw to zabieg rolniczy stoso-
wany u zarania cywilizacji. Niestety przetrwał 
on w Polsce, mimo że nie obserwujemy go 
już w Europie Zachodniej. Mimo zakazu i su-
rowych kar część rolników wciąż go stosuje, 
argumentując, że ogień to „najtańszy herbicyd” 
do zwalczania chwastów i ich nasion. Tymcza-
sem jest to bez wątpienia barbarzyński zabieg, 

mający katastrofalny wpływ na rośliny, zwie-
rzęta, całą przyrodę, a także ludzi. Wypalanie 
nie wzbogaca gleby, ale wprost przeciwnie, nisz-
czona jest część niezbędnej dla żyznej gleby 
materii organicznej. Redukcji i wyparowaniu 
ulegają związki azotu, związki potasu i fos-
foru pozostają w popiele. Część związków mi-
neralnych pozostających w popiele zostaje 
rozproszona przez wiatr, a przy opadach 
deszczu ulegają spłukaniu. Co chyba jeszcze 

ważniejsze, w ogniu okrutną śmierć ponoszą 
zwierzęta – ssaki, ptaki, owady, dżdżownice. 
Podczas spalania powstają spore ilości dioksyn, 
wielopierścieniowych węglowodorów aroma-
tycznych, związków niezwykle niebezpiecznych 
dla zdrowia człowieka.

PROF. DR HAB. PIOTR SKUBAŁA, EKOLOG, 
WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH, 

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

Pożar w okolicy ul. Brynicy
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MZUiM remontuje
katowickie ulice 

Pomimo trwającej od marca pandemii 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Ka-
towicach realizuje zgodnie ze swoim 
harmonogramem remonty katowic-
kich ulic. Ostatnio prace prowadzone 
były na ulicach generała Zygmunta 
Waltera-Jankego, Karola Kornasa,  
Tadeusza Kościuszki i na Sokolskiej. 
Od 25 maja trwają roboty na ulicach 
Brzozowej i Wierzbowej. O przeprowa-
dzenie remontu tych ulic wnioskowali 
Maciej Biskupski, przewodniczący 
Rady Miasta Katowice, oraz radny 
Adam Szymczyk. Prace remontowe 
na ulicach Brzozowej i Wierzbowej po-
trwają do końca czerwca.

Zakończono budowę hali sportowej przy LO im. Maczka
Od nowego roku szkolnego uczniowie IV Li-
ceum im. gen. S. Maczka przy ul. Katowic-
kiej będą mogli korzystać z nowoczesnej hali 
sportowej, w której będą odbywały się zaję-
cia wychowania fizycznego. Z kolei miesz-
kańcy dzielnicy zyskają miejsce, gdzie będą 
mogli aktywnie spędzać czas popołudniami 
i wieczorami. Obiekt jest już gotowy i ma po-
zwolenie na użytkowanie.
– Mieszkańcy Katowic przykładają coraz 
większą wagę do możliwości aktywnego 
wypoczynku. Dlatego podejmujemy dzia-
łania na rzecz powiększania infrastruktury 
sportowej Katowic. Rok temu otworzy-
liśmy nową halę sportową przy zespole 
szkół przy ul. Mikołowskiej. Rozbudowa-
liśmy także infrastrukturę lodowiska Jan-
tor – obecnie mamy dwa pełnowymiarowe 
lodowiska na Nikiszowcu. Gdy tylko zo-
staną zniesione obostrzenia epidemiczne, 
otworzymy dwa nowo wybudowane baseny 
z salami sportowymi na Burowcu i Bryno-
wie. Wkrótce ruszą także budowy kolejnego 
basenu na Ligocie oraz kompleksu sporto-
wego przy ul. Asnyka. Jestem przekonany, 
że nowa hala sportowa przy IV LO będzie 
tętniła życiem, bo widziałem, jak bardzo 

zależało uczniom i mieszkańcom na reali-
zacji tej inwestycji – podkreśla prezydent 
Marcin Krupa.
Powstała hala sportowa ma 9 metrów wyso-
kości, a boisko będące jej centralną częścią 
ma wymiary 44 na 24 m. Takie parametry 
hali umożliwiają grę w piłkę nożną, ręczną, 

siatkówkę i koszykówkę. Hala jest budynkiem 
piętrowym, połączonym ze starą salą gimna-
styczną naziemnym łącznikiem. W środku 
znajdują się m.in. trybuny na 260 miejsc, hol 
główny, pomieszczenie portiera, toalety, szat-
nie z węzłami sanitarnymi, pomieszczenia dla 
nauczycieli i magazyny sprzętu sportowego. 

Na piętrze, za trybunami, wybudowano ogól-
nodostępne toalety oraz ogólnodostępne 
miejsce rekreacji. Z kolei stara sala gimna-
styczna została wyremontowana, podzielona 
na dwie części i dalej będzie służyć uczniom 
jako siłownia i sala baletowa. Obok hali zo-
stały wybudowane: wielofunkcyjne boisko 
z nawierzchnią poliuretanową oraz trybuna 
zewnętrzna. Dodatkowo na obiekcie zamon-
towano aż 58 ogniw fotowoltaicznych (moc 
pojedynczego ogniwa wynosi 260 W), dzięki 
czemu szkoła będzie płacić o wiele niższe 
rachunki za energię elektryczną.
Koszt inwestycji wyniósł 14,9 mln zł, przy 
czym Miasto Katowice otrzymało dotację do 
budowy hali w wysokości 2,5 mln zł ze środ-
ków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki. Umowę w tej 
sprawie w ubiegłym roku podpisali prezydent 
Marcin Krupa i ówczesny minister sportu i tu-
rystyki Witold Bańka.

Budowa hali została nominowana  
w ogólnopolskim konkursie  
Top Inwestycje Komunalne 2020

Będzie bezpieczniej na ul. Panewnickiej w Katowicach
Pod koniec maja Miejski Zarząd Ulic i Mo-
stów w Katowicach na ul. Panewnickiej roz-
począł wdrażanie nowej organizacji ruchu, 
w ramach której ponad 30 przejść dla pie-
szych zostanie przebudowanych. Pojawi 
się także nowe oświetlenie o wartości 200 
tys. zł. – Celem nowej organizacji ruchu jest 
przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa 
pieszych. W ostatnich trzech latach wzdłuż 
ul. Panewnickiej na podstawie danych policji 
doszło do 188 kolizji i 18 wypadków, z czego 
12 z udziałem pieszych. Dlatego podjąłem 
decyzję, że mimo trudnej sytuacji finansowej 
musimy w tym rejonie poprawić bezpieczeń-
stwo mieszkańców. Przebudujemy ponad 
30 przejść dla pieszych, które dodatkowo do-
świetlimy na odcinku od Dworca PKP aż do 
granicy z Rudą Śląską – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic. W ramach inwestycji zre-
alizowane zostanie doświetlenie o wartości 
200 tys. zł, a wdrożenie nowej organizacji ru-
chu zrealizuje Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
w Katowice w ramach środków własnych. 
– Z uwagi na zakres prac nowa organizacja 
ruchu będzie wdrażana etapami. Zakończe-
nie prac zaplanowane jest na koniec czerwca, 
dlatego do końca miesiąca mogą pojawić się 
czasowe zawężenia i wyłączenia dla kierow-
ców. Pierwsze prace ruszyły już na odcinku 
ul. Panewnickiej od Dworca PKP do skrzyżo-
wania z ul. Piotrowicką – wyjaśnia Ewa Lipka, 
rzecznik prasowy miasta Katowice. Następnie 
prace będą prowadzone na odcinku od ul. Pio-
trowickiej do skrzyżowania z ul. Medyków. 
Trzecia część będzie obejmować obszar od 
skrzyżowania z ul. Medyków do skrzyżowa-
nia z ul. Partyzantów. Ostatni etap to rejon od 

skrzyżowania z ul. Partyzatów aż do granicy 
z Rudą Śląską. Każde z przebudowywanych 
przejść dla pieszych zostanie doświetlone, 
a także zostaną zastosowane takie rozwią-
zania, jak: likwidacja miejsc parkingowych 
w rejonie przejścia, co poprawi widoczność, 
pojawią się fluorescencyjne znaki, a także 
część przejść zostanie wymalowanych na ko-
lor czerwony. Ponadto niektóre z nich zostaną 
zawężone lub wyniesione. Montowane będą 
także wyspowe progi zwalniające, aby ogra-
niczyć prędkość pojazdów.
Przypomnijmy, że Miejski Zarząd Ulic 
i Mostów w Katowicach inwestycje w za-
kresie poprawy bezpieczeństwa zrealizował 
także na ul. 1 Maja w rejonie Uniwersytetu 

Ekonomicznego. Prace „Przebudowa in-
frastruktury oraz zmiany organizacji ruchu 
drogowego na ul. 1-go Maja na odcinku od 
przystanku tramwajowego Zawodzie Uniwer-
sytet Ekonomiczny do skrzyżowania z ul. Bo-
gucicką” obejmowały odcinkowe zawężenie 
do jednego pasa ruchu w rejonie przystanku 
tramwajowego zarówno północnej, jak i po-
łudniowej jezdni ul. 1 Maja. Ponadto jezdnia 
na wysokości przejść dla pieszych została 
zwężona. Zlikwidowano również chodnik 
pomiędzy torowiskiem tramwajowym i po-
łudniową jezdnią, a także pojawiło się do-
datkowe zabezpieczenie w formie barierek. 
Obecnie dostosowywany jest jeszcze pro-
gram sygnalizacji świetlnej.

Nowe przejścia dla pieszych i zwężona ul. 1 Maja
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Kolejny etap prac na budowie Centrum Przesiadkowego Brynów

Budowa Centrum Przesiadkowego Zawodzie nie zwalnia pomimo pandemii

Centrum przesiadkowe na Brynowie po-
wstaje w rejonie pętli tramwajowej. Koszt 
inwestycji to 80 mln zł, a wykonawcą jest 
firma WARBUD SA w partnerstwie z Przed-
siębiorstwem STOR Sp. z o.o. Stworzenie Ka-
towickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów 
Przesiadkowych – Węzeł przesiadkowy Bry-
nów Pętla w Katowicach obejmuje realizację 
infrastruktury dla potrzeb uzyskania funkcji 
przesiadkowych z autobusów na tramwaj 
oraz komunikacji indywidualnej na tram-
waj w systemie Park&Ride oraz Bike&Ride 
w zakresie dojazdów do Centrum Katowic 
z południowej części miasta i subregionu. 
Zakończenie inwestycji Centrum Przesiad-
kowego Brynów zaplanowane jest na III kwar-
tał tego roku.

W skład inwestycji wchodzą:
  trzykondygnacyjny parking o pojemności 

497 miejsc wraz z systemem informacji 
o zajętości parkingu

  parking naziemny o pojemności 50 miejsc 
postojowych dla funkcji Park&Ride

  przystanki, w tym zadaszone perony oraz 
miejsca oczekiwania i wymiany podróż-
nych typu „drzwi-drzwi”

  poczekalnia wyposażona w punkty ob-
sługi pasażerskiej: toaletę, punkt zakupu 
biletów, pełną infrastrukturę dla systemu 
ŚKUP, małą gastronomię i punkt zakupu 
prasy oraz tablice dynamicznej informacji 
pasażerskiej

  parking dla rowerów o funkcji Bike&Ride 
wraz z miejscami postojowymi

 6 miejsc postojowych TAXI
 6 miejsc postojowych Kiss&Ride

Aktualny stan prac:
Wykonawca Centrum Przesiadkowego Bry-
nów kontynuuje roboty drogowe wzdłuż  
ul. Rzepakowej. Przebudowywany jest 

układ drogowy w tym rejonie, tak aby nadać 
priorytet komunikacji miejskiej, a także 
połączyć budowany parking z peronami au-
tobusowymi i tramwajowymi jak najszybszą 
trasą. Pierwszy etap prac przy ul. Rzepa-
kowej będzie realizowany do 22 czerwca. 
W tym okresie zamknięta będzie jezdnia  

ul. Rzepakowej w kierunku Ligoty oraz łącz-
nika z ul. Kościuszki. W drugim etapie, który 
będzie obowiązywać do 18 lipca, zamknięta 
zostanie druga jezdnia ul. Rzepakowej, tj. 
w kierunku ul. Kolejowej. Ruch w kierunku 
ul. Kolejowej zostanie przełożony na jezdnię 
dla przeciwnego kierunku.

W ramach inwestycji  
powstają między innymi:
  budynek obsługi podróżnych, który 

pomieści w części centralnej strefę 
dla podróżnych,

  zaplecze socjalne dla kierowców i motor-
niczych, kiosk/punkt sprzedaży biletów, 
pomieszczenie handlowe przeznaczone 
na małą gastronomię oraz ogólnodo-
stępne toalety

  dwa parkingi naziemne funkcjonujące 
w systemie Park&Ride na 405 samocho-
dów osobowych, w tym 17 miejsc dla po-
jazdów osób niepełnosprawnych

  wiata rowerowa z 36 miejscami postojowymi
  miejsca postojowe dla autobusów komu-

nikacji miejskiej
  punkty krótkotrwałego postoju Kiss&Ride
 miejsca postoju TAXI
  centrum wyposażone będzie w sys-

tem monitoringu wizyjnego, urządzenia 
Systemu Dynamicznej Informacji Pa-
sażerskiej (SDIP), infoboxy, biletomaty, 
system parkingowy, na który składać 
będą się parkomaty oraz terminale 
wjazdowe i wyjazdowy

Postęp prac:
budynek obsługi podróżnych został ukoń-
czony w stanie surowym. Obecnie 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 związane z wy-
konaniem pokrycia konstrukcji dachu wiaty

  roboty drogowe są na etapie układa-
nia warstw nawierzchni asfaltowych 
na ul.  1  Maja na odcinku od wjazdu 
na budowę do pętli autobusowej włącznie. 
Trwają prace nawierzchniowe dróg i chod-
ników 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

Ponadto warto dodać:
  trwają prace związane z budową oświe-

tlenia ulicznego w rejonie chodników przy 
parkingu Park&Ride oraz wysp na parkingu 
autobusowym

  wykonano przyłącze wodociągowe do bu-
dynku obsługi podróżnych

  trwają prace związane z budową kanaliza-
cji deszczowej na ul. 1 Maja

  włączono do ruchu nowe torowisko wzdłuż 
ul. 1 Maja z pominięciem dotychczaso-
wego objazdu po pętli. 

Wartość inwestycji: 90,64 mln zł
Zaawansowanie prac: 80,43%
Planowany termin  
oddania do użytku:  
czwarty kwartał 2020 r.

FO
T.

 S
. R

YB
OK

FO
T.

 S
. B

RA
KS

AT
OR

-M
AL

IN
A



10 www.katowice.euMIASTO

NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE

Nowe mieszkania  
od TBS Katowice
Katowickie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego inwestuje w kolejne mieszka-
nia dla katowiczan. W ostatnim czasie ukoń-
czono budynek w Bogucicach, a w trakcie 
budowy znajdują się obiekty w Śródmie-
ściu i na Zawodziu. Spółka kieruje ofertę 
głównie do osób młodych i rodzin, które 
na starcie dorosłego życia nie mogą lub 
nie chcą zaciągać długoletniego kre-
dytu hipotecznego. Część lokali będzie 
można wykupić.

Od blisko ćwierć wieku TBS Ka-
towice zajmuje się budową mieszkań 
na wynajem, a także wspiera rewitaliza-
cję, w szczególności dzielnicy Zawodzie. 
Za utworzeniem podmiotu stoi Miasto Ka-
towice, które posiada 99,98% akcji przed-
siębiorstwa. Spółka jest w posiadaniu 
ponad 2 tys. czynszowych lokali miesz-
kalnych dostępnych ze skierowania ka-
towickiego magistratu lub na zasadzie 
partycypacji w kosztach budowy. KTBS 
inwestuje w dzielnicach dobrze skomuni-
kowanych z centrum miasta, co powinno 
stanowić dodatkowy atut dla osób aktyw-
nych zawodowo, pracujących w tutejszych 
biurach i usługach.

W tym roku zasoby TBS Katowice po-
większyła inwestycja przy ul. Leopolda 17-
17A w Bogucicach. W 4-kondygnacyjnym 
budynku powstało 51 mieszkań. Oferta 
kierowana jest zarówno do singli (mieszka-
nia 1-pokojowe, ok. 30 m2), jak i do dużych 
rodzin (mieszkania 4-pokojowe o metrażu 
od 80 do 90 m2). Przedsięwzięcie powstało 
przy udziale tzw. finansowania zwrot-
nego z Banku Gospodarstwa Krajowego 
oraz wsparcia finansowego z Funduszu 
Dopłat z BGK, dzięki czemu partycypacja 
wpłacana przez przyszłych najemców jest 
niższa (493,49 zł/m2). Dodatkowo najemcy 
lokali mieszkalnych mogą ubiegać się o do-
płaty do czynszu w kwocie do 6 zł/m2.

Wszystkie mieszkania zrealizo-
wane są w standardzie „pod klucz”, 
wyposażone w urządzenia sanitarne 

i kuchenne, a także w opomiarowane in-
stalacje. Inwestycja cieszy się powodzeniem 
– na 51 dostępnych lokali mieszkalnych 
zgłosiło się ponad 190 potencjalnych najem-
ców. Na terenie inwestycji ulokowano stację 
rowerów miejskich.

W Śródmieściu trwa budowa 6-kondy-
gnacyjnego budynku z 40 mieszkaniami. 
Inwestycję nazwano „Ziga”, od imienia 
Zygmunta Krasińskiego, patrona ulicy, 
przy której obiekt powstaje. W tym przy-
padku oferta dotyczy najmu z dojściem do 
własności. Formuła ta umożliwia systema-
tyczną spłatę części kosztu przedsięwzięcia 
inwestycyjnego przypadającego na dany lo-
kal w ramach czynszu, a następnie wykup 
mieszkania z zaliczeniem wpłaconej par-
tycypacji na poczet ceny sprzedaży, ale nie 
wcześniej niż po okresie 5 lat najmu.

W budynku katowickie TBS stawia 
na dodatkowe udogodnienia, jak ogrze-
wanie podłogowe w całym mieszkaniu, 
wentylację mechaniczną, stolarkę okienną 
trzyszybową z nawiewnikami wyposażo-
nymi w filtry antysmogowe i panele foto-
woltaiczne na dachu. Planowany termin 
oddania inwestycji do użytkowania to 
pierwszy kwartał 2021 roku.

Na koniec br. zaplanowano ukończenie 
prac na budowie obiektu przy ul. Szerokiej 
17-19 na Zawodziu. W 5-kondygnacyjnym 
budynku znajdą się 43 wykończone i wypo-
sażone mieszkania. Do wyboru będą lokale 
1-, 2- i 3-pokojowe. Tak jak w przypadku 
inwestycji przy ul. Leopolda, oferta prze-
znaczona jest na wynajem bez możliwości 
dojścia do własności.

TBS Katowice będzie także odpowiadać 
za zasiedlenie Nowego Nikiszowca, którego 
budowa na zlecenie PFR Nieruchomości 
toczy się przy ul. Górniczego Dorobku. Do 
końca br. ma tam powstać 513 przystępnych 
cenowo mieszkań na wynajem. Na najwię-
cej punktów przy ocenie zgłoszeń będą 
mogły liczyć rodziny wielodzietne, rozli-
czający PIT w Katowicach czy osoby, które 
nie ukończyły 35. roku życia. Pod uwagę 
będzie też brana tzw. zdolność czynszowa. 
Nabór wniosków najprawdopodobniej 

ruszy w czerwcu, jednak w związku z panu-
jącą pandemią koronawirusa termin może 
zostać przesunięty.

Wśród istniejących zasobów TBS Ka-
towice dominują te w dzielnicy Zawo-
dzie, gdzie spółka ma 848 lokali, głównie 
na osiedlu Bulwary Rawy. Dużą aktywność 
inwestycyjną firma wykazała także na os. 
Witosa – tamtejsza oferta obejmuje 713 
mieszkań. W Śródmieściu dostępnych jest 
330 lokali. Portfel uzupełnia kilka budyn-
ków na Giszowcu, Dębie i Ligocie.

Biura i handel  
w Bogucicach
W Bogucicach oddano do użytkowa-
nia budynek DL Center Point Roź-
dzieńskiego. Oprócz kilku kondygnacji 
biurowych w obiekcie powstał szereg lo-
kali handlowych, a także udogodnienia 
dla niezmotoryzowanych.

Inwestycję zrealizowano między  
ul. Wrocławską i al. Roździeńskiego. 
5-kondygnacyjny biurowiec charaktery-
zuje elewacja ze szkła i jasnych paneli uło-
żonych w zmiennym takcie. Budynek ma 
17,2 tys. m2 powierzchni użytkowej, w tym 
podziemny parking. W przeciwieństwie do 
przestrzeni biurowej przeznaczonej jedynie 
dla najemców, parter jest ogólnodostępny. 
Przestrzenie handlowo-usługowe, które 
będą służyć mieszkańcom Katowic, zajęły 
piekarnia, drogeria, sklep z wyposażeniem 
wnętrz, sklep mięsny, odzieżowy, producent 
sprzętu dla gastronomii czy sklep z artyku-
łami spożywczymi ze wschodu. Niebawem 
powinna zostać otwarta siłownia, przed-
szkole i restauracja.

– Dobieramy najemców części han-
dlowo-usługowej tak, by wspólnie two-
rzyli wartość dodaną dla pracowników 
powierzchni biurowych oraz dla lokalnej 
społeczności – mówi Łukasz Tomczyk, 
dyrektor ds. komercjalizacji w katowickiej 
spółce DL Invest Group, która jest inwesto-
rem obiektu.

W bezpośrednim sąsiedztwie bu-
dynku firma utworzy nieduże centrum 

przesiadkowe. Planowane jest także 
otwarcie dodatkowej stacji wypożyczalni 
rowerów oraz stacji ładowania samocho-
dów elektrycznych. Na podziemnym par-
kingu najemcy mają do dyspozycji stojaki 
na rowery, szafki oraz prysznice. Dla najem-
ców i mieszkańców przeznaczona będzie 
wspólna przestrzeń relaksu na terenach zie-
lonych. Gotowa jest siłownia pod chmurką 
oraz boisko do koszykówki.

Z Katowic  
nad Zatokę Perską
Wizz Air, największa niskokosztowa linia 
lotnicza w Europie Środkowo-Wschod-
niej, ogłosiła uruchomienie połączenia 
lotniczego między Katowicami a stolicą 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 
Abu Dhabi. Loty mają odbywać się dwa 
razy w tygodniu, począwszy od 15 wrze-
śnia br. Stolica Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii jest jednym z pięciu miast 
– obok Budapesztu, Bukaresztu, Klużu-
-Napoki i Sofii – które Wizz Air połą-
czy z Abu Dhabi. Bilety na nowej trasie 
można już kupować. Warunkiem urucho-
mienia połączenia jest wznowienie ruchu 
lotniczego z Polski. W przeciwnym wy-
padku klienci, którzy dokonali rezerwa-
cji, otrzymają możliwość zmiany daty lotu, 
pełny zwrot kosztów lub zwrot 120 proc. 
wartości rezerwacji na konto Wizz Air 
na loty i usługi przewoźnika.  (ZIT)
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Budynek przy ul. Leopolda  DL Center Point Roździeńskiego

 DL Center Point Roździeńskiego
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DACH NAD GŁOWĄ I NIE TYLKO

Katowice budują dom  
dla samotnych matek i kobiet w ciąży
Katowice wybudują dom dla samotnych 
matek i kobiet w ciąży. Miasto ogłosi-
ło przetarg, żeby wyłonić wykonawcę 
obiektu. W placówce schronienie znaj-
dzie 20 osób. Będą to nie tylko ofiary 
przemocy, ale też osoby, które z in-
nych powodów znalazły się w kryzy-
sowej sytuacji.
Obiekt powstanie na Brynowie, obok 
schroniska dla bezdomnych kobiet przy 
ul. Orkana 7a. Dom będzie miał 400 m2 
na dwóch kondygnacjach. Znajdzie się też 
miejsce na boisko i plac zabaw. Sypialnie 
będą maksymalnie trzyosobowe, pozostałe 
pomieszczenia, w tym łazienki, kuchnia czy 
pralnia – wspólne. Planowany koszt inwe-
stycji to ok. 4,3 mln zł. Placówka ma po-
wstać w przyszłym roku.

– Bardzo cieszę się z powsta-
nia nowej placówki. To dobry pomysł, 
aby mamy z dziećmi były w odręb-
nym budynku, w którym oprócz pokoi 
mieszkalnych będzie też świetlica do za-
baw z dziećmi i wspólnego pobytu matek. 
Ważny jest też plac zabaw dla dzieci oraz 
ogród, w którym można latem spędzać 
czas – mówi pani Beata Lindner, matka 
samotnie wychowująca córeczkę Roksanę, 
która aktualnie przebywa w Schronisku 
dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi.

O tym, jak ważna to inwestycja, roz-
mawiamy z naczelnik wydziału polityki 
społecznej Urzędu Miasta Małgorzatą 
Moryń-Trzęsimiech.
Jakie jest zapotrzebowanie na taką 
placówkę w naszym mieście? Skąd decyzja 
o budowie placówki?

Aktualnie matki z dziećmi i ko-
biety w ciąży w razie potrzeby znajdują 
pomoc w schronisku dla bezdomnych ko-
biet i kobiet z dziećmi. Dlatego uznaliśmy, 
że w Katowicach powinna powstać dodat-
kowa placówka, która będzie lepiej odpo-
wiadać potrzebom osób, które z różnych 
przyczyn znalazły się w bardzo trudnej 
sytuacji. Wiedzę na temat skali zapotrze-
bowania na takie świadczenia MOPS 
pozyskuje poprzez rozeznanie pracow-
ników socjalnych w środowisku, a także 
współpracę z policją i innymi instytu-
cjami oraz z otrzymywanych zgłoszeń. 
Jednocześnie planujemy przekształcenie 
części istniejących schronisk dla bezdom-
nych kobiet i kobiet z dziećmi w domy dla 
matek i kobiet w ciąży, aby w pełni za-
spokoić zapotrzebowanie na tę formę po-
mocy. W placówkach tego typu przebywają 
obecnie dwie kobiety w ciąży oraz 16 ma-
tek z 27 dzieci.
Czy izolacja w czasie pandemii nasila 
problem przemocy?
W związku ze stanem pandemii i po-
wstałymi ograniczeniami sytuacja osób 

doświadczających przemocy w rodzinie jest 
szczególnie trudna. Przebywanie w spo-
sób ciągły w miejscu ze sprawcą przemocy 
generuje rodzaj napięcia w relacji, w któ-
rej już dochodziło do przemocy. Ryzyko 
agresywnego odreagowania napięcia, jak 
również przemocy jest zdecydowanie 
większe. Usankcjonowana izolacja czyni 
sprawcę pewniejszym, bywa, że bezkar-
nym, a ofiarom utrudnia podejmowanie 

działań chroniących i sięganie po pomoc. 
Niewątpliwie izolacja bywa także narzę-
dziem sprawowania kontroli i sprzyja 
eskalacji przemocy. Szczególnie trudna 
jest sytuacja dzieci, gdyż w obliczu tego 
co się dzieje przeżywają strach, skazane są 
na przebywanie w domu przez cały czas, 
często z opiekunem, który sam w tej sytuacji 
nie radzi sobie lub przejawia wobec bliskich 
krzywdzące zachowania. Będąc w izolacji 

dziecko często nie ma możliwości poinfor-
mowania o zagrożeniu.
Jak ofiary przemocy trafiają do takich 
miejsc?

Kobiety potrzebujące schronienia kie-
rowane są przez pracowników socjalnych, 
pracowników Ośrodka Interwencji Kry-
zysowej lub w sytuacjach interwencyjnych 
przez służby: policję, straż miejską, szpital.
Jaką pomoc można tam znaleźć?
Dom ma zapewniać schronienie, izolować 
od sprawców przemocy i wspierać w prze-
zwyciężaniu sytuacji kryzysowej. Pozwala 
także zapobiegać marginalizacji społecznej 
przez umożliwienie mieszkańcom odna-
lezienia miejsca w społeczeństwie i po-
wrót do normalności po odrzuceniu ich 
przez rodziny, partnerów czy środowisko. 
Podopieczne uzyskają pomoc, np. w zała-
twianiu spraw osobistych. Taki dom ma 
stwarzać warunki bytowe zbliżone do do-
mowych i rodzinną atmosferę, dać możli-
wość usamodzielnienia się. 
Czy instytucje publiczne wspierane są 
przez organizacje pozarządowe?
Na terenie Katowic funkcjonują schroniska 
dla bezdomnych kobiet i kobiet z małolet-
nimi dziećmi prowadzone przez katowicki 
MOPS oraz placówka prowadzona przez 
Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci 
im. Maryi Niepokalanej, w której obecnie 
przebywają 3 kobiety i 5 dzieci (wszyst-
kie są ofiarami przemocy). Działa również 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS. 
Pomoc dla rodzin, a szczególnie ochrona 
ofiar, realizowana jest we współpracy jed-
nostek publicznych z organizacjami poza-
rządowymi.  (JG)

Jak miasto pomaga ofiarom przemocy? 
W mieście działa Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
koordynujący działania służb i instytucji. Mia-
sto w oparciu zarówno o własne agendy (MOPS, 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej), jak i współpra-
cując z organizacjami (m.in. Stowarzyszeniem 
PoMOC dla Kobiet i Kobiet z dziećmi), udostęp-
nia różne formy pomocy:

Działania interwencyjne: proce-
dura Niebieskiej Karty w oparciu o 
współpracę pomocy społecznej, policji, 
oświaty, ochrony zdrowia, Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych. Pracownicy socjalni utrzy-
mują kontakt z osobami doznającymi 
przemocy, monitorują sytuację rodzin.

Specjalistyczna pomoc, np. schro-
nienie, poradnictwo psychologiczne, 
pedagogiczne, prawne, interwencja kry-
zysowa, pomoc terapeutyczna, działania 
profilaktyczne i edukacyjne.

W sytuacjach szczególnego zagroże-
nia – wizyty w środowisku z zabezpiecze-
niem w środki ochrony osobistej. 

Aplikacja „Twój parasol”. Przypomina 
ona program informujący o pogodzie, 
jakiego większość osób używa na swo-
ich smartfonach, jednak z tą różnicą, 
że po dwukrotnym kliknięciu w obrazek 
użytkownik przechodzi do ukrytej części 
programu. Aplikacja daje możliwość dys-
kretnego kontaktu z wcześniej podanym 
adresem e-mail oraz szansę szybkiego po-
łączenia z numerem alarmowym w nagłych 
przypadkach. Aplikację można pobrać 
przez Google Play lub Apple Store. Jest też 
dostępna na www.twojparasol.com.

Gdzie dzwonić po pomoc
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
MOPS, ul. Mikołowska 13A,  
tel. 32 251 15 99, 32 257 14 82,
 Terenowe Punkty Pomocy Społecznej 
MOPS, www.mops.katowice.pl/node/7 
 Stowarzyszenie PoMOC dla Ko-
biet i Dzieci im. Marii Niepokalanej,  
tel. 32 255 38 69
Komisariat Policji

Skala zjawiska
W 2019 roku katowicka policja 

przeprowadziła 5356 interwencji 
domowych, w tym w 270 
przypadkach podjęto podejrzenie 
stosowania przemocy.

Pracownicy MOPS podjęli 382 
interwencje w związku z przemocą, 
w 16 przypadkach podjęto decyzję 
o tzw. wyjęciu dziecka z rodziny.

W 2019 roku objęto pomocą  
713 rodzin w ramach Niebieskiej Karty.

W 2019 roku liczba postępowań 
w prokuraturach w związku 
z przemocą w rodzinie wynosiła 364.

Liczba osób korzystających  
ze schronienia w 2019 roku – 31. 

W 2019 roku z pomocy 
OIK skorzystało 892 osób 
w sytuacjach kryzysowych.
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LEKCJE ONLINE

Nauczycielka NSSP „Arka Noego”  
doceniona w ogólnopolskim konkursie
Nauczycielka z Katowic z nagrodą 
za zdalne nauczanie
Nauczanie zdalne dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi nie jest łatwe. 
Przykład Niepublicznej Specjalnej Szkoły 
Podstawowej „Arka Noego” w Katowicach 
pokazuje, że można robić to z sukcesami. 
– Największym wyzwaniem jest prowa-
dzenie lekcji w taki sposób, aby ucznio-
wie w jak największym stopniu realizowali 
zajęcia samodzielnie – mówi Katarzyna 
Mrówka, prowadząca zajęcia rewalida-
cyjne w NSPP „Arka Noego”, która zdobyła 
nagrodę specjalną w konkursie „Interak-
tywne lekcje z klasą – mój sposób na zdalne 
nauczanie!”. Na ogólnopolski konkurs na-
desłano 60 zgłoszeń.

Przygotowana lekcja nosiła ty-
tuł „Trening umysłu” i zawierała 

ćwiczenia rozwijające pamięć, wzmac-
niające logiczne myślenie i koncentrację 
uwagi. W nagrodę za zwycięstwo w kon-
kursie „Interaktywne lekcje z klasą – mój 
sposób na zdalne nauczanie!” nauczy-
cielka otrzymała zestaw programów 
multimedialnych. –  Po wprowadzeniu 
nauczania zdalnego poszukiwałam roz-
wiązań kształcenia na odległość, które 
będzie najlepiej odpowiadać potrzebom 
moich uczniów. W taki sposób trafiłam 
na platformę e-Kreda, która umożliwia 
tworzenie w pełni interaktywnych za-
sobów edukacyjnych. Mogę dla moich 
uczniów nagrać czytany tekst, następnie 
omówić go, a potem zachęcić ich do roz-
wiązywania zadań, które dla nich przy-
gotowałam, uwzględniając przy tym ich 
indywidualne możliwości. Uczniowie, 

pracując na komputerze czy tablecie, roz-
wijają kompetencje cyfrowe, a to przecież 
jedna z kluczowych umiejętności naszych 
czasów. Tak przygotowane lekcje umożli-
wiają mi realizację programu nauczania – 
opowiada Katarzyna Mrówka.

W przypadku osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu umiarkowa-
nym myślenie abstrakcyjne nie występuje 
– występuje myślenie konkretne i obra-
zowe. Tylko to, co potrafią zrobić w kon-
kretnym działaniu lub zobaczyć poprzez 
obraz, są w stanie przełożyć na myślenie. 
Tylko na takim poziomie możemy kiero-
wać przekaz i używać jak najprostszych 
słów, by tłumaczyć to, co się dzieje. Naszym 
podopiecznym nie jest łatwo. Kiedy rozma-
wiamy z nimi poprzez komunikatory, nie 
ukrywają, że tęsknią i chcieliby chodzić do 

szkoły. Mama jednego z moich uczniów 
opowiadała mi, że jej syn kilkukrotnie od-
twarzał nagrane przeze mnie polecenie, aby 
tylko usłyszeć mój głos – mówi nagrodzona 
nauczycielka. 

(RED)

ŻŁOBKI, PRZEDSZKOLA, ZERÓWKI I KLASY I–III SP

Katowice „odmrażają” placówki edukacyjne
Biorąc pod uwagę sytuację epidemiolo-
giczną w Katowicach i regionie, harmo-
nogram „odmrażania” placówek eduka-
cyjnych był kilkukrotnie aktualizowany, 
ostatecznie od 1 czerwca zostały uru-
chomione miejskie żłobki, przedszko-
la, zerówki oraz klasy I–III w szko-
łach podstawowych. Przypomnijmy, 
że zgodnie z wytycznymi rządowymi, 
gminy miały możliwość „odmroże-
nia” placówek edukacyjnych wcze-
śniej. Prezydent Marcin Krupa, biorąc 
pod uwagę szczególną sytuację epi-
demiczną w regionie, w trosce o zdro-
wie i bezpieczeństwo mieszkańców 
podjął decyzję o przełożeniu terminów.
– Decyzja o otwarciu placówek edukacyj-
nych jest bardzo trudna. Wypełniliśmy 
wszelkie wytyczne sanitarne GIS w zakre-
sie m.in. konieczności stosowania środków 
ochrony osobistej, takich jak maseczki, 
przyłbice, fartuchy, rękawiczki, płyny 
dezynfekujące czy też odkażania placó-
wek i zasad bezpiecznego spożywania posił-
ków. Wdrożyliśmy także własne procedury, 
by zminimalizować ryzyko zarażenia koro-
nawirusem. Trzeba jednak jasno powiedzieć, 
że podjęcie tych wszystkich restrykcyjnych 
działań minimalizuje ryzyko zachorowania, 
ale nie jest w stanie go w 100% wykluczyć – 
podkreśla prezydent Marcin Krupa.

Wdrożenie wytycznych GIS skutkuje 
również mniejszą liczbą miejsc w placów-
kach edukacyjnych. Przykładowo katowic-
kie miejskie żłobki mogą przyjąć o 56% mniej 
dzieci w stosunku do wszystkich miejsc, 
którymi dysponują. –  Dlatego zarówno 

ze względów epidemicznych, jak i biorąc 
pod uwagę ograniczoną liczbę miejsc, apeluję 
do rodziców, którzy mają możliwość pozo-
stawienia dzieci w domach, by nie posyłali ich 
do żłobków, przedszkoli i szkół. Te miejsca są 
najbardziej potrzebne dla rodzin, w których 
oboje rodzice pracują i nie mają możliwości 
zapewnienia opieki dla dzieci – w szcze-
gólności dotyczy to pracowników służby 
zdrowia oraz służb mundurowych  – do-
daje prezydent.

Pracownicy katowickich placówek 
edukacyjnych podczas pandemii są w sta-
łym kontakcie z rodzicami. Od 1 czerwca 
rodzice zadeklarowali obecność 390 
dzieci w żłobkach miejskich, a od połowy 

czerwca – już 682 dzieci. To oznacza, że wy-
pełniając wymogi GIS, nie dla wszystkich 
wystarczy miejsca. Podobny problem może 
wystąpić w katowickich przedszkolach 
oraz w klasach I–III szkół podstawowych, 
gdzie zgodnie z aktualnymi wytycz-
nymi w jednej grupie przedszkolnej może 
przebywać maksymalnie 12 wychowan-
ków, a w wyjątkowych sytuacjach  – 14. 
Dlatego władze Katowic na bieżąco mo-
nitorują sytuację, która jest bardzo dy-
namiczna, a jak pokazują doświadczenia 
innych miast: liczba dzieci faktycznie przy-
prowadzonych do przedszkoli i szkół jest 
mniejsza niż deklarowana. 

(RED)

Katarzyna Mrówka w Niepublicznej 
Specjalnej Szkoły Podstawowej „Arka Noego” 
prowadzi zajęcia rewalidacyjne, jest także 
wychowawczynią klasy drugiej

Podjęcie wszystkich

restrykcyjnych działań 

minimalizuje

ryzyko zachorowania,

ale nie jest w stanie 

go w 100% wykluczyć
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Zielone zakątki Bulwary Rawy wypiękniały
Okolice Rawy na wysokości  
ulic Pawła, Wodnej i Górniczej 
prezentowały iście pustynny 
krajobraz. Teren, który był dzikim 
parkingiem, dzięki budżetowi 
obywatelskiemu i zaangażowaniu 
mieszkańców Katowic zmienił się  
nie do poznania.
O nową zieleń w tym miejscu 
wnioskował Mateusz Sokolnicki.  
Na projekt zagłosowało  
723 mieszkańców.  
Rewitalizacja kosztowała  
ok. 180 tys. zł.

Nowa zieleń cieszy na Załężu
W Katowicach kolejny zielony skwer przeszedł kompleksową rewitalizację.  
Od maja mieszkańców Załęża cieszy nowo otwarty plac Londzina. 
W parku zmodernizowano ścieżki, posadzono nowe rośliny.  
Można pójść na spacer. Są też elementy siłowni i plac zabaw, ale uwaga:  
atrakcje te czekają na otwarcie po ustąpieniu zagrożenia epidemicznego. 

„Śniadanie na trawie” w remoncie  
Rzeźba „Śniadanie na trawie”, znajdująca się na łące w okolicy Muchowca, 
przejdzie renowację. W maju Zakład Zieleni Miejskiej zdemontował posągi. 
Warte 8 tys. zł prace konserwatorskie potrwają do końca czerwca. Renowacja 
obejmuje oczyszczenie, uzupełnienie brakujących elementów i pomalowanie. 
Materiały do naprawy są zgodne z oryginalnymi (głównie żywica epoksydowa, 
kleje itp.). – Rzeźba była w złym stanie technicznym, dodatkowo jedna jej 
część była przestawiana z miejsca na miejsce. Po renowacji będzie zachowany 
oryginalny układ osób siedzących wokół śniadania na trawie – mówi Lech 
Marek z Zakładu Zieleni Miejskiej. Prace wykona artysta, który już wcześniej 
naprawiał zniszczoną rzeźbę matki z dzieckiem. Autorem rzeźby jest artysta 
rzeźbiarz Andrzej Szczepaniec. Powstała ona w latach 70. XX wieku. Nawiązuje 
do znanego obrazu „Śniadanie na trawie” Edwarda Maneta. 

Oznakowano trasę 
spacerową na Giszowcu
Na Giszowcu pojawiły się tablice 
informacyjne, podobne do tych, 
które już wcześniej miasto 
ustawiło na Nikiszowcu.  
Punkty na trasie spacerowej 
oznakowano za pomocą pylonu  
(to rodzaj postumentu). 
Na każdym z nich znajduje 
się ilustracja przedstawiająca 
opisywany element trasy  
i krótki tekst.
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Sztauwajery znowu goszczą w Dolinie Trzech Stawów
To jedno z ulubionych miejsc wypoczynku i relaksu katowiczan.  
Sztauwajery wystartowały w 2015 roku i w krótkim czasie wyrosły  
na jedno z najciekawszych outdoorowych miejsc w Katowicach.  
Połączenie parkowego zakątka Doliny Trzech Stawów  
z nowoczesnymi formami relaksu okazało się strzałem w dziesiątkę  
i zdobyło lojalnych fanów. 
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Historyczne zdjęcia

Dokładnie 100 lat temu, 20 czerwca 1920 roku, Wojsko Polskie wkroczyło na teren Górnego Śląska. Historycy spierają się, czy to wydarzenie powinno być nazywane 
„przyłączeniem Śląska” czy też „powrotem Śląska” w granice Rzeczpospolitej. Jedno jest pewne: było to wydarzenie o niebywałym znaczeniu dla ludności zamieszkującej 
Górny Śląsk. Po zmianach granic część osób zdecydowała się na emigrację z tych terenów. Poniżej prezentujemy dwa zdjęcia z tego okresu.

20 czerwca 1920 r. Wkroczenie wojsk polskich na Śląsk – powitanie w Szopienicach.  
Generał Stanisław Szeptycki przed symbolicznym łańcuchem oddzielającym Śląsk od ziem polskich

22 czerwca 1922 r. Wkroczenie wojsk polskich na Śląsk – powitanie w Katowicach.  
Generał Stanisław Szeptycki na katowickim rynku

TROSKA O DZIEDZICTWO HISTORYCZNE

Wieża wodna. Reaktywacja
Przy ul. Janusza Korczaka 47, po-
między Burowcem a Borkami, stoi 
68-metrowa wieża wodna. Powsta-
ła na terenie dawnej gminy Roździeń, 
przy drodze prowadzącej na północ do 
kolonii Borki. Jest to jeden z najwyż-
szych w Polsce tego typu obiektów.
Została zaprojektowana przez Geo-
rga i Emila Zillmannów i wybudo-
wana w latach 1911–1912. Gdy powstała, 
była jedną z pierwszych budowli wyko-
nanych w konstrukcji żelbetowej. Zbudo-
wano ją na planie okręgu o promieniu ok. 
17 metrów.. Każda z czterech kondygnacji 
mierzy ok. 12 metrów. Gdy oddano ją do 
użytku, zaopatrywała w wodę 3 z 4 kom-
pleksów hut niemieckiego koncernu Ber-
gwerksgesellschaft Georg von Giesches 
Erben (Towarzystwo Górnicze Spadko-
bierców Jerzego von Giesche). Woda pom-
powana była z rzeki Brynicy, na brzegu 
której znajdowała się stacja pomp. Pełniła 
swoje funkcje do lat 50. XX wieku, kiedy to 
zakład zaczął pobierać wodę z rzeki Prze-
mszy w Niwce. U góry posiadała zbiornik 
wodny o pojemności 800 m3, ustawiony 
na wysokości około 52 m. Dodatkowo słu-
żyła też mieszkańcom, pompując wodę do 
użytku domowego.

Wieża, poza jej głównymi funkcjami, 
pełniła też rolę doskonałego punktu widoko-
wego. W 1919 roku posiadała dwa teleskopy, 
obejmujące widnokrąg o średnicy 40 km. 

Po drugiej wojnie światowej w wieży 
wodnej rozpoczęto produkcję śrutu 
ołowianego. Na górnej kondygnacji 

topiono ołów, który był przelewany 
przez sita w dół, aż do zbiornika położo-
nego w najniższej części wieży. Spadając 
do wanny z wodą, ciekły ołów zamieniał 
się w drobne kulki, wykorzystywane 
przez myśliwych i amatorów strzelec-
twa. W późniejszym okresie zaprzestano 
produkcji śrutu, a wieża kilkakrotnie 
zmieniała swoich właścicieli. 

Obecnie obiekt przechodzi renowację. 
Trwa remont więźby dachowej wraz z ode-
skowaniem i wymianą pokrycia z blachy 
cynkowej i wymianą zniszczonej sto-
larki okiennej. Na te prace Miasto Kato-
wice udzieliło dotacji w wysokości 100 
tys. zł właścicielowi zabytku. Po rewita-
lizacji obiekt ma pełnić funkcje rozryw-
kowe i sportowe (siłownia).

Co ciekawe, przykryty blachą cynkową 
hełm wieży swoim kształtem przypomina 
pruski hełm – pickelhaubę. Wieża „patrzyła” 
na graniczącą z ówczesnym państwem pru-
skim, carską Rosję i strzegła granicy na Bry-
nicy i Czarnej Przemszy. Wieża w Borkach 
wystąpiła również w filmie Kazimierza 
Kutza „Sól ziemi czarnej” z 1969 roku. 

(MICHAŁ MALINA)
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#UWALNIAMYSPORT

Kolejne obiekty sportowe otwarte –  
z ograniczeniami i szczególnymi zasadami bezpieczeństwa
Kolejne zmiany w funkcjonowaniu 
obiektów sportowych. Będzie można 
więcej, ale wciąż z zachowaniem środ-
ków bezpieczeństwa. 
–  Z ograniczeniami i zachowaniem odpo-
wiednich procedur bezpieczeństwa, wy-
nikających z obowiązującego wciąż stanu 
epidemii w Polsce „odmrażamy” miejskie 
obiekty sportowe. Można korzystać z hal 
sportowych, sal do tenisa stołowego i krytych 
kortów tenisowych, a także skateparku. Jed-
nocześnie z obiektów o charakterze otwartym 
może korzystać więcej osób. W trosce o bez-
pieczeństwo nadal obowiązuje specjalny reżim 
sanitarny. Korzystający z obiektów muszą sto-
sować się do procedur m.in. liczby osób przeby-
wających w obiekcie, obowiązkowej dezynfekcji 
czy przerw pomiędzy rezerwacjami – wyjaśnia 
Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic. 

Dostępne obiekty:
Ośrodek Tenisowy, ul. Szopienicka 70 – 

4 korty kryte (hala + balony)

Ośrodek Sportowy Gliwicka, ul. Gli-
wicka 214 – sala do tenisa stoł. (jeden stół)

ORW Zadole, ul. Wczasowa 8 – skate-
park oraz sala do tenisa stoł. (jeden stół)

OS Szopienice, ul. 11 Listopada 16 – hala, 
limit 32 osoby + 3 trenerów

OS Kolejarz, ul. Alfreda 1 – hala, limit 16 
osób + 2 trenerów

Sala gimnastyczna Józefowska, ul. Jó-
zefowskiej 40 – limit 16 osób + 2 trenerów

OS Słowian, ul. 1 Maja 99 – skatepark
OS Podlesianka, ul. Sołtysiej 25 – sala do 

tenisa stołowego (jeden stół)

Obiekty otwarte – nowe limity
W miejscach takich, jak: stadiony, boiska 
otwarte, wielofunkcyjne, typu orlik, ska-
teparki może przebywać maks. 14 osób + 
2 trenerów. W przypadku pełnowymia-
rowych boisk piłkarskich limit osób to 22 
osoby oraz 4 trenerów. Istnieje możliwość 
podzielenia boiska pełnowymiarowego 
na dwie części. Wówczas na każdej połowie 

może przebywać 16 osób + 3 trenerów. Przy 
podziale należy zachować strefę buforową  
5 m. Uzgodnienia w tym zakresie w trakcie 
rezerwacji należy poczynić z MOSiR (kon-
takt: www.mosir.katowice.pl).

Dostępne są:
Ośrodek Sportowy Gliwicka, ul. Gli-

wicka 214 – boiska orliki
Ośrodek Tenisowy, ul. Szopienicka 70 – 

korty zewnętrzne
Boisko Piłkarskie „Rapid”, ul. Stęślic-

kiego 6 – boiska piłkarskie
ORW Zadole, ul. Wczasowa 8 – korty 

tenisowe
OS Szopienice, ul. 11 Listopada 16 – 

korty, boiska piłkarskie
OS Kolejarz, ul. Alfreda 1 – boiska 

piłkarskie
OS Hetman, ul. Siwka 6 – boiska 

piłkarskie
Stadion Miejski, ul. Bukowa 1 – boiska 

piłkarskie

Boisko Sportowe, przy ul. Boya Żeleń-
skiego 96 C – boisko piłkarskie

ORW Bugla, ul. Żeliwna 26 d – boiska orliki
OS Słowian, ul. 1 Maja 99 – korty teni-

sowe i boisko piłkarskie małe
OS „Podlesianka”, ul. Sołtysia 25 – boiska 

piłkarskie, korty tenisowe
Przyszkolne obiekty sportowe oraz 

place zabaw nadal nie są udostępniane 
mieszkańcom, aż do odwołania.

MATURZYSTA W BOLIDZIE

Katowiczanin w drodze do Formuły 1
18-letni Mateusz Kaprzyk ma już 
na swoim koncie tytuł kartingowego 
mistrza Polski oraz starty w wyścigach 
Porsche i prototypów LMP3. W tym 
roku młody katowiczanin zadebiu-
tuje w prestiżowych mistrzostwach 
Włoch Formuły 4, uważanych za pierw-
szy krok w kierunku Formuły 1. 

Swoją przygodę z wyścigami od wło-
skiej Formuły 4 rozpoczynali m.in. Lance 
Stroll i Lando Norris, dzisiaj ścigający 
się w F1. Z tym ostatnim Mateusz już 
zresztą rywalizuje, choć póki co wirtualnie. 
Od maja Kaprzyk ściga się w internetowej 
serii Isolation eRacing, do udziału w której 
zaproszeni zostali tylko profesjonalni kie-
rowcy z takich cykli, jak Formuła 1, For-
muła E, niemiecki DTM czy włoska F4. 

Przygodę z kartingiem katowi-
czanin rozpoczynał w wieku ośmiu 
lat i od tego czasu osiągnął w tej dyscy-
plinie prawie wszystko, sięgając po ty-
tuł mistrza Polski w sezonie 2017, a także 
startując z sukcesami w światowych fina-
łach dwóch najbardziej prestiżowych serii, 
Rok i Rotax Cup. W 2018 roku zadebiutował 
na torze F1 w Barcelonie za kierownicą sa-
mochodu wyścigowego i to od razu w wyma-
gającym prototypowym aucie LMP3 o mocy 
ponad 400 KM. Testy poszły na tyle dobrze, 
że już rok później ścigał się taką maszyną 
na pełen etat na najsłynniejszych torach ca-
łej Europy. Najpierw jednak już w swoim 

pierwszym wyścigu sięgnął po zwycię-
stwo w europejskim pucharze Porsche. 

Pod koniec ubiegłego roku Kaprzyk 
przetestował we Włoszech bolid Formuły 
4 i od razu wiedział, że to kierunek, w któ-
rym, chce pójść. – Jeszcze kiedy ścigałem 
się w kartingu, moim celem były bolidy, a ma-
rzeniem dostanie się któregoś dnia do F1 – 
tłumaczy 18-latek. – Po zebraniu pierwszych 
doświadczeń w Porsche i LMP3 przetesto-
wałem bolid F4, który od razu przypadł mi 
do gustu. Nie jest tak mocny, jak samochody 
GT i prototypy LMP, ale niska waga i duży 

docisk aerodynamiczny sprawiają, że jest 
bardzo wymagający – podkreśla Mateusz 
Kaprzyk. W tym roku będzie on jedynym 
Polakiem, który wystartuje w mistrzo-
stwach Włoch Formuły 4. To mistrzostwa 
krajowe, ale w stawce ponad trzydziestu 
kierowców co roku dominują zagraniczne 
nazwiska z całego świata. Wśród nich wiele 
młodych gwiazd będących pod skrzydłami 
juniorskich programów ekip F1. 

Zadanie nie będzie łatwe, ale Kaprzyk 
obiecuje, że da z siebie wszystko. – W swoim 
debiutanckim sezonie chcę się przede 

wszystkim uczyć, ponieważ mistrzostwa 
Włoch to najmocniejsza seria Formuły 4 
na świecie i jeden z najtrudniejszych cykli 
wyścigowych – przyznaje. – Chcę też jed-
nak systematycznie podkręcać tempo i wal-
czyć o coraz lepsze wyniki.

Choć start sezonu opóźnił się z powodu 
pandemii koronawirusa, Mateusz wyko-
rzystał ostatnie tygodnie, nie tylko przygo-
towując się do czerwcowych egzaminów 
maturalnych, ale także ścigając się wirtual-
nie. – Od 2018 roku simracing, czyli ściga-
nie na symulatorze, jest ważnym elementem 
moich treningów  – mówi.  – To świetny 
sposób, aby utrzymać tempo, uczyć się to-
rów i pracować nad techniką, a także walczyć 
wirtualnie z innymi profesjonalnymi zawod-
nikami z całego świata. Nie mogę jednak do-
czekać się powrotu na prawdziwy tor…

Kierowcy mistrzostw Włoch Formuły 4 
zmierzą się w siedmiu rundach. Trzy z nich 
odbędą się na torach Formuły 1: węgier-
skim Hungaroringu, austriackim Red Bull 
Ringu i włoskiej Monzy. Podczas każdej z rund 
odbędą się trzy wyścigi. Zmagania rozpoczną 
się w lipcu i zakończą na początku grudnia.

(MICHAŁ FIAŁKOWSKI)

Więcej informacji na temat Mateusza 
Kaprzyka znaleźć można na jego oficjalnej 

stronie internetowej pod adresem 
mateuszkaprzyk.com oraz na profilu na 

Facebooku, facebook.com/MateuszKaprzyk/    

W obiektach obowiązują zasady:

weryfikacja uczestników, zgłaszanie 
osób wchodzących na obiekt

brak możliwości korzysta-
nia z szatni i węzła sanitarnego (poza WC)

dezynfekcja urządzeń po każdym uży-
ciu i każdej grupie

korzystanie z osobistego sprzętu tre-
ningowego lub dezynfekcja po użyciu

obowiązkowa dezynfekcja rąk dla 
wchodzących i opuszczających obiekt
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LISTY DO REDAKCJI

  Dlaczego musimy płacić  
za żłobek?

Nie tak dawno w prasie czytałam, że Katowice 
zwalniają z opłat za żłobki w czasie epidemii. 
Dlatego bardzo się zdziwiłam, kiedy otrzyma-
łam informację o konieczności zapłaty za czas, 
kiedy dziecko nie korzysta z opieki placówki. 
Proszę o wyjaśnienie tej sprawy.

JOLANTA KOSMALA

Odp. Redakcji: Z uwagi na obowiązujące 
przepisy ustawy o finansach publicznych 
opłata stała, ze względów niezależnych 
od miasta, jest pobierana do czasu wej-
ścia w życie uchwały Rady Miasta regu-
lującej te kwestie. Należy zwrócić uwagę, 
iż niektóre miasta, np. Kraków, cały czas 
pobierają opłatę stałą i nie przewidują żad-
nych zwolnień.

Prezydent Katowic podjął decyzję o przed-
stawieniu Radzie Miasta projektu uchwały re-
gulującej nowe zasady, tj. zwolnienie z opłat

za czas zawieszenia działalności żłobka. 
Rada Miasta przyjęła 28 maja przedmiotową 
uchwałę. Opłata zostanie rozliczona zgodnie 

z nową Uchwałą, a nadpłata zaliczona na po-
czet kolejnych miesięcy. Po wejściu w życie 
uchwały, umowy zawarte z rodzicami zostaną 
w odpowiedni sposób zmienione, a rodzice 
otrzymają zwrot nadpłaty.

  Spacery i rekreacja  
w śmieciach

Chciałabym poruszyć kwestię według mnie bar-
dzo istotną, zwłaszcza teraz, w dobie gwałtownie 
ocieplającego się klimatu. Mianowicie zanie-
czyszczanie środowiska i przyrody. Tyle się o tym 
mówi, wydaje się pieniądze na spoty reklamowe 
na ten temat, edukuje się dzieci w szkołach, orga-
nizuje sprzątanie lasów, a mimo to nadal można 
odnieść wrażenie, że ludzie nic sobie z tego nie 
robią. Mieszkam na osiedlu Janów, bardzo blisko 
lasu, do którego często chodzę na spacer. Wystar-
czy przejść się raz, by dostrzec, jak bardzo ludzie 
nie szanują przyrody. Niestety, żeby posprzątać 
cały ten bałagan, trzeba by przespacerować się 
po tym lesie co najmniej kilkanaście razy. To, jak 
poważna i niepokojąca jest to sytuacja, chciała-
bym pokazać na zdjęciach. Żywię nadzieję, że to 

otrzeźwi ludzi i uświadomi im, jaką krzywdę robią 
nie tyle sobie, co swoim dzieciom i przede wszyst-
kim środowisku. Jeśli takiemu delikwentowi nie 
jest trudno wnieść do lasu butelkę pełną picia, to 
wynieść ją z lasu pustą stanowi jeszcze mniejszy 
problem. Może by ustawić też w lesie jeden duży 
metalowy kontener, żeby ludzie mieli gdzie wrzu-
cać te śmieci, zamiast rzucać je w krzaki. Mam na-
dzieję, że to skłoni do refleksji tych, którzy jeszcze 
nie pomyśleli, co po sobie pozostawią swoim naj-
bliższym. Najwyższy czas włączyć MYŚLENIE 
i zastanowić się, czy przyjemnie jest spacerować 
po takim ŚMIETNISKU!!!

AGNIESZKA B. Z JANOWA

Odp. Redakcji: Dziękujemy za sygnał. Sprawa 
została przekazana do odpowiedniego ze-
społu Straży Miejskiej. Niestety w Kato-
wicach wciąż powstają dzikie wysypiska. 
Ostatnio jedno z nich zostało zlikwido-
wane, a sprawcę udało się namierzyć. Męż-
czyzna, który wyrzucił śmieci i zużyty sprzęt 
elektryczny do lasu, został ukarany manda-
tami karnymi w łącznej kwocie 1000 złotych. 
Przypominamy, że zgodnie z tzw. ustawą 
śmieciową praktycznie każdy mieszkaniec 
uiszcza opłaty za odbiór śmieci. Niestety nie-
liczna grupa osób woli wyrzucać śmieci do 
lasu lub podrzucać je na tereny innej pose-
sji, zamiast za darmo oddać je do punktów 
zbiórki odpadów (więcej informacji na stro-
nie mpgk.com.pl) czy po prostu wyrzucić do 
kubła na śmieci. Dzikie wysypiska można 
zgłaszać m.in. za pośrednictwem serwisu Na-
prawmyto.pl/katowice, który jest platformą 
kontaktu mieszkańców z urzędem i służy 
rozwiązywaniu usterek w mieście.

KATOWICE W SKRÓCIE – WAŻNE INFORMACJE
Propozycja zmian 
rozkładów jazdy
Mieszkańcy Podlesia, Zarzecza i Ko-
stuchny postulują, by wprowadzić zmiany 
do rozkładów jazdy autobusów kursują-
cych w tych południowych dzielnicach mia-
sta. Sprawy wzięli w swoje ręce radni Adam 
Lejman-Gąska oraz Dawid Kamiński, któ-
rzy postanowili zorganizować spotkanie 
mieszkańców dzielnicy z przedstawicie-
lami Urzędu Miasta Katowice oraz Zarządu 
Transportu Metropolitalnego, odpowia-
dającego za organizację transportu w całej 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
(ZTM zastąpiło w tej funkcji KZK GOP). 

W ramach spotkania mieszkańcy zgło-
sili m.in. sugestie związane z częstotliwo-
ścią połączeń autobusów 138, 937 i 973 czy 
też propozycje wprowadzenia lokalnych 
minibusów, których kursy byłyby dopa-
sowane do połączeń kolejowych. Łącznie 
takich sugestii było kilkadziesiąt. Zebrane 
przez radnego Adama Lejmana-Gąskę 
wnioski trafiły do ZTM, który aktualnie 
analizuje możliwość wdrożenia propono-
wanych zmian.

Poradnictwo specjalistyczne 
w Słonecznej Krainie
Ewangelickie Centrum Diakonijne „Sło-
neczna Kraina” z siedzibą przy ul. Dudy 
Gracza 6 w ramach projektu z zakresu 
poradnictwa specjalistycznego współfi-
nansowanego z budżetu miasta Katowice 
uruchomiło dla mieszkańców Katowic 
usługi psychologiczne. Specjalista pełni 
dyżur we wtorki i piątki. Na porady 

obowiązują zapisy telefoniczne pod cało-
dobowym numerem tel. 690 457 178.

Psycholog i interwent kryzysowy w pro-
jekcie „Poradnictwo specjalistyczne w Sło-
necznej Krainie” ma za zadanie wspierać 
rodziny w podejmowaniu przez nie nowych 
ról i wyzwań, udzielać specjalistycznej po-
mocy psychologicznej, pedagogicznej oraz 
specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, 
służącego m.in. poprawie relacji i komu-
nikacji w rodzinie, rozwijaniu umiejętno-
ści życiowych i społecznych. Poradnictwo 
jest bezpłatne.

Bezpłatna pomoc  
dla konsumentów
Projekt dlakonsumenta.pl prowadzony 
przez Krajowy Instytut Gospodarki Senio-
ralnej we współpracy ze stowarzyszeniem 
Aquila powołany został w celu uzupełnie-
nia istniejącego systemu wsparcia dla kon-
sumentów. W ramach projektu na terenie 
całej Polski uruchomiono 10 regionalnych 
ośrodków konsumenckich, dzięki którym 
konsumenci mogą liczyć na bezpłatną po-
moc bez względu na miejsce zamieszkania.

Mimo trudnej sytuacji, w której się 
znaleźliśmy, nieuczciwe praktyki konsu-
menckie nadal mają miejsce. Dlatego też, 
jeśli potrzebujesz pomocy, zgłoś się do 
dlakonsumenta.pl. Można też zadzwonić 
pod numer 22 299 60 90 (tonowo 2) lub 
napisać na adres mailowy: katowice@dla-
konsumenta.pl.

Więcej informacji można znaleźć  
na stronie: dlakonsumenta.pl

Nowe terminy  
festiwali
Z uwagi na obecny stan epidemii wiele 
imprez kulturalnych czy sportowych 
jest przesuwanych na inne terminy 
lub odwoływanych. Ponieważ sytuacja 
jest dynamiczna i trudna do przewi-
dzenia, musimy na bieżąco śledzić ka-
lendaria swoich ulubionych festiwali 
czy zawodów.

OFF Festival Katowice – 
zostajemy w domu,  
do zobaczenia za rok!
– Przynosimy wam wiadomość, której 
pewnie wszyscy się spodziewali, choć 
nikt nie chciał jej usłyszeć: OFF Festi-
val Katowice nie odbędzie się w tym 
roku ze względu na pandemię i zwią-
zany z nią zakaz organizowania imprez 
masowych. Wrócimy za rok. Już przygo-
towujemy edycję, która wam tę przerwę 
wynagrodzi – napisali organizatorzy 
jednej z najpopularniejszych katowickich 
imprez muzycznych. Wejściówki zaku-
pione na OFF Festival Katowice 2020 
będą ważne w 2021 roku i gwarantują 
udział w przyszłorocznej edycji w naj-
niższej cenie. – Zachowanie biletu to dla 
nas prawdziwe wsparcie, dzięki któremu 
możemy przezwyciężyć bieżące pro-
blemy i skupić się na organizacji kolej-
nej edycji – dodają organizatorzy, którzy 
podziękowali za zaangażowanie i wspar-
cie wszystkim Sponsorom i Partnerom 
oraz gospodarzowi OFF Festivalu mia-
stu Katowice.

Kiedy Industriada?
Z uwagi na panującą sytuację Marszałek 
Województwa Śląskiego Jakub Chełstow-
ski podjął decyzję, że tegoroczna Indu-
striada nie odbędzie się w zaplanowanym 
terminie, tj. 6 czerwca. Nadal trwają roz-
mowy dotyczące ewentualnego przenie-
sienia święta Szlaku Zabytków Techniki 
na inny termin. 

15. edycja Tauron  
Nowa Muzyka Katowice
W porozumieniu z partnerami festi-
walu i władzami lokalnymi organizato-
rzy zmienili datę 15. edycji Tauron Nowa 
Muzyka Katowice na 27–30 sierpnia 
2020 roku. Tym samym impreza wraca 
na koniec sierpnia, zamykając festiwa-
lowe lato.

Śląskie Smaki  
we wrześniu
W związku ze stanem pandemii także 
Śląska Organizacja Turystyczna pod-
jęła decyzję o zmianie terminu dorocz-
nego Festiwalu Śląskie Smaki. Festiwal 
co roku cieszy się ogromną popular-
nością w całym regionie. Nowy termin 
Festiwalu Śląskie Smaki to 13 września 
2020 roku.

Kultura Natura
W związku z utrzymującym się stanem 
epidemii organizatorzy festiwalu Katowice 
Kultura Natura podjęli decyzję o odwołaniu 
tegorocznej edycji.

Zachęcamy do wysyłania listów lub maili do na-
szej Redakcji. Wybrane listy i odpowiedzi na nie, 
będą przedrukowane w miesięczniku „Nasze 
Katowice”. Adresy: Redakcja „Naszych Kato-
wic”, Wydział Komunikacji Społecznej Urząd 
Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice 
lub e-mail: redakcja@katowice.eu
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POMOC DLA SENIORÓW

Srebrny telefon? To naprawdę działa!
W Katowicach działa Srebrny Telefon 
i Telefon Zaufania – obydwie infolinie 
przeznaczone są dla seniorów i obsłu-
giwane przez katowicki Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej.

Srebrny Telefon: 32 251 69 00

 Zainteresowane osoby uzyskają przez 
telefon informacje na temat:

 wsparcia finansowego

  pomocy niepieniężnej, w tym usług 
opiekuńczych

 szerokiego zakresu poradnictwa 

  zgłoszeń do programu Złota Rączka 
dla Seniorów

  projektów społecznych realizowanych 
na rzecz osób starszych

Infolinia działa od poniedziałku do 
piątku, w godzinach 9.00–15.00. Pracow-
nicy Srebrnego Telefonu służą pomocą 
także w siedzibie MOPS przy ul. Jagiel-
lońskiej 17, pokój 7. Adres e-mail: senior@
mops.katowice.pl

Telefon Zaufania dla Seniorów: 
796 970 686

W MOPS działa też Telefon Zaufania dla Se-
niorów. Mieszkańcy, którzy ukończyli 60. 
rok życia, mogą uzyskać tam wsparcie i in-
formacje. Telefon obsługują wolontariusze 
od poniedziałku do piątku, w godzinach 
16.00–19.00.

O tym, jak sprawdza się Srebrny Tele-
fon, szczególnie w czasie epidemii, rozma-
wiamy z Sylwią Bochenek, kierownikiem 
Działu Poradnictwa i Informacji MOPS.

NK: Czy Srebrny Telefon okazał się 
potrzebny? Jak wiele osób z niego 
korzysta?
SB: Liczba osób starszych dzwoniących 
na linię Srebrnego Telefonu w związku z sy-
tuacją wywołaną stanem epidemii w marcu 
czy kwietniu była dość duża – było to śred-
nio 20–30 osób dziennie. 

Z jakimi problemami borykają się seniorzy 
dzwoniący na Srebrny Telefon?

Seniorzy dzwonili głównie, aby zgłosić 
zapotrzebowanie na maseczki albo pro-
sili o zrobienie zakupów. Wielu seniorów 
dzwoniło po wsparcie psychologiczne, 
byli bowiem zaniepokojeni o zdrowie 
swoje i swoich najbliższych. W takich mo-
mentach często pomagała rozmowa z pra-
cownikiem. Szukali też porad dotyczących 
codziennych spraw, jak np. wyjście na spa-
cer z psem, brak leku w najbliższej aptece 
czy dokonanie opłat za mieszkanie. 
Jaką pomoc im Państwo oferują?

Pracownicy Srebrnego Telefonu poma-
gają seniorom robić rozeznanie w zakresie 
dostępności leków i środków higienicz-
nych w aptece, przyjmują zlecenia na zro-
bienie zakupów czy dostarczenie ciepłego 
posiłku. Pracownicy służą również po-
radą i wsparciem podczas rozmowy.
Jak z obecną sytuacją epidemii, 
zamknięcia radzą sobie seniorzy?

Na podstawie naszych rozmów z senio-
rami można wysunąć wniosek, że sytuacja 
się ustabilizowała. Osoby starsze czują się już 
bezpieczniej, nie mają problemu z dostępno-
ścią maseczek i środków higienicznych. Wie-
dzą, że mogą skorzystać z usługi pogotowia 
zakupowego. Ostatnie rozmowy z seniorami 
wskazują na to, że zainteresowani są wyjaz-
dami na turnusy rehabilitacyjne oraz ocze-
kują na wznowienie usługi Złotej Rączki.

KATOWICE DLA SENIORA
Pomimo pandemii w ramach Programów 
Aktywności Lokalnej odbywają się różne 
działania dla seniorów. Jeden z takich pro-
gramów realizowany jest w Załężu przez 
Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Starszych, Niepełnosprawnych i Oczeku-
jących Wsparcia „OPOKA”. Animatorzy 
prowadzą codzienny konkurs na Face-
booku (facebook.com/Stowarzyszenie-
-Opoka-Katowice-806383259722837/), 
który pozwala seniorom nie tylko wy-
kazać się kreatywnością, ale też choć 
na chwilę oderwać się od problemów. 
Cały czas prowadzone jest także tele-
foniczne wsparcie psychologiczne, tak 
ważne w czasie pandemii. Eksperci za-
uważają, że u niektórych osób w ostat-
nich tygodniach nasilają się lęki czy też 
depresja. Fachowe wsparcie jest w takich 
sytuacjach bardzo potrzebne. Dla wielu 
osób, szczególnie samotnych, duże zna-
czenie ma choćby rozmowa. 

Dla seniorów, którzy mają ochotę na po-
szerzenie swojej wiedzy komputerowej, od-
bywają się zajęcia online. Oczywiście gdy 
tylko zostaną zniesione obostrzenia epide-
miczne, zostaną wznowione najpopular-
niejsze aktywności, np.zajęcia sportowe, 
manualne czy kulturalne.

Działania adresowane do mieszkań-
ców 60+ prowadzi też Stowarzyszenie 
Mocni Razem w ramach projektu „Dziel-
nicowa Akademia Seniora”. Pracow-
nicy i wolontariusze utrzymują z seniorami 
regularny kontakt. Organizowane są Ka-
wiarenki Sąsiedzkie „Widzę Cię” z wy-
korzystaniem aplikacji Messenger oraz 
WhatsApp. Prowadzona jest także grupa 
na Facebooku (DAS ZAWODZIE-Dziel-
nicowa Akademia Seniora), która sku-
pia ponad 40 seniorów i umożliwia pięć 
razy w tygodniu prowadzenie zajęć ogól-
norozwojowych i tanecznych. W grupie 
rozwiązywane są również kalambury, 
transmitowane na żywo są koncerty, 
spektakle i balet. Zorganizowano również 
wydarzenie „Wpuszczamy wiosnę” polega-
jącą na symbolicznym ukwieceniu miesz-
kań i balkonów. 

Katowickim seniorom przypomi-
namy o możliwości udziału w projek-
cie „Wzmocnienie systemu wsparcia 
osób w wieku senioralnym oraz ich śro-
dowiska – I etap”. Projekt jest współfi-
nansowany ze środków UE w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego i re-
alizowany przez MOPS w partnerstwie z or-
ganizacjami pozarządowymi.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie 
– mieszkańców Bogucic – prosimy o kontakt: 

Marek Mierzwa 
ul. Markiefki 64 oraz 68 
tel. 502 032 544

Osoby zainteresowane udziałem w pro-
jekcie – mieszkańców Janowa oraz Niki-
szowca – prosimy o kontakt:

Barbara Mizera 
Plac Wyzwolenia 21 
tel. 502 032 623

Zapraszamy do kontaktu z Programami 
Aktywności Lokalnej prowadzonymi przez 
partnerów projektu
Osoby zainteresowane udziałem w pro-
jekcie – mieszkańców Śródmieścia – pro-
simy o kontakt:

Edyta Szyszka 
ul. Francuska 29, tel. 601 520 609 
Partner: Śląskie Centrum Edukacji  
i Rehabilitacji „Arteria” 
Strona www: arteria.edu.pl

Osoby zainteresowane udziałem w projek-
cie – mieszkańców Załęża – prosimy o kontakt:

Katarzyna Loska-Szafrańska 
ul. Gliwicka 74A, tel. 795 498 073, 501 609 484 
Partner: Katowickie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób Starszych, 
Niepełnosprawnych i Oczekujących 
Wsparcia „OPOKA” 
Strona www: opoka-katowice.org

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie – 
mieszkańców Zawodzia – prosimy o kontakt: 

Angelika Buda 
ul. Łączna 2-4, tel. 535 056 445, 737 165 428 
Partner: Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Społeczności Lokalnej 
„Mocni Razem” 
Strona www: mocnirazem.org

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie 
– mieszkańców Szopienic oraz Burowca – pro-
simy o kontakt:

Marian Stolecki 
ul. ks. bpa Herberta Bednorza 22,  
tel. 603 773 661

Pomoc oferowana 
przez MOPS:

1.  Pogotowie zakupowe
dla osób starszych, ubogich 

nieobjętych kwarantanną – bez-
płatny pakiet żywności oraz środ-
ków higienicznych

dla seniorów posiadających środki 
finansowe – zakup żywności, środków 
higienicznych oraz leków ze środków 
własnych oraz na zlecenie seniora

2. Krzyżówki dla seniorów
3.  Telefon zaufania dla seniorów  

796 970 686 – dostępny w godz. 
16.00–19.00 od poniedziałku do piątku

4.  Wsparcie psychologiczne za po-
średnictwem wideokomunikatorów 
(np. WhatsApp) oraz przez telefon

5. Ciepłe posiłki na wynos
6.  Pomoc w podstawowych czyn-

nościach życiowych, załatwianiu 
spraw osobistych i urzędowych

7.  Pomoc w zaspokojeniu potrzeb 
zdrowotnych (pomoc w kontak-
tach z placówkami służby zdrowia, 
w zakupie leków)

8.  Maseczki dla seniorów wydawane 
w punktach MOPS
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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW KATOWIC
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Starosta sporządza listę 

jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu.
W związku z powyższym poniżej przedstawiamy Państwu pierwszą część ww. listy.

LISTA TA ZAWIERA DANE JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA UPORZĄDKOWANE WG TEMATYKI, ICH ADRESY I DANE KONTAKTOWE.
ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEGO PORADNICTWA OFEROWANEGO PRZEZ NIŻEJ WYMIENIONE JEDNOSTKI.

NAZWA  
JEDNOSTKI

ZAKRES 
poradnictwa ADRES TELEFON DOSTĘPNOŚĆ 

dni i godziny
WWW 

E-MAIL
KRYTERIA  
DOSTĘPU

Rodzinne

Terenowy Punkt 
Pomocy Społecznej nr 1

Prawo rodzinne  
i opiekuńcze

ul. Andrzeja 10  
Katowice (32) 251 60 99

Porady udzielane są 
po uprzednim umówieniu 
terminu w sekretariacie TPPS

mops.katowice.pl Dla mieszkańców Katowic

Terenowy Punkt 
Pomocy Społecznej nr 2

Prawo rodzinne  
i opiekuńcze

ul. Warszawska 42  
Katowice (32) 253 77 30

Porady udzielane są 
po uprzednim umówieniu 
terminu w sekretariacie TPPS

mops.katowice.pl Dla mieszkańców Katowic

Terenowy Punkt 
Pomocy Społecznej nr 3

Prawo rodzinne  
i opiekuńcze

ul. Oblatów 24; 
Katowice (32) 258 07 09

Porady udzielane są 
po uprzednim umówieniu 
terminu w sekretariacie TPPS

mops.katowice.pl Dla mieszkańców Katowic

Terenowy Punkt 
Pomocy Społecznej nr 4

Prawo rodzinne  
i opiekuńcze

ul. Gliwicka 96; 
Katowice (32) 353 02 75

Porady udzielane są 
po uprzednim umówieniu 
terminu w sekretariacie TPPS

mops.katowice.pl Dla mieszkańców Katowic

Terenowy Punkt 
Pomocy Społecznej nr 5

Prawo rodzinne  
i opiekuńcze

ul. Dębowa 16c; 
Katowice (32) 254 70 61

Porady udzielane są 
po uprzednim umówieniu 
terminu w sekretariacie TPPS

mops.katowice.pl Dla mieszkańców Katowic

Terenowy Punkt 
Pomocy Społecznej nr 6

Prawo rodzinne  
i opiekuńcze

ul. Czecha 2; 
Katowice (32) 209 00 23

Porady udzielane są 
po uprzednim umówieniu 
terminu w sekretariacie TPPS

mops.katowice.pl Dla mieszkańców Katowic

Terenowy Punkt 
Pomocy Społecznej nr 7

Prawo rodzinne  
i opiekuńcze

ul. Świdnicka 35  
Katowice (32) 252 56 35

Porady udzielane są 
po uprzednim umówieniu 
terminu w sekretariacie TPPS

mops.katowice.pl Dla mieszkańców Katowic

Terenowy Punkt 
Pomocy Społecznej nr 8

Prawo rodzinne  
i opiekuńcze

ul. Łętowskiego 6a  
Katowice (32) 206 15 68

Porady udzielane są 
po uprzednim umówieniu 
terminu w sekretariacie TPPS

mops.katowice.pl Dla mieszkańców Katowic

Terenowy Punkt 
Pomocy Społecznej nr 9

Prawo rodzinne  
i opiekuńcze

ul. Krakowska 
138; Katowice (32) 255 35 67

Porady udzielane są 
po uprzednim umówieniu 
terminu w sekretariacie TPPS

mops.katowice.pl Dla mieszkańców Katowic

Terenowy 
Punkt Pomocy 
Społecznej nr 10

Prawo rodzinne  
i opiekuńcze

ul. Krakowska 138  
Katowice (32) 256 80 39

Porady udzielane są 
po uprzednim umówieniu 
terminu w sekretariacie TPPS

mops.katowice.pl Dla mieszkańców Katowic

Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej

Kryzys małżeński, 
okołorozwodowy

ul. Mikołowska 13a  
Katowice

(32) 251 15 99,  
(32) 257 14 82

Od poniedziałku do piątku 
od godz. 8.00 do 19.00 mops.katowice.pl Dla mieszkańców Katowic

Centrum Poradnictwa 
Specjalistycznego, 
Metodyki i Strategii

Terapia 
indywidualna, 
rodzin oraz par

ul. Morcinka 19a  
Katowice (32) 250 50 16 

Informację na temat usługi można 
uzyskać pod numerem telefonu 
od poniedziałku do piątku w godz. 
7.30–15.30, termin spotkania 
może zostać ustalony telefonicznie 
w czasie dogodnym dla klienta

mops.katowice.pl

Dla mieszkańców Katowic.Terapia kierowana jest do osób: przeżywających trudności 
małżeńskie oraz trudności w kontakcie z dziećmi; osób, które utraciły kogoś bliskiego 
lub żyją w zagrożeniu jego odejściem, cierpiących na lęki, napięcia, nerwice, depresję, 
zaburzenia osobowości, mających trudności adaptacyjne; osób, które doświadczyły 
przykrego zdarzenia zmieniającego ich dotychczasowe funkcjonowanie, przeżywa-
jących gwałtowną, niekorzystną zmianę w życiu (utratę pracy, zagrożenie ciężką 
chorobą i inne przypadki), przeciążonych psychicznie, obarczonych następstwami 
wielu trudnych zadań w życiu swoim i rodziny, żyjące w stanie przewlekłego stresu.

Centrum Poradnictwa 
Specjalistycznego, 
Metodyki i Strategii

Mediacje rodzinne 
(pomoc w uzgodnieniu 
sposobów uczestnictwa 
rodziców w życiu dzieci 
w sytuacji rozwodu 
lub separacji, pomoc 
w rozwiązywaniu 
konfliktów i inne). 

ul. Morcinka 19a  
Katowice (32) 250 50 16 

Informację na temat usługi można 
uzyskać pod numerem telefonu 
od poniedziałku do piątku w godz. 
7.30–15.30, termin spotkania 
może zostać ustalony telefonicznie 
w czasie dogodnym dla klienta

mops.katowice.pl Dla mieszkańców Katowic

Centrum Poradnictwa 
Specjalistycznego, 
Metodyki i Strategii

Wspieranie rodziny w jej 
funkcjach opiekuńczo-
wychowawczych –  
pomoc asystenta 
rodziny

ul. Morcinka 19a  
Katowice (32) 250 50 16 

Informację na temat usługi można 
uzyskać pod numerem telefonu 
od poniedziałku do piątku w godz. 
7.30–15.30, termin spotkania 
może zostać ustalony telefonicznie 
w czasie dogodnym dla klienta

mops.katowice.pl Dla mieszkańców Katowic spełniających wymogi w ustawie o wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej i/lub ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Rzymskokatolicka 
Parafia św. Barbary 

Diagnozowanie 
problemów osób  
i rodzin dysfunkcyjnych

ul. Młodzieżowa 10  
Katowice (32) 256 00 18 Poradnia czynna  

od poniedziałku do piątku

sw-barbara.
katowice.

opoka.org.pl
Dla mieszkańców Katowic 

Parafia Ewangelicko-
Augsburska

Problemy rodzinne 
obejmujące 
problemy 
z funkcjonowania 
rodziny

ul. ks. bp.  
H. Bednorza 20  

Katowice
(32) 256 95 04 Wg harmonogramu porad szopienice.

luteranie.pl Dla mieszkańców Katowic 

Parafia Ewangelicko-
Augsburska

Diagnozowanie 
problemów rodziny

ul. J. Dudy-Gracza 6  
Katowice 513 518 466 Zgodnie z harmonogramem katowice.

luteranie.pl Dla mieszkańców Katowic 
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ROZMOWA Z DYREKTOREM BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ PROF. ZBIGNIEWEM KADŁUBKIEM

Katowice potrafią być cudownie zuchwałe 
Maciej Szczawiński: „Poglądy Martina 
Heideggera i ciotki Cili są zbieżne, ale 
ciotka Cila okazuje się skuteczniejsza 
dydaktycznie. U Heideggera troska 
o to, co najbliższe, roztapia się 
w filozoficznej abstrakcji, troska ciotki Cili 
pozostaje konkretna. (…) Nieświadoma 
filozoficzności problemu potrafi bez trudu 
włączyć prace domowe w plan zbawienia”. 
Myślę, że słowa wzięte z książki naszego 
wspólnego śp. Przyjaciela mogą stanowić 
teraz niesłychanie pomocny drogowskaz. 
Zwłaszcza w myślowym mocowaniu się 
z epidemiczną rzeczywistością, bo już 
mnożą się mniej lub bardziej zawiłe 
interpretacje tego nowego świata. 
Tymczasem śląskie nieufne sprawdzam 
i konkret troski są chyba nie najgorszą 
busolą?
Prof. Zbigniew Kadłubek: Trzeba przy-
znać, że wspaniale mi Pan Redaktor przy-
pomniał piękne czasy. Wspólne czytanie 
sprzed dwu dekad, lekturę tekstów He-
ideggera w wielkim planie ówczesnego 
Wydziału Filologicznego UŚ w Katowi-
cach, grupę przyjaciół, która przenosiła 
doświadczenie śląskości do egzystencja-
listycznej debaty. A później do dyskusji 
akademickiej, filozoficznej, teologicznej, 
społecznej i w końcu miejskiej. Zasta-
nawialiśmy się nad ważnością miejsca 
nazywanego uniwersytetem w świe-
cie nas otaczającym: śląskim, polskim, 
wznoszącym europejsko. Spieraliśmy 
się o zaangażowanie, o troskę, którą Pan 
Redaktor wspominał. Nasza aktywność 
intelektualna wpisywała się w głos Ste-
fana Szymutki z jego słynnego eseju „Na-
grobek ciotki Cili”. Tak, to były piękne 
czasy, ponieważ do dziś mają moc inspi-
rowania. Później, już z prof. Tadeuszem 
Sławkiem i z prof. Aleksandrą Kunce roz-
wijaliśmy myśl oikologiczną, czyli du-
chowe, metaforyczne ujmowanie treści 
domu. Poszerzaliśmy obszar troski aż do 

domowych przyległości przyrodniczych, 
krajobrazowych, ekologicznych, obywa-
telskich. To dla mnie najważniejsza, jak 
dotąd, akademicka przygoda.
A jak dzisiaj, po latach, określiłby pan 
efekty tego intelektualnego „wybuchu”? 
Burza w szklance wody? Poważniejsze 
konsekwencje etyczne? W końcu chodziło 
o prawdziwość… 

Rozmowy dawne, długie, szczere, burz-
liwe z placu Sejmu Śląskiego przełożyły 
się na pewien konkret działania. Oikolo-
gia nie jest przecież jedynie abstrakcyjną 
nauką o domu. Nie jest czułym językiem 
zdrobnień. Jest wezwaniem do wzięcia 
odpowiedzialności za dom. Wielu z nas, 
którzy czytali i podziwiali „Bycie i czas” He-
ideggera, angażuje się teraz z troską w ten 
cierpiący potężnie świat… Sądzę zatem, 
że dobrze przygotowywała do pełnienia 
rozmaitych funkcji społecznych, bowiem 
od początku wpisany był w nią… kryzys. 
Tak, kryzys jako permanentne doświadcza-
nie domu, część spraw domowych. Oswajała 
zatem z kryzysologiczną wersją domowości, 
rodzinności, wspólnotowości. Mnie to bar-
dzo pomaga w pracy.
Biblioteka w czasach zarazy… Patos 
i nieoryginalność określenia nie zmienią 
faktu, że frazes nazywa tu coś bardzo 
rzeczywistego i bardzo trudnego. Stoi pan 
na kapitańskim mostku. Co widać?

Biblioteka Śląska w dobie epidemii 
jest nadal biblioteką dla czytelników. 
Czas wyłączenia z naszej normalnej 
funkcjonalności i służby wykorzystali-
śmy dobrze. Między innymi dokonano 
konserwacji i reinstalacji systemów, roz-
poczynamy pracę wypożyczalni. Ale to 
nie jest przecież zdmuchnięcie świeczki, 
musimy poradzić sobie z psychologią za-
razy, zacząć inaczej pracować, nauczyć się 
dbać o higieniczne bezpieczeństwo nas 
samych oraz czytelników. Do tego naj-
ważniejsze: przemieścić się w kierunku 

cyfry. Zasoby cyfrowe pokazywać, pro-
mować, uczyć o nich, opowiadać. To się 
już udało. Ale wyzwań przed nami dużo. 
Jestem przekonany, że ważna jest i cy-
fra, i tradycyjna książka z papieru, obie są 
potrzebne i obok siebie. Poza tym biblio-
teka to nie jest tylko wiedza i kolekcjono-
wanie wiedzy. To także dom, w którym 
kształtuje się wspólnota, to przestrzeń 
spotkań. Zadaniem podstawowym bi-
blioteki jest spotykanie czasów, ludzi, idei, 
religii, słów i języków. Będziemy koncen-
trować się na tej idei. To znaczy, że także 
będziemy remontować realną, a nie wir-
tualną bibliotekę; że mocno ją zmienimy. 
Mamy fundusze od Pana Marszałka, żeby 
naprawiać tę wspaniałą przestrzeń, żeby 
czynić ją przyjazną, bezpieczną, delikatnie 
wpisującą się w tkankę Śląska i Katowic.
I jeszcze na zakończenie proszę o parę 
słów na temat naszego miasta. Jaki ma 
smak, o czym opowiada?

Biblioteka Śląska jest w Katowicach. 
Ma uchwytne, fizyczne, materialne miej-
sce. Drzewa wokół niej kwitną i poły-
skują zielenią. Byłoby czymś dziwnym, 
gdyby Biblioteka nie widziała Miasta 
(tak, duże „M”!). Katowice są nie tylko 
kontynuacją głosów, które mówią do 
nas z kart ksiąg Biblioteki Śląskiej, one 
same są głosem, donośnym głosem na-
szej Biblioteki. Miasto wielkomuzyczne, 
miasto-orkiestra, miasto-symfonia, ale 
również miasto z partyturą trzeszcze-
nia maszyn oraz industrii. Miasto lip 
drobnolistnych i szklanych wieżow-
ców. Patrzę na Katowice i widzę dyna-
mikę, odwagę, śmiałość, pomysłowość. 
Prędkość i hardość. Kosmiczne ambicje 
Richarda Holtzego. Dużo dobrej woli splą-
tanej z architekturą, z architekturą zry-
mowanej. Katowice potrafią być cudownie 
zuchwałe. Właściwie nie umiałbym ina-
czej popatrzeć na Katowice: arcydumne 
Miasto żwawego rozmachu.

MULTIMEDIALNY SZLAK TURYSTYCZNY

Szlak Śląskiego Bluesa bez wychodzenia z domu
Szlak Śląskiego Bluesa, czyli jedy-
ny na świecie multimedialny szlak 
turystyczny opowiadający histo-
rię kultowych klubów muzycznych 
na Śląsku, a przede wszystkim w Ka-
towicach, w czasie pandemii rozsze-
rzył możliwość korzystania z aplikacji 
szlakowej bez wychodzenia z domu. 
Dzięki temu nie trzeba logować się w miejscu 
każdego z klubów, by zobaczyć pełne wersje 
(niekiedy nawet 20 minutowe) filmów peł-
nych wspomnień muzyków (m.in. muzyków 
zespołu Dżem, Cree, Organka, Kuby Bada-
cha, Miuosha czy Zbigniewa Hołdysa) o hi-
storycznych już miejscach na Śląsku.

Szlak Śląskiego Bluesa zaprasza również 
na swoją stronę na portalu Facebook.com/
szlakbluesa, gdzie co piątek, o godz. 20.30 
odtwarzane są na żywo najlepsze śląskie 
płyty winylowe. Słuchaliśmy już kulto-
wych płyt „Detox” czy „Najemnik” grupy 
Dżem, płyty „Heartbreaker” zespołu Seba-
stiana Riedla Cree oraz poznaliśmy historię 
klubu HOBBIT, który w latach 90. ubie-
głego wieku działał na os. Paderewskiego. 
Tej ostatniej propozycji można posłuchać, 
klikają QR kod obok.   

Przypominamy, że aplikację Szlak Ślą-
skiego Bluesa można pobrać bezpłatnie 
na smartfony na AppStore oraz Google Play.

Zadaniem podstawowym

biblioteki jest spotykanie

czasów, ludzi, idei, religii, 

słów i języków. 

Będziemy koncentrować się 

na tej idei
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Katowice Miasto Ogrodów

Instytut Kultury  
im. Krystyny Bochenek
pl. Sejmu Śląskiego 2

tel. 32 609 03 00
e-mail: sekretariat@miasto-ogrodow.eu

www.miasto-ogrodow.eu

Wystawy w galeriach Miasta Ogrodów są 
niedostępne dla publiczności do odwołania. 

Jeśli sytuacja pozwoli na ponowne otwarcie na-
szych galerii, zapraszamy Państwa na wystawy: 

Galeria Engram: ANEKS –  
wystawa zbiorowa fotografii 
Kuratorzy wystawy: Wojciech Beszterda, Piotr Spek
Na wystawie prezentujemy m.in.: oryginale Duogra-
my z lat 60. XX wieku (S. Wojnecki), współczesne 
interpretacje malarstwa i innych artefaktów (Beszter-
da, Kowaliński, Spek, Zygmuntowicz) czy współcze-
sne ambrotypie. Różne postawy…, różne techniki…

Galeria Miasta Ogrodów: 
Michał Cała „Śląsk 75–92” 
(wystawa fotografii)
Cykl czarno-białych zdjęć „Śląsk” pochodzi 
z lat 1975–1992. Toruński artysta Michał Cała za-
mieszkał wówczas na Śląsku i zachwycił się jego 
krajobrazem przemysłowym.
Więcej o autorze oraz jego prace można znaleźć 
na stronie www.michalcala.pl

Galeria 5:  
„Być może tak było” –  
wystawa zbiorowa
Kurator wystawy: Sławomir Tobis
Wystawa fotografii artystów związanych z Okrę-
giem Wielkopolskim ZPAF

Galeria Pusta:  
Rafał Klimkiewicz „Trans”
Wystawa w ramach konkursu Śląska Fotografia 
Prasowa 2019
Ekspozycja dostępna również online:  
bit.ly/MichalCalaSlask

Galeria Pojedyncza: Karolina 
Gwóźdź „Jestem jak woda, 
jestem jak elektryczność”
Karolina Gwóźdź, studentka ASP w Katowicach 
na kierunku Grafika Warsztatowa, w pracowniach: 
druku wypukłego u prof. Pałki, druku płaskiego 
u prof. Budki, malarstwa u prof. Blukacza, ilustracji 
oraz pracowni międzynarodowej. Absolwentka Li-
ceum Plastycznego w Bielsku-Białej (sitodruk). Wy-
stawy indywidualne: Miejski Ośrodek Kultury Ligota 
„Błysk” (2018). Wystawy zbiorowe: Grafika Roku – 
dwie prace na wystawie w Rondzie Sztuki (2018).
Dodatkowo udostępniamy Państwu wirtualne pre-
zentacje naszych wystaw archiwalnych: 

Najważniejsza rzecz: Burkina 
Faso, Irak, Turcja, Sudan 
Południowy i Demokratyczna 
Republika Konga / zdję-
cia: UNHCR / Brian Sokol / 
2.02–17.03.2019 
Kurator wystawy: Katarzyna Łata

Czas na zdjęcie: 
Maria Kietlińska,  
Feliks Zwierzchowski
29.06–1.09.201
Kurator: Katarzyna Łata 

Janusz Wojcieszak – Cisza 
wystawa fotografii / 
14.09–21.10.2018
Prezentacje dostępne na: hbit.ly/YouTubeGMO

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Nasze najlepsze zajęcia 
dla dzieci, warsztaty, wy-
kłady czy wystawy propo-
nujemy teraz w sieci.
MuzykoDom
Uwielbiany przez dzieci i dorosłych Muzykodrom 
Asi Miny tymczasowo przemienił się w Muzyko-
DOM, czyli domowe zadania z zakresu ekspery-
mentalnej edukacji muzycznej dla dzieci według 
wideoinstrukcji Joanny Bronisławskiej (Asi Miny).

Oglądajcie w sobotę o godz. 12.30 
na profilu FB @muzykodrom

Rodzinne Matinée 
#zostańwdomu 
Zdzisław Smucerowicz zamknął się w domu z całą 
orkiestrą! Jego muzykami są szklanki, łyżeczki, wi-
delce i wszystko to, co wy także znajdziecie w swo-
jej kuchni. Zagrajcie razem! Nowe filmy znajdziecie 
co kilka dni na stronie społecznościowej Miasta 
Ogrodów (FB) oraz na miasto-ogrodow.eu

Future Artist
Warsztaty twórcze „wobec sztuki najnowszej” dla 
dzieci pod kierunkiem Ewy Kokot mają tymczaso-
wo charakter zadań twórczych do samodzielnego 
wykonania w domu. Nowe zadania publikowane są 
co piątek o godz. 10 na stronie miasto-ogrodow.
eu oraz na grupie FB @FAjakFutureArtist. Skany 
zrealizowanych przez dzieci zadań publikujemy 
w formie wirtualnej galerii. Dodatkowe informacje: 
Ewa Kokot, ewa.kokot@miasto-ogrodow.eu

Podstawy polskiego  
języka migowego
Chciałbyś się przywitać i z osobą niesłyszącą w jej 
języku? Podziękować jej lub porozmawiać z nią? 
Kinga Hołda-Justycka nauczy cię podstawowych 
słów i zwrotów w polskim języku migowym.

Filmiki instruktażowe dostępne na stronie społecz-
nościowej Galerii Miasta Ogrodów: bit.ly/KingaPJM

Zagadki muzyczne
Myślicie, że znacie się na muzyce? To spróbujcie 
swoich sił w konkursie z zagadkami przygotowa-
nym przez Dział Edukacji Muzycznej. Do wygrania 
świetne płyty CD.

Nowa zagadka publikowana w każdy 
wtorek o godz. 11 na stronie społecz-
nościowej Miasta Ogrodów (FB)

Czytanki
Ponadczasowe bajki Ignacego Krasickiego oraz 
legendy ze Śląska i okolic w formie japońskiego 
teatru obrazkowego kamishibai. Bajki czyta aktor 
Dariusz Wiktorowicz.

Oprawę graficzną stanowią ilustracje wykonane 
przez Barbarę Wójcik-Wiktorowicz. 

Premiera nowej bajki w każdy piątek 
i niedzielę o godz. 19.30 na stronie 
społecznościowej Miasta Ogrodów 
(FB) oraz na miasto-ogrodow.eu

Portrety Kompozytorów 
Polskich
Dział Edukacji Muzycznej przygotował cykl audycji 
video pt. „Portrety kompozytorów polskich”. Autorka 
scenariuszy i narratorka, Alicja Kotyl, w poszcze-
gólnych odcinkach przedstawia życie i twórczość 
rodzimych kompozytorów, począwszy od Fryderyka 
Chopina. Pasjonującym opowieściom, pełnym aneg-
dot i nieczęsto prezentowanych szczegółów z życia 
twórców, towarzyszą prezentacje muzyczne na żywo 
w wykonaniu wybitnych śląskich artystów. Wszyst-
kie filmy z serii zobaczyć można na naszym kanale 
YouTube: youtube.com/user/MiastoOgrodow lub 
na stronie projektu: miasto-ogrodow.eu/strona/pkp

Szkicownik muzyczny
Dział Edukacji Muzycznej przygotował nowy 
cykl audycji video pt. „Szkicownik muzyczny”, 
w którym autorka scenariuszy i narratorka Alicja 
Przytuła zaprasza do wspólnych poszukiwań i roz-
mów o pięknie ukrytym w muzyce, prezentowanej 
na żywo przez zaproszonych artystów. 

Kolejne filmy z serii będą pojawiać się na naszym 
kanale YouTube: youtube.com/user/MiastoOgrodow

Teatr Śląski Im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Katowicach

40-003 Katowice ul. Rynek 10
tel. 32 258 72 51

e-mail: teatrslaski@teatrslaski.art.pl
www.teatrslaski.art.pl

Teatr Śląski w sieci
 Od momentu zamknięcia budynku teatru dla 
publiczności, Teatr Śląski oferuje swoim widzom 
wiele różnorodnych działań. Niemal od samego 
początku codziennie o godzinie 12.00 na swoim 
Facebooku emituje odcinki cyklu „Klasyka w samo 
południe”, w ramach którego możemy usłyszeć 
interpretacje fragmentów klasycznych dzieł świa-
towej literatury w wykonaniu aktorów Teatru Ślą-
skiego. Do tej pory zaprezentowano m.in. takie kla-
syki jak „Niebezpieczne związki”, „Boska komedia” 
czy „Kubuś Fatalista i jego pan”, a w każdą sobotę 
na widzów czekają kolejne odcinki „Mistrza i Mał-
gorzaty”.
 Teatr pamięta również o najmłodszych widzach, 
prezentując co wieczór, o godz. 19.00 „Teatralną 
wieczorynkę”, w ramach której usłyszeć i zobaczyć 
można było do tej pory „Pinokia” C. Collodiego, 
„Kubusia Puchatka” A.A. Milne, „Best Seler. Zagad-
ka znikających warzyw” M. Marceli. Do końca maja 
prezentowane były baśnie H.C. Andersena.
 W każdy piątek, sobotę i niedzielę na kanale 
YouTube teatru prowadzone są retransmisje Te-
atru Telewizji, spektakli, które zeszły już z naszego 
afisza oraz tych, które wciąż można oglądać na de-
skach Śląskiego. W najbliższych planach m.in. pre-
miera filmu dokumentalnego „Ćwiczenia z niewi-
dzenia”, do którego materiał powstawał przy okazji 
pracy nad nagrodzonym na Kontrapunkcie 2018 
spektaklu Adama Ziajskiego „Spójrz na mnie”. To 
poruszająca opowieść o świecie, w którym dotyk, 
dziś tak niebezpieczny, jest sposobem na widzenie 
świata. To również opowieść o izolacji w świecie 
nastawionym na obraz. Izolacji, której nie sposób 
sobie wyobrazić. Film dostępny będzie z audiode-
skrypcją i napisami dla niesłyszących!
 Trwają przygotowania do pierwszej premiery 
online: „Pandemony” Artura Pałygi. Za spektakl od 
strony realizacyjnej odpowiadał będzie kombinat 
artystyczny „Poleku”. Zobaczymy w nim cały ze-
spół aktorski Śląskiego.
 Ponadto Teatr przygotowuje się do realizacji 
projektów w ramach programu „Kultura w sieci”. 
Tu szykują się rzeczy niezwykłe. W Teatrze Śląskim 
powstanie pierwszy w historii polskiego teatru 
spektakl w całości zrealizowany w technologii VR. 
Wyreżyseruje go Krzysztof Garbaczewski. Inspi-
racjami będą „Germinal” Émile’a Zoli, ale również 
„Czarny kwadrat na białym tle” Kazimierza Malewi-
cza i technologia blockchain. Drugi projekt realizo-
wany przez Fundację WYSPIAŃSKI i Teatr Śląski to 
„Katyń. Teoria barw” – interdyscyplinarny projekt, 
dla którego punktem wyjścia jest życie i twórczość 
wybitnego malarza Józefa Czapskiego oraz losy 
oficerów pomordowanych w Katyniu. Jego głów-
nym tematem jest zagadnienie pamięci oraz teoria 
barw Czapskiego, zestawione w kontekście tzw. 
kłamstwa katyńskiego. Projekt przyjmie formę 
weblera – działania na styku filmu, galerii sztuki, 
gry komputerowej i performansu. Od strony mery-
torycznej i artystycznej projektem opiekować się 
będą Wojciech Faruga, Julia Holewińska i Izabela 
Mrochen. Teatr przyłoży również rękę do trzech 
innych projektów: „Podróże w czasie z Korfantym” 
Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, 
„Wyspiański 2.0. Interaktywna gra teatralna” firmy 
Turbolarp oraz „Czas na czytanie” Wydawnictwa 
Sonia Draga.

Realizacja wydarzeń uzależniona jest od ak-
tualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju. 
Zachęcamy do śledzenia stron internetowych 
instytucji.
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Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1;  
tel. 32 208 37 40

e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl

plac Rady Europy 1

Biblioteka Śląska od 18 maja wznowiła funkcję 
wypożyczania i zwrotów książek, zachowując 
wszystkie środki ostrożności. Proponujemy 
także czytelnikom autorskie, internetowe pro-
jekty, pozwalające na bezpłatny i powszechny 
dostęp do różnorodnych źródeł i informacji. 
Przeznaczone są dla ludzi nauki, edukacji, 
ale także dla wszystkich osób pragnących 
pogłębić swoją wiedzę czy lepiej poznać re-
gionalne dziedzictwo. 

ŚBC – Śląska 
Biblioteka Cyfrowa
Regionalna biblioteka cyfrowa prezentuje 
pełnotekstowe publikacje ze zbiorów 67 instytucji 
(bibliotek, muzeów, archiwów, wydawnictw etc.) 
woj. śląskiego, opolskiego i małopolskiego. Obec-
nie prezentuje blisko 410 tys. publikacji, w tym 
znaczną kolekcję czasopism, piśmiennictwa nau-
kowego największych uczelni regionu. Na życzenie 
czytelnika ŚBC wykonuje cyfrową kopię wybranego 
dzieła, pod warunkiem że nie zostaną naruszone 
niczyje prawa autorskie. Propozycje przyjmowane 
są pod adresem digitarium@bs.katowice.pl

Bibliografia Regionalna 
Biblioteki Śląskiej
Baza rejestruje ponad 122  000 opisów książek, 
artykułów, fragmentów książek, map, filmów, iko-
nografii, dokumentów życia społecznego, stron 
internetowych dotyczących Śląska w jego history-
cznych granicach. Obejmują wszystkie dziedziny 
nauki oraz wydarzenia kulturalne, społeczne, re-
ligijne i polityczne regionu.

EWOŚ – Encyklopedia 
Województwa Śląskiego
Encyklopedia naukowa złożona z opracow-
anych i recenzowanych przez naukowców haseł 
w następujących dziedzinach: geografia, historia, 
kultura i sztuka, religioznawstwo, politologia, soc-
jologia. EWOŚ obejmuje obszar obecnego Wojew-
ództwa Śląskiego. Wydawnictwo uzupełniają 
wykazy i opisy czasopism regionalnych oraz gmin.

Eduś – Platforma 
Cyfrowa Edukacja 
Regionalna Województwo 
Śląskie Przyroda, 
Społeczeństwo, Kultura
Eduś składa się z lekcji edukacji regionalnej prow-
adzonych w systemie e-learning w starszych 
klasach szkoły podstawowej i w szkole średniej 
w Województwie Śląskim. Obejmuje prawie sto 
tematów, m.in. z następujących przedmiotów: 
biologia, historia, geografia, język polski, religia, 
sztuka, wiedza o społeczeństwie. Platforma przy-
gotowana jest do wykorzystania przez nauczyciela 
na lekcji, a także samodzielnej pracy ucznia.

GEOHIST – Śląski Słownik 
Geograficzno-Historyczny
GEOHIST dzięki przygotowaniu unikalnych in-
teraktywnych map prezentuje historyczne (z lat 

1910–2002) i współczesne dane statystyczne, 
obejmujące Województwo Śląskie oraz jego 
powiaty i gminy w XX wieku z zakresu: demo-
grafii, struktur społecznych, gospodarki, poli-
tyki i kultury. Aplikacja dzięki zintegrowaniu 
z ŚBC i EWOŚ pozwala na szybkie znalezienie 
zdigitalizowanych książek, artykułów i zdjęć 
na temat gmin, miast i powiatów wojewódz-
twa śląskiego.

Miejska  
Biblioteka Publiczna 

ul. Kossutha 11;  
tel. 32 254 60 98

e-mail: sekretariat@mbp.katowice.pl
www.mbp.katowice.pl

Bajka przez telefon
Drodzy Rodzice! Jeśli martwi was, że wasze dzieci 
nie mogą uczestniczyć w cotygodniowym „Czytaniu 
na dywanie” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ka-
towicach, mamy dla was świetną wiadomość. Nie 
chcemy, by nasi najmłodsi Czytelnicy tak dotkliwie 
odczuli zamknięcie Biblioteki, postanowiliśmy za
tem poprowadzić akcję „Bajka przez telefon”.

Na czym polega nasza akcja? 
Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 
8.00 do 10.00 przyjmujemy telefoniczne 
(+48  506  614  030) oraz mailowe (promocja@
mbp.katowice.pl) zgłoszenia od rodziców, którzy 
chcieliby, by Pani Bibliotekarka poczytała ich dzie-
ciom przez telefon. Czytanie odbywać się będzie 
w godz. od 10.00 do 13.00 poprzez oddzwanianie 
na numer telefonu podany przez rodzica. Dodatko-
wo raz dziennie na profilu facebookowym Filii nr 
12 prowadzone jest „Czytanie na ekranie”. Panie 
Bibliotekarki czytają bajki stworzone… przez nie 
same! 

Czytanie na ekranie

„Czytanie na ekranie” to obok „Bajki przez telefon” 
inicjatywna podjęta przez bibliotekarzy, mająca 
na celu utrzymanie kontaktu najmłodszych czytel-
ników z kulturą. Pomysł obu akcji zrodził się w cza-
sie, gdy Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach 
została zamknięta, a kontynuowane są w momen-
cie, gdy filie nie prowadzą dotychczasowych coty-
godniowych spotkań z cyklu „Czytanie na dywanie”. 
O ile „Bajka przez telefon” to możliwość rozmowy 
dziecka z bibliotekarzem i ich bezpośredniego 
(choć telefonicznego) kontaktu, o tyle „Czytanie 
na ekranie” ma inne zalety: nie tylko słuchamy  

bajek, ale również widzimy obraz. Dodatkowo 
wszystkie filmy „Czytania na ekranie” nagrywa-
ne przez bibliotekarki i bibliotekarzy są dostępne 
na bibliotecznym kanale YouTube: www.youtube.
com/channel/UCo_gabNolBpekKycEn3lb_A.
Zatem w każdej chwili można do nich wrócić i raz 
jeszcze posłuchać niesamowitych i pełnych przy-
gód historii. Co warto podkreślić, niektóre z bajek 
to teksty autorstwa naszych bibliotekarzy.



NIEUSTAJĄCO ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ 
DO ZAGLĄDANIA NA NASZĄ 

STRONĘ INTERNETOWĄ: 
MBP.KATOWICE.PL,

bibliotecznego bloga: mbp.katowice.pl/blog oraz 
nasze media społecznościowe (Instagram, Face-
book). Czekają przygotowane przez bibliotekarzy 
konkursy, zabawy, quizy, recenzje książkowe, spo-
tkania z pisarzami, wywiady, zabawy plastyczne.
Zapraszamy również do zapisywania się do naszego 
newslettera, aby być na bieżąco z tym, co się dzieje 
w MBP Katowice: mbp.katowice.pl/newsletter

Pedagogiczna Biblioteka  
Wojewódzka

im. Józefa Lompy w Katowicach
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7
tel. 32 258 38 38, 32 258 57 84

e-mail: biblioteka@pbw.katowice.pl
www.pbw.katowice.pl

Bezpłatne kursy  
e-learningowe
Od 15 czerwca, moodle.pbw.katowice.pl/
Zdobądź nowe umiejętności bez wychodzenia 
z domu! Zapraszamy na kolejną edycję szkoleń 
zdalnych. Tym razem ich uczestnicy poznają dar-
mowe narzędzia do tworzenia edukacyjnych grafik 
(Word Art) i obróbki zdjęć (Photo Filters).

Minikonkurs online
16 czerwca, facebook.com/pbwkatowice 
W tym dniu odwiedź nasz profil na Facebooku 
i odpowiedz na pytanie konkursowe! Osoby, które 
najszybciej prześlą prawidłowe odpowiedzi, 
otrzymają nagrody książkowe.

Migotliwe światło.  
Sztuka Impresjonistów
16 czerwca, godz. 11.00,  
scena Teatru Śląskiego  
w Galerii Katowickiej. Wstęp 1 zł

Kolejne spotkanie  
w ramach cyklu „Sztukowanie”.  
Przyjemnie. Ciekawie. 
Przystępnie
Bez dalekich podróży zaglądamy do największych 
muzeów świata i opowiadamy o życiu niezwykłych 
artystów i artystek.
Projekt prowadzony we współpracy z Teatrem 
Śląskim w Katowicach.

MDK „Południe”

ul. Boya-Żeleńskiego 83
tel. 32 209 47 72

e-mail: mdk@mdkpoludnie.com
www.mdkpoludnie.com

Kostuchna,  
ul. T. Boya-Żeleńskiego 83 

tel. 32 209 47 72

Kultura bez wychodzenia  
z domu

W czerwcu kontynuujemy wydarzenia kul-
turalne z naszej oferty „na wynos”, zapro-
ponowanej w kwietniu i maju. Pojawi się też 
kilka nowych propozycji.

 Najmłodsi mogą uczestniczyć w cyklicznych 
zajęciach ruchowych „Rytmika bez wirusika”, 
gdzie ćwiczą wraz z instruktorem układy tanecz-
ne, a przede wszystkim dobrze się bawią. Dla nich 
też przygotowaliśmy „Twórczy kącik”, ekologiczne 
zajęcia artystyczne, na których przygotują wyjąt-
kowe prace, wykorzystując materiały organiczne 
bądź pochodzące z recyklingu. Nową propozycją 
są „Bajki z południa”, czyli wieczorynki muzyczne 
z wokalistką i muzykiem Anią Bratek.
 Nie zapominamy o najważniejszym święcie 
wszystkich dzieci. 1 czerwca zapraszamy na wy-
darzenie online na żywo. Zaczniemy od porannej 
rytmiki i animacji, następnie będzie można wziąć 
udział w lekcjach śpiewu. Zakończymy pokazami 
i warsztatami żonglerki.

 Młodzież i dorosłych zachęcamy do wzięcia 
udziału w kolejnych warsztatach artystycznych 
prowadzonych przez Pawła Synowca. Po „ABC 
akwareli” proponujemy lekcje rysunku. Chcącym 
podszkolić swoje umiejętności kulinarne propo-
nujemy „Akademię smakosza”. Z kolei tych z pań-
stwa, którzy mają ochotę na międzypokoleniowe 
śpiewanie i tańce z etnograficznym zacięciem, 
zapraszamy wraz z „Kapelą Fedaków” do uczest-
nictwa w warsztatach „Gramy i śpiewamy z Feda-
kami”. Nie zabraknie też hitu z kwarantanny, czyli 
kolejnych odcinków „Przystanku południe”, gdzie 
oprowadzamy widzów po osobliwych miejscach 
południa Katowic.

 Przypominamy, że oferta jest stale dostępna 
i urozmaicana na stronie www.mdkpoludnie.com 
oraz fanpage’u facebook.com/mdkpoludnie. 

„Gramy i śpiewamy z Fedakami”  
to międzypokoleniowe warsztaty regionalnych 
tańców i śpiewu
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MDK „Ligota”

ul. Franciszkańska 33
tel. 32 252 32 34

e-mail: mdk@mdkligota.dt.pl
www.mdkligota.dt.pl

Miejski Dom Kultury „Ligota” zaprasza 
na strony internetowe: www.mdkligota.
pl oraz Facebook/Miejski Dom Kultury „Li-
gota”, na których regularnie zamieszczane są 
różnorodne zajęcia i cykle tematyczne. Wszel-
kie informacje dotyczące czerwca 2020 będą 
ogłaszane na bieżąco na obu wymienionych 
wyżej stronach.

MDK „Koszutka”

ul. Grażyńskiego 47,  
ul. Krzyżowa 1

tel. 32 258 99 77, 32 258 92 00
e-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl

filiadab@mdkkoszutka.pl
www.mdkkoszutka.pl

50 przepisów na 50 lat  
MDK „Koszutka”

Pokaż nam swoje ulubione przepisy!
Nie musisz być mistrzem kuchni ani zawodowym 
kucharzem. 
W tym roku MDK „Koszutka” obchodzi jubileusz 
50-lecia działalności. W związku z tym zaprasza 
do udziału w konkursie kulinarnym dla każdego. 
Wystarczy spisać swój ulubiony przepis i wysłać 
drogą mailową (domkultury@mdkkoszutka.pl) lub 
tradycyjną pocztą (MDK „Koszutka”, ul. Grażyń-
skiego 47, 40-126 Katowice). Zgłoszenia przyjmo-
wane są do 30 czerwca.
Więcej informacji o konkursie, regulamin i metrycz-
kę znajdziecie na stronie www.mdkkoszutka.pl

MDK „Koszutka” szuka zdjęć
Przeszukajcie swoje archiwa fotografii i jeśli znaj-
dziecie w nich MDK z dawnych lat, to prześlijcie 
je na adres domkultury@mdkkoszutka.pl lub tra-
dycyjną pocztą. Dzięki wam powstanie wspaniała 
galeria wspomnień.

#zostańwdomu z MDK 
„Koszutka”
Nie masz pomysłu na nadmiar wolnego czasu 
w czasach pandemii?
Na stronie www.mdkkoszutka.pl oraz profilach 
Facebook i Instagram znajdziecie zabawy dla każ-
dego, które doskonale zajmują nadmiar wolnego 
czasu wynikającego z obecnej sytuacji.
 Poniedziałki to Galeria Autografu poświęcona 
znanym osobistościom, które odwiedziły przez 
lata MDK „Koszutka”. Możecie sobie przypomnieć, 
na których spotkaniach byliście.

 Wtorki to Eko Przystanek dla młodych i star-
szych. Dowiecie się z niego, jak kształtować w so-
bie i swoim otoczeniu postawy ekologiczne.
 Środy to „Katowice, których już nie ma”. Znaj-
dziecie w tym dniu zagadki i przewodniki dotyczą-
ce swojego miasta. Możecie dowiedzieć się wielu 
ciekawych informacji.
 Czwartek to twórcze działanie dla całych rodzin 
w Twórczym zakątku online. To miejsce, gdzie bę-
dziecie tworzyć, przeczytacie ciekawostki o zwie-
rzętach, odkryjecie tajemnice niesamowitego świa-
ta fauny, poznacie zwierzaki te duże i te maleńkie, 
domowe i dzikie, latające, biegające i pełzające.
Wszystko znajduje się na www.mdkkoszutka.pl, 
fanpage FB @mdkkoszutka oraz na Instagramie 
#mdkkoszutka

Konkurs Spacer po Katowicach
Niepowtarzalna okazja do pokazania swoich co-
dziennych lub ulubionych ścieżek spacerowych 
po mieście, pamiętając oczywiście o zachowaniu 
zaleceń pandemicznych. Wszystko, co trzeba 
zrobić, to opisać wybraną ścieżkę, dodać zdjęcia 
i przesłać na maila filiadab@mdkkoszutka.pl lub 
na Facebooka Miejski Dom Kultury „Koszutka” filia 
„Dąb”. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca.

Klub Podróżnika Online
8 czerwca, godz. 19.00
Bezpłatna transmisja online na fanpage’u @mdk-
koszutka

Kanada opowieść o syropie  
klonowym, Indianach 
i wielorybach
Spotkanie z Kasią i Markiem Szewczykami, po-
dróżnikami z Krakowa
Z czym się wam kojarzy Kanada? Syrop klonowy? 
Łosie biegające po szosie? Kraj pachnący żywicą? 
Dla nas Kanada to było totalne zaskoczenie i pew-
ność, że musimy tam jeszcze kiedyś wrócić. Syrop 
klonowy był – najlepszy na świecie. Ale były też 
najpiękniejsze jesienne kolory, tysiąc wysp, mi-
liony jezior i krajobrazy jak w Norwegii… Albo jak 
żywcem przeniesione z Francji. Czy spotkaliśmy 
łosia, wieloryba i prawdziwego Indianina? Dowie-
cie się na spotkaniu online!

MDK „Szopienice-Giszowiec”
ul. gen. J. Hallera 28

tel. 32 256 84 53
e-mail: sekretariat@mdk.katowice.pl

www.mdk.katowice.pl

ul. gen. J. Hallera 28 
 tel./fax 32 256 84 53

Graficzne warsztaty  
dla najmłodszych z okazji  
Dnia Dziecka

5 czerwca, godz. 10.30;  
Wstęp wolny

„Pustynne Tajemnice VIII – 
Wild Goddess” – Suraiya Dance 
Academy – spektakl taneczny

6 czerwca, godz. 18.00 
Sala widowiskowa MDK, ilość miejsc ograniczona, 
bilety dostępne online. Impreza uzależniona od po-
zytywnej rekomendacji służb sanitarnych

Wystawa malarstwa członków  
Grupy Janowskiej:  
Piotra Porady i Jana Czyloka

6 czerwca; Galeria Antrakt

„Abstrakcyjna Fotografia” 
– lekcja online dostępna 
na stronie MDK i FB MDK

6 czerwca

„Materiały rysunkowe,  
czyli czym i na czym najlepiej  
zacząć rysować” 
Warsztaty online dostępne na stronie MDK i FB 
MDK

6 czerwca
ul. Obr. Westerplatte 10, tel./fax 32 256 99 77

„Sfrunął na Śląsk Orzeł Biały” 
– wystawa dotycząca  
powstań śląskich z okazji  
wybuchu II powstania śląskiego

6 czerwca
Współorganizacja z Muzeum Powstań Śląskich 
w Świętochłowicach

Warsztaty makramy  
dla seniorów** 
Prowadzi Małgorzata Pękala

15 czerwca, godz. 15.00

Warsztaty produkcji  
kosmetyków ekologicznych
Pprowadzi dr Marta Tyszko, firma Gaj Oliwny 100% 
natury (błyszczyk do ust, krem do twarzy, tonik)*. 
Wstęp wolny, obowiązują zapisy

18 czerwca, godz. 16.00

Warsztaty kreatywności  
artystycznej – tworzenie  
lasu w słoiku**

19 czerwca, godz. 11.00; 
Wstęp wolny, obowiązują zapisy

Złożenie kwiatów 
pod Pomnikiem Powstańca 
Śląskiego w Szopienicach 
z okazji 98. rocznicy Powrotu 
Górnego Śląska do Polski

20 czerwca, godz. 10.00

Klub Podróżnika* –  
Magdalena Zimnik –  
podróż i praca w Egipcie

23 czerwca, godz. 16.00;  
Wstęp wolny, obowiązują zapisy

Zajęcia integracyjno- 
-edukacyjno-kulturalne*  

30 czerwca, godz. 16.00

Warsztaty pieczenia chleba oraz prezentacja mul-
timedialna o chlebach na świecie. 
Prowadzenie: Piotr i Anna Mojżyszek, firma „Opowia-
damy o świecie”. Wstęp wolny, obowiązują zapisy

ul. Plac pod Lipami 1, 3-3a 10,  
tel./fax 32 206 46 42

Śląskie zakątki – wystawa  
obrazów Ewalda Gawlika  
z kolekcji KWK Murcki-Staszic

1–30 czerwca; 
Galeria Gawlikówka

Dzień Bajtla – warsztaty,  
zabawy online

1 czerwca

Spacerem po Giszowcu – 
zwiedzanie Osiedla-Ogrodu

5 czerwca, godz. 11.00; 
Obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona

INDU-GISZ – wspomnienia 
online z dziesięciu 
edycji Święta Szlaku 
Zabytków Techniki

6 czerwca

Industrialny Śląsk –  
wystawa fotografii

6–26 czerwca; Hall MDK Giszowiec

Zrób to sam – niepozorne  
instrumenty muzyczne –  
warsztaty online

9 czerwca

Czar(n)y na białym –  
warsztat rysunkowy online

10 czerwca

Heksa czy Thor –  
czyli co by było, gdyby śląskie 
stwory spotkały Avengersów 
– warsztaty online

15 czerwca

Letnie kolaże, czyli malowanie 
i wycinanie – warsztaty online

16 czerwca

Las w słoiku –  
zajęcia florystyczne 
Koszt 50 zł. Obowiązują zapisy,  
liczba miejsc ograniczona

17 czerwca, godz. 17.00 

Dla taty –  
warsztat plastyczny online

23 czerwca
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Magiczny świat mandali –  
warsztaty online

25 czerwca

Lekcja akwareli dla senio-
rów – warsztaty online

30 czerwca
* Projekt Centrum Społecznościo-
we Szopki w Szopienicach – I etap
** Projekt „Wzmocnienie systemu wspar-
cia osób w wieku senioralnym i ich śro-
dowiska rodzinnego” – I etap
Współfinansowanie ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego RPO WSL 2014–2020

MDK „Bogucice-Zawodzie”
ul. Markiefki 44a,  

ul. Marcinkowskiego 13
tel. 32 203 05 17, 32 255 32 44

e-mail: sekretariatmdk@ 
mdkbogucice-zawodzie.pl

www.mdkbogucice-zawodzie.pl 

Materiały są prezentowane na stronie inter-
netowej www.mdkbogucice-zawodzie.pl, pro-
filu FB www.facebook.com/MDK.Bogucice.
Zawodzie, i kanale YT Miejski Dom Kultury 
„Bogucice-Zawodzie”

„Tematyczne Krzyżówki  
dla każdego” oraz zabawy  
na spostrzegawczość  
„Gdzie jest ukryta liczba?”

1, 8, 15, 22, 29 czerwca,  
godz. 10.30 – FB, www

Kopciuszek – pacynko-
wa bajka dla dzieci online

1, 10, 17, 24 czerwca,  
godz. 18.00 – YT, FB, www

Koncerty dla pustej sali – 
największe przeboje polskich 
i zagranicznych artystów 
prosto ze sceny MDK

3, 10, 17, 24 czerwca,  
godz. 10.30 – YT, FB, www

MDK Inspiruje – instruktaże 
plastyczne i rękodzielnicze

4, 11 czerwca, godz. 16.00 – FB

Czas na sztukę online

5, 19, 26 czerwca, godz. 12.00 – FB, www

Dom Kultury  
na Mrocznanoc

4, 8, 15, 18, 22, 25, 29 czerwca,  
godz. 19.00 – YT, FB, www

Słuchowisko dla dzieci  
„O krasnoludkach i sierotce 
Marysi” Marii Konopnickiej

5, 12, 19, 26 czerwca, godz. 18.00 – FB

„Szafa grająca” – archiwalne  
nagrania koncertów

6, 13, 20, 27 czerwca,  
godz. 18.00 – YT, FB, www
Zadania realizowane w ramach projektu finanso-
wanego z funduszy UE „Bogucice – moje miejsce 
na ziemi. Program aktywności lokalnej”:

Prelekcje historycz-
ne o dzielnicy

9 czerwca, godz. 17.00 – 
premiera i dyskusja na FB

Integracyjne spotkania  
ze znanymi ludźmi ze świata  
kultury, nauki i sztuki

16 czerwca, godz. 17.00 –  
premiera i dyskusja na FB

„Rodzinne warszta-
ty plastyczne”

17 czerwca, godz. 17.00 –  
premiera i dyskusja na FB

„Bery i bojki w godce ślonskiej” 
– spotkania z gwarą śląską

18 czerwca, godz. 17.00 –  
premiera i dyskusja na FB

Integracyjne  
warsztaty kulinarne

25 czerwca, godz. 17.00 –  
premiera i dyskusja na FB
Zadania realizowane w ramach projektu „Działania 
kulturalne oraz rekreacyjne uzupełniające wsparcie 
w ramach programów aktywności lokalnej dla osób 
w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego”:

Cyfrowy Senior – warsztaty

4 czerwca, godz. 12.00 –  
premiera i dyskusja na FB

W zdrowym ciele zdrowy duch –  
warsztaty

6 czerwca, godz. 12.00 –  
premiera i dyskusja na FB

Klub Podróżnika –  
spotkanie z obieżyświatem

23 czerwca, godz. 17.00 –  
premiera i dyskusja na FB

„Sfilcowane Bogucice” – 
warsztaty rękodzielnicze

30 marca, godz. 17.00 –  
premiera i dyskusja na FB

Muzeum Historii Katowic
ul. ks. J. Szafranka 9,  

ul. Rymarska 4, ul. Kopernika 11/2,  
ul. Kościuszki 47, tel. 32 256 18 10

e-mail: mhk@mhk.katowice.pl
www.mhk.katowice.pl

ul. Szafranka 9,  
tel. 32 256 18 10 

e-mail: mhk@mhk.katowice.pl

Wystawy stałe – „Z dziejów Katowic”, Wnętrza 
mieszczańskie: „W kamienicy mieszczańskiej. Co-
dzienność i odświętność”, „U sąsiadów, na poko-
jach i w kuchni”

„Na Fali Hokusaia” 
„Obrazki z wystawy 
(…i magazynów)”
17 czerwca, godz. 19.00
Cykl filmów dostępnych na profilu YouTube mu-
zeum. Pani Natalia Kruszyna opowiada w nim hi-
storie obrazów, które można znaleźć na naszych 
wystawach… i w naszych magazynach.

Dział Etnologii Miasta,  
ul. Rymarska 4 

e-mail: etnologia@mhk.katowice.pl,  
tel. 32 353 95 59

Wystawy stałe – „Wokół mistrzów Grupy Janow-
skiej”, „U nos w doma na Nikiszu”, „Woda i mydło 
najlepsze bielidło. W pralni i maglu na Nikiszowcu”

Wystawa fotograficzna 
Krzysztofa Gołucha „Hotel” 
do 31 sierpnia

„Duże i małe” –  
Dzień Dziecka online 
1 czerwca, od godz. 10.00
Wspólne świętowanie święta najmłodszych –  
online, na profilu FB jednostki

Otwarcie wystawy 
fotograficznej  
Krzysztofa Gołucha „Hotel”
10 czerwca, godz. 10.00
Wystawa opowiada o życiu i pracy wielu niepełno-
sprawnych osób na Śląsku. Od tego dnia wystawa 
będzie czynna – nie będzie jej towarzyszył wernisaż!

„Etnografki w sieci”
10 czerwca, godz. 19.00
Cykl filmów prezentujących zbiory Działu Etnologii 
Miasta na profilu YT muzeum. W poszczególnych 
odcinkach etnografki MHK pokażą i opowiedzą 
o wybranych, interesujących eksponatach, które 
na co dzień możemy zobaczyć na wystawach sta-
łych w naszym Oddziale na Nikiszowcu i o takich, 
które znajdują się w muzealnych magazynach. 
Będzie to okazja do zapoznania się z historią 
osiedli robotniczych, przedstawienia ciekawych 
obiektów, a także szczegółów ich pochodzenia 
i powstania.

Dział Teatralno-Filmowy, ul. Kopernika 11/2 
e-mail: ptf@mhk.katowice.pl, tel. 32 745 17 28 

lub 514 499 614

Wystawa stała – „Muzeum Barbary i Stanisła-
wa Ptaków”

Prezentacja wystawy 
„Multisensoryczne 
Mediacje – 2020”
2, 9, 16 czerwca, godz. 12.00
Publikacja kolejnego filmu cyklu o wystawie 
na profilu FB Kopernika 11

Wernisaż online wystawy 
prac Jolanty Barnaś „CZUĆ”
23 czerwca, godz. 17.00
Internetowe otwarcie wystawy

Spotkanie online 
z cyklu „Przyjaciele 
Barbary i Stanisława”
25 czerwca, godz. 18.00
Spotkanie będzie transmitowane na profilu FB Ko-
pernika 11

Dział Grafiki im. Pawła Stellera,  
ul. Kościuszki 47 

e-mail: steller@mhk.katowice.pl, tel. 32 728 
85 57 lub 504 748 172

Wystawa stała – „Paweł Steller – katowiczanin 
z wyboru”

Wystawa malarstwa 
„Tajemniczy Batik Agnes Nagy”
Wystawa online „My.Wy.Oni”
4 czerwca, godz. 19.00
Autorka wystawy Anna Flaga opowiada o swoich 
inspiracjach i o swojej pracy. Film będzie opubliko-
wany na profilu YouTube naszego muzeum.
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KATOWICKA BAZA USŁUG ZDALNYCH

Urząd Miasta Katowice w ramach wal-
ki z koronawirusem uruchomił również 
Katowicką Bazę Usług Zdalnych, w któ-
rej znajdą się firmy różnych branż, któ-
re mogą świadczyć zdalne usługi. 
Wiele podmiotów może świadczyć usługi 
online, angielskiego czy innych języków 

można uczyć się zdalnie, online można pro-
wadzić zajęcia typu fitness, udzielać porad 
finansowych czy prawnych, prowadzić 
szkolenia z rozwoju kompetencji czy też co-
aching. Zachęcamy do korzystania z usług 
katowickich firm – jest to możliwość kre-
atywnego i wartościowego zagospodaro-
wania czasu wolnego, a dla niektórych firm 
nawet drobne zlecenia mogą okazać się klu-
czowe do przetrwania.  

GASTRONOMIA POWOLI WRACA DO ŻYCIA

Parasole znów  
na Mariackiej  
i nie tylko...

18 maja, kiedy rozpoczął się kolejny 
etap odmrażania gospodarki, rów-
nież w Katowicach otwarto loka-
le gastronomiczne. Po blisko dwóch 
miesiącach zagrożenia epidemiolo-
gicznego znów można odwiedzać ulu-
bione restauracje, kluby, bistra czy 
bary. 
Wiele osób czekało na taką możliwość 
wyjścia i spotkania z przyjaciółmi. Naj-
bardziej oczywiście czekali właściciele 
tych lokali. Część z nich przez ostatnie 
miesiące działała w ograniczonym zakre-
sie, serwując dania na wynos. Ci, którzy 
nie mieli takiej możliwości, chcą teraz 
odrobić straty. W Katowicach, jak przy-
stało na te porę roku, zaroiło się także od 
ogródków gastronomicznych, to poszerza 
ofertę lokali i stwarza możliwość skorzy-
stania z oferty większej liczby klientów.

Oczywiście nie wszystkie ob-
ostrzenia zostały złagodzone. Obsługa 

pracuje w maseczkach i rękawiczkach. 
Stoliki w ogródkach i wewnątrz lokali są 
oddalone. Przy wejściu do lokali znajdują 
się płyny do dezynfekcji dłoni. Ze stolików 
zniknęło tradycyjne menu, pojawił się kod 
QR, po zeskanowaniu telefonem dowiadu-
jemy się, co jest w menu.  (SR)

Właściciele lokali w Katowicach, 
które ciągle proponują usługę 
wydawania lub dowozu jedzenia na 
wynos, wysyłają do naszej redakcji 
zgłoszenia,  
a my aktualizuje-
my dla was bazę, 
która dostępna 
jest również 
poprzez  
kod QR
  

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

facebook.com/Onifilmuj

Centrum Terapii  
i Wspomagania Rozwoju 
Focus Woźniak Mateusz

Konsultacje, diagnozy, terapie z: psychiatrą, psychologiem, 
psychoterapeutą, logopedą, fizjoterapeutą,terapeutąSI,  
pedagogiem. Psycholog dla Firm

wspomaganie-rozwoju.pl,  
poradnia-internetowa.pl, tel. 730 617 622,  
mateuszw.focus@gmail.com

Conventus Polska kursy i szkolenia dla firm (BHP, przygotowanie do egzaminu UDT, 
resurs maszyn, szkolenia miękkie oraz wiele innych...)

facebook.com/conventuspolska,  
tel. (32) 308 00 01, biuro@conventus.com.pl

Biuro Rachunkowe 
myTAX, Marta Rudnicka Usługi księgowe - KPIR, Ryczałt, VAT, JPK. Rozliczanie PIT

facebook.com/BIURO-Rachunkowe-
MYTAX-104308664544026/,  
tel. 793 385 795, biuromytax@gmail.com

EQURS.PL e-platforma przygotowująca online do egzaminu ósmoklasisty 
i matury. EQURS to alternatywa dla korepetycji.

equrs.pl, instagram.com/matura.equrs/ 
instagram.com/matematyka.8klasisty.equrs/, 
tel. 506 571 538, equrs.polska@gmail.com
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Najnowsza baza 
jest dostępna  
w serwisie  
koronawirus. 
katowice.eu
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