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Raport o stanie miasta 
i absolutorium  
dla prezydenta
Katowiccy radni niemal jednogłośnie przyjęli 
„Raport o stanie miasta Katowice 2019” i udzielili 
wotum zaufania prezydentowi Marcinowi Krupie. 
„Za” głosowało 26 z 28 radnych – 10 z Koalicji Oby-
watelskiej, 11 z Forum Samorządowego i Marcin 
Krupa, 4 z Prawa i Sprawiedliwości oraz 1 radny 
niezrzeszony. W raporcie o stanie miasta znaj-
dziemy m.in. najważniejsze informacje o finanso-
wej sytuacji miasta, realizacji inwestycji miejskich 
i projektów z budżetu obywatelskiego czy też 
o działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza.

Więcej S. 3

Druga tura wyborów 
prezydenckich 
Przed nami druga tura wyborów prezydenc-
kich. W pierwszej turze frekwencja w Katowi-
cach wyniosła 67,46% – Skorzystanie z tego 
jednego z najważniejszych praw demokracji 
jest naszym obywatelskim obowiązkiem. Dla-
tego wierzę, że zdecydowana większość kato-
wiczan w niedzielę, 12 lipca pójdzie głosować 
– apeluje prezydent Katowic Marcin Krupa 
i wraz z gospodarzami innych miast regionu 
zachęca do oddawania głosów. 

Więcej S. 3

Awaria na drodze 
krajowej nr 86
Droga krajowa nr 86 na wysokości Giszowca 
została zamknięta 27 czerwca po ulewnych 
deszczach. Ze względów bezpieczeństwa 
w dwóch kierunkach: zarówno w stronę Tychów, 
jak i w stronę Sosnowca, ul. Pszczyńska, czyli 
droga krajowa nr 86, w trybie awaryjnym została 
wyłączona z ruchu, a dla kierowców wdrożono 
objazdy. Ulewne deszcze naruszyły nasyp, na któ-
rym znajduje się wiadukt. Wstępne analizy wyka-
zują, że prace te mogą potrwać około 3 miesięcy.

Więcej S. 7

Lato w Kato
Mamy dla was kilka interesujących propozycji 
na lato. Kino pod chmurką, wycieczka na ro-
werach, np. szlakiem murali czy podziwianie 
panoramy miasta z wieży szybu „Warszawa” –  
to tylko niektóre z nich. Warto wyjść z domu 
i ruszyć z nami w miasto.

Więcej S. 11–13, 20–23

Budowa basenów „Brynów” i „Bu-
rowiec” zakończyła się wczesną 
wiosną. Jednak ze względu na 
pandemię koronawirusa pływal-

nie zostały otwarte w zeszłym miesiącu. 
Choć działają niespełna kilka tygodni, to 
do końca czerwca skorzystało z nich już 
ponad 15 tys. osób.

Przypomnijmy, że utworzenie trzech 
pływalni było zobowiązaniem prezydenta 
Marcina Krupy, który umieścił je w swoim 
programie wyborczym, „Umowie z miesz-
kańcami Katowic”. – Budowa kompleksów 
basenowych to odpowiedź na zapotrzebo-
wanie mieszkańców. Zależy mi na tym, by 
całe rodziny mogły aktywnie spędzać czas 
wolny. To ważne, by do uprawiania sportu 
zachęcać najmłodszych katowiczan i kształ-
tować w nich pozytywne nawyki. Trzy ba-
seny w Katowicach oznaczają, że większość 

mieszkańców będzie miała ogólnodostępną 
pływalnię w promieniu 5 km – podkreślał 
podczas otwarcia obiektów Marcin Krupa.

Na uroczyste otwarcie pływalni prezy-
dent zaprosił m.in. radnych Rady Miasta, 
przedstawicieli służb mundurowych, spo-
łeczności lokalnych z rad jednostek pomoc-
niczych z Brynowa, Szopienic-Burowca 
oraz Dąbrówki Małej, szkół i lokalnych 
organizacji. Pływalnie zostały poświę-
cone przez proboszczów sąsiedzkich para-
fii, a pierwszymi osobami, które testowały 
obiekty, były dzieci z katowickich szkó-
łek pływackich. Na otwarciu basenu 
na Burowcu gościem specjalnym był Wi-
told Bańka – aktualnie szef Światowej 
Agencji Antydopingowej, a wcześniej Mi-
nister Sportu i Turystyki. Prezydent Marcin 
Krupa dziękował mu za pozyskanie mini-
sterialnego dofinansowania do budowy 

basenów oraz innych obiektów sporto-
wych w mieście.

Decyzją prezydenta mieszkańcy Kato-
wic mają zapewnione preferencyjne stawki 
na korzystanie z basenów. Godzinowy bi-
let normalny kosztuje 8 zł, a ulgowy 4 zł. 
Zniżka przysługuje dzieciom i młodzieży do 
26. roku życia, emerytom oraz osobom nie-
pełnosprawnym – za okazaniem odpowied-
niego dokumentu (np. legitymacji). Osoby 
spoza Katowic płacą dwukrotnie więcej, tj. 
odpowiednio 16 zł i 8 zł za godzinę. – Jeżeli 
ktoś jest mieszkańcem Katowic i odprowa-
dza tu podatki, to zasługuje na to, by mieć 
zapewnione szczególne warunki – podkre-
śla prezydent.  

O tym, jakie atrakcje czekają na mieszkańców  
w miejskich pływalniach,  

piszemy na stronie 10. 

DWA BASENY OTWARTE!
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Pomysły na jeszcze więcej zieleni
W tym roku po raz pierwszy katowicza-
nie mogli zgłaszać swoje pomysły do 
Zielonego Budżetu. To wydzielona część 
Budżetu Obywatelskiego z pulą 3 mln 
zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone 
na pomysły związane z ekologią i ochro-
ną środowiska. W pierwszej edycji Zielo-
nego Budżetu zgłoszono aż 128 propo-
zycji na kwotę ponad 6 mln zł. 
– Zielony Budżet to bardzo dobry pomysł. 
Fundusze będą wykorzystane dla dobra 
mieszkańców i zgodnie z ich potrzebami – 
mówi Przemysław Pietrzyk, który złożył 
kilka wniosków do pierwszej edycji bu-
dżetu. – Chodzi m.in. o skwer Antoniego 
Węglarczyka, Załęską Hałdę i Brynów cześć 
zachodnią w kierunku ul. Bocheńskiego, 
gdzie znajduje się pomnik upamiętniający 
ofiary II wojny światowej, czy skwer prof. 
Poloka. Zaproponowałem także powstanie 
łąki w dzielnicy i ulokowanie tam pszczół. 
Te pożyteczne owady sprzyjają odradzaniu 
się natury i odbudowywaniu się zieleni. Bry-
nów i Załęska Hałda są zielonymi przysta-
niami, graniczymy z lasami kochłowickimi 
czy panewnickimi. Potencjał do rewitalizacji 
jest ogromny – dodaje Przemysław Pietrzyk.

Wśród wszystkich zgłoszeń znalazło się 
25 projektów ogólnomiejskich, a najwięcej 

wniosków lokalnych, bo aż 14, nadesłali 
mieszkańcy Śródmieścia. Katowiczanie 
zgłosili szereg zadań związanych z zazie-
lenieniem swoich okolic. –  Przeważająca 
liczba wniosków dotyczy urozmaicenia 
zieleni miejskiej poprzez nowe nasadze-
nia krzewów i drzew, ale też tworzenie łąk 

kwietnych, zakupy kwietników, stawianie 
żywopłotów czy rewitalizację i pielęgnację 
terenów trawiastych – mówi Maciej Sta-
chura, naczelnik wydziału komunikacji spo-
łecznej Urzędu Miasta Katowice.

Katowiczanie zgłosili też projekty, któ-
rych realizacja ma służyć zwierzętom. Wśród 

propozycji znalazły się m.in.: zakup budek 
lęgowych dla ptaków, stworzenie pszczelich 
pasiek (Załęska Hałda-Brynów część zachod-
nia) i tzw. hoteli dla owadów zapylających 
(Koszutka, Os. Paderewskiego-Muchowiec). 
Nie zabrakło również projektów o cha-
rakterze edukacyjnym. W przypadku wy-
boru tych zadań do realizacji, mieszkańcy 
będą mogli brać udział w zajęciach eduka-
cyjno-przyrodniczych (Piotrowice-Ocho-
jec) i edukacyjno-warsztatowych (Zawodzie), 
uczestniczyć w cyklu EKO-warsztatów 
(Ligota-Panewniki), zajęć o bioróżnorod-
ności, a specjalnie z myślą o uczniach przy-
gotowano projekt przedmiotu z zakresu zero 
waste. Wśród projektów znalazły się również 
m.in.: zakup poidełek z wodą pitną dla pla-
cówek oświatowych w Giszowcu, zakup to-
mografu dźwiękowego do bezinwazyjnego 
badania stanu drzew, stworzenie elektronicz-
nego atlasu drzew czy ogrodów deszczowych.

Wnioski, które pozytywnie przejdą 
ocenę merytoryczną, zostaną przekazane 
do Zespołu Oceniającego, którego zadaniem 
będzie wskazanie do realizacji tych projek-
tów, które najlepiej wpisują się w założenia 
Zielonego Budżetu. Lista zadań do realiza-
cji na 2021 rok zostanie opublikowana do 
końca września.  (JG)

KATOOBYWATEL

„Adoptuj” donicę i posiej łąkę
Katowice zachęcają mieszkańców do 
szukania w otoczeniu starych, nieuży-
wanych donic i do „adoptowania” ich 
na kwietne łąki. W pakiecie startowym 
miasto daje nasiona i kompost, który 
powstał z bioodpadów.
– Od 2018 roku siejemy łąki kwietne i za-
praszamy do współpracy mieszkańców. Do 
tej pory robiliśmy to na dużych powierzch-
niach, a tym razem pomyśleliśmy o starych, 
niezagospodarowanych donicach. Zain-
spirowaliśmy się oddolnymi inicjatywami 
aktywistów, żeby takie donice „adoptować” – 
mówi Wioleta Niziołek-Żądło, koordynator 
projektów społecznych w Urzędzie Mia-
sta w Katowicach. 

Miasto zachęca mieszkańców, ale też 
instytucje czy firmy prywatne do wyszuki-
wania donic w najbliższej okolicy. Dla chęt-
nych został przygotowany pakiet startowy: 
nasiona przekazane przez Fundację Łąki 
Kwietne, kompost z MPGK, a w uzasadnio-
nych przypadkach – ziemia. 

– Nanołączka, czyli łąka w donicy, jest 
bardzo łatwa w uprawie, kwitnie długo i ob-
ficie. Wysiewamy ją od maja do lipca, bo de-
likatne nasiona roślin spoza naszej strefy 
klimatycznej mogą nie przetrwać wio-
sennych przymrozków  – mówi Karo-
lina Nawrot z Łąk Kwietnych. Mieszanka 

nasion została skomponowana z my-
ślą o doniczkach balkonowych. W jej skład 
wchodzą polskie rodzime kwiaty, dzikie 
kwiaty z ciepłych krajów – wyjątkowo od-
porne na suszę i wysokie temperatury, oraz 
rośliny uprawne, bogate w nektar i pyłek, 
które stanowią podstawę zbilansowanej 
diety zapylaczy. W donicach wyrosną: mak 
polny, chaber bławatek, rumianek pospolity, 
gipsówka wiechowata, ostróżeczka polna, 
złocień polny,  

Do podlewania nanołączek używać 
można wody po płukaniu warzyw i owoców 
czy deszczówki. Można też w wiadrze czy 
innym naczyniu „łapać” zimną wodę, którą 
odpuszczamy, zanim poleci ciepła. 

„Łapanie wody” to element gospodarki 
obiegu zamkniętego, podobnie jak kompost, 
który zostanie wykorzystany do polepsze-
nia właściwości ziemi w donicach. Kompovit 
jest pozyskiwany przez MPGK z odpadów 
biodegradowalnych i zielonych. –  Dzięki 

mieszkańcom Katowic tylko w 2019 roku 
udało nam się zebrać ok. 8,2 tys. ton odpa-
dów zielonych, z czego powstało ponad 2 
tys. ton kompostu – mówi Robert Potucha, 
wiceprezes MPGK. Kompostowanie to nic 
innego jak zielony recykling, który pocho-
dzi wprost z natury, a na czym najlepiej się 
wzorować, jak nie na przyrodzie? Dzięki 
wydzieleniu frakcji biologicznej z odpadów 
komunalnych zmniejsza się strumień odpa-
dów zmieszanych a to jeden z priorytetów 
gospodarki obiegu zamkniętego: odzyskać, 
przetworzyć i wykorzystać ponownie.  (JG)

Katowice są jednym z niewielu miast, które wprowadziły Zielony Budżet. Wśród propozycji 
mieszkańców znalazły się m. in. kwietne łąki
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Pierwsza łąka została już wysiana  
w niezagospodarowanej donicy 
betonowej przy Domu Pomocy Społecznej 
„Przystań” w Katowicach, 
Żeby włączyć się do akcji, wystarczy zna-
leźć  donicę i zgłosić chęć „adopcji” na ad-
res katoobywatel@katowice.eu. Instrukcja 
siania: www.lakikwietne.pl/laka-w-donicy. 
Więcej informacji: katoobywatel.katowice.eu/ 

Zobacz jak posiać  
w starej donicy  
łąkę kwietną. 



3www.katowice.eu MIASTO

RAPORT O STANIE MIASTA KATOWICE 2019

Prezydent uzyskał wotum zaufania
Prezydent Marcin Krupa podczas 
czerwcowej sesji Rady Miasta Katowi-
ce przedstawił „Raport o stanie mia-
sta Katowice 2019”. Następnie odbyło 
się głosowanie nad uchwałą dotyczącą 
udzielenia wotum zaufania dla prezy-
denta. Prezydenta poparli niemal jed-
nogłośnie wszyscy radni Rady Mia-
sta Katowice. „Za” głosowało 26 z 28 
radnych - 10 z Koalicji Obywatelskiej, 
11 z Forum Samorządowego i Marcin 
Krupa, 4 z Prawa i Sprawiedliwości  
i 1 radny niezrzeszony.
Prezydent Marcin Krupa, przedstawiając 
raport, podkreślił, że obszerny dokument 
zawiera tylko najważniejsze działania re-
alizowane przez miasto w minionym roku. 
– Patrząc na te wszystkie cyfry, nazwy i in-
westowane miliony złotych musimy tak 
naprawdę koncentrować się na tym, co się 
za tym kryje dla katowiczan. Każdy wymie-
niony kocioł węglowy oznacza, że w oko-
licy poprawiła się jakość powietrza, a każde 
nowe miejsce w żłobku i przedszkolu to 
szansa dla rodzica na powrót do pracy – 
podkreślał prezydent. 

Raport został podzielony na kilka 
bloków tematycznych. Pierwszy z nich 
to „Jakość życia”. Z dokumentu wynika, 
że w 2019 roku powstało 271 nowych 
miejsc w żłobkach oraz 312 w przedszko-
lach, a katowiczanie otrzymali 60 lo-
kali w formule „Mieszkanie za remont” 
oraz 24 w TBS. Trwała także budowa po-
nad 500 lokali na Nikiszowcu w ramach 
programu „Mieszkanie Plus”. W 2019 roku 
wydano dwa tysiące nowych kart w ra-
mach programu „Aktywny Senior”. Kolejny 
rok z rzędu rosły wydatki na oświatę i wy-
chowanie – osiągając w 2019 roku pułap 
2067 zł na mieszkańca, co oznacza prawie 
10% wzrost w porównaniu do roku po-
przedniego. Do 14 tysięcy zwiększyła się 
także liczba wydarzeń organizowanych 
przez miejskie instytucje kultury.

Prezydent dużo uwagi poświęcił zaan-
gażowaniu mieszkańców w życie miasta. 
– Jestem dumny, że katowiczanie dbają o oto-
czenie i podejmują działania na rzecz swo-
ich wspólnot lokalnych. Naszym zadaniem 
jest tę aktywność ułatwiać i stymulować – 
podkreślał. W 2019 roku – w porównaniu 
do poprzedniego – o 18% wzrosła ilość środ-
ków przeznaczonych na realizację programu 
współpracy miasta z NGO, a katowicki bu-
dżet obywatelski w 2019 roku był najwięk-
szy w Polsce wśród miast wojewódzkich per 
capita. Prezydent przypomniał, że frekwen-
cja w głosowaniu na projekty w ramach 
budżetu obywatelskiego wyniosła bli-
sko 19% i była jedną z najwyższych w Pol-
sce. W minionym roku dużą popularnością 
cieszyły się miejskie programy www.napraw-
myto.pl oraz www.wcopdrzewo.katowice.eu, 
umożliwiające zgłaszanie usterek w prze-
strzeni miejskiej oraz nasadzanie drzew. 

Jako jedno z największych wyzwań 
dla miasta, obok negatywnych trendów 

demograficznych, prezydent Marcin Krupa 
wskazał walkę o czyste powietrze i przy-
pomniał, że w 2019 roku w Katowicach 
dofinansowano wymianę 1174 kotłów wę-
glowych, uruchomiono największy w Pol-
sce system czujników powietrza AWAIR 
oraz dokonano termomodernizacji 28 tys. 
m2 powierzchni budynków użyteczno-
ści publicznej oraz mieszkalnych. – Nasze 
działania w zakresie walki o czyste po-
wietrze przynoszą efekty. Za nami najlep-
szy rok w historii pomiarów w kontekście 
jakości powietrza. Wskaźnik pyłu zawie-
szonego PM10 był w 2019 roku rekordowo 
niski – wyniósł 32. Oznacza to, że w porów-
naniu do 2019 roku zapylenie w 2018 roku 
było o 25% większe, a w 2017 roku aż o 31% 
większe – podkreślał prezydent.

W raporcie o stanie miasta podkre-
ślono rosnące znaczenie Katowic na forum 
międzynarodowym. W ubiegłym roku 
nasze miasto zyskało możliwość goszcze-
nia 11. Edycji Światowego Forum Miej-
skiego (WUF) organizowanego przez ONZ. 
Na delegatach wizytujących Katowice 
duże wrażenie zrobiła przemiana Katowic, 
wysoki stopień partycypacji mieszkań-
ców w życiu miasta i polityka miejska, 
związana m.in. z transportem, ziele-
nią i mieszkalnictwem. W ubiegłym roku 
odbywały się także w Katowicach ważne wy-
darzenia o randze międzynarodowej, m.in. 
Intel Extreme Masters, Europejski Kongres 
Gospodarczy czy też znane w Europie wyda-
rzenia muzyczne – Rawa Blues Festiwal, OFF 
Festival i Tauron Nowa Muzyka. 

W aspekcie rozwoju gospodarczego w Ka-
towicach w 2019 roku zanotowano rekordowo 
niską, bo jednoprocentową stopę bezrobo-
cia. Nasze miasto charakteryzuje się także 
wyższym niż średnia krajowa przeciętnym 
miesięcznym wynagrodzeniem brutto w sek-
torze przedsiębiorstw 6209 zł (Polska – 5169 
zł). W ubiegłym roku w Katowicach prawie 
28 tys. osób prowadziło działalność gospodar-
czą – o 470 więcej niż w 2018 roku. W 2019 

roku rozpoczął działanie Miejski Inkubator 
Przedsiębiorczości Rawa.Ink, który wspiera 
start-upy i promuje rozwój przedsiębiorczo-
ści wśród mieszkańców. W ostatnich mie-
siącach Inkubator koordynował miejskie 
działania pomocowe dla przedsiębiorców 
poszkodowanych w wyniku pandemii koro-
nawirusa. Miasto pozyskało także nowych 
inwestorów, co oznacza w praktyce nowe 
miejsca pracy i zwiększenie miejskich docho-
dów z tytułu różnych podatków. 

W 2019 roku w obszarze transportu reali-
zowane były ważne inwestycje, które zostaną 

oddane do użytku w tym roku. To m.in. trzy 
centra przesiadkowe: Brynów, Zawodzie, Są-
dowa czy też przebudowany węzeł drogowy 
na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ul. Ko-
ściuszki. Z kolei przebudowa węzła drogowego 
DK81/DK86 zostanie ukończona w przyszłym 
roku. Prezydent przypomniał, że koszt budowy 
centrów przesiadkowych wynosi 220 mln 
zł, a węzłów drogowych 250 mln zł. W ubie-
głym roku na ulice Katowic wyjechało 25 
nowych autobusów i wprowadzono nowe 
udogodnienia dla rowerzystów. Powstało 3,1 
km nowych dróg rowerowych, a sieć rowerów 
miejskich liczyła 76 stacji – czyli o 22 więcej 
niż w 2018 roku. 

W raporcie można też znaleźć infor-
macje dotyczące nagród i wyróżnień, które 
otrzymały Katowice w 2019 roku. Wymie-
niono m.in. 1. miejsce w Rankingu Forbesa 
na najbardziej ekologiczne miasto w Polsce, 
3. miejsce w rankingu „Miasta dla Mło-
dych” Fundacji Schumana czy też 1. miejsce 
pod względem strategii przyciągania inwesty-
cji bezpośrednich – w rankingu fDi Magazin.

– Chciałbym podziękować wszystkim 
urzędnikom i pracownikom jednostek miej-
skich. Bez waszej ciężkiej codziennej pracy 
miasto nie mogłoby się tak prężnie rozwi-
jać – podkreślał prezydent. – Dziękuję rów-
nież radnym wszystkich Klubów – zarówno 
koalicji, jak i opozycji – za umiejętność 
współpracy w sprawach ważnych dla Kato-
wic. Najlepszym tego dowodem było ponad-
partyjne współdziałanie w sytuacji pandemii 
koronawirusa – dodał prezydent. 

12 lipca idź na wybory!
Drodzy Mieszkańcy Katowic,
II tura wyborów prezydenckich,  
która odbędzie się 12 lipca, to bardzo ważny 
sprawdzian dla nas wszystkich. Sprawdzian 
z umiejętności brania odpowiedzialności 
za naszą wspólną przyszłość: każdego z nas 
z osobna, naszej „małej ojczyzny” –  
Katowic i całego kraju. Skorzystanie z tego 
jednego z najważniejszych praw demokracji 
jest naszym obywatelskim obowiązkiem.  
Cieszę się, że kilka dni temu głosowało 
aż 67,46% uprawnionych katowiczan. 
Wierzę, że 12 lipca  
ten rezultat zostanie poprawiony!

Zobacz, jak prezydent Marcin 
Krupa, wraz z włodarzami 
Zabrza, Tychów,  
Dąbrowy Górniczej i Pilchowic 
zachęcali mieszkańców  
do udziału w głosowaniu  
w I turze wyborów

Raport o stanie miasta 2019 w liczbach

284 mln zł 

to środki pozyskane przez MOPS 
na realizację programów wsparcia  
dla mieszkańców 
(wzrost o 34% w porównaniu do 2018 r.)

12 mln zł 

otrzymał od miasta Szpital Murcki,  
co umożliwiło realizację inwestycji

243 tys. 
tyle razy wypożyczono rower miejski

3689 

spotkań i wydarzeń zorganizowano  
w ramach programów aktywności lokalnej 
(wzrost o 154% w stosunku do 2018 r.).

1215 zł 
na mieszkańca przeznaczono  
na transport i łączność  
(wzrost o 38% w porównaniu do 2018 r.)

1174
tyle kotłów węglowych wymieniono 
z dofinansowaniem miasta
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ŁAPIEMY DESZCZÓWKĘ

Każda kropla wody na wagę złota –  
mała retencja w Katowicach

Mała retencja to w uproszczeniu pro-
sty sposób na gromadzenie wody, którą 
można później wykorzystać. Takie dzia-
łanie przynosi nie tylko wymierne korzy-
ści ludziom, ale też przyrodzie. Sianie 
łąk kwietnych, zadrzewianie, tworzenie 
niewielkich zbiorników, ochrona terenów 
podmokłych w połączeniu z inwestycja-
mi z zakresu dużej retencji są skutecz-
nym narzędziem w przeciwdziałaniu 
skutkom suszy i powodzi.
Walczyć z suszą można na wiele sposobów. 
Można na przykład łapać deszczówkę po to, 
by wykorzystać ją ponownie, choćby do pod-
lewania zieleni. I tak też robi katowicki Ko-
munalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 
który w ramach akcji „Łapiemy deszczówkę” 
przy kilkunastu budynkach zamontował 
zbiorniki na wodę opadową. – W naszym 
codziennym życiu drobne zmiany mogą 
mieć ogromny wpływ na środowisko. Pro-
ekologiczne działanie ma również wymiar 
ekonomiczny, bo w przypadku akcji „Łapiemy 
deszczówkę” wodę wykorzystujemy do pod-
lewania zieleni wokół naszych budynków. 
Każdy zbiornik ma naklejkę akcji i chcieli-
byśmy tym pomysłem zarazić także wspól-
noty mieszkaniowe – mówi Marcin Gawlik, 
dyrektor KZGM w Katowicach.

Montaż 19 zbiorników kosztował 10 tys. 
zł. W zależności od lokalizacji i możliwo-
ści technicznych zbiorniki mają od 200 do 
350 litrów pojemności. – Bardzo mnie cie-
szy, że na terenie naszej Jednostki zostaną 
zamontowane zbiorniki na deszczówkę. 
Będzie można je znaleźć przy ul. Bedno-
rza, Kocura, Olchawy oraz Bednarskiej. To 
krok w rozwijaniu małej retencji w Katowi-
cach. Mam nadzieję, że zachęci to naszych 
mieszkańców do łapania deszczówki  – 
mówi Piotr Łączniak, przewodniczący za-
rządu JP nr 15 Szopienice-Burowiec.

Przypomnijmy, że mała retencja to tylko 
część działań, które podejmowane są w Ka-
towicach w ramach walki ze skutkami zmian 
klimatycznych. –  Aktualnie realizujemy 
warty 64 mln zł projekt budowy 13 zbior-
ników retencyjnych na terenie całego mia-
sta, w ramach którego 6 zbiorników jest już 
gotowych. W Katowicach sadzimy także 
drzewa i krzewy, tworzymy nowe łąki kwietne, 
ostatnio zamontowaliśmy ule na dachach NO-
SPR-u i nowych basenów, ograniczyliśmy także 
znacznie koszenie trawników – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic.

Zbiorniki pojawiły się w Śródmieściu, 
na Koszutce i w Szopienicach, na Załężu 
i na Giszowcu pod adresami: Chopina 8, 
Grażyńskiego 5, Wojewódzka 38, Brata 
Alberta 1 i 2, Stalmacha 18, Kordeckiego 
2a i 4b, Bednorza 60, Kocura 14, Olchawy 
3 i 5, Bednarska 15, Działkowa 32, 
Mariacka 25 i 28, Reja 6, Słowackiego 11, 
3 Maja 36, Ondraszka 10.

Moja woda – dotacje na przydomowe  
instalacje zatrzymujące wody opadowe
Pamiętajmy, że łapać deszczówkę możemy 
też w naszych przydomowych ogród-
kach. W lipcu rozpoczął się nabór wniosków 
do programu „Moja Woda”. W jego ramach 
można otrzymać do 5 tys. zł dotacji na przy-
domowe instalacje zatrzymujące wody opa-
dowe lub roztopowe. Projekt jest wdrażany 
przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, które zainwestują 100 mln 
zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce.

Program „Moja Woda” pozwoli sfinan-
sować utworzenie 20 tys. instalacji małej 
retencji. – Szacujemy, że przydomowe in-
westycje spowodują zatrzymanie 1 miliona  

metrów sześciennych wody rocznie w miej-
scu jej opadu, a więc na prywatnych dział-
kach. To oznacza, że milion metrów 
sześciennych bardzo cennej wody odciąży 
kanalizację i zmniejszy ryzyko lokalnych 
podtopień w wyniku deszczów nawal-
nych  – poinformował minister klimatu 
Michał Kurtyka.

Właściciel domu jednorodzinnego bę-
dzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy 
czym nie więcej niż 80% kosztów, które zo-
staną poniesione po 1 czerwca 2020 roku. 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej przekaże pienią-
dze do szesnastu wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
które będą przyjmowały wnioski. Więcej 
informacji na www.wfosigw.katowice.pl, 
nfosigw.gov.pl.

Otrzymane pieniądze będzie można 
przeznaczyć m.in. na przewody odprowa-
dzające wody opadowe, zbiornik retencyjny 
podziemny lub nadziemny, oczko wodne, 
instalację rozsączającą oraz elementy do 
nawadniania lub innego wykorzystania za-
trzymanej wody.

Duża retencja w Katowicach
Przypomnijmy, że w ramach pro-
jektu o wartości prawie 64 mln zł w Ka-
towicach powstanie łącznie 13 zbiorników 
retencyjnych. Sześć pierwszych jest już 
gotowych i zbiera wodę w szczególno-
ści podczas ulewnych deszczów. Duży 
zbiornik retencyjny zatrzymuje okresowo 
nadmiar wód deszczowych spływających 
do kanalizacji, zabezpieczając tereny za-
grożone podtopieniami przed zalewa-
niem i powodziami.

Pierwsze cztery zbiorniki retencyjne po-
wstały w ubiegłym roku w Piotrowicach. Ko-
lejny podziemny zbiornik retencyjny powstał 

poprzez adaptację istniejącego kolektora 
deszczowego w Szopienicach. W ramach in-
westycji wykonano również renowację ka-
nalizacji deszczowej, wybudowano nową 
sieć deszczową, wykonano przepompownię 
wód deszczowych. Zakończyła się też inwe-
stycja w rejonie skrzyżowania ulicy Jerzego 
Dudy-Gracza i alei Roździeńskiego, gdzie 
wraz z podziemnym zbiornikiem reten-
cyjnym wykonano też ponad 190 mb sieci 
kanalizacji deszczowej wraz z nowymi wy-
lotami do Rawy. W planach są też kolejne 
zadania. Dwa zbiorniki będą realizowane 
na os. Zgrzebnioka. Aktualnie prowadzone 
są prace projektowe. Natomiast w rejonie ulic: 
Dytrycha, Pod Młynem i Milowickiej zosta-
nie poddane renowacji blisko 2 km istniejącej 
sieci kanalizacji deszczowej i wybudowane 
zostaną trzy zbiorniki retencyjne. Aktualnie 
trwa przetarg na prace budowlane. Na osiedlu 
Widok, w rejonie ul. Dunikowskiego i Stęślic-
kiego wybudowane zostaną ponad 3 km sieci 
kanalizacji deszczowej oraz dwa podziemne 
zbiorniki: w parku Alojzego Budnioka oraz 
przy garażach przy ul. Stęślickiego. Tu rów-
nież trwa przetarg. W przypadku, gdy wybór 
wykonawcy oraz podpisanie umowy nastą-
pią w planowanych terminach, to roboty roz-
poczną się w tym roku.  (JG)

Wodę zgromadzoną w ten sposób można użyć np. do podlewania zieleni czy wyczyszczenia chodnika
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Mała retencja to proste 
sposoby na gromadzenie 
wody w okolicy. 
Pozwala zatrzymać 
lub spowolnić spływ wód. 
To przeciwdziałanie 
i suszom, i podtopieniom
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ELEKTROMOBILNOŚĆ

Śmieciarki  
na gaz na ulicach 
Katowic
Jedna mała śmieciarka i trzy większe, 
na które w sumie można załadować 
blisko 36 ton odpadów – tabor Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej powiększył się o cztery 
nowe pojazdy zasilane gazem (CNG). 
To kolejne po elektrycznej zamiatar-
ce nowości, spełniające wymogi usta-
wy o elektromobilności.
–  Śmieciarki na gaz ziemny to ko-
lejny zakup w ramach wymiany taboru 
na bardziej ekologiczny. Zgodnie z zapisami 
ustawy o elektromobilności do końca 2022 
roku co najmniej 10  procent naszej floty 
muszą stanowić pojazdy elektryczne lub 
napędzane gazem ziemnym. Do 2025 roku 
ma to być aż 30 procent. Od października 
ubiegłego roku w naszych zasobach jest już 
elektryczna zamiatarka pracująca na uli-
cach w centrum Katowic. Doskonale spraw-
dza się także w czasie pandemii, napełniana 
odpowiednim środkiem do dezynfekcji – 
mówi Robert Potucha, wiceprezes MPGK.

Nowe śmieciarki oznaczają nie tylko 
oszczędność na zakupie paliwa. Kolejną 
zaletą są aspekty ekologiczne. –  Jesteśmy 
przekonani o tym, że zrównoważony roz-
wój i rentowność są silnie ze sobą powiązane. 
Silniki zasilane gazem pracują ciszej niż te 
wysokoprężne, dlatego doskonale sprawdzają 
się w środowisku miejskim – komentuje Pa-
weł Paluch, dyrektor ds. marketingu i komu-
nikacji Scania Polska SA.

We wrześniu do MPGK trafią kolejne 
trzy gazowe pojazdy, a jeszcze w tym roku 
planowany jest zakup sześciu następnych.  

CZYSTOŚĆ W MIEŚCIE – WSPÓLNE WYZWANIE

„Śmieciowe” wyzwania  
na Tylnej Mariackiej
Przepełnione kontenery i rozrzuco-
ne odpady, a wszystko to w centrum 
– na ul. Tylnej Mariackiej. MPGK, jed-
na z kilku firm obsługujących ten te-
ren, dokłada starań, by był na bieżąco 
porządkowany. Śmieci są wywożone 
dwa razy w tygodniu, a także inter-
wencyjnie. Niestety to złożony temat, 
który wciąż powraca. Przedstawiciele 
MPGK i mieszkańcy są zgodni: sytu-
acja wymaga poprawy. Analiza poka-
zuje, że to szczególny punkt na komu-
nalnej mapie miasta.

„Nadprogramowe” odpady – Konte-
nery są dla firm, które podpisały umowy 
na wywóz odpadów z MPGK lub inną firmą 
komunalną. Od tego zależy ilość pojemni-
ków i częstotliwość opróżniania. Niestety 
zdarzają się także odpady od firm i osób bez 
umów, a także od przechodniów, których tu 
nie brakuje.

Ilość odpadów i ich odbiór – Odpady 
odbierane są dwa razy w tygodniu, zgodnie 
z ilościami deklarowanymi przez przedsię-
biorców w umowach. Jeśli pojemniki prze-
pełniają się za szybko – może to oznaczać 
niedoszacowanie w tej kwestii.

Nieprawidłowa segregacja – Pobliskie 
firmy wytwarzają różne typy odpadów. Nie 
zawsze trafiają one do właściwych pojemni-
ków. Kartony czy butelki często nie są zgnia-
tane, więc kontenery wypełniają się też… 
powietrzem

Brak dbałości o miejsce gromadzenia 
odpadów – W ramach umowy właściciele 
firm, a w imieniu mieszkańców zarządcy 
są zobowiązani do utrzymywania czystości 
przy pojemnikach. Na kontenerach znajduje 
się logo firmy odbierającej odpady i krytyka 
za brak porządku, często niesłusznie, spada 
na nią.

Nielegalne gabaryty – To dostępne 
miejsce i podrzucane bywają tam odpady 

gabarytowe. Tymczasem powinny trafiać 
do Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów. 
Najbliższy jest w odległości jedynie 500 m.

Kwestia dojazdu – Ze względu na prze-
budowę ul. Dworcowej i układ drogowy 
zdarzają się problemy z dojazdem śmie-
ciarek. Odbiór odpadów utrudniają też źle 
zaparkowane samochody. Próby są podej-
mowane do skutku, ale mogą zdarzyć się 
opóźnienia.  (RED)

WALKA Z NISKĄ EMISJĄ

Co możesz zrobić, żeby zatrzymać smog?
Co możesz zrobić, żeby zatrzymać smog? 
Wymień kocioł na spełniający obowiązu-
jące normy! W zależności od daty produk-
cji twojego obecnego urządzenia powi-
nieneś to zrobić do końca wyznaczonego 
roku. I tak, jeśli w momencie wejścia w ży-
cie uchwały antysmogowej dla naszego 
województwa w 2017 roku twój kocioł miał 
10 lat, koniecznie trzeba go wymienić do 
końca 2021 roku. 5–10-letni – do końca 
2023 roku, mający poniżej 5 lat – do końca 
2025 roku, a kotły klasy 3 lub 4 – do końca 
2027 roku. Ci, którzy mają najstarsze urzą-
dzenia, muszą pomyśleć o tym już teraz!
Wprawdzie ciepłe wakacyjne miesiące 
nie skłaniają do tego, by myśleć o smogu, 
ale pamiętajmy, że działania sprzyjające 
środowisku podejmować możemy cały 
rok. Wakacje to również dobry moment, 
by pomyśleć o wymianie starego kotła 
na ekologiczny. W nowej wersji rządowego 

programu „Czyste Powietrze” można łą-
czyć rządową dotację z dofinansowa-
niem z programów gminnych na to samo 
przedsięwzięcie. Inwestor, który otrzymał 
dofinansowanie z miasta po 30 kwietnia 
2020 r., może ubiegać się o dotację rów-
nież w ramach programu „Czyste Powie-
trze”. – W ostatnim czasie wszyscy z nas 
myśleli o czymś zgoła innym niż o zmianie 
systemu ogrzewania. Zaczynamy powrót 
do normalności także w obszarze ochrony 
powietrza i klimatu. Bardzo dobra oferta 
miasta Katowice w połączeniu ze wspar-
ciem programów rządowych daje naszym 
mieszkańcom pozytywny klimat do dzia-
łania. Każdy zagubiony w istniejących pro-
gramach mieszkaniec znajdzie w MCE 
informacje, niezbędne wsparcie i argu-
menty pomocne w podjęciu decyzji – mówi 
Daniel Wolny, kierownik Biura Zarządza-
nia Energią UM Katowice.

Na kocioł gazowy mieszkańcy Katowic 
mogą otrzymać z Urzędu Miasta do 10 tys. zł –  
do 80% kosztów inwestycyjnych, a z pro-
gramu rządowego do 9 tys. zł – do 60% kosz-
tów. A jeśli ktoś zamierza budować kotłownię 
gazową (dotyczy budynków, które nie są 
przyłączone do sieci dystrybucji gazu), wtedy 
dofinansowanie wynosi do 11,25 tys. zł –  
do 75% kosztów.

Gdy ktoś przed 30 kwietnia otrzymał 
już dofinansowanie z unijnych czy gmin-
nych funduszy, np. na wymianę pieca, 
nadal może skorzystać z programu „Czy-
ste Powietrze”, ale na inny zakres dzia-
łań niż wcześniej dofinansowane, np. 
na termomodernizację.

Walka ze smogiem jest dla Katowic i ca-
łego Śląska jednym z największych wyzwań. 
To kwestia zdrowia tysięcy mieszkańców. 
Dlatego w Katowicach przez cały rok po-
dejmowany jest szereg działań, wartych 

setki milionów złotych, których celem jest 
poprawa jakości powietrza. – W Katowi-
cach nie ma limitów w przyznawanych do-
tacji. Każdy, kto złoży poprawny wniosek, 
otrzyma dofinansowanie, które może sięgać 
nawet 10 000 zł. Na wymianie kotłów nie 
oszczędzamy – podkreśla prezydent Marcin 
Krupa. – Największym wyzwaniem staje się 
dla nas przekonanie części mieszkańców, by 
wymienili kotły. Spalanie śmieci i paliw złej 
jakości oznacza po prostu trucie nie tylko 
domowników, ale też mieszkańców całej 
okolicy – wskazuje prezydent. 

Pamiętajmy, że w Katowicach działa 
Miejskie Centrum Energii, w którym pra-
cownicy pomagają mieszkańcom na każdym 
kroku w procesie likwidacji kotłów (MCE:  
ul. Młyńska 2, tel. 32 259 32 85, e-mail: 
mce@katowice.eu). Informacje o programie  
„Czyste Powietrze” dostępne są na czystepo-
wietrze.gov.pl.   (JG)

Na ul. Tylnej Mariackiej potrzebne są systemowe zmiany, przy zaangażowaniu miasta, MPGK, 
przedsiębiorców, mieszkańców oraz firm. Będziemy o nich informować w kolejnych numerach
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Parklet Teatralna 4 gotowy do sezonu
Parklet to miejscowe poszerzenie 
przestrzeni dla pieszych, 
najczęściej zdominowanej  
przez samochody. Pierwszy parklet 
w Katowicach powstał w 2018 
roku przy ul. Teatralnej. Służy 
do odpoczynku wśród zieleni 
w ścisłym centrum Katowic. 
Odbywają się tu również kameralne 
wydarzenia kulturalne,  
warsztaty i spotkania.  
Obecnie opiekuje się nim 
Instytut Korfantego, a o zieleń 
zadbał Zakład Zieleni Miejskiej 
w Katowicach.  

Z MIECZYSŁAWEM WOŁOSZEM, DYREKTOREM ZAKŁADU ZIELENI MIEJSKIEJ W KATOWICACH ROZMAWIA SŁAWOMIR RYBOK

Zakład Zieleni Miejskiej  
pracuje dla was cały rok
Sawomir Rybok: Nie wszyscy wiedzą, 
że Katowice to jedno z najbardziej 
zielonych miast Polski. Patrząc 
na statystyki, macie co robić…
Mieczysław Wołosz: Pracujemy na tere-
nie 1200 ha zieleni, blisko 600 ha parków, 
dużych skwerów, mniejszych placów oraz 
400 ha pasów drogowych i zielonych użyt-
ków. Nadzorujemy fontanny, place zabaw, 
tężnię w Parku Zadole czy też popularne 
palmy na rynku. Zajmujemy się obsadza-
niem kwietników, rewitalizacją skwe-
rów, parków i utrzymaniem zieleni na tej 
ogromnej powierzchni. Zatrudniamy swo-
ich pracowników, ale korzystamy też z firm 
zewnętrznych, szczególnie przy zadaniach 
inwestycyjnych jak budowa placów zabaw, 
przebudowa dróg, alejek. Zajmujemy się też 
realizacjami z budżetu obywatelskiego.
Zatrzymujemy się na skrzyżowaniu ulic 
Wita Stwosza i Ceglanej, pięknie tu.

Mamy tu kwitnące na różowo goź-
dziki, wrotycze, ozdobne trawy, jukę, 
rudbekię, szałwię, kwitnące na niebiesko 
kocimiętki i szare starce. W ubiegłym roku 
nasadziliśmy tu ponad 4 tys. odnawiają-
cych się bylin. W pasie drogowym mamy 
tutaj dwa rodzaje drzew, wiśnie Kanzan 
oraz magnolie.
Przy okazji zielonego budżetu zapytam 
o tworzenie popularnych łąk kwietnych.

Maja swój urok, odciążają nas w pracy 
stałego koszenia, ale wymagają innego 
podejścia. Trzeba wysiać odpowiednie na-
siona, mieszanki traw i roślin wieloletnich. 
Trzeba brać pod uwagę rodzaj gleby. Łąka, 
kiedy zakwitnie, bardzo ładnie wygląda, 
ściąga owady, poprawia sytuację mikro-
klimatu, ponieważ ocienia glebę, która nie 

wysycha tak szybko po deszczach. Łąkę 
kosimy maksymalnie dwa razy w roku, 
jesienią czekamy, aż wytworzą się nasiona.
Ma pan swoje ulubione zielone miejsca?

To dwa największe parki: Katowicki 
Park Leśny i Park Kościuszki. Zapraszamy 
na spacery, nordic walking, bieganie, re-
kreację nad wodą, szczególnie na Dolinie 
Trzech Stawów z przylegającymi lasami, 
ścieżkami rowerowymi, placami zabaw, 
leśną strefę fitness, prawie pięciokilo-
metrową pętlą rolkową. Trzy lata temu 
otwarto tu wspaniałą, ekologiczną ścieżkę 
przyrodniczą. Oczywiście do każdego 
innego parku w mieście również zapra-
szamy. W tym roku na przykład odnowi-
liśmy park na Placu Londzina, w którym 

wśród starego drzewostanu zrobiliśmy 
nowe alejki, kwietniki, plac zabaw, miejsce 
rekreacji. Mamy pod opieką 60 placów 
zabaw, siłownie zewnętrzne, 23 fontanny –  
każdy znajdzie coś dla siebie.

Dotarliśmy na Nikiszowiec,  
gdzie ZZM przygotowuje sadzonki. 
Mimo lata praca wre. Spotykamy 
Marzenę Janikowską, kierownika działu 
produkcji roślinnej ZZM.

My już myślimy o następnych mie-
siącach i przyszłym roku. Produkujemy 
sadzonki z roślin wieloletnich, wysiewamy 
np. kapustę ozdobną na jesień, niezapo-
minajkę dwuletnią, wieloletnie byliny. 
Zawsze modne są zioła ozdobne, petunie, 
pelargonie. Co roku ZZM sadzi pomiędzy 
220 a 240 tys. sadzonek, większość pro-
dukujemy sami. Szkolimy także uczniów. 
Na praktyki przychodzą m.in. uczniowie 
z Technikum Architektury Krajobrazu 
z Zawodzia oraz ze szkoły specjalnej przy 
ul. Staszica.
Jedziemy dalej przez Katowicki Park 
Leśny. Sadzicie sporo drzew, ale czasem 
trzeba też jakieś wyciąć...

Jeśli wycinamy, to są to sytuacje 
związane z bezpieczeństwem, przeważ-
nie topole, które stanowią zagrożenie dla 
ruchu ulicznego lub pieszych. W zeszłym 
roku posadziliśmy 1400 drzew, w tym 
roku zaplanowaliśmy 1100 i około 10 tys. 
krzewów. 
Na koniec zapytajmy o plany, marzenia…

Cieszymy się, że mamy takie ogrod-
nictwo, gdzie możemy sami produkować 
materiał, który jest nam potrzebny. Ma-
rzymy o odnowieniu naszych obiektów, 
zmodernizowaniu namiotów, ogrze-
wania. Praca jest ciężka, momentami 
w szklarni jest ponad 40 stopni ciepła 
i duża wilgotność, ale chyba wszyscy, któ-
rzy tutaj pracują, nie zamieniliby tej pracy 
na żadną inną.  

Zapraszamy na spacery,
nordic walking, bieganie, 
rekreację nad wodą, 
szczególnie na Dolinie 
Trzech Stawów 
z przylegającymi lasami
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Kompleks sportowy 
przy ul. Asnyka
Aktualny stan prac: Trwa postępowa-
nie przetargowe na wybór wykonawcy 
robót. W przypadku braku odwołań 
umowa zostanie podpisana w III kwar-
tale tego roku.
W Piotrowicach, przy ul. Asnyka,  
w miejscu starego boiska „Koleja-
rza”, powstaną: nowoczesny stadion 
piłkarsko-lekkoatletyczny, boisko do 
baseballu, boiska wielofunkcyjne do 
piłki ręcznej i koszykówki, boiska do 
siatkówki plażowej i plac treningowy 
street workout.
Szacowany koszt inwestycji: 
42,6 mln zł
Czas realizacji robót: 
22 miesiące od dnia podpisania umowy

Basen Zadole
Aktualny stan prac: Trwa postępowanie 
przetargowe na wybór wykonawcy, który 
dokończy roboty budowlane. W przy-
padku braku odwołań umowa zostanie 
podpisana w III kwartale tego roku.
Budowa basenu w parku Zadole w Ligo-
cie posuwała się najwolniej ze wszystkich 
trzech inwestycji (pozostałe dwa baseny: 
na Burowcu i Brynowie zostały już otwarte 
dla mieszkańców). Wykonawca nie realizo-
wał zadania zgodnie z umową, narusza-
jąc jej postanowienia. Dlatego konieczne 
było zerwania umowy i wybór nowego 
wykonawcy. 
Szacowany koszt inwestycji: 30,6 mln zł
Czas realizacji robót: 20 miesięcy od 
dnia podpisania umowy

INFRASTRUKTURA ROWEROWA

Awantura o nową drogę rowerową 
Od 2015 roku w Katowicach przybyło 
prawie 20 km nowych dróg rowerowych. 
Także w tym roku będą realizowane ko-
lejne inwestycje w tym zakresie. Nowa, 
ponad kilometrowa ścieżka dla cykli-
stów powstanie wzdłuż ul. Lotnisko, 
ułatwiając dojazd do Doliny Trzech Sta-
wów. Z kolei w najbliższych latach odci-
nek ten stanie się elementem większej 
drogi rowerowej, łączącej Osiedle Pade-
rewskiego z Nikiszowcem. Okazało się 
jednak, że budowa nowej drogi doprowa-
dziła do konfliktu między mieszkańcami.
–  Budowa większości dróg rowero-
wych w mieście jest trudna i złożona. Gdy 
Katowice powstawały, planiści nie przewi-
dywali, że w przyszłości będzie potrzebne 
miejsce na drogi rowerowe. Z tego względu 
dziś, projektując nowe drogi rowerowe, 
napotykamy wiele problemów, takich jak 
istniejąca zabudowa, ograniczona szero-
kość ulic i chodników czy też zieleń. Dla-
tego w większości przypadków nowe 
ścieżki rowerowe są kompromisowymi 
rozwiązaniami pomiędzy tym, czego chcą 

rowerzyści, kierowcy, piesi i okoliczni miesz-
kańcy – podkreśla Ewa Lipka, rzecznik pra-
sowy Urzędu Miasta Katowice. – Tak też 
było w tym przypadku. Choć projekt drogi 
rowerowej przy ul. Lotnisko został wcześniej 
skonsultowany z mieszkańcami i zespołem 
rowerowym działającym przy Urzędzie 
Miasta Katowice, to później okazało się, 
że duża grupa mieszkańców sprzeciwia się 
budowie nowej drogi w uzgodnionym wcze-
śniej wariancie – dodaje rzecznik.

Część osób domagała się zastąpienia jed-
nego z trzech pasów jezdni drogą rowerową, 
na co nie chcieli zgodzić się mieszkańcy po-
bliskiego osiedla, ponieważ doprowadziłoby 
to do powstania korków na tym obszarze. 
We wcześniejszych konsultacjach miesz-
kańcy i zespół rowerowy nie zgłaszali uwag 
co do budowy nowej drogi rowerowej z chod-
nikiem i jednoczesną koniecznością wycinki 
98 drzew – a w czerwcu takie głosy się już po-
jawiły. – Postanowiliśmy znaleźć rozwiąza-
nie, które pozwoli zarówno zminimalizować 
ingerencję w istniejącą zieleń, jak i zacho-
wać istniejące lewoskręty dla mieszkańców 

pobliskiego osiedla i klientów centrum han-
dlowego. Zrezygnowaliśmy z utworzenia 
chodnika przy drodze rowerowej na odcinku 
od ul. Francuskiej do Szybowcowej  oraz za-
węzimy istniejące pasy ruchu. To pozwoli 
ograniczyć niezbędną wycinkę z 98 do ok. 
25 drzew – podkreśla Ewa Lipka.

Większość mieszkańców jest zadowo-
lona z tego, że udało się osiągnąć porozumie-
nie. – Jestem aktywnym rowerzystą. Wolne 
chwile spędzam zawsze na rowerze, a w tym 
roku przejechałem już ponad 3 tysiące kilome-
trów, więc rozwój infrastruktury rowerowej 
zawsze mnie cieszy. Ale jestem też mieszkań-
cem ul. Lotnisko. Realizacja tak dużej wy-
cinki drzew trochę mnie przeraziła, podobnie 
zresztą jak moich sąsiadów. Konsultacje tego 
projektu odbywały się, nim wielu z nas tu 
zamieszkało, więc cieszę się, że udało się go 
zmienić na tym etapie i uchronić większość 
drzew – mówi Michał Stępień, mieszkaniec.

Inwestycja jest obecnie na etapie pro-
cedury przetargowej. Po podpisaniu 
umowy z wykonawcą – będzie on miał pół 
roku na jej realizację.  (MM)

Budowa nowej drogi rowerowej wzdłuż  
ul. Lotnisko doprowadziła do konfliktu między 
mieszkańcami

REMONTY

Awaria na drodze krajowej  
nr 86 na wysokości Giszowca
Droga Krajowa nr 86 na wysokości Gi-
szowca  została zamknięta po ulewnych 
deszczach w sobotę 27 czerwca. –Ze 
względów bezpieczeństwa w dwóch 
kierunkach - zarówno w stronę Tychów, 
jak i w stronę Sosnowca ul. Pszczyń-
ska, czyli droga krajowa nr 86 w trybie 
awaryjnym została wyłączona z ru-
chu, a dla kierowców wdrożono objaz-
dy. Ulewne deszcze naruszyły nasyp, 
na którym znajduje się wiadukt. Naj-
ważniejsze, że nikt nie został poszko-
dowany, natomiast konieczne stało się 
wyznaczenie objazdów – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic. 
Gwałtowne deszcze pod koniec czerwca 
spowodowały osunięcie skarpy zabezpie-
czającej wiadukt kolejowy. W związku z po-
stępującą deformacją czynnej jezdni w ciągu 
drogi krajowej nr 86 ze względów bezpie-
czeństwa została ona zamknięta do od-
wołania. Rozpoczęły się już prace zespołu 
ekspertów, który analizuje uszkodzenia. 
Jednocześnie trwają rozmowy z wyko-
nawcą przebudowy węzła drogowego, 
którego częścią jest uszkodzony wiadukt, 
aby ten przystąpił do jego jak najszybciej 
rozbiórki, a jednocześnie zintensyfikowa-
nia prac nad zachodnią częścią nowego 

obiektu, na którym będzie można urucho-
mić ponownie ruch w ciągu drogi krajowej 
nr 86. Wstępne analizy wykazują, że prace 
te mogą potrwać kilka tygodni. 

Dla kierowców  na czas wyłączenia wy-
znaczono objazdy. Otwarte pozostają za-
równo przejazd pod DK86, który łączy ul. 
Kolistą z ul. 73 Pułku Piechoty, jak również 
prawoskręt z DK86 w ul. Kolistą. Natomiast 
kierowcy jadący DK86 w kierunku centrum 
Katowic poprowadzeni są objazdem uli-
cami Mysłowicką, Szopienicką, Górniczego 

Dorobku i Gospodarczą z powrotem na DK 
86 i analogicznie w kierunku Tychów. Dla 
ruchu tranzytowego rekomendowane 
jest omijanie DK86 i kierowanie się na S1. 
Na kierunku Tychy - Sosnowiec należy 
zjechać w Tychach na S1. Z S1 można skrę-
cić w autostradę A4 i kierować się na Kato-
wice lub Kraków lub kontynuować podróż 
drogą S1 – w kierunku Dąbrowy Górniczej 
– do autostrady A1. Z kolei jadąc z Katowic 
– należy zjechać na autostradę A4 na Kra-
ków – a następnie odbić na S1 w Mysłowi-
cach w kierunku na Tychy. Pojazdy jadące 
od strony Siewierza na Tychy – powinny 
na wysokości Podwarpia skręcić w S1. Ruch 
tranzytowy z ulicy Kościuszki DK81 od 
skrzyżowania z ulicą Kolejową w kierunku 
autostrady A4 kierowany będzie ulicami 
Brynowską i Mikołowską. 

Zarząd Transportu Metropolitalnego 
wprowadził natomiast zmianę tras linii 
autobusowych nr: 1, 4, 14, 672, 672N, 673 
oraz 920. Szczegóły w zakresie komunikacji 
miejskiej dostępne są na stronie ZTM w za-
kładce komunikaty, natomiast Koleje Śląskie 
na linii Tychy-Katowice, która przejeżdża 
przez Podlesie i Piotrowice zwiększyły 
możliwości przewozu pasażerów w dwóch 
porannych pociągach. 

Gwałtowne deszcze

pod koniec czerwca

spowodowały osunięcie 

skarpy zabezpieczającej 

wiadukt kolejowy
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WZNOWIENIE LOTÓW I NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Katowice Airport – wracamy do latania!
Pandemia koronawirusa wywołała naj-
większy kryzys w ponad 100-letniej 
historii lotnictwa komunikacyjnego. 
Międzynarodowa Rada Portów Lotni-
czych szacuje, że w Europie w 2020 
roku ruch pasażerski może spaść 
nawet o 65% w porównaniu z rokiem 
2019. Kryzys dotknął także całą pol-
ską branżę lotniczą, w tym Katowice 
Airport. Nigdy wcześniej ruch lotni-
czy z i do Polski nie został wstrzyma-
ny na tak długo, to jest na ponad 90 
dni. Po tej bezprecedensowej przerwie 
międzynarodowe połączenia zostały 
wznowione 17 czerwca 2020 roku. 
Pierwszą linią, która zaczęła reaktywować 
trasy z pyrzowickiego lotniska, jest Wizz 
Air. Na początku linia uruchomiła połą-
czenia do Burgas, Dortmundu, Eindhoven, 
Katanii, Kolonii-Bonn, Majorki, Oslo-
-Torp, Reykjavik, Splitu, Stavanger i Tene-
ryfy. W lipcu przewoźnik systematycznie 
będzie kontynuował odbudowę siatki po-
łączeń. Wznowione zostaną kierunki: Al-
ghero, Ateny, Barcelona, Bergen, Bristol, 
Castellon, Charków, Doncaster, Fuerte-
ventura, Kijów, Kutaisi, Larnaka, Liverpool, 
Londyn-Luton, Malta, Malmo, Mediolan-
-Bergamo, Odessa, Podgorica, Rzym-
-Ciampino, Santander, Sztokholm-Skavsta, 
Tel Aviv. W siódmym miesiącu bieżącego 
roku do latania z Katowice Airport wraca 
irlandzki Ryanair, przewoźnik wznowi 

loty do: Alghero, Aten, Birmingham, Bur-
gas, Catanii, Cork, Dortmundu, Dublina, 
Edynburga, Kijowa, Londynu-Stansted, 
Manchesteru, Odessy i Pafos. Należy za-
znaczyć, że uruchomienie połączeń do 
państw spoza UE oraz Szwecji i Portugalii 
uzależnione jest od decyzji Rządu RP w za-
kresie zniesienia zakazu lotów na tych kie-
runkach. Polskie Linie Lotnicze LOT do 

obsługi połączenia Katowice–Warszawa 
powinny wrócić w lipcu. Z kolei Lufthansa 
trasę z Pyrzowic do Frankfurtu planuje 
reaktywować 1 września, a połączenie 
do Monachium pod koniec października. 
Pierwsze rejsy czarterowe wystartują z Py-
rzowic w lipcu.

W Katowice Airport, po wznowie-
niu lotów, pasażerowie obsługiwani są 

zgodnie z nowym, zaostrzonym reżimem 
sanitarnym. Liczba osób przebywających 
wewnątrz terminali ograniczona została 
do klientów, pracowników lotniska oraz 
członków załóg statków powietrznych. 
Oznacza to m.in., że odprowadzający lub 
oczekujący na przylot nie będą wpusz-
czani na teren terminali. Wyjątek stanowią 
osoby, które towarzyszą pasażerom wy-
magającym specjalnej opieki. Wszystkim 
wylatującym podróżnym bezdotykowo 
mierzona jest temperatura ciała. Ponadto 
przebywając wewnątrz terminali, należy 
nosić maseczki oraz zachowywać dy-
stans min. 1,5 m, o czym przypominają 
stosowne ikonografiki oraz komunikaty 
głosowe. W terminalach udostępniono 
automaty z płynem dezynfekującym, jed-
nocześnie obiekty te są regularnie odka-
żane. W celu zminimalizowania ryzyka 
transmisji koronawirusa stanowiska do 
odprawy biletowo-bagażowej, bramki do 
boardingu oraz informacja lotniskowa zo-
stały wyposażone w ścianki z pleksi. No-
wymi zasadami objęto również procedury 
przylotu. Na pokładzie samolotu pasaże-
rowie mają obowiązek wypełnienia karty 
lokalizacyjnej, którą należy oddać załodze. 
Po lądowaniu i odebraniu bagażu rejestro-
wanego pasażerowie proszeni są o jak naj-
szybsze opuszczenie terminali.  

(PIOTR ADAMCZYK,  
PR MANAGER KATOWICE AIRPORT)

Międzynarodowe loty, w tym na popularnych w wakacje kierunkach, zostały wznowione, ale w czasie 
podróży koniecznie pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa
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KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU WEŁNOWIECKIEGO I TZW. ALP

Park Wełnowiecki czekają zmiany
Rewitalizację Parku Wełnowieckie-
go zapowiedział w 2018 roku prezy-
dent Marcin Krupa. Cały obszar, któ-
ry przejdzie metamorfozę, zajmuje 
5  ha  – a więc tyle, co powierzchnia 
siedmiu pełnowymiarowych boisk 
piłkarskich. Dziś teren parku tworzą 
m.in. dwa place zabaw, alejki oraz 
elementy małej architektury  – ław-
ki i kosze.
–  W poprzednich latach zgłaszało się do 
mnie w sprawie Parku Wełnowieckiego 
wiele osób z Bogucic, Wełnowca i Koszutki. 
Podczas rozmów często słyszałem, że trzeba 
przywrócić parkowi dawną świetność. 
Jego największym atutem jest piękny drze-
wostan i cisza – choć mówimy o obszarze 
znajdującym się zaledwie dwa kilometry od 
katowickiego rynku. Wsłuchując się w apele 
mieszkańców, podjąłem decyzję, że komplek-
sowo zrewitalizujemy nie tylko teren parku, 
ale też działaniami obejmiemy jego otocze-
nie. Chodzi o niezagospodarowane, pagórko-
wate i częściowo zalesione tereny, czyli tzw. 
Alpy. Aby lepiej poznać konkretne potrzeby 
mieszkańców, zorganizowaliśmy konsultacje 
społeczne – dodał prezydent.

Konsultacje były prowadzone w marcu 
br. i wzięło w nich udział blisko 300 osób. 
Niemal wszyscy respondenci byli zgodni, 
że istotą tego obszaru jest jego funkcja wy-
poczynkowo-rekreacyjna i „tak powinno 
zostać”. Część wskazała z kolei na funkcje 

sportowe. Największą zaletą parku w opinii 
katowiczan jest piękny drzewostan i „moż-
liwość delektowania się ciszą”. Bardzo czę-
sto podkreślano, że rewitalizacja parku 
powinna się odbywać z utrzymaniem jego 
naturalnego i zielonego charakteru. Wiele 

osób wskazywało, że należy odnowić już 
istniejącą infrastrukturę – a więc place za-
baw, chodniki i oświetlenie. Część miesz-
kańców chciałaby z kolei utworzenia strefy 
fitness, boiska wielofunkcyjnego, strefy 
chillout z hamakami czy też miejsca do 
grillowania. 

Analizując najczęściej pojawiające się 
propozycje mieszkańców, Zakład Zieleni 
Miejskiej przygotował wytyczne projektowe. 
Ich głównym założeniem jest podział terenu 
parkowego na strefy wypoczynkowe i rekre-
acyjne (w tym jedną o charakterze leśnym), 
strefę edukacyjno-przyrodniczą oraz strefę 
fitness i plac zabaw. 

Istotnym czynnikiem planowania będzie 
też zastosowanie rozwiązań proekologicz-
nych, takich jak utworzenie okresowego 
zbiornika wodnego, wprowadzenie na-
wierzchni przepuszczalnych czy utworze-
nie obszaru z naturalną roślinnością łąkową. 
Teren ma zostać uprzątnięty. Suche zagra-
żające bezpieczeństwu drzewa zostaną wy-
cięte. Pojawią się także nowe nasadzenia. 
Oświetlenie ma być zasilane energią sło-
neczną z czujnikami ruchu.   

(JG)

70% respondentów co najmniej kilka razy w miesiącu przebywa w Parku Wełnowieckim
Niemal wszyscy respondenci (93%) są zgodni, że istotą tego obszaru jest funkcja 

wypoczynkowo-rekreacyjna
Za najważniejsze powody obecności w parku respondenci wskazywali możliwość spa-

cerowania (68,2%), wizyty z dziećmi (36,4%), spacery ze zwierzętami (26,9%) oraz możliwość 
relaksu i odpoczynku (33,5%)

Funkcja sportowa została uznana za istotną przez ok. 45% respondentów, natomiast  
1/3 respondentów wykorzystuje aktualnie przestrzeń parku do celów sportowych
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE

Katowice w górę!
W Katowicach trwa bezprecedensowy 
rozwój rynku biurowego. Tak wielu biu-
rowców klasy A jeszcze w mieście nie bu-
dowano. Ze względu na swoją wysokość 
kilka budynków bez wątpienia wpłynie 
na pejzaż miasta. Największe budowle po-
wstają w centrum oraz przy głównej arte-
rii drogowej.

Najbardziej zaawansowana jest budowa 
.KTW II przy Spodku. To najwyższy budy-
nek z naszej listy, a po ukończeniu – będzie to 
także najwyższy, bo mierzący ponad 133 m  
(Altus ma 125 m) obiekt Katowic. Prace 
budowlane ruszyły w listopadzie 2019 
roku. W czerwcu wieża miała już kilkana-
ście kondygnacji i przekroczyła 50 m. W maju 
wykonano pierwsze tzw. przewieszenie kon-
strukcji, czyli charakterystyczne przesunię-
cie bryły biurowca. Znajduje się ono między 
9. i 10. kondygnacją. Ten zabieg zostanie po-
wtórzony jeszcze raz, między 20. i 21. kondy-
gnacją. Oba przewieszenia sprawią wrażenie 
budynku złożonego z osobnych trzech czę-
ści. Wznoszenie budowli trwa, ale już w maju 
rozpoczęto montaż elewacji na najniższych 
piętrach. Wieżowiec ma być gotowy w dru-
gim kwartale 2022 roku. Docelowo .KTW II  
będzie liczył 31 kondygnacji naziemnych oraz 
39,9 tys. m2.

Drugie w kolejności najwyższe biurowce 
spośród budowanych powstają u zbiegu  
ulic Mickiewicza i Dąbrówki. To Global 
Office Park. Dwa budynki osiągną wyso-
kość ponad 103 m (25 kondygnacji) i w su-
mie zaoferują 55 tys. m2 powierzchni. Obok 
ma powstać obiekt mieszkalny, niż-
szy o 3 m. Dotychczas zakończono prace 
ziemne i zabezpieczenie wykopu pod budowę 
wież biurowych. W czerwcu realizowano 
zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej 
oraz powstawały pierwsze elementy dwupo-
ziomowego garażu podziemnego. Otwarcie 
budynków zaplanowano na rok 2022.

Wysokościowce powstają też wzdłuż 
ul. Chorzowskiej. U zbiegu z ul. Żelazną 
trwają zaawansowane prace przy wzno-
szeniu 54-metrowego biurowca, który jest 
drugim etapem projektu Face2Face Busi-
ness Campus. W czerwcu kończono bu-
dowę ostatniej, 15. kondygnacji obiektu. 

Jednocześnie realizowane były prace murar-
skie i instalacyjne wewnątrz budynku, jak 
również trwał montaż elewacji. Wszystko 
ma być gotowe jeszcze przed końcem tego 
roku. W budynku znajdzie się 26,4 tys. m2 

powierzchni biurowej.
Dalej, w kierunku zachodnim, u zbiegu 

ulic Chorzowskiej i Baildona, budowany 
jest biurowiec Silesia4Business. Tak jak Fa-
ce2Face II, obiekt będzie miał 15. kondy-
gnacji. Od sierpnia ub. roku realizowane są 
trzy podziemne poziomy budynku, które 
mają być gotowe latem tego roku. Następ-
nie rozpocznie się realizacja części naziem-
nej, która dostarczy 25,9 tys. m2 przestrzeni 
komercyjnej. Zgodnie z obecnym harmono-
gramem, wysokościowiec przyjmie najem-
ców pod koniec 2021 roku.

Obecnie katowicki rynek biurowy 
oferuje ok. 560 tys. m2 nowoczesnej po-
wierzchni biurowej. Tylko cztery powyższe 
projekty wzbogacą miejskie zasoby o ko-
lejne 147 tys. m2, dając miejsca pracy na eta-
pie budowy, a po ich ukończeniu, tworząc 
lokum dla kilkunastu tysięcy pracowni-
ków biurowych.

Przestrzeń publiczna  
przed .KTW
Dzięki prywatnej inwestycji katowiczanie 
zyskają nową przestrzeń publiczną. Na ob-
szarze ponad 3 tys. m2 powstanie atrakcyjna 
strefa spotkań zaprojektowana przez utytu-
łowaną pracownię architektoniczną Medusa 
Group. Teren znajduje się po wschodniej 
stronie biurowców .KTW, u zbiegu ul. Olim-
pijskiej i al. Roździeńskiego. Według wstęp-
nej koncepcji, grunt, który obecnie służy 
jako zaplecze budowy wieżowca .KTW II, 
ma zostać zagospodarowany podium ze 
schodami pełniącymi funkcję siedzisk. Ar-
chitekci liczą, że mieszkańcy chętnie będą 
tu spędzać czas i umawiać się na spotka-
nia. W ramach projektu zostanie nasadzona 
zieleń wzbogacona elementami małej archi-
tektury, ożywiając przestrzeń i oddzielając 
ją od pobliskich ulic.

Inwestorem przedsięwzięcia ma być 
katowicka spółka TDJ Estate, odpowiada-
jąca za budowę .KTW. Teren przeznaczony 

pod nową przestrzeń publiczną należy 
do miasta, w związku z czym firma bę-
dzie musiała grunt wydzierżawić i wnosić 
opłatę za korzystanie z działek. Pod ko-
niec maja Rada Miasta Katowice wyraziła 
zgodę na dzierżawę, teraz pozostaje ustale-
nie szczegółów inwestycji. – Zadeklarowa-
liśmy chęć współpracy z przedstawicielami 
magistratu nad szczegółami koncepcji oraz 
gotowość do sfinansowania wszystkich 
prac, a także utrzymywania wybudowa-
nej infrastruktury przez 30 lat – tłumaczy 
TDJ Estate.

Architekci i inwestor chcą nadać tere-
nowi przy ul. Olimpijskiej funkcję mia-
stotwórczą, jak również kontynuować 
transformację, której symbolem jest Strefa 
Kultury. Nową przestrzeń mają wyróż-
niać wysokie walory urbanistyczne i spój-
ność z otoczeniem. Firmie zależy też, aby 
obszar ten współgrał z nowoczesną zabu-
dową biurowców .KTW oraz jeszcze bar-
dziej ożywił ten fragment Katowic. – Często 
widzimy rodziny i grupy znajomych chęt-
nie korzystające z letniego amfiteatru przy 
siedzibie NOSPR. Chcielibyśmy zachęcić 
przechodniów i spacerowiczów do spędza-
nia czasu również w przestrzeni po drugiej 
stronie kładki – przekonuje inwestor.

Firma nie planuje na tym terenie za-
budowy kubaturowej, realizacji dodatko-
wego parkingu podziemnego pod działką, 
ani żadnej innej infrastruktury i urządzeń 

przeznaczonych do odpłatnego korzysta-
nia. Spółka nie zamierza czerpać przycho-
dów z tytułu dzierżawy nieruchomości. 
Wszelkie ustalenia odnośnie zabudowy 
terenu mają być konsultowane z urzę-
dem miasta.

Nowe mieszkania  
na os. Witosa
Po niecałych dwóch latach prac w czerwcu 
na os. Witosa ukończono nową inwesty-
cję mieszkaniową – Bardowskiego 1. Bu-
dynki zlokalizowane są w centralnej części 
osiedla. Przedsięwzięcie obejmuje cztery 
bloki – dwa 8-kondygnacyjne i dwa 6-kon-
dygnacyjne, pod którymi utworzono par-
king dla 145 samochodów. Dodatkowe  
30 miejsc dla aut powstało od strony ulicy. 
Bryły budynków urozmaica biało-grafi-
towa elewacja, nieregularne ułożenie bal-
konów ze szklanymi balustradami oraz 
ramy okienne i okładziny w kolorze jasnego 
brązu. Wokół obiektów inwestor dokonał 
nasadzeń 75 drzew, 576 krzewów, 3036 by-
lin i innych roślin ozdobnych. Na osiedlu 
jest także nieduży plac zabaw. W budyn-
kach powstało 150 mieszkań. W drugim 
tygodniu czerwca rozpoczęto wydawanie 
kluczy ich właścicielom. Większość oferty 
już sprzedano. Na klientów czeka jedynie 
kilkanaście lokali, z których większość jest 
zarezerwowana.  (ZIT)

Budowa KTW II Budowa Global Office Park
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BASENY „BRYNÓW” I „BUROWIEC” OTWARTE

Mnóstwo atrakcji dla mieszkańców

Kompleksy basenowe „Brynów” i „Bu-
rowiec” mają bogatą ofertę dla kato-
wiczan. To obiekty niemal bliźniacze, 
tworzone na bazie tego samego projek-
tu. W każdym z nich znajdziemy 6-to-
rowy basen sportowy o długości 25 
metrów oraz mniejszy basen do nauki 
pływania. W strefie rekreacyjnej znaj-
dują się m.in. brodzik, masaże wod-
ne, gejzery, dwie wanny jacuzzi oraz 
80-metrowa zjeżdżalnia. Dla amato-
rów saunowania w każdym obiekcie 
przygotowano dwie sauny fińskie oraz 
jedną parową, a także beczkę z lodem. 
Na halach basenowych znajdują się 
także trybuny na 115 osób, dzięki któ-
rym podczas zawodów sportowych bę-
dzie można zapewnić gorący doping 
dla zawodników.
– Długo czekaliśmy na baseny, ale było 
warto. Duży plus za tak wiele dodatko-
wych atrakcji, które z reguły można zna-
leźć w aquaparkach. Dzięki nim moje 
dzieci dobrze się bawiły, a ja mogłem spo-
kojnie korzystać z basenu sportowego. 
Basen podoba mi się także wizualnie. 
Jest bardzo estetyczny w środku i ładnie 
wkomponowany w zieleń z zewnątrz. Nie 
ukrywam, że dużym atutem tego miejsca 
jest także przystępna cena dla mieszkań-
ców Katowic. Dwie i pół godziny ko-
rzystania z basenu wyszły nas taniej niż 
godzina spędzona w aquaparku – mówi 

Marcin Małecki, który wraz z rodziną był 
jednym z pierwszych użytkowników ba-
senu Brynów. 

Przy basenach powstały także pełno-
wymiarowe hale sportowe. Ta na Bry-
nowie będzie służyć gimnastykom, a ta 
na Burowcu umożliwi rozgrywanie me-
czów piłki nożnej halowej, koszykówki 
czy też piłki ręcznej. W budynkach jest 
także miejsce na sklepiki i punkty ga-
stronomiczne. Jednak ze względu 
na obostrzenia epidemiczne zostaną one 
otwarte w kolejnych miesiącach. Zadbano 
także o otoczenie basenów. Zieleń została 
uporządkowana, pojawiły się nowe nasa-
dzenia. Aby ułatwić mieszkańcom dojazd 
do pływalni na Brynowie, powstało 186 
miejsc parkingowych, a na Burowcu 95. 
Dodatkowo przy budynkach otwarto także 
stacje rowerów miejskich. Przy basenie 
„Brynów” powstał nowy przystanek, dzięki 
któremu po wyjściu z tramwaju znajdu-
jemy się już bezpośrednio przy pływalni.

Nowoczesny system 
bezpieczeństwa 
Poza profesjonalnym zespołem ratow-
ników bezpieczeństwa użytkowni-
ków na dwóch basenach pomoże strzec 
pierwszy w Polsce inteligentny system 
wykrywania utonięć. Testy systemu prze-
prowadzono podczas otwarcia pływalni 
na Burowcu. Osoba pływająca w basenie 

przez kilka sekund unosiła się nieruchomo 
na lustrze wody. System natychmia-
stowo zadziałał m.in. poprzez włącze-
nie świetlnych i dźwiękowych sygnałów 
alarmowych. W normalnej sytuacji za-
grożenia system pozwoli ratownikom 
szybko stwierdzić, gdzie znajduje się osoba 
wymagająca pilnej pomocy. Pamiętajmy 
jednak, że zastosowanie nowoczesnej tech-
nologii nie zwalnia użytkowników z od-
powiedzialnego korzystania z pływalni 
– w tym z opieki nad osobami małolet-
nimi, szczególnie takimi, które jeszcze nie 
potrafią pływać. 

–  Serce się cieszy, kiedy możemy 
obserwować takie obiekty sportowe. 
Obiekty, które też w mojej poprzedniej 
roli jako szefa ministerstwa odpowie-
dzialnego za sport i turystykę mogliśmy 
wspierać i współfinansować  – podkre-
ślał podczas otwarcia basenu „Burowiec” 
Witold Bańka, szef Światowej Agen-
cji Dopingowej, który następnie wziął 
udział w towarzyskim meczu piłkar-
skim, w którym reprezentacja Urzędu 
Miasta Katowice zmierzyła się z drużyną 
Katowickich Wodociągów. 

W Katowicach powstanie jeszcze 
trzeci basen – w Parku Zadole na Ligo-
cie. Przypomnijmy, że jego budowała 
została wstrzymana, gdyż wykonawca 
obiektu nie wywiązał się z umowy. Mia-
sto rozwiązało umowę, a aktualnie trwa 

procedura przetargowa, która ma wyłonić 
firmę, która dokończy budowę. Jeżeli nie 
dojdzie do odwołań, umowa może zostać 
podpisana w III kwartale tego roku, a bu-
dowa basenu przy sprzyjających warun-
kach pogodowych może się zakończyć do 
końca 2021 roku.  

Baseny w liczbach

41,3 mln zł
koszt budowy basenu „Brynów” 

38,6 mln zł
koszt budowy basenu „Burowiec”

4675 

tyle m2 liczy powierzchnia użytkowa 
basenu „Brynów”

2017
to rok rozpoczęcia budowy basenów

240
tyle szafek znajduje się w szatni 

115
tyle miejsc znajduje się na trybunach

Baseny na Burowcu (ul. Konna 2) i Brynowie 
(ul. Kościuszki 104) są czynne przez cały 
tydzień w godzinach od 6.00 do 22.00.  
Z ramienia miasta basenami zarządza 
miejska spółka Katowickie Wodociągi SA.

Więcej informacji:  
basen „Burowiec”: tel. 32 78 82 680,  
www.burowiec.wodociagi.katowice.pl.

Zobacz  relację  
z otwarcia basenu  
na Brynowie  

Basen „Brynów”: tel. 32 78 82 465,  
brynow.wodociagi.katowice.pl. 

Zobacz  relację  
z otwarcia basenu  
na Burowcu 
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XXII LETNI OGRÓD TEATRALNY

Kultowa impreza ponownie  
w podcieniach Dezember Palast
Z początkiem lipca w Katowicach roz-
pocznie się kolejna edycja Letniego 
Ogrodu Teatralnego. Podczas dzie-
więciu weekendów w lipcu i sierpniu, 
na scenie będziemy mogli zobaczyć 
m.in. kabaret Hrabi, Lesława Żurka, 
Piotra Borowskiego oraz Piotra Ma-
chalicę. Teatry z różnych miast Polski 
będą gościć w podcieniach Teatru Ko-
rez i Miasta Ogrodów przy Placu Sej-
mu Śląskiego od 4 lipca do 30 sierpnia. 
Na scenie Letniego Ogrodu Teatralnego 
odbędzie się 18 wydarzeń kulturalnych 
dla młodszej i starszej widowni. Spo-
tkamy się z aktorami teatrów z 8 miast 
Polski, tj. Białegostoku, Bielska-Białej, 
Bierunia, Katowic, Krakowa, Poznania, 
Wałbrzycha i Warszawy.
Z Białegostoku pojawi się u nas Teatr Co-
Nieco w spektaklu dla dzieci pt. „Kolorowe 
wiersze”. Teatr Lalek Banialuka z Bielska 
Białej zaprezentuje znany tytuł – „Koziołka 
Matołka”. W repertuarze znalazły się też 
teatry z Katowic: Teatr Ateneum, Teatr 
Rawa, Teatr Śląski, Teatr Korez oraz Teatr 
Gry i Ludzie. Dwa spektakle komediowe te-
atrów z Warszawy będzie można zobaczyć 
na scenie w podcieniach. Będą to „Dwie pary 
do pary” Teatru Capitol oraz „Kredyt” Teatru 
Polonia z Piotrem Machalicą w jednej z ról.  

Oczywiście jak co roku nie może zabrak-
nąć uwielbianego przez widzów kabaretu 
Hrabi w nowym programie „Ariaci” z udzia-
łem Czesława Jakubca.

Ze względów bezpieczeństwa, w tym 
roku pożegnamy się ze słynną kolejką 

na wydarzenia Letniego Ogrodu Teatral-
nego. Bilety można kupić głównie drogą 
internetową, a  w kasie Teatru Korez, po-
zostanie niewielka ich cześć, która trafi  do 
osób mających kłopot z korzystaniem z in-
ternetu. Zmieniają się także zasady Letniej 

Grządki Teatralnej. Wejście na spektakle 
dla dzieci w dalszym ciągu jest bezpłatne, 
natomiast z racji ograniczonej liczby miejsc 
do 150 wprowadza się konieczność rezer-
wacji przez Internet lub kasę Teatru Ko-
rez. Rezerwacja upoważnia do wydania 
wejściówki, bez której nie będzie można 
wejść na spektakl. Dla osób, którym nie 
uda się zdobyć biletów na wydarzenia 
dla dorosłych oraz wejściówek na spek-
takle dla dzieci mamy dobrą wiadomość. 
Spektakle Letniej Grządki Teatralnej 
będą w całości transmitowane w COMTV, 
natomiast ze spektakli dla dorosłych zre-
alizowane będą krótkie reportaże oraz wy-
wiady z aktorami.

Nowa sytuacja stawia pewne wyzwa-
nia, organizatorzy starają się aby obecna 
sytuacja nie wpłynęła na komfort odbioru 
spektakli i proszą widzów o stosowanie się 
do zasad, jakie aktualnie panują w prze-
strzeni publicznej dla bezpieczeństwa swo-
jego i innych. 

Zapraszamy do zapoznania się z całym 
repertuarem oraz śledzenia dodatkowych 
informacji na stronie www.letniogrodte-
atralny.pl, www.korez.art.pl  oraz na Face-
booku. Prosimy również o zapoznanie się ze 
zmianami w regulaminie imprezy.  

(NATALIA KWAPISIEWICZ)

SZTUKA NAIWNA

XIII Art Naif Festiwal –  
idziemy w stronę słońca!
XIII Art Naif Festiwal rozpoczął się 
26 czerwca i potrwa do 21 sierpnia 
2020 roku. W tym wyjątkowym roku 
naznaczonym epidemią koronawirusa 
COVID-19 tematem przewodnim jest 
po prostu sztuka naiwna, która jed-
noczy artystów z całego świata, przy-
nosi optymizm, posiada niezwykłą, 
terapeutyczną moc, która uzdrawia 
zarówno swoich twórców, jak i odbior-
ców. Hasło trzynastej edycji Art Naif 
Festiwalu brzmi „W stronę Słońca!”.
Przez cały okres wakacyjny postindu-
strialne wnętrze Galerii Szyb Wilson 
wypełnione będzie kolorową, radosną i od-
świeżającą sztuką artystów nieprofesjo-
nalnych z całego świata, sztuką płynącą 
„prosto z serca do serca”. 

Autorką obrazu promującego festiwal 
jest Paulina Constancia z Kanady, która 
jako pierwsza zaprezentowała prace będące 

jej osobistą, artystyczną reakcją na istnie-
jącą sytuację społeczną. Jak sama mówi: 
„obraz pokazuje jak wszyscy w parku za-
chowują środki ostrożności, «próbują» 
zachować dystans społeczny i chronią 
twarz maskami. Widzicie, jak mamy ro-
bią wszystko, aby chronić swoje dzieci. In-
spiracją do tego było obrazu było zdjęcie 
kobiety z Hongkongu, pchającej swoje za-
maskowane szczeniaki w wózku (z 27 lutego 
2020 r.) W czasach kryzysu Covid-19 wszy-
scy musimy zrobić wszystko, abyśmy byli 
bezpieczni, wszyscy jesteśmy w tym razem. 
Musimy wierzyć, że to też minie i wkrótce 
wszystko będzie lepiej”.

Art Naif Festiwal zadebiutował w 2008 
roku. To jedyny w Polsce i największy w Eu-
ropie międzynarodowy festiwal sztuki na-
iwnej, podczas którego prezentowane są 
prace artystów nieprofesjonalnych z całego 
świata. Centralną częścią Art Naif Festiwalu 

jest wystawa, w ramach której przede wszyst-
kim prezentowane jest malarstwo, ale także 
rzeźba i ceramika. Dodatkowo organizowane 
są wydarzenia towarzyszące: warsztaty dla 
dzieci, koncerty i ArtJarmark w Nikiszowcu. 
Celem Festiwalu jest rewitalizacja społeczna 
poprzez sztukę, a także przełamanie stereo-
typowego spojrzenia na przemysłowy cha-
rakter Śląska. 

Organizatorami wydarzenia są Fun-
dacja Eko-Art Silesia, Galeria Szyb 

Wilson i Katowice Miasto Ogrodów –  
Instytucja Kultury im. Krystyny Boche-
nek. Jak co roku Festiwal odbywa się  
ze wsparciem Urzędu Miasta Kato-
wice, który w latach 2011–2019 przekazał 
2 027 068 zł na jego organizację.  

(GSW)

Więcej informacji,  
w tym program wydarzenia,  

na artnaiffestiwal.pl 

Zapraszamy 
do obejrzenia 
relacji  
z XII Art Naif 
Festiwalu – 
wystarczy 
uruchomić 
znajdujący się 
obok kod QR. 

Obraz Pauliny Constancii „Corona Time at the Park” promuje XIII edycję Art Naif Fesrtiwal
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Wakacje start! Jak je spędzić? Mamy 
dla was kilka propozycji. Warto 
wyjść z domu i ruszyć z nami w mia-
sto! W tym szczególnym okresie, 
pomimo wakacyjnej pogody, pamię-
tajmy o zaleceniach sanitarnych. 
Wszystkie wydarzenia miejskie będą 
się odbywać z zachowaniem wszel-
kich obostrzeń i zaleceń, by każ-
dy z uczestników mógł czuć się bez-
piecznie oraz komfortowo. 

Kino pod chmurką  
na tarasach Spodka 

17 czerwca wystartowało Kino Let-
nie Antyradia, wakacyjny projekt ad-
resowany do wszystkich amatorów 
kina „pod chmurką”. Oglądanie ki-
nowych hitów odbywa się w każdą 
środę na tarasach Spodka i Między-
narodowego Centrum Kongreso-
wego w Katowicach.

Projekcje w ramach Letniego Kina 
odbywać się będą także w przypadku 
niesprzyjających warunków pogodo-
wych – deszczu, dużego wiatru czy 

burzy. Wówczas seanse zostaną prze-
niesione do wnętrza MCK lub Spodka. 
Informacja na temat zmiany lokaliza-
cji zostanie podana do wiadomości do 
godz. 17.00 w dniu seansu na profilu 
facebookowym Kina Letniego Antyra-
dia (https://bit.ly/2V5M4Yu) oraz w wy-
darzeniu. Wstęp na wszystkie seanse 
jest wolny.

Wakacyjny repertuar: 8.07.2020 r. – 
Star Trek, 15.07.2020 r. – Jurassic Word 
– Upadłe królestwo, 22.07.2020 r. – Do-
brze się kłamie w miłym towarzystwie, 
29.07.2020 r. – Nigdy cię tu nie było, 
5.08.2020 r. – Marsjanin.

Las Palmas nad Rawą 
Wprawdzie zagraniczne wyjazdy 
są w tym roku utrudnione, ale na wypo-
czynek pod palmami zapraszamy do… 
centrum Katowic. Za oknem piękna po-
goda, a przyjemny cień pod palmami 
na rynku czeka na wszystkich zabiega-
nych wczasowiczów. Cztery 5-metrowe 
feniksy kanaryjskie, wypożyczone z Pal-
miarni Miejskiej w Gliwicach, czekają 
na spragnionych ochłody na katowic-
kim rynku.

Rajza po Kato na kole

W Katowicach mamy ponad 170 kilo-
metrów ścieżek rowerowych i cały czas 
powstają kolejne. Ci, którzy tęsknią 
za ciszą i zielenią, mogą przenieść się 
daleko od zgiełku miasta – zapraszamy 

na Dolinę Trzech Stawów, do katowickich 
parków czy lasów na południu miasta. 
Pod adresem www.rowerem.katowice.eu  
znajdziemy miejski przewodnik rowe-
rowy oraz mapę tras. Ci, którzy rowe-
rów nie mają, mogą wypożyczyć dwa 
kółka w jednej z 83 stacji rowerów miej-
skich rozsianych po całym mieście. Do 
tej pory w systemie zarejestrowało się 
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już 64 tysiące użytkowników. Jak sko-
rzystać z tej opcji? Wystarczy utwo-
rzyć konto na www.citybybike.pl. 
Na początku wakacji uruchomiono sie-
dem kolejnych stacji: w Śródmieściu 
na pl. Rostka, przy ul. Pułaskiego (os. 
Paderewskiego), na Dębie przy skrzy-
żowaniu ul. Ściegiennego z Chorzowską 
oraz u zbiegu ul. Ściegiennego z Krzy-
żową, w Bogucicach obok biblioteki przy 
ul. Wajdy, a dwie kolejne przy basenach 
na Burowcu i Brynowie.

Gotowi na biwak 
na łonie natury?

Jeśli macie ochotę biwakować, wybierz-
cie się koniecznie do Lasu Murckow-
skiego. Na specjalnie przygotowanym 
terenie można tam rozpalić ognisko. 
Aby to zrobić, należy się wcześniej 
skontaktować z miejscowym leśni-
czym (tel. 609 183 025)! Podobne 
miejsca znajdują się również w Dolinie 
Trzech Stawów – przy ścieżce dydak-
tycznej, w Dolinie Pięciu Stawów przy 
stanicy harcerskiej oraz w Piotrowicach 
przy Ślepotce.

Historia zapisana 
na murach 

W ostatnim czasie w Katowicach po-
wstało kilka niesamowitych i cieszących 
oko murali. W Szopienicach przy zrewi-
talizowanym parku Olimpijczyków, nie-
opodal miejsca, gdzie mieszkał słynny 
śląski reżyser filmowy Kazimierz Kutz, 
powstał mural przedstawiający hutę Uthe-
mann i… Kutza na koniu z rolkami filmu 
(ul. Wypoczynkowa 3). Projekt street-
-artowego dzieła wykonał Erwin Sówka. 
Nieopodal w Bogucicach powstał mural 
przedstawiający słynnego katowickiego 
himalaistę Jerzego Kukuczkę (skrzyżo-
wanie ulic Markiefki i Katowickiej). Gdy 
przeniesiemy się na drugą stronę miasta 
do Załęża, czeka na nas mural przesta-
wiający niesamowitą kobietę, dr Jolantę 
Wadowską-Król, która ratowała dzieci 
chore na ołowicę w Burowcu i Szopieni-
cach (ul. Gliwicka 58).

Z wysoka lepiej widać 

Z tego miejsca z wysokości 40 m można 
podziwiać Strefę Kultury oraz panoramę 
Katowic! W trakcie budowy nowej sie-
dziby Muzeum Śląskiego swoje drugie   

życie dostała wieża szybu „Warszawa II”,  
która została zaadaptowana na wieżę 
widokową. Obiekt zyskał swój dawny 
blask. Wieża widokowa jest czynna 
sezonowo, jej dostępność jest także 
uzależniona od aktualnie panujących 
warunków atmosferycznych. Informacje 
na temat aktualnej możliwości wjazdu 
na wieżę można zaczerpnąć w kasach 
lub punkcie informacyjnym Muzeum 
Śląskiego. Jednorazowo na wieży mogą 
przebywać maksymalnie 4 osoby. W za-
leżności od natężenia ruchu zwiedzają-
cych, czas przebywania na platformie 
widokowej regulują pracownicy Mu-
zeum w zakresie od 5 do 15 minut. 
Wieża widokowa jest czynna od wtorku 
do niedzieli w godz. od 10.00 do 20.00 
(ostatni wjazd o 19.50). Chcąc skorzy-
stać z wieży widokowej, warto upewnić 
się, że jest ona czynna, dzwoniąc do in-
formacji: 32 213 08 70.

Na klopsztandze,  
czyli czar  
dawnych zabaw

Choć trudno w to dziś niektórym uwierzyć, 
szczególnie najmłodszym pokoleniom, 
kiedyś nie było telewizji, komputerów, 
smartfonów. Wakacje to doskonały 
czas, by pokazać dzieciom czar dawnych 
zabaw. 

Zabawa na klopsztandze (czyli 
trzepaku), gra w klasy, zabawa w dwa 
ognie i berek – to tylko niektóre propo-
zycje. A może inspiracji do zabaw po-
szukać jeszcze dawniej? Dekady temu 
popularna była klipa – potrzebne były 
dwa kije o zaostrzonych końcach, wybi-
jało się większym kijem ten mały z koła 
jak najdalej, a inni zawodnicy próbowali 
złapać klipę lub odkopnąć w kierunku 
koła. Ostatni zostawał klipą. Popularne 
też było kulanie felgi (np. rowerowej), 
skokanie w guma, szycie szmacianych 
lalek czy piłek, tak zwanych szmacioków. 
Dziewczynki wyplatały koszyczki czy 
wianki z trawy. Starsi zasiadali np. przy 
skacie. 

Palce lizać, czyli 
kuchnie świata na rynku

W lipcu na rynku gratka dla smakoszy, 
od 3 do 5 lipca zawitają tu food trucki. 
Jak zapewniają organizatorzy, poja-
wią się niespodzianki i nowości. Będzie 
można spróbować sushi w wydaniu 
street food, a także poczuć klimat sło-
necznej Chorwacji. – Tradycyjnie przy-
gotowaliśmy bogatą ofertę dań z kuchni 
azjatyckiej. Pojawią się klasyki street fo-
odu, a dla łasuchów najlepsze słodycze: 
owoce w czekoladzie, churrosy z nutellą, 
lody tradycyjne i tajskie oraz gofry. Mamy 
też niespodziankę w strefie muzyki – za-
pewniają organizatorzy.

W lipcu odbędzie się także inne wy-
darzenie o charakterze food truckowym, 
tj. Festiwal Kuchni Azjatyckiej. Od 24 do 
26 lipca Park Powstańców Śląskich, przy 
katowickim rondzie im. J. Ziętka, zamieni 
się w prawdziwe aleje Azjatyckiego Street 
Foodu. Znajdziecie tu potrawy m.in. z Ja-
ponii, Chin, Indii, Korei czy Tajlandii.

Dla moli książkowych
W te wakacje, w ramach akcji Wirtualne 
Lato z Książką, wybieramy Miejską Biblio-
tekę Publiczną! Stawiamy na działania na ło-
nie natury i w zgodzie z naturą. Wczuwać 
będziemy się w rytm naszej planety i słu-
chać sygnałów, które do nas wysyła. Co to 
znaczy być minimalistą? Być zero waste? 
Co realnie możemy robić dla naszej pla-
nety? Tym razem zapraszamy do między-
pokoleniowego spędzania lata. W naturalny 
sposób każdy znajdzie w naszej ofercie 
coś dla siebie. Będziemy proponować 
spotkania, warsztaty, miejsca, które warto 
odwiedzić, zabawy i gry literackie oraz 
quizy, ale przede wszystkim literaturę 
na lato. A wszystko to można będzie bezkar-
nie robić naturalnie w otoczeniu przyrody. 
Szczegóły na mbp.katowice.pl oraz profilu 
Facebook Biblioteki oraz filii.

Przybij piątkę 
z Filharmonią Śląską 
w Muzeum Śląskim 

Muzeum Śląskie i Filharmonia Śląska 
zapraszają na muzyczne spotkania, 
które w każdą wakacyjną sobotę, po-
cząwszy od 4 lipca, ukoją spragnionych 
koncertów melomanów. Bo cóż może 
być piękniejszego niż dźwięki rozbrzmie-
wające pod gołym niebem w środku 
lata, w dodatku w wyjątkowym otoczeniu? 

W przestrzeni Muzeum Śląskiego w lip-
cowe i sierpniowe soboty o godzinie 19.00 
odbywać się będą koncerty filharmoników 
śląskich. Przygotowany został program 
idealny na letnie wieczory, łączący ponad-
czasowe dzieła takich kompozytorów, jak 
Mozart, Haydn czy Beethoven z muzyką 
związaną z naszym regionem, który jest 
kolebką wielkich twórców. Zabrzmią m.in. 
słynne uwertury i symfonie, a wszystko 
to w niezwykłej przestrzeni Muzeum, łą-
czącej styl industrialny z nowoczesnością. 
Na scenie zobaczymy zarówno Śląską Or-
kiestrę Kameralną, Chór i Orkiestrę Symfo-
niczną Filharmonii Śląskiej, jak i mniejsze 
składy instrumentalne. Każdy z koncertów 
będzie więc inny, a różnorodność brzmie-
nia, programu i stylów zaspokoi każdy gust 
muzyczny. Wstęp: 5 zł.

Szczegółowy program ukaże się 
na stronie filharmonia-slaska.eu oraz  
muzeumslaskie.pl
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SZTUKA W CIENIU KORONAWIRUSA

Nagrody prezydenta  
dla uzdolnionej młodzieży
W tym roku, w związku z sytuacją epi-
demiologiczną, zrezygnowano z or-
ganizacji uroczystości wręczenia na-
grody Prezydenta Miasta Katowice dla 
wybitnie uzdolnionych uczniów kato-
wickich szkół artystycznych. Marcin 
Krupa, prezydent Katowic, skierował 
do laureatów pismo gratulacyjne, któ-
re wraz z dyplomem zostało wysłane 
pocztą na adresy domowe laureatów. 
–  Wierzę, że w następnych latach będę 
miał wiele okazji do osobistego złożenia 
gratulacji w związku z przyszłymi osią-
gnięciami w wybranej dziedzinie sztuki, 
która stanie się pasją na całe życie i przy-
niesie spełnienie zawodowe. Serdecznie 
gratuluję nagrody, życząc dalszych sukce-
sów, a także zdrowia i szybkiego powrotu 
do zajęć szkolnych – napisał prezydent. 

W tym roku nagrody pieniężne (1 tys. 
zł) otrzymali: Matylda Naczyńska, Marcin 

Rockstein z Zespołu Szkół Plastycznych, 
Ewa Achtelik, Dominik Psiurski, Ja-
kub Ryś z Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I i II stopnia im. M. Karłowicza, Jacek 
Burzyk, Paweł Bywalec, Franciszek Lużyń-
ski z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej II stopnia im. K. Szymanow-
skiego, oraz Jan Biegański, Jerzy Holewa, 
Julia Willner-Paster z Państwowej Ogól-
nokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia  
im. St. Moniuszki.

– Jestem szczęśliwa i bardzo się cieszę, 
że za swoje osiągnięcia artystyczne zosta-
łam laureatką Nagrody Prezydenta Miasta 
Katowice. Jest to dla mnie ogromne wy-
różnienie i zaszczyt, dopinguje mnie do 
dalszej pracy. W planie mam kolejne kon-
kursy i koncerty, bo moim marzeniem jest 
zostać koncertującą pianistką i mieć własny 
fortepian – mówi jedna z nagrodzonych, Ju-
lia Willner-Paster.  (SR)

HISTORIA

Pamięć o powstańcach z Bogucic
99 lat temu odbyło się III powstanie ślą-
skie – zbrojne wystąpienie trwające od 
2/3 maja do 5 lipca 1921 roku, mające 
na celu przyłączenie Górnego Śląska 
do Polski. Ostatnie z trzech powstań 
śląskich, jedna z pięciu polskich insu-
rekcji w historii zakończonych sukce-
sem. W tym roku, podobnie jak w latach 
ubiegłych, delegacja z Katowic złożyła 
kwiaty na znajdującym się w Lichyni gro-
bie powstańców z katowickich Bogucic. 
Powtarzam ich nazwiska od lat. I powtarzać 
będę. Bo byli jednymi z nas. Katowiczanami: 
F. Falkus, A. Fridrich, S. Gacek, E. Górny,  
J. Hudzikowski, H. Klaus, B. Klein, J. Kleinert, 
J. Krawczyk, J. Krząkała, F. Kuś, R. Laluśny, 
P. Loska, W. Matura, E. Mencel, J. Mencel,  
H. Midleja, J. Musioł, P. Olkis, J. Pelka,  
F. Poloczek, P. Siupka, M. Sklorz, W. Sok,  
A. Tkocz, W. Wilkowski, F. Zając, F. Zawada,  
J. Ziętek. Listę na nagrobku poprzedza zwię-
złe zdanie: „Polegli w III Powstaniu Śl. w dniu 
2 VI 1921 r.”. I pod listą: „4 komp. II B. 3 PP”.

In memoriam aeternam
Oddział powstańczy przybył z Bogucic 
pod Górę Świętej Anny, do Lichyni. Tu 
29 z nich poniosło śmierć. Tak zwięźle 
brzmi opowieść o historii katowiczan, jaka 
wydarzyła się 99 lat temu. Zbiorowa mogiła 
usytuowana jest na skraju pola, nieopodal 
drogi wiodącej w zagajnik.

Co roku jesteśmy tu my, katowiczanie, 
żeby dać świadectwo naszej pamięci. W 99. 
rocznicę tamtych wydarzeń w imieniu 

nas wszystkich pojechaliśmy do Lichyni, 
żeby w ciszy, z modlitwą, pochylić się nad 
historią. Zapłonął znicz od leśniczan. My: 
ks. dr hab. Damian Bednarski – historyk, 
Uniwersytet Śląski; dr Jacek Siebel – histo-
ryk, dyrektor Muzeum Historii Katowic, 

Sławomir Stanowski – historyk, Muzeum 
Historii Katowic, dr Piotr Baranowski, hi-
storyk, emerytowany nauczyciel LO Mic-
kiewicza w Katowicach, Sławomir Rybok, 
dziennikarz redakcji „Nasze Katowice”; go-
spodarze miejsca: inż. Andrzej Iwanowski –  

zastępca burmistrza Leśnicy, Joanna Ojdana 
– dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego, 
Przemysław Jagiełła – historyk, pracownik 
Muzeum Czynu Powstańczego (MCP), Jó-
zef Szyndzielorz – emerytowany wieloletni 
pracownik MCP, powiedzieliśmy nad mo-
giłą – każde z nas – kilka słów. 

Powstańczy, żołnierski grób to, pamię-
tajmy o tym: zaprzeczenie wojny, każdej 
wojny. Apoteoza pokoju i życia. Nasze piel-
grzymowanie wiodło nad kolejne, powstań-
cze, zapewne w dużej mierze katowiczan 
groby. Do Zalesia. Na cmentarz i w las. Tu 
spoczywają polegli powstańcy z pułku Ru-
dolfa Niemczyka. Groby bezimienne… Mu-
zeum Czynu Powstańczego – dokumenty, 
ulotki, prasa z tamtych lat, zdjęcia. Czy ktoś 
dziś potrafiłby rozpoznać swoich przodków 
na zdjęciach protestujących albo demonstrują-
cych tłumów w roku 1921? Jeszcze Góra Świę-
tej Anny – sanktuarium, cmentarz i widok 
na Górny Śląsk, aż po „naszą”, przemysłową 
część. Na murze, okalającym niegdysiejszy 
majątek ziemski w Sławięcicach i resztki pa-
łacu, tabliczka, zaświadczająca o wykonywa-
nych tu egzekucjach na powstańcach. 

W roku ubiegłym przywieźliśmy z cmen-
tarza w Bogucicach na grób w Lichyni 
ziemię z powstańczego grobu Alojzego i Wa-
lentego Stawowych. W tym roku z powstań-
czej mogiły w Lichyni zabraliśmy grudę 
ziemi do Katowic. Spotkamy się przy mogile 
braci Stawowych, żeby oddać ją na spoczy-
wanie Bogucicom.  

(STANISŁAWA WARMBRAND)

MIASTO DOMAGA SIĘ PRZEPROSIN W SĄDZIE

Miasto Katowice złożyło  
pozew przeciwko TVP1
W drugiej połowie stycznia na antenie 
telewizji publicznej TVP1 wyemitowany 
został program „śledczy” Anity Gargas 
dotyczący Katowic. Wielowątkowy ma-
teriał, który rzekomo dotyczył budowy 
stadionu miejskiego, został zmanipu-
lowany, pojawiały się w nim fragmen-
ty stojące w sprzeczności z rzeczywi-
stością. Materiał został skrytykowany 
przez media regionalne. 
–  Autorzy programu w żenujący spo-
sób zmanipulowali przekaz, który 
nie miał nic wspólnego z dziennikar-
ską rzetelnością i prawem do kry-
tyki. Z przykrością stwierdzam, 
że znając format tego programu, nie 
jestem zaskoczony takimi metodami 
działania i zakłamywania rzeczywistości – 
komentował sprawę po emisji programu 
prezydent Marcin Krupa. –  Otrzyma-
łem wiele głosów m.in. od mieszkańców, 

samorządowców i dziennikarzy z naszego 
regionu, którzy byli oburzeni tak skanda-
licznym przedstawieniem Katowic. Nie 
ma mojej zgody na naruszanie dobrego 
imienia miasta – dodał prezydent i zapo-
wiedział, że w trosce o dobry wizerunek 
Katowic zostaną podjęte kroki prawne. 
Zgodnie z zapowiedzią prezydenta w po-
łowie marca kancelaria Kotulski Köhler 
Przybysz, reprezentująca Miasto Kato-
wice, wezwała TVP do publikacji prze-
prosin. TVP przeprosin nie opublikowało, 
dlatego w czerwcu przeciwko Telewizji 
Polskiej SA i autorom programu „śled-
czego” Anity Gargas złożony został po-
zew sądowy, w którym zawarto żądanie 
przeproszenia Miasta Katowice, spro-
stowania przekazanych nieprawdziwych 
informacji, a także zasądzenia od pozwa-
nych wpłaty 100 tys. zł na cele charyta-
tywne.  

Mogiła katowickich powstańców w Lichyni
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ROZMOWA Z PROF. RYSZARDEM KOZIOŁKIEM, NOWYM REKTOREM UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Uniwersytet to instytucja prawdy
W maju Kolegium Elektorów Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach wybrało 
nowego rektora uczelni na kadencję 
2020–2024. Został nim prof. Ryszard 
Koziołek, dotychczasowy prorektor 
ds. kształcenia i studentów. Z nowo 
wybranym rektorem rozmawia Ma-
ciej Szczawiński.

Chciałbym zacząć od kwestii najbardziej 
aktualnej, którą za cenę pewnej emfazy 
ująć by można tak: „Uniwersytet 
i pandemia”... Czy Pana zdaniem to 
czas przewartościowań? Koniecznych 
modulacji i zmian? A może jedynie szansa 
potwierdzenia starych dobrych reguł, 
bo uzus pozostaje niezmienny?

Najpierw było ogromne wyzwanie, 
jak w kilkanaście dni przenieść kształce-
nie dziesiątków tysięcy studentów w prze-
strzeń wirtualną. To się w ponad 90% 
udało za cenę ogromnego wysiłku na-
uczycieli akademickich i studentów. 
Nauczyliśmy się korzystania z narzę-
dzi i platform do zdalnego kształcenia, 
będziemy z tego korzystać w przyszłości. 
Zarazem wszyscy mamy poczucie, a wła-
ściwie pewność, że to nie jest prawdziwy 
uniwersytet, ale „uniwersytet stanu wy-
jątkowego”, czyli taki, w którym dla bez-
pieczeństwa zawiesiliśmy część swoich 
praw i form życia publicznego. A tym jest 
bycie razem dla wiedzy i dzięki wiedzy. 
Myślę, że zrozumieliśmy lepiej, dlaczego 
od tysięcy lat edukacja opiera się na tak 
tradycyjnym modelu, jak spotkanie na-
uczyciela i ucznia w celu wymiany wie-
dzy i umiejętności. Można to robić zdalnie, 
ale nauczanie jest najbardziej efektywne, 
kiedy odbywa się wspólnie w przestrzeni 
rzeczywistej, kiedy wiedza jest wcie-
lona i uspołeczniona. 
Jest Pan autorem Strategii Rozwoju 
Uniwersytetu Śląskiego na lata 
2020–2025. Dziewięć sugestywnie 
sformułowanych punktów, każdy zasługuje 
na osobną rozmowę i rozwinięcie. Skupię 
się na jednym: „Wspólnota, która myśli 
razem”. Odnoszę wrażenie, że taka 
intelektualno-duchowa solidarność, 
pod każdym względem, ma dzisiaj bardzo 
pod górkę.

Zawsze fascynowało mnie to, co 
rozgrywa się na styku dyscyplin na-
ukowych, w miejscach, kiedy moje 
dociekania wkraczają na pole historii, so-
cjologii, biologii, teologii – a tak jest prze-
cież z badaniami literatury i języka. I wtedy 
powinienem się zatrzymać, jeśli nie chcę 
być ignorantem lub co najwyżej dyletan-
tem. Uniwersytet daje bezkonkurencyjną 
szansę dialogu różnych nauk o tym samym 
przedmiocie. To nie tylko ciekawość, jak 
robią to inni badacze. Wiemy doskonale, 
że żadna nauka, żadna dyscyplina, żaden 
pojedynczy badacz lub zespół nie roz-
wiążą w pojedynkę kluczowych proble-
mów, z jakimi boryka się człowiek. Kto 

potrafi dziś powiedzieć, czy dla poprawy 
stanu klimatu Ziemi większe znaczenie 
będą miały badania z zakresu ekonomii, 
komunikacji społecznej czy chemii środo-
wiska? Pewne jest tylko, że wszystkie. Ale 
wartość uniwersyteckiej wspólnoty sięga 
dalej niż korzyści naukowe. Tworzymy 
niezwykle zróżnicowane środowisko lu-
dzi potrzebujących się nawzajem i od siebie 
zależnych. Jako całość jesteśmy dowodem, 

że możliwe jest pokojowe współmyśle-
nie i dialog o tym samym przedmiocie, 
prowadzone przez ludzi o często odmien-
nych punktach widzenia! Naszym obo-
wiązkiem jest przenosić wiedzę, sposób 
myślenia i dialogu z uczelni poza jej mury, 
do naszych światów codziennych.
Blisko dwadzieścia lat temu prof. 
Tadeusz Sławek opublikował głośny 
esej „Antygona w świecie korporacji”. 
Bohaterka tragedii Sofoklesa to w tym 
ujęciu współczesny uniwersytet, rozdarty 
pomiędzy wolnością myśli (niepodległość 
intelektualna), a „ściśle zawodową 
biegłością i ekonomiczno-administracyjną 
skutecznością”. Czy rozpoznanie Pana 
zdaniem pozostaje zasadne?

To ciągle jedna z najważniejszych ksią-
żek o uniwersytecie, jakie napisano w Pol-
sce. Napięcie opisane przez prof. Sławka 
nadal jest w mocy i chyba takim pozosta-
nie. Wiedza i nauka to – obok zasobów 
naturalnych i energii – najważniejsze do-
bro ludzkości. Zatem pokusa kapitalizacji, 
czyli zamiany tego dobra na zysk, jest natu-
ralna. Ale paradoks polega na tym, że pre-
sja na badania, których wyniki można 
szybko wdrożyć i sprzedać, nie sprzyja 
rozwojowi nauki. Inaczej mówiąc: wolność 
badań naukowych i swoboda myślenia bar-
dziej nam się opłaca. Jest wszelako jeden 
warunek, mianowicie, że nauka i kształ-
cenie w każdym uniwersytecie podle-
gają nieustannej konfrontacji ze stanem 

nauki i wiedzy na świecie. Ani polityka, 
ani biznes nie mogą mieć rozstrzygającego 
wpływu na to, jakie badania prowadzi się 
na uczelniach, ani na to, czego i jak uczymy. 
Także dlatego, że – oprócz nauki i kształ-
cenia – uniwersytet ma zobowiązania 
wobec społeczeństwa, dla którego jest naj-
ważniejszą „instytucją prawdy”. 
„Czytajmy klasyków, by poznać 
przyszłość”. To silnie zapadająca w pamięć 
fraza najnowszej Pana książki „Wiele 
tytułów”. Zatem waga ciągłości w kulturze 
i zaufanie do „lustra” tejże, które powie 
nam prawdę. Co jednak począć, kiedy 
zwierciadło coraz bardziej z gabinetu tych 
„krzywych”, o ile nie całkiem już rozbite?

Przekonanie, że pewne książki napi-
sane dawniej opisują moją współczesność 
lepiej, niż te powstałe za mojego życia 
wypływa pewnie z moich filologicznych 
obsesji, ale jest też obiektywnym efek-
tem działania arcydzieł. Pewne książki 
mają zdolność wyrwania się z objęć hi-
storii i wędrowania przez wieki z kolej-
nymi pokoleniami, które traktują je jak 
swoje. Tak jest z „Hamletem”, „Faustem”, 
„Lalką” i wieloma innymi. Ale w tym 
„efekcie arcydzieła” jest coś więcej! Mia-
nowicie składnik profetyczny – takie tek-
sty pozwalają nam pomyśleć, co będzie 
lub co być może. Franz Kafka określił to 
znakomicie, porównując owe książki do 
lustra i nieco spieszącego się zegara za-
razem. Co by oznaczało, że one naśladują 
rzeczywistość, ale tę, która dopiero się 
zdarzy. To prawda, to lustro nie jest kom-
pletne i nigdy nie było, ale krzywizny i za-
łamania obrazu są nieuniknione, bowiem 
prócz rozumu mamy także uczucia. I do-
piero z tego połączenia powstaje ludzki 
obraz świata.
Czytałem i słyszałem, jak w kilku 
wywiadach silnie podkreślił Pan swój 
związek z Katowicami. Jakie refleksje, 
wspomnienia i marzenia towarzyszą Pana 
myślom naszym mieście dzisiaj? 

Żyję w tym mieście od 1989 roku. I co-
dziennie przecieram oczy ze zdumienia, 
jak bardzo się zmieniło. Ale w ciągu tych 
lat doszło do mnie, że obok fascynacji 
dynamiką zmian ja Katowice po prostu 
ogromnie lubię, tak jak lubi się interesu-
jącego, pomysłowego, poszukującego czło-
wieka, który jest zarazem skromny i pewny 
siebie. Lubię jego szorstką różnorodność, 
rozmaite interferencje stylów, trady-
cji, urody i brzydoty; jego wyspy zieleni, 
enklawy dzielnic i osiedli. To jest ożyw-
cze i twórcze, nie pozwala myśli spocząć. 
Podobnie ożywcze jest przenikanie się 
dwóch wielkich komponentów społecz-
nych Katowic – świata fizycznej pracy 
oraz nauki i sztuki. Nie wolno zredukować 
żadnego składnika. To sąsiedztwo wytwo-
rzyło unikalną kulturę, która jeśli będzie 
zrozumiana, opowiedziana i rozwijana, 
uczyni z naszego miasta jedno z najlep-
szych miejsc w Polsce do życia i do pracy.  

Obok fascynacji
dynamiką
zmian ja Katowice 
po prostu ogromnie lubię, 
tak jak lubi się
interesującego,
pomysłowego, 
poszukującego
człowieka, 
który jest zarazem 
skromny i pewny siebie

Prof. Ryszard Koziołek
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KATOWICKI PAKIET DLA KULTURY

Literatura czasów pandemii
Katowicki Pakiet dla Kultury został 
ogłoszony w kwietniu przez prezyden-
ta Marcina Krupę jako element walki ze 
społecznymi i ekonomicznymi skutka-
mi pandemii. 
–  Epidemia koronawirusa uderzyła 
mocno w cały sektor kultury. Nie mo-
gły odbywać się koncerty, przedsta-
wienia teatralne, spotkania autorskie, 
wernisaże. Z dnia na dzień setki arty-
stów i podmiotów kulturalnych straciły 
źródło dochodów. Choć świat kultury po-
wraca powoli do normalnego funkcjono-
wania, to jednak wciąż obowiązuje wiele 
obostrzeń. Oczywiście w Katowicach na-
sze działania koncentrują się na ratowaniu 
życia i zdrowia ludzi oraz reaktywowa-
niu gospodarki. Musimy jednak pamię-
tać o kulturze, która jest niezmiernie ważna 
dla mieszkańców Katowic i rozszerza ofertę 
spędzania czasu wolnego – mówi prezydent 
Marcin Krupa.

Pakiet dla Kultury zawierał m.in. wspar-
cie dla katowickich twórców literatury. Dla 
najlepszych nadesłanych prac regulamin 
konkursu, poza nagrodami finansowymi, 
gwarantował także ich przedstawienie 
na łamach „Naszych Katowicach”. Za-
praszamy do zapoznania się z nagrodzo-
nymi pracami.

LITERATURKA
Pan tutaj nowy. Pan się tak nieśmiało do-
siadł do baru. Proszę się nie krępować, 
my tu sami swoi. Wszyscy o podobnych 
życiorysach i twarzach. Do tego wszyscy 
ludzie, a to już jest coś, co nas łączy na do-
bre i złe. 

Proszę spojrzeć:
Tamten facet z brodą, dajmy na to, on 

był tutaj, zanim ja się zjawiłem, a proszę mi 
wierzyć, ja zjawiłem się tu jeszcze w plejsto-
cenie. A ten łysy obok tego z brodą to był tu, 
zanim ten z brodą się tutaj zjawił. A tam-
ten w okularach obok tego łysego to był tutaj 
od zawsze. Sami swoi. Przyzwyczai się pan. 
Pan, jak rozumiem, chce do klubu naszego 
dołączyć. Jak pan chce, to chce. 

Zresztą, po tej pańskiej apary-
cji i swetrze wyciągniętym, i po tym 
głodzie w oczach widzę, że składanie lite-
rek w zdania artystyczne panu nie obce. 
Jak się pan dobrze przyjrzy, każdy ma 
ten głód w oczach. I ja, i ten z brodą, i ten 
łysy, i ten w okularach – otóż my zbieramy 
się tutaj, żeby smakować literaturę. Pochła-
niamy ją w ilościach dla podłego ducha nie-
wyobrażalnych, śmiertelnych wręcz. 

Wszystkim nam przyświeca jedno 
motto: literatura w duszy, literatka w dłoni.

I komu jak komu, ale panu nie muszę 
chyba tłumaczyć, że traktujemy to motto 
bez przymrużenia oka. Poważnie jak samą 
śmierć. Moje dni przepełnione są literkami. 
Literek tu, literek tam. A zawsze z najwyż-
szymi ambicjami czytelniczymi. Z czasem 
każdego zżera przyzwyczajenie, ma swoje 

ulubione tytuły, autorów, do których wraca 
niemal co wieczór, ale nim do tego dojdzie, 
trzeba poznać każdą literkę. Mnie żadna 
literka nie jest obca. Znam je wszystkie 
od A do Żubrówki. Różnorodność – to moje 
hasło przewodnie. Styl, proszę pana, opiera 
się na swojej własnej drodze, pomiędzy cu-
dzymi stylami. Od tego, jak składasz słowa, 
aż po trzymanie kieliszka. 

A ten łysy, niech pan spojrzy (nie zawra-
cajmy sobie głowy imionami i na to przyjdzie 
czas), on jest bardzo powściągliwy w swojej 
twórczości. Dla niego liczy się konkret, bez 
ozdobników i zbędnej opisowości. Jak wali, 
to bez zapity. Można by rzec – egzystencjali-
sta. Czytelnik Hemingwaya.

Ten z brodą z kolei to zupełne prze-
ciwieństwo tego łysego. Nie potrafi zde-
cydować się na własny głos. Jest jowialny 
dość i nieźle operuje przenośnią (szcze-
gólnie w przestrzeni między stolikami), 
ale raz za razem zmienia stylistykę. Cza-
sem kilka razy w ciągu jednego wieczoru. 
Skutek – opłakany. Szczególnie, kiedy 
dnia następnego próbuje przejrzeć swoje 
literackie osiągnięcia. Grafomania stoso-
wana. Czasem jednak, jak zresztą każdy 
(pan zapewne też tak miewa), zabłyśnie 
jakąś dramatyczną frazą, niestety najczę-
ściej dość rwaną… Jest kimś pomiędzy 
Henrykiem Sienkiewiczem a Gertrudą 
Stein z przebłyskami Osieckiej. Trudno 
się z takim obcuje. 

Mnie marzy się epopeja. Poemat 
iście homerycki. Poemat niczym ży-
cie! Przelewam więc swoje myśli 
na papier w całonocne księgi, frazami o stu-
gramowej pojemności. Proszę mnie jednak 
nie mylić z Homerem. Moja twórczość prze-
pełniona jest powtórzeniami i łamanym 

rytmem, zwłaszcza kiedy rozpiszę się 
już na dobre. Lubię pojedyncze litery, 
wielkie metafory (szczególnie te ojczyź-
niane) i wielkiego ducha. Gdy już na dobre 
ogarnie mnie literacki szał, wybijam się po-
nad gawiedź, szybując gdzieś pod powałą 
kosmosu, spychając wszelkie troski i całą 
małość za próg jutra! Niech mnie dopadną 
wraz z bólem głowy, słońcem i nudnościami, 
ale nie w chwilach uniesień. Gówno niech 
nie czepia się duszy!

Raczej poszukuję raju utraconego niż 
straconego czasu. Z tym drugim jest wprost 
przeciwnie. O pogoni za rozumem nie 
wspominając. Wciąż na wschód od Edenu. 
Wciąż u kresu sił i nocy, na szczęście ta jest 
dla nas czuła. Nasza matka noc.

Czasem co prawda są problemy z de-
klamacją i przy tej twórczości język się plą-
cze, ale przecież chodzi o sam akt. Moment 
uniesienia. Od blatu stołu aż ku samej duszy. 

Pan się uśmiecha, pan rozumie. Więc 
chyba nie muszę już więcej strzępić ję-
zyka. Zatem proszę pana, czas tworzyć. 
Literatura w duszy, literatka w garści. Pań-
skie zdrowie!

 Mateusz Świstak – absolwent Wydziału 
Polonistyki na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, z zawodu opowiadacz i interpreta-
tor tradycyjnych opowieści. Za książkę 
„Timburu” otrzymał w 2016 r. nagrodę 
specjalną w konkursie im. Astrid Lind-
gren Fundacji ABCXXI Cała Polska 
czyta dzieciom. Współpracował z insty-
tucjami kultury na Śląsku i w Małopolsce, 
gdzie prowadził spotkania poświęcone 
etnografii, podróżom i literaturze. Jest 
autorem poradnika „Zabawy z Ryżem” 
(wydawnictwo Harmonia), przewodnika 

po Katowicach (Wydawnictwo Bez-
droża), a także kilku książeczek dla dzieci, 
które czekają na swoją premierę w 2020 
roku. Pisze teksty piosenek dla zespołu 
„Baśnie Zebrane”, artykuły do prasy bran-
żowej, a także prowadzi blog: basniena-
warsztacie.pl.

ŻER

Dzisiejsze wiadomości chciałbym zacząć
od historii wymierania, 

od ciemnej plamki głodu 
w prowincji Hubei,

od słabego mężczyzny z miasta Wuhan,
który w sieć naprędce spowitą z włosów

 swojej zmarłej córki
łapał nietoperze, targał ich skrzydła 

i zachwalał mięso
na lokalnym targu w środkowych

Chinach, 
w jednym z największych ośrodków gospodarczych 
współczesnych Chin z dużym udziałem kapitału 
wielkich światowych korporacji; rozwinięty 
przemysł wysokich technologii, hutnictwo metali, 
przemysł włókienniczy, spożywczy, maszynowy, 
stoczniowy, samochodowy, chemiczny oraz 
rafineryjny. Centralny węzeł komunikacyjny, 
duży port nad rzeką Jangcy, port lotniczy 
Wuhan-Tianhe.

Dzisiejsze wiadomości chciałbym zacząć 
od historii wymierania,

od roku 2020, w którym ludzie jedzą 
nietoperze, bo są głodni,

a noc rozkłada się w ich mięśniach,
pompowana przez potężne rzeki krwi,
które przelewają się z żołądka do tkanek,
z warg do czaszki,
z pękających soków trawiennych,
do prowincji Hubei, gdzie pożar trawi już 

2000 osób,
a noc powoli wypełza z jaskini,
na żer.

 Łukasz Gamrot – dziennikarz, pisarz, 
właściciel agencji marketingowej. Laureat 
kilkudziesięciu ogólnopolskich konkur-
sów literackich, w tym. im. R. Wojaczka, 
im. J. Kulki, im. K.C. Norwida. Dwukrotny 
stypendysta Marszałka Województwa Ślą-
skiego w dziedzinie kultury. Laureat nagrody 
dla najlepszego dziennikarza im. M. Kasza  
oraz nagrody Organizatora 49. Festiwalu 
Fama. Publikował m.in. w „Dzienniku 
Zachodnim”, „Gazecie Wyborczej” „Ty-
glu Kultury” i na antenach radia Katowice 
oraz Egida. Organizator i popularyzator 
slamów poetyckich: Slam na T.Rawie, Ka-
totoka Slam i pierwszych Ogólnopolskich 
Mistrzostw Slamu. W 2019 roku został 
polskim gospodarzem włoskiego programu 
telewizyjnego „Eurogames”, który był emi-
towany we Włoszech, Grecji i Hiszpanii. 
Aktualnie przygotowuje się do realiza-
cji autorskiego talk-show w Katowicach:  
The Gamrot Show.  
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KATOWICE DLA SENIORA
Epidemia to trudny czas dla seniorów, ale mówią: „Damy radę, bo mamy siebie!”
Seniorzy z Dąbrówki Małej…
Dąbrówka Mała to jedna z dzielnic Kato-
wic, dość odległa od centrum miasta i może 
nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że ja-
dąc samochodem w kierunku Warszawy, 
po lewej stronie mijamy kościół z charak-
terystyczną kopułą, który należy właśnie 
do Dąbrówki.

Podobnie jak w całym naszym mieście, 
liczba seniorów w tej dzielnicy obejmuje 
prawie 30% jej mieszkańców. Jak żyją tu-
taj osoby starsze, czym się zajmują, co ich 
cieszy, a co martwi, kto pomaga im godnie 
żyć? Do chwili wybuchu pandemii życie se-
niorów było unormowane i miało charak-
ter wspólnotowy.

We wtorkowe przedpołudnie w salce 
parafialnej, chętnie użyczanej przez Pro-
boszcza Parafii św. Antoniego, seniorzy 
zrzeszeni w klubie seniora spotykali się 
przy kawie. W czasie spotkania wy-
słuchiwali pogadanek z różnych dzie-
dzin wiedzy, podejmowali dyskusje 
na tematy związane z ich dzielnicą czy 
dotyczące problemów bardziej ogól-
nych, a także uczestniczyli w grach planszo-
wych. W działalności tego klubu, który jest 
stowarzyszeniem zwykłym, w organiza-
cji zajęć dla seniorów udział brali również 
przedstawiciele RJP nr 14, jak i lokalnego 
stowarzyszenia, które podjęło pożyteczną 
inicjatywę o charakterze ekologicz-
nym, angażując w jej realizację seniorów 
uczestników klubu. Z resztek materiałów, 
jak i starych firan seniorzy szyli torebki, 
które następnie rozdawane kupują-
cym w „Biedronce” mogły być używane 
wielokrotnie na zakupy np. warzyw, za-
stępując foliowe torebki. W ten sposób 
seniorzy przyczyniali się do ochrony śro-
dowiska naturalnego.

Uczestnicy klubu seniora regularnie od-
wiedzali miejscowe Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych 25+, uczestnicząc we 
wspólnych zajęciach z niepełnosprawnymi. 
Ważne miejsce w życiu seniorów zajmo-
wała miejska biblioteka nr 20. Bardzo życz-
liwa kadra pracująca w bibliotece zawsze 
chętnie witała w swoich pomieszczeniach 
wszystkich czytelników, a szczególnie se-
niorów, wysłuchując ich i podpowiadając, 
co warto przeczytać.

Pandemia spowodowała, że wszelkie 
spotkania grupowe zostały odwołane, a ży-
cie towarzyskie zostało zredukowane do 
rozmów telefonicznych czy kontaktów in-
ternetowych. Pani przewodnicząca klubu 
seniora kontaktowała się z uczestnikami, 
dowiadując się o ich potrzebach, jak i samo-
poczuciu. Aktualnym solenizantom składała 
życzenia, zapewniając o pamięci.

Niewątpliwie trudny był okres ostatnich 
miesięcy, szczególnie dla seniorów, którym 
samotność bardzo utrudniała życie. Miejmy 
nadzieję, że najbliższe miesiące pozwolą 
na wzrost aktywności ludzi starszych i by-
cie razem bez zagrożeń.

(HELENA HRAPKIEWICZ,  
PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. SENIORÓW)

…z Wełnowca-Józefowca 
i Dębu…
Izolacja stała się nową rzeczywistością dla 
każdego. Zrodziła problemy i postawiła 
przed nami wyzwania, przede wszystkim 
wymusiła konieczność adaptacji do nowych 
warunków życia.

Nowa, inna rzeczywistość, o tyle wy-
daje się trudniejsza dla seniorów, że są 
oni szczególnie narażeni na skutki epide-
mii. W sprawach życia codziennego naj-
częściej mogli liczyć na pomoc rodziny, 
sąsiadów czy pracowników MOPS. Szcze-
gólnie doskwierał im jednak brak spotkań 
twarzą w twarz. Telefoniczne kontakty były 
jedynie namiastką. Spotkania na warszta-
tach przy kawie i ciastku w Programie 
Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józe-
fowiec i Dąb były niegdyś nieodłącznym 
elementem każdego tygodnia dla senio-
rów. W czasie kwarantanny kontakty te 
przeniosły się do sieci, gdzie wcale nie stra-
ciły na jakości. – Bałam się, że przyjaźnie, 
które zawarłam w PAL, rozluźnią się przez 
to odosobnienie, że nie będzie do czego wra-
cać i znów będzie mi doskwierać samotność. 
Myliłam się, bo ku mojemu zaskoczeniu na-
sze przyjaźnie umocniły się przez kontakt 
telefoniczny w tym trudnym czasie – powie-
działa pani Janina, jedna z seniorek, uczest-
niczek PAL Wełnowiec-Józefowiec i Dąb. 
– Gdyby nie odwiedziny córki i wideoro-
zmowy z wnukami, byłby to dla mnie bar-
dzo trudny czas. Nie wszystkie koleżanki 
niestety poruszają się w Internecie i taki 
kontakt z nimi był niemożliwy. Cieszę się, 
że nauczyłam się podstaw obsługi kompu-
tera i telefonu, w ostatnim czasie były to 
niezastąpione umiejętności – powiedziała 
pani Jolanta.

Przesyłane nam zdjęcia z efektów kre-
atywnie spędzanego czasu były dowodem 
na to, że kwarantanna mimo wszystko 
jest owocnym okresem dla seniorów. 

Kwintesencję tego oddaje zdanie, które usły-
szałyśmy podczas jednej z rozmów z senio-
rami: „Na nowo odkrywamy siebie”.

Oczywiście zawsze przyświecała temu 
troska i jednocześnie obawa o zdrowie i bez-
pieczeństwo bliskich. – Izolacja bynajmniej 
nie cieszy, ale jest koniecznością i spraw-
dzianem naszej odpowiedzialności jako 
społeczeństwa. Ja i moja rodzina, choć je-
steśmy osobno, to zawsze razem, chcemy go 
zdać na 5 – dodaje pani Helena.

Ważna dla seniorów okazała się 
pamięć o nich, dobre słowo, proste 
pytanie: „Czy czegoś nie potrzeba?”, dostar-
czenie maseczki czy zakupów. To właśnie 
takie proste rzeczy budują naszą rzeczywi-
stość, w której każdy musi znaleźć na nowo 
swoje miejsce, ale jak to mówią „nasi” senio-
rzy: „Damy radę, bo mamy siebie!”. 

(JOLANTA LEGIERSKA-RYGIEL, MOPS)

…i z Bogucic
Minął kolejny dzień społecznej izolacji. Jest 
późny wieczór, dzwonek aplikacji Whats 
App odzywa się raz po raz – to życzenia 
dobrej nocy od poszczególnych seniorów 
uczęszczających na zajęcia do Programu 
Aktywności Lokalnej w Bogucicach. Po-
dobne życzenia dotyczące udanego dnia 
każdy z seniorów otrzymuje o poranku. 
Ponadto seniorzy dzielą się przez ten kanał 
komunikacyjny przepisami kulinarnymi, 
zdjęciami ze swych domowych aktywności 
czy udzielają sobie porad, np. dotyczących 
dostępności jednorazowych rękawiczek 
czy maseczek. Nade wszystko dzięki tej 
grupie nie czują się samotni. Sposoby 
na walkę z izolacyjną nudą i samotnością 
są przeróżne. Panie Halina, Irena i Lidia od 
początku pandemii szyją maseczki.

Wielu seniorów ma swój ogródek czy 
balkon – dla wielu stały się one zielonym 
azylem w trudnym czasie. Seniorzy chęt-
nie dzielą się zdjęciami swoich upraw czy 

to w WhatsAppowej grupie, czy na profilu 
Facebook Senioralnego Programu Ak-
tywności Lokalnej. Seniorzy znajdują tam 
wykłady psychologiczne, prezentacje po-
dróżników, propozycje spędzania wolnego 
czasu, przepisy kulinarne oraz propozycje 
ćwiczeń. Pracownicy starają się, by tematy 
były ważne i aktualne, by dawały wsparcie, 
dlatego też w ramach cyklu psychologicz-
nego „Radość życia” seniorzy od początku 
pandemii wysłuchali już wykładu o ra-
dzeniu sobie z izolacją, o bliskości w czasie 
pandemii lub trudnych emocjach związa-
nych z epidemią. – Bardzo dziękujemy za te 
filmiki, pomagają mi i podnoszą na duchu. 
Dzięki nim postanowiłam ćwiczyć codzien-
nie! – mówi pani Wanda.

Panie Maria, Halina, Wanda sporo 
czasu poświęcają na robótki ręczne, ich 
specjalnością są koce oraz obrusiki. Zdję-
ciami dzielą się ze społecznością boguckich 
seniorów, inspirując do działania. W jed-
nym z wpisów pani Marii czytamy: „Wczo-
raj żyłam intensywnie, a dzisiaj lekkie 
zakupy i siedzę w domu. W ruch pójdzie 
szydełko, bo ręka nieco odpoczęła. Pozdra-
wiam całą grupę i życzę miłego dnia!”.

–  Seniorzy są optymistycznie na-
stawieni, dobrze poradzili sobie z izo-
lacją. Z obserwacji wynika, że seniorzy, 
mimo oczywistych trudności i czasowego 
obniżenia nastroju, potraktowali okres 
pandemii jako asumpt do rozwoju swo-
ich pasji oraz zwyczajnego poleniuchowa-
nia – mówi Marek Mierzwa, organizator 
społeczności lokalnej w senioralnym bo-
guckim PAL-u. Nie wszyscy mają Internet, 
tych izolacja dotyka najbardziej, dlatego 
też staramy się jako pracownicy MOPS 
być z nimi w stałym kontakcie, przeka-
zujemy informacje o formach wspar-
cia. Nade wszystko istotne jest dla nich 
to, że ktoś o nich pamięta, są dla kogoś 
ważni i nie są w trudnej sytuacji sami.  

(MAREK MIERZWA, MOPS)

FO
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Już możemy wychodzić z domu, ale pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa i odpowiednim 
dystansie!

Infolinie dla seniorów MOPS
Srebrny Telefon: 32 251 69 00
poniedziałek–piątek, 
godz. 9.00–15.00, 
ul. Jagiellońska 17, pok. 7, 
e-mail: 
senior@mops.katowice.pl

Telefon Zaufania 
dla Seniorów:
 796 970 686
poniedziałek–piątek, 
godz. 16.00–19.00.
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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 drugą 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 DANE KONTAKTOWE DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny

PSYCHOLOGICZNE

Rzymskokatolicka Parafia św. Barbary Diagnozowanie problemów rodzin patologicznych oraz dysfunkcyjnych ul. Młodzieżowa 10; Katowice; (32) 256 00 18; 
www.sw-barbara.katowice.opoka.org.pl Poradnia czynna od poniedziałku do piątku

Parafia Ewangelicko-Augsburska Proces diagnozowania, profilaktyki i terapii  
osób dorosłych oraz młodzieży i dzieci

ul. ks. bp. H. Bednorza 20; Katowice;  
(32) 256 95 04; www.szopienice.luteranie.pl Wg harmonogramu

Parafia Ewangelicko-Augsburska Diagnozowanie problemów rodziców oraz dzieci ul. J. Dudy-Gracza 6; Katowice; 513 518 466;  
www.katowice.luteranie.pl Zgodnie z harmonogramem

Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis Opieka terapeutyczna osób w trudnej sytuacji życiowej zmagających się 
z problemami choroby somatycznej, przewlekłej – w tym onkologicznej

ul. T. Ociepki 2; Katowice;  
(32) 608 14 86; www.hospicjumcordis.pl

Spotkania odbywać się będą zgodnie 
z harmonogramem – informacja 
pod numerem telefonu (32) 608 14 86

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Kryzysy rozwojowe, związane z różnymi sytuacjami, np. śmierć, 
choroba, przemoc, rozwód, wypadek, samobójstwo itp.

ul. Mikołowska 13a; Katowice; (32) 251 15 99 
(32) 257 14 82; www.mops.katowice.pl

Od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 19.00

Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, 
Metodyki i Strategii

Wsparcie osób nieśmiałych, samotnych, przeżywających niepokój, cierpienie, 
kryzysy, trudności; wsparcie dla osób w realizowaniu ich życiowych celów; 
pomoc w radzeniu obie z trudnościami emocjonalnymi, konfliktami; pomoc 
w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich i budowaniu dobrych relacji w rodzinie; 
kształtowanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i społecznych

ul. Morcinka 19a; Katowice; (32) 250 50 16;  
www.mops.katowice.pl

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

Centrum wsparcia dla osób w stanie 
kryzysu psychicznego(zlecenie NFZ) Kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli samobójcze

Fundacja ITAKA skr. pocztowa 127 
00-958 Warszawa 66.; 800 70 2222 bezpłatna infolinia; 
www.liniawsparcia.pl, porady@liniawsparcia.pl

24 godz. przez 7 dni w tygodniu

PEDAGOGICZNE

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Kryzysy związane z różnymi sytuacjami, w których 
uczestniczy dziecko, kryzysy rozwojowe, sytuacyjne

ul. Mikołowska 13a; Katowice; (32) 251 15 99  
(32) 257 14 82; www.mops.katowice.pl

Od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 8.00 do 19.00

Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, 
Metodyki i Strategii Rozwój kompetencji wychowawczych rodziców ul. Morcinka 19a; Katowice; (32) 250 50 16;  

www.mops.katowice.pl

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

POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Informacja, edukacja, przekierowania dot. rodzajów 
świadczeń i instytucji realizujących ww. świadczenia

ul. Mikołowska 13a; Katowice; (32) 251 15 99 
(32) 257 14 82; www.mops.katowice.pl

Od poniedziałku do piątku, 
w godzinach 8.00 do 19.00

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Informacja, edukacja w zakresie procedur prawnych, Niebieskiej 
Karty, uzyskanie schronienia, pomoc prawna

ul. Mikołowska 13a ; Katowice; (32) 251 15 99 
(32) 257 14 82; www.mops. katowice.pl Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 19.00

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia”

Wsparcie, pomoc psychologiczna,- informacja o najbliższym 
miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Al. Jerozolimskie 15502-326 
Warszawa; 800 120 002 Bezpłatna infolinia; 
www.niebieskalinia.infobiuro@niebieskalinia

pn.-sob. godz. 8.00–22.00  
ndz. i święta godz. 8.00–16.00

Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet 
i Dzieci im. Marii Niepokalanej

Pomoc kobietom w kryzysowej sytuacji życiowej, ofiarą 
przemocy, wykorzystywania seksualnego, handlu ludźmi

ul. Zygmunta Krasińskiego 21; Katowice; 
(32) 255 38 69 ; www.po-moc.pl Czynne całą dobę

Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych  
od Alkoholu przy Miejskiej Izbie Wytrzeźwień

Pomoc psychologiczna, terapeutyczna i prawna osobom uzależnionym 
i pijącym alkohol problemowo oraz ich rodzinom i bliskim

ul. Macieja 10 ; Katowice;  
(32) 351 07 81; oi.katowice.pl

Od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 18.00

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Pomoc psychologiczna, informacja edukacyjna w zakresie 
procedur prawnych, uzyskanie schronienia, pomoc prawna

ul. Mikołowska 13a; Katowice; (32) 251 15 99,  
(32) 257 14 82; www.mops. katowice.pl Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–19.00

Parafia Ewangelicko-Augsburska Diagnozowanie problemów rodziny, młodzieży oraz dzieci ul. J. Dudy-Gracza 6; Katowice; 513 518 466;  
www.katowice.luteranie.pl Porady zgodnie z harmonogramem 

Centralne Zarządzanie Kryzysowe Monitorowanie bezpieczeństwa

Rządowe Centrum BezpieczeństwaRakowiecka 2A; 
00-993 Warszawa. Całodobowy dyżur: (22) 361 69 00;  
(22) 785 700 177; e-mail: dyzurny@rcb.gov.pl  
rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/poczta@rcb.gov.pl

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

 Usługi dedykowane są mieszkańcom Katowic
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KATOWICE W SKRÓCIE – WAŻNE INFORMACJE

Urząd Miasta Katowice 
przywraca godziny otwarcia 
sprzed epidemii
Od 1 lipca (środa) Urząd Miasta Katowice 
będzie otwarty w tych samych godzinach, 
co przed zmianą spowodowaną pandemią 
COVID-19. Wydziały Urzędu Miasta będą 
pracowały od poniedziałku do środy w go-
dzinach od 7.30 do 15.30, w czwartki od 
7.30 do 17.00, a w piątki od 7.30 do 14.00.

Komórki urzędu prowadzące bezpo-
średnią obsługę mieszkańców, tj. Wydział 
Uprawnień Komunikacyjnych (Referat 
Praw Jazdy i Referat Rejestracji Pojazdów, 
ul. Francuska 70), Biuro Obsługi Mieszkań-
ców (Rynek 1), Urząd Stanu Cywilnego (pl. 
Wolności 12a), Miejskie Centrum Energii 
(ul. Młyńska 2) będą czynne w następują-
cych godzinach:

poniedziałek, 7.30–17.00
wtorek, 7.30–15.30
środa, 7.30,–15.30
czwartek, 7.30,–17.00
piątek, 7.30–14.00

Ponadto Referat Rejestracji Stanu Cy-
wilnego w zakresie czynności związa-
nych z uroczystym zawarciem małżeństwa 
będzie czynny w soboty, w godzinach od 
8.00 do 14.30.

Nowe miejsca pracy 
w Katowicach  
dla specjalistów IT
Amerykański dostawca platformy wymiany 
treści, Hyland Software, otworzy w Kato-
wicach centrum B+R, gdzie zatrudni blisko 
80 wysokiej klasy specjalistów IT. Wspar-
cie w zrealizowaniu inwestycji zapewniła 
spółce Polska Agencja Inwestycji i Handlu 
(PAIH).

Hyland Software jest uznawana 
za jednego z innowatorów i liderów w swo-
jej dziedzinie. W kilkunastu lokalizacjach 
na całym świecie (m.in. w Londynie, Sao 
Paulo i Tokio) zatrudnia ponad 3,5  tys. 

pracowników. W Polsce firma planuje 
utworzyć centrum badawczo-rozwo-
jowe, gdzie blisko 80-osobowy zespół 
inżynierów będzie rozwijać nowe pro-
dukty i usługi na potrzeby całej grupy. 
Katowickie centrum Hyland ma ruszyć jesz-
cze w drugim kwartale tego roku. – Zespół 
naszego nowego centrum badawczo-roz-
wojowego w Katowicach odegra kluczową 
rolę w rozwoju platformy content servi-
sowej, która pomaga tysiącom organizacji 
na całym świecie doskonalić swoje procesy. 
Doceniamy niesamowity potencjał wysokiej 
klasy specjalistów IT w Polsce i cieszymy 
się, że możemy wzmocnić obecność Hy-
land w Europie – mówi Bill Priemer, prezes 
zarządu Hylan.

Eksperci PAIH doradzali inwesto-
rowi w znalezieniu jak najlepszej lokaliza-
cji. – To bardzo dobra wiadomość, że firma 
Hyland Software zdecydowała się uloko-
wać swoje centrum R&D w Katowicach. 
Wybór ten potwierdza naszą silną pozy-
cję w sektorze nowoczesnych usług bizne-
sowych w skali kraju. Dla miasta to również 
szereg korzyści, nowe, atrakcyjne miejsca 
pracy, rozwój rynku nieruchomości, przy-
ciąganie młodych ludzi, którzy mogą się 
zdecydować na zamieszkanie w miejscu 
pracy i wreszcie wzmocnienie marki Kato-
wic na rynku nowych technologii – podsu-
mowuje Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Bezpłatna Szkoła Rodzenia 
dla mieszkanek Katowic
Zapraszamy mieszkanki Katowic oraz ich 
współmałżonków lub partnerów na zajęcia 
Szkoły Rodzenia, które na zlecenie miasta 
organizuje przychodnia CenterMed przy 
ul. Bocheńskiego 38A. Zajęcia będą odby-
wać się w formie stacjonarnej lub zdalnej.

W programie przewidziano zajęcia 
teoretyczne oraz praktyczne dla kobiet od 
ok. 26. tygodnia ciąży: wiedza z zakresu 
rozwoju ciąży, przebiegu karmienia oraz 
pielęgnacji, karmienia i psychologii no-
worodka, techniki i ćwiczenia praktyczne 
stosowane podczas porodu, nauka pielę-

gnacji noworodka. Program skierowany 
jest w szczególności do kobiet będących 
pierwszy raz w ciąży. Warunkiem uczest-
nictwa będzie przedstawienie zaświadcze-
nia od lekarza prowadzącego ciążę o braku 
przeciwwskazań do udziału w Progra-
mie profilaktyki i edukacji przedporodo-
wej „Szkoła Rodzenia”. Planowany termin 
Szkoły Rodzenia: czerwiec–wrzesień 2020 
roku. Rekrutacja: do końca sierpnia. 

Zgłoszenia będą przyjmowane osobi-
ście w przychodni CenterMed Katowice 2 
Sp. z o. o. przy ul. Bocheńskiego 38A lub 
telefonicznie pod numerem 510 356 607,  
32 701 97 27, wew. 7 Administracja, od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 7.00 
do 15.00. Zgłoszeń dokonywać można rów-
nież mailowo na adresy: kkowalska@cen-
termed.pl, biuro-katowice@centermed.pl

Katowickie żłobki publiczne 
będą otwarte  
przez całe wakacje
W poprzednich latach w czasie wakacji od-
działy żłobka miejskiego były czynne w ogra-
niczonym zakresie, natomiast w tym roku 
będą dostępne przez całe wakacje. – Mając 
na uwadze trudną sytuację, w jakiej znaleźli 
się rodzice najmniejszych mieszkańców 
Katowic w związku z ogłoszonym stanem 
epidemii w kraju oraz wychodząc naprze-
ciw ich oczekiwaniom, podjąłem decyzję, 
że wszystkie oddziały Żłobka Miejskiego 
będą dostępne przez całe wakacje – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Wszystkie placówki spełniają wytyczne 
sanitarne Głównego Inspektora Sanitar-
nego w zakresie m.in. konieczności stoso-
wania środków ochrony osobistej, takich jak 
maseczki, przyłbice, fartuchy, rękawiczki, 
płyny dezynfekujące czy też odkażania pla-
cówek i zasad bezpiecznego spożywania 
posiłków. 

W placówkach nadal obowiązują ogra-
niczenia dotyczące liczby osób. – Dlatego 
zarówno ze względów epidemicznych, 
jak i biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę 
miejsc, zwracamy uwagę, by rodzice, którzy 

mają możliwość pozostawienia dzieci w do-
mach, nie posyłali ich do żłobków. Pamię-
tajmy, że realizacja wszelkich zaleceń GIS 
minimalizuje ryzyko zachorowania, ale nie 
jest w stanie go w pełni wykluczyć – zwraca 
uwagę Ewa Lipka, rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta. 

MOSIR rozpoczyna  
Akcję Lato 2020

Od 1 lipca MOSiR otwiera wodne place zabaw 
przy ul. Biedronek i Gliwickiej. Ze względów 
technicznych plac zabaw przy ul. Pułaskiego 
na Dolinie Trzech Stawów nie zostanie na ra-
zie otwarty.

4 lipca planowane jest natomiast otwar-
cie ORW Bugla i ORW Rolna, termin ten 
uzależniony jest jednak od zgody Sanepidu 
i warunków pogodowych.

Najprawdopodobniej w sierpniu zosta-
nie uruchomiony basen na terenie Ośrodka 
Sportowego Gliwicka, który również jest 
w trakcie remontu. Kąpać będziemy mogli 
się natomiast w zbiorniku na Dolinie Trzech 
Stawów. Plaża będzie tam otwarta od 2 lipca 
do 30 sierpnia, a przy Stawie Morawa w Szo-
pienicach od 1 do 30 sierpnia. 

Zapraszamy również do korzystania 
z zajęć odbywających się na terenie obiektów 
sportowych MOSiR. Są to m.in.:

siatkówka
zapasy
capoeira
piłka nożna
koszykówka
tenis ziemny
tenis stołowy

Więcej informacji  
o atrakcjach i aktualnościach na stronie  

www.mosir.katowice.pl

LISTY DO REDAKCJI

Zachęcamy do wysyłania listów lub 
maili do naszej Redakcji. Wybrane 
listy i odpowiedzi na nie będą prze-
drukowane w miesięczniku „Nasze 
Katowice”. Poniżej adresy: Redakcja 
„Naszych Katowic”, Wydział Komu-
nikacji Społecznej Urząd Miasta Ka-
towice, Rynek 13, 40-003 Katowice 
lub e-mail: redakcja@katowice.eu. 
Prosimy, aby zastrzegli Państwo in-
formację, czy przedrukowany list ma 
być podpisany, czy też wydrukowany 
anonimowo. Redakcja zastrzega sobie 
prawo skrótów i redagowania nadesła-
nych listów.

  Niewłaściwa data
Na stronie 14 „Historyczne zdjęcia” są źle pod-
pisane. Wkroczenie Wojsk Polskich do Szopienic 
odbyło się 20 czerwca 1922 roku, a nie dwa lata 
wcześniej, jak można przeczytać na tym podpi-
sie. Jako ciekawostkę podam fakt, że z Szopie-
nic do Katowic wojsko szło tylko 2 dni, więc już  
22 czerwca 1922 roku było witane w Katowi-
cach. Oczywiście oficerowie byli na koniach, 
to jednak szeregowcy ten dystans pokonywali 
pieszo. Przeszkodą dla szybszego pokonania tej 
trasy był Roździeń. Dlatego wojsko szło przez 
hałdy, pola i inne nieużytki. 

BOGDAN Z JANOWA

Odp. Redakcji: Oczywiście ma Pan rację. 
Przepraszamy za pomyłkę i doceniamy 
dużą wiedzą o historii naszego miasta!

 Suche drzewa
Przy ul. Zamenhoffa 38 w Szopienicach są  
4 suche, stare drzewa, trzeba je wyciąć. Proszę  
o interwencję.

CZYTELNICZKA

Odp. Redakcji: Zakład Zieleni Miejskiej 
wykonał oględziny we wskazanym terenie. 
Pracownicy stwierdzili, że jeden jarząb rze-
czywiście zamiera. Sprawa została przekazana 

do administratora terenu – Komunalnego Za-
kładu Gospodarki Mieszkaniowej.

 Nie działa oświetlenie

W przejściu podziemnym pod ul. Chorzowską, 
na wysokości Stadionu Śląskiego, w nocy jest 
zupełnie ciemno – nie działa oświetlenie. Proszę 
redakcję o interwencję.

MARIAN MARKOWSKI, TYSIĄCLECIE

Odp. Redakcji: Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
wymienił niedziałające żarówki na nowe. 
Dziękujemy za zgłoszenie. 
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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 Katowice Miasto Ogrodów 
zostały ponownie otwarte.

Wstęp do Galerii bezpłatny. Galerie czynne od 
wtorku do niedzieli, w godz. 11.00 do 19.00
Prosimy zapoznać się z zasadami zwiedzania. 
W galeriach zwiedzających obowiązuje:
 zakrywanie twarzy (maseczki, przyłbice itp.),  
zachowanie odstępu minimum 2 metrów między 
zwiedzającymi,  przestrzeganie wyznaczonego 
kierunku zwiedzania
Do dyspozycji Gości są płyny do dezynfekcji rąk 
przy wejściu do budynku oraz przed każdą galerią. 
Dziękujemy za zrozumienie i odpowiedzialność!

Wystawy, które można ponownie zobaczyć: 
Galeria Engram: ANEKS – wystawa zbiorowa fo-
tografii
Na wystawie prezentujemy m.in.: oryginale Du-
ogramy z lat 60. XX w. (S. Wojnecki), współcze-
sne interpretacje malarstwa i innych artefaktów 
(Beszterda, Kowaliński, Spek, Zygmuntowicz) czy 
współczesne ambrotypie. Różne postawy…, róż-
ne techniki…
Galeria Miasta Ogrodów: Michał Cała „Śląsk 75–92” 
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
Galeria 5: „Być może tak było” – wystawa zbiorowa 
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/Michal-
CalaSlask
Galeria Pojedyncza: Karolina Gwóźdź „Jestem jak 
woda, jestem jak elektryczność”

AKCJA LATO W MIEŚCIE

Muzykodrom
4 lipca, godz. 12.30
Kreatywne warsztaty muzyczne dla dzieci w wieku 
6–9 lat pod kierunkiem kapitanki Asi Miny (Joan-
na Bronisławska). Zapisy: anna.czubak@miasto-
-ogrodow.eu

Violin Di
25 lipca, godz. 10.30
Warsztaty muzyczne dla najmłodszych dzieci 
(dzieci 3-5) podczas których maluchy wraz z opie-
kunem swobodnie muzykują i bawią się. Zapisy: 
anna.czubak@miasto-ogrodow.eu

Wycieczka miejska pod hasłem:  
„GISZOWIEC. Miasto-Ogród  
otoczone lasami”
18 lipca, godz. 11.10–15.00
Zbiórka: godz. 11.10, przystanek ZTM Giszowiec 
Osiedle

Propozycja dojazdu z centralnych rejonów Kato-
wic: A 673 z przystanku Osiedle Tysiąclecia Pętla 
o 10.37, Katowice Chorzowska o 10.54, Strefa Kul-
tu o 11.00
W ramach akcji Lato w Mieście zapraszamy do 
udziału w pierwszym po długiej przerwie śląsko-
-zagłębiowskim szwendaniu okolicznym. Do 
udziału w nowej odsłonie szczególnie zapraszamy 
nieletnich wraz z rodzicami. Szwendanie będzie 
miało charakter rundy – rozpoczniemy je space-
rem po Giszowcu, poszukując reliktów dawnego 
Miasta-Ogrodu. Następnie osiedle amerykańskie 
i pozostałości pola golfowego sprzed prawie stu 
lat. Pętli dopełni spacer po okolicznych lasach. Pa-
miętajmy o tym, w jakiej sytuacji jesteśmy. Udział 
bezpłatny. Obowiązkowe zakrycie twarzy (masecz-
ki). Informacje: pawel.graja@miasto-ogrodow.eu

Więcej wydarzeń w ramach akcji Lato w Mieście 
na miasto-ogrodow.eu oraz na facebooku in-
stytucji: facebook.com/2016katowice/

Galeria Sztuki Współczesnej 
BWA

al. Wojciecha Korfantego 6
tel. 32 259 90 40, 32 259 93 24

www. bwa.katowice.pl

„Komorebi” – interdyscyplinarny  
projekt dla dzieci
11 lipca – 30 sierpnia

Ze względu na sytuację epidemiczną nie odbę-
dzie się wernisaż. Wystawa zostanie udostęp-
niona 11 lipca od godz. 10.00

„Komorebi” oznacza w języku japońskim rozpro-
szone światło, które przedziera się przez liście 
drzew. To optyczne zjawisko kojarzy się z dzie-
ciństwem, z beztroskim tarzaniem się po trawie, 
leżeniem w hamaku, bujaniem się na huśtawce za-
wieszonej na drzewie
„Komorebi” to projekt, na który złożą się działania 
realizowane specjalnie dla dzieci: wystawa, inter-
dyscyplinarne warsztaty, spotkania z artystami, 
akcje artystyczne.
Projekt ma dwa główne założenia: przede wszystkim  

zaproszeni do współpracy artyści mają stworzyć 
interaktywne prace na wystawę, która odbędzie 
się w wakacje w Galerii Sztuki Współczesnej 
BWA w Katowicach. Wystawa ma się stać polem 
do swobodnej eksploracji, doświadczania sztuki 
wszystkimi zmysłami. Dzieci będą mogły doty-
kać, smakować, wąchać, nasłuchiwać dzieł sztuki. 
Projekt ma również zwrócić uwagę na silny aspekt 
naturalnej, nierozerwalnej więzi człowieka z na-
turą. Ta relacja to terytorium, na którym zbiegają 
się refleksje socjologów, etyków, przyrodników, 
ekologów, artystów. W dobie kryzysu klimatycz-
nego każde działanie ekologiczno-edukacyjne 
ma ogromne znaczenie, dlatego warsztaty, akcje 
artystyczne, spotkania odbywające się w ramach 
projektu będą miały na celu uwrażliwianie na pięk-
no otaczającej nas przyrody i zwiększenie ekolo-
gicznej świadomości. Ten projekt ma uświadamiać 
dzieciom (i dorosłym), że człowiek jest nieodłącz-
nym elementem przyrody. Dzieciństwo to idealny 
czas na to, aby wyrobić dobre nawyki na całe ży-
cie. Budowanie i wzmacnianie w dzieciach więzi 
z przyrodą jest niezbędne, aby mogły rozwijać 
się w sposób pełny i zrównoważony. A rozwijanie 
postawy pokory i szacunku wobec przyrody jest 
niezbędne do tego, aby ją ocalić.
Spotkania będą realizowane zarówno w Galerii 
BWA, jak i na łonie natury. Również prace stworzo-
ne przez artystów będą wykonane z naturalnych 
tworzyw. Kuratorka: Aneta Zasucha
Artystki i artyści:
Natalia Bażowska, Michalina Bigaj, Joanna Bro-
nisławska / Asi Mina, Kornel Janczy, Anna Króli-
kiewicz, Diana Lelonek, Krzysztof Maniak, Diana 
Rönnberg, Matylda Sałajewska, Michał Smandek, 
Paweł Szeibel, Magdalena Kreis i Natalia Romasz-
kan / do dizajnu, Urszula Zajączkowska
Działania towarzyszące: 
akcja ekologiczna Matyldy Sałajewskiej w prze-
strzeni miasta Katowice, warsztaty arteterapeu-
tyczne Ewy Baranowskiej-Jojko, warsztaty roślinne 
Pawła Szeibla, warsztaty Diany Lelonek, warsztaty 
dźwiękowe Joanny Bronisławskiej (Asi Miny), 
akcja w przestrzeni miasta aktorów teatru tańca 
Living Space Theatre, spektakl dla dzieci Teatru 
Lufcik na Korbkę, warsztaty recyklingowe i space-
ry przyrodnicze Pracowni Edukacji Żywej, „Dzieci 
w Naturę”, „Nauka poszła w Las”, Fundacji wspie-
rania inicjatyw ekologicznych, warsztaty plastycz-
no-roślinne i dźwiękowe w przestrzeni miasta –  
Aneta Zasucha i Claudia Spałek.
Wszystkie działania w ramach projektu „Komorebi” 
są BEZPŁATNE. Projekt dofinansowany ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Komorebi” – interdyscyplinarny projekt dla dzieci

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1;  
tel. 32 208 37 40

e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl
www.facebook.com/ 

BibliotekaSlaskaKatowice/

plac Rady Europy 1

Obsługa czytelników Biblioteki Śląskiej 
w czasie trwania stanu epidemii
W Bibliotece Śląskiej czynna jest wyłącznie 
wypożyczalnia: poniedziałek–piątek od 10.00 
do 18.00. W trosce o wspólne bezpieczeństwo 
wprowadziliśmy specjalne środki ostrożności 
w czasie epidemii. W soboty biblioteka jest 
nieczynna. 

Książka dobra 
na wszystko… Wydawnictwo 
Biblioteki Śląskiej
Biblioteka Śląska od lat prowadzi własną 
działalność wydawniczą. W ofercie każdy 
z pewnością znajdzie coś dla siebie: wydawnictwa 
albumowe, reprinty, eseje, nową serię poetycką 
czy opracowania naukowe. Publikacje umieszc-
zono na stronie Biblioteki Śląskiej pod linkiem 
www.bs.katowice.pl/pl/wydawnictwa. Najnowsze 
wydawnictwo to „Trzy dekady. Antologia XXX-
lecia Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddziału 
Śląskiego w Katowicach” – redaktorzy Paweł  
Majerski i Jan Strządała przedstawili literackie 
wizytówki 33 autorów. 

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej,  
ul. Francuska 12 

domoswiatowy@bs.katowice.pl,  
tel. 32 255 43 21, 

facebook.com/
DomOswiatowyBibliotekiSlaskiej

Małgorzata Lebda – „Echa 
przestrzeni” – wystawa online
Wystawa prezentuje fotograficzną i poetycką 
twórczość Małgorzaty Lebdy. Motyw przyrody 
nie stanowi jedynie tła dla snucia poetyckiej 
opowieści. Natura okazuje się pełnoprawnym bo-
haterem zobrazowanego świata. Istotną rolę od-
grywa animizacja, przełamująca dualizm pasywnej 
przyrody i działającego człowieka, zaznaczająca 
wspólne przenikanie się ludzkiej i pozaludz-
kiej aktywności.
Wystawa została udokumentowana w formie foto-
kastu – bit.ly/2MHmHb0, materiał poszerzony 
został o wypowiedź artystki. Wywiad przeprowadził 
Bartłomiej Majzel – bit.ly/37hHOtT
Realizacja w ramach projektu „Pola widzenia 
książki – kontekst” dofinansowanego ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki 
Śląskiej, ul. Francuska 12, 

e-mail: ida@bs.katowice.pl, tel. 605 057 127, 
facebook.com/ida.bs.katowice/

„Lipiec z architektem 
Aleksandrem Frantą”
W ramach cyklicznych spotkań poznajemy 
twórczość Aleksandra Franty. To jeden z najwybit-
niejszych teoretyków i architektów powojennej 
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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

MDK „POŁUDNIE” W SIECI

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w zaję-
ciach online. Oferta jest różnorodna i stale obecna 
na stronie www.mdkpoludnie.com. Proponujemy 
m.in.:

Warsztaty artystyczne
Akwarela, rysunek, malarstwo szpachelkowe 
z Pawłem Synowcem

Kierunek południe
Wycieczki do wyjątkowych miejsc południowych 
Katowic

Śpiewajki z południa
Bajki dla najmłodszych czyta i śpiewa Ania Bratek

Rytmika bez wirusika
Zajęcia taneczne dla dzieci

Gramy i śpiewamy z Fedakamiu
Warsztaty tańców regionalnych prowadzone przez 
„Kapelę Fedaków”

AKCJA LATO W MIEŚCIE 2020

UWAGA! W związku z sytuacją epidemiolo-
giczną i obowiązującymi zasadami bezpiecz-
nego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych 
w domu kultury na wszystkie imprezy i zajęcia 
obowiązują zapisy. Prosimy o telefoniczne 
zgłoszenia chęci uczestnictwa w biurach MDK.

MDK „POŁUDNIE” W KOSTUCHNIE

Letni seans filmowy
Poniedziałki, czwartki, godz. 10.00–11.30
Animowane hity kinowe dla najmłodszych

Retro animacje
Środy, godz. 10.00–11.30
Projekcje filmowe, w których przypomnimy Reksia, 
Bolka i Lolka i innych bohaterów naszego dzieciń-
stwa

Mała akademia malarstwa
Środy, godz. 12.00–14.00
Młodzieżowe warsztaty artystyczne z Pawłem Sy-
nowcem

Warsztaty tańca 
z zespołem „Galaxy”
7 lipca, godz. 10.00–13.00
Zajęcia dla dzieci, na których poznajemy i ćwiczy-
my układy tańca nowoczesnego

Zajęcia ruchowe 
z elementami samoobrony
14, 21, 28 lipca, godz. 10.00–12.00
Międzypokoleniowe zajęcia, na które zapraszamy 
dziadków z wnukami

MDK „POŁUDNIE” W PIOTROWICACH

Warsztaty plastyczne
Poniedziałki, czwartki, godz. 10.00–11.30
Poćwiczymy różne techniki plastyczne i spróbuje-
my stworzyć wyjątkowe wakacyjne prace

Planszówkogranie
Poniedziałki, czwartki, godz. 11.30–13.00
Spotkania dla miłośników gier planszowych i tych, 
którzy chcieliby zacząć przygodę z planszówkami

Warsztaty ceramiczne
Wtorki, godz. 10.00–11.30
Na zajęciach stworzymy małe formy rzeźbiarskie

Warsztaty taneczne
Wtorki, godz. 11.30–13.00
Zajęcia dla wszystkich roztańczonych dzieciaków

MDK „POŁUDNIE” W MURCKACH

Mała rzeźba
Poniedziałki, godz. 10.00–13.00
Międzypokoleniowe zajęcia, na których stworzymy 
małe formy rzeźbiarskie, które później wypalimy 
i będziemy mogli zabrać do domu

Rytmika ze Stokrotką
Wtorki, czwartki, godz. 10.00–13.00
Warsztaty rytmiczno-taneczne dla dzieci, na któ-
rych przygotujemy układy taneczne oraz będziemy 
się świetnie bawić

Tańczymy i muzykujemy
Środy, godz. 10.00–13.00
Iga Fedak („Kapela Fedaków”) poprowadzi warsz-
taty tańców regionalnych. Poznamy też lokalne 
śpiewki i instrumenty

MDK „POŁUDNIE”  
W ZARZECZU

Warsztaty bębniarskie
Poniedziałki, godz. 10.00–12.00
Zajęcia dla tych, którzy lubią twórczy hałas i mają 
poczucie rytmu

Eko warsztaty artystyczne
Poniedziałki, wtorki, czwartki, 
godz. 11.00–13.00
W myśl hasła „nie wyrzucaj, wykorzystaj” stworzy-
my coś wspaniałego z materiałów wtórnych

MDK „POŁUDNIE”  
W PODLESIU

Eko warsztaty artystyczne
Poniedziałki, środy, piątki,  
godz. 10.00–12.00
W myśl hasła „nie wyrzucaj, wykorzystaj” stworzy-
my coś wspaniałego z materiałów wtórnych

MDK „Ligota”

ul. Franciszkańska 33
tel. 32 252 32 34

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

„KOLOROWE LATO”–  
AKCJA LATO W MIEŚCIE

Od 1 lipca do 31 lipca zajęcia w poniedziałki, 
środy, piątki, godz.10.00–14.00
W programie zajęcia plastyczne, muzyczne, te-
atralne, rękodzielnicze oraz gry i zabawy.

Sierpień – wakacyjne warsztaty:
Warsztaty wokalno-muzyczne od 3 do 7 sierpnia 
i 17 do 21 sierpnia, godz. 11.00–13.00
Warsztaty aktorsko-dubbingowe „Robimy Bajkę” 
12, 14, 19, 21 sierpnia, godz. 9.00-11.00. Zajęcia 
bezpłatne. Obowiązują zapisy, liczba miejsc ogra-
niczona

Polski. Razem z Henrykiem Buszką współtworzył 
m.in. ikoniczne osiedla Tysiąclecia i Roździeńskiego 
w Katowicach oraz dzielnicę uzdrowiskowo-
wypoczynkową w Ustroniu – słynne Piramidy.

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE ODSŁONY 
PREZENTACJI ONLINE NA FB IDA BŚ: 

wystawy „Zielone konie II – arch. Aleksander Franta”  
(części: 2, 9, 16 lipca)

katalogu wystawy (23 lipca)

filmu Jana Zuba z cyklu „Filmoteka Śląskich Por-
tretów Mówionych” (odsłona 30 lipca)

Miejska  
Biblioteka Publiczna 

ul. Kossutha 11;  
tel. 32 254 60 98

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

„Biblioteka naturalnie” –  
Lato z Książką w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej 
w Katowicach
W te wakacje, w ramach akcji Lato z Książką, wy-
bieramy Bibliotekę! Stawiamy na działania na łonie 
natury i w zgodzie z naturą. Wczuwać będziemy się 
w rytm naszej planety i słuchać sygnałów, które do 
nas wysyła. Co to znaczy być minimalistą? Być 
zero waste? Co realnie możemy robić dla naszej 
planety? Tym razem zapraszamy do międzypo-
koleniowego spędzania lata. W naturalny sposób 
każdy znajdzie w naszej ofercie coś dla siebie. 
Będziemy proponować spotkania, warsztaty, miej-
sca, które warto odwiedzić, zabawy i gry literackie 
oraz quizy, ale przede wszystkim literaturę na lato. 
A wszystko to można będzie bezkarnie robić natu-
ralnie w otoczeniu przyrody. O wszystkim będzie-
my informować na stronie Biblioteki oraz profilu 
Facebook Biblioteki oraz filii.

Zapraszamy do udziału w akcji Lato z Książką „Bi-
blioteka naturalnie” wirtualnie w lipcu i sierpniu.
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„Letnia przygoda z kulturą” – 
wakacyjna oferta kulturalna

Zajęcia płatne (wakacyjne ceny):

Lipiec – wtorki i czwartki
indywidualna nauka gry na pianinie, godz. 9.00–
15.30 (lekcja 30 minut – 20 zł)

zajęcia w pracowni plastycznej, godz. 9.00–10.30, 
11.00–12.30, 13.00–14.30 (zajęcia 1,5 godz. – 10 zł)

warsztaty rękodzielnicze „Podróże po kulturach 
świata”, godz. 10.30–12.30, 13.00–15.00 (w pro-
gramie m.in. warsztaty ceramiki, decoupage, filco-
wania; dwugodzinne zajęcia – 15 zł).

Sierpień

od 3 do 6 sierpnia – zajęcia w pracowni plastycz-
nej, godz. 9.00–10.30, 11.00–12.30, 13.00–14.30 
(zajęcia 1,5 godz. – 10 zł)

od 10 do 21 sierpnia – indywidualna nauka gry na pia-
ninie od godz. 9.00 do 15.30 (lekcja 30 min – 20 zł)

od 17 do 21 sierpnia – warsztaty rękodzielnicze 
„Podróże po kulturach świata”, godz. 10.30–12.30, 
13.00–15.00 (w programie m.in. warsztaty cera-
miki, decoupage, filcowania; dwugodzinne zajęcia 
– 15 zł).

Zapisy: Biuro Obsługi, tel. 32 252 32 34, 604 
988 657, w godzinach od 9.00 do 14.00

Ponadto zapraszamy do śledzenia naszych stron 
internetowych: www.mdkligota.pl oraz Miejski 
Dom Kultury „Ligota”/Facebook, na których pre-
zentujemy w odcinkach m.in. historię Ligoty i po-
wieść Jana Witaszka „Saga Warcisława”.

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

ul. Grażyńskiego 47

AKCJA LATO W MIEŚCIE 2020

W ten deseń – jodełka, kreski, 
moro, centki, kropki i kwiatki
1–31 lipca
Akcja Lato w Mieście 2020 już od 1 lipca, a w niej:
Główka pracuje, czyli leśne quizy, krzyżówki, ka-
lambury, łamigłówki, złudzenia, a to wszystko 
w formie zabawy okraszonej solidną dawką wie-
dzy, która przyda się każdemu!
DIY – zrób to sam – leśne makiety i kreatywne 
patyczkowe konstrukcje, tworzenie masek z masy 
solnej i świata w miniaturze z wykorzystaniem 
pudełek, a do tego wszystkiego kwiatowe sza-
leństwo i wspaniałe pompony. Do warsztatowej 
produkcji wykorzystamy materiały recyklingowe – 
wszystko w duchu EKO!
Oko na sztukę – zapoznanie z mistrzami malar-
stwa, których niezwykle kreatywne prace warto 

znać. Każdy z nich tworzył charakterystyczne 
„w ten deseń” dzieła: Paul Klee, Mondrian i Andy 
Warhol, Matisse, Jackson Pollock, Vincent van 
Gogh i Pablo Picasso. Będzie sztuka na najwyż-
szym poziomie.
Zapraszamy dzieci w wieku 6–10 lat w ponie-
działki, środy i piątki o godz. 10.00–12.00.

Zapisy telefonicznie lub osobiście w sekretariacie 
MDK. Zajęcia są bezpłatne, liczba miejsc ograni-
czona. Nasze zajęcia są bezpieczne i przeprowa-
dzane w pełnym reżimie sanitarnym wyznaczo-
nym dla instytucji kultury. Regulamin i zasady 
sanitarne dostępne są na naszej stronie interne-
towej www.mdkkoszutka.pl

Filia „Dąb”,  
ul. Krzyżowa 1

Otwarta Galeria Za Szybą

1–31 lipca
Wystawa malarstwa uczestników warsztatów 
organizowanych dla seniorów w Miejskim Domu 
Kultury „Koszutka” filia „Dąb”. Wystawę można 
zwiedzać po wcześniejszym umówieniu wizyty 
w sekretariacie MDK „Koszutka” filia „Dąb”

AKCJA LATO W MIEŚCIE 2020

1–31 lipca
Zapraszamy wszystkich młodych poszukiwaczy 
przygód w wieku od 7 do 12 lat do wyruszenia 
z nami w podróż po krainie wyobraźni. Waszym 
przewodnikiem będzie sam Zaszybek! Nasz Skrzat 
zaplanował dla was spotkania pełne kreatywnych 
wyzwań i dobrej zabawy. Letnie przedpołudnia wy-
pełnimy quizami, konkursami i grami składającymi 
się na Zaszybkowy Challenge. Spróbujemy wyrazić 
wasze barwne osobowości poprzez twórcze projek-
ty i wybierzemy się na wielomilową wyprawę bez 
ruszania się z miejsca dzięki zajęciom storytellingu.
Nasza ekspedycja w magiczny świat Zaszybko-
landii zaczyna się już 1 lipca. Widzimy się w każdy 
poniedziałek, środę i piątek od 10.00 do 12.00.
Zapisy telefonicznie lub osobiście w sekretariacie 
MDK. Zajęcia są bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. 
Nasze zajęcia są bezpieczne i przeprowadzane w peł-
nym reżimie sanitarnym wyznaczonym dla instytucji 
kultury. Regulamin i zasady sanitarne dostępne są 
na naszej stronie internetowej www.mdkkoszutka.pl

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

AKCJA LATO W MIEŚCIE

6–31 lipca, godz. 10.00–13.00 
(poniedziałek, środa i piątek)

Obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona

Letnie zachody słońca 
na Burowcu*
31 lipca, godz. 19.00
Obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona

Filia nr 1 
ul. Obr. Westerplatte 10  

tel./fax 32 256 99 77

Wystawa 
„Sfrunął na Śląsk Orzeł Biały”
„Wakacje z uśmiechem”– 
akcja Lato w Mieście
6–31 lipca, godz. 10.00–13.00 
(poniedziałek, środa i piątek)
Obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona

Warsztaty rzeźbiarskie*
3 lipca, godz. 14.00
Tworzenie rzeźby ekologicznej z gipsu. Wstęp wol-
ny, obowiązują zapisy

Warsztaty 
ozdób okolicznościowych*
9 lipca, godz. 16.00
Tworzenie kartek okolicznościowych. Wstęp wol-
ny, obowiązują zapisy

Zajęcia integracyjno- 
-edukacyjno-kulturalne*
16 lipca, godz. 16.00

Warsztaty samoobrony
Prowadzi dyplomowany trener. Wstęp wolny, obo-
wiązują zapisy

Wycieczka z przewodnikiem 
po Katowicach* 
Śladami katowickich  
ewangelików
18 lipca, godz. 10.00
Wstęp wolny, obowiązują zapisy

Warsztaty kuglarskie*
22 lipca, godz. 11.00
Wstęp wolny, obowiązują zapisy

Kulturalne Katowice*
26 lipca, godz. 11.00
Bezpłatny bilet dla mieszkańców Szopienic. Obo-
wiązują zapisy

Miejski Dom Kultury „ 
Szopienice-Giszowiec” Filia nr 2; 

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

AKCJA LATO W MIEŚCIE

6–31 lipca, godz. 10.00–13.00 
(poniedziałek, środa i piątek)

Obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona

W PROGRAMIE:
6 i 20 lipca – Warsztaty upcyclingowe – tworzenie 
robotów z MDK-owych „nieśmieci”

8 i 22 lipca – Tworzenie teatru cieni – scenariusz, 
dekoracja, technika

10 i 24 lipca – Bajkowo w MDK

13 i 27 lipca – Warsztaty tworzenia miniinstru-
mentów

15 i 29 lipca – Papierowe wariacje, czyli cuda two-
rzone z papieru, warsztaty

17 i 31 lipca – Warsztaty fotografii analogowej

9 lipca – Warsztaty tworzenia Teatru Cieni – 
warsztaty online na stronie www.mdk.katowice.pl

12 lipca – „Czujesz to?” – warsztaty tworzenia mu-
ralu, uliczne warsztaty malarskie, dj set

21 lipca – „Pocztówkowy zawrót głowy” – warszta-
ty online na stronie www.mdk.katowice.pl

Projekt Centrum Społecznościowe Szopki w Szo-
pienicach – I etap

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu 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

Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne 
i ograniczoną liczbę osób mogących przebywać 
jednocześnie w pomieszczeniach, na wszystkie 
zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy.

DZIAŁ „BOGUCICE”, ul. Markiefki 44A

AKCJA LATO W MIEŚCIE

13–31 lipca, godz. 10.00–14.00; 
Poniedziałki, środy, piątki
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Warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku 
szkolnym (szkoła podstawowa). Liczba miejsc 
ograniczona, obowiązują zapisy

Zadania realizowane w ramach projektu finanso-
wanego z funduszy UE pn.: „Bogucice – moje miej-
sce na ziemi. Program aktywności lokalnej”:

„Bery i bojki w godce ślonskiej” 
– spotkania z gwarą śląską
2, 16 lipca, godz. 17.30
Zapraszamy na kolejne spotkanie z gwarą śląską 
prowadzone przez Barbarę Szmatloch. Liczba 
miejsc ograniczona, obowiązują zapisy

„Rodzinne 
warsztaty plastyczne”
7, 14 lipca, godz. 17.00
Zajęcia rozwijające wyobraźnię i integrujące 
uczestników. Liczba miejsc ograniczona, obowią-
zują zapisy

Integracyjne warsztaty 
kulinarne
30 lipca 2020, godz. 17.00, sala klubowa
Zapraszamy na pyszne warsztaty kulinarne.  
Wstęp wolny

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”:

„Sfilcowane Bogucice” – 
warsztaty rękodzielnicze
9, 28 lipca, godz. 17.00, galeria „G44A”
Warsztaty rękodzieła dla seniorów. Wstęp wolny, 
obowiązują zapisy

DZIAŁ „ZAWODZIE”, 
ul. Marcinkowskiego 13A

Lato z Nordic Walking 
na Zawodziu
6, 13, 20, 27 lipca, godz. 12.00
Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy

OFERTA ONLINE

Materiały są prezentowane na stronie interneto-
wej www.mdkbogucice-zawodzie.pl, profilu FB 
www.facebook.com/MDK.Bogucice.Zawodzie, 
i kanale YT Miejski Dom Kultury „Bogucice- 
-Zawodzie”

Słuchowisko dla dzieci 
„O krasnoludkach i sierotce 
Marysi” Marii Konopnickiej
3, 10, 17, 24, 31 lipca, godz. 18.00, FB

Kopciuszek – pacynkowa 
bajka dla dzieci online
1 lipca, godz. 18.00, YT, FB, www

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” 
do 26 lipca

Lato w Mieście 2020  
„Co kryją 
wnętrza mieszczańskie”
1–3 lipca, godz. 10.00 i 12.00 
6–10 lipca, godz. 10.00 i 12.00
Zajęcia bezpłatne, wymagana rezerwacja
Warsztaty połączą zwiedzanie wystawy „W ka-
mienicy mieszczańskiej – codzienność i odświęt-
ność” i wykonanie prac w technice kolażu. W cza-
sie zajęć uczestnicy poznają nieznane meble, 
które tworzą wystrój dawnych mieszkań, następ-
nie posługując się różnymi technikami plastycz-
nymi i pozaartystycznymi zaprojektują własną 
ozdobę wnętrza.

Obrazki z wystawy  
(…i magazynów) – Witkacy 
i Asymetryczna Dama –  
„Tęsknię za Zakopanem 
i Jego Zawartością”
15 lipca, godz. 19.00
Cykl filmów dostępnych na profilu You Tube 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

Lato w Mieście 2020 
„Na początku był… węgiel”
1–3 lipca, godz. 10.00 
6–10 lipca, godz. 10.00
Zajęcia bezpłatne, wymagana rezerwacja
Zajęcia kreatywne połączone ze zwiedzaniem wy-
stawy Malarstwa Grupy Janowskiej oraz „U nos 
w doma na Nikiszu” pod kątem poszukiwania 
węgla i kopalń. Następnie prelekcja o powstaniu 
węgla oraz warsztaty plastyczne

Etnografki w sieci –  
„Gadziny, kosze, żigloki – 
ozdoby stroju chłopskiego”
8 lipca, 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. Bę-
dzie 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 Stanisława Ptaków”

Wystawa prac Jolanty 
Barnaś „CZUĆ” 
do 28 sierpnia

Lato w Mieście 2020 
„Teatr jest fajny w sieci”
1–3 lipca, godz. 10.00 i 12.00
ZajWarsztaty, których celem jest zainteresowanie 
szerokiego grona internautów teatrem, grą aktor-
ską, sztuką pantomimy, kulturą wysoką. Podczas 
zajęć uczestnicy nabywają nowe kwalifikacje ru-
chowe i artystyczne

Film o wystawie prac 
Jolanty Barnaś „CZUĆ”
30 lipca, godz. 18.00
Film będzie dostępny na profilu Facebook Kopernika 
11 oraz kanale You Tube Muzeum Historii Katowic

Dział Grafiki im. Pawła Stellera,  
ul. Kościuszki 47  

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

Wystawa stała – „Paweł Steller – katowiczanin 
z wyboru”

Wystawa malarstwa 
„Tajemniczy Batik Agnes Nagy” 
do 14 sierpnia

LATO W MIEŚCIE 2020

13–17 lipca, godz. 11.00 
Zajęcia bezpłatne, wymagana rezerwacja
Warsztaty artystyczne na materiale, inspirowane 
batikiem Agnes Nagy

Muzeum Śląskie

ul. T. Dobrowolskiego 1,  
tel. 32 213 08 70

www.muzeumslaskie.pl

Wystawy stałe: Galeria sztuki polskiej 1800–1945 
Galeria sztuki polskiej po 1945 
Galeria plastyki nieprofesjonalnej 
Laboratorium przestrzeni teatralnych – przeszłość 
w teraźniejszości 

Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów 
Galeria śląskiej sztuki sakralnej 
Wystawy czasowe 
Counting Memories. Chiharu Shiota 
Sztuka zwana naiwną i co dalej 

Byzuch u Ferdynanda, 
czyli industrialny spacer 
po Muzeum Śląskim 
Od środy do piątku w godzinach 12.00–17.00,  
po wcześniejszej co najmniej 2-dniowej  
rezerwacji mailowo: przewodnicy@
muzeumslaskie.pl lub telefonicznie: 
tel. 32 2130 892, kom. 504 269 094. 

W soboty i niedziele o godzinie  
13.00, 15.00 i 17.00
Co zostało z dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Ka-
towice? Kim był Ferdinand? Czym jest rewitalizacja? 
Ile lat ma wyciągowa maszyna parowa na szybie 
Bartosz? Jak duże jest dzisiejsze Muzeum Śląskie? 
W trakcie spaceru odkryjemy jak funkcjonowała 
kopalnia w czasach swojej świetności, a także opo-
wiemy jaki miała wpływ na otaczające ją miasto. 
W ramach zwiedzania, o ile pozwolą na to warunki 
atmosferyczne, przewidziany jest również wjazd na 
ponad 40-metrową wieżę widokową. Zwiedzanie 
z przewodnikiem nie obejmuje zwiedzania wystaw 
stałych i czasowych. Średni czas zwiedzania: około 
60 minut
Na zwiedzanie z przewodnikiem ścieżką Byzuch 
u Ferdynanda w języku polskim zapraszamy gości 
indywidualnych: 
Cena:  7zł/os – bilet umożliwiający wyłącznie zwie-
dzanie trasy „Byzuch u Ferdynanda”, brak możli-
wości samodzielnego zwiedzania wystaw. 21zł/
os – bilet umożliwiający zwiedzanie trasy „Byzuch 
u Ferdynanda” oraz samodzielne zwiedzanie wy-
staw w Muzeum Śląskim
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WIELOSEKCYJNY KLUB GKS KATOWICE

Sportowcy walczą o punkty
Po niespełna trzymiesięcznej prze-
rwie piłkarze GKS-u Katowice wrócili 
do walki o ligowe punkty.
Bez kibiców na trybunach i pod specjal-
nym reżimem sanitarnym wyznaczo-
nym przez Polski Związek Piłki Nożnej 
drużyny piłkarskie powróciły do rywa-
lizacji na szczeblu centralnym. Katowi-
czanie po trzech tygodniach wyjątkowego 
okresu przygotowawczego ruszyli do 
walki 3 czerwca, gdy na własnym boisku 
podejmowali Górnika Łęczna. Spotkanie 
na szczycie tabeli zakończyło się zwycię-
stwem gospodarzy 2:1. Po wznowieniu 
rozgrywek GKS notuje dobre rezultaty. 
Podopieczni trenera Rafała Góraka wkra-
czają w kluczową fazę rywalizacji. W lipcu 
przy Bukowej zagramy z Górnikiem Po-
lkowice (1 lipca), Widzewem Łódź (12 
lipca) oraz na koniec sezonu z Resovią 
Rzeszów (25 lipca). Jeżeli nie powiedzie 
się misja bezpośredniego awansu, GKS 
czekają ewentualne mecze barażowe 
28 i 31 lipca.

Swoją rywalizację zakończyły pił-
karki GKS-u Katowice. PZPN zanie-
chał dokończenia sezonu 2019/2020 
Ekstraligi kobiet. Jako kolejność dru-
żyn w końcowej tabeli rozgrywek przyjmuje 
się kolejność drużyn w tabeli po rozegra-
niu meczów 12. kolejki, tj. po ostatniej ro-
zegranej kolejce rozgrywek. To oznacza, 
że GKS Katowice zakończył swój drugi 

sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej 
na 6. miejscu w tabeli. Lipiec drużyna spę-
dzi na budowaniu składu i przygotowaniach 
do kolejnych rozgrywek.

W lipcu ruszą też przygotowania do 
kolejnego sezonu ligi siatkarskiej. Przy-
pomnijmy, że w marcu zarząd PLS po-
stanowił przedwcześnie zakończyć sezon 
2019/2020. Tytuł mistrza Polski nie został 
przyznany, a kolejność w tabeli została usta-
lona według liczby zdobytych punktów me-
czowych. To oznaczało, że GKS Katowice 
został sklasyfikowany na 6. miejscu (35 
pkt., 11 zwycięstw i 13 porażek), najwyż-
szym w historii występów klubu w tych 
rozgrywkach. Do kolejnego sezonu GKS 
przystąpi odmieniony. Nowym dyrektorem 
sportowym sekcji został jej dotychczasowy 
menadżer Jakub Bochenek. Z kolei obo-
wiązki szkoleniowca objął Grzegorz Słaby, 
dla którego był to powrót po czterech latach 
przerwy do funkcji głównego szkoleniowca 
GieKSy. W składzie siatkarskiego GKS-u 
na sezon 2020/2021 pozostało dziesięciu 

graczy z poprzedniej edycji rozgrywek. Do 
kadry GKS-u Katowice dołączyli rozgry-
wający Jakub Nowosielski, pierwszy rodo-
wity katowiczanin w PlusLigowej historii 
siatkarskiej GieKSy, a także przyjmujący 
Sławomir Stolc.

Podobnie układa się sytuacja w sek-
cji hokeja na lodzie. Decyzją PZHL sezon 
2019/20 zakończył się wcześniej niż pla-
nowano, a drużyna GKS-u została skla-
syfikowana na trzecim miejscu. Nowy 
dyrektor sportowy Roch Bogłowski, a także 
trener Piotr Sarnik, który przedłużył 
umowę z klubem, intensywnie budują skład 
na kolejne rozgrywki. Fanów szczególnie 
ucieszyło pozostanie w Katowicach ka-
pitana zespołu Grzegorza Pasiuta. Do 
drużyny dołączyło już kilku nowych za-
wodników, m.in. doświadczony łotewski 
obrońca Janis Andersons, a także czołowi 
napastnicy ligi – Dariusz Wanat i Bartosz 
Fraszko. W sierpniu drużyna rozpocznie 
treningi na lodzie i bezpośrednie przygoto-
wania do startu w kolejnym sezonie.  (GKS)

FUTBOL AMERYKAŃSKI DLA DZIECI

Śląscy Rebelianci  
nie zwalniają tempa

Silesia Rebels to pierwsza na Ślą-
sku i najstarsza drużyna futbolu amery-
kańskiego w regionie. W przyszłym roku 
klub z Katowic będzie obchodzić swoje 
15-lecie. Aktualnie drużyna posiada czte-
ry sekcje sportowe, a do trzech z nich 
prowadzi nabór (skład A, reprezentują-
cy nasze miasto w najwyższym pozio-
mie rozgrywkowym w Polsce, drużyna 
B oraz dwie sekcje juniorskie zrzeszone 
pod szyldem Silesia Rebels Academy). 
Po zeszłorocznej aktywacji drużyny ju-
niorskiej Śląscy Rebelianci nie zwalniają 
tempa, tworzą jej zaplecze, czyli Silesia 

Rebels Minis, gdzie młodzi adepci będą 
uczyć się gry w bezkontaktową formę tego 
sportu. Wszystkie dzieci (chłopcy i dziew-
czynki) w wieku 8–14 lat zapraszamy do 
wspólnej zabawy i nauki tego fantastycz-
nego sportu w każdą niedzielę między 
godz. 10.00 a 12.00 w Ośrodku Sporto-
wym Szopienice (więcej informacji FB: 
Silesia Rebels). Na nowych zawodników 
czekają doświadczeni trenerzy futbo-
lowi, trenerzy przygotowania fizycznego, 
fizjoterapeuci czy dietetycy. Nie jesteś 
pewny, czy się nadajesz? Przyjdź na tre-
ning i sprawdź się!  (ORG)

Na boisku znajdzie się miejsce dla dużych i mniejszych, szybkich i tych wolniejszych. Znajomość 
zasad gry nie jest konieczna, nie martw się, wszystkiego nauczysz się pod opieką trenerów!
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77. TOUR DE POLOGNE

Nadchodzi kolarskie święto. 
Gratka dla kibiców

Ten rok jest szczególny dla wszyst-
kich z powodu pandemii koronawiru-
sa, która zatrzymała na kilka miesięcy 
cały, nie tylko sportowy świat. Ze wzglę-
du na wyjątkową sytuację został stwo-
rzony nowy kalendarz imprez kolarskich,  
a 77. Tour de Pologne UCI Word Tour odbę-
dzie się w dniach 5–9 sierpnia. 
I etap otwierający wyścig 77. Tour de Pologne 
odbędzie się właśnie w Katowicach. Miasto 
Katowice jest aktualnie w trakcie przygoto-
wań do organizacji tego kolarskiego święta.

Przypomnijmy: Tour de Pologne to 
największa cykliczna organizowana im-
preza sportowa w Polsce oraz najważniej-
szy wyścig kolarski w tej części Europy.  

Od 2010 roku jeden z etapów wyścigu Tour 
de Pologne jest organizowany w Katowi-
cach z ogromnym sukcesem. Impreza od lat 
należy do UIC Word Tour, czyli kolarskiej 
ligi mistrzów i co roku przyciąga największe 
gwiazdy światowego peletonu. Przez Mię-
dzynarodową Unie Kolarską jest stawiany 
za wzór organizacji wyścigu na najwyższym 
poziomie.  (RED)

Więcej informacji  
na stronie  
tourdepologne.pl
Zeskanuj kod QR 
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