WWW.KATOWICE.EU

NASZE

NR 9 (144) | WRZESIEŃ 2020 r. | Bezpłatny informator miejski | tel. 32 259 31 40 | redakcja@katowice.eu | ISSN 1899-9530

Płatności mobilne,
modernizacja
parkomatów i nowe
zasady parkowania
Od 4 września kierowcy mogą płacić za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą aplikacji mobilnych, a w parkomatach można płacić
kartą płatniczą. Jednocześnie znika możliwość
wykupienia biletu za gotówkę u parkingowego
oraz zmienia się regulamin.
Więcej S. 2

KATOWICKA KARTA MIESZKAŃCA

Komisja Klimatu
ponad podziałami
W Katowicach powstała Komisja Klimatu Rady
Miasta. Ma przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu, zajmować się adaptacją do jego skutków
oraz tworzyć podstawy prawne dla funkcjonowania oraz rozwoju zielonej gospodarki i technologii.
Więcej S. 3

Hajlował w Katowicach
Do skandalicznego wydarzenia doszło 21 sierpnia
na katowickim rynku. Jeden z uczestników zgromadzenia publicznego narodowców unosił rękę
w geście faszystowskiego pozdrowienia. Sprawa
zbulwersowała mieszkańców, a zdjęcia pokazujące „hajlującego” mężczyznę obiegły nie tylko cały
kraj, ale były też pokazywane za granicą. Dwa dni
po zdarzeniu policja ujęła sprawcę. Będzie on odpowiadał za publiczne propagowanie faszyzmu
i nawoływanie do nienawiści.

W

drożenie Katowickiej Karty
Mieszkańca (KKM) było jednym
z głównym zobowiązań wyborczych prezydenta Marcina Krupy
z 2018 roku. Prace nad jej uruchomieniem

rozpoczęły się od razu po wyborach i dobiegły końca w sierpniu tego roku. Pierwsi
mieszkańcy otrzymali 1 września karty
w wersji elektronicznej – na smartfony.
KKM można pozyskać również w wersji
plastikowej, jak i przypisać ją do posiadanej
już bankowej karty płatniczej.
– Głównym celem Katowickiej Karty
Mieszkańca jest premiowanie osób, które są
zameldowane w Katowicach i właśnie tutaj
odprowadzają podatki. Dzięki tym pieniądzom budujemy m.in. nowe baseny, place
zabaw, utrzymujemy zieleń czy też organizujemy szereg wydarzeń kulturalnych i sportowych. Dlatego właśnie mieszkańcy Katowic
muszą być traktowani w naszym mieście

Więcej S. 5

priorytetowo – podkreśla prezydent Marcin
Krupa i wyjaśnia, że KKM będzie uprawniała
do szeregu zniżek, a także scalała już istniejące
programy, takie jak „Aktywny Senior”, „Babcia, dziadek i ja w Katowicach” czy też „Nas
Troje i Więcej”. – Katowicka Karta Mieszkańca ma w pierwszej kolejności umożliwiać
mieszkańcom Katowic korzystanie ze zniżek
na usługi instytucji kultury, sportu i rekreacji.
Przykładowo w nowo wybudowanych basenach katowiczanie dzięki KKM będą płacić
8 zł za godzinę, a osoby spoza miasta 16 zł.
Dwukrotnie taniej będzie można zaparkować w Strefie Kultury. Katowiczanie otrzymają także zniżkę sięgającą nawet 50% m.in.
na bilety do Muzeum Historii Katowic, Teatru „Ateneum”, wydarzenia realizowane
przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. K. Bochenek, na obiekty MOSiR – siłownie i kąpieliska Bugla oraz Rolna
– dodaje prezydent.

Większość zniżek będzie obowiązywać
od 8 września. W kolejnych miesiącach do
projektu KKM przystąpią także partnerzy
komercyjni, którzy będą proponować katowiczanom swoje usługi z określoną bonifikatą. – Wiemy, że udział w projekcie
wstępnie zadeklarowały już sklepy z wielu
dzielnic naszego miasta, punkty usługowe,
fryzjerzy, salony kosmetyczne oraz kawiarnie i restauracje. Zakładamy, że możemy
liczyć na udział kilkuset podmiotów od
początku przyszłego roku – mówi Maciej
Stachura, naczelnik wydziału komunikacji
społecznej Urzędu Miasta Katowice. (RED)
Więcej informacji o tym,
w jaki sposób można wyrobić
Katowicką Kartę Mieszkańca oraz jakie
zniżki zapewni ona mieszkańcom
– przedstawiamy na stronach 12–13.

Kolejna edycja Budżetu
Obywatelskiego
Od 7 do 20 września mieszkańcy mogą wybierać
wśród projektów zgłoszonych w ramach VII edycji
budżetu obywatelskiego. Projekty, które zdobędą
najwięcej głosów, zostaną zrealizowane w przyszłym roku.
Więcej S. 6

Sprawy urzędowe
bez wychodzenia z domu
Na platformach SEKAP i ePUAP można bez wychodzenia z domu załatwić kilkaset spraw urzędowych. Usługi te są dostępne 24 godziny na dobę
przez 7 dni w tygodniu, a korzystanie z nich jest
całkowicie bezpłatnie.
Więcej s. 11
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ROWERZYŚCI W KATOWICACH MAJĄ KOLEJNE POWODY DO ZADOWOLENIA

Nowe drogi rowerowe w Katowicach
Koszt realizacji tych dwóch inwestycji wyniósł 5,26 mln zł. – Inwestujemy znaczne
środki w rozbudowę infrastruktury rowerowej. W zeszłym roku wydaliśmy na ten
cel ponad 6 mln zł, a w tym roku zarezerwowano w budżecie miasta prawie 18 mln zł. Naszym celem jest połączenie wszystkich dzielnic
komfortowymi drogami rowerowymi z centrum – mówi prezydent Marcin Krupa.
Z nowo otwartych tras korzystają
przede wszystkim mieszkańcy Panewnik,
Ligoty i użytkownicy CP „Ligota”. – Cieszę
się, że miasto staje się coraz bardziej przyjazne dla rowerzystów. Dobrym rozwiązaniem są kontraruch i kontrapasy w strefie
Tempo 30, a przede wszystkim ścieżki rowerowe, których z roku na rok jest coraz
więcej. Wszystko to sprawia, że rowerzyści
mogą się czuć coraz lepiej i bezpieczniej –
podkreśla Marcin Franke, rowerzysta i społecznik z Katowic.
Pod koniec wakacji ruszyła także budowa dwóch nowych dróg rowerowych.

FOT. S. RYBOK

Na początku sierpnia zakończyła się budowa dwóch dróg rowerowych w Katowicach. Pierwsza to 2,7-kilometrowy odcinek łączący Rondo
Huchrackiego w Panewnikach z ul. Medyków, a drugi – 1,7-kilometrowy łącznik prowadzący od ul. Medyków do Centrum Przesiadkowego „Ligota”.

Rower w Katowicach służy jako środek rekreacji i środek transportu.
Na zdjęciu – nowa ścieżka na ul. Panewnickiej

Pierwsza z nich pozwoli skomunikować północne dzielnice z Parkiem Śląskim, a w przyszłości będzie stanowić
fragment drogi rowerowej, którą będzie
można dojechać z Wełnowca do centrum.
Mowa o 1,3-kilometrowym połączeniu
wzdłuż al. W. Korfantego, na odcinku od
ul. Telewizyjnej do ul. Gnieźnieńskiej. Druga
droga rowerowa ułatwi dojazd do Doliny
Trzech Stawów. Odcinek o długości 1,1 km
poprowadzony zostanie wzdłuż ul. Lotnisko. Koszt budowy dwóch wspomnianych

odcinków wyniesie ponad 3 mln zł. Inwestycje powinny zostać ukończone do końca
stycznia przyszłego roku.
– Budowa nowych dróg rowerowych w mieście jest wyzwaniem. Gdy Katowice powstawały, nikt nie brał pod uwagę
tego, że kiedyś przyda się miejsce na drogi
rowerowe. Dziś tego miejsca często nie
ma i dochodzi do konfliktu interesów między mieszkańcami. Do 2019 roku budowę
nowych ścieżek konsultowaliśmy głównie z Zespołem Rowerowym, w skład którego

wchodzili m.in. przedstawiciele środowisk
rowerowych. W tym roku okazało się, że to,
co ustalaliśmy z Zespołem Rowerowym, nie
spodobało się innym mieszkańcom – podkreśla prezydent Marcin Krupa. – Budowa
drogi wzdłuż ul. Panewnickiej wywołała
protest osób, które nie chciały stracić miejsc
parkingowych, a mające powstać połączenie
wzdłuż ul. Lotnisko wzburzyło mieszkańców w związku z koniecznością wycinki
drzew. Musimy brać pod uwagę interesy
wszystkich katowiczan i szukać kompromisowych rozwiązań. Dlatego w przypadku
tych dwóch projektów udało się znaleźć rozwiązania, które pozwoliły zapewnić nowe
miejsca parkingowe i uratować większość
drzew. Biorąc pod uwagę wspomniane konflikty, postanowiliśmy, że przebieg nowych
dróg rowerowych będziemy konsultować
przede wszystkim z radami jednostek pomocniczych, które szerzej niż środowiska
rowerowe reprezentują interesy wspólnot
lokalnych – dodaje prezydent.
Lata 2014–2019 – powstało 28 km
nowych dróg rowerowych
Wypożyczalnie rowerów –
w tym roku system powiększył się
do 82 stacji ze 666 rowerami

ZMIANY W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA

Płatności mobilne, modernizacja parkomatów i nowe zasady parkowania
Od 4 września kierowcy mogą płacić
za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą aplikacji mobilnych, a we wszystkich parkomatach
można płacić kartą płatniczą. Jednocześnie znika możliwość wykupienia
biletu za gotówkę u parkingowego oraz
zmienia się regulamin.
– Do Katowic w ciągu doby wjeżdża
średnio 123 tys. pojazdów z rejestracjami
miast ościennych. Dlatego zdecydowaliśmy
się na budowę centrów przesiadkowych. Inwestycje mają zachęcić do wjazdu do centrum komunikacją miejską. Na Zawodziu
czy też na Brynowie budujemy po kilkaset
miejsc parkingowych, tak by kierowcy nie
musieli ich szukać w centrum. Na podstawie biletu na tramwaj lub autobus będą
mogli zaparkować bezpłatnie. Jednak zdajemy sobie sprawę, że nie każdy zawsze
może zrezygnować z podróży samochodem. W centrum miasta działają urzędy,
przychodnie, dlatego też zmiany w zakresie strefy parkowania mają pomóc wymusić
rotację pojazdów – wyjaśnia Marcin Krupa,
prezydent Katowic.
W SPP zmodernizowano 78 urządzeń. Pojawiło się też 50 nowych, co łącznie daje 128 urządzeń, w których możliwe

Na zakup 50 urządzeń i modernizację 78, a także wdrożenie opłat mobilnych przeznaczono 3,4 mln zł

jest uiszczenie opłaty gotówką i kartą płatniczą. Jednocześnie 78 urządzeń posiada
możliwość płatności kartą ŚKUP. – Ponadto
podpisaliśmy umowy z pięcioma operatorami płatności mobilnych, co pozwoli kierowcom wybrać najwygodniejszy dla siebie
wariant. Jednocześnie od piątku 4 września
znikają z ulic inkasenci MZUiM. Oczywiście pojawią się kontrolerzy, którzy będą

sprawdzać, czy kierowca pozostawiający
pojazd uiścił opłatę. Jeśli nie, to istotne – nie
będzie już 14-dniowego terminu, w którym
można było uregulować zaległości. Od razu
będzie naliczana dodatkowa opłata wysokości 50 zł – mówi Piotr Handwerker, dyrektor MZUiM Katowice.
Kierowca jest zobowiązany do
niezwłocznego uiszczenia opłaty

za postój w SPP. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera, że pojazd stoi w strefie
bezprawnie – sporządzana jest dokumentacja postoju, kierowca otrzymuje zawiadomienie za wycieraczką, a także zostaje
obciążony opłatą dodatkową, która wynosi 50 zł. Opłata ta powinna być opłacona gotówką do kasy MZUiM lub
przelewem na rachunek bankowy w ciągu
14 dni od wskazanej w zawiadomieniu
daty postoju pojazdu, w przeciwnym razie
podlega ona ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej.
Przypomnijmy, że obecnie w SPP obowiązują następujące opłaty: do godziny
– 2,00 zł, za drugą rozpoczętą godzinę postoju – 2,40 zł, za trzecią – 2,80 zł, a za każdą
kolejną – 2,00 zł. Natomiast dla podstrefy
Ceglana–Wita Stwosza za postój płacimy
do godziny – 3,00 zł, za drugą rozpoczętą
godzinę postoju – 3,60 zł, za trzecią – 4,20
zł, a za każdą kolejną 3,00 zł. (RED)
Od 4 września przy płaceniu za parkowanie
można skorzystać z następujących aplikacji
mobilnych: SkyCash, mPay, Pango, moBilet,
ePark
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KOMISJA KLIMATU RADY MIASTA KATOWICE

Współpraca ponad podziałami na rzecz klimatu
Komisja ma przeciwdziałać kryzysowi
klimatycznemu, zajmować się adaptacją
do jego skutków oraz tworzyć podstawy
prawne dla funkcjonowania oraz rozwoju
zielonej gospodarki i technologii. – Wszyscy jesteśmy świadkami szybko dokonujących się zmian klimatycznych. W skali
globalnej tym tematem zajmują się rządy
państw. Pamiętam jednak słowa dr. Benjamina Barbera, który mówił mi, że to
właśnie miasta mają szczególną odpowiedzialność w budowaniu świata przyjaznego
dla ludzi: świata, w którym szanuje się przyrodę i mądrze korzysta z jej zasobów – podkreśla prezydent Marcin Krupa.
Radny Jarosław Makowski, który został przewodniczącym Komisji, podkreśla,
że „klimat podobnie jak smog jest kosmopolityczny i jego konsekwencje dotykają nas
niezależnie od poglądów czy przekonań religijnych”. Piotr Pietrasz, przewodniczący
klubu radnych PiS, zaznacza, że projekt jest
wartościowy, bo realizowany ponad podziałami politycznymi. Z kolei Damian Stępień,
przewodniczący klubu radnych Forum Samorządowego uważa, że ochrona klimatu,
obok negatywnych trendów demograficznych, jest najważniejszym wyzwaniem dla
Katowic w nadchodzących dekadach.
Utworzenie Komisji Klimatu spotkało
się z poparciem środowisk naukowych.
– Świat staje w obliczu przemian na niewyobrażalną skalę. Powołanie Komisji to
pewnego rodzaju gest, symbol wskazujący,
że miasto dostrzega wagę tych przemian
dla swoich mieszkańców. Działanie to pokazuje także, że w Katowicach dostrzega
się rolę lidera, jaką może pełnić to miasto zarówno na poziomie regionalnym,

FOT. D. CZAPLA

W Katowicach powstała Komisja Klimatu Rady Miasta. Inicjatywę Jarosława
Makowskiego poparli prezydent Marcin
Krupa oraz radni wszystkich klubów, tj.
Forum Samorządowego i Marcin Krupa, Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości.

Od lewej: Piotr Skubała, Tomasz Pietrzykowski, Marcin Krupa, Jarosław Makowski, Piotr Pietrasz, Damian Stępień (spotkanie z mediami, podczas którego
zaprezentowano założenia funkcjonowania Komisji Klimatu)

jak i ogólnopolskim – mówi prof. dr hab.
Tomasz Pietrzykowski, prorektor Uniwersytetu Śląskiego (UŚ).
Z kolei prof. dr hab. Piotr Skubała z Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ, ekspert
ds. klimatu, zauważa, że zmiany klimatyczne są dziś przez naukowców wskazywane jako jeden z głównych czynników,
który może doprowadzić do wymarcia życia na części globu. – Dziś do opisu sytuacji
naszej planety naukowcy używają terminów
dramatycznych: katastrofa klimatyczna,
kryzys klimatyczny, ekoapokalipsa czy
biologiczna anihilacja. Naukowcy opracowali 13 punktów krytycznych dla systemu

KATOWICE UPAMIĘTNIĄ WIELKIEGO REŻYSERA
Kazimierz Kutz zapisał się w historii
Śląska i całego kraju, zarówno jako
wybitny reżyser, jak i promotor Śląska.
–Zależy nam na tym, by życie i twórczość
Kazimierza Kutza zostały mocno
zaakcentowane w przestrzeni miasta
– m.in. w Szopienicach, w których się
urodził, a później tworzył – zapowiada
prezydent Marcin Krupa. – Pozyskaliśmy
od osób prywatnych dwa mieszkania
w budynku, w którym mieszkał
kiedyś reżyser. Rozmawiamy także
z PKP, by przejąć docelowo cały obiekt

pod adresem Plac Ogród Dworcowy 4.
Chcemy, by w tym miejscu powstał
ośrodek poświęcony pamięci Kazimierza
Kutza – dodaje prezydent i podkreśla,
że ma to być przede wszystkim
miejsce spotkań, służące działalności
edukacyjnej i kulturalnej. Obiekt
będzie pełnił także funkcje muzealne
– znajdą się w nim pamiątki i rzeczy
związane z reżyserem. Jak zaznacza
prezydent, działania podejmowane w tej
sprawie były i będą konsultowane ze
spadkobiercami Kazimierza Kutza.

klimatycznego. Okazało się, że w ubiegłym
roku 9 z 13 było już uruchomionych. Efekt
domina może się zacząć już za chwilę i nie
będziemy mogli go powstrzymać. Raporty
naukowe pokazują, że w 2070 roku, jeśli nie
zaczniemy działać, 1/3 ludzkości – czyli ok.
3,5 mld ludzi, znajdzie się w miejscu, w którym nie będzie można egzystować – przestrzega prof. Skubała. (RED)

Zdaniem mieszkańca
Cieszę się, że Katowice mają świadomość odpowiedzialności i stworzyły Komisję Klimatu.

To na pewno krok w dobrą stronę. Liczę,
że nie będzie ona polegać jedynie na rozmowach, a faktycznie działać i inspirować inne
miasta. Mam nadzieję, że młodzież będzie
zapraszana do dialogu w sprawie działań
mających na celu przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu. W końcu to nas dotknie
on najbardziej. Pod znakiem zapytania stoją
nasze marzenia, plany i cele. Dlatego liczę,
że wspólnie będziemy planować realne działania, które władze miasta będą wprowadzać,
aby zapewnić nam bezpieczną przyszłość.
LENA BRODZIK,
MŁODZIEŻOWY STRAJK KLIMATYCZNY
KATOWICE
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PIENIĄDZE NA ROZWÓJ SZPITALA W MURCKACH

Na froncie walki z koronawirusem:
wsparcie dla Szpitala Murcki
Jej celem jest wsparcie murckowskiego
szpitala w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19.
Warto przypomnieć, że wcześniej Szpital Murcki otrzymał wsparcie Miasta
Katowice w kwocie 290 tys. zł na dezynfekcję pomieszczeń oraz zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu do
walki z koronawirusem.
Szpital pozyskuje także pieniądze ze
źródeł zewnętrznych. Dzięki dofinansowaniu z budżetu Wojewody Śląskiego
zakupiono m.in. nowy ambulans i sprzęt
medyczny. Placówka pozyskała także
dofinansowanie unijne do zakupu śródoperacyjnego aparatu RTG i diatermii chirurgicznej. Jednak głównym
źródłem utrzymania i dalszego rozwoju
Szpitala Murcki jest Miasto Katowice,
które w latach 2015–2020 przeznaczyło w różnej formie na Szpital ponad
38,7 mln zł.

FOT. S. RYBOK

843 tys. zł otrzyma należący do Miasta Katowice Szpital Murcki. W ramach
tej kwoty 674 tys. zł to środki pozyskane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego, a 169 tys. zł to
wkład miasta. Wszystko dzięki umowie,
którą Miasto Katowice zawarło z Województwem Śląskim.

Wymazobusy finansowane przez miasto są obsługiwane m. in. przez pracowników Szpitala Murcki,
którzy kładą duży nacisk na bezpieczeństwo katowiczan

Przypomnijmy, że Szpital Murcki
jest wielospecjalistycznym szpitalem poziomu podstawowego, włączonym do
tzw. sieci szpitali. Posiada pięć oddziałów szpitalnych, dwa odziały rehabilitacyjne, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy,
poradnie specjalistyczne i poradnię POZ

SOLIDARNOŚĆ W CZASIE PANDEMII

Wspólnie walczymy z wirusem
Pandemia koronawirusa bardzo szybko
zmieniła nasze życie. Priorytetem władz
rządowych i samorządowych stało się
ratowanie zdrowia i życia ludzi. W Katowicach podjęto szereg działań mających
na celu walkę zarówno z samym wirusem, jak i jego społeczno-ekonomicznymi skutkami.

Decyzją prezydenta Marcina Krupy wdrożono m.in. trzy programy osłonowe dla
przedsiębiorców, NGO-sów oraz podmiotów świata kultury, zakupiono nowoczesną
maszynę do testowania próbek pod kątem
koronawirusa oraz uruchomiono 3 wymazobusy. Do najbardziej potrzebujących
uczniów trafiło kilkaset laptopów i tabletów do nauki zdalnej, a pracownicy systemu
ochrony zdrowia i służb mundurowych
otrzymali środki ochrony osobistej. W Katowicach uruchomiono także „pogotowie
zakupowe” dla seniorów oraz pomoc psychologiczną dla osób, które potrzebowały
wsparcia.
– Dużą pomoc w czasie pandemii okazali sami mieszkańcy Katowic, którzy

m.in. szyli maseczki czy też angażowali
się w wolontariat, dowożąc posiłki osobom potrzebującym. Niektóre organizacje,
jak np. kibice katowickiej GieKSy, organizowały zbiórki na rzecz katowickich szpitali. Do pomocy ruszył także szereg firm,
instytucji i osób publicznych. Wszystkim
bez wyjątku dziękuję za okazaną solidarność i pomoc w tak trudnym dla nas wszystkich okresie – podkreśla prezydent Marcin
Krupa. (JG)

DZIĘKUJEMY ZA POMOC
I SOLIDARNOŚĆ!
Obok prezentujemy alfabetyczną listę
podmiotów i osób, które w różny sposób
włączyły się w walkę z koronawirusem,
wspierając działania Miasta Katowice. Lista nie jest kompletna, gdyż nie obejmuje
m.in. tysięcy osób prywatnych. Jeśli jakieś
podmioty/organizacje zostały przez nas pominięte – prosimy o kontakt – uzupełnimy
informację w kolejnym numerze „Naszych
Katowic”.

oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. – Szpital działa praktycznie nieprzerwanie od ponad 100 lat. Od 2013
roku działa jako spółka ze 100% udziałem miasta. Od 2017 roku szpital zgodnie z decyzją władz Katowic i w odpowiedzi
na potrzeby mieszkańców realizuje program

Agencja Rezerw Materiałowych
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Areszt Śledczy Katowice
Bryńscy Anna i Wiktor
Carrefour Gliwice
Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa
Czumy
CETINA Sp. z o.o.
Colian Opatówek
ECDP Outsourcing Sp. z o.o.
Es System K Wolbrom
Fundacja Biedronki
Fundacja Koniczynka Chorzów
Fundacja Maseczki dla Polski
Fundacja PKO BP
Fundacja Unikum
Fundacja Wolne Miejsce
Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości
Fundacja Wspólna Nadzieja
Fundacja Zdrowie i Opieka
Glovex Sp. z o.o.
Grupa „Katowice szyją maseczki
dla medyków”
Grupa „Tychy Mikołów szyją dla medyków” wraz z radnym OKS Mikołów
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
KI ONE SPÓŁKA AKCYJNA – Kulczyk
Foundation

restrukturyzacji i rozwoju. Program ten
obejmuje szereg działań wewnątrzorganizacyjnych, ale jego głównym założeniem jest
modernizacja istniejących budynków oraz
rozbudowa o nowy pawilon. W nim ma znaleźć się centralna izba przyjęć, blok operacyjny, oddziały zabiegowe oraz oddział
internistyczny. W pozostałych budynkach
po ich modernizacji i dostosowaniu będzie
poszerzana działalność z zakresu rehabilitacji, opieki długoterminowej i ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej. W dotychczasowej
lokalizacji pozostanie oddział neurologii i rehabilitacji neurologicznej – mówi
Krzysztof Zaczek, prezes zarządu szpitala.
W ramach inwestycji wykonano już
nową sieć wodociągową. Dzięki wsparciu
miasta oraz WFOŚiGW przeprowadzono
termomodernizację budynków chirurgii i interny, obejmującą nie tylko docieplenie ścian czy wymianę drzwi i okien,
ale także wymianę starych instalacji.
Utworzono też dodatkowe węzły sanitarne. W zakresie głównej części inwestycji
na ukończeniu są prace projektowe. Plany
modernizacji i budowy nowego pawilonu
są opracowywane tak, aby obiekty spełniały
aktualne wymagania i standardy, przy równoczesnym zachowaniu walorów kulturowych i przyrodniczych dzielnicy. (RED)

Kolektyw Sputnik Photos
Międzyzakładowy Związek Kolejarzy
Śląskich w Katowicach
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w Warszawie
Motocykliści ze Stowarzyszenia
„Dawcy Uśmiechu”
Multikino Warszawa
Plantwear SA
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Łukasz Kohut
PSS „Społem”
PwC Advisory Sp z o.o
PwC Service Delivery Center
Radni Rady Miasta Katowice
Robert Biedroń – kandydat na prezydenta RP
Senator Marek Plura
Straż Miejska Katowice
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Stowarzyszenie Kibiców GKS-u Katowice
„SK 1964”
TDJ Spółka Akcyjna z siedzibą
w Katowicach
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Zakład Karny w Wołowie
ZAMET Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piotrkowie Trybunalskim
(JG)

MIASTO

www.katowice.eu

5

KONTROWERSYJNE DEMONSTRACJE

FOT. MARZENA BUGAŁA/ DZIENNIK ZACHODNI

Hajlował w Katowicach
Do skandalicznego wydarzenia doszło 21 sierpnia na katowickim rynku. Jeden z uczestników zgromadzenia publicznego narodowców unosił
rękę w geście faszystowskiego pozdrowienia. Sprawa zbulwersowała mieszkańców Katowic, a zdjęcia pokazujące
„hajlującego” mężczyznę obiegły nie
tylko cały kraj, ale były też pokazywane
za granicą. Dwa dni po zdarzeniu policja
ujęła sprawcę. Okazało się, że to 26-latek, który nie jest mieszkańcem Katowic. Będzie on odpowiadał za publiczne
propagowanie faszyzmu i nawoływanie
do nienawiści.

– Prezentowanie nazistowskich gestów,
które wprost nawiązują do zbrodniczego
reżimu, jest wyrazem niedającej się opisać
pogardy dla milionów ludzi, którzy oddawali
życie w walce z tym reżimem i byli bestialsko
mordowani m.in. w obozach koncentracyjnych – podkreśla Marcin Krupa, prezydent
Katowic. – Nasze miasto od zawsze było
miejscem spotkania różnych kultur i religii.
Każdy ma prawo manifestować swoje poglądy, o ile nie naruszają one wolności innych
ludzi i obowiązującego prawa. Cieszę się,
że sprawca tego obrzydliwego i karygodnego
zachowania został szybko ujęty przez policję.
Mam nadzieję, że zostanie surowo i przykładnie ukarany – dodaje prezydent.
Hajlowanie potępili również przedstawiciele wszystkich klubów Rady Miasta
Katowice, którzy wydali wspólne oświadczenie. „Z niepokojem obserwujemy przejawy nienawiści i pogardy w naszej debacie
publicznej, obecne także w przestrzeni naszego miasta. Jej jaskrawym przykładem

była manifestacja nacjonalistów w centrum
Katowic […]. Demonstracja nacjonalistów
przerodziła się̨ w swoisty seans nienawiści
[…]. Nie możemy się̨ też zgodzić́, aby nasze
miasto Katowice było utożsamiane z faszyzmem, nacjonalizmem i wykluczeniem.
Zarówno historia stolicy województwa śląskiego, jak i teraźniejszość, którą tworzymy,
mówi jedno: Katowice były i pozostaną̨ miastem otwartym i tolerancyjnym. Miastem,
gdzie każdy ma prawo do życia i realizacji
swoich życiowych planów […]”. Pod oświadczeniem podpisali się Maciej Biskupski,

przewodniczący Rady Miasta Katowice, Jarosław Makowski, przewodniczący Klubu
Radnych Koalicji Obywatelskiej, Piotr
Pietrasz, przewodniczący Klubu Radnych
Prawo i Sprawiedliwość oraz Damian Stępień, przewodniczący Klubu Radnych Forum Samorządowe i Marcin Krupa.
Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz,
gdy nacjonaliści manifestują na ulicach Katowic. W lipcu tego roku ulicami Katowic
przeszedł marsz pt. „Katowice miastem
nacjonalizmu”. Władze Katowic podkreślały, że taka nazwa marszu pokazywała

nieprawdziwy obraz Katowic i była krzywdząca dla mieszkańców. W związku z tym
wobec 18-letniego organizatora marszu,
mieszkańca Sosnowca, zostały podjęte kroki
przewidziane przepisami prawa. Z kolei w 2018 roku prezydent Marcin Krupa,
kierując się bezpieczeństwem mieszkańców, rozwiązał trwające zgromadzenie
Młodzieży Wszechpolskiej. Narodowcy
odwołali się od tej decyzji, jednak sąd apelacyjny orzekł, że „Prezydent Katowic miał
prawo rozwiązać zgromadzenie Młodzieży
Wszechpolskiej”.

RANKING OTODOM 2020

Jak katowiczanie oceniają swoje miasto? Chwalą m.in. służbę zdrowia
Serwis ogłoszeniowy Otodom przygotował drugą edycję Rankingu Dzielnic.
Poprzednia odbyła się trzy lata temu.
Tegoroczne zestawienie powstało
na podstawie badania przeprowadzonego na zlecenie Otodom przez Agencję
Badawczą IQS.

Ponad 120 tys. mieszkańców 12 miast
Polski: Białegostoku, Bydgoszczy,
Gdyni, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy i Wrocławia, oceniało różne aspekty
życia w swojej okolicy. Tegoroczna edycja
rankingu oprócz znanych już kategorii
(bezpieczeństwo, relacje sąsiedzkie, ekologia, zadbana okolica, komunikacja, dostępność atrakcji, dostępność sklepów,
koszty życia, infrastruktura dla dzieci)
uwzględnia także nowe: infrastruktura
dla zwierząt, dzielnice dla aktywnych
sportowo, imprezowiczów, dostępność
służby zdrowia.

Katowice z najlepszą służbą zdrowia
w Polsce, a jak już chorować – to
najlepiej na Piotrowicach-Ochojcu

Średnia ocena w Katowicach to aż 3,86 w pięciostopniowej skali, co daje Katowicom najlepszy wynik spośród wszystkich 12 miast,
dla których Otodom przygotował Ranking Dzielnic 2020. Drugie miejsce zajęły
ex aequo Gdynia i Poznań (po 3,72), a trzecie – Szczecin (3,69). Najmniej zadowoleni z opieki zdrowotnej w swojej okolicy
są mieszkańcy Bydgoszczy, gdzie średnia
ocena to tylko 3,49.
Zadowolenie z kosztów życia

Katowice zajmują pod względem zadowolenia z kosztów życia piąte miejsce. Najlepiej
jest w Białymstoku (2,94), a stolicę województwa śląskiego, w której średnia ocena
to 2,71, wyprzedzają jeszcze Lublin (2,84),
Bydgoszcz (2,83) i Szczecin (2,77). Najmniej
zadowoleni z kosztów życia są mieszkańcy

Warszawy (2,43), Krakowa (2,51) i Wrocławia (2,52).
Oferta handlowa

Katowice wraz z Poznaniem okazały się
miastami o najwyższym zadowoleniu,
które w skali od 1 do 5 wyraziła ocena 4,03.
Katowice i Poznań wyprzedzają nawet Warszawę (3,94), a na trzecim miejscu uplasował
się Białystok (3,91). Najmniej zadowoleni z infrastruktury handlowej są mieszkańcy Bydgoszczy (3,7). Trzeba jednak przyznać,
że w żadnym z 12 miast, dla których powstał
Ranking Dzielnic Otodom 2020, nie ma powodów do narzekania, a różnica w ocenie
między najwyżej i najniżej ocenionym miastem wyniosła zaledwie 0,33 punktu.
Dobry sąsiad

Katowice nie wyróżniają się szczególnie pod względem oceny sąsiadów. Różnice między poszczególnymi

miejscowościami z czołówki są minimalne – wygrywa Szczecin ze średnią
3,57, a Katowice ocenione na 3,53 niewiele
ustępują Gdyni, Bydgoszczy, Gdańskowi,
Lublinowi i Białemustokowi. Gorzej niż
mieszkańcy stolicy Śląska oceniają swoich
sąsiadów poznaniacy, warszawianie, krakowianie, łodzianie i wrocławianie, wśród
których przeciętna ocena to zaledwie 3,32.
Bezpieczeństwo

W porównaniu z 11 innymi miastami, dla których Otodom przygotował Ranking Dzielnic 2020, Katowice nie wypadają najlepiej.
Średnia ocena bezpieczeństwa w mieście to
3,72. Gorzej jest w Krakowie (3,7), Wrocławiu
(3,63) i Łodzi (3,43). Wyższe oceny zdobyły
przewodzące w rankingu Lublin (3,92) oraz
Białystok i Gdańsk (po 3,91).
(OPRACOWANO NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW
SERWISU OTODOM, WWW.OTODOM.PL/
WIADOMOSCI/RANKING-DZIELNIC)
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CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ŚWIATA

Przygotowania do Światowego Forum Miejskiego

Stojący na rynku biały sześcian, uzupełniany co tydzień o nowe kolorowe detale
oraz o zwracające uwagę konstrukcje usytuowane w sąsiedztwie, jest kluczowym
elementem tej kampanii. Dzięki niemu
każdy może poznać nie tylko poszczególne
cele zrównoważonego rozwoju, lecz także
podejmowane przez miasto konkretne
działania, które służą katowiczanom.
Akcja ta jest jednym z przedsięwzięć,
przez które Katowice przygotowują się
do organizacji Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum, WUF), którego gospodarzem będą w 2022 roku. To
prestiżowa międzynarodowa konferencja
traktująca o polityce miejskiej, transformacji i rozwoju miast. Odbywa się co dwa
lata i gości ponad 20 tys. uczestników:
przedstawicieli rządów, regionów, miast
czy też organizacji pozarządowych. – Lata
starań o podniesienie jakości życia w naszym mieście zostały zauważone przez
Organizację Narodów Zjednoczonych,

FOT. M. WINKLER/UMK

Programy wsparcia dla mieszkańców,
jadłodzielnie, projekty aktywizujące seniorów i pomagające młodzieży w wyborze drogi zawodowej – to tylko kilka z propozycji miasta, wpisujących
się w pierwsze punkty planu zrównoważonego rozwoju świata ONZ. Od lipca Katowice dzielą się z mieszkańcami
informacją o tym, jakie działania w tym
zakresie podejmują.

Stojący na rynku biały sześcian jest elementem kampanii informującej o działaniach miasta przed WUF

która doceniając nasze dotychczasowe
osiągnięcia, powierzyła nam organizację
najpierw szczytu klimatycznego w 2018
roku, a teraz – Światowego Forum Miejskiego. Jako gospodarz konferencji znów
będziemy się pochylać nad problemami
współczesnych miast – mówi prezydent
Marcin Krupa.

Przygotowując się do wydarzenia, Katowice podejmują szereg wyzwań służących
nie tylko realizacji celów zrównoważonego
rozwoju, ale też promujących takie działania.
Jednym z nich jest udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju. Będzie
on trwał od 20 do 26 września. – Z tej okazji przygotowaliśmy konkurs nawiązujący

do 17 celów zrównoważonego rozwoju –
mówi Marta Chmielewska, naczelnik Wydziału Promocji. – Zachęcamy do robienia
zdjęć z instalacją, zlokalizowaną na rynku,
oraz z jej elementami, usytuowanymi w sąsiedztwie i oznaczonymi grafikami kampanii. Następnie prosimy o wyróżnienie
zdjęć hasztagiem #17katowice. Wybierzemy
20 i nagrodzimy gadżetami – dodaje. Konkurs trwa do 26 września.
Miasto zachęca podmioty działające w Katowicach do przyglądnięcia się
swojej działalności pod kątem kierunków
planu rozwoju ONZ. Zainteresowanych
podjęciem wyzwania zachęcamy do wizyty
na stronie: un.org.pl, gdzie można zapoznać się z wykazem celów. – Te podmioty,
które odnajdują się w działaniach wskazanych przez ONZ, zapraszamy do podzielenia się tym faktem. Na adres: p@katowice.
eu można wysłać kilkuzdaniowy opis swojej działalności pod kątem realizacji planu
zrównoważonego rozwoju, wpisując w tytule mejla numer wypełnianego przez siebie
celu lub celów. W odpowiedzi przekażemy
samoprzylepną etykietę, którą będzie można
umieścić w widocznym miejscu, zachęcając
tym samym innych do podjęcia wyzwania –
podpowiada Marta Chmielewska.
Kampania zakończy się 31 października.
Akcję wspiera Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Więcej: wuf11.katowice.eu
(WP)

BUDŻET OBYWATELSKI W KATOWICACH

Miliony złotych na działania w dzielnicach

– Mieszkańcy chętnie włączają się w działania związane z budżetem obywatelskim,
bo widzą efekty swojego zaangażowania. W ramach sześciu poprzednich edycji
BO katowiczanie wybrali łącznie aż 750
projektów, z których ponad 600 zostało
już zrealizowanych. Powstały nowe ławki,
chodniki, drogi rowerowe, zielone skwery,
boiska, pierwszy wodny plac zabaw w Katowicach, lodowisko w Murckach czy też
tężnia solankowa. Katowiczanie dostali
świetne narzędzie do wprowadzania realnych zmian w swoim otoczeniu i bardzo
sprawnie z niego korzystają. W ramach
siódmej edycji otrzymaliśmy wiele ciekawych i dobrze przygotowanych wniosków. Mam nadzieję, że poprzez liczny

FOT. R. KAŹMIERCZAK

Od 7 do 20 września mieszkańcy Katowic mogą wybierać wśród 317 projektów w ramach VII edycji budżetu
obywatelskiego (BO). Projekty, które
zdobędą najwięcej głosów, zostaną
zrealizowane w przyszłym roku. Warto
też przypomnieć, że pula finansowa katowickiego BO jest największa w Polsce
wśród miast wojewódzkich w przeliczeniu na mieszkańca.

W ramach BO mieszkańcy wskazują w ich otoczeniu to, co jest im najbardziej potrzebne, np. place zabaw

udział w głosowaniu, tak jak w zeszłym
roku, mieszkańcy pokażą, że zależy im
na realnym wpływaniu na swoje społeczności lokalne – mówi Marcin Krupa.
Wśród 317 projektów 269 stanowią zadania lokalne, które są realizowane w konkretnej dzielnicy, a 48 to

zadania ogólnomiejskie, które dotyczą
większej liczby dzielnic. W VII edycji budżetu obywatelskiego zdecydowana większość wniosków zgłoszonych przez
katowiczan przeszła pomyślnie weryfikację formalną i merytoryczną. – Mieszkańcy
coraz częściej się z nami kontaktują przed

złożeniem wniosku i zadają pytania, by
wyjaśnić rozmaite wątpliwości. Z reguły
znacząco zwiększa to szansę na pozytywne
rozpatrzenie wniosku. Wysoka jakość
otrzymanych projektów jest dla nas dowodem na to, że autorzy wkładają w nie dużo
pracy i energii – mówi Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej.
We wrześniu katowiczanie będą mogli
głosować m.in. na utworzenie wybiegów dla
psów, nowe stacje rowerów miejskich, rewitalizację zielonych terenów i nasadzenia drzew,
utworzenie nowych parkingów czy budowę
dróg rowerowych. Szczegółowe informacje o tegorocznych projektach można znaleźć
na stronie www.bo.katowice.eu (RED.)
Aby automatycznie znaleźć się w gronie osób
uprawnionych do udziału w głosowaniu, należy w dniu 24 sierpnia 2020 r. być zameldowanym w Katowicach. Pozostali mieszkańcy
będą mogli osobiście dopisać się do systemu
głosowania w trakcie jego trwania. Aby zagłosować, należy w dniach od 7 do 20 września wejść na stronę www.bo.katowice.eu
i postępować zgodnie z instrukcjami.
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EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Unijne fundusze trafią do szkół
Katowice pozyskały 3,4 mln zł unijnego
dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Społecznego do czterech projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Trzy projekty pozwolą unowocześnić
kształcenie zawodowe, a kolejny pomoże
przygotować nauczycieli do stosowania
innowacyjnych metod wspierających nauczanie. Skuteczne aplikowanie o fundusze zewnętrzne, w tym unijne, pozwoliło
miastu w ostatnich latach dynamicznie się
rozwijać. Dzięki pozyskiwaniu tak dużych
pieniędzy w kasie miasta pozostaje więcej
środków m.in. na budowę nowej infrastruktury sportowej, utrzymanie zieleni czy tworzenie miejsc w żłobkach.
Pierwszy z projektów, który otrzymał
unijne wsparcie, ma zwiększać konkurencyjność na rynku pracy uczniów Śląskich
Technicznych Zakładów Naukowych.
– Projekt przewiduje staże u pracodawców,
kursy w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych i podnoszących kwalifikacje, rozwijanie kluczowych
kompetencji. Nauczanie ma być bardziej
atrakcyjne i efektywne, a to dzięki doposażeniu laboratoriów, pracowni oraz
sal – mówi Małgorzata Domagalska, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich.

technik elektronik oraz technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej.
Trzy projekty obejmą wsparciem
170 uczniów oraz 25 nauczycieli.
Potrwają dwa lata. Ich wartość wynosi
ponad 2,3 mln zł, w tym wartość
dofinansowania z EFS i budżetu państwa –
2,2 mln zł, a wkład własny miasta
opiewa na kwotę prawie 116 tys. zł.

Dodatkowo przewidziano doskonalenie
zawodowe dla nauczycieli i instruktorów.
Beneficjentami kolejnego projektu
będą uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka. Skorzystają
oni ze staży, warsztatów oraz kursów.
– Kolejnym celem projektu będzie wzmocnienie potencjału kadrowego i technicznego, stąd doskonalenie zawodowe dla

nauczycieli oraz modernizacja i doposażenie pracowni – podkreśla Małgorzata
Domagalska.
Kolejna ze szkół, do których trafi unijne
wsparcie, to Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego. Projekt „Jestem zawodowcem – realizacja kursów i staży zawodowych” skierowany
jest do uczniów kształcących się na kierunkach

Kolejny projekt z dofinansowaniem to
„Śląska Szkoła Ćwiczeń”. Jego liderem jest
miasto, a partnerami Uniwersytet Śląski
oraz Niepubliczna Placówka Doskonalenia
Nauczycieli Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa
SOKRATES. Powstanie Śląskiej Szkoły Ćwiczeń oznacza spotkanie środowiska szkolnego
i naukowego w celu podnoszenia jakości innowacyjnych metod nauczania poprzez organizację różnego rodzaju form wsparcia, w tym
warsztatów, szkoleń, seminariów, konsultacji mających na celu doskonalenie warsztatu
pracy nauczycieli oraz trenerów szkoły ćwiczeń. (RED)
Wsparciem zostanie objętych
91 nauczycieli z 13 placówek,
w tym 11 z Katowic. Wartość projektu to
ponad 1,2 mln zł – w 100% dofinansowane.

KATOWICKA SREBRNA KSIĄŻKA DLA SENIORÓW

Książki z dostawą do domu
– Założenie jest proste. Mieszkańcy powyżej
65. roku oraz osoby niepełnosprawne mogą
zamówić książkę lub audiobooka z biblioteki z dowozem do domu. Dokładnie w taki
sam sposób można dziś zamówić pizzę czy
kupić setki produktów przez Internet. Nasza usługa będzie jednak bardziej kompleksowa, gdyż książkobus będzie także odbierał
lektury po przeczytaniu – podkreśla prezydent i wyjaśnia, że na uruchomienie projektu
wpłynęła m.in. pandemia koronawirusa,
która znacząco ograniczyła wielu osobom
dostęp do rozrywki i kultury.
Chęć wypożyczenia książek można
zgłaszać drogą telefoniczną lub pisząc maila na adres filii, do której przynależy czytelnik. – Chętne osoby muszą podać swoje
imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy. Kluczowe jest przekazanie tytułów
książek, które dana osoba chce wypożyczyć.
Można też określić swoje preferencje literackie. Wiedząc, że czytelnik lubi przykładowo
kryminały lub biografie znanych ludzi –
na pewno będziemy mogli zaproponować

FOT. D. CZAPLA

Katowiccy seniorzy i osoby niepełnosprawne mogą zamawiać… książki na wynos. Z początkiem sierpnia prezydent
Marcin Krupa zainaugurował projekt „Katowicka srebrna książka dla seniorów”.

Miasto zakupiło samochód bagażowy, który został wyklejony reklamą projektu. Książkobusem
będzie jeździł Sławomir Hordejuk, pracownik MBP, który został wyposażony w identyfikator oraz
środki ochrony osobistej – rękawiczki i przyłbicę

coś ciekawego. Oczywiście dostarczanie i odbiór książek odbywa się bezpłatnie. W razie
pytań zachęcamy do korzystania z infolinii
(tel. 502 288 828) – podkreślała Ewa Stasiak, zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej (MBP) w Katowicach. Zgodnie z regulaminem czytelnicy mogą wypożyczyć jednocześnie maksymalnie 5 książek.

Należy je zwrócić najpóźniej po 30 dniach –
można to uczynić zarówno w danej filii,
jak i za pośrednictwem książkobusa. Książki
po zwrocie będą przechodzić kilkudniową
„kwarantannę”, zanim trafią do kolejnych
wypożyczających.
O tym, jak ważny jest ten projekt
dla mieszkańców, mówi Małgorzata

Moryń-Trzęsimiech, naczelnik wydziału
polityki społecznej Urzędu Miasta Katowice. – Część katowickich seniorów to
osoby, które nie mają Internetu. Niejednokrotnie są to osoby samotne. Jedyną rozrywką podczas pandemii staje się dla nich
telewizor lub radio. I choć możliwość przeczytania dowolnie wybranej książki może
wydawać się nam czymś bardzo prozaicznym, to dla wielu emerytów lub osób niepełnosprawnych jest to bardzo ważna część
dnia – dodaje naczelnik.
Warto przypomnieć, że na początku
lutego tego roku w Katowicach został uruchomiony projekt o podobnym charakterze.
„Złota rączka dla seniorów” to ciesząca się
dużą popularnością bezpłatna usługa umożliwiająca najstarszym mieszkańcom miasta
telefoniczne zgłaszanie konieczności wykonania drobnych napraw. (RED)
Więcej informacji o akcji, w tym dane kontaktowe do 35 bibliotecznych filii można znaleźć
na stronie MBP www.mbp.katowice.pl lub
dzwoniąc na infolinię: 502 288 828. Z kolei
na podstronie www.opac.mbp.katowice.pl
możemy sprawdzić, czy dana książka znajduje się w bibliotecznym zbiorze.
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Mieszkańcy mogą już korzystać z inwestycji
powstałych w ramach Budżetu Obywatelskiego
Od 7 do 20 września możemy głosować
na projekty w ramach VII edycji Budżetu Obywatelskiego (BO). Tymczasem w ostatnich
tygodniach zakończone zostały inwestycje wybrane przez katowiczan w poprzednich edycjach BO. Zmienił się m.in. plac
zabaw na skwerze im. J. Kaczmarskiego
na osiedlu Zgrzebnioka. Miejsce zostało
ogrodzone, zyskało dodatkowe urządzenia do zabawy dla dzieci w wieku 3–10
lat, a także ławki i kosze na śmieci. Koszt realizacji tego projektu wyniósł 45 tys. zł. Z kolei
kosztem 22 tys. zł doposażony został plac
zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 64

przy pl. Pod Lipami w Giszowcu. Pojawiły
się tu nowe urządzenia do zabaw ruchowych i rekreacyjnych.
Przy Przedszkolu nr 93 na os. Odrodzenia,
kosztem 6 tys. zł, ustawiono stojaki na rowery.
Zaangażowanie mieszkańców os. Tysiąclecia przyczyniło się do wzbogacenia miejskich
przedszkoli nr 21, 25, 34, 57 o nowe zestawy
multimedialne i dywany interaktywne. Koszt
zadania wyniósł 327,5 tys. zł. Duża pula środków w ramach BO pozwoliła także doposażyć
załęskie przedszkola nr 26, 30 i 39 w tablice
interaktywne z projektorem, laptopy, drukarki, zestawy Hi-Fi oraz pomoce naukowe,

Przebudowa węzła drogowego na DK81
Lokalizacja: skrzyżowanie ulic Kościuszki i Armii Krajowej, Piotrowice
Rozpoczęcie prac terenowych: I kwartał 2018 r.
Termin ukończenia: IV kwartał 2020 r.
Koszt: 75,4 mln zł

plastyczne i techniczne. Koszt tego zadania
wyniósł 54 tys. zł. Natomiast za 29,5 tys.
zł w Miejskim Przedszkolu nr 84 wyposażono
salę multimedialną dla dzieci, a w Miejskim
Przedszkolu nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi za 40 tys. zł salę relaksacyjną dla
dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.
Na terenie Załęża tradycją stały się cykliczne imprezy środowiskowe organizowane przez działające w dzielnicy instytucje.
Dlatego też w ramach BO pomysłodawcy
zaproponowali zakup nowej sceny, którą wykorzystają załęskie placówki (koszt 35 tys. zł).
Wśród zadań z BO jest i coś dla sportowców

technologicznego oraz monitoringu miejskiego. Informacje o zmianach w organizacji
ruchu można znaleźć na www.katowice.eu.
Przypomnijmy, że w ramach inwestycji
o wartości 75,4 mln zł powstaje dwupoziomowe skrzyżowanie. Prace budowlane
trwają od początku 2018 roku i zakończą się
w IV kwartale tego roku. W ramach przebudowy powstanie tunel, dzięki któremu jadąc
z centrum w kierunku Mikołowa i w drugą
stronę, nie będziemy zatrzymywać się
na tym skrzyżowaniu. W tym miejscu powstanie także dwupasowe rondo, które będzie bezpiecznym rozwiązaniem dla osób
poruszających się pomiędzy Piotrowicami
a Ligotą. To wszystko docelowo sprawi,
że po Katowicach będzie podróżowało się
szybciej i bardziej komfortowo.

Więcej informacji o innych zadaniach
realizowanych w ramach BO można znaleźć na
stronie bo.katowice.eu

Wodny plac zabaw na os. Tysiąclecia
Lokalizacja: al. Księżnej Jadwigi Śląskiej, os. Tysiąclecia
Planowany termin rozpoczęcia prac: III kwartał 2020 r.
Planowany termin ukończenia prac: II kwartał 2021 r.
Koszt inwestycji: 2 mln zł

Umowa na budowę wodnego placu zabaw na os. Tysiąclecia została podpisana
w sierpniu br. Wykonawca na realizację
zamówienia ma 9 miesięcy od podpisania
umowy. Nowy wodny plac zabaw, podobnie jak te już istniejące, będzie podzielony
na strefy dla młodszych i starszych dzieci.
Obiekt będzie ogrodzony, otoczony murkiem z siedziskami i wyposażony w zaplecze sanitarne oraz ławki i stojaki dla
rowerów. Rozrywkę zapewnią urządzenia
wodne z dyszami i tryskaczami. Plac zostanie objęty monitoringiem. Będzie bezpłatny i otwarty dla wszystkich. Wodny
plac zabaw to przestrzeń umożliwiająca
wspólne, rodzinne spędzanie czasu. Pierwszy tego typu obiekt powstał w 2017 roku
w Dolinie Trzech Stawów i był pomysłem

We wrześniu czeka nas kolejny etap prac
na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Armii
Krajowej w ramach przebudowy węzła
drogowego na DK81. Wykonywana będzie
nawierzchnia jezdni w ciągu ul. Kościuszki
na odcinku obniżenia wraz z infrastrukturą
towarzyszącą. Prowadzone będą prace
montażowe elementów bezpieczeństwa
ruchu, roboty wykończeniowe elementów
konstrukcyjnych na odcinku ścian szczelinowych i wiaduktów.
Robotnicy budować będą drugą część
tarczy ronda od strony Piotrowic. Kontynuowane będą także prace na odcinku ul.
Armii Krajowej od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Głogowskiej, ponadto prace
wykończeniowe z zakresu branży kanalizacyjnej, dokończenie budowy kanału

– kosztem 85 tys. zł zmodernizowano bowiem ławki oraz wymieniono krzesełka na trybunie Ośrodka Sportowego Podlesianka.
Duży projekt o wartości 1,1 mln zł zrealizowano na os. Tysiąclecia. W rejonie budynku
Tysiąclecia 47 oraz Mieszka I 5, 7, 9 i 11 utworzono miejsce wypoczynkowo-rekreacyjne dla
dzieci i dorosłych. Dodatkowo urządzono też
parking oraz wyremontowano drogę dojazdową od strony ulicy Mieszka I. (JG)

zgłoszonym przez Monikę Woźniak w ramach budżetu obywatelskiego. Dwa kolejne powstały w Piotrowicach i Załężu.
Na zdjęciu wodny plac zabaw na os. Paderewskiego.

Na przełomie września i października
zostanie otwarty dworzec przy ul. Sądowej
Centrum przesiadkowe przy ul. Sądowej
będzie obsługiwało autobusy dalekobieżne,
zarówno krajowe, jak również międzynarodowe, a także ruch autobusowy o zasięgu
regionalnym, metropolitalnym i miejskim.
W skład inwestycji wchodzą: budynek obsługi pasażerskiej, wielostanowiskowe zadaszone perony, zadaszony parking dla
rowerów połączony z siecią dróg rowerowych oraz parking samochodowy dla 50
samochodów, przeznaczony wyłącznie dla
pojazdów osób dojeżdżających do centrum
przesiadkowego. Do dyspozycji podróżnych
oddana będzie także tzw. strefa Kiss&Ride

oraz miejsca postojowe dla taksówek. Budynek oprócz obsługi podróżnych będzie pełnił funkcję handlowo-usługową. Pojawi się
punkt sprzedaży biletów (kiosk), punkt gastronomiczny wraz z miejscami siedzącymi
oraz pomieszczenie sprzedaży biletów transportu międzynarodowego. Ponadto na parterze zlokalizowana będzie przechowalnia
bagażu oraz poczekalnia dla pasażerów
transportu lokalnego, natomiast dla pasażerów transportu międzynarodowego przewidziano większą przestrzeń oczekiwania,
umiejscowioną na piętrze. Budowa obiektu
trwała dwa lata. Kosztowała 65,5 mln zł.
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Wieżowiec przy Spodku
rośnie w oczach

Realizacja konstrukcji najwyższego budynku
Katowic przekroczyła półmetek. Budowa
naziemnej części .KTW II, choć wystartowała w listopadzie ub. roku, to już dziś cieszy oko rozmachem i zaawansowaniem. Przy
wznoszeniu wieżowca wykorzystano unikatowe technologie i umiejętności wyjątkowych specjalistów.
Pod koniec lipca konstrukcja budynku
osiągnęła wysokość pierwszego biurowca
kompleksu .KTW, czyli 66 m, by w sierpniu już o kilka metrów przewyższać jego
bryłę. Kilka tygodni wcześniej na najwyższych kondygnacjach zamontowano osłony
przeciwwiatrowe, które podnoszone są
wraz z wykonaniem kolejnej kondygnacji. Podstawowym zadaniem osłon jest
zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i komfortu pracy, stanowiąc ochronę
przed warunkami atmosferycznymi.
Chodzi przede wszystkim o siłę wiatru,
która rośnie wraz z wysokością, co odczuwają budowniczy.
Osłony wykonano z blachy trapezowej i mają wysokość ok. 3 kondygnacji.
Elementy te stały się również polem do realizacji projektu artystycznego zainicjowanego
przez inwestora budynków. Do współpracy
przy akcji zaproszono kolektyw artystyczny
NIETAK, specjalizujący się w sztuce ulicznej. Na 44 płytach o powierzchni ok. 320 m2
artyści namalowali obrazy, które podkreślają charakter .KTW oraz jego umiejscowienie w krajobrazie centrum miasta.
– Tym projektem wyrażamy nasze przywiązanie do Katowic. Jesteśmy
dumni z tego, że .KTW powstaje właśnie
tu: w sercu miasta i metropolii. Jako inwestor od lat jesteśmy związani z regionem.
Cenimy śląskie wartości, co staramy się odzwierciedlać w naszych projektach mieszkaniowych i komercyjnych. .KTW jest tego
najlepszym przykładem – mówi Katarzyna
Pudłowska, marketing team leader w firmie
TDJ Estate, które jest inwestorem .KTW.
Pomalowane osłony przeciwwiatrowe
będą wykorzystywane na budowie aż do
momentu wykonania ostatniego, 32. piętra.
Wraz z kondygnacjami technicznymi wieżowiec będzie liczył ponad 133 m. Do realizacji kolejnych poziomów wykorzystywane
są dwa żurawie wieżowe oraz pompa do betonu z masztem. Dziennie na budowie wylewanych jest ok. 100 m3 betonu.
Znakiem rozpoznawczym kompleksu biurowego .KTW jest przesunięciu
brył. W pierwszym budynku tzw. przewieszenie konstrukcji zastosowano między 6. i 7.
kondygnacją. W budowanym obecnie wieżowcu to rozwiązanie znajdzie miejsce dwa
razy. Pierwsze przewieszenie wraz z podsufitką już wykonano pomiędzy 8. a 9. piętrem. W sierpniu rozpoczęto przygotowania
do realizacji drugiego przesunięcia (między
19. a 20. piętrem), co polegało m.in. na montażu konstrukcji wsporczej pod nawis.
Przesunięcia brył w .KTW II mają wymiary ok. 3x8 m. Stabilność przewieszonej konstrukcji zachowywana jest dzięki

żelbetowym zastrzałom, które przyjmują
kształt litery „V” i przechodzą przez piętra
9, 10, 11 oraz 20, 21, 22. Każdy z nich przenosi obciążenia od 650 do 1000 ton z nawisu
na część stałą obiektu.
Szybkie tempo prac możliwe jest m.in.
dzięki zastosowaniu tzw. samoprzestawnej roboczej platformy do deskowań trzonów budynku, w których będą mieścić się
szyby windowe, toalety czy klatki schodowe. System wznosi się nad rdzeń wyprzedzająco w stosunku do stropów, a same
stropy i ściany powstają w jednym takcie
betoniarskim. Kolejnym ułatwieniem jest
podnoszenie platformy za pomocą siłowników hydraulicznych, które przenoszą system w górę za pomocą jednego przycisku.
Wraz z realizacją prac żelbetowych prowadzony jest montaż elewacji. Ta pojawiła
się już na niższych kondygnacjach oraz powyżej pierwszego przewieszenia. Panele
elewacyjne wykonane są z selektywnego
szkła i prefabrykowanego betonu. Do ich
montażu wykorzystywany jest miniżuraw oraz wózki wysuwne. To zadanie wymaga specjalistycznych umiejętności pracy
na wysokościach, dlatego powierzono je grupie alpinistów.
Wieżowiec .KTW II mamy podziwiać w pełnej krasie na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2022 roku,
na kiedy zaplanowano oddanie budynku
do użytkowania.

Koleją krócej w Beskidy
PKP Polskie Linie Kolejowe przebudowują
trasę w kierunku Beskidów. Dzięki inwestycji podróż pociągiem z Katowic do Wisły Głębce ma ulec skróceniu o 30 minut
– do ok. 1 godz. i 40 min. Część prac została
już zakończona.
Efektem prowadzonych robót będą dwa
nowe przystanki (Skoczów Bajerki, Ustroń
Brzegi) oraz przebudowane perony na 7 stacjach i 10 przystankach, m.in. w Cieszynie,
Goleszowie, Skoczowie, Ustroniu i Wiśle
Uzdrowisko. Przywrócone zostanie połączenie z Goleszowa do Cieszyna.
W Skoczowie powstaje również nowe lokalne centrum sterowania, z którego dyżurni,
wspierani przez systemy komputerowe, będą
obsługiwać urządzenia sterowania ruchem
na stacjach i linii Pierściec–Skoczów–Goleszów–Ustroń–Ustroń Polana–Wisła
Uzdrowisko. Nowoczesne urządzenia mają
zapewnić bezpieczne i sprawne podróże
oraz przewóz ładunków. Planowe zakończenie prac na stacji w Skoczowie nastąpi
jeszcze w tym roku.
Gotowy jest już most na Wiśle w Sko-czowie, który przygotowano na kolejne
lata użytkowania, oraz kilkanaście innych
obiektów inżynieryjnych. Zakończono
też planowe prace na linii Chybie (Bronów)–Skoczów. Wybudowano nowe perony w stacji Pierściec i na przystankach
osobowych Zaborze oraz Chybie Mnich.
Między Bronowem a Skoczowem położono 14 km nowych torów. Wymieniono rozjazdy w Bieniowcu i na stacji

TDJESTATE

NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE

Mural na powstającym biurowcu .KTW II

Pierściec oraz nawierzchnię na 8 przejazdach kolejowo-drogowych. Prace postępują
na linii Goleszów–Cieszyn oraz na stacji
Cieszyn. Przeprowadzenie robót na trasie od Skoczowa do Wisły Głębce przewidziano w przyszłym roku.
Cała inwestycja obejmuje odcinek
kolejowy między Bronowem oraz Cieszynem i Wisłą Głębce. Wartość przedsięwzięcia to prawie 460 mln zł, z czego 85%
pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego. Katowiczanie i mieszkańcy metropolii skorzystają z krótszych przejazdów
po wyremontowanej trasie przed końcem
2021 roku, na kiedy zaplanowano ukończenie wszystkich prac.

Słoneczne mieszkania
na granicy dzielnic
Na pograniczu Bogucic i Dąbrówki Małej ruszyła budowa nowego budynku

mieszkalnego. Inwestycja przyjęła nazwę
Słoneczne Apartamenty. 12-kondygnacyjny
obiekt powstaje przy ul. Wiertniczej. W bloku
znajdzie się 77 mieszkań o metrażu od
33 do 96 m2. Do lokali będą przynależeć
balkony lub loggie. Dla mieszkań usytuowanych na ostatnich piętrach zaprojektowano tarasy o powierzchni od 21 do 74 m2.
W budynku znajdzie się także wózkownia, komórki lokatorskie oraz podziemne
i naziemne miejsca postojowe. Budowa ma
potrwać do marca 2022 roku. Inwestycja
realizowana jest nieopodal zagłębia handlowego miasta przy al. Roździeńskiego,
na które składają się salony meblowe, sklepy
wielkopowierzchniowe z artykułami spożywczymi, przemysłowymi i budowlanymi
oraz lokale usługowe. Z myślą o obecnych i przyszłych mieszkańcach tej części
Katowic urząd miasta planuje realizację
parku. Tereny rekreacyjne powstaną na niezagospodarowanym, 7-hektarowym gruncie
między ulicami Wiertniczą, Leopolda i Bohaterów Monte Cassino. (ZIT)

Dworcowa się zmienia

Na przebudowywanej ul. Dworcowej ułożono
fragmenty nowej nawierzchni. Szare płyty
granitowe przeplatane są pasami płyt z granitu skandynawskiego. Zakończono prace
związane z kanalizacją deszczową, nawadnianiem zieleni i przyłączami sanitarnymi.

Przebudowano przyłącza energetyczne.
Miejscami wbudowana zostanie też kostka
brukowa, która kiedyś stanowiła nawierzchnię ulicy. Kompleksowa modernizacja
ul. Dworcowej zakończy się w czwartym
kwartale tego roku. Ulica stanie się deptakiem
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POTRZEBNA POMOC

Zostań Aniołem i pomóż dzieciom
Wciąż są dzieci, które nie mają Domu,
choć mają rodziców – przypomina Dom
Aniołów Stróżów, które wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego zaczyna
kolejny rok pomagania dzieciom z Załęża. Z powodu pandemii koronawirusa ta
pomoc jest jeszcze bardziej potrzebna
niż wcześniej. Aniołem dla dzieci z Załęża możesz zostać także Ty!

Dom Aniołów Stróżów to organizacja, która
na stałe wpisała się już w pejzaż katowickiego
Załęża. Każdego dnia w świetlicach i klubach wsparcie otrzymuje 70 dzieci i młodzież w wieku od 2,5 do 19 lat, które mają
problemy z nawiązywaniem relacji z innymi
dziećmi i dorosłymi, kłopoty na tle rodzinnym czy trudności w nauce. Prowadzony jest
także tzw. streetworking, czyli praca na ulicach i podwórkach dzielnicy.
Pandemia koronawirusa spowodowała,
że ci, którym już wcześniej nie było łatwo,
znaleźli się w szczególnie trudnym położeniu. Anioły towarzyszyły im przez cały
czas. W pierwszej fazie, kiedy konieczne było
zamknięcie placówek, organizacja uruchomiła zdalny program wsparcia. Po ponownym
otwarciu udało się zorganizować wakacyjne
zajęcia, a także kilkudniowy wyjazd. Organizacja wraz z rozpoczęciem nowego roku
szkolnego zaczyna kolejny rok pomagania.
– Efekty pracy pedagogów, psychologów i terapeutów niejednokrotnie widoczne

Dom Aniołów Stróżów
na Śląsku i w Zagłębiu
prowadzi 8 świetlic,
terapeutycznych
klubów malucha i klubów
rozwoju dzieci i młodzieży,
a także programy uliczne
i poradnię rodzinną

„Dajemy wędkę, a nie rybę” – to motto, które przyświeca w codziennej pracy osobom prowadzącym
Dom Aniołów Stróżów

są po latach, ale przykłady naszych podopiecznych: tego, jak układają sobie życie,
kończą szkoły, podejmują pracę i zakładają rodzinę – pokazują, że warto to robić! Żeby taki efekt był możliwy, to nasze
działania muszą być prowadzone nieprzerwanie i systematycznie. Pandemia

koronawirusa i konieczna izolacja spowodowały, że u wielu naszych podopiecznych,
dla których Dom Aniołów Stróżów jest codzienną ostoją, nasiliły się występujące już
wcześniej trudności. Pamiętajmy, że dzieci
żyją często w rodzinach wielodzietnych,
które mieszkają na małej przestrzeni,

100 LAT OBCHODZIŁ PAN LEON ŻOŁDAK

– Życzliwość i służebność dla ludzi oraz przyjaciele – to przepis na sto lat pana Leona Żołdaka. – Minęło
to tak szybko, że zdaje mi się, że nie mam tych stu lat – dodaje jubilat, który ciągle żywo interesuje się
polityką i historią. Dla młodych ludzi ma receptę – kierujcie się nauką, pracą i życzliwością dla ludzi.
W grudniu 1939 r. pan Leon wstąpił do Organizacji Konspiracyjnej Związku Zbrojnego Obrońców
Polski, następnie do Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Z pracy zawodowej w Katowicach znany
szczególnie jako kierownik księgarni w Państwowym Przedsiębiorstwie „Dom Książki” w Katowicach.
W latach 1960–1965 pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia Księgarzy Polskich Okręgu Śląskiego.
W 1972 r. wstąpił do Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych.
Otrzymał stopień porucznika Wojska Polskiego. Pan Leon przeszedł na emeryturę w 1987 r. Za
swoją pracę i działalność społeczną otrzymał wiele odznaczeń: m.in. Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi,
Odznakę Wzorowego Księgarza 1. stopnia, Krzyż Armii Krajowej, Brązowy i Srebrny Medal za zasługi
dla Obronności Kraju, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Partyzancki.
W imieniu prezydenta miasta solenizantowi życzenia złożyli wiceprezydent Jerzy Woźniak oraz
Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

20 września rozpoczyna się zbiórka pieniędzy, z której dochód zostanie przeznaczony na codzienną pomoc dzieciom oraz
na remont Domu Aniołów Stróżów na Załężu.
Chcesz zostać Aniołem dla dzieci? Wejdź
na www.anioly24.pl

POMOC HUMANITARNA DLA UKRAINY

FOTO S. RYBOK

Szczęśliwy stulatek w gronie najbliższych

często w starych familokach, gdzie nie brakuje konfliktów międzypokoleniowych,
agresji i innych problemów, a rodzice – co
mówią otwarcie – nie do końca radzą sobie w swojej roli. Ostatnie miesiące wzmocniły zagrożenia. To spore wyzwanie, ale
wierzymy, że dzięki wsparciu pokonamy
wszystkie trudności – podsumowuje Monika Bajka. (JM)

Katowice pomagają Ukrainie
Miasto Katowice odpowiedziało
na apel Konsula Generalnego Ukrainy w Krakowie i udzieliło pomocy
humanitarnej dla mieszkańców zachodnich regionów Ukrainy, które
doświadczyły gwałtownej powodzi.
Tragedia dotknęła ponad 280 rodzin,
które znalazły się bez środków do życia. Miasto sfinansowało transport
środków rzeczowych do miejscowości
Czernichowice w południowo-zachodniej Ukrainie (m.in. 24 tony wody przekazane przez darczyńcę – firmę Ustronianka sp. z o.o.). Pierwszy transport
dotarł na miejsce w lipcu.

Na tym jednak nie zakończyło się zaangażowanie Katowic. W sierpniu we
współpracy z Fundacją Wolne Miejsce, znaną w regionie z organizacji
Wigilii i Wielkanocy dla samotnych,
zorganizowało w naszym regionie nowy
transport i zbiórkę żywności, środków
higienicznych i pościeli dla naszych
ukraińskich sąsiadów. – Na pace mamy
przede wszystkim dwie tony chemii: mydła, różnego rodzaju środki czystości do

domów, które są teraz zalane. Mamy również dużo żywności i ubrania. Oczywiście
wszystko jest nowe – mówił Mikołaj Rykowski z Fundacji Wolne Miejsce.
– Musimy pamiętać, że naszym obowiązkiem jest bycie solidarnymi z ludźmi,
których dotknęły rozmaite nieszczęścia. W dzisiejszym świecie, gdzie wszystko
szybko się toczy, łatwo o tym zapomnieć.
Dlatego tym bardziej dziękuję mieszkańcom Katowic za to, że po raz kolejny pokazali, że mają wielkie serca do pomagania
ludziom potrzebującym – dodał prezydent
Katowic Marcin Krupa.
(RED)

Materiał
o transporcie, który
wyruszył z pl. Sławika
i Antalla 21 sierpnia
– można zobaczyć,
uruchamiając
kod QR.
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E-URZĄD

Nie lubisz stać w kolejkach?
Załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet
Poza platformą SEKAP sprawy można
załatwiać także poprzez ogólnopolską
platformę ePUAP (www.epuap.gov.pl),
za pomocą której można m.in. zarejestrować urodzenie dziecka, zameldować
się lub uzyskać dowód osobisty. – W załatwianiu spraw przez Internet pomagają
mi dzieci. Dzięki temu nie tracę czasu

na dojeżdżanie do urzędu i stanie w kolejkach. Natomiast w okresie pandemii możliwość wyrobienia dowodu rejestracyjnego
czy też złożenia deklaracji śmieciowej bez
kontaktu z innymi osobami jest dla mnie
bardzo ważna, gdyż jako senior należę do
grupy ryzyka – mówi Marcin Dąbrowski,
mieszkaniec os. Tysiąclecia.
Bez względu na to, z jakiej
usługi i platformy korzystamy, pamiętajmy,
by dokładnie czytać wyświetlane instrukcje. – Najczęściej popełniane błędy to brak
potrzebnych załączników. Zdarza się także,
że mieszkańcy po elektronicznym podpisaniu wniosku nie wysyłają go i czekają
na załatwienie sprawy, która nie została
skierowana do urzędu – podkreśla Renata

Co jest potrzebne,
by załatwiać sprawy przez internet?
Podpis elektroniczny – podpis
kwalifikowany lub profil zaufany

Wielu Polaków posiada już profil zaufany.
Jest to bezpłatne narzędzie służące do
uwierzytelniania, potwierdzania swojej
tożsamości oraz do podpisywania dokumentów w Internecie. Jeśli nie posiadasz
profilu zaufanego, niżej pokazujemy, jak
łatwo go zdobyć.

Bezpłatne konto na platformie
www.sekap.pl (zakładka „Logowanie”, opcja „Zarejestruj się”)

Zakładanie konta jest proste i intuicyjne.
Musimy podać określone dane osobowe
(część jest obowiązkowych, a część
fakultatywnych). Podawanie danych
jest bezpieczne!
NIE MAM PROFILU ZAUFANEGO –
JAK GO ZDOBYĆ?
Najłatwiej skorzystać z bankowości elektronicznej – bez wychodzenia z domu, 24

Wejdź na platformę SEKAP i otwórz zakładkę „Katalog usług”. Zobaczysz spis
kategorii, w których mieszkańcy najczęściej załatwiają sprawy urzędowy. Klikając
w daną kategorię, możesz sprawdzić, jakie
sprawy możesz załatwić drogą internetową.
Jakie sprawy tysiące katowiczan załatwia
już dziś przez Internet? Wśród 300 dostępnych usług najpopularniejsze to m.in.:
wniosek o rejestrację pojazdu lub

zgłoszenie zbycia pojazdu

sprawdzić swoje zwolnienia lekarskie,
sprawdzić, czy pracodawca zgłosił nas
do ubezpieczenia), zip.nfz.gov.pl (można
uzyskać informację m.in. na temat swojego leczenia czy zrefundowanych leków),
ekw.ms.gov.pl (można przeglądać treść
ksiąg wieczystych, złożyć wniosek o odpis lub zaświadczenie o zamknięciu księgi
wieczystej) czy też gov.pl (umożliwia
m.in. sprawdzenie swoich punktów karnych i swojego pojazdu).
W razie wszelkich pytań dotyczących
e-usług w Urzędzie Miasta Katowice prosimy o kontakt z poszczególnymi wydziałami – informacje znajdują się na platformie
SEKAP – w kartach usług.
(RED)

1.

godziny na dobę. Jeżeli posiadasz konto
w jednym z banków: PKO BP, ING Bank
Śląski, Bank Milenium, Inteligo, Bank Pekao, mBank, Santander, Alior Bank – skorzystaj z odpowiedniej zakładki w panelu
klienta i załóż profil zaufany. Operacja wykonywana jest błyskawicznie – z reguły
należy potwierdzić ją ustalonym kodem
autoryzacyjnym (np. kodem SMS lub kodem z karty-zdrapki). Posiadając profil
zaufany, będziesz mógł założyć konto
na platformie SEKAP.
Innym sposobem założenia profilu
zaufanego jest skorzystanie z serwisu
rządowego https://pz.gov.pl – w tym
przypadku należy się zarejestrować,
a następnie potwierdzić swoją tożsamość
w jednym z wymienionych punktów (należy zabrać ze sobą dowód tożsamości).
Na stronie znajduje się intuicyjna instrukcja oraz lista najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

Co mogę załatwić przez internet?

Domagała, kierownik referatu komunikacji
elektronicznej i rozwoju e-usług w Urzędzie
Miasta Katowice.
Za pomocą konta założonego na SEKAP lub ePUAP możemy także wysyłać korespondencję – nie trzeba chodzić
na pocztę. Każda wysyłka i odbiór są potwierdzane elektronicznie tzw. urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO).
Posiadając profil zaufany, mieszkaniec
ma dostęp do wielu ciekawych usług, nie
tylko tych udostępnianych przez urząd.
To m.in. platforma ceidg.gov.pl (przedsiębiorcy mogą samodzielnie zarejestrować,
zawiesić, wznowić lub zlikwidować działalność gospodarczą), PUE ZUS (można
m.in. złożyć wniosek o bon turystyczny,

2.

wniosek o odpis aktu stanu
cywilnego
wniosek o wydanie zaświadczenia
z akt meldunkowych
wniosek o wymeldowanie
deklarację śmieciową
deklarację podatku od nieruchomości i informacje o nim
zgłoszenie prac geodezyjnych
wniosek o wycinkę drzew lub
krzewów

FOT. S. RYBOK

Urząd Miasta Katowice udostępnia
na platformie SEKAP (www.sekap.pl)
ponad 300 usług, które umożliwiają załatwienie spraw urzędowych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, bez konieczności wychodzenia z domu. Usługi
te są dostępne 24 godziny na dobę przez
7 dni w tygodniu, a korzystanie z nich
jest całkowicie bezpłatnie.

Platformy SEKAP i ePUAP pozwalają wiele spraw załatwić bez wychodzenia z domu. Bez względu
na to, z jakiej usługi i platformy korzystamy, pamiętajmy, by dokładnie czytać wyświetlane instrukcje

Jak zarejestrować samochód przez internet?
Musisz posiadać konto na platformie SEKAP oraz profil zaufany (jeśli
nie posiadasz w ramce OBOK pokazujemy, jak je łatwo uzyskać)
Zaloguj się na swoje konto na platformie SEKAP. W katalogu usług
kliknij pozycję „Komunikacja, drogownictwo i transport”, a następnie
„Rejestracja pojazdów”
Dokładnie przeczytaj instrukcje
i przygotuj niezbędne dokumenty
(których skany lub zdjęcia będziesz
dodawał jako załączniki)
Wypełnij elektroniczny wniosek
o rejestrację pojazdu
Dołącz do wniosku wymagane
dokumenty (pamiętaj, że załączniki nie

3.

mogą być większe niż 200 KB – należy
więc w aparacie lub skanerze ustawić
odpowiednio mniejszą rozdzielczość,
by załączony plik nie przekroczył
wspomnianych 200 KB
Podpisz wniosek posiadanym
profilem zaufanym lub podpisem
kwalifikowanym
Wyślij wniosek
Po wysłaniu wniosku otrzymasz
na skrzynkę kontaktową SEKAP urzędowe potwierdzenie przedłożenia (UPP)
potwierdzające przyjęcie wniosku,
a urzędnik poinformuje cię o terminie dostarczenia do urzędu oryginałów dokumentów, wskazując konkretną godzinę
i pokój (dzięki czemu ominiesz kolejkę).
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KATOWICKA KARTA MIESZKAŃCA • SZ
KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ
O KARTĘ MIESZKAŃCA?
Każda karta jest spersonalizowana –
imienna. Może się nią posługiwać wyłącznie jej posiadacz. Kartę mogą otrzymać osoby, które spełnią co najmniej
jeden z poniższych warunków:
Są zameldowane w Katowicach na pobyt
stały (bez względu na wiek).
Są zameldowane na pobyt czasowy i rozliczają w Katowicach podatek dochodowy
od osób fizycznych (dzieci do 18. roku życia
mogą otrzymać kartę – jeżeli choć jeden z rodziców/opiekunów prawnych rozlicza podatek w Katowicach)
Rozliczają w Katowicach podatek dochodowy od osób fizycznych (dzieci do 18. roku
życia mogą otrzymać kartę – jeżeli choć jeden z rodziców/opiekunów prawnych rozlicza podatek w Katowicach)
Przebywają w katowickich placówkach
opiekuńczo-wychowawczych (do 18. roku
życia), a także wychowawcy i dyrektorzy
tych placówek.

W JAKI SPOSÓB
MOŻNA UZYSKAĆ KARTĘ?
Katowicką Kartę Mieszkańca można pozyskać w trzech różnych formach. Każda z nich
jest jednakowo ważna i uprawnia do takiej samej liczby zniżek. Kartę mieszkańca można
uzyskać w wersji elektronicznej (samodzielnie tylko osoby zameldowane na stałe) – poprzez aplikację mobilną (tzw. m-Karta) lub
stronę internetową, przypisać do posiadanej
karty bankowej (tzw. karta wirtualna) lub
uzyskać kartę w wersji plastikowej (na wzór
karty kredytowej). Poniżej opisujemy, w jaki
sposób można uzyskać kartę w każdy z opisanych sposobów. Można używać wszystkich
trzech form karty jednocześnie lub korzystać z dowolnie wybranej przez siebie formy.
Aplikacja mobilna (m-Karta)

To najwygodniejszy i najszybszy sposób na pozyskanie Katowickiej Karty
Mieszkańca. Jeżeli jesteś zameldowany
na stałe w Katowicach, taką kartę możesz
sobie wyrobić sam w dowolnej porze, bez
wychodzenia z domu! System automatycznie po wprowadzeniu danych sprawdzi, czy
znajdujesz się w bazie meldunkowej w Katowicach. Jeśli tak będzie – od razu otrzymasz Katowicką Kartę Mieszkańca. Aby
uzyskać kartę w ten sposób, należy pobrać
bezpłatną aplikację (m-Karta) z Google Play
(smartfony z system Android) lub App Store
(smartfony z systemem IOS), uruchomić
ją, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami. Dodatkowym atutem aplikacji
jest także możliwość uzyskiwania informacji o nowych zniżkach itp. (więcej na ten
temat piszemy na stronie obok).

Jeżeli nie jesteś zameldowany w Katowicach – ale odprowadzasz tutaj podatek,

poza opisaną powyżej czynnością – będziesz musiał dostarczyć do Urzędu (do
Biura Obsługi Klienta) pierwszą stronę
deklaracji podatkowej. Po jej zatwierdzeniu przez urzędników – KKM zostanie
aktywowana.
Przypisanie do posiadanej karty bankowej (karta wirtualna) – osoby zamel-

dowane na stałe w Katowicach mogą
zażyczyć sobie „zakodowania” Katowickiej
Karty Mieszkańca w swojej karcie bankowej w dowolnym punkcie honorującym
zniżki – np. w nowo wybudowanych katowickich basenach (pełna lista punktów
dostępna jest na stronie kkm.katowice.eu).
Osoby nieposiadające stałego meldunku, ale
odprowadzające podatek w Katowicach – by
przypisać KKM do karty płatniczej, muszą
udać się do Biura Obsługi Klienta KKM przy
ul. Pocztowej 5.
Wersja plastikowa – aby ją otrzymać, na-

leży udać się do Urzędu Miasta Katowice
– do Biura Obsługi Klienta KKM przy
ul. Pocztowej 5. Można także wcześniej
wypełnić wniosek dostępny pod adresem
www.kkm.katowice.eu

JAKIE BENEFITY
ZAPEWNIA KATOWICKA
KARTA MIESZKAŃCA
OD 8 WRZEŚNIA?
50% zniżki na wizytę w nowo wybudowanych kompleksach basenowych w Brynowie i Burowcu. Posiadacze KKM zapłacą
za godzinę 8 zł (4 zł – bilet ulgowy), a osoby
nieposiadające karty – 16 zł (8 zł – bilet
ulgowy). Zniżka 50% dotyczyć też będzie
siłowni MOSIR oraz kąpielisk Bugla i Rolna
Tańsze bilety wstępu na imprezy współorganizowane przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. K. Bochenek
(50% na imprezy własne oraz 20% na imprezy
zewnętrznych organizatorów, jak np. OFF Festival, Tauron Nowa Muzyka, Rawa Blues Festival
czy współorganizowane z Teatrem Korez)
50% zniżki na bilety oferują m.in.:
Muzeum Historii Katowic, Śląski Teatr
Lalki i Aktora „Ateneum” czy Galeria Sztuki
Współczesnej BWA
Od 2021 roku do projektu KKM dołączą
partnerzy komercyjni i instytucjonalni (np.
restauracje, salony fryzjerskie i kosmetyczne,
sklepy), którzy zaproponują ulgi na swoje
produkty i usługi
Zniżki na parkowanie w wybranych
punktach w mieście (szczegółowe informacje
będą podane w kolejnych miesiącach)
Karta pełnić będzie także funkcję karty
bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach – za jej pomocą będzie
można wypożyczać książki

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE
PYTANIA I ODPOWIEDZI
(FAQ)
Nie mam stałego meldunku,
ale odprowadzam podatek
w Katowicach. Jak mam wyrobić kartę?

Możesz wyrobić kartę zarówno w wersji
mobilnej, plastikowej, jak i przypisać ją do
karty płatniczej. W każdym przypadku
musisz zgłosić się do Biura Obsługi Klienta
KKM i wypełnić odpowiedni wniosek. Do
wniosku musisz okazać do wglądu pierwszą stronę zeznania PIT za rok poprzedni
– poświadczoną przez I lub II Urząd Skarbowy w Katowicach (pieczątka Urzędu) lub
zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy o odprowadzeniu podatku w Katowicach, lub w przypadku rozliczenia zeznania
PIT przez Internet – pierwszą stronę PIT
wraz z wydrukowanym UPO (urzędowym
poświadczeniem odbioru).
Gdzie i w jakich godzinach
mogę złożyć wniosek o KKM
bezpośrednio w urzędzie?

Dla obsługi mieszkańców uruchomiliśmy
specjalny punkt – Biuro Obsługi Klienta
KKM. Znajduje się on przy ul. Pocztowej
5. Biuro jest czynne:

 poniedziałki, wtorki i środy, w gow
dzinach od 7.30 do 15.30
w czwartki, w godzinach od 7.30
do 17.00
w piątki, w godzinach od 7.30 do 14.00
Tel. (32) 259 30 01, (32) 259 30 02,
(32) 259 30 03
E-mail: kartamieszkanca@katowice.eu
Czy karta wydawana jest bezpłatnie?

Karta wydawana jest bezpłatnie (w każdej z trzech wersji). Natomiast wymiana
wersji plastikowej (z powodu zniszczenia, uszkodzenia itp.) będzie kosztować
10 zł.
Czy karta wydawana jest bezterminowo?

KKM wydawana jest bezterminowo, jednak
ograniczeniu podlegają uprawnienia do posiadania zniżek. Zniżki przyznawane są
na dwa lata od daty wydania karty – z możliwością odnowienia na kolejne okresy. W przypadku osób zameldowanych na pobyt stały
przedłużenie okresu obowiązywania zniżek
jest automatyczne. W pozostałych przypadkach, aby odnowić uprawnienia do zniżek,
trzeba zgłosić się do Biura Obsługi Klienta
KKM. Posiadacze karty zostaną poinformowani o konieczności odnowienia uprawnień
drogą mailową lub SMS-em.

MIASTO
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ZEREG BENEFITÓW DLA KATOWICZAN
lub opiekunów prawnych odprowadza podatek w Katowicach – wtedy także jego
dzieci do 18. roku życia są uprawnione do
otrzymania karty.
Aby zabezpieczyć korzystanie z KKM
przez dzieci oraz umożliwić kontrolę rodzicielską, możliwe jest stworzenie w aplikacji
mobilnej konta rodzinnego. W jego ramach
użytkownik ma możliwość dostępu do
informacji o wykorzystaniu KKM przez
osoby, które podlegają jego władzy rodzicielskiej, opiece lub kurateli, małżonka lub
partnera (za jego zgodą), o ile posiadają oni
KKM. Do konta rodzinnego – oprócz głównego użytkownika – mogą być podpięte
karty dwóch innych osób.

MIESZKAM W KATOWICACH –
ALE NIE JESTEM TU
ZAMELDOWANY,
ANI NIE ODPROWADZAM
TUTAJ PODATKU –
CO MAM ZROBIĆ,
BY UZYSKAĆ KARTĘ?

Jak karta działa w praktyce?
Czy zniżka naliczana jest przy kasie?

Rozliczaj się w Katowicach

W przypadku korzystania ze zniżki w jednostkach miejskich, odczytywany jest kod
– z karty mobilnej (m-Karta), wirtualnej (przypisanej do karty płatniczej) czy
też plastikowej. W przypadku korzystania z karty u partnerów komercyjnych
(wejdzie w życie od 2021 roku) – jest
to uzależnione od każdego partnera
indywidualnie.
Dlaczego warto posiadać m-Kartę
w aplikacji mobilnej?

Czy korzystając z karty np. na basenie,
trzeba okazywać dowód tożsamości?

KKM jest ważna jedynie z dokumentem ze
zdjęciem potwierdzającym tożsamość użytkownika. Posługiwanie się cudzą kartą jest
nielegalne. W przypadku osób małoletnich,
nieposiadających dokumentu ze zdjęciem,
tożsamość potwierdzić można dokumentem rodzica lub opiekuna prawnego.
Natomiast w przypadku dzieci przebywających w katowickiej placówce opiekuńczo-wychowawczej tożsamość potwierdza
zaświadczenie wydane przez placówkę.
W jaki sposób wyrobić kartę mieszkańca
dzieciom?

Kartę mieszkańca dla dziecka wyrabia
się w taki sam sposób jak dla osób pełnoletnich. Jeżeli dzieci nie są zameldowane w Katowicach, ale co najmniej jeden z rodziców

Aplikacja mobilna z m-Kartą poza możliwością otrzymywania zniżek pozwala
także na:
dostęp do informacji o aktualnych
cennikach i zniżkach oraz o czasowych
promocjach i akcjach zniżkowych
wyświetlanie terminu ważności
uprawnień w ramach KKM
zmianę hasła oraz loginu
(nadawanego podczas pierwszego
logowania się do aplikacji)
pobieranie historii transakcji
wykonanych z użyciem KKM
komunikację z Biurem Obsługi Klienta
w sprawach związanych z KKM
(wysyłanie i odbieranie wiadomości)
Czy karta zastąpi inne istniejące karty
i ich funkcjonalności?

Od 1 stycznia 2021 roku przestaną obowiązywać karty/legitymacje programów: „Nas
Troje i więcej”, „Aktywni Seniorzy”, „Babcia, dziadek i ja w Katowicach”. Wszystkie
funkcjonalności tych kart będą wdrożone
do Katowickiej Karty Mieszkańca.
Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Więcej informacji w tym Regulamin Programu znajdą Państwo na stronie www.
kkm.katowice.eu, aplikacji mobilnej KKM
oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca KKM
przy ul. Pocztowej 5.

GŁOS MIESZKAŃCÓW

Jeżeli mieszkasz w Katowicach – to
powinieneś się tu zameldować i odprowadzać podatek. Jeżeli tego nie robisz
– pieniądze z twojego PIT-u płyną do
innej gminy.

PIT należy rozliczać w miejscowości
zamieszkania, a nie zameldowania.
Dlatego jeśli mieszkasz w Katowicach
– powinieneś rozliczyć PIT w katowickim Urzędzie Skarbowym. Jak to zrobić szybko i łatwo?
Jeżeli korzystasz z tradycyjnego formularza papierowego, składając roczne zeznanie PIT, wpisz w formularzu
adres zamieszkania w Katowicach
oraz właściwy dla twojego miejsca zamieszkania Urząd Skarbowy (pierwszy
lub drugi).
Jeżeli korzystasz z elektronicznego
systemu rozliczania podatków przygotowanego przez Ministerstwo Finansów (www.podatki.gov.pl) – sprawdź
adres zamieszkania (a tym samym
przypisany Urząd Skarbowy). Pamiętaj
też, by powiadomić o tej zmianie również swojego pracodawcę. Wystarczy
zwrócić się do pracodawcy o specjalny formularz. Jego wypełnienie zajmuje chwilę.

Zamelduj się w Katowicach
Aby zameldować się w Katowicach,
musisz przedstawić tytuł prawny do lokalu (np. tytuł własności lokalu, umowę
najmu lub użyczenia).
Informacje dotyczące meldunku można uzyskać telefonicznie
pod numerami:
32 2593 631 (inne końcówki numeru: -576, -657, -327, -328, -423, -214,
-436, -537)
lub pod adresami internetowymi: bit.ly/3hhhYKT, bit.ly/31e8n1S.
Meldowanie elektroniczne przez
e-PUAP jest dostępne pod adresem:
bit.ly/3j2fKzy

Przez parę ostatnich lat z radością
obserwujemy rozwój naszego miasta.
W tym roku w okolicy, w której
mieszkamy, został wybudowany basen,
na który chętnie chodzimy.
Dla naszego dziecka pływanie jest
drugim naturalnym środowiskiem
życia, więc chętnie skorzystamy
z bonifikaty, którą otrzymamy dzięki
Karcie Mieszkańca do ośrodków
sportowych. Nie musimy już jechać do
miast ościennych, żeby się odprężyć
i potrenować. Aby jeszcze bardziej móc
cieszyć się urokami naszego miasta,
oczekujemy na kartę mieszkańca,
dzięki której bilety na wejście do
różnych miejsc będzie jeszcze tańsze.
Będziemy mogli korzystać z instytucji
kultury i sportu, otrzymując zniżki
na wejścia do tych miejsc. Ponadto
inne dostępne zniżki będą również
motywacją, by te same miejsca
odwiedzić w mieście kilkukrotnie.
Wiemy również, że karta mieszkańca ma
umożliwić nam korzystanie z tańszych
parkingów. Jesteśmy zwolennikami
poruszania się komunikacją miejską, aby
nie obciążać ruchu w centrum miasta.
Jednak przy małych dzieciach sytuacje
bywają różne i zdarza się, że jedziemy
do centrum również samochodem.
W tych przypadkach uważamy, że byłoby
uczciwe, aby mieszkańcy mogli
korzystać z parkingów, mając pewnego
rodzaju upusty. Wiemy, że w innych
miastach karty mieszkańców bardzo się
sprawdzają, a mieszkańcy czują, że ich
miasto o nich dba i ich docenia. Wiemy,
że działanie podjęte przez nasze miasto
w tym kierunku jest bardzo słuszne.
Jesteśmy pewni, że i katowiczanie
będą się z dumą chwalić swoją kartą
mieszkańca. Karta mieszkańca
z pewnością zagości w portfelu
każdego katowiczanina, a dzięki opcji
elektronicznej każdy dbający o ekologię
będzie mógł ją zawsze mieć w telefonie.
Ania i Dawid Pietruczuk.
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KATOWICE DLA SENIORA
Pandemia nie ustępuje –
pamiętajmy o zasadach
bezpieczeństwa
Koronawirus, który od połowy marca budził w nas wszystkich, a szczególnie wśród
seniorów lęk i strach, teraz wzbogacił nasze emocje o zdziwienie. Dotychczasowe
doświadczenia z chorobami o charakterze epidemii, takimi jak grypa, pokazało że po zakończeniu sezonu np. zimy,
choroby zanikały. Teraz jest inaczej, kolokwialnie mówimy, że wirus „nie odpuszcza”, a wręcz liczba zachorowań wzrasta.
Każdy z nas, a szczególnie seniorzy, zadają
pytanie: jak żyć z koronawirusem przez
kolejne miesiące? Służba zdrowia, władze
lokalne i krajowe od początku pandemii
kierowały do seniorów apele na temat warunków, których przestrzeganie zmniejszy
prawdopodobieństwo zachorowania.

1. O
 granicz przebywanie
w miejscach publicznych
Seniorzy są grupą bardzo zróżnicowaną zarówno pod względem wieku, jak i sprawności. Apel ten jest kierowany do tych

seniorów, którzy do wybuchu pandemii byli
aktywni, należeli do różnego rodzaju organizacji i klubów. Ładna pogoda i w miarę
wysoka temperatura nie sprzyjają pozostawaniu w domu, a wręcz przeciwnie – odczuwamy potrzebę ruchu na świeżym powietrzu,
tym bardziej że ruch to zdrowie. Przemyślmy jednak każde wyjście z domu, by nie
narażać siebie i innych. Wychodźmy z domu
najlepiej przed południem, kiedy pracujący
są w pracy, a uczniowie w szkole – mamy
nadzieję. W Katowicach jest tyle pięknych
terenów do spacerów, że nie musimy się spotykać w jednym miejscu. Korzystajmy z propozycji pomocy seniorom, które oferuje
miasto, jak „Srebrna książka dla seniorów”
czy „Złota Rączka”.

2. C
 zęsto myj ręce i unikaj
dotykania oczu, nosa i ust
Częste mycie rąk, szczególnie tu, na Śląsku,
było czynnością mechaniczną i pandemia
tylko tę czynność zintensyfikowała. Wykonujemy jednak w sposób nieświadomy
pewne ruchy, które mogą przyczyniać
się do roznoszenia zarazków. Oglądając
programy telewizyjne, czytając prasę czy

książki często nieświadomie dotykamy
twarzy w okolicach ust, nosa, oczu – czego
powinniśmy unikać.

3. R
 egularnie myj lub dezynfekuj
powierzchnie
Mycie rąk prawdopodobnie weszło nam
już w krew, natomiast inaczej jest z używanymi przez nas przedmiotami. Ważną
czynnością jest dezynfekcja telefonu.
Istotne, by nie używać telefonu w trakcie
spożywania posiłków.

4. Z
 achowaj bezpieczną
odległość
Odległość ta jest regulowana odgórnie –
powinna wynosić od 1,5 do 2 m, jeżeli chodzi o osoby, z którymi razem nie mieszkamy.

5. S
 tosuj zasady ochrony
podczas kichania i kaszlu
Zbliża się jesień, a więc okres wzrostu
przeziębień, którymi też zarażamy się
drogą kropelkową, dlatego tak ważna jest
ochrona ust podczas kichania i kaszlu.

Pamiętajmy o tym, że chusteczki higieniczne są do użytku jednorazowego.

6. O
 dżywiaj się zdrowo i pamiętaj
o nawadnianiu organizmu
Koniec lata i początek jesieni to okres świeżych jarzyn i owoców. Przygotowanie posiłków z wykorzystaniem różnorodnych warzyw
może być okazją do naszej aktywności twórczej i wymiany przepisów ze znajomymi. Często osoby starsze twierdzą, że nie mają odczucia
pragnienia i tak jest, ale wtedy należy włączyć
rozsądek, bowiem picie napojów, nawadnianie
organizmu jest konieczne dla zdrowia!

7. K
 orzystaj ze sprawdzonych
źródeł wiedzy
Wiedza o koronawirusie jest bardzo ważna
dla naszego zachowania, ale ciągłe wysłuchiwanie komunikatów na ten temat może
przyczynić się do wzrostu lęku i zmniejszania
odporności organizmu. W radiu czy w telewizji jest wiele innych ciekawych programów, wartych wysłuchania czy obejrzenia.
(HELENA HRAPKIEWICZ,
PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. SENIORÓW)

SENIOR W PODRÓŻY

Wycieczki i wyjścia edukacyjno-integracyjne

Obcowanie ze sztuką, z naturą, wyjścia do
muzeum, kina czy do teatru sprawiają, że seniorzy na chwilę przenoszą się do innego
świata, zapominają o troskach – po prostu
cieszą się chwilą i swoim towarzystwem.
Tak też dzieje się w przypadku Lokalnej
Strefy Seniorów z Programu Aktywności
Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb, w ramach której seniorzy odwiedzają ciekawe
miejsca, do których jak twierdzą – sami by
się nie wybrali. Często bywa tak, że nawet
wycieczki po zakątkach Katowic bywają nie
lada atrakcją.
– Mieszkam w Katowicach tyle lat, a jeszcze
nigdy nie miałam okazji tu być! – stwierdziła
pani Janina. Z takimi reakcjami można było
się spotkać np. podczas spaceru wśród drzew
na Muchowcu, w trakcie podziwiania centrum
miasta z tarasu MCK czy podczas zwiedzania
Nikiszowca. Wełonowieccy seniorzy mieli już
okazję odwiedzić Centrum Edukacyjne Przystanek Historia IPN, Archiwum Państwowe,
Muzeum Śląskie czy Muzeum Historii Katowic. – Fascynujące jest to, jak wiele nieodkrytych miejsc przed nami, miejsc, z których

FOT. R. KAŹMIERCZAK

Przebywanie w grupie i możliwość
uczestnictwa w różnorodnych wyjściach i wyjazdach z rówieśnikami staje
się dla seniorów integrującą platformą
wspólnych przeżyć, poprawiającą społeczne funkcjonowanie. Czas spędzany
wśród osób z podobnymi zainteresowaniami, jak i z podobnymi problemami
przekłada się na większą motywację do
działania i wpływa na poprawę nastroju.

możliwość – podsumowała pani Jola. – Możliwość udziału w tych wszystkich wypadach to
naprawdę coś wspaniałego, dzięki organizacji
przez PAL-W naszych wyjść poznaliśmy kawał
Katowic, a przy okazji skosztowaliśmy przepyszne ciasta i kawy – powiedziała pani Helena.
Również seniorzy z Bogucic duży nacisk
kładą na sprawność psychofizyczną. Uczestniczyli m.in. w kuligu w Wiśle Czarne, odwiedzili Termy w Ustroniu, zorganizowali rajdy
górskie na Przełęcz Karkoszczonkę czy Kozią
Górę. Z inicjatywy seniorów powstał również
cykl „Zwiedzamy zakłady pracy”. Seniorzy
odwiedzili TVS, a w planach jest wizyta w Radio eM czy Fabryce Czekolady w Krakowie.
(KATARZYNA SCHRÖDER,
JOLANTA LEGIERSKA-RYGIEL
ORAZ MAREK MIERZWA – MOPS KATOWICE)

– Jesteśmy bardzo dumni
z boguckich seniorów.
Są bardzo zaangażowani
w życie dzielnicy oraz
własny rozwój czy pasje
– mówi Marek Mierzwa,
organizator społeczności
lokalnej w PAL Bogucice

możemy się jeszcze tyle dowiedzieć! – tak
po jednej z wycieczek stwierdziła pani Barbara.
Seniorzy znajdują również okazję do
rozrywki, udając się kina i teatru, a nawet
na warsztaty lalkarskie do Teatru Ateneum, po których jedna z uczestniczek
projektu powiedziała: Nigdy nie sądziłam,
że mam w sobie tyle odwagi, by stanąć
na scenie i odgrywać scenki! A jednak!
Każde takie wyjście zwykle kończy się
na kawie i ciastku w kawiarni. Stało się to już
taką niepisaną PAL-ową tradycją. – Lubię
podziwiać urokliwe lokale i kosztować przeróżnych słodkości i kaw. Sama na takie wyjścia pozwolić sobie niestety nie mogę, tym
bardziej się cieszę, że z PAL-em mam taką

Dyżur telefoniczny
Rady Seniorów
Rada Seniorów Miasta Katowice uruchamia
telefon dyżurny. Dzięki niemu seniorzy będą
mogli dzielić się swoimi sprawami. – Będziemy służyć pomocą w rozwiązywaniu
problemów bądź kierować do rozwiązania
przez odpowiednie służby – zapowiadają
przedstawiciele rady. Rada od września pełni
dyżury w każdy wtorek i czwartek, w godz.
od 11.00 do 13.00, tel. 536 569 236.
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FILMOWE KATOWICE

Ale kino! Katowice grają w filmach
Urodzony w Katowicach, tworzący w Polsce i za granicą reżyser filmowy i teatralny,
twórca videoartów, scenarzysta, poeta,
prozaik i malarz. Lech Majewski – reżyser
takich uznanych i wielokrotnie nagradzanych dzieł jak „Wojaczek”, „Angelus” czy
„Młyn i krzyż” – powraca z kolejną produkcją. Śląska premiera najnowszego, długo
oczekiwanego filmu reżysera – „Dolina Bogów” odbyła się w sierpniu.
W międzynarodowej obsadzie znaleźli się m.in. John Malkovich, Josh Hartnett i John Rhys-Davies. Historia o bogach
ukrytych w górach, oparta na legendzie
plemienia Navajo, hipnotyzuje zdjęciami,
które reżyser współtworzył razem z Pawłem Tyborą („Onirica”) w Valley of the
Gods w stanie Utah w USA oraz muzyką
skomponowaną przez laureata Oscara Jana
Kaczmarka. Zdjęcia powstawały także
m.in. w Katowicach – w „Dolinie Bogów”
zobaczymy gmach Sądu Okręgowego przy
ul. Francuskiej czy też budynek Muzeum
Śląskiego. Ogólnopolskim Patronem Filmu

FOT. ANGELUS SILESIUS

Potencjał Katowic jako tła do kinowych opowieści dostrzegają od wielu
lat uznani filmowcy. – Katowice to dla
mnie zawsze „mała ojczyzna”, terytorium, z którego się wywodzę. To był i jest
mój wewnętrzny pejzaż. Wszystko widoczne jest w moich filmach i tym, co
pisałem – mówił w wywiadzie dla „Naszych Katowic” reżyser Lech Majewski.

baner z wizerunkiem I sekretarza KC PZPR.
Na parkingach wokół pojawiły się samochody z epoki: syrenki, duże fiaty, maluchy,
polonezy i łady. Film opowiada historię lat
1970–1982, pokazując Gierka za kulisami
władzy. Premiera jesienią 2021 roku.
Historia mrożąca krew w żyłach

W filmie Lecha Majewskiego „Dolina Bogów” możemy zobaczyć plejadę gwiazd

są Katowice. Miasto udzieliło finansowego
wsparcia produkcji.
Za reżyserię „Doliny Bogów” Majewski otrzymał Nagrodę Specjalną Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce.
Film prezentowany był także w Konkursie Głównym podczas Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni oraz w Konkursie Międzynarodowym Warszawskiego
Festiwalu Filmowego.

Gierek
Na początku sierpnia ekipa filmowa zawitała na ul. Pocztową, na której powstały
zdjęcia do filmu „Gierek”. W tytułowego
pierwszego sekretarza KC PZPR wcielił się
Michał Koterski. Wyłączona z ruchu ulica zagrała w filmie jedną z ulic handlowych Warszawy. W witrynach pojawiły się stylizowane
szyldy zachęcające do wejścia do kawiarni
„Kalinka”, pawilonu „Domus”, obuwnika czy
zegarmistrza, a na budynku poczty zawisł

Pod koniec lipca ekipa programu „Opowiem Ci o zbrodni” realizowanego na antenie Crime Investigation Polsat nagrywała
materiał do jesiennej ramówki. W Szopienicach przy ul. 11 Listopada 6 na poddaszu
kręcono zdjęcia do nowego sezonu programu „Opowiem Ci o zbrodni”. W kamienicy nagrywano odcinek dotyczący sprawy
seryjnego mordercy z 1966 roku – Bogdana Arnolda z Katowic, który faktycznie
morderstw dokonywał w jednej z kamienic przy ul. Dąbrowskiego w Katowicach,
gdzie również kręcono sceny. O zbrodni
będą opowiadali pisarze kryminałów Małgorzata i Michał Kuźmińscy, którzy byli
na miejscu. W telewizji odcinek do obejrzenia od września. (SR)
Zwiastun filmu
„Dolina Bogów”
Lecha Majewskiego
można obejrzeć,
uruchamiając
kod QR

„Nowe” zabytki w Szopienicach i Janowie
Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach wpisał do rejestru zabytków dawne ratusze w Szopienicach
i Janowie. Oba budynki pochodzą z okresu międzywojennego i zostały wybudowane w stylu modernistycznym.

Dawny Urząd Gminy Janów

Ratusz miasta Szopienice
Budynek dawnego Urzędu Gminy w Szopienicach przy ul. Wiosny Ludów 24 został
wybudowany w latach 1926–1928 w stylu
modernistycznym z elementami art déco, najprawdopodobniej według projektu Tadeusza
Michejdy. Gmach wybudowano m.in. dzięki
inicjatywie naczelnika ówczesnej gminy Szopienice – Franciszka Bienioska. W 1934 roku
połączono gminy Roździeń i Szopienice, a siedzibę ulokowano w tym budynku. W latach
1947–1959 gmach zajmowały władze miasta Szopienice. Po 1960 roku Szopienice włączono do Katowic, a w budynku umieszczono
siedzibę przychodni lekarskiej.
Zabytkowy ratusz jest cofnięty w linii zabudowy,
wzniesiono go na planie zbliżonym do litery „U”.
Budynek stanowi własność miasta Katowice.
Obiekt użytkowany jest obecnie przez m.in.
przychodnię medyczną i Radę Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec.

Budynek dawnego Urzędu Gminy Janów przy ul. Szopienickiej 59 powstał w latach 1929–1930.
Gmach wybudowano w stylu modernistycznym według projektu architekta Tadeusza Michejdy.
Pierwotnie na elewacji od strony ul. Szopienickiej znajdował się duży napis „Urząd Gminny Janów”.
Budynek usytuowano na skraju gminy, na północny wschód od głównej zabudowy Nikiszowca.
Zarząd gminy optował za działką przy obecnej ul. Ociepki 2, położonej w centrum gminy, jednak
decydujące było zdanie spółki „Giesche”, która w większości finansowała inwestycję.
Tadeusz Michejda zaprojektował nie tylko budynek, ale i jego wyposażenie. W sierpniu 1929 roku
wydano pozwolenie na rozpoczęcie budowy. Prace budowlane prowadziło przedsiębiorstwo
A. Krafczyka z Mysłowic. 21 listopada 1930 roku budynek był już gotowy i został oddany do użytku.
Przenosiny urzędu gminnego do nowej siedziby zakończyły się w styczniu 1931 roku. W budynku
ulokowano też posterunek policji województwa śląskiego. W latach 1939–1945 mieścił się tu
niemiecki zarząd gminny, w 1945–1951 – ponownie Urząd Gminy Janów. W 1951 roku Janów, Nikiszowiec i Giszowiec włączono do miasta Szopienice, a w budynku umieszczono szpital miejski.
Obecnie w budynku mieści się Zakład Opieki Długoterminowej „Epione”. (MM)
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MIEJSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Rawa.Ink – czekamy na Ciebie!

Można tu uzyskać rady w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Po okresowym zamknięciu
spowodowanym pandemią, Rawa.INK
wraca do działalności i przypomina,
że wolne biurka i pomieszczenia czekają
na chętnych! Projekt adresowany jest
do firm funkcjonujących maksymalnie
trzy lata.
Rawa.Ink to inspirująca przestrzeń do
wymiany poglądów i kreowania nowych,
innowacyjnych pomysłów. Oferta nie ogranicza się tylko do wynajmu przestrzeni
biurowych. Rawa.Ink to miejsce spotkań,
wydarzeń branżowych, meet-upów, szkoleń. – Mocną stroną Inkubatora jest także
szeroka baza mentorów, którzy są gotowi
pomagać młodym firmom w stawianiu
pierwszych kroków w biznesie. To praktycy biznesu, przedstawiciele korporacji
czy instytucji badawczych, którzy doskonale znają trendy rynkowe oraz procedury związane z wdrażaniem innowacji

FOT. R. KAŹMIERCZAK

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości
Rawa.Ink utworzony przez Miasto Katowice to nowoczesna przestrzeń biurowa, umożliwiająca rozwój w obszarach
przedsiębiorczości i innowacyjności.
Pozwala na wynajem pomieszczeń,
biurek do pracy, fab-lab’u (pracownie
umożliwiające stworzenie realnych
rzeczy na podstawie własnych projektów), przestrzeni coworkingowej i sali
konferencyjnej.

Proszę o monitoring ulicy Jasnej. Użytkownicy
samochodów parkują niewłaściwe, zostawiają pojazdy z włączonym silnikiem, gra muzyka, a do
tego jeżdżą za szybko i niezgodnie z przepisami.
POZDRAWIAM,
86-LETNI MIESZKANIEC UL. JASNEJ 26

O
 dp. Redakcji: Zgłosiliśmy sprawę do odpo-

wiedniego referatu Straży Miejskiej.

Wierzba z Radockiego
Radockiego 236, na skwerku przed blokiem
stoi od lat piękna wierzba. Niestety śmietnik,
który również tam stoi, rozrósł się i spółdzielnia chce wyciąć wierzbę, aby, o zgrozo, postawić
kolejny śmietnik. Z moim obserwacji wynika,
iż to spółdzielnia jest winna ponieważ śmieci
wielkogabarytowe do dzisiejszego dnia zostały
wywiezione w sierpniu jedyny raz, a ludzie
robiąc remonty codziennie wynoszą tam góry
śmieci, mebli, gryzu i opon. Natomiast to właśnie ilością śmieci tłumaczy się spółdzielnia.

jest stworzenie
projektów, w których
nauka i technologia są
kluczem do odkrywania
nowych obszarów
przedsiębiorczości

W Rawa.Ink do dyspozycji gości jest pięć stref: strefa coworkingowa – otwarte miejsce pracy
i spotkań, wyposażone w dwa pokoje ciszy i pokój rozmów; strefa pracy indywidualnej – wyposażona
jest w 16 biurek typu open space; strefa business – składająca się z 12 dwuosobowych pokoi
i jednego czteroosobowego; strefa fab-lab – składająca się z pracowni: projektowej, design
i krawieckiej oraz strefa networkingowa – miejsce spotkań i odpoczynku.

– mówi Mariusz Jankowski, naczelnik
wydziału obsługi inwestorów Urzędu Miasta Katowice.
10 września w ramach „Business
Lab” odbędzie się spotkanie poświęcone
Agile, a 24 września – Design Thinking.

Spotkania „Business Lab” służą rozwojowi
przedsiębiorczości wśród młodych katowiczan. Jest to cykl spotkań mających na celu
dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz
stworzenie warunków do pozyskiwania
wartościowych kontaktów biznesowych oraz

zyskania praktycznej wiedzy od bardziej doświadczonych rówieśników.
FB organizatora: www.facebook.com/
flipmindcom
Rawa.Ink należy również do sieci Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości. Oferuje on pomoc w zakresie
zaplanowania wizyty referencyjnej w jednym z czterech krajów członkowskich. Do
sieci należą Saint-Etienne (Francja), Sierre
(Szwajcaria), Monastyr (Tunezja) i Tamatave
(Madagaskar). Ponadto Rawa.Ink we współpracy z Wydziałem Edukacji i Sportu realizuje projekt Katowice Miastem Fachowców,
który ma promować kształcenie w szkołach
branżowych i technicznych.
(RED)

Więcej na FB: Strefa Innowacji Miasta Katowice oraz na www.rawaink.katowice.eu

WAŻNE INFORMACJE

LISTY DO REDAKCJI
Problemy ulicy Jasnej

Celem Rawa.Ink

Transport dla osób niepełnosprawnych

Wierzba odpowiednio podcięta jest piękna, daje
cień i tlen. Spółdzielnia twierdzi, iż to miasto
wydało zgodę, a w moim mniemaniu miasto nie
wie, że sytuacja wygląda inaczej. Nasz Prezydent dba o zieleń w mieście, proszę o przemyślenie sytuacji. Lepsza byłaby dla nas ławeczka
pod wierzbą.
POZDRAWIAM,
WIERNA CZYTELNICZKA

Odp. Redakcji: O sprawie dowiedzieliśmy

się od mieszkańców. Do tej pory do Urzędu
Miasta nie wpłynął wniosek o usunięcie
tego drzewa, nie ma więc żadnej zgody
miasta. Jeśli taki wniosek wpłynie, będziemy kontaktować się ze spółdzielnią.
Formalnie nie toczy się ani nie toczyło
się żadne postępowanie administracyjne
w tej sprawie.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody
przed złożeniem wniosku do urzędu, spółdzielnie zobowiązane są wywiesić informację o takim zamiarze np. na klatkach
schodowych i informacja taka powinna się
tam znajdować przez 30 dni – stąd pewnie
odzew mieszkańców.

Usługa powstała z myślą o mieszkańcach Katowic z orzeczeniem niepełnosprawności z widoczną
dysfunkcją narządu ruchu oraz osobach niewidomych i niedowidzących w następującej kolejności:
1) osoby na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunem
– w pierwszej kolejności, 2) osoby niepełnosprawne
z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności z widocznym ograniczeniem
sprawności ruchowej, 3) osoby niewidome i niedowidzące z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności z kodu „O”.

Jak korzystać z miejskiego transportu
indywidualnego?
Zadzwoń, by zamówić transport – zgłoszenia pod numerami: 501 406 141 oraz 32 258 10 30.
Porozmawiaj z dyspozytorem, by mógł maksymalnie
zadbać o komfort twojej podróży. Dyspozytor przeprowadza wywiad na temat stopnia samodzielności
w poruszaniu się pasażera i potrzeby zapewnienia mu
opieki przy przemieszczaniu się oraz zapisuje dane
osoby wraz z numerem orzeczenia.
Kierowca może cię dowieźć do wielu miejsc na terenie
Katowic oraz miast sąsiednich: Chorzowa, Mikołowa,
Mysłowic, Tychów, Rudy Śląskiej, Sosnowca, Siemianowic Śląskich i Czeladzi. Usługa jest wykonywana
od poniedziałku do soboty, w godzinach od 6.00 do
22.00 oraz w niedzielę i święta, w godzinach od 8.00
do 20.00. O przyjęciu i realizacji zamówienia decyduje
kolejność zgłoszeń.

Pamiętaj, by wziąć ze sobą niezbędne dokumenty
(np. orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym
i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, orzeczenie o całkowitej niezdolności
do pracy wydane przez ZUS).
Opłaty ponoszone przez pasażerów: to część stała
opłaty – 3 zł; część zmienna opłaty – za każdy rozpoczęty kilometr jazdy – 1,20 zł/km; opłata postojowa
za godzinę – 10 zł/h. Usługa jest dofinansowana ze
środków miasta (6 zł/km netto).

Powszechny Spis Rolny
Najbliższy Powszechny Spis Rolny przeprowadzony
będzie w całej Polsce od 1 września do 30 listopada
2020 roku. Spis będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:
 osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
 osób prawnych,
 jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:
 samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl)
i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl),
 odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
 odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi
gospodarstwo rolne.
Więcej informacji: spisrolny.gov.pl
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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

DOSTĘPNOŚĆ

DANE KONTAKTOWE

dni i godziny

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Wojewódzki Urząd Pracy

Udzielanie indywidualnych porad zawodowych, świadczenie usług
w zakresie informacji zawodowej indywidualnej i grupowej, prowadzenie
grupowego poradnictwa zawodowego, prowadzenie porad dla osób
bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie samozatrudnienia,
badanie predyspozycji zawodowych, w tym badań psychologicznych,
udzielanie informacji o krajowym i europejskim rynku pracy

ul. Kościuszki 30; Katowice, (+48) 757 33 89757 33 36, 757 33 40,
poradnictwo@wup-katowice.pl, wupkatowice.praca.gov.pl

Poniedziałek–piątek
w godz. 7.30 do 15.30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Centrum Poradnictwa Specjalistycznego,
Metodyki i Strategii

Udzielanie porad i informacji o bezpłatnych szkoleniach, możliwości
uczestnictwa w projektach dofinansowywanych ze środków unijnych,
na temat Zakładów Pracy Chronionej na terenie województwa śląskiego

ul. Morcinka 19a; Katowice, (32) 250 50 16 (32) 258 51 10 (32) 259 85
11 wewn. 218; cps@mops.katowice.pl, www.mops.katowice.pl

Poniedziałek–piątek
w godz. 7.30 do 15.30

Śląska Wojewódzka Komenda OHP
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

Prowadzenie dla młodzieży i osób poszukujących pracy
usług w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji
zawodowej, organizowanie szkoleń zawodoznawczych

Pl. Grunwaldzki 8-10; Katowice, (32) 330 37 87;
mckkatowice@wp.eu, www.slaska.ohp.pl

Poniedziałek–piątek
w godzin. 7.45 do 15.45

Infolinia Urzędów Pracy: Zielona Infolinia

Pod tym numerem udzielane sąinformacje o usługach urzędów pracy

Urząd Pracy. Ciepła 20, 15-472 Białystok. 19 524 (z Polski)
+48 22 19524 (z zagranicy) Koszt zgodnie z taryfą operatora.
www.zielonalinia.gov.plbiuro@zielonalinia.gov.pl

Poniedziałek–piątek
w godz. 8.00 do 18.00

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Poradnictwo w zakresie prawnym, psychologicznym i socjalnym

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

Poniedziałek–piątek
w godz. 8.00 do 19.00

Okręgowy Ośrodek Pomocy
Pokrzywdzonym Przestępstwem

Poradnictwo w zakresie prawnym, psychologicznym i socjalnym

ul. Dudy-Gracza 6; Katowice, 690 467 178 (tel. całodobowy) pokrzywdzeni.
katowice@gmai.com, kontakt@jestesmydlawas.eu, jestesmydlawas.eu

Poniedziałki, wtorki, środy,
piątki w godz. 8.00 do 15.00,
czwartki od 13.00 do. 20.00,
soboty od 9.00 do 14.00

PRAWO KONSUMENCKIE
Miejski Rzecznik Praw Konsumentów
Urząd Miasta Katowice

Poradnictwo w ramach przepisów ustawy o prawach konsumenta
oraz części przepisów Kodeksu Cywilnego, zapewnienie bezpłatnego
poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie
ochrony interesów konsumentów, występowanie do przedsiębiorców
w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów

ul. Rynek 1; Katowice (V piętro, pok. 512 i 513) mkr@; Katowice.eu,
(32) 259 38 46 (32) 259 39 05, bip.katowice.eu/UrzadMiasta/
StrukturaUrzeduDetail.aspx?i=150&menu=576

Poniedziałek 7.30–17.00,
wtorek–piątek 7.30–15.00

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich

UOKiK; Pl. Powstańców Warszawy 100-950 Warszawa, Infolinia konsumencka
(prowadzona przez Federację Konsumentów) 801 440 220; 22 290 89 16, koszt
połączenia zgodnie z taryfą operatora; uokik.gov.pl/porady@dlakonsumentow.pl

Poniedziałek–piątek
w godz. 8.00 do 18.00

PRAWA PACJENTA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Śląski Oddział Wojewódzki

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego: prawa pacjenta,
leczenie w kraju i poza granicami, kolejki do świadczeń

ul. Kossutha 13, 40-844; Katowice, całodobowa infolinia 800 190
590, kancelaria@nfz-katowice.pl, www.nfz-katowice.pl/

Pon., śr., czw., pt. – 8.00 do
16.00, wtorek – 8.00 do 18.00

Rzecznik Praw Pacjenta

Ochrona praw pacjenta

Biuro RPP, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, 800 190 590,
Bezpłatna infoliniaZapisy na poradę osobistą:rezerwacja@rpp. gov.pl
lub (22) 532 82 43, www.bpp.gov.plkancelaria@rpp.gov.pl

pn. - pt.godz. 08.00-20.00

Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego: prawa pacjenta,
leczenie w kraju i poza granicami, kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia Grójecka 186, 02-390 Warszawa, Infolinia
Centralna: 800 392 976(*), 22 572 60 42(**), (*) połączenia bezpłatne,
(**) koszt zgodnie z taryfą operatora. Także każdy oddział NFZ
posiada własną infolinię, www.nfz.gov.plinfolinia@nfz.gov.pl

Poniedziałek – piątek
w godz. 8.00 do 15.00

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

Ochrona prawosób niepełnosprawnych

SIEDZIBA ul. Żurawia 4 A, 00- 503 Warszawa, tel. (22) 461 60 00,
KORESPONDENCJA: Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, 801 801 015,
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora,
www.niepelnosprawni.gov.pl sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Poniedziałek – piątek
w godz. 8.00 do 17.00

Ochrona praw dziecka

Biuro RPD; Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa; tel.: (22) 583 66 00,
fax.: (22) 583 66 96, pn.-pt. godz. 08.15-16.15,
800 121 212, Bezpłatna infolinia brpd.gov.plrpd@brpd.gov.pl

pn.–pt., 8.15–20.00 (dzwoniąc
po godzinach i w dni wolne,
można opisać problem
i zostawić kontakt do siebie,
a doradcy oddzwonią)

Rzecznik Praw Dziecka –
dziecięcy telefon zaufania

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Centrum Obsługi Telefonicznej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:- pomoc techniczna- składki- renty- emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w Centrum Obsługi
Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej. Nr centrali:
(22) 667 10 00. (22) 560 16 00. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.
www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-cot@zus.pl

Poniedziałek–piątek
w godz. 7.00 do 18.00

 Usługi dedykowane są mieszkańcom Katowic
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Chcemy być tutaj potrzebni
Maciej Szczawiński: W ostatnich tygodniach
media pytały Pana często o sposób funkcjonowania katowickiej ASP dzisiaj, w czasie pandemii i o pomysły dotyczące nowego
roku akademickiego. Ponieważ udzielił Pan
już wielu konkretnych odpowiedzi, chciałbym zahaczyć o sprawę nieco mniej doraźną, ale chyba nie mniej istotną, a mianowicie
czy jakiś model uczelni kończy się oto na naszych oczach? Wiadomo, że nie są to raczej
procesy gwałtowne, czas jednak przyspieszył
ostatnio.

na identyfikację, dzisiaj często koszmarny korek zatykający uszy i myśli na dialog, a w końcu na porozumienie i spotkanie. Może zagrozić instytucji takiej jak
Akademia?

Wydaje mi się, że czas „środowisk” –
przynajmniej w takiej formule, jaką pamiętamy – minął bezpowrotnie. Dzisiaj sens
widzimy raczej w tworzeniu sieci i szukamy
nowych, inspirujących połączeń. Poszerzenie pola sztuki i projektowania działaniem
na pograniczu różnych dyscyplin staje się już
czymś naturalnym, otwierającym. Po prostu potrzebnym.

W kwestii czasu, jak słyszę – i co przecież nie jest niczym nowym – zdania są podzielone. Jedni twierdzą, że przyspieszył, inni
znowu, że stanął w miejscu. Wynika to zapewne z perspektywy patrzącego. Niewątpliwie obecna sytuacja wiąże się ze sporymi
ograniczeniami i uwalnia w nas jakieś zasoby, których być może nie byliśmy dotąd do
końca świadomi. Oczywistym przykładem
jest tutaj masowe, bardzo szybkie przyswojenie nowych technologicznych możliwości komunikacji, a co za tym idzie – wytworzenie
nowych przestrzeni społecznych. To oczywiście bardzo kuszące. Trzeba jednak pamiętać,
że kształcenie w Akademii opiera się w zasadniczej części na doświadczeniu. Byłoby
bardzo niebezpieczne, gdybyśmy utracili poczucie realności. Myślę, że tu właśnie tkwi
sens takich uczelni jak nasza: niezależnie od
technologicznych alternatyw, czy rozszerzeń,
żyjemy w realu! Wchodzimy w czas, w którym trzeba zacząć o tym fakcie przypominać.

Jako artysta jest Pan twórcą niesłychanie intensywnych poszukiwań, zarówno formalnych jak intelektualnych. Sprawa szczególnie
frapująca to Pańskie rozumienie przestrzeni,
wyznaczanie jej nowych, zaskakujących obszarów. Zjawisko z jednej strony „hermetyczne”, ale z drugiej doświadczane właściwie powszechnie: sprawa iluzji, kreacji, nasze możliwości i ograniczenia w postrzeganiu i rozumieniu świata… Widzę tu pewną zbieżność
z zarysowaną wcześniej koncepcją Akademii,
sposobem myślenia o niej dopuszczającym
„alternatywne sposoby patrzenia na rzeczywistość”. Potwierdza Pan?

Całą tę sytuację, którą obecnie przeżywamy,
można chyba też potraktować jako okazję
do przemyślenia kilku istotnych spraw…

Tak, bo ograniczenie wpisane jest przecież w naturę twórczości – zarówno artystycznej, jak i projektowej. Kryzys może
być i jest czynnikiem wyzwalającym wyobraźnię, skłaniającym do przewartościowań obowiązujących dotychczas schematów.
Przeżywamy go jako moment trudny, bywa
że bolesny, wyzwala emocje, angażuje wręcz
organicznie w doświadczenie tu i teraz. Myślę więc, że tematy, którymi się zajmujemy
jeszcze bardziej zbliżą się do realnych problemów i wyzwań jakie stoją przed nami.
Na to liczę. Bo sens Akademii wynika z idei
spotkania i ten zasadniczy model na pewno
nie ulegnie zmianie.
Akademia, czyli pedagodzy i studenci.
Brzmi pięknie, ale taką harmonię już niejako genetycznie wypełnia konflikt. Starcie
dojrzałej kompetencji z – proszę wybaczyć
górnolotność – naporem młodej, „podważającej” wyobraźni. Sprawa zdawałoby się odwieczna, jednak dziś nabiera jakby większej
wyrazistości. Chodzi mi oczywiście o dialog,
o otwarcie, coś co nazwał pan kiedyś „miejscami przecięcia”.

No cóż, w Akademii stopień „zagęszczenia osobowości” na metr kwadratowy
kształtuje się zdecydowanie powyżej średniej. Tutaj nie ma ludzi obojętnych, każdy
ma coś do powiedzenia, w coś wierzy, coś
przeżywa. Bywa więc, że czasem iskrzy, ale

Prof ASP, dr hab. Grzegorz Hańderek

Katowice i Śląsk mają
w sobie wiele z aury
niesamowitości…
Tutaj splata się
mnóstwo wątków
i narracji, to jest
miejsce żywe,
bardzo prawdziwe,
a jednocześnie
do końca nienazwane
i nieuchwytne

to świadczy tylko o energii, bez której trudno
wyobrazić sobie nasze funkcjonowanie. Temperatura tego miejsca powinna być zawsze
lekko podwyższona, twórczość rodzi się
przecież z krytycznego spojrzenia na rzeczywistość. Kształcenie artystów to nie jest
tylko doskonalenie warsztatu – rzemiosła,
ale – kto wie czy nie przede wszystkim? –
proces kształtowania osobowości. A taką rodzącą się indywidualność buduje się poprzez
manifestowanie własnej odrębności, wystawianie na próbę dotychczasowego porządku.
Zatem z pewnością proces niełatwy, nieprzewidywalny, ale naszym zadaniem jest tworzyć warunki rozwoju ludzi kreatywnych.
Odważnych i otwartych.
Środowiskowość… Kiedyś pielęgnowana
skwapliwie „odrębność”, „lepszość”, sposób

O, to ciekawe! Wprawdzie nigdy w ten
sposób o tym nie myślałem, ale być może
rzeczywiście coś w tym jest… Od długiego
już czasu pozostaję pod wrażeniem idei
Formy Otwartej Oskara Hansena, rozwijanej później przez prof. Grzegorza Kowalskiego w ramach jego słynnej pracowni…
Tak widzę sens swojego zaangażowania:
wytwarzanie „tła dla zdarzeń”. I nie dotyczy to wyłącznie twórczości. Alternatywne
sposoby widzenia rozpuszczają jednowymiarowy, zhierarchizowany obraz rzeczywistości jako jedynego porządku. I myślę,
że w tym obszarze mamy wciąż wiele
do zrobienia. Właśnie tutaj widzę naszą
ogromną rolę, nasze pole do działania. Akademia to work in progress… Otwarty projekt, a właściwie proces, na który składają
się kolejne pokolenia. To pozwala z nadzieją,
ale i z pokorą patrzeć w przyszłość, wykreślać perspektywę rozwoju. Bo kontekst przecież nieustannie się zmienia.
I na zakończenie pytanie właśnie o kontekst.
Tym razem miejsca, regionu i miasta w których uczelnia funkcjonuje. To są jakości, które mogą ograniczać i hamować, jak i dodawać potężnej dynamiki. Zwłaszcza w czasach takich jak te.

Region, w którym funkcjonujemy,
można określić jako wielowymiarowy.
Taki był i jest, czyli niezwykle ciekawy dla
twórców. Katowice i Śląsk mają w sobie
wiele z aury niesamowitości… Tutaj splata
się mnóstwo wątków i narracji, to jest miejsce żywe, bardzo prawdziwe, a jednocześnie do końca nienazwane i nieuchwytne.
My czujemy się częścią tego miejsca i tego
czasu. Chcemy się czuć, chcemy być tutaj
potrzebni.
ROZMAWIAŁ MACIEJ SZCZAWIŃSKI
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KATOWICKI PAKIET DLA KULTURY

Literatura czasów pandemii
Katowicki Pakiet dla Kultury ogłoszony w kwietniu przez prezydenta Marcina
Krupę zawierał m.in. program wsparcia
dla katowickich twórców literatury. Zaprosiliśmy ich do wzięcia udziału w konkursie na utwory prozatorskie i poetyckie. Oprócz nagród finansowych,
zachętą była również publikacja wyróżnionych utworów w całości lub we fragmentach na łamach Naszych Katowic.
Przedstawiamy kolejne utwory nagrodzone w konkursie. Dziś prezentujemy
początek nagrodzonej pracy Bartłomieja
Błaszczyńskiego. Do przeczytanie pozostałej części zapraszamy na miasto-ogrodow.eu.

Czwartek, dostałem bardzo lukratywny
kontrakt, pół godziny temu skończyłem
go podpisywać, rozpiera mnie duma i radość, które jednak nie mogą być powodem
opuszczenia zajęć z jogi, bez mojej jogi,
bez joggingu, siłowni i basenu, byłbym
nikim, nawet jeśli podpiszę tysiąc kontraktów, chcę już świętować, ale jestem
konsekwentny, pewnie też dlatego dostałem ten kontrakt, wykonuję wszystkie zamierzone pozycje spokojnie i dokładnie,
chociaż w środku wrze z radości, oprócz
mnie w sali jest dużo dziewczyn, ale tylko
dwie mają zgrabne tyłki, reszta ma jedynie nadzieję, na takie zgrabne tyłki, reszta
zamiast tyłków ma łóżka wodne, patrzę
na dwa zgrabne tyłki i wyobrażam sobie,

że dzisiaj wieczorem znajdują schronienie u mnie w penthousie, że jedziemy razem taksówką, ja i dwa zgrabne tyłki i razem
świętujemy mój kontrakt, że świętujemy go
tak bardzo i tak intensywnie, że już rano nie
muszę iść biegać, bo gdy przychodzi rano,
ja i dwa zgrabne tyłki jeszcze świętujemy,
joga mija szybko, wskakuję pod prysznic pod którym w samotności biorę dwa
zgrabne tyłki z ich ruchami odtwarzanymi z pamięci, jak nowo narodzony zakładam moją Omegę, zakładam też garnitur,
te szyte na miarę zawsze robią lepsze wrażenie, ociągam się, żeby dwa zgrabne tyłki wiedziały, kto im się tak przypatrywał i z kim
mogłyby świętować do rana, ociągam się
za bardzo, tyłki migają mi po drugiej stronie ulicy, gdy wychodzę z szatni, trudno,
poświętujemy następnym razem, zamawiam taksówkę, nie mam samochodu,
wychodzę z założenia, że albo Ferrari,
czerwone - szczyt moich marzeń, albo nic,
jestem facetem, który zawsze dostaje to,
czego chce, jestem cierpliwy, w dyspozytorni znają już mój numer i nie przysyłają
mi pana w “beczce” z wąsem i papierosem,
podjeżdża czysta nowa taksówka, tak jak
ma być, rzucam jeszcze szybkie polecenie i zatapiam się w swoim iPadzie Pro,
zawsze Pro, Pro jak ja i jak wszystko co
sobą reprezentuję, bezwąsy kierowca wiezie mnie na zdrowe sushi, czytam wiadomości, pijana aktorka ma kraksę, od razu
wielkie larmo w sieci, to nie Stonesi, to

nie Ameryka, patrzę co się dzieje w kraju,
oszołomy krzyczą na oszołomy i wyzywają
się od oszołomów, bez zmian, od niechcenia przeglądam wieści z frontu, uspokaja
się, dobrze, nie chciałbym, żeby cokolwiek stanęło na mojej drodze do Ferrari,
na mojej drodze do kontraktów, na mojej
ścieżce jogging’owej przy stoliku siedzi
już kilku kumpli, dokładnie trzech: Hyzio, Dyzio i Michał, imiona są fikcyjne, ale
nie mniej prawdziwe od tych w dowodach,
pierwsi dwaj to skończeni idioci, a ten trzeci,
jest całkiem w porządku, ci dwaj, jeśliby
tylko mogli, zrzuciliby mnie ze schodów,
ale teraz uśmiechają się do mnie i na mój
widok zaczynają bić brawo, widocznie już
wiedzą o kontrakcie, ściskamy sobie ręce,
mówię, że stawiam, H i D stanowczo oponują, mówią, że biorą to na siebie, że dzisiaj
mam się tylko bawić, że na stawianie przyjdzie jeszcze czas, chyba boją się, że dostanę
jeszcze awans i chcą wkupić się w łaski, nie
mam nic przeciwko, kiwam głową i zamawiam, zaznaczając, że to akurat na mój
rachunek, japońską whiskey, kosztuje jak
sam skur stop, nie skończę, od roku już nie
klnę, bo nie mam dwunastu lat, alko dużo
kosztuje, ale dzisiaj podpisałem papierek,
który sprawi, że mógłbym pić butelkę dziennie i nie dostrzec żadnego ubytku w portfelu, H i D wiedzą to i wiem, że w środku
zalewa ich krew, dobrze, cieszy mnie to, oni
są idiotami, ale dobrymi graczami, nic nie
dają po sobie poznać, rzucają small talkowe

żarty o tym, że teraz będę mógł pić takie
cymesy zamiast wody na squashu, odpowiadam, że do tej pory tak robiłem, teraz
będę zmuszony poszukać czegoś lepszego,
M nic się nie odzywa, w ogóle gość mało
mówi, może dlatego tak go lubię, zanim
pani ze zgrabnym tyłeczkiem przynosi nam
ryż w glonach jesteśmy w połowie butelki
(…)

Bartłomiej Błaszczyński
mąż, ojciec, etatowy aktor Teatru Śląskiego, student Wydziału Reżyserii
w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego;
Stypendysta Marszałka Województwa
Śląskiego w dziedzinie kultury; Współreżyser monodramu Przebiegum Życiae
na podstawie własnej adaptacji książki
Piotra Czerwińskiego o tym samym
tytule; Reżyser spektaklu Kamienie
na podstawie własnej adaptacji książki
Grażyny Jagielskiej Miłość z kamienia;
Reżyser spektaklu Staś i Zła Noga; Asystent reżysera i drugi reżyser przy wielu
etiudach studenckich. Jako reżyser filmowy zadebiutował etiudą Krótki film
spod znaku płaszcza i szpady. Tłumacz
z języka angielskiego (dramat Tracy Lettsa Killer Joe). Autor dramatu: Beljung.
Czyli „go to heil”. Albo „what the heil”.

NOSPR

Asystent NOSPR AI porozmawia o muzyce klasycznej
AI – czyli sztuczna inteligencja (skrót z j.
ang. artificial intelligence) wkracza w coraz więcej dziedzin naszego życia – także
kulturę i sztukę. Od lipca tego roku można
porozmawiać o muzyce klasycznej z wirtualnym asystentem NOSPR AI, który wykorzystuje nowoczesne rozwiązania technologiczne IBM.

Na platformie internetowej ai.nospr.org.
pl można dopytywać sztuczną inteligencję o tematy dotyczące muzyki klasycznej, otrzymując natychmiastowe
odpowiedzi, a jednocześnie przenosząc się
do wirtualnej sali koncertowej katowickiej
NOSPR. Na platformie można zadawać pytania głosowo i pisemnie, słuchając „Ognistego
Ptaka” Igora Strawińskiego i „Karnawału
Zwierząt” Camille’a Saint-Saënsa w wykonaniu NOSPR. NOSPR AI opowie, czym
kompozytor inspirował się, tworząc dany
utwór, jaki instrument gra partię solową
czy, na przykład, ile waży fortepian. IBM
oraz NOSPR mają nadzieję na rozbudowę
tego narzędzia w kolejnych latach. W ramach projektu w sieci zostały udostępnione
rzadko publikowane nagrania audiowizualne

Chcesz
porozmawiać
z NOSPR AI?
Zeskanuj kod QR
ai.nospr.org.pl/

Na platformie można zadawać pytania głosowo i pisemnie, słuchając „Ognistego Ptaka”
Igora Strawińskiego i „Karnawału Zwierząt” Camille’a Saint-Saënsa w wykonaniu NOSPR

NOSPR. Teraz można ich posłuchać jako
inspiracji do rozmowy ze sztuczną inteligencją o świecie dźwięków. Projekt
jest zwieńczeniem trwającej blisko rok
ścisłej współpracy zespołu IBM Services z NOSPR i ekspertami świata muzyki
klasycznej, grupą IT z Fujitsu Technology

Solutions, a także uczniami szkół zrzeszonych w programie P-TECH. Uruchomienie
projektu zostało poprzedzone testami jakościowymi prowadzonymi przez zespoły projektowe IBM i NOSPR.
W tzw. treningu inicjalnym w ciągu niecałych trzech tygodni zebrano dziewięć

tysięcy pytań. Ogromny wpływ na budowanie zbioru mieli m.in. uczniowie i nauczyciele ZSTiO nr 2 i Śląskich Technicznych
Zakładów Naukowych w Katowicach, którzy wspierają projekt w ramach programu
edukacyjno-zawodowego P-TECH, a także
członkowie Towarzystwa Przyjaciół
NOSPR, pracownicy ING Banku Śląskiego,
Urzędu Miasta w Katowicach i Fujitsu
Technology Solutions. – Projekt NOSPR AI
jest przykładem tylko na pozór wykluczających się obszarów: technologii i sztuki. Przy
współpracy obecnych w Katowicach inwestorów: IBM, Fujitsu Technology Solutions
oraz ING Bank Śląski podążamy ścieżką
cyfrowej transformacji obserwowanej
na całym świecie. Dzięki naszej współpracy
zostanie stworzone nowoczesne narzędzie
do edukacji muzycznej, pozwalające na wykorzystanie sztucznej inteligencji do prowadzenia rozmowy z człowiekiem na temat
wybranych utworów muzycznych. Projekt
jest unikatowy i jesteśmy dumni z faktu,
iż w nim uczestniczymy – mówi Bogumił
Sobula, pierwszy wiceprezydent Miasta Katowice. (RED)
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Podwójne wydarzenie - Artykuł w sieci o jutubowych wideoesejach - połączy przegląd najciekawszych kanałów popkulturowych oraz spotkanie z wideo-eseistami

J

uż od dekady multimedialny festiwal Ars Independent przybliża
w Katowicach młodą, niszową
i aktualną kulturę audiowizualną.

Tym razem jednak – ze względu na pandemię – impreza przeprowadza się do sieci.
Festiwalowe daty to 24–26 września. Hasłem tegorocznej edycji jest: #YouArsIndependent – ukłon w stronę publiczności, dzięki
której impreza może dziś obchodzić swoje 10.
urodziny. W tym roku program wyjątkowo
odbywa się bez konkursów o nagrodę Czarnego Konia, za to wszystkie wydarzenia będą
bezpłatne oraz dostępne online, m.in. w serwisie Facebook i YouTube.
Na festiwalu przyjrzymy się internetowemu spadkobiercy gatunku znanego od lat

40. XX wieku – wideoesejowi. Formie krótszej, kręconej nierzadko amatorsko i dużo
bardziej krzykliwej. Podwójne wydarzenie –
„Artykuł w sieci o jutubowych wideoesejach” –
połączy przegląd najciekawszych kanałów
popkulturowych ostatniej dekady (czyt. od
zarania współczesnego wideoeseju na YT) oraz
spotkanie z wideoeseistami, autorami kanałów
Film Radar, Films&Stuff oraz BluShades.
10 lat festiwalu i 10 twórców, których wideo-pklipy mogliśmy oglądać na Ars Independent
przez te lata. Tym razem to oni zaproponują nam
wybór teledysków, które ich inspirowały, które
podziwiają, które po prostu lubią. Na „Playliście na jutubie z ulubionymi klipami ulubionych
muzyków” usłyszycie, czego na co dzień słucha
Baash, Novika, Borys LBD czy zespół Drekoty.

Kolejne urodzinowe wydarzenie i kolejny
przegląd – tym razem animowany. W ramach
„Playlisty nowych animacji arsowych twórców” zobaczymy nowe, krótkometrażowe
filmy animatorek i animatorów, których debiutanckie produkcje walczyły o tytuł Czarnego
Konia. Tym razem, już po szkole i na poważnie w branży filmowej.
Jeśli komuś marzy się praca w gamedevie czy mediach interaktywnych, to cykl
„Prezki w sieci o tym jak w gry (kiedyś: Game
On)” będzie dobrym wyborem. Wirtualna poczekalnia? Remake katowickiego dworca?
Postaci z Dungeons&Dragons albo Boskiej
Komedii? Dźwięki prosto z legendarnego Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia?
Czeka nas wszystko to i więcej. Przeglądowi

multimedialnych projektów młodych, początkujących autorek i autorów towarzyszyć będzie
spotkanie, które poprowadzi Magdalena Cielecka (kierowniczka produkcji w Anshar Studios). – W tym roku Ars będzie inną imprezą:
skromniejszą w skali i eksperymentalną w formie. Niepewność co do przyszłości oraz troska o bezpieczeństwo uczestniczek i uczestników
skłoniły nas, by festiwal popełnić online. Mimo
zmian będzie to wciąż impreza w duchu Czarnego Konia: trochę dziwna, trochę zaskakująca,
idąca swoją drogą – komentuje Bartek Sołtysik,
rzecznik prasowy festiwalu.
Organizatorami wydarzenia są instytucja
kultury Katowice Miasto Ogrodów oraz Miasto Katowice. Więcej o festiwalu na: arsindependent.pl (ŁUKA)
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www.katowice.eu

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

Ogólnopolskie Dyktando

Dyktando zainicjowane przez śp. Krystynę Bochenek – dziennikarkę Radia Katowice, Senator RP
i Wicemarszałek Senatu RP VII kadencji – w tym roku
wyjątkowo odbędzie się w trybie online, w drugiej
połowie października. Rejestracja uczestników od
1 września 2020 poprzez formularz, który zostanie
udostępniony na stronie www.dyktando.info.pl
Szczegółowe informacje:
izabela.olszowska@miasto-ogrodow.eu

Festiwal Ars Independent online
24–26 września / online

COOL KOUL! czyli Katowicki
Orkiestrowy Uniwersytet
Ludowy

Rusza rekrutacja na Katowicki Orkiestrowy Uniwersytet Ludowy! Uruchamiamy nabór na bezpłatne zajęcia z gry na instrumentach dętych blaszanych oraz perkusjonaliach dla dzieci i dorosłych.
Oferta obejmuje zarówno warsztaty dla tych, którzy mają już doświadczenie gry na instrumentach
dętych, jak i dla tych, którzy nigdy jeszcze nie trzymali trąbki czy pałek perkusyjnych w dłoni.
Harmonogram zajęć: miasto-ogrodow.eu/strona/koul
Informacje: zdzislaw.smucerowicz@
miasto-ogrodow.eu

NOC_K

Zapraszamy na 6. Katowicką Noc Galerii, czyli
na NOC-Kę, która odbędzie się 25 września 2020 roku.
Po raz kolejny katowickie galerie i miejsca zajmujące
się promocją sztuki otworzą swoje drzwi na zwiedzających w nocy. Bezpłatnie będzie można obejrzeć
wystawy prezentowane zarówno online, jak i na żywo.
Szczegółowy program na miasto-ogrodow.eu

WYSTAWY
Wystawy Katowice Miasto Ogrodów
zostały ponownie otwarte.
Wstęp do Galerii bezpłatny.

Galerie czynne od wtorku do niedzieli
w godz. 11.00–19.00.
Prosimy zapoznać się z zasadami zwiedzania.
W galeriach zwiedzających obowiązuje:
* zakrywanie twarzy (maseczki, przyłbice itp.)
* zachowanie odstępu minimum
2 m 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!

Galeria Pusta: „Excellence
FIAP Polska 2” / wystawa
zbiorowa Międzynarodowej
Federacji Sztuki Fotograficznej
Wystawa potrwa do 13 września
Autorzy prac: Marcin Bawiec, Jan Brdej, Cezary Dubiel, Łukasz Gurdak, Rafał Kaźmierczak, Cezary Kowalczuk, Adam Ksieniewicz, Dorota Kycia, Krzysztof
Muskalski, Robert Pranagal, Alicja Przybyszowska,

Zdzisław Rynkiewicz, Tomasz Sobczak, Krzysztof
Stós, Piotr Sygnarowicz, Zygmunt Trylański, Janusz
Wojcieszak, Grzegorz Wójcik, Krzysztof Zając

Galeria Miasta Ogrodów:
„Poczucie bycia” /
wystawa zbiorowa
Wystawa potrwa do 27 września
Finisaż w ramach Nocy Galerii:
25 września, godz. 18.00
Wystawa prezentuje prace fotograficzne zrealizowane podczas trzeciej edycji pleneru artystycznego JAZZ FREE PHOTO.

Galeria 5: Jakub Dziewit
„This is not another
Martin Parr exhibition”
Wystawa potrwa do 29 listopada
Celem wystawy jest refleksja nad zapośredniczonym
odbiorem rzeczywistości. Autor przyjmuje perspektywę kulturoznawczą – spojrzenia na fotografowanie
jako praktykę kulturową, ale także podejmuje wątki
relacji władzy między człowiekiem a aparatami.

Ściana Sztuki Dziecka:
„Pulsujące formy”
Wystawa potrwa do 18 października
Wystawa prac zrealizowanych w PRACOWNI NOWYCH MEDIÓW I MALARSTWA podczas akcji LATO
W MIEŚCIE 2020 w ramach projektu Future Artist
– Spotkanie. Wystawa będzie dostępna również
online: FB @FajakFutureArtist.

PROJEKTY ONLINE

Porady na glanc

Chcesz zmienić swój plac, fragment ogrodu, a może balkon lub kwietnik? Zgłoś się do nas: w ramach cyklicznego programu online pokażemy, jak to zrobić, doradzimy,
zaproponujemy rozwiązania! Jeśli macie jakiś pomysł
lub potrzeby dotyczące swojej najbliższej przestrzeni
(podwórko lub balkon) i nie wiecie, jak je zrealizować,
wyślijcie do nas maila z krótką informacją oraz materiałami wizualnymi (min. 4 zdjęcia lub filmik).
Zgłoszenia: png@miastoogrodow.eu

Szwendania

Śląsko-zagłębiowskie szwendania okoliczne to
cykl sobotnich wycieczek prowadzonych przez
Pawła Graję.

Terminy najbliżych spacerów:
19 i 26 września
Program na miasto-ogrodow.eu oraz
na Facebooku @groups/szwendania
Informacje: pawel.graja@miasto-ogrodow.eu

Galeria ASP w Katowicach
RONDO SZTUKI
Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka 1
tel. 32 7587788 (biuro)
tel. 664127432
(menedżer Adrian Chorębała)
www.rondosztuki.pl

Cały Kalarus

Od 20 września do 20 października
Wystawa prac Romana Kalarusa. Kuratorka wystawy: Joanna Ambroz, aranżacja: Joanna Kubieniec

1 września – wernisaż w ramach
Festiwalu Transatlantyk
9 września – wernisaż w ramach inauguracji
roku akademickiego 2020/2021
w ASP w Katowicach
Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

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 czytelnika w trakcie epidemii:
Wypożyczalnia: poniedziałek–piątek,
w godz. 10.00–18.00
Czytelnia Główna: obowiązuje rezerwacja miejsc:
czytelnie@bs.katowice.pl, tel. 32 20 83 881: poniedziałek–piątek, w godz. 10.00–14.00

W weekendy biblioteka będzie nieczynna.
W trosce o wspólne bezpieczeństwo obowiązują następujące zasady: zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja
rąk, zachowanie odległości między osobami: 1,5–2 m.
Szczegółowe informacje na stronie Biblioteki Śląskiej:
www.bs.katowice.pl/pl/aktualnosci/wiecej/1969
Do Biblioteki Śląskiej można się zapisać tylko online,
za pomocą formularza rejestracyjnego w katalogu OPAC.
Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem instruktażowym „Jak zapisać się do Biblioteki Śląskiej?” – www.
bs.katowice.pl

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej,
ul. Francuska 12, tel. 32 255 43 21
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Śląski Teatr Lalki i Aktora
„Ateneum”
ul. św. Jana 10,
tel. 32 253 82 21
e-mail: biuroateneum@o2.pl
www.ateneum.art.pl

Babcia na jabłoni
6 września, godz. 16.00

Calineczka
12 września, godz. 11.30,
13 września, godz. 16.00

Piaskowy Wilk
19 września, godz. 11.30

Miłość do trzech pomarańczy
26 września, godz. 11.30,
27 września, godz. 16.00
Realizacja zaplanowanych działań jest
uzależniona od zgód i obostrzeń sanepidu.

DYREKCJA TEATRU ZASTRZEGA SOBIE
PRAWO ZMIAN W REPERTUARZE

Adrian Wykrota – „Interferencje”
do 30 września / online
„Interferencje” to cykl zdjęć wykonanych w okresie
kwarantanny.

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki
Śląskiej, ul. Ligonia 7,
tel. 32 251 98 51 wew. 305

Bajka „Pola, Wojtek i trzy skrzydła”
To krótka, autorska opowieść o powstaniach śląskich skierowana do najmłodszych czytelników,
przygotowana przez zespół Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej.
Historia została opatrzona materiałem graficznym
Karoliny Janus. Bajkę można pobrać w formacie PDF pod linkiem: ibr.bs.katowice.pl/wp-content/…/2020/08/Bajka-IBR.pdf

KONWERSATORIUM BIBLIOTEKI
ŚLĄSKIEJ – CYKL ZAJĘĆ DLA SENIORÓW
Dział Biblioterapeutyczny Biblioteki Śląskiej,
ul. Ligonia 7
15 września, godz. 12.00 – warsztaty artystyczne
22 września, godz. 12.00 – „Krótka historia
piractwa” – prelekcja
29 września, godz. 12.00 – warsztaty artystyczne
Obowiązują zapisy na spotkania i warsztaty. Zapisy
pod numerem telefonu: 32 251 42 21 wew. 233, 234
lub mailowo: biblioterapeutyczny@bs.katowice.pl

Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki
Śląskiej ul. Francuska 12, tel. 605 057 127

„Wrzesień z architektem
Jurandem Jareckim”
Instytut zaprezentuje twórczość Juranda Jareckiego
– jednego z najwybitniejszych architektów powojennej Polski, który zaprojektował m.in. domy handlowe
„Zenit” i „Skarbek” oraz Osiedle Paderewskiego.

NASZE

Wydawca: Urząd Miasta Katowice,
ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

Redaktor prowadzący: Joanna Górska
Redakcja:
Joanna Górska, Sławomir Rybok,
Michał Malina
Wydział Komunikacji Społecznej,
tel. 32 259 31 40
e-mail: redakcja@katowice.eu

Skład i opracowanie graficzne:
skladdtp.com

Korekta: Na Marginesach
Katarzyna Solecka
Informator powstaje przy współpracy
z katowickimi ośrodkami kultury i sportu

Nakład: 152 000 egz.
Druk: Polska Press, Oddział Poligrafia,
Drukarnia w Sosnowcu.
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skrótów i zmian nadsyłanych tekstów.

22

INFORMATOR

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

Kostuchna bębni

www.katowice.eu

Podsumowanie wakacyjnych działań w ramach
projektu BO „Od przedszkolaka do Ślązaka” – prezentacja strojów, tańców i piosenek

Pamiątka z wakacji
Od 7 września
Wystawa prac dziecięcych zrealizowanych w czasie akcji Lato w Mieście w ramach projektu Aktywny Przedszkolak, pod kierunkiem Magdy Heljak

MDK W ZARZECZU

1 września, godz. 12.00

Mały naukowiec

Koncert finałowy warsztatów bębniarskich prowadzonych przez Pawła Synowca w ramach akcji
„Lato w mieście 2020”. Wstęp wolny

Poniedziałki, godz. 16.00–17.00.
Warsztaty dla dzieci promujące wiedzę. Wstęp
wolny. Obowiązują zapisy

Wieczorynka w kinie

Ekowarsztaty artystyczne

2 września, godz. 17.00
Projekcja najnowszych kinowych animacji dla najmłodszych. Wstęp wolny

Dobry film
9, 16 i 23 września, o godz. 18.00
Zapraszamy do kina w Kostuchnie na projekcje
hitów filmowych ostatnich miesięcy. Wstęp wolny

Lockdown art –
wystawa malarstwa
Od 24 września
Prezentujemy niespotykane dzieła w niezwykłych
czasach. Pandemia zmusiła grupę „Pocoidlakogo”
do pozostania w domach.

MDK W PIOTROWICACH

Klub Aktywnego Seniora
„Każdy może…”
Wtorki, godz. 10.00
We wrześniu w programie: „Filcowane broszki” –
warsztaty filcowania na sucho (15.09); „Sztrykujemy podkładki” – warsztaty szydełkowania (22.09);
Scrabble i gry planszowe (29.09). Na wszystkie zajęcia wstęp wolny. Obowiązują zapisy (pierwszeństwo udziału w zajęciach posiadają Klubowicze)

Fabryczka rękodzieła
17 września, godz. 17.00
Międzypokoleniowe warsztaty filcowania na sucho. Wstęp płatny: 20 zł – pierwsza osoba z rodziny, 10 zł – każda kolejna osoba z rodziny oraz
seniorzy z kartą seniora 60+. Obowiązują zapisy

Piotrowickie Koncerty
Plenerowe
20 września, godz. 16.30, tereny zielone przy Osiedlu Żurawia 41
Wystąpią: Kwartet Smyczkowy Aquartet oraz Zespół Zamiratchi

Grzybobranie z przyrodnikiem
26 września, godz. 9.00
Zapraszamy na wycieczkę do Rezerwatu Przyrody
„Ochojec”z przyrodnikiem Łukaszem Fuglewiczem.
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy

MDK W MURCKACH

Poniedziałki, godz. 17.00

Spotkanie Klubu dyskusyjnego
pt. „Rabczyk z Ligoty –
ligocka śpiewogra”
7 września, godz. 18.00, Galeria pod Łukami

Spotkanie dla seniorów
z cyklu „Śpiewaj razem z nami”
9 września, godz. 13.00, Galeria pod Łukami

Próba muzyczna śpiewogry
„Rabczyk z Ligoty”
9, 23, 30 września, godz. 17.00

Pracownia rękodzieła –
z cyklu „Pora dla Seniora”,
warsztaty rękodzieła
artystycznego i plastyczne
10 września, godz. 11.00–13.00

Zapraszamy dzieci na warsztaty, którym przyświeca zawołanie: „Nie wyrzucaj! Wykorzystaj!”. W programie: „Witaj szkoło na wesoło” – stworzymy
organizer na ścianę (3.09); „Haftujemy maskotki”
– powstaną przytulanki na jesienne wieczory
(10.09); „Cuda z papieru” – stworzymy zwierzaki
z papierowych talerzyków (17.09); „Warsztaty
decoupage” – wykonamy niesamowite ozdoby
domowe (24.09). Wstęp wolny. Obowiązują zapisy.

KoKoncerty w ramach VI edycji
Budżetu Obywatelskiego
„III Muzyka Marzeń na Zadolu”

Zabawy pod chmurką

Spotkanie Klubu dyskusyjnego
pt. „Znani i mniej znani
ligoccy aktorzy”

Wtorki, czwartki, godz. 15.00
Zapraszamy dzieci na zabawy z animatorami.
W programie konkursy, bańki giganty, dużo uśmiechu. Wstęp wolny. Obowiązują zapisy

Warsztaty malowania
na materiale
15, 18 września, godz. 17.00
Zapraszamy dzieci (15.09) oraz dorosłych (18.09)
to stworzenia wyjątkowego dzieła. Wstęp wolny.
Obowiązują zapisy

Spektakl teatralny w plenerze
19 września, godz. 10.30
Zaprasza teatr „Trip”. Wstęp wolny. Obowiązują
zapisy

MDK W PODLESIU

Eko warsztaty artystyczne
Środy, godz. 16.30
Zapraszamy dzieci na warsztaty, którym przyświeca zawołanie: „Nie wyrzucaj! Wykorzystaj!”.
W programie: „Ślimak, wystaw rogi” – wyczarujemy ze styropianu pięknego mięczaka (9.09); „Dzień
kropki” – stworzymy kreatywną grę planszową dla
całej rodzinny (23.09); „Dzień spadającego liścia”
– przygotujemy jesienne stroiki z darów przyrody
(30.09). Wstęp wolny. Obowiązują zapisy

DK „Ligota”
ul. Franciszkańska 33
tel. 32 252 32 34
e-mail: mdk@mdkligota.dt.pl
www.mdkligota.dt.pl

Piknik na pożegnanie lata

Spotkanie Koła Miłośników
Śląskiej Pieśni dla osób
kultywujących śląską tradycję

12 września, godz. 10.00

2, 16 września, godz. 18.00

Amfiteatr Park Zadole, godz. 17.00:
12 września, Krzysztof Głuch Oscillate,
KFM. 13 września, Grzegorz Poloczek
Więcej na www.mdkligota.pl

21 września, godz. 18.00
Zapraszamy również na zajęcia stałe. Od września wiele nowości, m.in. pracownia ceramiczna,
kreatywne zajęcia plastyczne dla przedszkolaków,
joga dla dorosłych i wiele innych. Więcej szczegółów na stronie www.mdkligota.pl

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

SALON ARTYSTYCZNY

Promocja książki Semiramida
14 września, godz. 17.00,
liczba miejsc ograniczona
Spotkanie autorskie z Ewą Kassalą, podczas którego odbędzie się ogólnopolska premiera najnowszej powieści autorki, pt. „Semiramida”.
Spotkanie prowadzone w reżimie sanitarnym zgodnym z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

PODRÓŻE ZE SZTUKĄ

Od Ponte San Angelo
do Golden Gate.
Najpiękniejsze mosty świata
28 września, godz. 17.00,
liczba miejsc ograniczona
Od tysięcy lat ludzie budują mosty. Z upływem

czasu zmieniają się umiejętności i stosowane materiały. Jednak cel jest niezmienny: połączyć dwa
brzegi. Mosty stały się nie tylko udogodnieniem
w podróży, ale także artystycznym elementem
krajobrazu. „Budowanie mostów” to także piękna
metafora wyrażająca współdziałanie ponad podziałami.
Spotkanie z Jolantą Mackiewicz, podróżnikiem, historykiem sztuki, pasjonatką turystyki kulturowej.
Spotkanie prowadzone w reżimie sanitarnym
zgodnym z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
We wrześniu rusza nasza Akademia Umiejętności,
a w niej:

Studium muzyczne – nauka gry
na gitarze, pianinie i keyboardzie
Kraina barw – zajęcia plastyczne dla dzieci
zespoły taneczne D.G.R.O. dla dzieci i dorosłych
zespoły stepu amerykańskiego Scuff Dance
dla dzieci i Tap Club dla dorosłych
Senior na macie – gimnastyka dla seniorów
Więcej informacji na stronie: mdkkoszutka.pl
i profilu FB: @mdkkoszutka; zapisy
w sekretariacie MDK „Koszutka” przy
ul. Grażyńskiego 47 oraz telefonicznie:
32 258 92 00, 32 258 99 77

filia „Dąb” ul. Krzyżowa 1
Miejski Dom Kultury „Koszutka” filia „Dąb” zaprasza do udziału w wydarzeniach składających się
na Projekt „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” – tryptyk
wydarzeń upamiętniających 100. rocznicę II powstania śląskiego z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA 2017–2022 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Chcąc upowszechniać wiedzę o wydarzeniach
związanych z odzyskaniem niepodległości w wymiarze regionalnym i wojewódzkim, wspierając
wychowanie patriotyczne oraz wzmacniając poczucie wspólnoty w oparciu o pamięć regionalną,
chcielibyśmy zachęcić do udziału w wydarzeniach:

Sfrunął na Śląsk Orzeł Biały
19 września do 21 października
Ekspozycja wystawy w Otwartej Galerii „Za Szybą”
Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” filia „Dąb”
w Katowicach. Podczas zwiedzania wystawy obowiązują zasady zgodne z aktualnymi wytycznymi
Głównego Inspektora Sanitarnego.

Szlakiem II powstania
śląskiego pt. „Katowice walczą”
26 września – działanie online
Spacer historyczny prowadzony przez certyfikowanego historyka i przewodnika po Katowicach.
Materiał dostępny na stronie internetowej i Facebooku Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” filia
„Dąb” w Katowicach oraz YouTubie

DĘBOWA SCENA 2020

„Jaka to melodia”
27 września, godz. 18.00
Program kabaretowy w wykonaniu Łowcy.B. Liczba
miejsc ograniczona, obowiązują bezpłatne wejściówki
Inicjatywa lokalna jest współfinansowana ze środków budżetu Miasta Katowice.
Spotkanie prowadzone w reżimie sanitarnym
zgodnym z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
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RUSZAMY Z PRZESTRZENIAMI
AKTYWNOŚCI:
zajęcia taneczne – rytmika i balet dla dzieci
od 2 lat, taniec towarzyski, street dance
(hip-hop, breaking, popping ), taniec jazzowy
i taniec współczesny, lekcje indywidualne
z różnych styli, pierwszy taniec, ProAm (ty
i nauczyciel tańca jako twój partner). Wszystkie
pierwsze zajęcia taneczne na kursach
grupowych są zajęciami darmowymi
warsztaty plastyczne Kraina Barw dla dzieci

Warsztaty tworzenia kartek
okolicznościowych –
technika scrapbookingu
10 września, godz. 16.00
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy

Jesienne warsztaty plastyczne
dla najmłodszych
17 września, godz. 11.00, 16.00

indywidualną naukę śpiewu

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy

indywidualną naukę gry na pianinie

,,Zielone Szopienice” – terenowe
zajęcia ekologiczne dla dzieci
organizowane z Centrum
Przyrody Górnego Śląska.
Prowadzi Agata Kłoczkowska

grupową naukę gry na gitarze (max. 3 osoby)
bezpłatne warsztaty malarstwa
i rysunku dla seniorów
poranną gimnastykę dla seniorów
Zapisy trwają. Szczegółowe informacje
pod numerem telefonu: 608 549 089
lub na stronie www.mdkkoszutka.
pl, zakładka Filia „Dąb”

MDK „Szopienice-Giszowiec”
ul. gen. J. Hallera 28
tel. 32 256 84 53
e-mail: sekretariat@mdk.katowice.pl
www.mdk.katowice.pl

Bezpieczne Miasto –
samoobrona dla każdego
2, 9,16, 23, 30 września, godz. 17.00
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy

Wystawa malarstwa
Sabiny Pasoń, członkini Grupy Janowskiej
1–30 września
Galeria Antrakt. Wstęp wolny

Festiwal Muzyczny Artystów
Nieprofesjonalnych
„Na Klepisku”
12 września
Restauracja „Bolina”, ul. Leśnego Potoku 121

„Twórczy Przedszkolak” –
zajęcia plastyczne
dla najmłodszych
15 września, godz. 10.30

25 września, godz. 11.00
Wstep wolny. Obowiązują zapisy

Filia nr 2
ul. Plac pod Lipami 1, 3-3a 10
tel./fax 32 206 46 42

GISZOWIECKI OGRÓD SPOŁECZNY
6 września, Flanca
godz. 15.00 – Ale ftoś mi wyklaruje,
ło co tyla larma? (prezentacja projektu
i rozpoczęcie obsadzania ogrodu)
godz. 16.00 i 18.00 – Jak wyłonaczyć coś
z niczego i przoć Matce Ziemi (upcyclingowe
ekologiczne i zerowaste’owe warsztaty
ze Stowarzyszeniem Wolnej Herbaty)
godz. 17.00 – Richtig dobre klanki
(kameralny koncert Dźwięków Natury
w wykonaniu Innego Czasu)
godz. 19.00 – Bier tyn dinks i zmajstruj
gryfno grafika (warsztaty linorytu)
Wydarzenia towarzyszące:
15.00–19.00 – Ciupnymy się
flancami (wymienialnik roślin)
15.00–19.00 – Afisze na traktory (wystawa
plakatów Loesje w holu MDK)
15.00–19.00 – Eko sztatndy (stoisku
BioBazaru, Jarzyniówka Bistro
i Stowarzysznia Wolnej Herbaty)

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta
Katowice. Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

„Re-Plast” –
zajęcia recyklingowe
dla dzieci

Jubileusz 100-lecia
Harcerstwa w Giszowcu

24 września, godz. 10.00
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy

Filia nr 1
ul. Obr. Westerplatte 10
tel./fax 32 256 99 77

Kazimierz Kutz. Destynacje
1–30 września
Fotosy z 19 filmów fabularnych reżysera w ramach
projektu ,,Rok z Kazimierzem Kutzm”. Spotkanie
z szopienicką młodzieżą. Wstęp wolny

12 września
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy Lokalnej

Industriada. Święto
Szlaku Zabytków Techniki
Województwa Śląskiego
26 września, godz. 13.00–20.00
W programie m.in.: warsztaty ekologiczne, Zmysłowisko u Gawlika – fabularyzowane zwiedzanie wnętrz izby śląskiej w towarzystwie aktorów,
ekospektakl dla dzieci. Wstęp wolny, obowiązują
zapisy

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. Codzienność i odświętność”,
„U sąsiadów, na pokojach i w kuchni”

„Dwurnik. Totalnie.
Malarstwo” – od 7 września
Wernisaż wystawy „Dwurnik. Totalnie”
7 września, godz. 17.00
Wstęp za zaproszeniem. Będzie obowiązywał limit
miejsc. Wydarzenie będzie również transmitowane
na żywo w naszych kanałach społecznościowych.

XX Konferencja Naukowa
w 155. rocznicę uzyskania
praw miejskich „Katowice
wobec przestępczości
i bezprawia na
przestrzeni wieków”
8 września, godz. 9.30–12.00,
Willa Goldsteinów
8 września, godz. 13.45–18.10,
MHK, siedziba główna
9 września, 9.15–16.55,
MHK, siedziba główna
Wstęp za zaproszeniem. Będzie obowiązywał limit
miejsc. Wydarzenie będzie również transmitowane
na żywo w naszych kanałach społecznościowych.

Obrazki z wystawy
(…i magazynów) –
Witkacy i Asymetryczna
Dama – „Autoportret”
16 września, godz. 19.00
Cykl filmów dostępnych na profilu YouTube muzeum. Natalia Kruszyna opowiada w nim historie
obrazów, które można znaleźć na naszych wystawach… i w naszych magazynach

Oprowadzanie kuratorskie
po wystawie „Dwurnik.
Totalnie. Malarstwo”
23 września, godz. 18.00

Łukasz Szostkiewicz, kurator wystawy Edwarda
Dwurnika, opowie o prezentowanym malarstwie,
inspiracjach i twórczym życiu artysty. Nie zabraknie anegdot związanych z powstaniem prezentowanej kolekcji, odniesień do polskiego społeczeństwa oraz historycznych i aktualnych wydarzeń

Dział Etnologii Miasta – ul. Rymarska 4
e-mail: etnologia@mhk.katowice.pl,
tel. 32 353 95 59
Wystawy stałe – „Wokół mistrzów Grupy
Janowskiej”, „U nos w doma na Nikiszu”,
„Woda i mydło najlepsze bielidło.
W pralni i maglu na Nikiszowcu”.
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Wystawy czasowe – „Dwurnik. Totalnie. Matejko
współczesności” – od 7 września

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

Industriada

26 września, godz. 12.00–18.00
Wstęp bezpłatny. Ze względu na reżim sanitarny
w oddziale może przebywać ograniczona liczba
osób, obowiązuje także nakaz noszenia maseczek
i dezynfekcji rąk. Podczas Industriady dostępne
będą wystawy stałe oraz wystawa czasowa „Dwurnik. Totalnie. Matejko współczesności”

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”

„Dwurnik. Totalnie.
Na papierze”
od 7 września

Sobota z Dwurnikiem –
oddział czynny
dla zwiedzających
12 września, godz. 11.00–15.00

Niedziela z Dwurnikiem –
oddział czynny
dla zwiedzających
27 września, godz. 11.00–15.00
Dział Grafiki im. Pawła Stellera
ul. Kościuszki 47
e-mail: steller@mhk.katowice.pl,
tel. 32 728 85 57 lub 504 748 172
Wystawa stała – „Paweł Steller –
katowiczanin z wyboru”

„Dwurnik.
Totalnie. Grafika”
od 7 września

Sobota z Dwurnikiem –
oddział czynny
dla zwiedzających
12 września, godz. 11.00–15.00

Niedziela z Dwurnikiem –
oddział czynny
dla zwiedzających
27 września, godz. 11.00–15.00
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WIELOSEKCYJNY KLUB

Nowy sezon w GKS Katowice

Do rozgrywek sezonu 2020/21 piłkarze GKS-u Katowice przystąpili z bardzo konkretnym celem. – Chcemy
grać o awans. Wierzę, że od pierwszego meczu będzie to widoczne – mówił
Robert Góralczyk, dyrektor sportowy
GieKSy.

W przerwie między sezonami do drużyny z Katowic dołączyło siedmiu nowych
piłkarzy: napastnik Filip Kozłowski, pomocnicy Krystian Sanocki, Dominik Kościelniak, Mateusz Flak, Bartosz Jaroszek,
obrońca Michał Kołodziejski oraz bramkarz Marcel Zocłoński. Drużyna utrzymała trzon składu i jej liderami nadal będą
doświadczeni Arkadiusz Jędrych, Adrian
Błąd oraz Arkadiusz Woźniak. Przy Bukowej katowiczanie zagrają po raz pierwszy
13 września. Naszym rywalem w ramach 3.
kolejki sezonu będzie Lech II Poznań. Trener Rafał Górak pytany o założenia drużyny na kolejne rozgrywki także stawia
sprawę jasno. – Chcę, aby sezon 2020/21
zakończył się awansem GKS-u Katowice
do 1 ligi – stwierdził.
Ligowe rozgrywki rozpoczęły także piłkarki GKS-u Katowice. Dla podopiecznych Witolda Zająca to już trzeci sezon

na najwyższym szczeblu rozgrywkowym.
We wrześniu katowiczanki rozegrają jedno
domowe spotkanie. W niedzielę 27 września podejmą Sportis KKP Bydgoszcz.
Do startu kolejnego sezonu PlusLigi przygotują się siatkarze GKS-u

OS Szopienice, a rywalem katowiczan
będzie beniaminek PlusLigi Stal Nysa.
GieKSa ma za sobą pierwsze gry kontrolne, a jej rywalami były zespoły,
które w nadchodzącej edycji PlusLigi będą
biły się o najwyższe lokaty, m.in. Grupa
Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Aluron
CMC Warta Zawiercie oraz Asseco Resovia Rzeszów. Podopieczni trenera Słabego
nabierają dynamiki po wcześniejszych, wymagających tygodniach przygotowań i liczą
na kolejny udany sezon pełen sportowych
wrażeń. Powody do optymizmu dostarczył bardzo udany występ drużyny GKS-u
Katowice w towarzyskich rozgrywkach
siatkówki plażowej Pre Zero Grand Prix
Polskiej Ligi Siatkówki, zakończony zdobyciem trzeciego miejsca.
We wrześniu ruszają także rozgrywki
Polskiej Hokej Ligi. GieKSę znowu wymienia się wśród zespołów, które mogą
powalczyć o czołowe miejsca w tabeli.
Optymistycznie nastrajają wyniki sparingów. Katowiczanie prezentowali się w nich
bardzo dobrze, wygrywając m.in. z rywalami z Tychów i Oświęcimia. W pierwszym
meczu nowego sezonu podejmiemy Energę
Toruń (11.9).

pod wodzą trenera Grzegorza Słabego.
Katowicka drużyna rozpocznie sezon 2020/2021 od wyjazdowego meczu z MKS-em Ślepsk Malow Suwałki.
Tydzień później zostanie rozegrane pierwsze spotkanie siatkarskiego GKS-u w hali

INWESTYCJE

Rusza budowa nowego ośrodka sportowego w Katowicach

– Zależy nam na tym, by katowiczanie
mieli coraz więcej możliwości aktywnego
spędzania wolnego czasu, dlatego inwestujemy w rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Dużą popularnością cieszą się
nasze obiekty sportowe, jak chociażby dwa
nowe baseny z salami sportowymi czy nowe
hale sportowe przy ul. Mikołowskiej i ul.
Katowickiej. Wiemy jednak, że potrzeby
mieszkańców są jeszcze większe, dlatego zdecydowałem także o utworzeniu kompleksu
sportowego przy ul. Asnyka. Wcześniej w ramach konsultacji społecznych pytaliśmy
mieszkańców, jakie mają oczekiwania
względem tego miejsca. Wnioski i sugestie
katowiczan w dużej mierze zostały przez
nas uwzględnione na etapie tworzenia projektu – podkreśla Marcin Krupa, prezydent
Katowic, który zobowiązał się do realizacji

FOT. S. RYBOK

W Piotrowicach przy ul. Asnyka w miejscu starego boiska „Kolejarza” powstanie nowoczesny kompleks, w skład
którego wejdą: stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, boisko do baseballu,
boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej i koszykówki, dwa boiska do siatkówki plażowej i plac treningowy street
workout. Niebawem rozpoczną się prace w tym miejscu. W sierpniu zawarto
umowę z wybranym w przetargu wykonawcą – firmą Greta Sport, która ma 22
miesiące na wykonanie zamówienia.

Nowy stadion powstanie w miejscu starego boiska „Kolejarza”

tej inwestycji w ramach „Umowy z mieszkańcami”, tj. swojego programu wyborczego.
Oprócz budowy nowych boisk zostanie
także kompleksowo zagospodarowane otoczenie obiektu. Powstaną parkingi, nowe
chodniki, budynek zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z trybunami na 228
miejsc. Kompleks sportowy zostanie ogrodzony i oświetlony. Przy boisku stanie elektroniczna tablica wyników. Przy boisku do
baseballu znajdą się dwie trybuny na 35 i 33
miejsca, natomiast przy boiskach do siatkówki
plażowej zaprojektowano widownię z 51 miejscami. Budowa będzie kosztować 36,8 mln zł.

Rozwój Katowice na nowym obiekcie

Z nowego obiektu korzystać będą piłkarze
Rozwoju Katowice. – Klub Sportowy Rozwój Katowice jest wspierany finansowo przez
Miasto Katowice w procesie dotacyjnym.
Przez ostatnie pięć lat klub otrzymał z Urzędu
Miasta wsparcie rzędu prawie 3 mln zł. Ze
względu na sytuację finansową klubu, skutkującą brakiem możliwości korzystania ze
stadionu przy ul. Zgody, ustalono nowy harmonogram wykorzystania miejskich obiektów piłkarskich, uwzględniający wszystkie
grupy szkoleniowe prowadzone w ramach
działalności KS Rozwój. W ten sposób

wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom klubu.
Dodatkowo powstała hala sportowa przy
Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Mikołowskiej, z której
korzysta KS Rozwój – mówi Waldemar
Bojarun, wiceprezydent Katowic, i dodaje,
że nowy obiekt sportowy przy ul. Asnyka
umożliwi dalszy rozwój klubu i będzie szansą
na szkolenie m.in. w ramach Akademii Piłki
Nożnej Katowice.
Z utworzenia nowego kompleksu sportowego zadowoleni są także jego przyszli
użytkownicy. – Wygląda na to, że znajdzie
się wreszcie miejsce, z którym będziemy mogli się utożsamić – podkreśla Tomasz Wróbel, trener Rozwoju.
(RED)

Nowy dyrektor
MOSIR
Nowym dyrektorem katowickiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji został
Daniel Muc. Zastąpił na tym stanowisku
Stanisława Wąsalę, który przez 16 lat kierował MOSIR. Daniel Muc wygrał organizowany
przez Urząd Miasta konkurs na to stanowisko. Wcześnie pracował m.in. w Imago PR
na stanowisku account director.

