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Skandaliczna wycinka 
drzew
W nocy z 18 na 19 grudnia doszło do nielegal-
nej wycinki drzew przy ul. Raciborskiej. Usunię-
cie trzech stuletnich kasztanowców z terenów 
miejskich zleciła firma Activ Mikołowska sp. z o.o. 
realizująca w pobliżu inwestycję mieszkaniową. 
Temat wycinki drzew przewijał się wielokrotnie 
w ostatnich miesiącach. Miasto nie dało inwe-
storowi zgody na wycinkę.

WIĘCEJ S. 2

Testuj centra przesiadkowe
Idea transportu zrównoważonego wdrażana 
jest od kilku lat w Katowicach. Realizowany jest 
szereg inwestycji, m.in. budowa nowych dróg 
rowerowych, przebudowa dwóch węzłów dro-
gowych w ciągu DK81, a także utworzenie czte-
rech centrów przesiadkowych. Jak korzystać z 
dwóch nowo otwartych na Zawodziu i Brynowie 
dowiecie się wewnątrz numeru.

WIĘCEJ S. 3

Budżet Katowic na 2021 rok
Katowiccy radni przyjęli budżet na rok 2021. 
Wpływy wyniosą ponad 2,3 mld zł, a wydatki 
– ponad 2,6 mld zł. Mieszkańcy mogą poznać 
plany finansowe dzięki dokumentowi „Budżet w 
pigułce”. Dzięki wykresom dowiemy się, z jakich 
źródeł miasto pozyska dochody, a także na jakie 
cele te środki przeznaczy. Publikacja pokazuje 
także, że każdy katowiczanin ma wpływ na to, 
jak wydawane są pieniądze w mieście.

WIĘCEJ S. 4

Przetarg na wykonawcę 
stadionu miejskiego
Miejski kompleks sportowy obejmujący: sta-
dion piłkarski z 14 893 krzesełkami, halę do 
siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej – na 2792 
miejsca oraz dwa treningowe boiska piłkarskie 
będzie największą inwestycją sportową w hi-
storii Katowic. Pod koniec grudnia Urząd Miasta 
Katowice ogłosił przetarg na wykonawcę prac 
budowlanych. 

WIĘCEJ S. 5

Termomodernizacje 
budynków miejskich
W 2021 roku w Katowicach kosztem 34 mln zł zo-
staną zrealizowane projekty termomodernizacji 
budynków mieszkalnych.

WIĘCEJ S. 6
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Połączenie wodne między stawami 
Morawa i Borki, nowa stanica że-
glarska, drogi rowerowe, kąpieliska 
wraz zapleczem, 500-metrowa pro-

menada, monitoring i pomosty wędkarskie. 
Warta 50 milionów złotych rewitalizacja 
Doliny Pięciu Stawów będzie największym 
zielonym projektem w historii Katowic. W 
ostatnich dniach grudnia ogłoszono przetarg 
na dokumentację budowlano-wykonawczą. 
Wykonawca będzie mieć 14 miesięcy na jej 
sporządzenie. Kolejnym krokiem będzie 
przetarg na realizację inwestycji. Prace w 
terenie wystartują z początkiem 2023 roku, 
a wcześniej – bo już w pierwszej połowie 
tego roku – rozpocznie się warta ok. 5,5 mln 
zł budowa nowej stanicy żeglarskiej nad sta-
wem Morawa. 

Okolice stawów Morawa, Borki 
oraz trzech Hubertusów znajdują-
cych się na terenie katowickich dzielnic 

Szopienic i Burowca tworzą urokliwy, zaj-
mujący 157 hektarów kompleks przyrod-
niczo-krajobrazowy, z czego powierzchnia 
samych zbiorników wodnych wynosi 91 
hektarów – czyli tyle, co 127 pełnowymia-
rowych boisk piłkarskich. 

– Dolina 5 Stawów ma duży potencjał, 
by stać się miejscem na miarę cieszącej 
się wielką popularnością Doliny Trzech 
Stawów. Chcemy, by tysiące katowiczan 
mogło aktywnie spędzać czas wolny nad 
wodą wśród zieleni. Koncepcja prze-
miany tego miejsca jest wynikiem konsul-
tacji społecznych. Katowiczanie uznali, 
że cały obszar powinien pełnić funk-
cje wypoczynkową, rekreacyjno-spor-
tową i ekologiczną. Wśród największych 
atutów tego miejsca wskazywano bogac-
two przyrody, czystą wodę w stawach, 
ciszę oraz możliwość kąpieli – mówi pre-
zydent Marcin Krupa. 

Przy stawie Borki powstaną m.in. plaże 
rekreacyjne i molo prowadzące do wyspy, 
toalety, natryski, boisko do siatkówki i krąg 
grillowy. Zainstalowany zostanie tam także 
monitoring i nowe oświetlenie. Borki zostaną 
połączone z Morawą kanałem, co zwiększy 
możliwości w zakresie rekreacyjnego ko-
rzystania z kajaków i łódek. Na północnym 
brzegu Morawy powstanie plaża, boisko do 
siatkówki, toalety i natryski. Wzdłuż wschod-
niego brzegu powstanie drewniana prome-
nada spacerowa. Z kolei trzy stawy Hubertus 
będą miały bardziej „dziki” charakter – zo-
staną oczyszczone z szuwarów i połączone 
wąskimi kanałami. Pojawią się tam pomosty 
wędkarskie oraz ścieżka edukacyjna. 

O budowie stanicy żeglarskiej piszemy 
na stronie 6, natomiast więcej szczegó-
łowych informacji dotyczących tego, jak 
zmieni się Dolina Pięciu Stawów można zna-
leźć na stronie miasta bit.ly/3pxhlk5.   (RED)

REWITALIZACJA DOLINY PIĘCIU STAWÓW
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KATOWICE UPAMIĘTNIAJĄ KAZIMIERZA KUTZA 

„Tutaj, nie chwaląc się, przyszedłem na świat, w tym miejscu ziemi”
Kazimierz Kutz zapisał się w histo-
rii Śląska i całego kraju zarówno jako 
wybitny reżyser, jak i promotor Śląska. 
– Zależy nam na tym, by życie i twór-
czość Kazimierza Kutza zostały mocno 
zaakcentowane w przestrzeni miasta 
– m.in. w Szopienicach, w których się 
urodził, a później tworzył – zapowiada 
prezydent Marcin Krupa. 

We wrześniu 2020 r. Katowice pozy-
skały od osób prywatnych dwa mieszkania 
przy Placu Ogród Dworcowy 4 i 5, w tym 
jeden lokal w budynku, w którym miesz-
kał kiedyś reżyser. Miasto podjęło też roz-
mowy ze spółką PKP w sprawie pozostałych 
lokali, z zamiarem docelowego nabycia 
wszystkich lokali w budynku nr 4. Po do-
pełnieniu wszystkich formalności, inwen-
taryzacji i podpisaniu aktu notarialnego, 
Miasto powinno przejąć lokale w pierw-
szym półroczu 2021 roku i tym samym stać 
się właścicielem budynku przy Placu Ogród 
Dworcowy 4. – Chcemy, by w tym miejscu 
powstał ośrodek poświęcony pamięci Kazi-
mierza Kutza – dodaje prezydent i podkre-
śla, że ma to być przede wszystkim miejsce 

spotkań, służące działalności edukacyj-
nej i kulturalnej. Obiekt będzie pełnił także 
funkcje muzealne: znajdą się w nim pa-
miątki i rzeczy związane z reżyserem. Jak 
zaznacza prezydent, działania podejmo-
wane w tej sprawie były i będą konsulto-
wane ze spadkobiercami Kazimierza Kutza.

Tymczasem przy współpracy mia-
sta z katowickim oddziałem „Gazety Wy-
borczej” powstał reportaż multimedialny 
„Katowice Kazimierza Kutza”. – Tutaj, nie 
chwaląc się, przyszedłem na świat, w tym 

miejscu ziemi – mawiał o Szopienicach reży-
ser. Tymi też słowy rozpoczyna się reportaż. 
Kutz kochał Katowice, choć większość życia 
spędził daleko od nich. Nigdy nie przestał 
się swoimi rodzinnymi stronami intereso-
wać i zaszczepiał wiedzę, a nawet miłość do 
Śląska i Katowic osobom, które nie posta-
wiły tu stopy. Jemu samemu zaś ta miłość nie 
przesłoniła ich wad. Jakie były Katowice Ka-
zimierza Kutza? Które miejsca były dla niego 
szczególnie ważne? Zapraszamy do zobacze-
nia reportażu na www.katowice.wyborcza.pl 

Reportaż składa się z pięciu rozdzia-
łów. W pierwszym przedstawiono Szo-
pienice jako miejsce, z którego pochodzi 
Kutz. Dom, w którym 16 lutego 1929 roku 
urodził się reżyser to zwykły robotni-
czy familok z nieotynkowanej cegły. Stoi 
przy ul. Szabelnianej 4. „Na drugim pię-
trze ciemnego korytarza za ostatnimi 
drzwiami po lewej stronie” – tak opisywał 
miejsce swoich urodzin w „Piątej stronie 
świata”. I precyzował: „Mój dom jest nie-
ciekawy, dwupiętrowy i czarny od dymów 
ziejących nieprzerwanie od lat co najmniej 
stu z kilkudziesięciu kominów pobliskiej 
huty cynku Uthemann”.

W drugim rozdziale pokazano Kato-
wice, którymi oddychał, w trzecim – mia-
sto z filmowych planów, w czwartym 
przedstawiono postać Kutza jako – na za-
wsze – katowiczanina. W ostatnim rozdziale 
zawarto kalendarium jego życia. Całość zo-
stała uzupełniona o zdjęcia oraz materiał 
wideo, w którym o reżyserze opowiadają 
Krzysztof Kuc, Krystyna Klaczkowska, prof. 
Andrzej Gwóźdź, Robert Talarczyk, Gabriel 
Kuc i prezydent Marcin Krupa.   (MM)

WYCIĘCIE STULETNICH KASZTANOWCÓW NA RACIBORSKIEJ

Skandaliczna wycinka drzew
Do nielegalnej wycinki drzew  
w Śródmieściu przy ul. Raciborskiej 
doszło w nocy z 18 na 19 grudnia. Usu-
nięcie trzech stuletnich kasztanow-
ców z terenów miejskich zleciła firma 
Activ Mikołowska sp. z o.o. realizują-
ca w pobliżu inwestycję mieszkanio-
wą. – Jestem zaszokowany i oburzony 
tym skandalicznym działaniem. Sprawę 
zgłosimy do prokuratury i podejmiemy 
wszelkie możliwe działania, by inwestor 
poniósł najsurowszą możliwą karę – za-
powiedział tuż po ujawnieniu sprawy 
prezydent Marcin Krupa. 
Temat wycinki drzew przewijał się wie-
lokrotnie w ostatnich miesiącach. Mia-
sto Katowice nie dało inwestorowi zgody 
na wycinkę. Firma Activ Mikołowska 
sp. z o.o. bezskutecznie odwoływała się do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego. Przeciwko wycince drzew protesto-
wali również okoliczni mieszkańcy i radni 
Rady Jednostki Pomocniczej Śródmieście. 
Choć inwestor obiecał, że spotka się z przed-
stawicielami mieszkańców, by znaleźć 
kompromisowe rozwiązanie, to jednak nie 
wywiązał się ze złożonej obietnicy. 

Wszystko wskazuje na to, że inwe-
stor postanowił wziąć sprawy w swoje 
ręce. W oświadczeniu przesłanym do me-
diów już po wycince czytamy: „drugiego 
dnia prac doszło jednak do […] mechanicz-
nego uszkodzenia korzeni kasztanowców 

przechodzących pod granicą na teren 
działki inwestora, co spowodowało za-
chwianie statyki drzew i nadmierną utratę 
ich stabilności […] W wyniku tego zdarze-
nia zaistniała sytuacja nagłego zagrożenia 
dla życia, zdrowia i mienia w postaci ry-
zyka niekontrolowanego powalenia drzew 
na drogę publiczną ul. Raciborską, wobec 
czego zlecone zostało ich natychmiastowe 
usunięcie”. Taka wersja wydarzeń wy-
daje się być wątpliwa, ponieważ na działce 

inwestora w opisywanym miejscu nie było 
śladów prac ziemnych – o czym zresztą in-
formowały także lokalne media. Ponadto 
Straż Miejska, Policja i Straż Pożarna nie 
zostały poinformowane o rzekomym 
„zagrożeniu dla życia i zdrowia”, co jest 
normą w tego typu sytuacjach. 

Po ujawnieniu sprawy Straż Miejska 
wykonała dokumentację fotograficzną miej-
sca oraz przekazała sprawę policji. Urząd 
Miasta złożył także zawiadomienie do 

prokuratury. – Z terenu działki stanowiącej 
własność miasta Katowice bez zgody prezy-
denta Miasta Katowice usunięto trzy kasz-
tanowce, co stanowi przestępstwo w myśl 
art. 288 § 1 Kodeksu karnego – podkreśla 
Ewa Lipka, rzecznik prasowy Urzędu Mia-
sta Katowice. 

Doatkowo Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
złożył na policji zawiadomienie o popełnie-
niu przestępstwa. Zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa dokonanie wycinki 
powinno być w tym przypadku poprze-
dzone uzyskaniem zezwolenia Marszałka 
Województwa Śląskiego. – Wycięte drzewa 
rosły w pasie drogowym, a nie na terenie in-
westycji. Przed dokonaną wycinką podmiot, 
który dopuścił się tego, nie posiadał żadnych 
wymaganych zgód, pozwoleń i uzgodnień 
wymaganych dla legalnego usunięcia drzew. 
Dodatkowo zgłosiliśmy na policji odrębną 
sprawę w zakresie kradzieży drewna z niele-
galnej wycinki. O sprawie powiadomiliśmy 
także Urząd Marszałkowski  – podkre-
śla Piotr Handwerker, dyrektor MZUiM 
Katowice. 

Jednocześnie prezydent Marcin Krupa 
skierował pismo do ministra Klimatu i Śro-
dowiska, Michała Kurtyki. Opisując skan-
daliczną sprawę z Katowic, zaapelował do 
ministra o znaczące zaostrzenie przepi-
sów w zakresie kar nakładanych za niele-
galną wycinkę drzew. O rozwoju sprawy 
będziemy informować w kolejnych nume-
rach „Naszych Katowic”.  

Z terenu działki stanowiącej własność miasta nielegalnie usunięto trzy kasztanowce

Reportaż na 
katowice.wyborcza.
pl/multimedia/
kazimierz-kutz/
strona-glowna 
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TRANSPORT ZRÓWNOWAŻONY

Testuj bezpłatnie centra przesiadkowe
Kompleksowe podejście to transportu 
zrównoważonego – czyli takiego, któ-
ry jest przyjazny dla kierowców, pasa-
żerów komunikacji publicznej, rowe-
rzystów i pieszych – to idea wdrażana 
od kilku lat w Katowicach. W tych ob-
szarach realizowany jest szereg inwe-
stycji, m.in. budowa nowych dróg ro-
werowych (tylko w 2020 roku przybyło 
ich ponad 8 km), przebudowa dwóch 
węzłów drogowych w ciągu DK81 
(na wysokości Giszowca oraz skrzyżo-
wanie ul. Kościuszki i ul. Armii Krajo-
wej), a także utworzenie czterech cen-
trów przesiadkowych.
Pod koniec 2018 roku w Katowicach 
otwarto pierwszy Park & Ride na Ligocie. 
We wrześniu tego roku działalność rozpo-
częło Centrum Przesiadkowe „Sądowa”, 
pełniące jednocześnie funkcję Międzyna-
rodowego Dworca Autobusowego. Z ko-
lei w grudniu dla pasażerów zostały otwarte 
centra przesiadkowe „Zawodzie” i „Bry-
nów”. Koszty rozpoczętych w 2017 roku 
inwestycji wyniosły odpowiednio 95,2 mln 
zł i 89,4 mln zł. 

– Budowa centrów przesiadkowych 
oznacza szereg korzyści dla mieszkańców. 
Najważniejsza z nich to możliwość szyb-
kiego dojazdu do centrum miasta i zaosz-
czędzenia czasu i pieniędzy na kosztach 
paliwa i parkowania. Doświadczenia wielu 
miast pokazują, że węzły przesiadkowe 
stają się zachętą do korzystania z komu-
nikacji publicznej, przez co przyczyniają 
się także do ograniczenia liczby pojaz-
dów na drogach, co pozwala zmniejszać 
emisję hałasu i spalin – podkreśla Marcin 
Krupa, prezydent Katowic. – Aby zachęcać 
do korzystania z transportu publicznego, 
musimy stwarzać komfortowe warunki. 
Takie dają nam właśnie centra przesiad-
kowe, które umożliwiają transport łą-
czony, najczęściej dojazd samochodem 
na parking i kontynuowanie podróży do 
centrum miasta komunikacją publiczną – 
dodaje prezydent. 

Ze względu na pandemię koronawirusa 
centra przesiadkowe „Brynów” i „Zawodzie” 
zostały uruchomione szybciej, w trybie „te-
stowym”. Na czas wdrożonych obostrzeń 
epidemicznych można parkować na ich 
terenie w godzinach od 4.00 do 24.00 bez 
konieczności posiadania biletów. Gdy ob-
ostrzenia zostaną zniesione, parkowanie 
wciąż pozostanie bezpłatne pod warunkiem 
posiadania dowolnego biletu – nawet jedno-
razowego – zakodowanego na karcie ŚKUP.

Prawie 1000 miejsc dla kierowców
Jednym z głównych elementów cen-
trów przesiadkowych są duże parkingi. 
Na Zawodziu na kierowców czeka 405 
miejsc, a na Brynowie 542 (492 na par-
kingu trzykondygnacyjnym i 50 na par-
kingu postojowym dla Park & Ride). Dla 
podniesienia komfortu pasażerów na te-
renie centrów przesiadkowych powstały 

także budynki obsługi podróżnych z ogrze-
wanymi poczekalniami, toaletami, a także 
sklepikami i punktami gastronomicznymi, 
które rozpoczną działania w najbliższych 
tygodniach. 

Na terenie katowickich centrów prze-
siadkowych znajdują się także zadaszone 
parkingi dla rowerów, a wiosną pojawią 
się tam stacje rowerów miejskich. Rów-
nież powiększająca się co roku sieć dróg 
rowerowych sprawia, że dojazd do cen-
trów przesiadkowych będzie dogod-
niejszy dla rowerzystów. Dla pasażerów 
komunikacji kluczowe jest to, że auto-
busy zatrzymują się na nowych przystan-
kach i z nich na zasadzie „drzwi w drzwi” 
można przesiąść się na tramwaj. – Dzięki 
takiemu rozwiązaniu pasażerowie nie 
muszą już czekać na tymczasowych przy-
stankach, oddalonych kilkaset metrów od 
siebie, co jest istotne szczególnie w wa-
runkach jesienno-zimowych. Docelowo 
rozkłady jazdy ulegną zmianom, tak aby 

zwiększyć wykorzystanie potencjału 
tramwajowego na połączeniu do centrum 
Katowic  – mówi Bogusław Lowak, na-
czelnik wydziału transportu Urzędu Mia-
sta Katowice.

Budowa centrów przesiadko-
wych w Katowicach wpisuje się także w two-
rzenie sprawnego systemu transportowego 
całego regionu. –  Centra przesiadkowe 
sprawdziły się w innych europejskich mia-
stach. Ich powstanie jest ważne z punktu 
widzenia budowy systemu zrównoważonej 
mobilności miejskiej, a jest to jedno z naj-
większych wyzwań, przed którym stoi cała 
nasza metropolia. Celem jest to, by odkor-
kować ulice naszych miast z ruchu koło-
wego, a to przyczyni się również do poprawy 
jakości powietrza. Miasto Katowice jest 
pierwszym miastem GZM, gdzie powstaje 
cała sieć centrów przesiadkowych – mówi 
Kazimierz Karolczak, przewodniczący za-
rządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metro-
poli. 

JAK W 5 KROKACH
SKORZYSTAĆ 
Z CENTRUM 
PRZESIADKOWEGO?
W okresie testowym, ze względu 
na pandemię koronawirusa korzy-
stanie z centrów przesiadkowych 
przez kierowców zostało maksy-
malnie uproszczone. Parkingi funk-
cjonują w godzinach od 4.00 rano 
do 24.00. Jak skorzystać z nowych 
parkingów Park & Ride?

Wjeżdżasz na parking – szlaban 
jest otwarty. Nie musisz nic robić. 

Parkujesz pojazd na jednym  
z kilkuset miejsc postojowych. 

Nie musisz pobierać żadnych 
biletów i nie musisz nic wkładać 
za szybę. Po zaparkowaniu idź 
pod wiaty peronowe. Co kilka minut 
odjeżdżają autobusy lub tramwaje.

Dojazd tramwajem  
z CP „Zawodzie” do rynku zajmuje  
10 minut, a z CP „Brynów” 14 minut –  
a więc szybciej niż samochodem.  
Do tego nie musisz szukać miejsca 
parkingowego, za które trzeba płacić!

Wracasz do centrum przesiadko-
wego, wsiadasz do samochodu  
i wyjeżdżasz. Szlaban jest otwarty – 
nie musisz nic robić.  

Korzystanie z centrów przesiadkowych to oszczędność czasu i pieniędzy
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Zeskanuj kod QR i zobacz relację wideo  
z otwarcia obiektów
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FINANSE MIASTA

Budżet Katowic na 2021 rok w pigułce
Katowiccy radni przyjęli budżet na 2021 
rok. Wpływy wyniosą ponad 2,3 mld 
zł, a wydatki – ponad 2,6 mld zł. Po-
dział środków był w porównaniu z latami 
ubiegłymi szczególnie trudny. – Nałoży-
ły się na to dwa czynniki: zmiana przepi-
sów, głównie w postaci niższych docho-
dów z udziału w podatku PIT i wyższych 
obligatoryjnych wydatków, w szczegól-
ności na oświatę oraz w postaci wzro-
stu płacy minimalnej, a z drugiej strony 
konsekwencje gospodarcze i finanso-
we związane z Covid 19 – zwraca uwagę 
Danuta Lange, skarbnik miasta.
Mieszkańcy o planach finansowych mogą 
dowiedzieć się z dokumentu: „Budżet w pi-
gułce”. To uproszczona informacja o finan-
sach, dostępna na stronie  bit.ly/3mZUzjh. 
Dzięki wykresom dowiemy się, z jakich 
źródeł miasto pozyska dochody, a także 
na jakie cele te środki przeznaczy. Publi-
kacja pokazuje także, że każdy katowi-
czanin ma wpływ na to, jak wydawane 
są pieniądze w mieście – m.in. poprzez 
zadania w ramach budżetu obywatel-
skiego i Zielonego Budżetu. – Dzięki „Bu-
dżetowi w pigułce” można się dowiedzieć, 
że na oświatę i opiekę edukacyjną wydamy 
681 mln zł, a na pomoc i politykę spo-
łeczną, w tym programy wspierające ro-
dziny, seniorów i osoby niepełnosprawne 
przeznaczymy 560 mln zł. Miasto dopłaci 
również do funkcjonowania komunikacji 
publicznej – autobusowej i tramwajowej. 
Na ten cel wniesiemy składkę do Metro-
polii w wysokości 118 mln zł. W budżecie 
zabezpieczyliśmy także ponad 204 mln zł 
na inwestycje drogowe, w tym budowę no-
wej infrastruktury czy remonty istnieją-
cej. Na oczyszczanie i oświetlenie miasta 
wydamy 37 mln zł, 43 mln zł na remonty 
obiektów miejskich, a na kulturę i sport 223 
mln zł – mówi prezydent Marcin Krupa.

W 2021 roku Katowice będą kontynu-
ować inwestycje, które poprawiają jakość 
życia w mieście w wielu obszarach. Reali-
zowane będą m.in. przebudowa węzła dro-
gowego DK81 i 86 na Giszowcu, budowa 
kompleksu sportowego przy ul. Asnyka 
oraz basenu Zadole. Rozpoczną się także 
prace związane z rewitalizacją parków 
miejskich oraz stawu Starganiec. W 2021 
roku rozpocznie się także budowa stadionu 
miejskiego. Prowadzenie tak wielu inwe-
stycji jest możliwe dzięki dobrze prowa-
dzonej polityce finansowej miasta. Warto 
podkreślić, że Katowice mają najniższe za-
dłużenie w przeliczeniu na mieszkańca spo-
śród 12 największych polskich miast, a w 
ostatnich tygodniach autorzy Fitch Ratingu 
ponownie określili Samodzielny Profil 
Kredytowy Miasta na poziomie „A-”, Per-
spektywa Stabilna. – Dzięki utrzymaniu 
korzystnej oceny ratingowej Katowice są 
postrzegane jako wiarygodny i rzetelny 
partner biznesowy, a to niezwykle istotne 
dla dalszego rozwoju miasta – dodaje Da-
nuta Lange. 

Stabilna sytuacja finansowa miasta za-
procentowała w minionym roku, gdy Kato-
wice bardzo szybko zareagowały na trudną 
sytuację, ponosząc wielomilionowe wydatki 
na walkę z pandemią koronawirusa i jej spo-
łeczno-ekonomicznymi skutkami. – Wdro-
żyliśmy jedne z największych w Polsce 
pakietów osłonowych dla przedsiębiorców, 
ludzi świata kultury i podmiotów NGO. 
Wspieraliśmy szpitale i pracowników 
służby zdrowia. Podjęliśmy także szereg 
działań na rzecz osób, którym pomoc była 
najbardziej potrzebna, tj. seniorów, cho-
rych i wykluczonych. Jesteśmy gotowi, by 
także w 2021 roku odpowiedzieć na wy-
zwania związane z pandemią, chroniąc na-
szych mieszkańców – podkreśla prezydent 
Marcin Krupa. 

519 MLN ZŁ 
NA INWESTYCJE 
W 2021 ROKU

Rozbudowa dwóch węzłów DK81
Na początku tego roku zakończy się roz-
budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 
81 z ul. Armii Krajowej w Piotrowicach. 
Inwestycja polega na oddzieleniu ruchu 
lokalnego od tranzytowego, który kiero-
wany będzie tunelem. Z kolei przebudowa 
węzła drogowego DK81 i DK86 na Gi-
szowcu osiągnie kolejne kamienie milowe –  
m.in. zostanie otwarty zjazd z autostrady 
A4 w kierunku na Tychy.

Budowa kompleksu sportowego przy 
ul. Asnyka
W miejscu starego boiska „Kolejarza” po-
wstaje obiekt, który będzie składać się ze 
stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego, bo-
iska do baseballu, boiska wielofunkcyjnego 
do piłki ręcznej i koszykówki, dwóch bo-
isk do siatkówki plażowej i placu treningo-
wego street workout. Z obiektu o wartości 
36,8 mln zł mieszkańcy będą mogli korzy-
stać w 2022 roku.

Deptak na ul. Dworcowej
Jedna z najważniejszych inwestycji w cen-
trum miasta. Nowy deptak miejski przy-
wróci kolejną część miasta dla pieszych 
– zamiast samochodów pojawią się tu aż 54 
drzewa. Na deptaku pojawią także elementy 
małej architektury i nowe oświetlenie. Ak-
tualnie kończy się wymiana nawierzchni 
ulicy. Więcej o inwestycji piszemy na stro-
nie 9.

Budowa kompleksu Stadionu 
Miejskiego
Kompleks będzie realizowany w obszarze 
zbiegu ul. Dobrego Urobku i Bocheńskiego. 
Pod koniec ubiegłego roku został ogłoszony 
przetarg na budowę. Prace w terenie po-
winny się rozpocząć w drugiej połowie tego 

roku. Więcej o stadionie można przeczytać 
na stronie 5.

Mieszkańcy wybrali 
Budżet Obywatelski (BO) oraz Zielony 
Budżet (ZB) pozwalają realizować pro-
jekty zaproponowane przez samych kato-
wiczan. Dzięki aktywności mieszkańców 
na osiedlu Tysiąclecia rozpocznie się w tym 
roku budowa tężni solankowej. Ta inwesty-
cja o wartości 2,5 mln zł zostanie oddana 
do użytku w przyszłym roku. W tym roku 
zazielenią się także 22 przystanki – po jed-
nym w każdej dzielnicy, na Brynowie po-
wstanie ogród deszczowy, w Kostuchnie 
łąka kwietnia. Warto przypomnieć, że de-
cyzją prezydenta Marcina Krupy Katowice 
mają największy w Polsce budżet obywatel-
ski – w przeliczeniu na mieszkańca wśród 
miast wojewódzkich. Jesteśmy także jed-
nym z nielicznych miast posiadających zie-
lony budżet. Więcej informacji o projektach 
realizowanych w ramach BO i ZB można 
znaleźć na stronie www.bo.katowice.eu. 

Katowicka 
Karta Mieszkańca

Celem Katowickiej Karty Mieszkańca 
jest premiowanie osób, które są zameldo-
wane w Katowicach i tutaj odprowadzają 
podatki – wspomagając rozwój miasta. 
Dzięki tym pieniądzom budowane są 
m.in. baseny, place zabaw, utrzymywana 
jest zieleń, organizowane są wydarzenia 

kulturalne i sportowe. Osoby zameldo-
wane w Katowicach mogą wyrobić KKM 
uprawniającą do wielu zniżek na usługi 
instytucji kultury, sportu i rekreacji. Przy-
kładowo na nowo powstałych basenach 
miejskich zamiast 16 zł za godzinę – za-
płacimy tylko 8 zł (a w przypadku biletów 
ulgowych – odpowiednio 8 zł i 4 zł). Więcej 
informacji o tym, jak można szybko wyro-
bić KKM, można znaleźć na stronie www.
kkm.katowice.eu, lub uzyskać pod nr tel. 
(32) 259 30 01, - 02, - 03 lub mailowo: kar-
tamieszkanca@katowice.eu.

Jeżeli mieszkasz w Katowicach – ale 
nie jesteś tu zameldowany, ani nie odpro-
wadzasz podatków – nie możesz uzyskać 
Katowickiej Karty Mieszkańca. Tracisz 
wtedy możliwość korzystania z szeregu 
benefitów. Możesz to jednak zmienić! PIT 
należy rozliczać w miejscowości rzeczy-
wistego zamieszkania. Dlatego jeśli miesz-
kasz w Katowicach – powinieneś rozliczyć 
PIT w katowickim Urzędzie Skarbowym. 
Jeżeli korzystasz z tradycyjnego formula-
rza papierowego, składając roczne zeznanie 
PIT, wpisz w formularzu adres zamieszka-
nia w Katowicach oraz właściwy dla miej-
sca zamieszkania Urząd Skarbowy. Jeżeli 
korzystasz z elektronicznego systemu roz-
liczania podatków (www.podatki.gov.pl) – 
sprawdź adres zamieszkania. Pamiętaj też, 
by powiadomić o tej zmianie pracodawcę. 
Wystarczy zwrócić się do pracodawcy o spe-
cjalny formularz. Jego wypełnienie zajmuje 
chwilę. Więcej o rozliczeniach na www.po-
datki.gov.pl.  
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SKLEP SOCJALNY W KATOWICACH

Ruszył pierwszy w Polsce sklep socjalny
W Katowicach, w pawilonie przy ul. Ty-
siąclecia 82 działalność rozpoczął sklep 
socjalny. To pierwsze tego typu miej-
sce w Polsce. Projekt został zrealizo-
wany przy współpracy Miasta Katowi-
ce z Fundacją Wolne Miejsce. 
– Sklep socjalny powstał z myślą o osobach 
znajdujących się w trudnej sytuacji mate-
rialnej, której przyczyną może być m.in. 
choroba, utrata pracy czy też niska emery-
tura. Naszym obowiązkiem jest pomaganie 
osobom, które tego potrzebują – choć często 
wstydzą się o pomoc poprosić. Ideą sklepu 
socjalnego jest „dawanie wędki, a nie ryby”. 
Nie rozdajemy niczego za darmo. W sklepie 
można zakupić artykuły spożywcze, środki 
higieny osobistej i chemii domowej w cenach 
poniżej ich wartości rynkowej – mówi Mar-
cin Krupa, prezydent Katowic. – Kilka tygo-
dni po otwarciu sklepu widzimy, jak duże 
jest zapotrzebowanie na takie działania. Na-
szym śladem idą miasta w całej Polsce. Warto 
podkreślić, że prowadzeniem sklepu zajęła 
się Fundacja Wolne Miejsce – nasz spraw-
dzony partner, z którym współpracowaliśmy 
już przy wielu projektach, m.in. Pogotowiu 
Zakupowym czy też Wigilii dla Samotnych –  
dodaje prezydent Marcin Krupa.

Sklep socjalny w Katowicach wzoro-
wany jest na modelu austriackim, wypra-
cowanym przez pomoc społeczną miasta 
Wiedeń. Główną ideą sklepów socjalnych 
jest pomoc osobom najmniej zamożnym. 
Jednocześnie tego typu placówki pomagają 

przeciwdziałać marnowaniu jedzenia, gdyż 
można w nich zakupić pełnowartościowe 
artykuły spożywcze, których termin waż-
ności wkrótce się skończy. Dzięki temu nie 
wylądują one na śmietniku.

– Sklep socjalny nie powstałby bez 
wsparcia miasta Katowice, które kolejny raz 
pomaga w realizowaniu projektów naszej 
fundacji. Bardzo istotne było też zaanga-
żowanie sektora biznesowego. Każdy nasz 
projekt potrzebuje ambasadorów, którzy dają 
innym firmom przykład. Takim ambasado-
rem jest bez wątpienia grupa Tauron/ING, 
której ekologiczne pojazdy stały się realną 
pomocą w naszych działaniach społecznych 

przy obsłudze mieszkańców objętych kwa-
rantanną czy osób samotnych, do których 
dotarliśmy z wigilijną kolacją – mówi Miko-
łaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce.

Sklep jest czynny od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 10.00 do 15.00 
(obowiązują godziny dla seniorów 10.00–
12.00). Z jego oferty mogą skorzystać za-
równo osoby korzystające już z pomocy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
jak również osoby i rodziny, które do tej 
pory z takiej pomocy nie korzystały. Kry-
terium będzie dochód nieprzekraczający 
200% kryterium dochodowego, czyli 1402 
zł w przypadku osoby samotnej lub 1056 zł  

w przeliczeniu na każdą osobę w rodzi-
nie. Z zakupów mogą korzystać osoby po-
siadające odpowiednie skierowanie wydane 
przez MOPS. Fachową pomoc w ustaleniu, 
czy jesteśmy uprawnieni do korzysta-
nia z oferty sklepu uzyskamy w Terenowym 
Punkcie Pomocy Społecznej. Tam też otrzy-
mamy skierowanie. Numery telefonów do 
TPPS znajdują się na www.mops.katowice.
pl/node/7. Do zakupów w sklepie zachę-
camy także seniorów, którzy mogą zwrócić 
się po pomoc, dzwoniąc pod numer Srebr-
nego Telefonu (32) 251 69 00, czynnego od 
poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30. 
Uzyskają tam wsparcie zarówno w zakre-
sie zakupów w sklepie socjalnym, jak i w in-
nych swoich potrzebach.

W sklepie powstał także punkt kawowy 
Spichlerz Caffe. Po zniesieniu obostrzeń 
związanych z pandemią koronawirusa 
będzie to punkt spotkań dla osób samot-
nych oraz w szczególności katowickich se-
niorów w wieku 60+, skupionych wokół 
organizacji senioralnych działających aktyw-
nie i regularnie na terenie Katowic (np. w Klu-
bach Seniora, fundacjach, stowarzyszeniach, 
Uniwersytecie III Wieku).  (RED)

INWESTYCJE

Ogłoszono przetarg na wykonawcę stadionu miejskiego
Miejski kompleks sportowy obejmują-
cy: stadion piłkarski z 14 893 krzesełka-
mi, halę do siatkówki, koszykówki i pił-
ki ręcznej – na 2792 miejsca oraz dwa 
treningowe boiska piłkarskie będzie naj-
większą inwestycją sportową w histo-
rii Katowic. Pod koniec grudnia Urząd 
Miasta Katowice ogłosił przetarg na wy-
konawcę prac budowlanych. Kompleks 
sportowy powstanie w pobliżu autostra-
dy A4 – w obszarze zbiegu ulic Upado-
wej, Załęskiej Hałdy i Bocheńskiego. 
Lokalizacja ta zapewni dogodny dojazd 
dla mieszkańców i jednocześnie wpisze 
się w rewitalizację tej części miasta.
– Sport odgrywa coraz większą rolę w życiu 
mieszkańców i w dużym stopniu determi-
nuje jakość życia w mieście. Zależy nam, by 
promować zdrowy tryb życia wśród kato-
wiczan, stwarzać możliwości do oglądania 
atrakcyjnych wydarzeń sportowych, a także 
zapewniać optymalne warunki do szkolenia 
młodzieży. Sama Akademia Piłkarska „Młoda 
GieKSa” liczy kilkuset podopiecznych. Bu-
dowa boisk treningowych pomoże nam także 
odciążyć dzielnicowe obiekty sportowe, by 

amatorzy mieli więcej czasu na grę – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Budu-
jemy wielosekcyjną GieKSę i dlatego chcemy, 
by swoje miejsce w nowym obiekcie znaleźli 
nie tylko piłkarze, ale także siatkarze, którzy 
reprezentują nasze miasto w Plus Lidze – mówi 
Marcin Krupa i przypomina, że w barwach 
klubu GKS aktualnie grają piłkarze, piłkarki, 
siatkarze, hokeiści, szachiści, a także funkcjo-
nują sekcje dzieci i młodzieży. 

Oprócz stadionu, hali i boisk treningo-
wych inwestycja obejmie także utworzenie 

miejsc parkingowych, ciągów pieszych, na-
sadzenia zieleni oraz wykonanie elementów 
małej architektury i oświetlenia. Projekt 
kompleksu sportowego przygotowała firma 
RS Architekci. Szacowana wartość inwe-
stycji wynosi ok. 230 mln zł. – Na oferty 
potencjalnych wykonawców czekamy do 
11 marca. Zależy nam na sprawnym wy-
borze najkorzystniejszej oferty i rozpo-
częciu prac w terenie jeszcze w tym roku. 
Wykonawca będzie mieć od chwili podpi-
sania umowy 36 miesięcy na ukończenie 

prac – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta Katowice.

Finansowanie kompleksu sportowego bę-
dzie pochodziło z budżetu miasta oraz wyemi-
towanych obligacji. Ten sposób finansowania 
został uchwalony większością głosów Rady 
Miasta Katowice. Za głosowało 21 radnych 
(cały Klub Forum Samorządowe i Marcin 
Krupa, część radnych Koalicji Obywatelskiej 
oraz cały Klub Prawa i Sprawiedliwości), 
przeciw zagłosowało 3 radnych (2 z Koalicji 
Obywatelskiej oraz 1 niezrzeszony), a od głosu 
wstrzymało się 4 radnych (3 z Klubu Koalicji 
Obywatelskiej oraz 1 niezrzeszony).

Warto przypomnieć, że w ostatnich la-
tach sukcesywnie powiększa się sportowa 
baza Katowic. W 2020 roku zostały oddane 
do użytku dwa baseny miejskie oraz hala 
sportowa przy IV LO przy ul. Katowic-
kiej. Z kolei w 2019 roku oddano do użytku 
halę sportową przy ZSTiO nr 2 przy ul. Mi-
kołowskiej, a kompleksową modernizację 
przeszło lodowisko Jantor II. Aktualnie trwa 
budowa nowego basenu miejskiego na Ligo-
cie oraz dużego kompleksu sportowego przy 
ul. Asnyka.  (RED)

Kompleks obejmuje stadion piłkarski, halę do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Trybuny będą 
liczyć 14 893 miejsc

Sklep socjalny przy ul. Tysiąclecia to pierwsza tego typu placówka w Polsce. Powstał z myślą  
o osobach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
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DOLINA PIĘCIU STAWÓW

Nowa stanica żeglarska powstanie w Szopienicach
Ważnym elementem kompleksowej re-
witalizacji Doliny Pięciu Stawów będzie 
przebudowa stanicy żeglarskiej znaj-
dującej się nad największym katowic-
kim stawem – Morawą. Od lat prężną 
działalność prowadzi tu 10 Harcerska 
Drużyna Żeglarska im. gen. Mariusza 
Zaruskiego. 
– By harcerze i mieszkańcy Katowic mo-
gli w pełni korzystać z potencjału tego 
miejsca, potrzebna jest nowoczesna in-
frastruktura. W styczniu podpiszemy 
umowę z wykonawcą prac budowlanych. 
Stary obiekt zostanie rozebrany. Nowy 
budynek będzie miał trzy kondygna-
cje i znajdą się w nim: hangar na łodzie, 
szkutnia, żaglownia, magazyn oraz cztery 

sale spotkań dla harcerzy i zuchów. Obiekt 
pomieści także wielofunkcyjną salę z za-
pleczem kuchennym, toalety i natryski – 
mówi prezydent Marcin Krupa. Na nowo 
zagospodarowany będzie teren przy po-
łudniowym brzegu stawu. Nabrzeże zo-
stanie przystosowane do wodowania 
jednostek pływających, powstaną tutaj 
m.in. keja i pomost dla żeglarzy, przebie-
ralnia i natryski plażowe. Cały obiekt bę-
dzie przystosowany do użytkowania przez 
osoby niepełnosprawne. Nowa aranżacja 
terenu obejmie także uporządkowanie zie-
leni, wykonanie alejek dla pieszych i mon-
taż nowego oświetlenia. Prace w terenie 
rozpoczną się w pierwszej połowie tego 
roku. 

TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW MIEJSKICH

Ocieplanie budynków miejskich 
pomaga walczyć ze smogiem
W 2021 roku w Katowicach, kosztem 34 
mln zł, zostaną zrealizowane projekty 
termomodernizacji budynków miesz-
kalnych. Podsumowano także 2020 
rok, w którym na tego typu inwestycje 
wydano 66 mln zł – z czego 59 mln zł 
na budynki użyteczności publicznej.
– Katowice są liderem w województwie 
śląskim, jeśli chodzi o realizację projektów, 
których celem jest poprawienie jakości po-
wietrza. Tylko w minionym roku dofinan-
sowaliśmy wymianę 1119 pieców, a dzięki 
projektom termomodernizacji zlikwidowa-
liśmy ponad 100 kotłów węglowych. Jako 
miasto dofinansowujemy wymianę starych 
systemów grzewczych na nowe i ekologiczne, 
zwiększyliśmy dopłaty na zakup opału dla 
osób, które z powodu sytuacji finansowej 
mają z tym problemy, a także realizujemy 
liczne projekty związane z termomoder-
nizacją budynków w Katowicach. Z jednej 
strony inwestujemy w budynki użyteczno-
ści publicznej, jak szkoły, przedszkola, bi-
blioteki, a z drugiej remontujemy budynki 
mieszkalne – mówi Marcin Krupa, prezy-
dent Katowic.

Termomodernizacje budynków 
mieszkalnych
Niedawno zakończyła się termomoderniza-
cja budynku przy ul. Bednorza 14 w Szopie-
nicach. Prace objęły także likwidację starych 
kotłów i przyłączenie do sieci centralnego 
ogrzewania. Inwestycja była możliwa dzięki 
wsparciu ze środków unijnych. W grudniu 
zakończyły się też prace przy ul. dr. Stani-
sława Olchawy 3–5, które objęły m.in. ocie-
plenie ścian zewnętrznych budynku oraz 

stropodachu, wymianę okien i drzwi wej-
ściowych, likwidację istniejących instalacji 
grzewczych mieszkaniowych, likwidację lo-
kalnych źródeł ciepła (pieców ceramicznych, 
kotłów węglowych i gazowych), podłączenie 
do miejskiej sieci ciepłowniczej, budowę in-
stalacji centralnego ogrzewania oraz instala-
cji centralnej ciepłej wody użytkowej, a także 
budowę instalacji solarnej. Łączna wartość 
prac to 1,6 mln zł. W trakcie są komplek-
sowe termomodernizacje budynków przy  
ul. Wolnego 8 oraz przy ul. Zamenhofa 36-
38, 36a-38a, 36b-38b o łącznej wartości po-
nad 5 mln zł. Planowany koniec prac w tych 
budynkach to kwiecień. 

– Termomodernizacja budynków w Ka-
towicach to działanie długofalowe. Oprócz 

działań będących w trakcie realizacji mamy 
już także konkretne plany na 2021 rok. 
Obejmą one zarówno termomodernizację 
budynków mieszkalnych, jak również ich 
przyłączenia do sieci centralnego ogrze-
wania, modernizacje w oparciu o program 
ograniczenia niskiej emisji czy komplek-
sowe remonty. W sumie jest to ponad 30 
inwestycji o wartości przekraczającej 34 
mln zł – mówi Marcin Gawlik, dyrektor 
KZGM Katowice.

Termomodernizacje budynków 
użyteczności publicznej
Tylko w zeszłym roku zakończyła się termo-
modernizacja 25 budynków użyteczności pu-
blicznej, w tym szkół, przedszkoli i żłobków 
miejskich m.in. w Śródmieściu, na Ligocie, 
Ochojcu czy na osiedlach Paderewskiego i Ty-
siąclecia. Łączna wartość tych wszystkich 
prac to ponad 59 mln zł. W planach są kolejne 
termomodernizacje placówek oświatowych, 
które obejmą m.in. Śródmieście, Ligotę, Pa-
newniki, Murcki, Dąb, Ochojec czy Piotro-
wice.   (MŁ)

W miejsce starego obiektu powstanie nowoczesny budynek, który będzie służył mieszkańcom 
Katowic, m.in. harcerzom
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Termomodernizacja przy ul. Olchawy 3–5 zakończyła się pod koniec ubiegłego roku
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A Katowice są liderem 
w województwie śląskim, 
jeśli chodzi o realizację 
projektów, których celem 
jest poprawienie jakości 
powietrza
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INWESTYCJE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Budżet obywatelski  
zmienia miasto
W tym roku odbyła się już siódma edycja 
Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. 
Pomimo trudnej pandemicznej rzeczywi-
stości mieszkańcy wykazali się dużym spo-
łecznym zaangażowaniem, zgłaszając aż 415 
wniosków. – W ramach sześciu poprzednich 
edycji BO katowiczanie wybrali łącznie 
aż 750 projektów, z których ponad 650 zo-
stało zrealizowanych. Powstały nowe ławki, 
chodniki, drogi rowerowe, zielone skwery, 
boiska, pierwszy wodny plac zabaw w Ka-
towicach, lodowisko w Murckach i tężnia 
solankowa. Z efektów projektów korzystają 
tysiące mieszkańców. Katowiczanie dostali 
świetne narzędzie do wprowadzania real-
nych zmian w swoim otoczeniu i bardzo 
sprawnie z niego korzystają. W siódmej edy-
cji zagłosowało ponad 44 tysiące mieszkań-
ców. Za 248 dzieci urodzonych w 2020 roku 
oddali głos rodzice. Preferowane projekty 
wskazało też aż 107 seniorów powyżej 90. 
roku życia. To pokazuje, że Budżet Obywa-
telski jest dla każdego, a tak duża aktywność 
mieszkańców jest powodem do dumy –  
mówi prezydent Marcin Krupa i przy-
pomina, że w Katowicach notowana jest 
jedna z największych frekwencji w Polsce 
podczas głosowania.

Decyzją prezydenta budżet obywatel-
ski w Katowicach jest największy w Pol-
sce w przeliczeniu na mieszkańca wśród 
miast wojewódzkich. Dzięki temu miasto 
może realizować tak wiele pomysłów miesz-
kańców. Efekty funkcjonowania Budżetu 
Obywatelskiego są widoczne w każdej 
dzielnicy. Dodatkowo, od 2020 roku prezy-
dent Marcin Krupa, wsłuchując się w głosy 
mieszkańców, wprowadził Zielony Budżet, 
by umożliwić realizację jeszcze większej 
liczby wniosków związanych z szeroko ro-
zumianym środowiskiem. Co nowego po-
wstało w Katowicach w ostatnim czasie?

Rewitalizacja terenu wokół 
placu zabaw przy ul. Adama
Na projekt zgłoszony przez Marię Ryś 
pod nazwą „Rewitalizacja terenu wokół 
placu zabaw w Katowicach przy ul. Adama” 
mieszkańcy oddali aż 1114 głosów. Pomię-
dzy budynkami nr 14-20 oraz 22-32 przy 
ul. Adama, w pobliżu istniejącego placu 
zabaw powstał obszar wypoczynku i re-
kreacji. W trakcie prac wyrównano teren, 
powstała nowa nawierzchnia, nasadzono 
roślinność, umieszczono obiekty małej 
architektury, zamontowano stół do ping 
ponga i szachów oraz piłkarzyki. Całość 
otoczono ogrodzeniem. Koszt zakończo-
nej w grudniu inwestycji wyniósł 190 tys. zł.

Osiedlowa Strefa 
Aktywności – Skwer Karlika 
z Kocyndra
Dobiega końca przebudowa Skweru Kar-
lika z Kocyndra na osiedlu Witosa, re-
alizowana pod nazwą „Osiedlowa Strefa 
Aktywności”. Wnioskodawczynią projektu, 

na który oddano 1822 głosy, jest Małgorzata 
Szylar. Wykonano m.in. przebudowę ist-
niejącego placu, mieszczącego się między 
Szkołą Podstawową nr 33 i ulicami Piotra 
Bardowskiego oraz Wincentego Witosa. 
Wydzielony został obszar, który podzie-
lono na cztery strefy: żółtą, będącą no-
woczesnym i kolorowym placem zabaw 
wyposażonym w nowe urządzenia; czer-
woną z rolkowiskiem dookoła skweru, 
jedynym na osiedlu miejscem do bezpiecz-
nego jeżdżenia na rolkach i wrotkach; 
niebieską z urządzeniami do wspólnego 
spędzania czasu na świeżym powietrzu, 
takimi jak stoliki do szachów, chińczyka, 
piłkarzykami i rozwieszonymi hamakami 
oraz zieloną z czytelnią pod gołym nie-
bem, z zielenią otoczoną niskim płotkiem, 
która ma służyć do swobodnego biwako-
wania z książką, wyposażoną w mobilną 
wymiennikownię książek w ramach book-
-sharingu. Koszt realizacji projektu to pół 
mln zł.

Wybiegi dla psów
W Murckach, przy skrzyżowaniu ulic 
Goetla i Fojkisa, kosztem ponad 70 tys. 
zł zrealizowano projekt dedykowany 
miłośnikom czworonogów. Wybieg dla 
psów został ogrodzony i oświetlony 
latarniami solarnymi. Na jego terenie 
pojawiły się cztery ławki parkowe, ko-
sze i urządzenia do zabawy oraz tresury 
psów, toaleta dla czworonogów – tzw. 
piesuar oraz kosze na śmieci z wbudo-
wanym podajnikiem woreczków na psie 
odchody. Stworzenie wybiegu to pomysł 
Joanny Majer, który uzyskał 568 głosów. 
Warto dodać, że psich wybiegów w Kato-
wicach jest coraz więcej. Dobiegła końca 
modernizacja i powiększenie psiego 
parku przy Skwerze Sidły, a w trakcie 
realizacji są nowe wybiegi pomiędzy ul. 
Techników i ul. Szwedzką oraz na osie-
dlu Zadole w rejonie ulic Bieszczadz-
kiej i Wczasowej. Te dwie inwestycje 
zostaną oddane do użytku w tym roku.

Duże ułatwienie  
dla niepełnosprawnych 
w Ligocie
W grudniu Miejski Zarząd Ulic i Mo-
stów zakończył budowę nowej rampy 
dla osób z niepełnosprawnościami po-
między ulicami Hetmańską a Kłodnicką. 
Pomysłodawcą inwestycji był Andrzej 
Pronobis. Na ten ogólnomiejski projekt 
oddano 5397 głosów. Rampa jest częścią 
pasażu pieszego łączącego osiedle przy 
ul. Rolnej z  centrum Ligoty i węzłem 
przesiadkowym. Remont kosztował po-
nad 300 tys. zł.

Ścieżka przyrodniczo- 
-edukacyjna wokół stawu 
Maroko
Pod koniec ubiegłego roku zrealizo-
wany został projekt „Przyroda wokół 

stawów:, w ramach którego powstała 
ścieżka przyrodniczo-edukacyjnej ota-
czająca akwen wodny Maroko na Osie-
dlu Tysiąclecia. Wnioskodawczynią tego 
pomysłu, który został poparty 1425 
głosami mieszkańców, była Edyta 

Grabizna-Kusz. W ramach zadania po-
wstało osiem stanowisk edukacyjnych, 
takich jak stół terenowy, tablica „Historia 
stawu Maroko”, punkty przyrodnicze czy 
też gra terenowa. Koszt inwestycji wyniósł 
70 tys. zł. 

Rewitalizacja terenu wokół placu zabaw przy ul. Adama

Wybieg dla psów przy skrzyżowaniu ulic Goetla i Fojkisa

Rampa pomiędzy ulicami Hetmańską a Kłodnicką
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CENTRUM AKTYWNOŚCI MŁODZIEŻOWEJ

Miejscówka dla młodzieży – 
tu znajdą wsparcie
Przy ul. Kopernika powstało Centrum 
Aktywności Młodzieżowej. To kolejne, 
m.in. po szopienickiej Kotłowni, nowo 
powstałe miejsce w Katowicach, które 
utworzono z myślą o osobach wchodzą-
cych w dorosłość. Będą tu mogły spoty-
kać się i działać, a dorośli – je wspierać.
Projekt Centrum Aktywności Młodzie-
żowej ma na celu rozszerzenie oferty 
działań Centrum Organizacji Pozarządo-
wych o działania z zakresu aktywizacji 
społecznej i zawodowej młodzieży z Ka-
towic. – Z projektu będzie mogło skorzy-
stać 80 młodych katowiczan zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Z myślą o nich 
odbywać się tu będą szkolenia, doradz-
two i coaching. Uczestnicy będą mogli sko-
rzystać ze wsparcia doradcy zawodowego 
czy kursów zawodowych. Wszystko po to, 
by młodzi ludzie włączyli się w działania 
obywatelskie na rzecz Katowic oraz zdobyli 
wiedzę i kwalifikacje niezbędne na rynku 
pracy. Projekt jest realizowany od stycz-
nia tego roku do końca 2022 roku – mówi 
Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta  
ds. organizacji pozarządowych.

Osoby zainteresowane udziałem w pro-
jekcie mogą się zgłaszać do biura Centrum 
Aktywności Młodzieżowej, które działa 
przy ul. Kopernika 14 od początku stycznia. 

–  Realizacja oddolnych inicjatyw przez 
uczestników projektu to nowe, ale bardzo 
skuteczne narzędzie aktywizacji. W ra-
mach projektu przewidujemy, że uczestnicy, 
młodzi dorośli w wieku 18–30 lat, którzy 
pozostają bez pracy i korzystają z pomocy 
społecznej, będą mogli zrealizować dzia-
łania, które są ważne dla nich i ich naj-
bliższego sąsiedztwa  – mówi Krzysztof 
Hołyński ze stowarzyszenia MOST, które 
realizuje projekt w partnerstwie z miastem.

W ramach CAM zaplanowano 8 ini-
cjatyw młodzieżowych. Ich wartość może 
wynieść 116 tys. zł, z czego 60 tys. zł to po-
zyskane środki unijne. Łączna wartość pro-
jektu wynosi 1,12 mln zł. (RED)

NOWY NIKISZOWIEC

513 lokali czeka na najemców w Nikiszowcu 
11 stycznia rozpocznie się nabór do 513 
mieszkań w Nowym Nikiszowcu. Pierw-
szy etap naboru to przyznanie punktów 
na podstawie kryteriów przyjętych przez 
katowicki samorząd. Druga część bę-
dzie polegała na sprawdzeniu zdolno-
ści czynszowej najemców. Cały proces 
potrwa cztery miesiące, tak by w maju 
rozpoczęło się zawieranie umów najmu.
Osiedle realizuje MDR Katowice 
spółka z o.o. złożona z katowickiego 
TBS i PFR Nieruchomości SA – spółki 
odpowiedzialnej za rynkową część rządo-
wego programu mieszkaniowego. Osiedle 
położone niespełna półtora kilometra od 
Nikiszowca nawiązuje układem urbani-
stycznym i architekturą do zabytkowej 
dzielnicy. Nie tylko ułożone w kwartały 
budynki czy ceglany kolor elewacji są inspi-
rowane tradycyjną śląską zabudową z po-
czątku ubiegłego wieku, ale także dobrze 
zaprojektowane przestrzenie wspólne. 
Każdy z trzech kwartałów ma dziedzi-
niec, który wypełni się zielenią, a serce 
osiedla będzie stanowił centralny plac, 
czyli miejsce nawiązywania sąsiedzkich 
relacji. W ramach inwestycji oferowane są 

mieszkania o różnorodnej strukturze i me-
trażach. To mieszkania dwu-, trzy- i cztero-
pokojowe, od 36 do niemal 95 m2.

Pierwsza część naboru odbędzie się 
online. Wnioski można składać przez 
stronę www.katowice.mdr.pl. Dla osób, 
które nie posługują się Internetem, zosta-
nie uruchomiony specjalny system pomocy 

telefonicznej. Warunkiem ubiegania się o na-
jem jest złożenie wniosku do końca stycznia 
2021 roku oraz dostarczenie dokumen-
tów do końca lutego. Następnie samorząd 
przeprowadzi weryfikację i przygotuje listę 
wniosków uszeregowanych w kolejności 
od największej do najmniejszej liczby uzy-
skanych punktów. Na dodatkowe punkty 

mogą liczyć m.in. rodziny z dziećmi, osoby 
poniżej 35. i powyżej 65. roku życia, niepeł-
nosprawni czy rozliczający się z podatku 
dochodowego w Katowicach. PFR Nieru-
chomości SA prowadzi infolinię czynną od 
poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00 
– 22 703 43 49. Pytania można przesyłać też 
drogą mailową – cok@mplus.pl. Więcej na: 
www.katowice.mdr.pl, www.mplus.pl, www.
nieruchomosci.pfr.pl.   (RED)

KATOWICE NA ROWERY

Rowerowe podsumowanie roku
Za nami już szósty sezon rowerów miej-
skich w Katowicach. – W tym roku mie-
liśmy 83 wypożyczalnie z ponad 660 
rowerami, co oznacza, że to największa 
taka sieć w woj. śląskim – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic. 
– Sytuacja epidemiczna wpłynęła oczywiście 
na liczbę wypożyczeń i popularność systemu, 
natomiast zdecydowaliśmy się go urucho-
mić, by dać alternatywę dla podróży ko-
munikacją miejską z ograniczeniami. Same 
rowery miejskie są w Katowicach środkami 
transportu indywidualnego, a w ostatnich la-
tach stały się dla tysięcy osób alternatywą dla 
transportu publicznego, co w czasie epidemii 
ma duże znaczenie, w szczególności dla osób 
codziennie dojeżdżających do pracy. W su-
mie w Katowicach w sezonie trwającym od 
kwietnia do końca listopada z roweru sko-
rzystano ponad 110 tysięcy razy – dodaje 
prezydent. Najaktywniejszy użytkownik 
wypożyczył rower aż 474 razy. Najpopular-
niejszą stacją ponownie jest ta zlokalizowana 
na Rynku, z której rowery wypożyczono po-
nad 14,5 tys. razy. Średni czas wypożyczenia 
to 30 minut, a łącznie użytkownicy w Kato-
wicach na rowerach w 2020 roku spędzili 
ponad 55,5 tysiąca godzin, co w przeliczeniu 
daje ponad 6 lat! 

Poza rozwojem sieci rowerów miej-
skich w Katowicach duże środki są in-
westowane w rozbudowę infrastruktury 
rowerowej, w tym budowę nowych dróg dla 

rowerzystów. – W 2020 roku powstało 8,4 
km nowych dróg rowerowych o wartości 
ponad 8,7 mln zł, m.in. połączyliśmy rondo 
Huchrackiego z Centrum Przesiadkowym 
Ligota, powstały trasy wzdłuż ul. Boya Że-
leńskiego i ul. Szarych Szeregów, a także przy 
nowych centrach przesiadkowych i basenach. 
Obecnie realizowane są dwie drogi – wzdłuż 
al. Korfantego i ul. Lotnisko – mówi Bogu-
sław Lowak, naczelnik wydziału transportu. 
Dużą zmianą dla rowerzystów jest również 
decyzja prezydenta Marcina Krupy o re-
zygnacji z kostki brukowej na katowickich 
ścieżkach rowerowych. Jej obecność wyni-
kała z konieczności zapewnienia dostępu do 
podziemnych sieci wodnych, cieplnych czy 
też gazowych. Zgodnie z decyzją prezydenta 
ewentualne naprawy nawierzchni w razie 
awarii pokryje miasto.   (RED)

Pierwsi lokatorzy zamieszkają na Nowym Nikiszowcu już w tym roku

W poprzednim roku powstało 8,4 km nowych 
dróg rowerowych o wartości ponad 8,7 mln zł. 
Rower to w Katowicach nie tylko rekreacja, ale 
też ważny środek transportu

Projekt Centrum 
Aktywności Młodzieżowej 
ma na celu rozszerzenie 
oferty działań Centrum 
Organizacji Pozarządowych 
o działania z zakresu 
aktywizacji społecznej 
i zawodowej młodzieży 
z Katowic

11 stycznia rozpocznie się 
nabór do mieszkań 
w Nowym Nikiszowcu. 
Pierwszy etap naboru 
to przyznanie punktów 
na podstawie kryteriów 
przyjętych przez 
katowicki samorząd
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OD WIOSNY ZIELONO NA DWORCOWEJ – POSADZONO JUŻ DRZEWA

Trwa przebudowa ul. Dworcowej. Jednym z ważniejszych elementów inwestycji jest zazielenienie tej części miasta. 
W grudniu nasadzono część drzew, w sumie ma być ich tu aż 54: 28 miłorzębów tremonia, 12 brzóz Maksymowicza, 14 grabów zwykłych oraz 
dodatkowo w strefie centralnej buk czerwony. Na Dworcowej pojawią się też trawniki, trawy ozdobne i pnącza. Wykonawca kontynuuje prace 
związane z budową nowej nawierzchni, w której wykorzystano oprócz płyt granitowych także odzyskaną kostkę brukową, która przed przebudową 
znajdowała się pod asfaltem. Po przebudowie ulica będzie reprezentacyjnym deptakiem miejskim, zamkniętym dla ruchu samochodowego. Koszt 
inwestycji wynosi 16,8 mln zł. Mieszkańcy będą mogli korzystać z tej nowej przestrzeni miejskiej wiosną tego roku 

Seniorzy i juniorzy, profesjonaliści i amato-
rzy, rozgrywki ligowe i rekreacja, a czasami 
nawet futboliści amerykańscy – Rapid 
na Koszutce to jedno z najpopularniejszych 
boisk w mieście. Na wiosnę czeka je komplek-
sowa modernizacja.
Boisko Rapid było jednym z pierwszych miej-
skich obiektów sportowych, które weszło w 
XXI wiek. Stało się to za sprawą gruntownego 
remontu przeprowadzonego w 2006 roku, w 
trakcie którego obiekt zyskał nowe trybuny, 
oświetlenie i przede wszystkim sztuczną 
nawierzchnię. Ta ostatnia była na ówczesne 

czasy czymś absolutnie nowatorskim i po-
zwalała na korzystanie z obiektu praktycznie 
bez ograniczeń.
– Przez wiele lat Rapid był najpopular-
niejszym boiskiem w mieście. Regularnie 
korzystało z niego rocznie ponad 70 tys. 
osób. Sezon najczęściej zaczynał się w 
lutym i kończył w grudniu, a jupitery każ-
dego dnia gasły po godzinie 22.00 – mówi 
Michał Wojaczek, kierownik działu Sportu 
i Obsługi Klienta MOSiR Katowice, za-
rządcy obiektu. – Tak szaleńcza eksplo-
atacja spowodowała, że w ostatnich latach 

jakość nawierzchni pozostawiała wiele do 
życzenia – dodaje. 
Środki na wartą 4 mln zł modernizację Miasto 
Katowice pozyskało z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. – W ramach remontu 
dokonamy wymiany nawierzchni, zmoderni-
zujemy piłkochwyty, ale także wykonamy no-
woczesną instalację podgrzewania murawy 
– mówi Romuald Oryńczak, zastępca dyrek-
tora MOSiR Katowice.
W styczniu rozpocznie się przetarg na roboty 
budowlane, a prace w terenie ruszą na prze-
łomie II i III kwartału 2021 roku.  

MZUiM remontuje 
ulice
Zadania własne:
ul. Stalowa – remont schodów
ul. Wiertnicza – remont chodnika
ul. Stabika do 70C, Ofiar Katynia, 
Szopienicka, Fredry, Styczniowa, 
Stabika, Pijarska, Mruczka, Jaracza, 
Chroboka, Strzelców Bytomskich – 
naprawa jezdni
ul. św. Jana Pawła II – budowa 
przejazdu rowerowego
ul. Mieszka I – budowa przejazdu 
rowerowego

Naprawy wykonane  
na podstawie zgłoszeń 
mieszkańców:
Naprawy nawierzchni chodników: 
ul. Zaopusta, Przyjazna, Brzozowa 
5, Oswobodzenia 95, Katowicka, 
Korczaka, Gliwicka, Chopina, 
Adamskiego 12, Mruczka, Strumienna 9,  
Grundmanna, Roździeńskiego, Lompy, 
Wojewódzka 11, Sienkiewicza, Fredry
Naprawa nawierzchni jezdni:  
ul. Krakowska, Francuska, Słoneczna, 
Ściegiennego, Agnieszki, Bytkowska, 
Siedliska, Wiklinowa, Boliny, 
Szopienicka, Owsiana, Grundmanna, 
Grabowa, Fliegra, Mikołowska, 
Strumienna, Sobocińskiego. 

Inwestycja będzie polegała na remoncie 
kładki dla pieszych znajdującej się w ciągu 
ul. Bohaterów Monte Cassino nad rzeką 
Rawą. Remont kładki jest niezbędny 
ze względu na pogarszający się stan 
techniczny. Awaryjny stan izolacji i roz-
ległe ubytki betonu spowodowane ko-
rozją zbrojenia prowadzą do degradacji, 
co w przypadku braku podjęcia działań 
naprawczych skutkowałoby nawet ko-
niecznością rozbiórki obiektu.
Zakres robót obejmuje m.in. na-
prawę i wymianę uszkodzonych ele-
mentów wyposażenia oraz naprawę 
uszkodzeń elementów konstrukcyjnych, 
oczyszczenie i naprawę powierzchni 
betonowych, wymianę nawierzchni 
wraz z izolacją oraz wykonanie izolacji 
nawierzchniowej w postaci żywicy. Do-
datkowo przewidziano wykonanie zabez-
pieczenia antykorozyjnego stalowych 
konstrukcji wsporczych i rur osłonowych 
podwieszonych do obiektu. 

Inwestycja: remont kładki  
dla pieszych (strona wschodnia)
Lokalizacja: Zawodzie,  
ul. Bohaterów Monte Cassino  
nad rzeką Rawą
Planowane rozpoczęcie prac:  
luty 2021 r.
Planowany termin ukończenia 
prac: lipiec 2021 r.
Planowany koszt: 1 mln zł 

Inwestycja:  
modernizacja boiska Rapid
Lokalizacja:  
Koszutka, ul. Stęślickiego 6
Planowany termin rozpoczęcia 
prac: 2021 r.
Planowany termin ukończenia 
prac: 2022 r.
Planowany koszt: ponad 4 mln zł



10 www.katowice.euMIASTO

Z MICHAŁEM KOŚCIANKIEM, DYREKTOREM ZARZĄDZAJĄCYM EUROPEJSKIM CENTRUM TMF GROUP ROZMAWIA JOANNA GÓRSKA

Kolejny duży międzynarodowy gracz 
rekrutuje w Katowicach
Inwestycja w Katowicach to krok do przodu 
w rozwoju firmy…

Michał Kościanek: Grupa TMF prze-
chodzi szereg zmian, których celem jest 
ugruntowanie jej pozycji. Jedną z nich 
jest transformacja modelu operacyjnego, 
zawierająca w sobie wdrożenie innowa-
cyjnych technologii, robotyzację i automa-
tyzację procesów oraz utworzenie centrów 
usług, w tym Centrum TMF w Katowicach.

Pandemia postawiła pod znakiem za-
pytania stworzenie naszego nowego cen-
trum. Rozważaliśmy różne opcje, jednak 
wsłuchując się w specyfikę sektora oraz 
głosy klientów, postanowiliśmy konty-
nuować inicjatywę w formie pilotażowej, 
co z perspektywy czasu okazało się słusz-
nym podejściem. Do tej pory zatrudniliśmy 
już kilkudziesięciu specjalistów z zakresu 
księgowości międzynarodowej, kadr i płac 
oraz globalnego zarządzania podmiotami. 
Budujemy także zespoły, które będą odpo-
wiedzialne za obsługę funduszy między-
narodowych oraz wsparcie wewnętrznych 
procesów finansowych Grupy.
Dlaczego wybraliście Katowice?

Przy wyborze lokalizacji kierowaliśmy 
się klasycznymi czynnikami, jak dostępność 

talentów, infrastruktura edukacyjna, biz-
nesowa oraz atrakcyjność kosztowa. Do-
datkowym atutem był nasz już istniejący 
katowicki oddział TMF. Te wszystkie kry-
teria zostały wypełnione przez Katowice, 
które okazały się kolejny raz atrakcyjną lo-
kalizacją inwestycyjną.
Co pan jako pracodawca ma do zaoferowania 
katowiczanom?

Mocno wierzę w ekosystem współ-
tworzony przez wszystkie firmy 
działające w mieście i ich pracowni-
ków. Z pewnością obszarem, gdzie mo-
żemy dostarczyć konkretną wartość jest 
edukacja. Mamy w planach nawiązać 
różne formy współpracy, przede wszyst-
kim z uczelniami wyższymi, w tym pro-
gramy stażowe, wykłady, warsztaty. 
Oczywiście zamierzamy kontynuować nasz 
wkład w działalność charytatywną na rzecz 
lokalnej społeczności.
Jaką kulturę organizacyjną planuje pan wdro-
żyć, aby przyciągnąć nowych pracowników 
i ich utrzymać?

Jestem w komfortowej sytuacji – za-
równo ja, jak i Grupa dzielimy te same 
wartości, które są jednocześnie podstawą 
zaangażowania i satysfakcji pracowników. 

Praca zespołowa, uczciwość oraz nacisk 
na ciągły rozwój siebie i innych to nie 
puste slogany na korporacyjnej prezen-
tacji, lecz sposób, w jaki ze sobą rozma-
wiamy, współpracujemy i wzajemnie 
się wspieramy.

Ja najbardziej sobie cenię otaczających 
mnie miłych, a przy tym niezwykle kom-
petentnych i skorych do pomocy ludzi, brak 
rozbudowanej hierarchii, otwartość i przej-
rzystość komunikacji. Ponadto możliwość 
wpływu na kształt nowo tworzącej się or-
ganizacji to wartość sama w sobie.
Jakie są pana priorytety na nadchodzący  
rok?

Priorytetem jest zbudowanie zwinnej 
struktury biznesowej oraz przyciągnię-
cie i zatrudnienie utalentowanych pracow-
ników. Wymierne korzyści biznesowe dla 
firmy to wzrost, satysfakcja klienta, na-
tomiast dla miasta to rozszerzenie oferty 
pracy dla katowiczan, którzy będą mo-
gli realizować się przy nowych projek-
tach w międzynarodowym środowisku. 
Po zakończeniu pierwszego etapu budowa-
nia struktur oddziału planujemy do końca 
roku powiększyć zespół do 300 osób, a na-
sze plany na tym się nie kończą! 

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG

Infobip otwiera oddział w Katowicach
Infobip, jeden z globalnych liderów w za-
kresie komunikacji w chmurze, otworzył 
nowy oddział w Katowicach. Firma stawia 
sobie za cel obecność w ścisłej czołów-
ce pracodawców IT w regionie, aktywnie 
rekrutując przede wszystkim najbardziej 
utalentowanych inżynierów oprogramo-
wania. Katowickie biuro jest dziesiątym 
centrum inżynieryjnym, w którym są roz-
wijane najnowocześniejsze kanały komu-
nikacyjne, używane przez klientów Info-
bip na całym świecie.
Infobip na swoją siedzibę wybrał biurowiec 
.KTW. Nowe biuro potencjałem ma dorów-
nywać największemu z obecnych centrów 
inżynieryjnych zlokalizowanemu w Za-
grzebiu. Infobip to obecnie największy do-
stawca usług CPaaS na świecie. – Mamy 
konkretny plan, który systematycznie re-
alizujemy. Do końca roku planujemy po-
większyć zespół do 40 osób oraz rozpocząć 
kolejne projekty z obszaru CPaaS – który 
staje się coraz istotniejszym ogniwem w roz-
woju firmy. Pandemia nie ma na nas jako 
firmę negatywnego wpływu, a zespół 
odnosi już pierwsze sukcesy. Jesteśmy 
zmotywowani do działania i rozbudowy 

zespołu o kolejnych wysokiej klasy spe-
cjalistów, których w regionie nie brakuje 
– mówi Marcin Pczycki, Regional Engine-
ering Leader.

– Przykład Infobip pokazuje, że Kato-
wice ze względu na swój potencjał wzbu-
dzają zainteresowanie najbardziej 
innowacyjnych, międzynarodowych 
przedsiębiorstw. Nasze miasto to silna 
marka w oczach coraz większej liczby za-
granicznych inwestorów, którzy dostrze-
gają przewagi konkurencyjne Katowic, 

takie jak: dostęp do wykwalifikowanej ka-
dry, atrakcyjną lokalizację czy doskonałą 
infrastrukturę biurową i komunikacyjną. 
To również realne zyski dla naszego mia-
sta, nie tylko w postaci kolejnych atrak-
cyjnych miejsc pracy, ale także w formie 
transferu wiedzy, która jest kluczowa dla 
budowania innowacyjnej gospodarki. Bar-
dzo się cieszę, że Infobip zdecydowało się 
na związanie swojej przyszłości biznesowej 
właśnie z nami – mówi Marcin Krupa, pre-
zydent Katowic.  (RED)

SUKCES MIASTA

Katowice piąte 
w Rankingu 
Zrównoważonego 
Rozwoju
Kolejny sukces Katowic. W badaniu prze-
prowadzanym przez Wydział Admini-
stracji i Nauk Społecznych Politechniki 
Warszawskiej w ramach projektu badawczego 
„Zrównoważony rozwój społeczno-gospo-
darczy jednostek samorządu terytorialnego” 
Katowice znalazły się na wysokim, piątym 
miejscu, na 66 miast ujętych w zestawieniu 
– wyprzedzając m.in. Kraków, Wrocław czy 
Rzeszów. W rankingu brano pod uwagę 15 
wskaźników, które wpłynęły na ocenę koń-
cową. Oceniano m.in. odsetek wydatków 
na projekty inwestycyjne, liczbę pracujących 
oraz bezrobotnych na 1000 mieszkańców, 
procent absolwentów szkół ponadgimna-
zjalnych czy udział podmiotów gospodar-
czych w przeliczeniu na mieszkańców. 

Pierwsza dziesiątka rankingu miast 
na prawach powiatu: 1. Świnoujście, 2. War-
szawa, 3. Opole, 4. Poznań, 5. Katowice, 6. 
Kraków, 7. Sopot, 8. Bielsko-Biała, 9. Rzeszów, 
10. Wrocław.   (RED)

Michał Kościanek, Dyrektor Zarządzający 
Europejskim Centrum TMF Group

  Budowa biurowca  .KTW II w Katowicach
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE

Konkurs architektoniczny 
na koncepcję budynku 
prokuratury
Prokuratura Okręgowa w Katowicach 
zleciła Stowarzyszeniu Architektów Pol-
skich (SARP) przeprowadzenie konkursu 
na opracowanie koncepcji architekto-
niczno-urbanistycznej nowej siedziby 
prokuratur różnego szczebla. Budynek ma 
powstać między Drogową Trasą Średni-
cową a ul. Gliwicką, na wysokości centrum 
handlowego Auchan.

Grunt pod budowę w 2018 roku przeka-
zało Miasto Katowice w drodze darowizny. 
Teren ma 3,5 ha i jest obszarem niezabudo-
wanym. Konkurs ogłoszono w paździer-
niku tego roku. – Zamawiający oczekuje 
od uczestników konkursu indywidualnych 
rozwiązań, które w prawidłowy formal-
nie i technicznie sposób wpiszą w kontekst 
otoczenia i powiązań komunikacyjnych oraz 
funkcjonalnych prestiżowy obiekt o znacze-
niu ponadlokalnym – określiła prokuratura.

W drugiej połowie listopada SARP 
przedstawił listę podmiotów zakwalifiko-
wanych do konkursu. Zestawienie obejmuje 
62 pracownie i architektów z całej Polski 
oraz jedną firmą architektoniczną z Wiel-
kiej Brytanii. Weryfikacja prac będzie 
dwuetapowa. W pierwszym etapie rywa-
lizujący mają przedstawić walory urba-
nistyczno-architektoniczne (80 proc. 
oceny) i ekonomiczne (20 proc.) swoich 
propozycji. W drugim etapie ponownie 
ocenie zostanie poddana urbanistyka i ar-
chitektura koncepcji, ale z uwzględnieniem 
detali i materiałów (60 proc.), a ponadto od-
niesienie do kontekstu przestrzennego loka-
lizacji na wjeździe do centrum aglomeracji 
(10 proc.), walory ekonomiczne z punktu wi-
dzenia kosztów realizacji (20 proc.), a także 
realność i ekonomika przyjętych rozwią-
zań w zakresie kosztów użytkowania 
(10 proc.).

Po pierwszym etapie, który potrwa do 
15 stycznia 2021 roku, przedstawiona zosta-
nie lista podmiotów zakwalifikowanych do 
drugiej fazy konkursu. Finalne prace mają 
powstać do 22 marca 2021 roku, po czym 
SARP ogłosi zwycięzcę.

W warunkach postępowania pro-
kuratura przekazała architektom, 
że dopuszcza się stosowanie rozwiązań 
proekologicznych, sprzyjających bioróż-
norodności i poprawiających mikroklimat 
biologiczny, akustykę miejsca, w tym roz-
wiązań innowacyjnych z uwzględnieniem 
aspektów ekonomicznych na etapie reali-
zacji i eksploatacji obiektu. W szczególności 
dopuszcza się stosowanie zielonych dachów 
oraz rozwiązań sprzyjających retencjono-
waniu wody deszczowej.

Oprócz sal konferencyjnych, gabinetów, 
pomieszczeń archiwów i magazynów, pro-
jektujący mają w budynku zaplanować po-
koje przesłuchań, zatrzymań i okazań, ale 
także pokoje gościnne z łazienką i aneksem 
kuchennym oraz parking na ponad pół ty-
siąca samochodów.

Dzięki inwestycji kilka siedzib prokura-
tur rozsianych obecnie po mieście znajdzie 
się w jednej lokalizacji z łatwym dostępem 
do aglomeracyjnej drogi szybkiego ruchu. 
Budynek ma pomieścić Prokuraturę Regio-
nalną w Katowicach i Śląski Wydział Zamiej-
scowy Prokuratury Krajowej, Prokuraturę 
Okręgową w Katowicach oraz cztery Pro-
kuratury Rejonowe w Katowicach (Północ, 
Południe, Wschód, Zachód). Obecnie w jed-
nostkach tych pracuje ponad 550 osób.

Katowice i Kraków  
jeszcze bliższe
Po wielu latach prac dobiega końca mo-
dernizacja kolejowej linii E30 między 
Katowicami a Krakowem. Wraz z wpro-
wadzeniem w połowie grudnia nowego roz-
kładu jazdy pociągów podróżujący między 
dwoma miastami skorzystają z większej 

liczby połączeń i krótszego czasu prze-
jazdu. Najszybsze składy przewiozą po-
dróżnych w mniej niż godzinę.

Od 13 grudnia pociągi InterCity, Ko-
lei Śląskich, Polregio i TLK połączą stolice 
województw małopolskiego i śląskiego pra-
wie 40 razy w ciągu doby. Najszybciej trasę 
pokonują składy EuroCity – nawet w 57 
min – nie zatrzymując się na żadnej stacji 
pośredniej między Katowicami i Krako-
wem. O ok. 10 min dłużej będzie trwała 
podróż składami Kolei Śląskich, których 
zaplanowane przystanki to: Katowice Za-
wodzie, Katowice Szopienice Południowe, 
Mysłowice, Jaworzno Szczakowa, Jaworzno 
Ciężkowice, Trzebinia, Krzeszowice, Kra-
ków Bronowice, Kraków Łobzów i Kra-
ków Główny.

Najtańszy bilet normalny na trasie z Ka-
towic do Krakowa kosztuje 13 zł. Dzieci, 
studenci i seniorzy mogą liczyć na ulgi. 
Czas i koszt przejazdu koleją między mia-
stami ma stanowić atrakcyjną alterna-
tywę dla samochodu i autobusu. – Dzięki 
uwzględnieniu potrzeb pasażerów, skróco-
nemu czasowi podróży oraz zwiększonej 
częstotliwości połączeń chcemy zachęcić do 
korzystania z podróży pociągami zarówno 
osoby, które zrezygnowały z przejazdów 
koleją w konsekwencji utrudnień w trakcie 
remontów, jak również chcemy pozyskać 
nowych pasażerów dzięki proponowanej 
atrakcyjnej ofercie cenowej oraz komfor-
towi podróży – mówi Andrzej Siemieński, 
dyrektor Małopolskiego Zakładu Polregio.

Najczęściej w ciągu doby, 
po 14 razy w jedną stronę, na trasie będą 
kursowały pociągi spółki Polregio, w której 
udziały ma również województwo śląskie. 
Dojazd do Krakowa i innych miast jest co-
raz szybszy, wygodniejszy i bezpieczniejszy, 
przez co przewoźnicy liczą, że kolej stanie 
się środkiem transportu pierwszego wyboru.

Dzięki modernizacji infrastruktury 
skrócił się także czas przejazdu w innych 
relacjach dalekobieżnych, m.in. z Katowic 

do Rzeszowa. Obecnie najszybciej pociągi 
pokonują tę trasę w 2 h 47 min (wcześniej 
3 h 36 min).

Nowy biurowiec przy SCC
U zbiegu ulic Chorzowskiej i Ściegiennego 
belgijska firma Ghelamco rozpoczęła bu-
dowę swojej drugiej inwestycji w Katowi-
cach. Na działce przy Silesia City Center 
powstanie biurowiec Craft, przyczynia-
jąc się do rozwoju firm i nowych miejsc 
pracy w mieście.

55-metrowy budynek będzie miał 14 
kondygnacji i dwupoziomowy parking 
podziemny na 218 samochodów. Dodatko-
wych 28 miejsc będzie dostępnych w części 
naziemnej. W biurowcu znajdzie się także 
stacje ładowania samochodów elektrycz-
nych oraz 60 miejsc na jednoślady z szat-
niami i prysznicami dla rowerzystów.

Craft zaoferuje 26,7 tys. m2 wysokiej 
klasy powierzchni biurowej, która może 
służyć nawet ponad 3 tys. pracowników. 
Tego typu budynki są najchętniej wybierane 
przez międzynarodowe firmy, oferujące do-
brze płatne miejsca pracy.

Obiekt będzie wyróżniać oryginalna 
architektura. Na jego bryłę składają się 
trzy nachodzące na siebie prostopadło-
ściany, tworząc sześć tarasów, w tym je-
den na dachu. Elewacja zostanie pokryta 
elementami w kolorze miedzi, nadając jej 
industrialny charakter i nawiązujący do 
katowickiego dziedzictwa.

Budowa ruszyła pod koniec 2020 
roku i ma zostać zakończona w ciągu dwóch 
lat. Po biurowcu Katowice Business Po-
int, który zostały ukończony w 2010 roku 
po przeciwnej stronie ul. Ściegiennego, to 
druga inwestycja firmy w stolicy GZM.  
– Katowice to miasto z niesamowitą ener-
gią i potencjałem. Cieszymy się, że nasz 
kolejny projekt powstanie właśnie tutaj – 
skomentował Jarosław Zagórski, dyrektor 
handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.  (ZIT)

Od grudnia podróżujący między Katowicami a Krakowem skorzystają z większej liczby połączeń i krótszego czasu przejazdu. Do Krakowa można dojechać nawet w godzinę!
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Biblioteka planszówek
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowi-
cach zaprasza miłośników posiadówek nad 
planszami do Filii nr 3, 10, 11, 14, 19, 26, 
27 i 30, gdzie można wypożyczyć nowe, ale 
też i dobrze znane od lat tytuły. Biblioteki 
posiadają gry dla żądnej przygód młodzieży, 
dla dzieci lubiących wesołe zabawy, ale i dla 
dorosłych, którzy chcą spędzić czas przy 
dobrej fabule.

Katalog gier jest dostępny w elektro-
nicznym Katalogu – tam można gry rezer-
wować i zamawiać. Przed wypożyczeniem 
MBP prosi o zapoznanie się z regulami-
nem dostępnym na stronie www.mbp.
katowice.pl oraz we wszystkich bibliote-
kach, które posiadają planszówki. Informa-
cji o zasadach wypożyczania gier udzielają 
również pracownicy filii, w których dzia-
łają wypożyczalnie.

Ferie z Książką – 
wirtualny Książkowy
ReMiks

Kto czyta książki, żyje podwójnie – powie-
dział kiedyś ktoś mądry. Chcielibyście mieć 
podwójne ferie? Czytajcie książki!

Ferie z Książką to inicjatywa, która 
organizowana jest w Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach już ponad trzy-
dzieści lat. Do zimowej akcji włączy się 21 
filii bibliotecznych, które przygotowywać 
będą feryjne wyzwania dla czytelników. Od 
4 do 17 stycznia zapraszamy na książkowy 
remiks, który wybrzmiewać będzie w ar-
tystycznej i muzycznej nucie, z odrobiną 
komiksowego zacięcia, detektywistycznej 
tajemniczości, duchu eko oraz w otoczeniu 
niezwykłych postaci świata kultury. Biblio-
teka miejska zaprasza do międzypokolenio-
wego spędzania czasu. Będzie proponować 
spotkania, warsztaty, miejsca, które warto 
odwiedzić, zabawy i gry literackie oraz 
quizy, ale przede wszystkim ReMiksowe 
Książkowe Specjały.

O wszystkim będziemy informować 
na stronie Biblioteki – www.mbp.kato-
wice.pl oraz profilu FB: www.facebook.
com/MBPKatowice. Wszystkie wydarze-
nia są bezpłatnie. Zapraszamy do wspólnego 
miksowania słów!

Gry, zabawy, bajki,
warsztaty – instytucje
kultury dla dzieci

Sporo atrakcji na czas ferii przygotowały 
instytucje kultury, np. w Miejskim Domu 

Kultury na Koszutce najmłodsi wyru-
szą we wspólną podróż ekspresem po-
larnym. Będą gry i zabawy. W filii „Dąb” 
do dzieci zapuka dębowy skrzat Zbyszek 
wraz z wróżką Gizelą.

Ferie z filmem, gry planszowe, zajęcia 
artystyczne i bal zimowy czekają na uczest-
ników w MDK Południe w Kostuchnie i 
Murckach. Spotkanie ze sztuką i warsztaty, 
gdzie będzie można zrobić kubeczki i mi-
seczki ceramiczne, malować, potańczyć czy 
zwiedzić teatr – to atrakcje w MDK Szo-
pienice-Giszowiec. Sprawdźcie na stronie 
www najbliższego domu kultury, na pewno 
znajdzie się coś ciekawego!

Ferie z Oskarem to z kolei propo-
zycja Teatru Ateneum. Cykl zabaw te-
atralnych i twórczych zainspirowany 
słuchowiskiem „Oskar i rzeczy” czeka 
na dzieci podczas 5-dniowych warsztatów 
online. Będzie można odkrywać sekretne 
życie przedmiotów codziennego użytku, 
tworzyć sceny teatralne i fotografować.

Muzeum Historii Katowic przygoto-
wało m.in. warsztaty plastyczne „W mieście 
Edwarda Dwurnika”, „Mały kostiumograf”, 
„Kapelusznik”, „Maskarada” czy „Wariacje 
wokół Dwurnika”. 

Na warsztaty na żywo i online – „Zima, 
muzyka, sztuka” – z zakresu edukacji twór-
czej zaprasza Katowice Miasto Ogrodów. 
Uczestnicy namalują rośliny zimowe w for-
mie graficznych drzew, stworzą do wizji 
krótkie formy instrumentalne. Nie zabrak-
nie cyklu minikoncertów i audycji on-
line. W Galerii Sztuki Współczesnej BWA 
na dzieci i młodzież czekają warsztaty eks-
presji twórczej. 

Szczegóły znajdziecie w naszym In-
formatorze kulturalnym na s. 20–23. 
Pamiętajcie, że w związku z sytuacją epi-
demiologiczną instytucje zastrzegają sobie 
prawo do odwołania spotkań stacjonarnych.

Nakarm ptaki zimujące
w Katowicach

W Dolinie Trzech Stawów od kilku 
lat stoją kaczkomaty, czyli drewniane 
budki z karmą dla ptaków. Karmę można 
pobrać bezpłatnie, dzięki czemu wszyscy 
chętni mogą dokarmiać zwierzęta w okre-
sie jesienno-zimowym. Warto pamię-
tać, że ptaki potrzebują odpowiedniego 
pokarmu. Karmienie ich chlebem jest 
szkodliwe, bo może prowadzić do cho-
rób układu pokarmowego. Poza tym 
niezjedzony chleb wrzucony do wody to-
nie i gnije, a tym samym poprzez wydzie-
lanie się szkodliwych dla ryb toksyn oraz 
stymulowanie rozkwitu glonów przyczy-
nia się do niszczenia ekosystemów zbior-
ników wodnych. Warto pamiętać, żeby 
jedzenie rzucać na brzeg, a nie do wody.

Kaczkomaty pomogą nauczyć dzieci 
zwyczajów i potrzeb żywieniowych ptac-
twa wodnego, które na zimę nie odlatuje do 
ciepłych krajów. A tego zimującego w Kato-
wicach jest niemało!

Spędź czas w domu
Ze względu na obowiązujące ob-
ostrzenia zachęcamy do różnych ak-
tywności w domu. Na najmłodszych 
czekają kolorowanki z charaktery-
stycznymi obiektami w Katowicach. 
Na stronie koronawirus.katowice.eu/
pokoloruj-kato znajdziemy 17 kolorowa-
nek. Logo miasta, Nikiszowiec, Park Ko-
ściuszki i Spodek czekają!

Poznaj Katowicki 
Szlak Murali

Kim była dr Jolanta Wadowska-Król, 
komu i dlaczego pomagała? Co upa-
miętnia mural „Pamiętamy” na budynku 
kopalni „Wujek”? Za co Nobla dostała „tań-
cząca z atomami” Maria Goeppert-Mayer? 
Katowickie murale mogą pomóc poznawać 
miasto i jego historię! Komu w ferie uda się 
zobaczyć wszystkie murale?

Pierwsze przykłady malarstwa ścien-
nego pojawiły się w naszej przestrzeni wiele 
lat temu, lecz dopiero dzięki zaangażowaniu 
artystów zaproszonych do udziału w pierw-
szej edycji Katowice Street Art Festival mia-
sto zapełniło się muralami, do poznania 
których zachęca Szlak Katowickich Murali. 

Przebiega on w pobliżu większości katowic-
kich przykładów sztuki ulicznej.

Dostrzegając zainteresowanie tą 
formą działalności artystycznej, miasto 
postanowiło stworzyć szlaki spacerowe, 
przebiegające w pobliżu budynków ozdo-
bionych muralami. Pierwszym krokiem 
ku temu jest strona internetowa, dzięki 
której każdy może odkryć tę niezwykle 
barwną stronę miasta, a także poznać bli-
żej artystów będących autorami poszcze-
gólnych prac. Zachęcamy, aby w ferie 
zimowe wybrać się ze swoimi pocie-
chami i obejrzeć kilka z nich. Więcej: 
murale.katowice.eu

Zadbaj o bezpieczeństwo
bliskich

Zimą dzieci i młodzież często wybierają 
zabawę na śniegu i lodzie. Niestety zda-
rza się, że nie są świadome czyhającego 
niebezpieczeństwa, wchodząc na zamar-
znięte tafle zbiorników wodnych. Częste 
zmiany temperatur podczas zimy spra-
wiają, że grubość lodu w wielu miejscach 
nie przekracza nawet kilku centymetrów, 
mimo iż mogłoby się wydawać, że jest zu-
pełnie inaczej.

Wchodzenie na zamarzniętą taflę 
wody zawsze jest obarczone ryzykiem. 
Pokrywa lodu ulega ciągłym zmianom, 
również dobowym i nigdy nie ma tej samej 
grubości na całym zbiorniku. Nieprzemy-
ślane i lekkomyślne korzystanie z uroków 
zimy może skończyć się tragicznie.

Zima w mieście
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AKCJA CHARYTATYWNA

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy 
zagra po raz 29!

Jak co roku w drugą niedzielę stycznia 
odbywał się ogólnopolski finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ze 
względu na pandemię COVID-19 termin 
finału został przesunięty na 31 stycznia. 
Już od 29 lat w wielu miastach działa-
ją lokalne sztaby, do których zgłasza-
ją się wolontariusze, którzy kwestują 
na ulicach w dzień finału. Nie inaczej 
jest w Katowicach, gdzie sześć dzielni-
cowych sztabów swoją pracę rozpoczę-
ło już kilkanaście tygodni temu.
Finał z głową – to hasło tegorocznego WOŚP. 
Tym razem celem zbiórki jest zakup sprzętu 
dla laryngologii, otolaryngologii i diagno-
styki głowy. – Te nowoczesne i bardzo spe-
cjalistyczne urządzenia w chwili obecnej 
są niezbędne w chirurgii laryngologicznej. 
Stanowią zazwyczaj podstawowe wyposa-
żenie laryngologicznych sal operacyjnych. 
Praca bez możliwości korzystania z ta-
kich sprzętów może powodować wzrost 
ryzyka powikłań. Wydłużanie zabiegów 
bezpośrednio wpływa na proces lecze-
nia i rekonwalescencji u małych pacjentów 
– mówi Tomasz Grochowski z Centrum 
Zdrowia Dziecka.

W ramach 29. Finału WOŚP w Kato-
wicach utworzono sześć sztabów: przy 
Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym 
im. Wańkowicza na os. Witosa, Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesły-
szących na Koszutce, Fundacji Elementarz, 
Fundacji z Pasją w Szopienicach, Ekume-
nicznej Fundacji BETHLEHEM i Miej-
skim Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”. 
Wszystkie sztaby zrzeszają dużą liczbę 

wolontariuszy z naszego miasta i okolic, 
których w niedzielę, 31 stycznia, spotkamy 
na ulicach Katowic.

– Mieszkańcy Katowic wiele razy po-
kazywali, że mają wielkie serca, otwarte 
na potrzeby innych. Ta solidarność jest 
szczególnie potrzebna w tym tak trudnym 
dla nas wszystkich czasie. Dlatego zachę-
cam, w ramach możliwości, do wsparcia 
WOŚP – mówi prezydent Marcin Krupa.  

Przez wiele lat finał w WOŚP w Katowicach 
współorganizowała hm. Karolina Chro-
bok, szefowa Sztabu WOŚP – Hufiec ZHP 
Katowice. Niestety w lutym zeszłego roku 
Karolina odeszła na wieczną wartę. Była 
instruktorką, komendantką IX Środowisko-
wego Szczepu Harcerskiego „Ogień” im. 
J.J. Wawrzyniaka na Ligocie, członkinią Ko-
mendy Hufca ZHP w Katowicach, wspaniałą 
społeczniczką, otwartą na potrzeby drugiego 
człowieka, dla której służba i wspólne dobro 
zawsze stanowiły najwyższą wartość. (RED)

Aby uniknąć wypadków trakcie wypo-
czynku na śniegu i lodzie, warto stosować 
kilka niezbędnych zasad:

W przypadku załamania lodu sta-
rajmy się zachować spokój i próbujmy we-
zwać pomoc. Najlepiej połóżmy się płasko 
na wodzie, rozłóżmy szeroko ręce i sta-
rajmy się wpełznąć na lód. Należy poru-
szać się w kierunku brzegu, leżąc cały czas 
na lodzie

Kiedy zauważymy osobę tonącą, nie 
biegnijmy w jej kierunku! Pamiętajmy, 
że pod nami również może załamać się 

lód. Nie wolno też podchodzić do przerę-
bla w postawie wyprostowanej, ponieważ 
zwiększamy w ten sposób punktowy nacisk 
na lód, który może załamać się pod ratują-
cym. Najlepiej próbować podczołgać się do 
tonącego

Jeśli w zasięgu ręki mamy szalik lub ga-
łąź, spróbujmy podczołgać się na odległość 
rzutu i starajmy się podać poszkodowanemu 
drugi koniec

Jeżeli sami nie mamy możliwości udzie-
lić poszkodowanemu pomocy, natychmiast 
poinformujmy o wypadku najbliższą jed-
nostkę policji lub straży pożarnej

Po wyciągnięciu osoby poszkodo-
wanej z wody należy okryć ją czymś cie-
płym i jak najszybciej przetransportować do 
ogrzanego pomieszczenia. Pamiętajmy jed-
nak, że nie wolno takiej osoby polewać cie-
płą wodą, ponieważ może to wywołać u niej 
szok termiczny

Zielone zakątki Katowic
Podczas ferii warto wybrać się z najmłod-
szymi do zielonych zakątków naszego mia-
sta. Park Kościuszki, Dolina Trzech Stawów 
czy czekająca na rewitalizację Dolina Pięciu 
Stawów to miejsca, w których możemy ob-
cować ze „śpiącą” podczas zimy przyrodą. 
Nie zabraknie tam również ptaków i innych 
zwierząt, które z pewnością urozmaicą na-
sze spacery.

Dla spragnionych widoków i zjaz-
dów na sankach warto odwiedzić hałdę 
na Kostuchnie czy wełnowieckie Alpy. Lasy, 
parki i skwery w Katowicach stanowią pra-
wie 50% powierzchni miasta, każdy w swo-
jej okolicy znajdzie coś dla siebie.

Katowice chwalą się
swoimi zabytkami

W katowickiej dzielnicy Szopienice w są-
siedztwie kościoła ewangelickiego stanęła 
tablica historyczna poświęcona wybra-
nym zabytkom w dzielnicy. Znajdziemy 
na niej m.in. kościół pw. św. Jadwigi, 
kościół Zbawiciela, ratusz, pocztę, hutę 
Uthemann i browar. Teksty i zdjęcia zo-
stały przygotowane przez Radę Jednostki 
Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec 
we współpracy z Fundacją z Pasją. – Od 
kilku lat staraliśmy się o możliwość po-
kazania naszych zabytków na tablicach 
historycznych w Szopienicach i na Bu-
rowcu. W końcu udało nam się to zrobić 
dzięki przychylności miasta Katowice. 
Warto zaznaczyć, że na tablicach znaj-
dują się wybrane obiekty, nie są to wszyst-
kie zabytki, które znajdziemy w naszych 
dzielnicach – mówi Piotr Łączniak, prze-
wodniczący zarządu RJP nr 15 Szopie-
nice-Burowiec. 

Wolontariuszka 29. Finału WOŚP
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PUNKT INFORMACYJNY DLA CUDZOZIEMCÓW

Osoby z zagranicy  
znajdą tu pomocną dłoń
Pomoc w uzyskaniu dostępu do służby 
zdrowia, informacje o szkoleniach języ-
kowych czy świadczenia oferowane przez 
miasto – to tylko kilka przykładów zadań, 
jakie realizowane będą przez Punkt In-
formacyjny dla Cudzoziemców w Kato-
wicach. Miasto ogłosiło konkurs dla or-
ganizacji pozarządowych, które mogą 
uzyskać dotację na stworzenie takiego 
punktu. Punkt wystartuje w tym roku.
– Katowice są miastem otwartym 
na wszystkich, bez względu na narodowość 
czy wyznanie. Każdego roku przyjeżdża do 
nas wielu cudzoziemców do pracy, na stu-
dia lub w celach turystycznych. Chcemy, 
aby mogli poczuć się w Katowicach do-
brze, dlatego z myślą o obcokrajowcach 
postanowiliśmy utworzyć specjalny punkt 
informacyjny. Będzie to miejsce, które uła-
twi im aklimatyzację w mieście. W punk-
cie uzyskają niezbędną pomoc dotyczącą 

m.in. meldunku, zatrudnienia, dostępu do 
służby zdrowia czy szkoleń językowych, 
jak również dostępu do oferty kulturalnej 
Katowic – mówi prezydent Marcin Krupa.

Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców 
powstanie w lokalu przy ul. Młyńskiej 5, 
udostępnionym przez miasto. – Jako miasto 
przeznaczymy dotację w wysokości 60 tys. zł 
na realizację tego zadania. Zgodnie z naszymi 
założeniami Punkt Informacyjny dla Cudzo-
ziemców ma powstać do końca 2021 roku. 
Będzie czynny przez pięć dni w tygodniu – 
mówi Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, na-
czelnik wydziału polityki społecznej Urzędu 
Miasta Katowice i przypomina, że to ko-
lejne działanie realizowane w Katowicach 
przy współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi w odpowiedzi na zgłoszone przez 
nich potrzeby przy konsultacjach rocznego 
programu współpracy miasta z takimi orga-
nizacjami.  

KATOWICE DLA SENIORA
Bycie z samym sobą 
w czasie pandemii
Początek nowego roku nie spowodował za-
niku pandemii, chociaż zmniejszająca się 
liczba zachorowań i informacje o zakupie 
szczepionki przez władze pozwalają mieć 
nadzieję na powolne wycofywanie się wi-
rusa. Sposoby obrony przed zarażeniem 
się koronawirusem są nam znane i na ogół 
powszechnie stosowane. A więc unikanie 
skupisk ludzkich, dezynfekcja rąk i po-
mieszczeń, noszenie maseczek stają się dla 
większości z nas zachowaniami rutyno-
wymi. W przypadku seniorów obowiązuje 
zalecenie nie tylko unikania skupisk, ale 
wręcz pozostawania w domu. Podporząd-
kowanie się temu kolejny już miesiąc staje 
się coraz trudniejsze, może być przyczyną 
smutku, melancholii, a nawet stanów depre-
syjnych, szczególnie w przypadku, gdy ktoś 
pozostaje w mieszkaniu sam.

Krajowy Instytut Gospodarki Senioral-
nej przeprowadził w ostatnim czasie badanie 
dotyczące zdrowia polskich seniorów pod-
czas pandemii (przebadano 1118 osób powy-
żej 60. roku życia). Badani podkreślali przede 
wszystkim problem z dostępem do opieki me-
dycznej, szczególnie do lekarzy specjalistów, 
brak rzetelnych informacji na temat korona-
wirusa, a także poczucie osamotnienia. Co 
robić, jakie podejmować działania, by to osa-
motnienie nie wpływało negatywnie na nasze 
zdrowie psychiczne? Przecież po ustaniu pan-
demii wrócimy do normalnego życia i istotne 
jest, byśmy byli w pełni sił fizycznych i psy-
chicznych. Uczeni zajmujący się życiem i za-
chowaniem osób w starszym wieku proponują 
seniorom pomocne zachowania:

Ważne jest, abyśmy zaakceptowali to, 
czego nie możemy zmienić. Pandemia jest 
tym, na co nie mamy wpływu. A więc ani 
nasze zdenerwowanie, ani niecierpliwe 
pytania, kiedy to się skończy, nie wpłyną 
na zmianę sytuacji. 

Zadbajmy o normalność i rutynowe 
zajęcia: wstawać o tym samym czasie, 
ubierać się, przygotowywać regularnie po-
siłki i planować różne zadania do wykona-
nia. Chodzi o to, by poszczególne dni, choć 
minimalnie, różniły się między sobą.

Słuchając radia, telewizji, wybie-
rajmy fakty, by wzbogacić wiedzę, zamiast 

napływających z różnych stron informacji, 
które tylko wzbudzają negatywne emocje. 

Czytajmy książki, które od dłuższego już 
czasu stoją na półce, lub te, które po zamó-
wieniu zostaną nam dowiezione z biblioteki 
(Chęć wypożyczenia książek można zgła-
szać drogą telefoniczną lub poprzez maila 
– pisząc na adres filii, do której przynależy 
czytelnik. Infolinia: 502 28 88 28).

Co wieczór możemy pisać notatki –  
kilka zdań, coś w rodzaju pamiętnika z przeby-
tego dnia. To swoisty trening pamięci i myślenia.

Słuchanie muzyki i śpiewanie sprzy-
jają dobremu nastrojowi. Znamy tyle 

piosenek jeszcze z domu rodzinnego, prze-
bojów z różnych okresów naszego życia – 
warto do nich wrócić!

Uczenie się nowej aktywności, może 
ćwiczeń, robótek ręcznych, gotowania we-
dług nowych przepisów przyczyni się do za-
dowolenia, a równocześnie rozwoju. Warto 
zadbać o dietę, bo przebywanie w domu 
sprzyja wzrostowi wagi, co najczęściej nie 
jest dobre dla samopoczucia i zdrowia.

Możemy pochylić się nad swoją 
wiarą. W okresie, kiedy mamy dużo wol-
nego czasu, kiedy nigdzie nam się nie spieszy, 
możemy pomyśleć o potrzebach duchowych.

Robienie porządków może mieć wartość 
dla nas, gdy one są kreatywne. Np. porząd-
kujemy zdjęcia, przypominając sobie zdarze-
nia, miejsce i czas ich wykonania. Zmieniając 
wystrój mieszkania, uczymy się na nowo po-
ruszać po nim.

Posiadacze Internetu są w lepszej sytuacji 
niż pozostali, mają bowiem większe szanse 
zajęcia wolnego czasu ciekawymi progra-
mami, jak oglądanie galerii, zabytków, cie-
kawych miejsc.

Mieszkając samotnie, nie zapominajmy o in-
nych, którzy podobnie jak my również przeży-
wają trudny czas. Może warto wrócić do pisania 
listów, czynności, która powoli zanika, a która 
sprawia tyle radości adresatom.

No i rozmowy telefoniczne, które obec-
nie są podstawową formą kontaktów. Nie 
czekajmy, aż ktoś zadzwoni do nas, ale sami 
starajmy się nawiązywać i podtrzymywać 
kontakty. Życzliwym słowem możemy po-
móc rozmówcy! 

HELENA HRAPKIEWICZ, PEŁNOMOCNIK 
PREZYDENTA DS. SENIORÓW

Nawet w czasie epidemii nie zapominajmy o aktywności na świeżym powietrzu! Pamiętajmy jednak, 
by unikać skupisk ludzi

Przeniosłem się do Polski z Anglii w 2014 
roku i pomimo tego, że znałem ję-
zyk polski na poziomie podstawo-
wym, zrozumienie polskiego systemu, 
dokumentacji i tego, co się dzieje, 
było dla mnie dość dezorientujące, 
bo przykładowo w Anglii nie mamy 
obowiązku meldunkowego. Musia-
łem w dużym stopniu polegać na nowo 
poznanych znajomych, którzy wspierali 
mnie w znajdowaniu odpowiednich in-
stytucji i uzyskiwaniu dostępu do tych 
informacji, choć często sami musieli 
szukać tych informacji w Internecie. 

Miałem szczęście spotkać ludzi, którzy 
pomogli mi przystosować się do ży-
cia w Katowicach, poświęcając własny 
czas, ale nie każdy cudzoziemiec prze-
prowadzający się do Polski ma takie 
szczęście. Dlatego uważam, że punkt 
informacyjny dla cudzoziemców byłby 
bardzo przydatny dla przybywających 
do Katowic cudzoziemców i pozwoliłby 
im lepiej załatwiać nie tylko sprawy 
urzędowe, ale także integrować się z lo-
kalną społecznością.  

ANDREW LISGARTEN,  
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI FUTPRINTS
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FUNDUSZ INICJATYW LOKALNYCH

Rządowe wsparcie  
dla trzech projektów  
z Katowic
13,5 mln zł pozyskane przez Katowice z rzą-
dowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych po-
może zrealizować w Katowicach trzy ważne 
inwestycje. Dwie z nich mają upamiętnić 
sławnych katowiczan: Katowickie Centrum 
Edukacji Muzycznej „Dom Kilara” i Cen-
trum Himalaizmu im. J. Kukuczki. Środki 
posłużą do przygotowania dokumentacji 
projektowej na potrzeby nowych instytucji. 
Pozostałe fundusze zasilą trwającą budowę 
układu drogowego przy ul. Gospodarczej.

W celu utworzenia nowej instytu-
cji kultury, godnej miasta muzyki, ma-
gistrat zakupił w marcu 2018 roku od 
spadkobierców wielkiego kompozy-
tora posesję wraz z domem, w którym 
mieszkał. Tutaj, przy ul. Kościuszki 165, 
powstała zdecydowana większość kom-
pozycji Wojciecha Kilara. W niedalekiej 
przyszłości obiekt będzie służył edukacji 
młodzieży. Z kolei zdobywca Korony Ziemi 

zostanie upamiętniony dzięki budowie Cen-
trum Himalaizmu. Obiekt powstanie w po-
bliżu kamienicy, w której mieszkał Jerzy 
Kukuczka. Wnętrza będą nawiązywały do 
miejsc, w których rozpoczynał wspinaczkę 
oraz jego największych zdobyczy. Organizo-
wane tu spotkania z ludźmi gór i instrukto-
rami taternictwa ożywią historię polskiego 
himalaizmu.  (DC)

LISTY DO REDAKCJI

  Badania nad historią 
codziennej komunikacji 
w okresie II wojny 
światowej

Szanowna Redakcjo,  
Drodzy Czytelnicy!

Prowadzę badania nad historią naszego re-
gionu dotyczące codziennej komunikacji w okre-
sie II wojny światowej. Po sprawdzeniu kolekcji 
muzealnych i archiwalnych przyszła pora za-
pytać Mieszkańców, czy nie są w posiadaniu 
pamiętników, dzienników, wspomnień, które 
pomogłyby mi się w pracy. Interesują mnie te-
reny Górnego Śląska oraz Zagłębia Dąbrow-
skiego. Chętnie dowiem się także o piosenkach, 
żartach i anegdotach czasu wojny. O czym mó-
wiła ulica? Jak wyglądały kontakty sąsiedzkie? 
Osoby zainteresowane, chętne do podzielenia 
się ze mną swoją wiedzą bądź pamiątkami, 
zapraszam do kontaktu mailowego (paszko@
ifz-muenchen.de). Mogę także umówić się 
na rozmowę telefoniczną. Zapraszam do kon-
taktu również regionalnych pasjonatów histo-
rii i kolekcjonerów.

Serdecznie pozdrawiam
IZABELA PASZKO

Nasz adres: Redakcja „Naszych Katowic”, 
Wydział Komunikacji Społecznej  

Urząd Miasta Katowice,  
Rynek 13, 40-003 Katowice  

lub e-mail: redakcja@katowice.eu

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Miasto pomaga NGO  
w uzyskaniu wkładu 
własnego do projektów
Prezydent Miasta Katowice ogłosił 
konkurs dla organizacji pozarządowych 
na tzw. wkład własny celem zapew-
nienia wsparcia organizacjom w pozy-
skiwaniu środków pozabudżetowych 
na zadania publiczne skierowane do 
mieszkańców Katowic, które ujęto 
w Programie współpracy miasta Kato-
wice z organizacjami pozarządowymi 
na 2021 rok. 
Pierwszy termin składania ofert już 
za nami, a następne terminy mijają 5. 
dnia każdego miesiąca, jednak nie póź-
niej niż do 5 lipca 2021 roku bądź do 
wyczerpania środków przeznaczonych 
na konkurs. W konkursie mogą aplikować 
organizacje pozarządowe, które otrzymały 
już środki na realizację projektu spoza bu-
dżetu miasta lub dopiero ubiegają się o jego 
dofinansowanie – w tym przypadku wa-
runkiem ubiegania się o wkład własny jest 

przedłożenie projektu złożonego u innego 
grantodawcy, a na etapie prac komisji kon-
kursowej muszą dostarczyć potwierdzenie 
przyznania środków pozabudżetowych.

– NGOsy są siłą napędową życia mia-
sta, realizują m.in. wartościowe projekty 
edukacyjne, kulturalne, sportowe, których 
adresatem są seniorzy, młodzież czy ro-
dziny z dziećmi – mówi prezydent Marcin 
Krupa, który realizując swoje zapowie-
dzi wyborcze, od 2019 roku wdrożył pro-
jekt finansowania „wkładu własnego” dla 
NGO-sów. 

Warunki konkursu są dostępne na bip.
katowice.eu, w zakładce: Ogłoszenia i ak-
tualności – Organizacje pozarządowe i pod-
mioty lecznicze – Informacje o konkursach 
dla NGO i podmiotów leczniczych – Ogło-
szenia o konkursach. Dodatkowe infor-
macje można uzyskać w Wydziale Polityki 
Społecznej – tel 32 259 31 18.  

INICJATYWA KOMISJI EUROPEJSKIEJ 

Bohaterowie  
komiksu  
walczą ze złym  
smogiem
Komiks „Paneuropa versus Smog” to 
wydawnictwo, które powstało z inicja-
tywy Przedstawicielstwa Komisji Euro-
pejskiej w Polsce, a w jego realizację 
zaangażowali się polscy artyści – sce-
narzysta Tobiasz Piątkowski i rysownik 
Przemysław Kłosin oraz miasta partner-
skie – Katowice, Łódź i Wałbrzych. 
Bohaterowie komiksu walczą ze złym 
smogiem. Miasta, które włączyły się w wy-
danie tego komiksu, korzystają z fundu-
szy unijnych i realizują programy mające 
na celu powstrzymanie zanieczyszczenia 
powietrza i walkę ze smogiem. Na ka-
towickiej okładce komiksu znalazł się 
charakterystyczny Spodek. Komiks 
można pobrać w formie PDF ze stron: 
ec.europa.eu/poland/events/, https://bit.
ly/3q J6qVQ. 

UWAGA, ZABAWA
Dla czytelników mamy zabawę. 
Prosimy do 13 stycznia napisać trzy zdania 
na temat, jak chronić miasto przed smogiem. 
Odpowiedzi prosimy wysłać na adres mailowy:  
konkurs@katowice.eu

W celu utworzenia nowej 
instytucji kultury, 
godnej miasta muzyki, 
magistrat zakupił w marcu 
2018 roku od spadkobierców 
kompozytora posesję wraz 
z domem, w którym mieszkał
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ROZMOWA Z PROF. DR. HAB. JANEM MALICKIM

Marzenia – nadzieje – spełnienia
Maciej Szczawiński: Drogi Janie, przychodzi 
nam rozmawiać u progu nowego roku, nie-
stety nadal w „kontekście covidowym”. Moż-
na by mniemać, że literatura staropolska, któ-
rej jesteś znawcą, to planeta najbardziej od-
legła od naszych dzisiejszych trosk i proble-
mów. Tymczasem nic podobnego! Właśnie 
skończyłem czytać twój artykuł, w którym za-
stanawiasz się m.in. nad tekstem niejakiego 
Hiacynta Przetockiego „Postny obiad albo za-
baweczka”. Tytuł dziwaczny, wydźwięk wciąż 
aktualny.

Właśnie ten dziwaczny tytuł mnie za-
interesował. I takie słowa na przykład: „O 
jedenastej na półzegarzu, podczas moro-
wego powietrza, wypędzając z głowy me-
lancholiją”… Intrygujące, nieprawdaż? To 
jest zbiór drobnych wierszyków pisanych 
gdzieś tam w XVII wieku i przedrukowa-
nych sto lat później. Zaledwie wątły okru-
szek zmagań całej ludzkości z „zarazą”. 
Gdybym pisał traktat naukowy, musiałbym 
zacząć mniej więcej jak prof. Zbigniew Ku-
chowicz: „Choroby towarzyszą człowiekowi 
od zarania jego dziejów. Zmiany choro-
bowe widoczne są na szczątkach ludzkich 
już z okresu neolitu, mumie z różnych epok 
historycznych pozwalają na rozpoznanie 
miażdżycy, pylicy płuc, kamicy nerkowej…”. 
No, ale na szczęście ja nie jestem lekarzem, 
tylko historykiem literatury i mogę inaczej 
spojrzeć na to morowe powietrze sprzed lat. 
Na „melancholię” i „obiadeczek”… Chociaż 
refleksja „nihil novi sub sole” narzuca się 
prawie natychmiast.
Twoim zdaniem więcej w tym wniosku „me-
lancholiji” czy jednak nadziei?

Naturą człowieka jest zmaganie 
się z przeciwnościami. A przeszkody? Za-
wsze są wyzwaniem i prowokacją inten-
sywnego działania. To także dziś podnosi 
na duchu.
Zmieniając temat, sięgnę do wspomnień. 
Obaj byliśmy świadkami narodzin Wydzia-
łu Filologicznego na Uniwersytecie Śląskim. 
Pamiętny rok 1973, kiedy powstawał też In-
stytut Filologii Polskiej. O roku ów! – chciało-
by się westchnąć, tyle było marzeń, tyle am-
bicji, tyle kompleksów… W krótkiej rozmowie 
trudno ogarnąć taki szmat czasu, ale jak byś 
określił dzisiaj ów potężny, humanistyczny 
impuls? W kontekście regionu? W kontekście 
naszego miasta?

Jesteśmy w Katowicach; ale niewiele 
brakowało, żeby nasza rozmowa odby-
wała się gdzieś indziej, ze stratą dla Kato-
wic. Tak, obaj uczestniczyliśmy na swój 
sposób w wydarzeniach przełomowych, ty 
– student pierwszego roku, dopiero co im-
matrykulowany, z ogromnymi nadziejami 
na przyszłość; ja – młody asystent, próbu-
jący określić swoje marzenia: doktorat, ha-
bilitacja, profesura… I twoje nadzieje i moje 
marzenia skomasowały się w… daw-
nym „Domu Górnika” (ówczesna siedziba 
wszystkich neofilologii na sosnowieckiej 
Pogoni – przyp. MS) i w ruletkowych pe-
regrynacjach: autobus przyjedzie czy nie 

przyjedzie na przystanek w tej mało cieka-
wej dzielnicy? Ale było też coś magicznego, 
uszlachetniającego ową siermiężność miej-
sca. Świadomość, że oto ukonkretniania się 
„wielowiekowa tęsknota” – tak, nie waham 
się użyć patetycznego określenia, za którym 
kryją się pokolenia wędrujących po świecie 
Ślązaków: od Krakowa, Pragi, uniwersy-
tetów włoskich, francuskich, niemieckich, 
angielskich… I próby jego powołania w maju 
1945 roku, za czym podpisywała się przecież 
cała plejada wybitnych uczonych z Roma-
nem Ingardenem na czele! Powstała poloni-
styka w Wyższej Szkole Pedagogicznej, z jej 
wielką legendą prof. Janem Zarembą i rekto-
rem prof. Józefem Pieterem, latami walczą-
cym o uniwersyteckość Katowic.
Brzmi to rzeczywiście podniośle, ale na-
sze pokolenie współtworzyło Wydział 
Filologiczny… 

Obaj byliśmy od samego jego początku, 
co pozwoliło nam oglądać i oceniać tam-
ten czas. Ty – powtórzę – jako student, 
który nieraz na własnej skórze doświad-
czał procesu stawania się Uniwersytetu; ja 
– jako początkujący pedagog, podpatrujący 

propozycje metodologiczne młodych wów-
czas profesorów i docentów. 
Pamiętamy te postaci, te nazwiska: Włady-
sław Lubaś, Ireneusz Opacki, Tadeusz Bujnic-
ki, Ewa Chojecka, Eleonora Udalska…

Cechą charakterystyczną tamtych 
czasów był jakiś nieprawdopodobny en-
tuzjazm. I należy szczerze podziękować 
władzom Sosnowca za tamten okres, bo bez 
ich determinacji inne byłoby oblicze Wy-
działu, ale miejscem wielkiej humanistyki 
są oczywiście Katowice. Mam ogromną 
satysfakcję, że jako dziekan zrealizowałem 
marzenia powrotu Wydziału do naszego 
miasta; że udało mi się przenieść go z powro-
tem do Katowic, ustabilizować byt germani-
styki w strukturze uniwersytetu, utworzyć 
filologię klasyczną, a co najważniejsze – 
skończyć z polonistyką „peregrynującą”, 
która wielkim łukiem omijała naukowe 
biblioteki miasta… Katowice przyjęły nasz 
wydział z otwartymi ramionami i dziś, 
kiedy wracam myślami do posiedzenia ostat-
niej w dziejach Wydziału Rady we wrześniu 
2018 roku, kiedy spoglądam na ogromną 
rzeszę 150 (!) profesorów i doktorów 

habilitowanych, to wiem jedno: dobrze wy-
korzystaliśmy czas. 
Od dwóch lat jesteś na „emeryturze”. Natych-
miast biorę to słowo w cudzysłów, bo twoja 
energia i twórcza żwawość imponować mogą 
znacznie młodszym badaczom literatury. 
Nie tylko w Katowicach. Wiem, że opubliku-
jesz niebawem kolejną książkę. Pisaną chyba 
również sercem? Jak pamiętam, temat frapo-
wał cię zawsze.

Nie wyobrażam sobie, że „łamię pióro”. 
Dzisiaj, dosłownie, oddałem do druku zbiór 
esejów zatytułowany „Białe kruki. Gawędy 
historycznoliterackie”. Zbiór jest dla mnie 
rodzajem przypomnienia własnych lek-
tur. To oczywiście cel bliższy, a zarazem 
wektor celu dalszego; stworzenia nowej 
pod względem metodologicznym historii 
literatury, którą każde pokolenie i tak musi 
napisać. Chcę jeszcze opracować dzieje li-
teratury śląskiej, w końcu zajmowałem się 
nią przez całe naukowe życie. Tym razem 
zamierzam pokazać cały dorobek twórczy 
śląskiego Parnasu…
Skojarzenie ze słynnym panneau Jerzego 
Dudy-Gracza?

Nie jest przypadkowe. Ale czy napiszę? 
Czas pokaże.
I na koniec moje „nieśmiertelne” pytanie o 
Katowice, twoje Katowice. Serce zaczyna bić 
mocniej zapewne w rodzinnej Ligocie? 

Gdybym był poetą jak ty, napisałbym: 
„Ligota – Makrokosmos mojego dzieciń-
stwa”! Świat otoczony drzewami, do dziś 
wyznaczony ulicami Piotrowicką i Panew-
nicką z punktami orientującymi: dworzec 
kolejowy, bazylika franciszkańska (za nią 
kino „Iskra”), nieco dalej „Sztojer” i druga hi-
storyczna restauracja pamiętająca czasy po-
wstań śląskich. A w kierunku śródmieścia: 
ośrodek zdrowia, cudowne kino „Bajka”, 
po drugiej stronie amfiteatr pamiętający 
jeszcze rok 1910 i wielki zlot polskich chó-
rów. Na przedłużeniu leśnego duktu mogiła 
pomordowanych w 1939 obrońców Kato-
wic… Taki jest wymiar topograficzno-histo-
ryczny Ligoty, ale Ligota to ludzie. Przy ul. 
Wileńskiej mieszkali m.in. Bolesław Szabel-
ski i Gustaw Holoubek, nieopodal bliźniacy 
Olgierd i Jerzy Łukaszewiczowie, w blokowi-
skach Jerzy Chromik, mistrz świata w dłu-
gich biegach, i Albin Siekierski, zapomniany 
dziś pisarz, wielki stylista i znawca Śląska. 
Ligota miała też swój wymiar heroiczny. Już 
nie tylko legendarna wśród harcerzy postać 
Alfonsa Burzyńskiego, ale i komendantki 
harcerek Ady Korczyńskiej, nauczycielki or-
ganizującej pomoc dla Auschwitz. I jak tu nie 
mówić o makrokosmosie, na szczęście zielo-
nym, całego mojego życia?  

(MACIEJ SZCZAWIŃSKI)

Jan Malicki
historyk literatury, bibliotekarz, profesor 
nauk humanistycznych, w latach 1991–2018 
dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Prof. zw. dr hab. Jan Malicki
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Dom Aniołów Stróżów potrzebuje 
wsparcia, aby dalej pomagać dzieciom
„Ludzie bowiem to anioły bez skrzy-
deł, i to jest właśnie takie piękne, uro-
dzić się bez skrzydeł i wyhodować je 
sobie”. Tym cytatem kończy się rok 
2020 w aniołowym kalendarzu ścien-
nym. Projektując ten na rok ubiegły, nikt 
się nie spodziewał, że przyniesie on tak 
wiele wyzwań…
– W mijającym już 2020 roku dzięki 
wsparciu wielu ziemskich aniołów udało 
się nam zebrać część funduszy na re-
mont dachu w naszym Domu na Załężu. 
Przed nami nowy rok pełen wyzwań. 
Martwimy się o dzieci, które z powodu 
pandemii przez długi czas nie mogły 
przychodzić do naszego Domu, a tak 
bardzo potrzebują codziennej obecno-
ści i pomocy. Martwimy się też o fundu-
sze i możliwość utrzymania wszystkich 
form wsparcia, które oferujemy dzie-
ciom i rodzinom. Za nami trudny rok. Ten 
nowy jest pełen znaków zapytania i nie-
pewności. Nasza moc ma swoje granice 
– nie jesteśmy w stanie działać bez po-
mocy. W grudniu uruchomiliśmy inter-
netową świąteczną kampanię, w której 
pokazaliśmy symbolicznie, że te ziemskie 

anioły – wychowawcy, pedagodzy uliczni, 
terapeuci – też mają ograniczoną moc. 
Odczarowywanie smutnej rzeczywisto-
ści dzieci wykluczonych społecznie, ubo-
gich rodzin jest misją, która od lat działa 
dzięki gotowym do pomocy sercom. Do 

akcji nadal może przyłączyć się każdy, 
dodając swoją cegiełkę do tworzenia 
ciepłego, bezpiecznego i wspierającego 
Domu dla dzieci – mówi Monika Bajka, 
prezes Stowarzyszenia Pomocy dzie-
ciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów. 

Stowarzyszenie prowadzi placówki 
wsparcia dziennego, kluby młodzieżowe, 
zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku od 
2,5 do 19 lat. Każdego dnia ma pod skrzy-
dłami 130 dzieci. Dzięki programowi 
ulicznemu rocznie pomaga 700 dzieciom 
oraz ich rodzinom. Dom Aniołów to co-
dzienna pomoc, edukacja i wsparcie. – 
Dziękując za 2020 rok, zwracam się z do 
wszystkich Państwa z prośbą o wspar-
cie na kolejny rok – wpłacając cegiełkę 
na www.anioly24.pl/mocaniolow bądź 
na konto 36 1050 1214 1000 0022 4957 
0207 oraz przekazując 1% podatku: KRS 
0000009221. Pomóżcie nam budować 
Dom Aniołów, dawać szczęśliwe dzie-
ciństwo, odmieniać życie dzieci i ubogich 
rodzin naszego miasta. Wyhodujcie swoje 
skrzydła. To takie piękne. Moc pomagania 
istnieje naprawdę, a dobro wraca! – apeluje 
prezes stowarzyszenia.

W latach 2015–2020 Dom Aniołów 
Stróżów otrzymał od Urzędu Miasta dotacje 
na łączną kwotę blisko 2,5 mln zł na dzia-
łalność merytoryczną, w tym poradnictwo 
specjalistyczne oraz na funkcjonowanie 
świetlicy socjoterapeutycznej.   (RED)

WIELOKULTUROWE KATOWICE

Kalendarz Trzech Religii  
uczy tolerancji
Kalendarz Trzech Religii ukazujący 
święta i kulturę trzech religii – chrze-
ścijaństwa, islamu i judaizmu – wyda-
no po raz dziewiąty. Publikacja, która 
wzbogaca wiedzę, umacnia dialog i roz-
wija tolerancję w tym roku ma tytuł 
„Symbole życia i nadziei”. 
Na kartach każdego miesiąca zaznaczono 
ważne daty oraz krótki opis, również w ję-
zyku angielskim, oraz umieszczono fo-
tografie. Wydanie kalendarza finansuje 
miasto. W jego przygotowaniu biorą udział 
naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, 
Uniwersytetu Ekonomicznego i przed-
stawiciele wspólnot religijnych. Wśród 
redaktorów znajdują się m.in. dr Mariola 
T. Kozubek, ks. dr Tadeusz Czekański, 
prof. UE dr hab. Aleksandra Pethe oraz 
konsultanci: ks. bp dr Marian Niemiec, ks. 
mitrat Sergiusz Dziewiatowski, Włodzi-
mierz Kac, Imam Abdul Jabbar Koubaisy, 
Danuta Kamińska, prof. UŚ dr hab. Marek 
Rembierz.  

(RED)

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW WYJAŚNIA

Droższe telefony  
do Wielkiej Brytanii
Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. 
1 stycznia przestają obowiązywać dotych-
czasowe regulacje dotyczące korzysta-
nia z roamingu w trakcie pobytu w Zjedno-
czonym Królestwie. Zmianie mogą również 
ulec ceny połączeń międzynarodowych 
oraz SMS i MMS do Wielkiej Brytanii. 
Dostawcy usług będą mogli stosować inne 
ceny i zasady rozliczeń z Wielką Brytanią 
niż na terenie UE. W przypadku usług w ro-
amingu poza państwami członkowskimi 
oraz państwami należącymi do Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego nie ma 
ograniczeń prawnych dotyczących wyso-
kości stawki za minutę połączenia wyko-
nanego i odebranego, za SMS oraz MMS. 
Wysokość stawek jest decyzją biznesową 
dostawcy usług. Dopłata może wynosić 
nawet kilkadziesiąt złotych za 1 MB trans-
misji danych i kilka złotych za minutę po-
łączenia. Smartfony korzystają z transmisji 
danych nie tylko przy przeglądaniu stron 
www, ale także przy sprawdzaniu poczty 
czy nawet pogody i wszelkich aktualizacjach. 

Wyjeżdżając do UK – aby uniknąć zaskocze-
nia i wysokiego rachunku za telefon:

Sprawdź u operatora zasady korzystania 
z usług w roamingu w Wielkiej Brytanii.

Wyłącz transmisję danych w smartfonie.
Korzystaj z darmowych hotspotów WiFi 

albo kup kartę prepaid brytyjskiego operatora.
Więcej informacji na temat komunikacji 

elektronicznej, Internetu, telefonii oraz roz-
wiązywania sporów konsumenckich z ope-
ratorami na stronie Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej cik.uke.gov.pl/.

Centrum Informacji Konsumenckiej
Infolinia + 48 22 33 04 000 (tonowo 1) 

czynna w dni robocze, 10.00–14.00
Dla mieszkańców Katowic – Miejski 

Rzecznik Konsumentów 
tel. 32 259 38 46; 32 259 39 05; e-mail: 

mrk@katowice.eu
Korespondencję można kierować na ad-

res: Urząd Miasta Katowice, 40-098 Kato-
wice, ul. Młyńska 4

katowice.eu – zakładka Dla mieszkańca 
– Załatw sprawę. 

ZABAWA

Dla czytelników „Naszych Katowic” mamy 
niespodziankę. Trzydzieści kalendarzy trafi 
do tych, którzy mailowo, na adres konkurs@
katowice.eu, napiszą trzy zdania o ulubio-
nym miejscu kultu religijnego w Katowicach. 
Na odpowiedzi czekamy do 14 stycznia, wy-
bierzemy najciekawsze.
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KATOWICE MIASTEM KREATYWNYM UNESCO

Pięć lat Katowic w muzycznej ekstralidze

Pięć lat temu Katowice stały się pierw-
szym w Polsce Miastem Kreatywnym 
UNESCO w dziedzinie muzyki. 11 grudnia 
2015 roku Katowice dołączyły do świato-
wej ekstraligi miast, które wyróżnia wy-
jątkowe życie muzyczne i to, że muzyka 
jest siłą napędową ich rozwoju. 
Ile zdążyło się wydarzyć w Katowicach przez 
tę połowę dekady! Miasto było gospodarzem 
targów i festiwalu muzyki świata WO-
MEX i Dorocznego Zjazdu Miast Kreatyw-
nych UNESCO. Po raz pierwszy w historii 

nagrody polskiego przemysłu fonograficz-
nego, czyli Fryderyki, wręczono poza War-
szawą, właśnie w Katowicach. Do tego 
tysiące znakomitych koncertów w sali Na-
rodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia i kilka niezapomnianych edycji OFF 
Festivalu i festiwalu Tauron Nowa Mu-
zyka. A na dokładkę dziesiątki koncertów 
zespołów z całego świata, które reprezen-
towały partnerskie Miasta Muzyki. 

Ale jako Miasto Muzyki Katowice 
działają przede wszystkim na rzecz 

wschodzących artystów, rozwoju muzycz-
nego sektora kreatywnego i uwrażliwienia 
na muzykę najmłodszych mieszkańców. 
Dlatego tysiące najmłodszych rozwijało się 
dzięki muzyce w Muzykodromie i na warsz-
tatach organizowanych przez instytucje 
muzyczne Katowic. Dziesiątki młodych 
zespołów zdobywało szlify w programie 
profesjonalizacyjnym Dzielnica Brzmi Do-
brze i ćwiczyło w MusicHubie. Setki orygi-
nalnych projektów muzycznych powstało 
też dzięki Muzykograntom. 

– Jeśli mowa o kulturze, to na pierwszy 
plan w naszym mieście zdecydowanie wy-
bija się muzyka. To właśnie w Katowicach 
odbywają się znane w całej Europie festiwale 
muzyczne – Tauron Nowa Muzyka i OFF 
Festival. Dla wielbicieli bluesa najważniejszą 
imprezą muzyczną w roku jest oczywiście 
Rawa Blues Festival. Warto przypomnieć, 
że właśnie ten gatunek muzyki w Polsce ma 
swoje korzenie w Katowicach, co stało się 
inspiracją do stworzenia Szlaku Śląskiego 
Bluesa. Wielbiciele klasycznych, ale i ekspe-
rymentalnych brzmień chętnie odwiedzają 
siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia w powstałej kosztem ponad 
miliarda złotych Strefie Kultury. Licząca 1800 
miejsc sala koncertowa jest przez specjalistów 
uznawana za jedną z najlepszych w świe-
cie, a każdy koncert przyciąga komplet pu-
bliczności. Życie muzyczne Katowic zostało 
zauważone i docenione! Pod koniec 2015 roku 
Katowice otrzymały prestiżowy tytuł Miasta 
Muzyki UNESCO – jako pierwsze i wciąż je-
dyne miasto w Polsce. Ten tytuł stał się dla nas 
kołem zamachowym do podjęcia kolejnych 
muzycznych inicjatyw – podkreśla prezydent 
Marcin Krupa.  (ŁUKA)

TĘŻNIA W OBIEKTYWIE
„Solankowy procesor” – to tytuł 
zwycięskiego zdjęcia Karola Bartnika 
w konkursie „Katowice w obiektywie 
2020”. Fotografia przedstawia tężnię 
solankową na Ligocie. Wystawa 
pokonkursowa jak co roku została 
przygotowana w galerii „Katowice”, 
należącej do Związku Polskich Artystów 
Fotografików przy ul. św. Jana 10. 
Będzie można ją oglądać w styczniu, 
o ile pozwolą na to warunki sanitarne 
związane z epidemią. Konkurs  
od 11 lat organizuje Urząd Miasta 
Katowice we współpracy ze śląskim 
oddziałem ZPAF. Zdjęcia nadsyłają 
mieszkańcy. W tym roku tematem 
przewodnim była rewitalizacja Katowic. 

Sala koncertowa NOSPR to ulubione miejsce nie tylko melomanów

Dzieci poznają muzykę na warsztatach 
w Muzykodromie
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KATOWICKI PAKIET DLA KULTURY

Literatura czasów pandemii
Katowicki Pakiet dla Kultury ogłoszo-
ny przez prezydenta Marcina Krupę za-
wierał m.in. program wsparcia dla ka-
towickich twórców literatury. Instytucja 
Kultury Katowice Miasto Ogrodów za-
prosiła ich do wzięcia udziału w konkur-
sie na utwory prozatorskie i poetyckie. 
Oprócz nagród finansowych, zachętą 
była również publikacja wyróżnionych 
utworów we fragmentach na łamach 
Naszych Katowic. Przedstawiamy już 
ostatni z nagrodzonych tekstów. Ca-
łość pracy Elżbiety Janoty znajdziecie 
na miasto-ogrodow.eu.

Fortepian
Fortepian kołysał się na tle błękitnego 
nieba jak samotny obłoczek. Ciężki, nie-
zgrabny, a jednak z łatwością unoszący 
się w powietrzu. Maria wyobraziła sobie, 
że uchyla się klapa i z tej niezwykłej chmury 
pada deszcz nut. Uśmiechnęła się do siebie.

Wszystkie dzieci z kamienicy ze-
brały się, by na to popatrzeć. Poprzed-
niego dnia –12 czerwca 1929 roku 
– wiadomość rozeszła się lotem błyskawicy. 
Kleinowie z ostatniego piętra mieli się prze-
prowadzać i jedynym sposobem, by wydo-
stać z mieszkania największe meble, było 
sprowadzenie ręcznego dźwigu. Robotnicy 
zamontowali jego ramię na balkonie, spraw-
dzili liny, a potem rozpoczęło się widowisko. 
Dzieci tłoczyły się w bramie i pod przeciw-
ległą ścianą, gotowe rozpierzchnąć się, gdy 
tylko pojawi się ktoś z dorosłych. Oczywi-
ście zabroniono im tu być. Któryś z ojców 
czytał o straszliwym wypadku w Gliwicach, 
kiedy to w bardzo podobnej sytuacji uprząż 
zerwała się i ciężka stuletnia szafa spadła 
na dwoje bawiących się w dole sześciolat-
ków. Ona przetrwała cały wiek, oni, łącznie, 
zaledwie dwanaście lat, pomyślała Maria. 
Jakie to niesprawiedliwe. Ale rzecz jasna nie 
mogła tego przegapić. Nie, skoro wszyscy 
wiedzieli, że Kleinowie mają fortepian!

– Wiecie co? – Teofil jak zwy-
kle nie mógł ustać w miejscu. Był mały, 
chudy i stale w ruchu. Nawet jego ciemna 
grzywka nigdy nie chciała trzymać się po-
rządnie zaczesana na bok i wciąż musiał od-
garniać ją z oczu. Teraz zerkał na wiszący 
nad dziedzińcem instrument i niemal pod-
skakiwał z podekscytowania. – Mam po-
mysł. Przebiegnijmy pod nim!

Propozycja była skierowana wyłącznie 
do trojga jego przyjaciół, którzy wymienili 
spojrzenia. Gabriel wyglądał na wystraszo-
nego, Helena na zaintrygowaną, a Maria – 
jak to się często zdarzało – na zamyśloną.

– No nie wiem… – Gabriel starał się, by 
zabrzmiało to nonszalancko. Wypolerowa-
nym bucikiem kopnął jakiś kamyk, jakby 
trochę się nudził, a słowa Teo rozważał tylko 
przy okazji.

– A co z tymi dziećmi z Gliwic? – spy-
tała Maria. Łącznie dwanaście lat! Gdyby 

fortepian spadł na ich czwórkę i nie mogliby 
postarzeć się już choćby o dzień, wspólnie 
nazbieraliby – tu zmrużyła oczy w umy-
słowym wysiłku – trzydzieści trzy lata. 
Całkiem nieźle. Jak Jezus. Ciekawe, ile lat 
miał fortepian.

– Chodź, Gabriel. – Teo już oderwał się 
od ściany, wysunął z cienia na zalane słoń-
cem podwórze. – Dziewczyny się boją.

– Ja się nie boję! – zaprotestowała 
Helena z godnością, wysoko unosząc 
głowę. W nowej, niepołatanej sukience z ko-
ronkowym kołnierzykiem wyglądała zu-
pełnie inaczej niż wszystkie dziewczynki 
wokół, dumna, dostojna, nieustraszona. Zła-
pała Marię za rękę i pociągnęła ją za sobą. 
Maria poczuła, że na jej drugiej dłoni za-
ciskają się palce Gabriela, który nie chciał 
zostać w tyle. A potem Teo i Helena też 
chwycili się za ręce i byli gotowi – złą-
czeni i silni.

Fortepian zjechał trochę niżej i rozhuś-
tał się mocniej w pylistym powietrzu, robot-
nicy pokrzykiwali.

– Uwaga… Trzy, dwa, jeden, start! – 
wrzasnął Teofil ile sił w płucach.

Pobiegli.
Maria na zawsze zapamiętała ten 

równy tupot stóp, osiem par półbutów 
– jedna za mała, dwie po starszym ro-
dzeństwie, jedna całkiem nowa – ude-
rzających miarowo o bruk. To poczucie 
wspólnoty, kiedy pędzili ku śmiertelnemu 

niebezpieczeństwu, ściskając się mocno 
za ręce. Ramię w ramię. Gdy znaleźli się 
dokładnie pod fortepianem, w jego rozchy-
botanym cieniu, Helena przystanęła na mo-
ment i w zachwycie zadarła głowę do góry. 
Ale już ułamek sekundy później przyjaciele 
pociągnęli ją dalej i chwila minęła.

Potem dyszeli i śmiali się, śmiali 
się i dyszeli. Robotnicy obrzucali ich wy-
zwiskami i wrzeszczeli, żeby się stąd za-
bierali i nie wchodzili w drogę, lecz to nie 
miało znaczenia.

Żyli.



Plac Wolności z każdym rokiem odda-
lał się o kilka dodatkowych minut. Daw-
niej można tam było dotrzeć w sześć, 
siedem, chyba że się biegło, jak Teofil – 
wtedy w ogóle nie warto było liczyć. Przez 
długi, długi czas odległość się nie zmie-
niała, aż nagle – dziesięć minut, piętna-
ście. Dwadzieścia, gdy zaczęła wspierać 
się na lasce, a zimą, jeżeli robiło się ślisko, 
równie dobrze mogłaby próbować dojść 
na biegun północny. Ale dziś był dobry 
dzień na spacer. Maria nie miała nic prze-
ciwko dwudziestu paru minutom mozol-
nego dreptania.

Ostrożnie zeszła po schodach, przecięła 
podwórze i przez tę samą co zwykle bramę 
wychynęła na ulicę. Całe życie w jednym 

domu, kto by pomyślał… Miasto otoczyło 
ją swoimi hałaśliwymi ramionami, cie-
płe i znajome, trochę przykurzone od upału. 
Poczłapała po rozgrzanym chodniku, kur-
czowo zaciskając palce na uchwycie laski. 
Otoczyły ją dźwięki i zapachy, tak jak lu-
biła. Wokół żyło miasto, ono się nie starzało. 
Obserwowała je latami, tak jak się obser-
wuje drogiego przyjaciela. Przepoczwa-
rzało się, ale duszę wciąż miało tę samą. 
Za jej plecami zawibrował w powietrzu 
dzwonek tramwaju, taki sam jak dawniej, 
taki sam jak zawsze. Helena chciała kiedyś 
zostać tramwajarką.

– A bo co, mnie nie wolno? – spytała, 
gdy Maria wybuchnęła śmiechem, sądząc, 
że to żart. – Będę jeździła szóstką, bo lu-
bię tę trasę. Nie będzie u mnie pasażerów 
na gapę, będę uważnie pilnować i nikt się nie 
ośmieli. I cały tramwaj pomaluję w kwiatki, 
żeby było wesoło. Różnokolorowe kwiatki 
na czerwonym tle.

Jej rodzina wyjechała do An-
glii w samą porę, tuż przed wybuchem 
wojny. Jej ojciec miał tam kontynuować 
pracę naukową, a ona – uczyć się na uni-
wersytecie. Zostanie tramwajarką nie było 
jej pisane, a jednak robiła wiele innych 
fantastycznych rzeczy. Takich, o którym 
tramwajarkom nawet się nie śniło. Maria 
nie była pewna, skąd Helena czerpała po-
mysły i energię, a przede wszystkim nie-
skończone zapał i nadzieję. Zawsze komuś 
pomagała. Wojennym sierotom, wetera-
nom, rodzinom zwolnionych górników, 
kobietom chcącym się dokształcić, a ostat-
nio, jeszcze parę tygodni przed śmiercią, 
uchodźcom z Jemenu i Erytrei. Całe życie 
walki o lepsze jutro, nie, Helena powiedzia-
łaby: o lepsze dziś.

Ludzie mijali Marię pędem. Młodzi 
ludzie, nieświadomi, jakie mają szczęście, 
że własne nogi niosą ich z taką łatwo-
ścią. Ona też tak kiedyś biegała. A Teo... 
Był z nich najszybszy, najbardziej lubił 
czuć wiatr we włosach i sprężystą ziemię 
pod stopami, swoją młodość i siłę, któ-
rej nic nie mogło powstrzymać. Bieganie 
wprawiało go w euforię. Wciąż smutno jej 
było, że nie okazał się na tyle szybki, by 
umknąć przed kulą. Wiedziała jednak, co 
by jej powiedział: „Przynajmniej to była 
niemiecka kula”. Przewróciła oczami do 
własnych myśli.

Obaj dali sobie zrobić zdjęcia w mundu-
rach Wehrmachtu. U fotografa na Rynku. 
Gabriel z falą złocistych włosów nad czo-
łem i wielkimi jasnymi oczami wyglądał 
jak Niemiec z hollywoodzkich filmów. 
Uśmiechał się delikatnie z przeszłości, 
niepewnie, tak jak uśmiechał się potem do 
końca życia. Teo patrzył chmurnie spod 
nastroszonych brwi, jakby obserwator za-
skoczył go w nieodpowiednim momencie. 
Niewiele czasu spędził w tym mundurze, 
wykorzystał pierwszą nadarzającą się oka-
zję. (…) 

ELŻBIETA JANOTA



Informator
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Na przełomie stycznia i lutego po-
nownie odbędzie się Katowicki 
Karnawał Komedii. Po raz czter-
nasty Teatr Śląski i Teatr Korez 

organizują ten wspaniały festiwal. Jednak 
w tym roku nie spotkamy się z aktorami 
w salach teatralnych, a przed ekranami. W 
wirtualnych wersjach spektakli wystąpią 
m.in. Krystyna Janda, Marian Opania, Ga-
briela Muskała, Rafał Rutkowski, Grażyna 
Wolszczak, Wojciech Malajkat, Edyta Her-
buś, Radosław Pazura, Joanna Kurowska 
oraz Szymon Majewski. Festiwal rozpocznie 
się 29 stycznia, a zakończy 7 lutego.

Teatr Śląski i Teatr Korez przez trzy-
naście lat gościły na swoich scenach 

wspaniałych artystów teatralnych z całej 
Polski. Podczas XIV edycji teatry z War-
szawy, Krakowa oraz Katowic z wiado-
mych dla wszystkich powodów nie pojawią 
się osobiście na deskach scenicznych. Jednak 
przez 10 dni organizatorzy Katowickiego 
Karnawału Komedii zaproponują Państwu 
dziewięć fantastycznych spektakli komedio-
wych oraz stand up Rafała Rutkowskiego – 
wszystko do obejrzenia przez Internet. 

29 stycznia jako pierwszą transmisję bę-
dziemy mogli obejrzeć „Same plusy” Teatru 
Garnizon Sztuki z Warszawy. Następnie 30 
stycznia spektakl „Inteligenci” Teatru Ślą-
skiego. 31 stycznia Rafał Rutkowski w pro-
gramie „Seks, drags i kredyty”. W pierwszy 

dzień lutego stołeczny Och-Teatr udostępni 
nam transmisję ze spektaklu z Wojciechem 
Malajkatem „Cravate Club”, jednak na tym 
nie koniec spotkania z Och-Teatrem, ponie-
waż 4 lutego zaprezentują komedię „Ma-
minszymek”. 2 lutego w repertuarze Teatr 
KTO z Krakowa w spektaklu „Początek 
końca”, a 3 lutego szczęście przyniesie nam 
„Lotto’ warszawskiego Teatru Gudejko. 5 lu-
tego ponownie teatr z Warszawy, tym razem 
Teatr Polonia, w spektaklu „Pan Jowialski”. 
Następnego dnia, czyli 6 lutego, będziemy 
mieli okazję transmitować dla Państwa 
spektakl Teatru Kwadrat pt. „Ciotka Ka-
rola 3.0”. Na zakończenie XIV Katowic-
kiego Karnawału Komedii premiera sztuki 

„Obserwator” Tomasza Jachimka w Teatrze 
Korez. Cieszymy się, że KKK 2021 mógł 
wrócić do Państwa chociaż w takiej for-
mie, po tym trudnym dla wszystkich roku. 
Mamy nadzieję, że podczas XV edycji Festi-
walu spotkamy się już osobiście. 

(NATALIA KWAPISIEWICZ)

Jak co roku, widzowie po każdym wyda-
rzeniu mogą głosować na swój ulubiony 
spektakl z repertuaru KKK. Zapraszamy do 
głosowania oraz na stronę karnawalkomedii.
pl, gdzie znajduje się pełny repertuar oraz 
wszelkie informacje. Dostęp do wszystkich 
transmisji będzie bezpłatny. 

WYSTAWY – s. 21 | BIBLIOTEKI – s. 21 | TEATR – s. 22 | MDK – s. 22 | MUZEA – s. 23 | SPORT – s. 24
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kulturalny
W związku z sytuacją epidemiologiczną 

Galeria zastrzega sobie prawo do odwołania 
warsztatów w formie stacjonarnej.

Mała Przestrzeń 
Galeria Sztuki Współczesnej BWA 

al. W. Korfantego 6

„Tortologia”
Wystawa prac Karoliny Konopki

do 10 stycznia

„Uśpione trajektorie” 
Wystawa prac Alicji Bielawskiej
do 10 stycznia 

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/

Nowe informacje dotyczące obsługi 
czytelników Biblioteki Śląskiej!

Działając zgodnie z rekomendacjami Biblioteki 
Narodowej, można ponownie korzystać z Wy-
pożyczalni Biblioteki Śląskiej. Odbiór zamówio-
nych i zwrot wypożyczonych książek jest moż-
liwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 
10.00–18.00. W weekendy Biblioteka Śląska 
będzie nieczynna. Czytelnie Biblioteki Śląskiej 
będą nieczynne do odwołania. O zmianach bę-
dziemy informować na bieżąco we wszystkich 
kanałach informacyjnych.

„Sieć możliwości” 
Biblioteki Śląskiej
„Sieć możliwości” to projekt, dzięki któremu 
Biblioteka Śląska zrealizowała m.in. nową 
stronę internetową oraz multiwyszukiwarkę 
zbiorów. To spektrum nowych możliwości, któ-
re oferujemy czytelnikom, spełniając wymogi 
nowoczesności, dostępności i szerokiej komu-
nikacji z odbiorcami.
Nowa strona Biblioteki Śląskiej to sieć, która 
„łowi” wiele różnych zasobów i łączy wielu róż-
nych odbiorców. Umożliwia także stosowanie 
rożnych strategii wyszukiwań i form przekazu 
informacji. Kompleksowa baza i wyszukiwarka 
posiadanych zbiorów oraz dostęp do źródeł 
online to ważne elementy nowego serwisu – 
w jednym miejscu zamieszczono wszystkie 
oryginalne zasoby cyfrowe Biblioteki Śląskiej 
– ŚBC, GEOHIST, EWOŚ, Eduś, a także katalogi 
partnerów. Responsywny interfejs graficzny 
daje możliwość płynnego wyświetlania za-
mieszczonych informacji nie tylko na ekranach 
desktopowych, ale także na urządzeniach mo-
bilnych, co jest dziś koniecznym warunkiem 
dotarcia do czytelników.
Projekt „Sieć możliwości – strona internetowa 
Biblioteki Śląskiej” został dofinansowany ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z programu dotacyjnego „Kultura 
w sieci”, realizowanego przez Narodowe Cen-
trum Kultury.

Miejska  
Biblioteka Publiczna 

ul. Kossutha 11;  
tel. 32 254 60 98

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

Ferie z Książką –  
wirtualny Książkowy ReMiks
Ferie z Książką to inicjatywa, która organizowana 
jest w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 
już ponad trzydzieści lat. Do zimowej akcji włączy 
się 21 filii bibliotecznych, które przygotowywać 
będą feryjne wyzwania dla bibliotecznych czytel-
ników. 

W dniach 4 –17 stycznia zapraszamy na książko-
wy remiks, który wybrzmiewać będzie w artystycz-
nej i muzycznej nucie, z odrobiną komiksowego 
zacięcia, detektywistycznej tajemniczości, duchu 
EKO oraz w otoczeniu niezwykłych postaci świata 
kultury. 

Tym razem zapraszamy do międzypokoleniowego 
spędzania czasu. Będziemy proponować spotka-
nia, warsztaty, miejsca, które warto odwiedzić, za-
bawy i gry literackie oraz quizy, ale przede wszyst-
kim ReMiksowe Książkowe Specjały.

O wszystkim będziemy informować na stronie 
Biblioteki: https://mbp.katowice.pl/ oraz profilu 
FB: https://www.facebook.com/MBPKatowice. 
Wszystkie wydarzenia organizowane są bez-
płatnie. Zapraszamy do wspólnego miksowania 
słów.

Pedagogiczna Biblioteka  
Wojewódzka

im. Józefa Lompy w Katowicach
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7

tel. 32 258 38 38,  
32 258 57 84

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

Wordwall – prosty spo-
sób na tworzenie quizów

7 stycznia, godz. 10.00 (webinarium)
Quizy, które przeniosą graczy do upiornego za-
mczyska, dżungli oraz studia telewizyjnego łatwo 
przygotujemy w usłudze Wordwall. Podczas webi-
narium zostanie zaprezentowane tworzenie przy-
kładowych materiałów edukacyjnych w oparciu 
o bezpłatny plan Basic

Słodsza edukacja z Educandy

8 stycznia, godz. 10.00 (webinarium)
Jak przygotować interaktywne gry i ćwiczenia dla 
dzieci? W tym celu można skorzystać z darmo-
wego narzędzia webowego Educandy. Uczestnicy 
spotkania poznają jego funkcje i zasady obsługi

Edukacja medialna –  
pomysły i inspiracje

18 stycznia, godz. 13.00 (webinarium)
Umiejętność świadomego, krytycznego i bezpiecz-
nego korzystania z przekazów medialnych jest jed-
ną z niezbędnych kompetencji. Podczas spotkania 
zostaną omówione strony i portale internetowe, na 
których udostępniono bezpłatne materiały z zakre-
su edukacji medialnej

Katowice Miasto Ogrodów
Instytut Kultury  

im. Krystyny Bochenek
pl. Sejmu Śląskiego 2

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

www.miasto-ogrodow.eu

WYSTAWY
Wstęp do Galerii bezpłatny. Galerie czynne od 
wtorku do niedzieli, w godzinach 11.00–19.00. 
Zwiedzanie w reżimie sanitarnym w zakresie zgod-
nym z aktualnymi obostrzeniami dostępnymi na 
stronach Ministerstwa Zdrowia

Galeria PUSTA: Artur Rychlicki 
„Ogrody szczęśliwości”
Wystawa fotografii do 4 kwietnia 
Wystawa powstała przy współpracy: warsztaty-fo-
tograficzne.org

Galeria Miasta Ogrodów: 
„Demontaż” – wystawa zbiorowa
Wystawa do 23 marca
Artyści: Kornel Janczy, Karolina Freino, Bartek Bu-
czek, Przemek Branas, Mikołaj Szpaczyński, Mał-
gorzata Szymankiewicz. 
Osią wystawy jest architektura budynku KMO, mo-
numentalnego gmachu zbudowanego w latach 70. 
XX dla I sekretarza KW PZPR Zdzisława Grudnia. 
Tytułowy zabieg „Demontażu” stanie się dla od-
biorców okazją do zanurzenia w przeszłości

Galeria 5: Jakub Dziewit 
„This is not another 
Martin Parr exhibition”
Wystawa fotografii do 17 stycznia

Galeria Engram: Katarzyn 
Gawrych-Olender „Mały Londyn”
Wystawa fotografii do 28 lutego

ZIMA W MIEŚCIE
Zimowe warsztaty z zakresu edukacji twórczej dla 
dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych zosta-
ną zrealizowane w formie hybrydowej, łączącej 
spotkania na żywo i online. W Katowice Miasto 
Ogrodów działania będą prowadzone w ramach 
współpracy Działu Edukacji Muzycznej i projektu 
edukacji twórczej „Future Artist – Spotkanie”

Zima/muzyka/sztuka 
To warsztaty twórcze w nawiązaniu do ekspe-
rymentów muzycznych i wizualnych. Warsztaty 
odniosą się do zjawisk zimowych. Namaluje-
my rośliny zimowe w formie graficznych drzew. 
Stworzymy do wizji krótkie formy instrumental-
ne. Śnieżne płatki i wiatr pokażemy w rytmicz-
nych formach wizualnych i dźwiękowych. Zwie-
rzęta, które pozostają w ukryciu, przywołamy 
poprzez zabawy intermedialne. Odszukamy ptaki 
na obrazach światowego malarstwa i w dziełach 
muzyki klasycznej. Poznamy twórczość wielkich 
mistrzów: Giuseppe Arcimbolda, Antonio Vival-
diego, Claude’a Debussy’ego, Jana Tarasina, któ-
rzy tworzyli najsłynniejsze pejzaże zimowe. Zima 
będzie inspiracją do własnej podróży w przestrze-
ni wspólnej dla muzyki i sztuki.
Prowadzenie: Ewa Kokot, Zdzisław Smucerowicz
Terminy spotkań: 5, 8.12, 15 stycznia. Zajęcia 
w godz. 10.00–16.00 Czas trwania pojedynczego 
spotkania: 60 min.

Informacje, zapisy: zdzislaw.smucerowicz@mia-
sto-ogrodow.eu
Dodatkowo zapraszamy dzieci przed ekrany na 
cykl minikoncertów i audycji online realizowa-
nych przez Dział Edukacji Muzycznej w okresie 
od 4 do 17 stycznia:

Portrety Kompozytorów 
Polskich – Witold Lutosławski
Wykonawcy: Kamila Goik – sopran, Łukasz Mo-
rawski – klarnet, Mateusz Lasatowicz – forte-
pian. W programie: „Spóźniony słowik”, „Pan 
Tralaliński”, „Taniec”, Preludia taneczne (wybór), 
Bukoliki (wybór), melodie ludowe

Audycje dla przedszkolaków  
online:
„Bajkowe opowieści instrumentów” w 2 odcin-
kach:
„Mysz, która chciała być lwem” – autorstwa Ra-
chel Bright, w przekładzie Barbary Supeł
„Żyrafy nie umieją tańczyć” – autorstwa Giles 
Andreae, w przekładzie Katarzyny Huzar-Czub
W programie: własne improwizacje i piosenki 
oraz nawiązania do utworów: symfonii L. van 
Beethovena, sonat W.A. Mozarta, koncertów for-
tepianowych E. Griega i R. Schumanna, preludiów 
G. Gershwina, Bolero M. Ravela. Wykonawcy: 
Magdalena Duś – fortepian, czytanie bajek, Bar-
tłomiej Duś – saksofon. Prowadzenie koncertu: 
Małgorzata Jeruzal

SZWENDANIA 

Śląsko-zagłębiowskie szwendania okoliczne to 
cykl sobotnich wycieczek. Docieramy w nich 
do miejsc, które pomimo swej lokalizacji „tuż 
za rogiem”, zazwyczaj nie są znane. Wspólnie 
spacerują ze sobą co najmniej trzy pokolenia, 
wymieniając się spostrzeżeniami oraz doświad-
czeniami.
W styczniu spacery w reżimie pandemicznym od-
będą się dwa razy.
Szczegółowy program na miasto-ogrodow.eu 
oraz na Facebooku @groups/szwendania
Informacje: Paweł Graja, pawel.graja@miasto-
-ogrodow.eu

Galeria Sztuki Współczesnej 
BWA

aleja Wojciecha Korfantego 6
40-004 Katowice

tel 32 259 90 40, 32 259 93 24
www.bwa.katowice.pl/

„ZIMA W MIEŚCIE”
4–8 stycznia,  
godz. 10.00–11.30 lub 12.00–13.30
Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, 
podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym 
roku aktywnie włącza się do akcji „Zima w Mie-
ście”. Na dzieci i młodzież czekają warsztaty 
ekspresji twórczej, podczas których będą mie-
li okazję spędzić twórczo czas. Inspiracją dla 
ich działań będą wystawy Alicji Bielawskiej pt. 
„Uśpione trajektorie” oraz Karoliny Konopki pt. 
„Tortologia”. Zajęcia są bezpłatne, wszystkie ma-
teriały potrzebne do realizacji warsztatów zapew-
nia Galeria. Wymagana wcześniejsza rezerwacja 
terminu:
Dział Edukacji Artystycznej
tel. 32 2599040 wew. 16
e-mail: edukacja@bwa.katowice.pl
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DK „Ligota”
ul. Franciszkańska 33

tel. 32 252 32 34
e-mail: mdk@mdkligota.dt.pl

www.mdkligota.dt.pl

„Pan Antenka  
i srebrny kubraczek”
13 stycznia, godz. 10.00
Przedstawienie online w wykonaniu Teatru Trip. 
Wydarzenie odbędzie się bez udziału publiczności, 
transmitowane na żywo na naszej facebookowej 
stronie: Facebook/Miejski Dom Kultury „Ligota”

Spotkanie online Klubu 
dyskusyjnego pt. „Wieczór 
z piosenką na każdą okazję”
25 stycznia, godz. 18.00

Ponadto zapraszamy na internetowe strony: 
www.mdkligota.pl 

 oraz na Facebook/Miejski Dom Kultury 
„Ligota”, na których zamieszczane są regularnie 

różnorodne zajęcia i cykle tematyczne

MDK „Południe”
ul. Boya-Żeleńskiego 83

tel. 32 209 47 72
e-mail: mdk@mdkpoludnie.com

www.mdkpoludnie.com

W styczniu zapraszamy do Kostuchny i Murcek 
na wydarzenia w ramach akcji „Zima w Mieście 
2021”. Pamiętamy też o rocznicy śmierci Zbyszka 
Cybulskiego oraz zachęcamy do wzięcia udziału 
w konkursie na domową betlejkę.

Kostuchna, ul. T. Boya-Żeleńskiego 83

Betlejka domowa – konkurs
do 5 stycznia

Śląski Teatr Lalki i Aktora  
„Ateneum” 
ul. św. Jana 10  

tel. 32 253 82 21
e-mail: biuroateneum@o2.pl

www.ateneum.art.pl

Ferie z Oskarem
Cykliczne warsztaty online, 11–15 
stycznia, godz. 9.00–11.00
Zapraszamy dzieci w wieku 6–9 lat na cykl 
kreatywnych zabaw teatralnych i twórczych 
zainspirowanych słuchowiskiem pt. „Oskar 
i rzeczy”. Podczas 5-dniowych warsztatów 
będziemy wspólnie odkrywać sekretne życie 
przedmiotów codziennego użytku, tworzyć sce-
ny teatralne, fotografować, a nawet naprawiać 
stare, niepotrzebne sprzęty. Obowiązuje udział 
w całym cyklu, tj. 5 dni. Udział w zajęciach jest 
bezpłatny. Spotkania będą odbywać się za po-
mocą programu ZOOM.
Zapisy: edukacja@ateneumteatr.pl

Rada Jednostki Pomocniczej nr 21 w Kostuch-
nie wraz z MDK „Południe” ogłaszają konkurs na 
szopkę domową w tradycji betlejemki śląskiej. 
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Więcej 
szczegółów na www.mdkpoludnie.com.

Program akcji  
„Zima w Mieście 2021” 
4–17 stycznia
„Ferie z filmem”, codziennie, godz. 9.30–11.00 
– projekcje najnowszych przebojów filmowych 
dla dzieci
Gry planszowe, codziennie, godz. 11.30–13.00 – 
rozgrywki planszówek
Zajęcia plastyczne, poniedziałki i czwartki, godz. 
11.30–13.00
Zajęcia artystyczne i animacje, wtorki i piątki, 
godz. 11.30–13.00
Bal zimowy, 15 stycznia, godz. 10.00–12.00 – 
zabawa z DJ Marcelem i animatorką Stokrotką 
na lodowisku w Murckach

Zbigniew Cybulski 
– pro memoria
od 8 stycznia
Wystawa dokumentalna poświęcona Zbigniewowi 
Cybulskiemu w 54. rocznicę śmierci aktora

Zarzecze, ul. P. Stellera 4

Program akcji  
„Zima w Mieście 2021” 
4–17 stycznia
„Ferie z filmem”, codziennie, godz. 9.30–11.00 
– projekcje najnowszych przebojów filmowych 
dla dzieci
Gry planszowe, codziennie, godz. 11.30–13.00 – 
rozgrywki planszówek
Zajęcia artystyczne i animacje, poniedziałki i 
czwartki, godz. 11.30–13.00
Zajęcia plastyczne, wtorki i piątki, godz. 11.30–
13.00
Bal zimowy, 15 stycznia, godz. 10.00–12.00 – 
zabawa z DJ Marcelem i animatorką Stokrotką 
na lodowisku w Murckach

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

 „ZIMA W MIEŚCIE 2021”

Ekspresem polarnym 
na Koszutkę
Już w styczniu wyruszymy we wspólną podróż eks-
presem polarnym. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, 
gier i zabaw. Będą reniferowe ozdoby na choinkę, 
a także zimowe zagadki. Dokąd zaprowadzi nas 
ta przygoda? Przekonajcie się sami! Zapraszamy 
wszystkie dzieci w wieku od 6 do 12 lat od 4 do 15 
stycznia (poniedziałek, środa, piątek), w godzinach 
10.00–13.00.
Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy

filia „Dąb”, ul. Krzyżowa 1

„ZIMA W MIEŚCIE’2021”

Puk, Puk!
To ja, wasz dębowy skrzat Zaszybek, mieszkający 
w MDK „Koszutka” filia „Dąb” w Katowicach. Ser-
decznie zapraszam was, drogie dzieci, w wieku od 
6 do 12 lat w podróż po Krainie Baśni wraz z moją 
przyjaciółką wróżką Gizelą, która ostatnio miała 
lekki wypadek: wypożyczyła bardzo ciekawą książ-
kę z biblioteki i nie mogąc się doczekać, zaczęła 
czytać podczas lotu do domu. Tak się zaczytała, 
że nie zauważyła wielkiego drzewa i uderzając w 
nie, złamała sobie skrzydełko. Wszystkie baśnie 
wypadły i pomieszały się. Jako dobry przyjaciel 
Gizeli chciałbym jej pomóc, o co was też proszę, 
zapraszając do wspólnej przygody pełnej zabaw, 
zagadek, kreatywnych wyzwań, twórczych warsz-
tatów w każdy poniedziałek, środę i piątek od 4 
do 15 stycznia, w godzinach 10.00–14.00. Wstęp 
bezpłatny, obowiązują zapis

Wieczory Muzyczne
30 stycznia, godz. 17.00
Koncert poświęcony pamięci kompozytora Sta-
nisława Moniuszki w wykonaniu chóru męskiego 
Hejnał z Katowic. Koncert w sali audiowizualnej 
MDK „Koszutka” filia „Dąb” przy ul. Krzyżowej 1 lub 
online

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

www.mdk.katowice.pl

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

Akcja „Zima w Mieście” odbędzie się, jeśli 
pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE”

4–15 stycznia, godz. 10.00–13.00 
4 stycznia – „Spotkanie ze sztuką” – zajęcia 
organizacyjne, gry i zabawy integracyjne, zapo-
znawcze kalambury
5 stycznia – „Spotkanie ze sztuką” – Mały Cera-
mik – zróbmy kubeczki i małe miseczki
8 stycznia – „Spotkanie ze sztuką” – wyjście do 
teatru – jak się zachować, ubrać i czego się tam 
spodziewać
11 stycznia – „Spotkanie ze sztuką” – zajęcia ta-
neczne – poznajmy różne rodzaje tańców i spró-
bujmy je zatańczyć!
13 stycznia – „Spotkanie ze sztuką” – Mały Cera-
mik – etap szkliwienia kubków i miseczek
15 stycznia – „Spotkanie ze sztuką” – zajęcia 
malarskie – zmalujmy coś!

Obowiązują zapisy!

Utalentowane Szopienice
15 stycznia
Wystawa online fotografii lokalnych artystów ama-
torów

Warsztaty  
na Dzień Babci i Dziadka
18 stycznia
zajęcia online

Lekcje angielskiego online
styczeń

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

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE”.  
HURRA, ZIMA!

„W zdrowym ciele 
zdrowy duch”
5–15 stycznia, godz. 10.00–13.00
5 stycznia – zajęcia organizacyjne, poznajemy się. 
Integracyjne gry i zabawy ruchowe. Opowiadamy 
o tym, jak zdrowiej żyć
7 stycznia – zajęcia artystyczno-plastyczne, 
tworzymy zimowe dzieła sztuki: rzeźby z masy 
solnej
8 stycznia – wyjście na plac zabaw do Parku 
Olimpijczyków: jazda na sankach, zabawy spor-
towe, konkurs na rzeźbę z śniegu, gry i zabawy 
na wolnym powietrzu
11 stycznia – zabawy plastyczne techniką „pa-
per mache”: zdrowe owoce i warzywa, a także 
konkursy sportowe, sprawnościowe z wiedzy o 
zdrowiu i ochronie środowiska
13 stycznia – „Mini Mam Talent”: prezentujemy 
swoje umiejętności. Zajęcia terenowe – ekolo-
giczne z Centrum Przyrody Górnego Śląska, pt. 
„Leśne zimowe wędrówki”
15 stycznia – kostiumowy bal karnawałowy na 
zakończenie Akcji Zima
Obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona

O czym mówią przysłowia 
styczniowe – czyli słów kilka 
o mądrościach ludowych 
oraz konkurs plastyczny 
dla dzieci, online
19 stycznia 

Coś dla dzieci i nie tylko 
– kolorowanie nie jest 
nudne z aplikacją Quiver
22 stycznia
Niezwykły zimowy ożywiony świat z aplikacją Qu-
iver

Bałwankowe łamigłówki 
dla dzieci online
25 stycznia

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” 
Filia nr 2 

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

Teatr dla dzieci „Pan 
Antenka i srebrny kubraczek” 
– Teatr Trip online
19 grudnia 2020 – 31 stycznia 2021

„ZIMA W MIEŚCIE 2021”

4–15 stycznia, godz. 10.00–13.00
Obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona

4 stycznia – Dzień Kubusia Puchatka – animacje 
diy, postacie z bajek – improwizacje teatralne, 
kreskówkowy quiz stulecia
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7 stycznia – Dzień Bigosu! Zrobimy bigos w te-
atrze, bigos w języku, a na deser – bigos w sztu-
ce!
8 stycznia – Dzień nie z tego świata – Escape 
Room w domu kultury, tajemnice Ewalda Gawlika 
i Izby Śląskiej
11 stycznia – Roślinny zawrót głowy – warsztaty 
rękodzieła, interaktywne slajdowisko „Inne spoj-
rzenie na świat roślin”, teleturniej, gry i zabawy 
taneczne
13 stycznia – Dzień Ilustracji – różne metody 
rysunkowe, top of the top polskiej ilustracji, se-
ans filmowy
15 stycznia – Nie ma dobrych ferii bez karnawa-
łowego balu! Rio de Janerio w wersji covidowej, 
czyli animacje, gry i zabawy na miarę 2021 roku
19 stycznia – Kosmiczne warsztaty online dla 
poszukiwaczy międzygalaktycznych przygód
20 stycznia – Kreatywna bitwa dla całej rodziny 
– doskonała gra na długie zimowe wieczory dla 
wszystkich domowników online
21 stycznia – Szkicownik muzyczny – cykl mu-
zycznych filmów edukacyjnych online
26 stycznia – DJ, VJ, AR, VR – wszystko, co 
trzeba wiedzieć o tych tajemniczych skrótach i 
możliwościach ich eksploracji, online
27 stycznia – Zabawki, które mogą zrobić naj-
młodsi – warsztat plastyczny online
28 stycznia – Dzieci czują kino – cykl filmów 
edukacyjnych online

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

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

e-mail: sekretariatmdk@ 
mdkbogucice-zawodzie.pl

www.mdkbogucice-zawodzie.pl

Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne i 
ograniczoną liczbę osób mogących przebywać 
jednocześnie w pomieszczeniach, na wszystkie 

zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy.

„ZIMA W MIEŚCIE 2021”

W okresie od 4 do 15 stycznia zapraszamy ser-
decznie uczniów szkół podstawowych do udziału w 
akcji „Zima w Mieście”. Szczegółowy harmonogram 
zajęć i forma warsztatów jest dostępna na stronie 
internetowej www.mdkbogucice-zawodzie.pl

OFERTA ONLINE

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

Słuchowisko dla dzieci „O 
krasnoludkach i sierotce 
Marysi” Marii Konopnickiej
22 i 29 stycznia, godz. 18.00, FB

Sztuka na czas!
22 i 29 stycznia, godz. 12.00, FB, YT, www

„Znamy Bałkany” – spotkanie 
miłośników Bałkanów
28 stycznia, godz. 19.00, FB

Muzeum Śląskie
ul. T. Dobrowolskiego 1

40-205 Katowice
tel. 32 213 08 70

www.muzeumslaskie.pl

Kto widział różowe jelenie,  
czyli ferie w Muzeum Śląskim
W czasie ferii zimowych Muzeum Śląskie zaprasza na ro-
dzinne warsztaty online na  wystawie Antoniego Tobo-
rowicza „Imaginarium”. Podczas zajęć wspólnie można 
wejść w świat kolorowych, fantastycznych stworzeń, po-
słuchać baśni, a na koniec zrobić figurki zwierząt z plaste-
liny i patyczków. Terminy warsztatów: 7 i 13 stycznia o go-
dzinie 11.00. Przewidywany czas trwania to 30-40 minut.
Antoni Toborowicz to  jeden z  najciekawszych twór-
ców sztuki tzw. pogranicza. Nie jest on twórcą „naiw-
nym”, gdyż ma świetne rzemiosło, ani artystą typowo 
„ludowym”, ponieważ nie podejmuje wyłącznie trady-
cyjnych tematów sakralnych. Ma natomiast silną oso-
bowość artystyczną oraz nieszablonową wyobraźnię. 
W  swojej twórczości wykorzystuje drewno, wiklinę, 
skórę, sierść, blachę czy kamień. W jego pracach wi-
dać również zachwyt twórczością dzieci.
Na wystawie „Imaginarium. Rzeźby Antoniego To-
borowicza z Woli Libertowskiej” znajdują się obiekty 
ze zbiorów Muzeum Śląskiego oraz prywatnych zbio-
rów artysty, tworzącego we  wsi Wola Libertowska 
w powiecie zawierciańskim w województwie śląskim.
Warsztaty zostały przygotowane z myślą o dzieciach 
w wieku 6-9 lat. Odbędą się na platformie Microsoft 
Teams w czasie rzeczywistym. Koszt dostępu do plat-
formy wynosi 7 zł. Przed warsztatami zapisane oso-
by otrzymają link do udziału w spotkaniu (przesłany 
na adres mailowy, z którego dokonano zakupu bile-
tów). Przed warsztatami edukatorzy proszą o przygo-
towanie kolorowej plasteliny oraz niewielkich patycz-
ków zebranych w lesie lub parku.
Bilety w cenie 7 zł będą dostępne w sprzedaży od 1 
do  5 stycznia 2021r. do  godziny 12.00 na  stro-
nie http://bilety.muzeumslaskie.pl.
W razie pytań prosimy kontakt na: warsztatymuzeal-
ne@muzeumslaskie.pl
Szczegóły znajdują się na stronie internetowej.

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

wystawy stałe: „Z dziejów Katowic”, „W kamienicy 
mieszczańskiej. Codzienność i odświętność”, „W kamie-
nicy mieszczańskiej. U sąsiadów na pokojach i w kuchni”
wystawa czasowa: „Dwurnik. Totalnie. Malarstwo”, 
czynna do 14 marca

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE” 
Bezpłatne zajęcia dla grup
Warsztaty plastyczne „W mieście Edwarda Dwurnika”. 
Zajęcia będą składały się z dwóch części – w pierw-
szej uczestnicy zwiedzą wystawę o malarstwie Edwar-
da Dwurnika, w drugiej wykonają samodzielnie in-
dywidualne prace z wykorzystaniem różnorodnych 
materiałów plastycznych, 4–5, 7–8, 11–15 stycznia, 
godz. 10.00–12.00

DZIAŁ ETNOLOGII MIASTA 
ul. Rymarska 4, tel. 32 353 95 59

wystawy stałe: „Mistrzowie Grupy Janowskiej”, „U nos 
w doma na Nikiszu. We wnętrzu nikiszowieckiego 
mieszkania”, „Woda i mydło najlepsze bielidło. W pral-
ni i maglu na Nikiszowcu”
wystawa czasowa: „Dwurnik. Totalnie. Matejko współ-
czesności”, czynna do 14 marca

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE”
Bezpłatne zajęcia dla grup
Warsztaty plastyczne „Fantastyczne stwory Teofila 
Ociepki i jak je odnaleźć”. Zajęcia przygotują uczest-
ników do odbioru malarstwa Grupy Janowskiej ze 
szczególnym uwzględnieniem twórczości Teofila 
Ociepki. Poznanie prac artysty będzie inspirować do 
wykreowania własnych stworów, wykonanych tech-
nikami mieszanymi, 5, 7–8, 11–15 stycznia, godz. 
10.00–11.30

DZIAŁ TEATRALNO-FILMOWY 
ul. Kopernika 11, tel. 32 745 17 28, 514 499 614

wystawa stała: „Muzeum Barbary i Stanisława Pta-
ków”
wystawa czasowa: „Dwurnik. Totalnie. Na papierze”, 
czynna 7.09.2020 – 14.03.2021

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE”
Bezpłatne zajęcia dla grup
Warsztaty plastyczne: „Mały kostiumograf”, „Kape-
lusznik”, „Maskarada” połączone ze zwiedzaniem wy-
stawy stałej „Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków”, 
4–5, 7–8, 11–15 stycznia, godz.10.00–12.00

DZIAŁ GRAFIKI IM. PAWŁA STELLERA 
ul. Kościuszki 47,  

tel. 32 728 85 57, 534 800 413
wystawa stała: „Paweł Steller – katowiczanin  z wy-
boru”
wystawa czasowa: „Dwurnik. Totalnie. Grafika”, czyn-
na 7.09.2020 – 14.03.2021

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE”
Bezpłatne zajęcia dla grup
Warsztaty graficzne „Wariacje wokół Dwurnika”,  
11–15 stycznia, godz.11.00–12.30
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NASZE

JEDZENIE NA WYNOS
Baza „Jedzenie na wynos” stała się in-
spiracją dla mieszkańców i pomocą dla 
branży gastro. Podczas kolejnych ob-
ostrzeń związanych z pandemią, znów po-
lecamy mieszkańcom firmy, które oferują 
usługi gastronomiczne na wynos. 
Wszystkie podmioty, które chcą znaleźć 
się w zestawieniu, zachęcamy do wysłania 
zgłoszenia drogą mailową do Wydziału Ko-
munikacji Społecznej Urzędu Miasta Kato-
wice na adres: k@katowice.eu z tematem 
„JEDZENIE NA WYNOS”. W mailu należy po-
dać nazwę firmy, jej adres, mail, stronę www 
(jeśli firma posiada) oraz telefon. 

BAZA PRZEDSIĘBIORCÓW
Przed świętami miasto zaproponowało 
stworzenie bazy firm oferujących rzeczy, 
które mogą stać się świątecznym pre-
zentem. Firmom dziękujemy za liczne 
zgłoszenia, a mieszkańcom – za wspar-
cie lokalnych przedsiębiorców. Święta 
za nami, ale baza jest jak najbardziej ak-
tualna – można tam 
znaleźć inspirację np. 
na prezent urodzinowy. 
Szczegóły na stronie-
koronawirus.katowice.eu. 
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FELIETON GIEKSY

Sportowe podsumowanie roku GieKSy
W styczniu GKS Katowice podsumuje 
miniony rok. Kibice tradycyjnie wybiorą 
laureatów „Złotych Buków”, czyli plebi-
scytu na najlepszych sportowców po-
szczególnych sekcji GieKSy. Najważniej-
sze emocje będą oczywiście dotyczyć 
wydarzeń sportowych. A tych w styczniu 
nie zabraknie.
Początek roku to intensywny okres dla ho-
keistów. Na styczeń zaplanowano aż dzie-
więć meczów ligowych. Stawka w PHL 
jest w tym sezonie niezwykle wyrównana. 
Tym samym każdy zdobyty punkt będzie 
na wagę złota, bo pozwoli na przystąpienie 
do rywalizacji w play-off z jak najwyższej 
pozycji. Spore nadzieje wiążemy z nowymi 
hokeistami GKS-u. Do kadr drużyny do-
łączyło dwóch Finów. – Przede wszystkim 
chcę sprawić, że dzięki mnie lepsi staną 
się także moi koledzy, zarówno na lodzie, 
jak i poza nim – podkreśla Jyri Marttinen, 
który ma w dorobku wicemistrzostwo 
świata. Próbkę bardzo wysokich umiejęt-
ności zdążył już dać także napastnik Mikael 
Kuronen. Transmisje wszystkich spotkań 
dostępne na polskihokej.tv.

Siatkarze GKS-u Katowice, ob-
wołani jedną z pozytywnych niespo-
dzianek w sezonie 2020/2021 PlusLigi, 

wciąż walczą o ligowe punkty i plasu-
jąc się w górnej części tabeli, dają sygnał 
walki o fazę play-off. Drużyna Grzegorza 
Słabego rozpocznie siatkarski rok 2021 
bardzo wcześnie i od mocnego uderzenia. 
Już 3 stycznia rywalem GieKSy w domo-
wym meczu będzie PGE Skra Bełchatów; 
będzie to pierwszy z serii styczniowych me-
czów z najlepszymi zespołami PlusLigi.

Zmiany w terminarzu sprawiły, 
że katowiczanie rozegrają w styczniu 
aż 6 meczów, w tym dwukrotnie zmie-
rzą się z zaliczanymi do ligowej czołówki 
klubami z Bełchatowa i Jastrzębia-Zdroju. 
Ponadto na ich drodze czekają uczestnicy 
Ligi Mistrzów, czyli Grupa Azoty ZAKSA 

Kędzierzyn-Koźle i Verva Warszawa OR-
LEN Paliwa. Tym większe wsparcie jest 
potrzebne „Drużynie na Pięć”! Spotkania 
siatkarskiego GKS-u Katowice zobaczyć 
można na antenach Polsatu Sport.

Piłkarze GKS-u Katowice zakończyli 
rundę jesienną 2. ligi wyjazdowym zwy-
cięstwem ze Stalą Rzeszów. Po siedemna-
stu meczach podopieczni trenera Rafała 
Góraka mają na swoim koncie 38 punk-
tów, co daje im drugie miejsce w tabeli 
przed rundą rewanżową. Zespół rozpo-
czął już przerwę i do wspólnych zajęć po-
wróci 11 stycznia. W dwóch następnych 
dniach piłkarze GieKSy przejdą testy mo-
toryczne. W dniach 24–31 stycznia zespół 

wyjedzie na zgrupowanie do Bielska-Bia-
łej. W trakcie zimowego okresu przygoto-
wawczego nasz zespół rozegra dziewięć 
meczów sparingowych. Wśród rywali m.in. 
zespół z Ekstraklasy oraz trzy drużyny wy-
stępujące w 1. lidze. W styczniu czekają nas 
mecze kontrolne z MKS-em Kluczbork, 
Cracovią, LKS-em Goczałkowice, GKS-em 
Tychy, Rekordem Bielsko-Biała i Polonią 
Bytom. Pierwszy mecz ligowy rundy wio-
sennej zaplanowany jest na weekend 27/28 
lutego. Wówczas przy Bukowej zmierzymy 
się z Sokołem Ostróda. Przerwę rozpoczęły 
także piłkarki GieKSy, które rundę jesienną 
zakończyły na 6. miejscu w tabeli Ekstra-
ligi z dorobkiem 16 punktów. W ostatnim me-
czu 2020 roku podopieczne trenera Witolda 
Zająca wywalczyły awans do kolejnej rundy 
Pucharu Polski, gdy na wyjeździe pokonały 
Czarnych II Sosnowiec. Powrót do wspólnych 
treningów zespół także zaplanował na ponie-
działek, 11 stycznia. W kolejnych dniach pił-
karki przejdą szereg testów i badań. W trakcie 
zimowych przygotowań drużyna rozegra 
pięć meczów kontrolnych. W styczniu cze-
kają nas sparingi z Banikiem Ostrawa oraz 
Górnikiem Łęczna. Pierwsza wiosenna ko-
lejka Ekstraligi zaplanowana jest na weekend 
6/7 marca.   (GKS)

NAJBARDZIEJ ZNANY MIEJSKI CYKLISTA

– To był przede wszystkim jubileuszowy 95. rok rowerowego żywota katowickiego Ebeco 
z 1925 roku, z Fabryki Rowerów, Gramofonów i Wyrobów Metalowych EBECO, czyli roweru 
z pięciokrotnym tytułem „Najstarszy Rower Produkcji Polskiej”, zdobywanym na ogólnopolskiej 
„RetROWERiadzie” w Poznaniu – podsumowuje mijający rok Wojciech Mszyca, katowiczanin, 
właściciel prywatnego, społecznikowskiego minimuzeum techniki prowadzonego pod 
patronatem Urzędu Miasta Katowice i Automobilklubu Śląskiego. 

To był pracowity rok dla pana Wojtka i jego zabytkowego pojazdu. Jego niemal stuletni rower 
np. jako jedyny reprezentował polskie historyczne rowery na dorocznej wystawie klubu Fahrrad-
Veteranen-Freunde-Dresden w Dreźnie czy był na „Rozruchu maszyn” w Muzeum Hutnictwa Cynku 
„Walcownia” w Szopienicach, gdzie prezentowano go na podium wraz z Harleyem-Davidsonem 
z 1924 roku. W grudniu zajechał na otwarcie Centrów Przesiadkowych Zawodzie i Brynów, gdzie trafił 
tam także pod wiatę rowerową! A to i tak tylko niewielka część z jego tegorocznych aktywności. 
Minimuzeum można zwiedzić po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym – 605 581 537. 

KATOWICZANIE NA PODIUM

Sukcesy młodych sportowców
Złota Emilia
Złote medale na trampolinie 1 m i 3 m, 
oraz złoty krążek w skokach z wieży – to 
dorobek katowickiej zawodniczki Emilii 
Witek z grudniowych Mistrzostw Pol-
ski w skokach do wody. Emilia startu-
jąca w kategorii junior młodszy zdobyła 
medale we wszystkich konkurencjach. 
Zawodniczka swoją przygodę ze spor-
tem zaczęła w sekcji akrobatyki spor-
towej pracowni gimnastyki Pałacu 
Młodzieży pod okiem trenerki Miro-
sławy Gruszki. W 2017 roku po obejrze-
niu treningu skoków do wody postanowiła 
spróbować sił w tej olimpijskiej dyscy-
plinie. Emilia na swoim koncie ma już 
wiele sukcesów w ogólnopolskich zawo-
dach. W przyszłym roku Emilia Witek 
przechodzi do Kat. B i zapewne będzie 
walczyć o powołanie do kadry narodo-
wej i kwalifikację do Mistrzostw Europy 
Juniorów. Emilia jest także laureatką na-
grody „Sportowa Nadzieja Katowic” z 2019 
roku. 

Na tegorocznych Mistrzostwach Pol-
ski bardzo dobrze zaprezentowała się także 
druga zawodniczka reprezentująca MKS 
„Pałac Młodzieży” – Aleksandra Lubacka, 
zajmując 6. miejsce odpowiednio na tram-
polinie 1 m i 3 m.

Zapaśnik na medal
Kamil Szygulski z klubu ZUKS GKS 
Katowice zdobył brązowy medal na  
IX Mistrzostwach Polski Młodzików w za-
pasach w stylu klasycznym. Zawody odbyły 
się w połowie listopada w Kostrzynie nad 
Odrą. To ogromny sukces Kamila, który 
zdobył swój pierwszy medal w Mistrzo-
stwach Polski w kat. 75 kg. Hala Kostrzyń-
skiego Centrum Szkolenia Zapaśniczego 
gościła rekordową liczbę dwustu dziesięciu 
uczestników mistrzostw Polski. – Walki 
stały na bardzo wysokim poziomie i widać 
było gołym okiem bardzo dobrą pracę wyko-
naną przez klubowych trenerów – jak pod-
kreśla obecny na mistrzostwach prezes PZZ 
Andrzej Supron. – Roczniki te są nadzieją 
polskich zapasów na igrzyska za osiem lat – 
dodał wicemistrz olimpijski z Moskwy.  
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