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Nagroda  
im. Kazimierza Kutza
W dniu 92. urodzin Kazimierza Kutza 16 lutego 
wręczono w Teatrze Śląskim nagrodę jego imie-
nia. Kapituła nagrody doceniła wyjątkowy kunszt 
aktorski Anny Dymnej i jej wrażliwość na los ludzi 
słabych i chorych. Anna Dymna od lat angażuje 
się w działalność społeczną. W 2003 r. założyła 
w Krakowie Fundację „Mimo Wszystko”. Fundacja 
pomaga osobom chorym i niepełnosprawnym.

WIĘCEJ – S. 2

Zmiany w dofinansowaniu  
na wymianę starych kotłów
W Katowicach zostały wprowadzone duże uła-
twienia dla osób chcących skorzystać z dofi-
nansowania miasta na wymianę kotła bądź 
instalację OZE – od lutego br. można otrzymać 
dofinansowanie bez konieczności ponoszenia 
kosztu przed otrzymaniem dotacji. Ten sposób 
realizacji z pewnością znacząco wpłynie na 
liczbę realizowanych wniosków.

WIĘCEJ – S. 4

O planach wobec działek 
przy ulicy Kościuszki  
i Astrów bez niedomówień
W ostatnim czasie wiele emocji wśród miesz-
kańców budzi przyszłość działki przy ul. 
Kościuszki, na której znajduje się stadion ka-
towickiej AWF, oraz sąsiedniej działki po kor-
tach tenisowych, która należy do firmy Opal 
Maximum. Kontrowersje budzą doniesienia 
o skali zabudowy postulowanej przez włada-
jącego terenem w sąsiedztwie stadionu AWF. 
Temat rodzi wiele dyskusji, ale pojawia się wo-
kół niego sporo niejasności.

WIĘCEJ – S. 5

 Zamelduj się,  
rozlicz podatek 
i korzystaj ze zniżek
Od ubiegłego roku mieszkańcy Katowic dzięki 
Katowickiej Karcie Mieszkańca mogą korzy-
stać z szeregu zniżek. Jej głównym celem jest 
premiowanie osób, które są zameldowane w 
Katowicach i tutaj odprowadzają podatki. Idea  
jest  prosta – jeżeli mieszkasz w Katowicach, to 
powinieneś się tu zameldować i odprowadzać 
podatek. Podpowiadamy, jak to zrobić.

WIĘCEJ – S. 6
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Jak co roku na wiosnę w Katowicach 
uruchamiane są kolejne programy 
włączające mieszkańców w decy-
dowanie o wydatkowaniu pieniędzy 

z budżetu miasta. 
Po tegorocznej inicjatywie lokal-

nej, w której wybrano zadania za prawie 
pół miliona złotych, nadszedł czas na uru-
chomienie najpopularniejszego narzędzia, 
dzięki któremu mieszkańcy naszego mia-
sta mają bezpośredni wpływ na zmiany 
dziejące się w Katowicach. W tym roku 
czeka nas już ósma odsłona budżetu oby-
watelskiego. Ubiegłoroczna edycja to re-
kordowe 415 zgłoszonych projektów oraz 
ponad 44 tysiące głosujących, którzy wy-
brali do realizacji w tym i przyszłym roku 
122 zadania. 

Prezydent Marcin Krupa zadecydował, 
by na projekty zgłaszane przez mieszkań-
ców przeznaczyć ponad 20,6 mln zł, z czego, 
po dużym zainteresowaniu z ubiegłego 
roku, prezydent wydzielił 3 mln zł na tzw. 
zielony budżet, do którego nabór wniosków 
rozpocznie się w kwietniu (więcej na temat 
Zielonego budżetu w kwietniowym wydaniu 
„Naszych Katowic”). Pozostałe środki, a więc 
ponad 17,6 mln zł zostaną przeznaczone 
na zadania z budżetu obywatelskiego, do 

którego nabór wniosków rozpocznie się już 
9 marca i potrwa do 22 kwietnia. 

Mieszkańcy Katowic włączają się w dzia-
łania związane z budżetem obywatelskim, 
bo widzą efekty swojego zaangażowania – 
mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. 
– Przez siedem lat katowiczanie wybrali łącz-
nie ponad 870 projektów, z których ponad 
700 zostało zrealizowanych. Powstały nowe 
ławki, chodniki, drogi rowerowe, zielone 
skwery, boiska, pierwszy wodny plac zabaw 
czy tężnia solankowa, a także niedawno od-
dany do użytku, po rewitalizacji, tor sanecz-
kowy w parku Kościuszki. Z efektów tych 
projektów korzystają tysiące mieszkańców. 
Katowiczanie dostali świetne narzędzie do 
wprowadzania realnych zmian swojego oto-
czenia i bardzo sprawnie z niego korzystają 
– dodaje prezydent. 

Coraz większe zainteresowanie budże-
tem obywatelskim jest wynikiem zaufania 
mieszkańców. Ich głosy znajdują odzwier-
ciedlenie w zrealizowanych inwestycjach. 
To także efekt ewolucyjnych zmian, jakie 
zachodzą w BO od początku funkcjono-
wania tego narzędzia w naszym mieście. 
Justyna Buchalik, naczelnik Wydziału Ko-
munikacji Społecznej Urzędu Miasta, wy-
jaśnia: – Większość zmian jest wynikiem 

rokrocznie prowadzonej ewaluacji. Nie 
wszystkie uwagi i propozycje mieszkań-
ców są możliwe do wprowadzenia, czasami 
jest to efekt ich niezgodności z zapisami 
ustawy o samorządzie gminnym, a czasami 
wzajemnego wykluczania się przesłanych 
uwag przez różne osoby. Natomiast zasady 
każdej kolejnej edycji podlegają zmianom, 
gdyż powinny odpowiadać na aktualne po-
trzeby mieszkańców.  

 Od tego roku osoby weryfikujące zada-
nia ze strony urzędu będą dokładniej przy-
glądać się określeniu przez wnioskodawców, 
czy zadania są przypisane do właściwej kate-
gorii (lokalne, ogólnomiejskie). – W ramach 
ewaluacji wpłynęło sporo zgłoszeń zwracają-
cych uwagę na projekty ochotniczych straży 
pożarnych, które rzeczywiście mogły budzić 
wątpliwości co do lokalnego charakteru tych 
zadań. Dlatego w tym roku będzie to element 
szczególnie brany pod uwagę podczas oceny 
formalno-prawnej wniosków – zaznacza Ju-
styna Buchalik. 

Więcej informacji na temat tegorocznej 
edycji BO, formularze zgłoszeniowe  

oraz generator wniosków można znaleźć 
na stronie www.bo.katowice.eu.

KOLEJNE MILIONY DO DYSPOZYCJI MIESZKAŃCÓW
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ANNA DYMNA LAUREATKĄ NAGRODY IM. KAZIMIERZA KUTZA

Ja cały czas płaczę, a Kazio się śmieje
W dniu 92. urodzin Kazimierza Kutza 
16 lutego wręczono w Teatrze Śląskim 
nagrodę jego imienia. Kapituła nagro-
dy doceniła wyjątkowy kunszt aktorski 
Anny Dymnej i jej wrażliwość na los ludzi 
słabych i chorych. Wzruszona laureatka, 
odbierając nagrodę, mówiła: – Ja cały 
czas płaczę, a Kazio się śmieje. To jest 
dla mnie naprawdę niezwykła chwila. Ka-
zia kochałam, zanim go poznałam. Spo-
tkałam go w najważniejszym momencie 
mojego życia. Jednym zdaniem pomógł 
mi. Nauczył mnie odwagi, dystansu. Da-
wał poczucie bezpieczeństwa.
Anna Dymna od lat angażuje się w działal-
ność społeczną. W 2003 r. założyła w Krako-
wie Fundację „Mimo Wszystko”. Fundacja 
pomaga osobom chorym i niepełnospraw-
nym. – Prowadzę fundację dla osób nie-
pełnosprawnych może dlatego, że Kaziu 
pokazał mi, że wszystko można. Założy-
łam ją, bo nie mogłam patrzeć na to, że lu-
dziom dzieje się krzywda. Nauczył mnie 
Kaziu, że trzeba się brać w garść, wyrażać 
swoje zdanie, mieć dystans. Szczęśliwa je-
stem bardzo, że mogę o Kaziu mówić. A tą 
nagrodą na pewno się podzielę z pewną 
osobą z niepełnosprawnością intelektu-
alną, która się uśmiechnie. Powiem wam, 
że szczęście jest, gdy na drodze swojego 
życia spotyka się takich ludzi jak Kaziu, 
wtedy się bezpieczniej żyje. Mówmy 
prawdę, cieszmy się życiem, róbmy coś, 
żeby ten świat był lepszy, żeby słabi nie byli 
sami i mogli się uśmiechać – powiedziała 
szczęśliwa laureatka. 

W laudacji Ryszard Koziołek, rektor Uni-
wersytetu Śląskiego, mówił: – Nagrodzili-
śmy artystkę wybitną, która posiada setki 
ról, współtworzy za ich sprawą historię 

polskiego półwiecza. Jest podziwiana przez 
widzów. Choć to role filmowe uczyniły z niej 
bohaterkę zbiorowej wyobraźni Polaków, jej 
miłością jest teatr. Wprowadziła na ekran de-
likatną urodę, wrażliwość i czułość. Przypo-
mniała, że sztuka to metamorfozy piękna. 
Nie wystarczy jednak być wybitnym artystą, 

by zdobyć nagrodę, trzeba udowodnić, że ży-
cie może być sztuką.

Dymna odebrała statuetkę zaprojekto-
waną przez zmarłego niedawno malarza 
Erwina Sówkę, a wykonaną przez Ksawe-
rego Kaliskiego – artystę, rzeźbiarza, wy-
kładowcę katowickiej ASP. 

Nagroda ma charakter finansowy, wy-
nosi 50 tys. zł, a jej fundatorem jest prezydent 
miasta Katowice. Marcin Krupa w trakcie gali 
zwrócił uwagę na pracowitą drogę reżysera: 
– Mistrz przeszedł długą i niełatwą drogę, 
by dotrzeć na sam szczyt, choć do końca ży-
cia nie zabiegał ani o artystyczną wygodę, ani 
też o popularność za wszelką cenę. To Kazi-
mierz Kutz swoimi filmami wprowadził Śląsk 
do kanonu polskiej kultury. 

Prezydent wyraził radość z powodu 
przyznawania nagrody właśnie w Katowi-
cach, w rodzinnym mieście reżysera, które 
wywarło tak istotny wpływ na jego twór-
czość. – Żywię przy tym nadzieję – mówił 
prezydent – że laureaci podążą śladem Ka-
zimierza Kutza i tak jak on staną się bez-
cennymi ambasadorami naszego regionu, 
zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. 

Wśród nominowanych, oprócz Anny 
Dymnej, byli również: Janosch, prof. Tadeusz 
Sławek, Wojciech Smarzowski i Szczepan 
Twardoch. Idea Nagrody im. Kazimierza 
Kutza wyrosła z przekonania o fenomenie 
jego osoby. Niezwykle rzadko zdarza się 
artysta, który swoją twórczością oraz spo-
łecznym zaangażowaniem obejmuje światy 
tak odległe, jak sztuka, polityka i los Śląska. 
– Chcę, by nagroda miała rezonans nie ślą-
ski, a ogólnopolski, a nawet w przyszłości 
międzynarodowy. Mam nadzieję, że ponie-
siecie tę ideę w świat – mówił na gali Robert 
Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego. 

Nagroda będzie wręczana co roku 
za wybitne dokonania artystyczne, które 
odgrywają istotną rolę w aktualnej debacie 
publicznej. Inicjatorami nagrody są: Marcin 
Krupa, prezydent miasta Katowice, Robert 
Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego, oraz 
Ryszard Koziołek, rektor UŚ. (SR)

NOWA STANICA ŻEGLARSKA NAD STAWEM MORAWA

Spełnia się marzenie kilku pokoleń harcerzy
Wkrótce rozpocznie się budowa stani-
cy nad stawem Morawa. Na inwestycję 
czekali szczególnie harcerze. Od lat 
prężną działalność prowadzi tu 10. Har-
cerska Drużyna Żeglarska im. gen. Ma-
riusza Zaruskiego.
 – Marzenie kilku pokoleń harcerek i harce-
rzy właśnie zaczyna się spełniać. Dzięki nowej 
stanicy będziemy zdobywać kolejne harcer-
skie umiejętności, a także organizować zajęcia 
dla społeczności lokalnej, zgodnie z dewizą, 
że zostawimy ten świat lepszym, niż go za-
staliśmy – mówi drużynowy 10. Harcerskiej 
Drużyny Żeglarskiej phm. Filip Bałazy. W lu-
tym Urząd Miasta podpisał z firmą ANNA-
-BUD sp. z o.o. umowę, zgodnie z którą nowa 
stanica żeglarska ma być gotowa w połowie 
przyszłego roku. 

– By harcerze i mieszkańcy Katowic mo-
gli w pełni korzystać z potencjału tego miejsca, 

potrzebna jest nowoczesna infrastruktura. 
Dlatego stary obiekt zostanie rozebrany. 
Nowy budynek będzie miał trzy kondygna-
cje i znajdą się w nim: hangar na łodzie, szkut-
nia, żaglownia, magazyn oraz cztery sale 
spotkań dla harcerzy i zuchów. Obiekt po-
mieści także wielofunkcyjną salę z zapleczem 

kuchennym, toalety i natryski – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic. 

Teren przy południowym brzegu stawu 
będzie na nowo zagospodarowany. Na-
brzeże zostanie przystosowane do wodo-
wania jednostek pływających, powstaną 
tutaj m.in. keja i pomost dla żeglarzy, 

przebieralnia i natryski plażowe. Cały obiekt 
będzie przystosowany do użytkowania przez 
osoby niepełnosprawne. Nowa aranżacja te-
renu obejmie także uporządkowanie zieleni, 
wykonanie alejek dla pieszych i montaż no-
wego oświetlenia. Prace w terenie rozpoczną 
się w pierwszej połowie tego roku i zakoń-
czą w drugim kwartale 2022 roku. Koszt in-
westycji to ok. 5,2 mln zł. 

Nowa stanica to tylko początek prze-
mian w Dolinie Pięciu Stawów. Połączenie 
wodne między stawami Morawa i Borki, drogi 
rowerowe, boisko do siatkówki, krąg grillowy, 
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. Obec-
nie trwa przetarg na wykonanie usług projek-
towych dla tego zadania.   (JG)

Anna Dymna odebrała statuetkę zaprojektowaną przez zmarłego niedawno malarza Erwina Sówkę,  
a wykonaną przez Ksawerego Kaliskiego – artystę, rzeźbiarza, wykładowcę katowickiej ASP
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Już w przyszłym roku harcerze z Szopienic będą mieć nową stanicę. A to nie koniec zmian w tej okolicy
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KONKURS „KOPALNIA START-UPÓW”

Kopalnia start-upów  
i milion do podziału dla najlepszych
Czas na młody biznes – mówią Katowi-
ce i ogłaszają wyjątkowy konkurs. Kato-
wickie startupy mają szansę sprawdzić 
się w wyzwaniu postawionym przez mia-
sto Katowice i zawalczyć o spore pienią-
dze, które pozwolą wdrożyć ich pomy-
sły w życie. 
Na początku marca ruszył nabór wniosków 
do „Kopalni Start-upów”, konkursu na miej-
ski start-up.  Jego celem jest wybór najlepszych 
start-upowych projektów rodem z Kato-
wic.  W ciągu trzech lat na nagrody zostanie 
przeznaczony milion złotych, a w pierwszej 
edycji na trójkę laureatów czeka 330 tysięcy 
zł do podziału, w tym dwuletnie pakiety 
na wynajem biura w Miejskim Inkubatorze 
Przedsiębiorczości Rawa.Ink. 

To pierwsza edycja konkursu 
na miejski start-up, którego organizatorem 
jest miasto Katowice. I pierwszy tego typu 
konkurs organizowany na Śląsku. Kon-
kurs stanowi realizację jednego z punktów 
„Umowy z mieszkańcami Prezydenta Miasta 
Katowice”. – Katowice zmieniają się na na-
szych oczach. Stolica województwa śląskiego, 
która słynęła z przemysłu, a w szczególno-
ści z działalności górniczej, stawia na inno-
wacje i kreatywność. Konkurs nadaje nowy 
wymiar pojęciu kopalni, skąd zamiast wę-
gla będziemy wydobywać innowacje i dobre 

pomysły. Chcemy promować Katowice jako 
miejsce przyjazne młodemu biznesowi i start-
-upom. Cieszę się, że do udziału w  samym 
procesie konkursowym udało nam się pozy-
skać wielu znakomitych ekspertów, którzy 
podjęli się weryfikacji pomysłów bizneso-
wych i wyłonienia najlepszych z nich. Będą oni 
również dzielić się swoją wiedzą i doświad-
czeniem, pomagając w przygotowaniach do 
kolejnych etapów konkursu – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic.

Konkurs przewiduje konkuren-
cyjną w skali kraju pulę nagród. Jest też nie-
standardowo skierowany do start-upów, które 

dopiero przygotowują się do wdrożeń swo-
ich pomysłów. Teraz startuje pierwsza edy-
cja, a w planach są przynajmniej dwie kolejne. 
– Konkurs jest pomyślany jako ważny, ale nie 
jedyny element strategii budowania w Kato-
wicach silnego ekosystemu start-upowego, 
który, jak pokazują najnowsze trendy, stał się 
nieodzowny w tworzeniu silnej gospodarki. 
Zależy nam, aby najlepsze start-upy z Kato-
wic miały szansę rozwijać się w swoim mie-
ście, dlatego poza środkami finansowymi, 
które można zainwestować w rozwój, pro-
ponujemy najlepszym dwuletni ekwiwa-
lent w postaci biura w pakiecie w Miejskim 

Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.
Ink. Chcemy śledzić i wspierać ich 

rozwój, a przy tym szczycić się tym, 
że stworzyliśmy przyjazne miej-
sce do innowacyjnych wdrożeń. 
Razem z biurem w grę wchodzi 
przecież cała bogata oferta inkuba-

cji w Rawa.Ink – mówi Mariusz Jan-
kowski, naczelnik Wydziału Obsługi 

Inwestorów. 
Dla zwycięzcy przewidziano 150 tys. zł, 

dla laureata drugiej nagrody 100 tys. zł, a dla 
zdobywcy trzeciego miejsca – 80 tys. zł. 
Wszystkie nagrody zawierają ekwiwalent 
za dwuletni pakiet biura w Rawa.Ink w wy-
sokości 36 tys. zł. 

Uczestnicy konkursu będą mieli oka-
zję współpracować z cenionymi eks-
pertami i mentorami, poszerzając swoją 
wiedzę w zakresie innowacji, zarządzania 
projektami i kierowania zespołem, a także 
w zakresie kompetencji biznesowych. W trak-
cie procesu konkursowego powyższe obszary 
kompetencyjne będą wzmacniane poprzez 
tzw. smart money w ramach dwóch progra-
mów mentoringowych. 

Nabór projektów kończy się 14 marca. 
Laureatów poznamy w czerwcu. Więcej 
na stronie kopalniastartupow.katowice.eu.

 (RED)

RAPORT ABSL „SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W KATOWICACH”

Katowice w pierwszej piątce pod względem 
atrakcyjności inwestycyjnej 
Według nowego raportu ABSL „Sek-
tor nowoczesnych usług bizneso-
wych w Katowicach” miasto Katowice i GZM 
to jeden z pięciu najważniejszych ośrod-
ków w Polsce, w których prężnie rozwija się 
sektor nowoczesnych usług dla biznesu od-
powiadający za 3,0–3,5% PKB Polski. W cią-
gu ostatnich 4 lat na tym obszarze wzrost 
zatrudnienia w centrach usług osiągnął pra-
wie 70%. W wymienionych ośrodkach domi-
nującą kategorią są usługi IT. 
Od 2016 roku w Katowicach powstało 30 
nowych centrów usług. Czynnikiem prze-
mawiającym za lokalizacją centrów właśnie 
tutaj jest korzystna lokalizacja, dogodna 
strefa czasowa pozwalająca obsługiwać inne 
regiony oraz potencjał, m.in. pod względem 
rynku pracy i wielkości zasobów wykształ-
conych pracowników.

W Katowicach i GZM w centrach usług 
zatrudnionych jest 27 tys. pracowników. 

Prognozy trendów na rynku pracy oraz re-
latywnie wysoka odporność branży na szok, 
jakim jest pandemia, wskazują, że do końca 
2021 liczba osób pracujących w sektorze 
na tym obszarze przekroczy 28,5 tys. pra-
cowników. Dynamika wzrostu zatrud-
nienia w 2020 w stosunku do 2019 była 
na poziomie 11,5%, co jest wynikiem lepszym 
niż wskaźnik dla całego kraju, który wyniósł 
10%. Na obszarze Katowic i Metropolii GZM 
funkcjonuje 114 centrów nowoczesnych 
usług biznesowych z 19 państw, z czego zde-
cydowana większość (90) w Katowicach. 
– Zaprezentowane w raporcie analizy po-
twierdzają wysoki potencjał inwestycyjny 
Katowic, będących centralnym miastem 
ponad 2-milionowej metropolii. Z ogromną 
satysfakcją obserwujemy, że niezależnie od 
pandemii tempo wzrostu w sektorze utrzy-
muje się na wysokim poziomie. Zwłaszcza 
teraz, kiedy globalna gospodarka znalazła 

się w trudnej sytuacji, ważne jest tworzenie 
atrakcyjnych miejsc pracy, które wpłyną 
na decyzje młodych ludzi o związaniu swojej 
przyszłości z naszym miastem, a tym samym 
– na dalszy rozwój sektora i wzmocnienie 
marki Katowic na rynku nowych technologii 
– mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Katowice oczami branży  
i w świetle statystyk 
– Katowice i GZM zostały wysoko ocenione 
– to tylko pokazuje, że władze miasta ob-
serwują trendy i odpowiadają na potrzeby 
inwestorów – podkreśla Wojciech Popław-
ski, wiceprezes ABSL.

Katowice i GZM zajmują wysokie po-
zycje rankingowe w zakresie: dostępności 
puli talentów, dostępności komunikacyjnej, 
współpracy z  lokalnymi uniwersytetami 
oraz pod względem ogólnej oceny miej-
sca prowadzenia działalności. – Warto 

również zwrócić uwagę na koszt wy-
najęcia powierzchni biurowej – w tym 
względzie menedżerowie uplasowali Kato-
wice i GZM na pozycji pierwszej. Pozycję 
drugą Katowice i GZM zajęły pod względem 
subiektywnej oceny współpracy z lokalnymi 
uniwersytetami, trzecią – w kategorii po-
ziomu płac. W  powyższych kategoriach, 
zgodnie z wynikami subiektywnego ran-
kingu menedżerów, Katowice i GZM mają 
przewagi komparatywne względem innych 
miast – dodaje Paweł Panczyj, dyrektor ds. 
strategii i rozwoju w ABSL.  (RED)

Od 2016 roku w Katowicach powstało  
30 nowych centrów usług

FO
T.

 J
ER

EM
I A

ST
AS

ZO
W



4 www.katowice.euMIASTO

ZMIANY W DOFINANSOWANIACH NA WYMIANĘ STARYCH KOTŁÓW

Łatwiej będzie pozbyć się kopciuchów

W Katowicach zostały wprowadzo-
ne duże ułatwienia dla osób chcących 
skorzystać z dofinansowania miasta 
na wymianę kotła bądź instalację OZE – 
od lutego br. można otrzymać dofinan-
sowanie bez konieczności ponoszenia 
kosztu przed otrzymaniem dotacji. Ten 
sposób realizacji z pewnością znaczą-
co wpłynie na liczbę realizowanych 
wniosków. 
– Jak podkreślają eksperci, główną przy-
czyną powstawania smogu w naszym re-
gionie są stare kotły węglowe. Choć jako 
jedno z niewielu miast w Polsce nie mamy 
limitów na liczbę przyznanych dotacji do 
ich wymiany, to wciąż bardzo dużo osób 
nie skorzystało z tej możliwości. Oferujemy 
dofinansowanie w wysokości do 10 000 zł. 
Wierzę, że wprowadzone zmiany zachęcą 
osoby, które jeszcze nie wymieniły starego 
kotła, do tego, aby to zrobić – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic.

Jak działa to nowe rozwiązanie? Miesz-
kaniec nie musi wykładać z własnej kieszeni 
środków w wysokości dotacji, aby zapłacić 
wykonawcy instalacji, bo po rozliczeniu do-
finansowania następuje przelew środków 
na rzecz instalatora do wysokości przy-
znanej dotacji. Cesja ma być ułatwieniem 
dla osób, które nie mogą od razu wyłożyć 
całego kosztu inwestycji. – Standardowo 
osoba wnioskująca o dotację po zrealizowa-
niu inwestycji i rozliczeniu kosztów ponie-
sionych nakładów kwotę dotacji otrzymuje 

przelewem na rachunek bankowy wska-
zany w umowie dotacji. Oznacza to dla 
mieszkańca poniesienie realnych kosztów 
inwestycji przed otrzymaniem pienię-
dzy z dotacji. Dzięki wprowadzanemu roz-
wiązaniu w postaci cesji kwota dotacji może 
zostać wypłacona bezpośrednio na konto 
wykonawcy na podstawie zawartej umowy 
cesji pomiędzy inwestorem a wykonawcą 
instalacji. Oczywiście taka cesja wymaga 
akceptacji ze strony urzędu – mówi Grze-
gorz Mazurkiewicz, naczelnik Wydziału 
Kształtowania Środowiska w katowic-
kim magistracie.

Miasto walczy o czyste powietrze
Katowice w ostatnich latach zintensyfi-
kowały działania na rzecz walki o czyste 
powietrze. W latach 2015–2020 dzięki 
miejskiemu programowi udało się dofi-
nansować wymianę 4865 źródeł ciepła 
kosztem 42,1 mln zł. Dotacje mogą otrzy-
mać osoby fizyczne, wspólnoty miesz-
kaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. 
Od października do grudnia ubiegłego 
roku w Katowicach trwała akcja #nie-
Truj, w ramach której wybrane rejony 
miasta odwiedził specjalny Smogobus. Po-
dróżowali nim pracownicy Urzędu Miasta, 
którzy zachęcali mieszkańców do wy-
miany kotłów węglowych przy wsparciu 
finansowym miasta. Podczas 29 kursów 
Smogobusa udzielono 545 porad związa-
nych z wymianą starych kotłów i przyjęto 

160 wniosków na takie wymiany. Dzia-
łania miasta przynoszą efekty. Z roku 
na rok jakość powietrza się poprawia. 
Dane „Systemu monitoringu jakości po-
wietrza” Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska pokazują, że 2019 
rok charakteryzował się najlepszą jako-
ścią powietrza w historii pomiarów. Dla 
wskaźnika PM10 (parametr określający 
ilość zawieszonych w metrze sześciennym 
powietrza cząsteczek o średnicy nieprze-
kraczającej 10 mikrometrów) średnia 
miesięczna w 2019 r. wyniosła 33. Dla po-
równania w 2018 r. było to 40, a w 2017 r.  
– 41, natomiast w 2010 r. średnioroczny 
wskaźnik PM10 wyniósł aż 52. Również 
ubiegłoroczne dane wskazują najniższe 
wartości w historii – 29. Gdy porównuje 
się lata 2020 i 2019, ilość pyłu zawieszo-
nego PM10 spadła o 12%, a na przestrzeni 
10 lat jest to spadek aż o 44%.

Nawet 37 tysięcy można dostać 
z Programu „Czyste Powietrze”
Środki na wymianę kotła można pozyskać 
nie tylko z miasta, ale też w ramach pro-
gramu „Czyste powietrze”. Jest to nawet 
do 37 tysięcy złotych dofinansowania do 
wymiany źródeł ciepła w domach jednoro-
dzinnych. Wnioski na takie wsparcie finan-
sowe można składać w Miejskim Centrum 
Energii w Katowicach przy ulicy Młyń-
skiej 2. Pracownicy MCE pomogą w ich 
wypełnieniu. 

W grudniu 2020 r. miasto Katowice 
oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
podpisały porozumienie dotyczące wspar-
cia w realizacji programu „Czyste Powie-
trze”. W jego ramach w Miejskim Centrum 
Energii można uzyskać pomoc w wypeł-
nieniu i przesłaniu do WFOŚiGW wnio-
sków o dofinansowanie. Jest to kolejny  
element wsparcia mieszkańców Kato-
wic w walce o lepszą jakość powietrza w mie-
ście. Z tego udogodnienia mogą skorzystać 
mieszkańcy ubiegający się o podstawowy lub 
rozszerzony zakres dofinansowania. Dotacje 
mogą otrzymać osoby fizyczne, wspólnoty 
mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. 

Osoby zainteresowane pomocą w wy-
pełnieniu wniosku i jego złożeniem pro-
simy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 
pod numerem (32) 259 32 85 lub na adres 
mailowy mce@katowice.eu w celu uzyska-
nia szczegółowych informacji i umówienia 
się na indywidualne konsultacje w punk-
cie. Porady udzielane są od poniedziałku do 
piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta 
Katowice.  

Od 2022 roku korzystanie ze starych kopciuchów
 będzie nielegalne! Wymień piec na urządzenie
 spełniające obowiązujące normy

Użytkownicy starych 10-letnich lub starszych 
kotłów na paliwa stałe mają coraz mniej 
czasu, by je wymienić. Od 1 stycznia 2022 
roku korzystanie z nich będzie nielegalne!
W zależności od daty produkcji twojego obec-
nego pieca powinieneś go wymienić do końca 
wyznaczonego roku (dotyczy kotłów, których 
rozpoczęcie eksploatacji nastąpiło przed  
1 września 2017 r.):

kotły powyżej 10 lat od daty produkcji  
– do końca 2021 r.
kotły od 5 do 10 lat od daty ich produkcji  
– do końca 2023 r.
kotły poniżej 5 lat od daty ich produkcji  
– do końca 2025 r.
kotły klasy 3 lub 4 – do końca 2027 r.

UŻYWAJ TYLKO OPAŁU DOBREJ JAKOŚCI!

Dotacje celowe z budżetu miasta
n   jednorazowo do 80% nakładów, jednak nie 

więcej niż 10 000 zł na zadania polegające 
na zmianie systemu ogrzewania budynku 
lub lokalu mieszkalnego na ogrzewanie 
elektryczne, gazowe, z sieci zdalaczynnej, 
w którym źródłem ciepła jest pompa cie-
pła, a także kocioł z podajnikiem na pellet, 
który spełnia wymogi Ekoprojektu;

n   jednorazowo do 50% nakładów, nie więcej 
jednak niż 6 000 zł na zadania polegające 
na zastosowaniu rekuperacji;

jednorazowo do 50% nakładów, nie wię-
cej jednak niż 6 000 zł na zadania polega-
jące na zastosowaniu odnawialnych źródeł 
energii (kolektory słoneczne, pompa ciepła 
na cele c.w.u., ogniwa fotowoltaiczne);

Uchwała nie przewiduje dofinansowania dla 
zadania polegającego na zmianie systemu 
ogrzewania budynku lub lokalu mieszkalnego 
na ogrzewanie olejowe i węglowe kotły ekolo-
giczne klasy 5 wg kryteriów zawartych w normie 
PN EN303-5:2012.
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W Katowicach do wymiany jest 18 tys. kopciuchów

Informacje o dotacjach
Miejskie Centrum Energii, ul. Młyńska 2
 nr telefonu: 32 259 32 85 
e-mail: mce@katowice.eu 
facebook.com/MCEKatowice/ 
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DWA NOWE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plany zagospodarowania porządkują miasto
Dla okolic ulicy Ceglanej oraz Wiert-
niczej i Leopolda powstały miejsco-
we plany zagospodarowania prze-
strzennego. W rejonie ulicy Ceglanej 
plan wprowadza możliwość zabudowy 
mieszkaniowej, usługowej oraz sporto-
wo-rekreacyjnej, a w okolicy ulic Wiert-
niczej i Leopolda umożliwia realizację 
zieleni parkowej. 
– Przyjęcie nowych planów pozwoli 
na uporządkowanie zagospodarowania 
tych dwóch obszarów i w jasny sposób 
określi, czego oczekujemy od tych terenów. 
Rejon ulicy Ceglanej od kilku lat bardzo dy-
namicznie się rozwija i chcemy dać możli-
wość kontynuowania tego rozwoju. Z kolei 
obszar w okolicach Wiertniczej i Leopolda 
to teren, który ma oferować przestrzeń do 
rekreacji, wypoczynku z elementami edu-
kacyjno-dydaktycznymi – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic.   

Pierwszy miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dotyczy ob-
szaru położonego w rejonie ulicy Ceglanej. 
Obejmuje obszar rozciągający się od ulicy 

Zgrzebnioka do autostrady A4, ograni-
czony od zachodu i wschodu odpowied-
nio ul. Kościuszki i ul. Meteorologów. Plan 
ma przyczynić się do poprawy zagospo-
darowania obszaru przy zachowaniu za-
sad ładu przestrzennego. Umożliwia on 
realizację zabudowy mieszkaniowej, a także 

dalszy rozwój zabudowy usługowej, w tym 
usług z zakresu sportu i rekreacji, wzmac-
niając tym samym sportowy charakter tej 
części miasta. Szczegółowe ustalenia planu, 
które zostały opracowane w porozumie-
niu z wojewódzkim konserwatorem za-
bytków, chronią obiekty zabytkowe, w tym 

budynek Hali Parkowej, i określają zasady 
przeprowadzania ewentualnych prac bu-
dowlanych. W tej części Katowic zlokalizo-
wane są też ośrodki medyczne. Przyjęty plan 
zachowuje te funkcje, umożliwiając jedno-
cześnie ich rozwój w razie wystąpienia takiej 
potrzeby w przyszłości. 

Drugi z miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego dotyczy obszaru 
położonego w rejonie ulic Leopolda i Wiert-
niczej w Katowicach. Zlokalizowany jest 
pomiędzy ulicami: Bohaterów Monte Cas-
sino, Leopolda, Wiertniczą oraz wynikają-
cym z planu obowiązującego przedłużeniem 
ulicy Podhalańskiej. Przyjęty plan umoż-
liwi realizację zieleni parkowej o cha-
rakterze rekreacyjno-wypoczynkowym 
oraz edukacyjno-dydaktycznym. Dzięki 
temu w Katowicach zwiększy się obszar 
zieleni urządzonej, o dobrej dostępności, 
przeznaczonej w szczególności dla miesz-
kańców Katowic. Ponadto plan przyczyni się 
do ochrony zbiornika wodnego, umożliwia-
jąc jednocześnie jego wykorzystanie w przy-
szłości jako zbiornika retencyjnego.  

ZAGOSPODAROWANIE MIASTA 

O planach wobec działek  
przy ul. Kościuszki i Astrów bez niedomówień
W ostatnim czasie wiele emocji wśród miesz-
kańców budzi przyszłość działki przy ul. Ko-
ściuszki, na której znajduje się stadion kato-
wickiej AWF, oraz sąsiedniej działki po kortach 
tenisowych, która należy do firmy K89 Sp z o.o. 
Kontrowersje budzą doniesienia o skali zabu-
dowy postulowanej przez władającego tere-
nem w sąsiedztwie Stadionu AWF. Temat ro-
dzi wiele dyskusji, ale pojawia się wokół niego 
sporo niejasności. Wyjaśniamy:

	 Nieprawdą jest, że miasto sprzedało 
na rzecz dewelopera działkę.

	 Działka, na której znajduje się stadion, 
jest własnością AWF Katowice. Natomiast 
działka po kortach tenisowych jest własno-
ścią prywatnego podmiotu. 

	 Nieprawdą jest, że los działek przy ul. 
Kościuszki i ul. Astrów jest przesądzony

	 Nie wydano decyzji o warunkach zabu-
dowy. Firma K89 Sp z o.o, planując na swo-
jej działce wybudowanie wieżowca, złożyła 
w Urzędzie Miasta wniosek o wydanie wa-
runków zabudowy, ten dokument jednak 
wciąż nie został wydany. AWF swój wniosek 
o warunki zabudowy wycofała.

	 Czy po uchwaleniu planu można bę-
dzie wybudować na tych działkach budynki 

mieszkalne? Procedura sporządzenia planu 
miejscowego jest skomplikowana i znaj-
duje się na początkowym etapie. Propozy-
cja ustalenia przeznaczenia terenów i zasad 
zagospodarowania będzie konsultowana. 
Każdy, kto będzie kwestionował ustale-
nia przyjęte w opracowywanym projekcie 
planu, będzie mógł złożyć zastrzeżenia. 
W chwili obecnej w projekcie planu nie 
przesądzono o przeznaczeniu działek.

	 Co przewiduje plan zagospodaro-
wania dla tych spornych działek? Ce-
lem sporządzenia planu jest ustalenie 

przeznaczenia terenów, zasad ich zago-
spodarowania i zabudowy przy uwzględ-
nieniu szczególnych walorów terenów 
parkowych, wymagań ładu przestrzen-
nego, uwarunkowań funkcjonalno-prze-
strzennych i powiązań obszaru. Z uwagi 
na szczególne znaczenie obszaru, jego 
reprezentacyjne położenie rozwiązania 
planu wymagać będą kompleksowego 
spojrzenia na docelową strukturę urba-
nistyczną tego fragmentu miasta.

	 Czy protesty mieszkańców budzą 
dwie działki: po kortach tenisowych przy 

ul. Astrów i teren stadionu? W odpowiedzi 
na ogłoszenie o przystąpieniu do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w rejonie  alei 
Górnośląskiej i parku im. T. Kościuszki 
wpływają liczne wnioski dotyczące najczę-
ściej tych terenów. W przeważającej części 
treść wniosków się powiela. Na obecnym 
etapie prac planistycznych nie przedstawia 
się proponowanych rozwiązań, w związku 
z czym aktywności te są formułowane wła-
śnie w postaci wniosków. Treść każdego 
z wniosków jest analizowana.

	 Nieprawdą jest, że powstał plan zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru 
w rejonie alei Górnośląskiej i parku im. Ta-
deusza Kościuszki. 

	 Projekt planu nie został jeszcze opraco-
wany. Na jakim etapie jest plan? Procedura 
planistyczna sporządzenia projektu planu 
miejscowego jest na początkowym etapie – 
zbierania wniosków do planu, które zgodnie 
z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym będą podlegały rozpatrzeniu 
przez prezydenta miasta.
Kiedy można się spodziewać uchwalenia 
planu? Działania partycypacyjne jak również 
ewentualna konieczność ponowienia poszcze-
gólnych etapów prac mogą mieć wpływ na  
określenie perspektywy czasowej.  

Między ulicami Leopolda, Bohaterów Monte Cassino i Wiertniczą powstanie park. Obecnie 
przygotowywana jest jego koncepcja
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KATOWICKA KARTA MIESZKAŃCA

Zamelduj się, rozlicz podatek  
i korzystaj ze zniżek
Od września ubiegłego roku mieszkań-
cy Katowic dzięki bezpłatnej Katowic-
kiej Karcie Mieszkańca (KKM) mogą 
korzystać z szeregu zniżek. O zaintere-
sowaniu katowiczan tym rozwiązaniem 
świadczą liczby. 
Do połowy lutego kartę wyrobiło już po-
nad 28 tysięcy osób. Najchętniej korzy-
stano z 50% bonifikaty na baseny. Program 
przewiduje też zniżki do innych instytu-
cji miejskich, jednak z uwagi na trwającą 
pandemię oraz wprowadzone obostrze-
nia mieszkańcy mają utrudnioną możli-
wość skorzystania z niektórych zniżek. Do 
programu przystąpiło też 60 partnerów 
prywatnych – oferują zniżki na usługi ko-
munikacyjne, kosmetyczne i fryzjerskie, 
prawne, medyczne, jubilerskie, zniżki w re-
stauracjach, cukierniach, sklepach. Wykaz 
partnerów prywatnych znajduje się stronie: 
kkm.katowice.eu w zakładce: wykaz zniżek.

Głównym celem Katowickiej Karty 
Mieszkańca jest premiowanie osób, które są 
zameldowane w Katowicach i właśnie tutaj 
odprowadzają podatki. Idea jest prosta – je-
żeli mieszkasz w Katowicach, to powinieneś 
się tu zameldować i odprowadzać podatek. Je-
żeli tego nie robisz, pieniądze z twojego PIT-u  
płyną do innej gminy. –  Katowicka 
Karta Mieszkańca ma w pierwszej ko-
lejności umożliwiać mieszkańcom Ka-
towic korzystanie ze zniżek na usługi 
instytucji kultury, sportu i rekreacji. Przy-
kładowo w nowo wybudowanych ba-
senach katowiczanie dzięki KKM płacą  
8 zł za godzinę, a osoby spoza miasta 16 zł. 

Wkrótce dwukrotnie taniej będzie można za-
parkować w Strefie Kultury. Katowiczanie 
otrzymują także zniżkę sięgającą nawet 50% 
m.in. na bilety do Muzeum Historii Katowic, 
teatru „Ateneum”, wydarzenia realizowane 
przez Katowice Miasto Ogrodów – Insty-
tucję Kultury im. K. Bochenek, na obiekty 
MOSiR – siłownie i kąpieliska Bugla oraz 
Rolna – podkreśla prezydent Marcin Krupa. 

Gdzie mogę otrzymać informację  
i złożyć wniosek o KKM?
Biuro Obsługi Klienta KKM przy ul. Pocz-
towej 5, tel. (32) 259 30 01, (32) 259 30 02, 
(32) 259 30 03. E-mail: kartamieszkanca@
katowice.eu, www.kkm.katowice.eu.  

AKCJA 1% ZOSTAW BLISKO! 

Rozlicz się i zostaw 1% podatku w Katowicach
W Katowicach jest 128 organizacji pożyt-
ku publicznego uprawnionych do otrzyma-
nia 1% podatku dochodowego za 2020 rok. 
Nawet jedna setna naszego podatku może 
znaczyć dla nich bardzo wiele. W 2019 
roku katowickie OPP otrzymały blisko 6,6 
milionów zł dzięki odliczaniu 1% procenta 
podatku. Pamiętajmy o nich i w tym roku, 
gdy będziemy wypełniać nasze PIT-y. 
Do końca kwietnia musimy rozliczyć się z 
fiskusem z podatku za 2020 rok. Robiąc to, 
możemy wskazać organizację pożytku pu-
blicznego, której urząd skarbowy przekaże 
1% z naszego podatku. Warto wówczas 
wybrać OPP działającą w najbliższym oto-
czeniu, w Katowicach – taką, której dzia-
łalność możemy obserwować każdego dnia 
bądź z której szerokiej oferty usług i wsparcia 
sami korzystamy. 

Pamiętajmy, że 1% dla OPP nie jest dodat-
kowym podatkiem, darowizną czy ulgą – jest 
to część należnego państwu podatku docho-
dowego. Jeżeli w swoim rozliczeniu podat-
kowym nie wskażemy żadnej organizacji 
pożytku publicznego, nasz 1% trafi wraz z po-
zostałą częścią do fiskusa.

Również emeryci i renciści rozliczani 
przez organy rentowe mogą w prosty sposób 
przekazywać 1%. Wystarczy, że wypełnią PIT-
-OP, wskazując organizację OPP i jej numer 
KRS. PIT-OP mogą wysłać w formie elektro-
nicznej lub drogą tradycyjną, czyli pocztową, 
co zapewne dla wielu osób w wieku emerytal-
nym będzie wygodniejsze.

A zatem nie tracąc nic, możemy wiele 
zyskać, gdy 1% „zostawimy blisko”. – Kato-
wickie OPP pomagają osobom chorym, z nie-
pełnosprawnościami, bezdomnym, wspierają 

seniorów, współpracują ze społecznością 
lokalną. Inne chronią środowisko, otaczają 
opieką zwierzęta lub je szkolą. Jeszcze inne 
wspomagają rozwój sportu, promują różne 
formy aktywności, działają w obszarze eduka-
cji, kultury i podtrzymywania tradycji narodo-
wej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej, 
organizują wolontariat – mówi Agnieszka Lis, 
pełnomocnik prezydenta Katowic ds. organi-
zacji pozarządowych. Nasz 1% z pewnością 
wspomoże ich dalszy rozwój i aktywność 
na rzecz mieszkańców miasta.

Na stronie www.katowice.eu/dla-miesz-
kańca/zaangażuj-się/współpraca-z-ngo/1-
-dla-opp dostępna jest lista katowickich OPP 
uprawnionych do otrzymania 1% oraz PIT-
-OP do pobrania dla emerytów i rencistów. 
Zapraszamy też na profil www.facebook.co-
m/1procentzostawblisko.  

– Jedna czwarta Polaków wciąż nie prze-
kazuje 1% podatku organizacjom pożytku 
publicznego. To nic nie kosztuje, a dla OPP 
znaczy bardzo wiele. Każda okazana po-
moc pozwala zmieniać świat na lepszy. 
Nam 1% daje 100% szans na zmianę w ży-
ciu potrzebujących dzieci. Jak wiele może 
zmienić twój 1%? Igor do Domu Aniołów 
Stróżów trafił, gdy miał zaledwie trzy lata. 
Osamotniony, pragnący miłości, akcepta-
cji i zrozumienia. Bał się dorosłych, prawie 
nie mówił, nie umiał odnaleźć się w grupie. 
Nie taki powinien być dziecięcy świat! Igor 
każdego dnia widział i chłonął jak gąbka złe 
wzorce ze swojego otoczenia. Nieważne, 
czy chodziło o posługiwanie się nożem i wi-
delcem, naukę, radzenie sobie ze stresem 
czy agresją. Wiele udaje się zmienić w ży-
ciu takich dzieci dzięki wsparciu, jakim jest 
przekazanie 1% pomagającym im instytu-
cjom – mówi Monika Bajka, prezes Stowa-
rzyszenia „Dom Aniołów Stróżów”.

Karta Mieszkańca 
w liczbach

kart,  
tyle kart wydano  
od momentu wprowadzenia 
programu we wrześniu 2020 r.  
do połowy lutego, w tym:

17603 karty przez aplikację, 

2577 kart poprzez stronę 
internetową,  

8321 karty w formie plastikowej, 

33 kart przypisanych do karty 
płatniczej. 

7027 razy mieszkańcy  
skorzystali ze zniżek,  

60 tys. zł – to łączna kwota 
udzielonych zniżek, największym 
zainteresowaniem mieszkańców 
cieszą się baseny miejskie  
– tutaj ze zniżek skorzystano 

6388 razy,  
a łączna kwota udzielonych 
zniżek wyniosła  

ponad 53 tys. zł.

Jak uzyskać prawo do karty?
Jeżeli mieszkasz w Katowicach – to powi-
nieneś się tu zameldować i odprowadzać 
podatek. Jeżeli tego nie robisz – pienią-
dze z twojego PIT-u płyną do innej gminy. 
 Rozliczaj się w Katowicach
PIT należy rozliczać w miejscowości za-
mieszkania, a nie zameldowania. Dlatego jeśli 
mieszkasz w Katowicach – powinieneś rozli-
czyć PIT w katowickim Urzędzie Skarbowym.
 Jak to zrobić szybko i łatwo? 
Jeżeli korzystasz z tradycyjnego formularza 
papierowego, składając roczne zeznanie PIT, 
wpisz w formularzu adres zamieszkania w Ka-
towicach oraz właściwy dla twojego miejsca za-
mieszkania Urząd Skarbowy (pierwszy lub drugi).
Jeżeli korzystasz z elektronicznego systemu 
rozliczania podatków (podatki.gov.pl) – sprawdź 
adres zamieszkania (a tym samym przypisany 
Urząd Skarbowy). Pamiętaj też, by powiadomić 
o tej zmianie swojego pracodawcę. Wystarczy 
zwrócić się do pracodawcy o specjalny formu-
larz. Jego wypełnienie zajmuje chwilę. 
 Zamelduj się w Katowicach 
Aby zameldować się w Katowicach, musisz 
przedstawić tytuł prawny do lokalu (np. tytuł 
własności lokalu, umowę najmu lub użyczenia). 
Informacje dotyczące meldunku można 
uzyskać pod numerami: 32 2593 631 (inne 
końcówki numeru: -576, -657) lub pod ad-
resami internetowymi:  bit.ly/3hhhYKT, bit.
ly/31e8n1S. Meldowanie elektroniczne przez 
e-PUAP jest dostępne pod adresem:  bit.
ly/3j2fKzy
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ŻŁOBEK MIEJSKI

Będą zmiany w katowickich żłobkach
Szykują się zmiany dla rodziców naj-
młodszych dzieci – wysokość opłaty 
za pobyt dziecka w żłobku miejskim bę-
dzie uzależniona od sytuacji dochodo-
wej rodziny, a najmniej zamożne osoby 
będą mogły liczyć na wsparcie miasta.
Od kilku lat liczba miejsc w katowickich 
żłobkach cały czas rośnie. Decyzją prezy-
denta Marcina Krupy w latach 2015–2019 
powstało 330 nowych miejsc w żłobkach 
miejskich i jest ich dziś 949. – Stawka 
za opiekę w żłobku miejskim w Katowicach 
należy do najniższych w Polsce i wynosi dziś 
150 zł. Ponadto Katowice, jako jedno z nie-
licznych polskich miast, dofinansowują 
miejsca dla dzieci w żłobkach prywatnych, 
dopłacając 600 zł do opieki nad jednym 
dzieckiem, dzięki czemu koszty pono-
szone przez rodziców są znacząco mniejsze  
– mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. 
Na terenie Katowic zarejestrowane są 42 
żłobki niepubliczne oraz dwa kluby dzie-
cięce, które łącznie posiadają 1810 miejsc. 
Tym samym w Katowicach jest w sumie 
2759 miejsc opieki żłobkowej. 

Opłaty za pobyt dziecka w żłobkach 
miejskich nie były zwiększane od 2011 r. Od 
tego czasu znacząco wzrosły koszty zwią-
zane z prowadzeniem żłobków – m.in. koszt 
energii i płacy minimalnej. Od roku 2011 (od 
którego utrzymana została stawka za pobyt 
na poziomie 150 zł) średnie miesięczne wy-
nagrodzenie wzrosło o 44,29% w stosunku 
do roku 2019. Koszty energii w roku 2019 
wzrosły w stosunku do roku 2011 o 45,05 %.  
Średni miesięczny koszt 1 miejsca w roku 

2019 wynosił o 531 zł więcej w stosunku do 
roku 2011, co oznacza wzrost o 43,63%.

Wzrost niezależnych od miasta kosz-
tów spowodował konieczność dokonania 
zmian w opłacie za żłobek miejski, która 
do tej pory należy do najniższych w Pol-
sce. Chcąc utrzymać wysokie standardy 
opieki, postanowiliśmy uzależnić wyso-
kość opłaty od dochodów. Jednocześnie naj-
mniej zamożnym mieszkańcom zapewnimy 
wsparcie, tak by sytuacja materialna nie 
przekreślała szans na skorzystanie z możli-
wości umieszczenia dziecka w żłobku. Jed-
nocześnie pozyskane w ten sposób środki 
przeznaczymy na dofinansowanie utworze-
nia nowych miejsc w żłobkach.

W sprawie zmian opłat przygotowany 
został projekt uchwały, który będzie pro-
cedowany na sesji rady miasta. Projekt 

zakłada, by wprowadzić regulację uzależ-
nienia wysokości opłaty stałej w Żłobku 
Miejskim od wysokości dochodów ro-
dziny, z równoczesnym zabezpieczeniem 
pomocy finansowej z MOPS na opłatę 
stałą dla najuboższych rodzin. Dla ro-
dzin z najniższymi dochodami – do 1100 
zł netto na osobę chcemy utrzymać aktu-
alnie obowiązującą stawkę opłaty za po-
byt w wysokości 150 zł, a dla pozostałych 
osób wprowadzić dwa progi dochodowe. 
Dla rodzin o dochodzie na jednego członka 
rodziny do 2300 zł opłata wyniesie 250 
zł, a powyżej tej kwoty – 400 zł. 

Rodziny w trudnej sytuacji material-
nej będą mogły otrzymać wsparcie w po-
staci sfinansowania lub dofinansowania do 
opłaty stałej. Do korzystania z niej upraw-
nieni będą nie tylko rodzice dzieci 

uczęszczających do Żłobka Miejskiego. 
Wprowadza się bowiem zmianę polegającą 
na umożliwieniu otrzymania wsparcia fi-
nansowego również rodzicom dzieci korzy-
stających z usług żłobków niepublicznych. 

W przypadku żłobków miejskich i do-
chodu na osobę do 1056 zł dopłata może 
pokryć cały koszt. Natomiast w żłobkach 
niepublicznych dopłata będzie uzależniona 
od dochodu i wyniesie maks. 500 zł (przy do-
chodach do 580,80 zł na osobę) lub maks. 400 
zł (przy dochodach od 580,81 zł do 1056 zł). 

Warto podkreślić, że dofinansowanie 
do opłaty w żłobku niepublicznym przy-
znawane będzie niezależnie od miejskiego 
dofinansowania do opłaty w wysokości 600 
zł, które otrzymują żłobki niepubliczne do 
dzieci. Dofinansowania te nie wykluczają się 
wzajemnie.   (RED)

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAOWOCOWAŁY OGRANICZENIEM SPRZEDAŻY ALKOHOLU

Już nie tylko w Śródmieściu.  
Nocna prohibicja w Załężu i Szopienicach-Burowcu 
Od lutego w godzinach nocnych nie 
można kupić alkoholu w Szopienicach-
-Burowcu oraz Załężu. To kolejne, 
po Śródmieściu, miejsca z takim ogra-
niczeniem. O nocnej prohibicji zdecydo-
wali katowiccy radni. Przeprowadzone 
konsultacje społeczne z mieszkańcami 
tych dzielnic wykazały, że oczekują oni 
takich zmian. 
Ponad 1200 mieszkańców wzięło 
udział w konsultacjach społecznych 
dotyczących wprowadzenia tzw. pro-
hibicji, czyli zakazu sprzedaży alko-
holu w godzinach nocnych w punktach 
detalicznych w katowickich dzielnicach 
Załęże i Szopienice-Burowiec. Celem 
wprowadzenia prohibicji nocnej na tere-
nie Szopienic-Burowca oraz Załęża jest 
ograniczenie spożywania alkoholu w nie-
przeznaczonych do tego celu miejscach. 

Zakaz nie dotyczy pubów czy restaura-
cji, które swoim klientom dalej mogą 
serwować alkohol. Zapisy ustawy o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi pozwalają gminom 
na wprowadzenie prohibicji wyłącz-
nie w całych dzielnicach, co oznacza, że nie 
może być ona wprowadzona na wybranym 
obszarze czy też ulicy. Prezydent przychy-
lił się do woli mieszkańców, którzy byli 
za wprowadzeniem ograniczenia w dziel-
nicach, kierując się także pozytywnymi 
doświadczeniami z wprowadzenia pro-
hibicji w centrum Katowic. – Miasto 
ma służyć mieszkańcom, a my jesteśmy 
otwarci na każde rozwiązanie, które spo-
tka się z aprobatą lokalnej społeczności. 
Dlatego zdecydowałem, by temat prohibi-
cji skonsultować z mieszkańcami. Warto 
przypomnieć, że wprowadzenie prohibicji 

nocnej w Śródmieściu Katowic w lipcu 
2018 roku spotkało się z dobrym przy-
jęciem ze strony mieszkańców, pomimo 
początkowych obaw. Również statystyki 
Policji i Straży Miejskiej pokazują, że prze-
strzeń ta stała się bezpieczniejsza, służby 
notują mniej zgłoszeń w zakresie uciążli-
wych wykroczeń – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic.

Nocna prohibicja obowiązuje w Śród-
mieściu Katowic w godzinach od 22.00 
do 6.00 rano od lipca 2018 roku. Od po-
czątku jej obowiązywania policja odno-
towała znaczny spadek liczby udzielanych 
pouczeń oraz mniejszą liczbę doprowa-
dzeń do izby wytrzeźwień. Policja pod-
kreśla, że zmniejszył się także proceder 
występowania uciążliwości związa-
nych ze spożywaniem alkoholu w bra-
mach i podwórzach.   (JG)

WZROST LICZBY MIEJSC  
W ODDZIAŁACH ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

ROK LICZBA 
ODDZIAŁÓW 

ŻŁOBKA 

ŁĄCZNA LICZBA 
miejsc w żłobku

2014 10 619

2015 10 619

2016 11 789

2017 11 789

2018 13 921

2019 13 949 

Zakaz sprzedaży 
alkoholu w sklepach 
w Szopienicach-Burowcu
i Załężu obowiązywać 
będzie w godz. 22.00–6.00
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Popularne boisko „Wulc” było pierwszym 
tego typu obiektem w dzielnicy Bogucice. 
Powstało przy hotelach robotniczych dla 
górników KWK „Katowice” oraz uczniów 
szkoły górniczej, aby mogli aktywnie spę-
dzać czas wolny. Boisko jest nierozłącznym 
elementem parku Boguckiego.
Obiekt od lat służy mieszkańcom dziel-
nicy, lecz nawierzchnia i towarzysząca jej 
infrastruktura nie spełniają już standardów 
bezpieczeństwa. Liczne ubytki i wytarcia 
nawierzchni oraz defekty i braki w wypo-
sażeniu uniemożliwiają prawidłowe korzy-
stanie z obiektu.
W ramach zadania zakłada się bu-
dowę jednego boiska wielofunkcyjnego 

o nawierzchni syntetycznej, przepuszczal-
nej dla wody – z poliuretanu, otoczonego 
wolną strefą wraz z odwodnieniem terenu 
z drenażem rozsączającym pod płytą bo-
iska. Wokół boiska, którego wymiary będą 
wynosić 20 × 40 m, zakłada się montaż 
piłkochwytów. Zostaną wybudowane 
nowe ciągi komunikacyjne z betonowej 
kostki, pojawią się też elementy małej ar-
chitektury: ławki, stojaki na rowery, kosze 
na śmieci, tablica regulaminowa itp. Teren 
będzie humusowany, a obszar przyległy 
zostanie obsiany trawą.
Pomysł modernizacji boiska w ramach 
budżetu obywatelskiego zgłosił Paweł 
Łebek.  

Rapid na Koszutce to jedno z najpopular-
niejszych boisk w mieście. Czeka je kom-
pleksowa modernizacja. Środki na wartą 
4 mln zł modernizację Katowice pozyskały 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. – W ramach remontu dokonamy 
wymiany nawierzchni, zmodernizujemy 

piłkochwyty, ale także wykonamy nowo-
czesną instalację podgrzewania murawy 
– mówi Romuald Oryńczak, zastępca dy-
rektora MOSiR Katowice. W lutym rozpo-
czął się przetarg na roboty budowlane, 
a prace w terenie ruszą na przełomie II i III 
kwartału 2021 roku.  

Na placu budowy stadionu przy ul. Asnyka 
pierwszą łopatę wbito jesienią. Inwestycja 
zostanie ukończona za niecałe dwa lata. 
Kompleks będzie składać się ze stadionu pił-
karsko-lekkoatletycznego, boiska do base-
ballu, boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej 
i koszykówki, dwóch boisk do siatkówki pla-
żowej i placu treningowego street workout.  
– Chcemy, by katowiczanie mieli coraz więcej 
możliwości aktywnego spędzania wolnego 
czasu, dlatego inwestujemy w rozbudowę in-
frastruktury sportowo-rekreacyjnej. Dawny 
„Kolejarz” to obiekt sportowy, który pamię-
tam z własnego dzieciństwa. Dlatego cieszę 
się, że w 2012 roku udało się za kwotę ponad  
2 mln zł przejąć od PKP teren, na którym stoi. 
Na południu Katowic mamy coraz więcej 
mieszkańców, którzy teraz będą mogli aktyw-
nie spędzać czas w dzielnicy na nowoczesnym 
obiekcie. Pozwoli on także rozwijać sport w na-
szym mieście, bo stanie się bazą dla piłkarzy, 
lekkoatletów i baseballistów. Katowiczanie 
zyskają kolejne miejsce do treningu czy też 
spędzania wolnego czasu – podkreśla Marcin 

Krupa, prezydent Katowic, który zobowiązał się 
do realizacji tej inwestycji w ramach „Umowy 
z mieszkańcami Katowic”.
Powstaną też parkingi i budynek zaplecza 
sanitarno-szatniowego wraz z trybunami 
przy głównym boisku. Znajdzie się tu dwu-
piętrowy budynek, w którym zlokalizo-
wanych będzie ponad 20 szatni oraz kilka 
pomieszczeń technicznych, nad nim pojawią 
się trybuny na 228 miejsc. Obok będą bo-
iska do siatkówki plażowej, boisko do base-
balla i boisko wielofunkcyjne. Nowy obiekt 
będzie ogrodzony i oświetlony, a teren zago-
spodarowany na nowo. Przy boisku stanie 
elektroniczna tablica wyników. Z kolei przy 
boisku do baseballu znajdą się dwie trybuny 
na 35 i 33 miejsca siedzące, natomiast przy 
boiskach do siatkówki plażowej zaprojekto-
wano widownię na 51 miejsc siedzących. 
Koncepcja kompleksu sportowego przy ul. 
Asnyka była konsultowana z mieszkańcami, 
których uwagi i opinie wpłynęły na kształt 
finalnego projektu. Na nowym obiekcie będą 
też trenować piłkarze Rozwoju Katowice.  

Będzie gdzie zagrać szpil
Od kilku lat sukcesywnie powiększa się 
sportowa baza Katowic – amatorzy mają 
coraz więcej miejsc do spędzania wol-
nego czasu, a zawodowcy – do treningów. 
W 2020 roku zostały oddane do użytku 
dwa baseny miejskie oraz hala sportowa 
przy IV LO przy ul. Katowickiej. W 2019 r.  
oddano do użytku halę sportową przy 
ZSTiO nr 2 przy ul. Mikołowskiej, a kom-
pleksową modernizację przeszło lodo-
wisko Jantor II. Aktualnie trwa budowa 
nowego basenu miejskiego w Zadolu oraz 
dużego kompleksu sportowego przy ul. 

Asnyka. Wkrótce rozpoczną się kolejne 
sportowe inwestycje. – Sport odgrywa 
dużą rolę w życiu mieszkańców i w coraz 
większym stopniu determinuje jakość ży-
cia w mieście. Zależy nam, by promować 
zdrowy tryb życia wśród katowiczan, stwa-
rzać możliwości do oglądania atrakcyjnych 
wydarzeń sportowych, a także zapewniać 
optymalne warunki do szkolenia młodzieży 
– mówi prezydent Katowic Marcin Krupa. 
W budowie jest kompleks sportowy przy 
ul. Asnyka, a boiska Na Wulcu i Rapid zo-
staną niebawem zmodernizowane.

Inwestycja: Modernizacja boiska „Na Wulcu”
Lokalizacja: Bogucice, obszar pomiędzy ul. Ścigały 17 a ul. Ścigały 9
Planowany termin rozpoczęcia prac: II kwartał 2021 r.
Planowany termin ukończenia prac: 5 miesięcy od podpisania umowy
Aktualny stan inwestycji: Obecnie trwa końcowa faza postępowania 
przetargowego zmierzająca do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. 
W prowadzonym przetargu wpłynęło 8 ofert
Wycena inwestorska: 814 702,49 zł 

Inwestycja: Kompleks sportowy w Piotrowicach
Lokalizacja: Piotrowice, ul. Asnyka
Planowany termin rozpoczęcia prac: III kwartał 2020 r.
Planowany termin ukończenia prac: II kwartał 2022 r.
Planowany koszt: 36,8 mln zł

Inwestycja: Modernizacja boiska Rapid
Lokalizacja: Koszutka, ul. Stęślickiego 6
Planowany termin rozpoczęcia prac: II/III kwartał 2021 r.
Planowany termin ukończenia prac: 2022 r.
Planowany koszt: ponad 4 mln zł
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Rozbudowa Szkoły 
Podstawowej nr 21
W Szkole Podstawowej nr 21 z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. Karola Miarki 
w Podlesiu powstaną nowoczesna hala 
sportowa oraz nowe sale lekcyjne. Roz-
poczęły się prace projektowe związane 
z rozbudową szkoły. 
Urząd Miasta podpisał umowę z firmą 
ARP Manecki sp. z o.o. sp.k. na opra-
cowanie dokumentacji projektowej dla 
tej inwestycji.
W wyniku rozbudowy powstanie hala 
sportowa z boiskiem o wymiarach  
20 × 40 m wraz z trybunami, dwoma 
tablicami wyników i odpowiednim za-
pleczem (szatnie, pokój trenerski, natry-
ski, WC, magazyn sprzętu sportowego). 
W nowym obiekcie znajdzie się ponadto 
10 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, 
kilka pomieszczeń technicznych i toalet. 
Budynek będzie w pełni dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Prze-
widziano także zakup maszyny do czysz-
czenia nawierzchni hali.
Na nowo zagospodarowany zosta-
nie również przyległy teren. Powstaną 
zewnętrzne boisko wielofunkcyjne 
z piłkochwytami i zewnętrzna siłownia. 
Rozbudowany ma być też istniejący plac 
zabaw, wokół pojawią się ławki i stojaki 
dla rowerów, teren zostanie ponow-
nie zazieleniony, nowe oświetlenie bę-
dzie energooszczędne.
Zgodnie z zawartą umową projekt budynku 
oraz łącznika z historyczną częścią szkoły 
powinien być gotowy w październiku br.

Budowa nowej hali 
hermetyzacji
W Miejskim Przedsiębiorstwie Gospo-
darki Komunalnej trwają przygotowania 
do budowy hali hermetyzacji. Uzy-
skano już wszystkie zezwolenia, aktu-
alnie na terenie budowy prowadzone są 
prace przygotowawcze i rozbiórkowe. 
Według planów prace budowlane po-
winny zakończyć się do końca tego 
roku. 
Inwestycja będzie kosztować 17 mln zł.
Hala hermetyzacji w zakładzie przy 
ul. Milowickiej będzie jednym z najno-
wocześniejszych tego typu obiektów 
w Polsce. Budynek zostanie wyposa-
żony w profesjonalny system wentyla-
cji i oczyszczania powietrza, a stabilizat 
będzie dojrzewał w 10 żelbetowych, 
szczelnie zamykanych pomieszcze-
niach. Po zakończeniu budowy będzie 
można mówić o całkowitej hermetyza-
cji procesu przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych w zakła-
dzie MPGK.
W latach 2012–2018 na terenie MPGK 
zrealizowano kosztem 120 mln zł in-
westycję polegającą na modernizacji 
i częściowej hermetyzacji zakładu. 
W ciągu ostatnich lat podjęto też sze-
reg innych działań, których celem było 
zmniejszenie uciążliwości związanych 
z nieprzyjemnymi zapachami, m.in.: 
zakupiono 4 armatki antyodorowe, 
korzystano z preparatów neutralizu-
jących zapachy, stosowano specjalne 
membrany izolacyjne.  

W Katowicach ruszyła budowa kolejnego 
wodnego placu zabaw – na os. Tysiącle-
cia. Podobnie jak te już istniejące, będzie on 
podzielony na strefy dla młodszych i star-
szych dzieci. Obiekt będzie ogrodzony, oto-
czony murkiem z siedziskami i wyposażony 
w zaplecze sanitarne oraz ławki i stojaki dla 
rowerów. Rozrywkę zapewnią urządzenia 
wodne z dyszami, tryskaczami i fontannami, 
m.in.: armatka wodna, kwiatki nabierające 
wodę i gejzer ziemny. Plac zostanie objęty 
monitoringiem. Będzie bezpłatny i otwarty 
dla wszystkich. 
Wodny plac zabaw to pomysł zgłoszony 
w BO przez p. Agnieszkę Piątek. Na ten 
ogólnomiejski projekt oddano aż 15958 
głosów. – Wszyscy na Osiedlu Tysiąclecia 
i w okolicach czekaliśmy z niecierpliwo-
ścią aż rozpoczną się prace przy budowie 

wodnego placu zabaw, na który głosowa-
liśmy tak licznie przede wszystkim dzięki 
wsparciu i promocji ze strony Spółdzielni 
Mieszkaniowej „PIAST”, która była moto-
rem napędowym powstania tego wnio-
sku. Nie możemy doczekać się końca prac 
i mamy nadzieję, że dzieci spędzające lato 
w mieście będą mogły korzystać z tej nie-
bywałej atrakcji oraz że nie przeszkodzi 
nam w tym pandemia i wodny plac zabaw 
zostanie normalnie uruchomiony – mówi 
Agnieszka Piątek.
Wodny plac zabaw to przestrzeń umożliwia-
jąca wspólne, rodzinne spędzanie czasu. 
Pierwszy tego typu obiekt powstał na Dolinie 
Trzech Stawów i był pomysłem zgłoszonym 
przez mieszkankę w ramach budżetu oby-
watelskiego. Dwa kolejne powstały w Piotro-
wicach i na Załężu.  

Wodny plac zabaw na os. Tysiąclecia 
Lokalizacja: al. Księżnej Jadwigi Śląskiej, ul. Ułańska, os. Tysiąclecia
Termin rozpoczęcia prac projektowych: sierpień 2020 r.
Planowany termin ukończenia robót budowlanych: maj 2021 r.
Koszt inwestycji: 2 mln zł 

PODSUMOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI I NOWE PLANY 

Odbiór elektrośmieci,  
mniej formalności i rozwój elektromobilności
Ponad 110 tys. ton odebranych odpa-
dów, nowa strona internetowa i po-
większenie taboru samochodowego – 
to kilka najważniejszych aktywności 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej w Katowicach w 2020 
roku. Jakie zmiany i nowości w gospo-
darce odpadami czekają mieszkań-
ców w 2021 roku?
Zgodnie ze wstępnymi analizami MPGK 
miniony rok nie różnił się znacząco od 
wcześniejszych pod względem ilości 
odpadów wytwarzanych przez miesz-
kańców. Niewielki spadek można było 
zaobserwować jedynie w pierwszej po-
łowie roku. MPGK odebrało i przeka-
zało do dalszego przetworzenia ponad 
110 tys. ton odpadów. Wydano ponad 
1,6 mln worków do selektywnej zbiórki 
surowców i odpadów biodegradowal-
nych, a w mieście rozstawionych jest 

już około 35 tys. sztuk pojemników 
na odpady. Stopniowo rosną liczby zwią-
zane z segregacją odpadów.

– Budujący jest fakt, że rośnie ilość od-
padów odbieranych w sposób selektywny. 
Stanowią one już nieco ponad 40% całego 
strumienia odpadów – mówi Robert Po-
tucha, wiceprezes katowickiego MPGK. 
– Mamy nadzieję, że dzięki dobrej woli 
mieszkańców, wspólnemu ekologicznemu 
podejściu do sprawy i zmianom legisla-
cyjnym promującym m.in. wytwarzanie 
opakowań z surowców pochodzących z re-
cyklingu, uda się osiągnąć poziomy wyzna-
czone w Unii Europejskiej na rok 2025 i lata 
2030 i 2035 – dodaje. 

System przet warzania odpa-
dów w Katowicach jest jednym z najnowo- 
cześniejszych w kraju. Miasto przo-
duje w aglomeracji m.in. pod wzglę-
dem częstotliwości odbioru odpadów: 

ulegających biodegradacji, wielkogaba-
rytowych i budowlanych.

W 2020 roku flotę MPGK zasi-
liły m.in. nowe śmieciarki. Aktualnie 
przedsiębiorstwo posiada już 11 eko-
logicznych jednostek o napędzie gazo-
wym. Wcześniej zakupiono też zasilaną 
elektrycznie zamiatarkę. W tym roku 
zakład zamierza powiększyć tabor o co 
najmniej 6 kolejnych ekologicznych po-
jazdów. Do końca 2022 r. mają one sta-
nowić 10% całej floty MPGK, a do 2025 
– 30%.

Rok 2020 przyniósł w MPGK także 
udogodnienia w zakresie obsługi klien-
tów. Nowa strona internetowa umoż-
liwia szybkie zgłoszenie odpadów do 
odbioru i prosty dostęp do informacji. 
Mieszkańcy mogą np. zgłosić odbiór 
worka big bag lub kontenera, a stosowny 
formularz znajduje się na stronie www.

mpgk.com.pl. Po jego wypełnieniu wy-
starczy użyć przycisku „wyślij”, by trafił 
on do pracownika MPGK.

Ciekawostką jest opcja dodania dat od-
bioru odpadów do osobistego kalendarza 
na komputerze czy smartfonie. 

Jedną z nowości MPGK będzie wpro-
wadzenie pilotażowego programu zbiórki 
starego, gabarytowego sprzętu RTV/AGD 
(m.in. telewizory, lodówki, pralki, piecyki 
gazowe) bezpośrednio z nieruchomości 
(po telefonicznym uzgodnieniu terminu). 
Dla mieszkańców Katowic usługa będzie 
darmowa, tzn. zawierająca się w opłacie 
śmieciowej, co uzupełni dostępne metody, 
m.in. pozostawianie ich w sklepie przy 
zakupie nowego sprzętu lub dostarcza-
nie do gminnych punktów zbiórki odpa-
dów. O wprowadzeniu zmian będziemy 
informować.  

(RED)
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE

Stary Dworzec  
zmienia oblicze

W centrum miasta trwa renowacja Starego 
Dworca. Po remoncie wschodniego skrzy-
dła w poprzednich latach teraz pracom 
poddawana jest centralna i zachodnia część 
historycznego kompleksu. 

Zabudowania przy ul. Dworcowej przez 
dziesięciolecia pełniły funkcję głównego 
obiektu kolejowego Górnego Śląska, a sama 
kolej była jedną z lokomotyw rozwoju mia-
sta. Pierwsze obiekty powstały tu w latach 
50. XIX w. Oprócz obsługi podróżnych bu-
dynki pełniły funkcję administracyjną, m.in. 
będąc siedzibą Sądu Okręgowego, Kolejowej 
Kasy Oszczędności czy komisariatu. W po-
łowie lat 70. ub. wieku całość wpisano do re-
jestru zabytków. 

Od 2016 roku prowadzone są prace ma-
jące przywrócić świetność budynkom. Do-
tychczas wyremontowano obiekty przy ul. 
Dworcowej 4-6, w tym główną halę, oraz 
częściowo obiekt pod numerem 2. Powstało 
tu blisko 4,7 tys. mkw. powierzchni użyt-
kowej z przeznaczeniem na biura i lokale 
usługowe, także dwupoziomowe. Dla przy-
kładu, w tzw. hali zegarowej swoją placówkę 
otworzył jeden z dużych banków.

Docelowo remont obejmie pięć 
obiektów, w sumie oferujących 10,6 tys. 
mkw. i podzielonych na strefę gastro-
nomiczną, usługowo-handlową i biu-
rową z salami konferencyjnymi. Obecnie 
prace prowadzone są w budynkach przy ul. 
Dworcowej 8 (największy z obiektów) i 10.

Właściciel Starego Dworca nie ma ła-
twego zadania, bo budowla przez lata po-
padała w ruinę. Obecnie konieczne są 
kompleksowe prace remontowe i moderni-
zacyjne. Mimo to firma stara się zachować 
jak najwięcej pierwotnych elementów bu-
dynków. Odrestaurowano ściany, oczysz-
czając cegły z tynku, a tam gdzie, było to 
możliwe, zachowano oryginalną stolarkę 
drzwiową oraz szkliwioną cegłę na ścia-
nie. Ponadto pozostawiono drewniane ele-
menty konstrukcji dachu czy oryginalne 
kamienne klatki schodowe z kutymi balu-
stradami. Wymieniono stropy, odrestau-
rowano elewację z zachowaniem detali. Ze 
względu na historyczne wartości zabudowy, 

wszystkie prace są konsultowane z konser-
watorem zabytków.

W ramach modernizacji i dostosowa-
nia obiektów do aktualnych standardów 
wprowadzane są też elementy nowoczesnej 
architektury, jak np. aluminiowa stolarka, 
przeszklony szyb windowy, oświetlenie LED 
czy klimatyzacja. Obiekty będą przystoso-
wane do potrzeb niepełnosprawnych.

Efekty tych starań powinniśmy móc po-
dziwiać najpóźniej za kilkanaście miesięcy.  
– Wiemy, że mieszkańcy czekają już na fi-
nalny etap prac. Mamy nadzieję, że będzie to 
miejsce tętniące życiem, przy udziale lokali 
gastronomicznych i usługowo-handlowych. 
Zakończenie przewidujemy w pierwszym 
kwartale 2022 roku – mówi Katarzyna Cię-
żarkiewicz, menedżer ds. wynajmu w Opal 
Maksimum, katowickiej firmie, która jest 
właścicielem Starego Dworca i odpowiada 
za rewitalizację.

Spółka realizuje roboty budowlane 
przy wsparciu funduszy unijnych i dzięki 
pożyczce na rewitalizację w ramach pro-
gramu Jessica2. Stary Dworzec ma być też 
częścią rewitalizacji Śródmieścia i programu 
wsparcia lokalnej społeczności w rozwoju 
biznesu i tworzenia nowych miejsc pracy, 
m.in. poprzez inkubatory przedsiębiorczo-
ści i start-upy, a także poprzez ofertę integra-
cji i edukacji dla dzieci i młodzieży. 

Na pozytywny odbiór całości na pewno 
wpływ będzie miało również otoczenie 
Starego Dworca. Obecnie katowicki Urząd 
Miasta prowadzi przebudowę ul. Dwor-
cowej, która zmienia się w deptak z ziele-
nią i elementami małej architektury.

Magazyny  
w Szopienicach-Burowcu
W dzielnicy Szopienice-Burowiec rozpo-
częto budowę City Logistics Katowice, czyli 
nowoczesnego centrum magazynowego z po-
wierzchniami socjalno-biurowymi. Dzięki 
inwestycji zrekultywowane zostaną poprze-
mysłowe nieużytki.

Obecnie realizowany jest pierwszy etap 
przedsięwzięcia, który obejmuje powstanie 
jednego obiektu o powierzchni ponad 6,7 
tys. mkw. oraz dużo większego budynku 
(ponad 21,3 tys. mkw.), przy czym na razie 
realizowany jest on w połowie. Prace nad tą 

częścią inwestycji mają potrwać do sierpnia 
br. Docelowo na inwestycję będą składać się 
cztery obiekty.

Po wykonaniu całości kompleks zaofe-
ruje prawie 68,3 tys. mkw. i zajmie teren 14,4 
ha. Nieruchomość przeznaczona pod inwe-
stycję znajduje się przy ul. Miedzianej, na ty-
łach Centrum Handlowego Dąbrówka. To 
dawny obszar przemysłowy, który przez 
ostatnie lata nie był wykorzystywany.

Dzięki nowej zabudowie nie tylko po-
wstaną miejsca pracy, zyska również śro-
dowisko. Rekultywacji będzie poddane ok. 
2 tys. m sześc. gleby. Koszt przedsięwzięcia 
oszacowano na 1,4 mln zł.

Projekt certyfikowany jest w systemie 
BREEAM, co oznacza, że będzie musiał 
spełniać określone wymogi dla budynków 
przyjaznych środowisku, m.in. w zakresie 
użytych do budowy materiałów, zużycia 
wody czy gospodarki odpadami.

Dotychczas Katowice nie były pierw-
szym miejscem wyboru dla firm budują-
cych A-klasowe powierzchnie magazynowe 
na wynajem. Za to od dawna tego typu 
obiekty lokuje się w szeregu miast Górnego 
Śląska i Zagłębia, chociażby ze względu 
na niższe ceny gruntów. Jednak wraz ze 
wzrostem znaczenia handlu interneto-
wego i koniecznością skrócenia czasu do-
staw (tzw. logistyka ostatniej mili), rośnie 
zapotrzebowanie na budynki magazynowe 
zlokalizowane blisko centrów najwięk-
szych miast, a tym samym – dużej liczby 
odbiorców. City Logistics Katowice będzie 
pierwszym kompleksem budynków maga-
zynowych klasy A przeznaczonych na wy-
najem, który ma odpowiadać na zmieniające 
się potrzeby dostawców. 

Tym samym Katowice dołączają do 
innych miast regionu, gdzie powstają no-
woczesne magazyny, także z przestrzenią 
biurowo-socjalną. Międzynarodowa firma 
doradcza JLL wylicza, że popyt na tego typu 
obiekty na terenie Górnego Śląska i Zagłębia 
był w ub. roku najwyższy w kraju i sięgnął 
blisko 1 mln mkw. wynajętej powierzchni. 
Dla porównania, popyt na powierzchnie 
biurowe w Katowicach w 2020 roku wy-
niósł 65 tys. mkw. Na koniec minionego 
roku w naszym regionie w budowie znajdo-
wało się kolejne 390 tys. mkw. nowoczesnej 
powierzchni magazynowej.

Nowe etapy znanych osiedli
W rejonie Centrum Handlowego 3 Stawy 
ruszyła budowa kolejnego etapu osiedla 
Francuska Park. To już szósta faza projektu. 
Nowe mieszkania powstają także na Ligo-
cie. W tym przypadku rozbudowywane jest 
osiedle Franciszkańskie. Obie inwestycje 
zajmą miejsce nieużytków i obiektów o ni-
skim standardzie.

W pierwszym przypadku prace toczą się 
przy ul. Szybowcowej, na terenie byłej bazy 
samochodów dostawczych. Powstaną tu 
dwa budynki, z czego pierwszy jest w budo-
wie od kilku tygodni. To 9-kondygnacyjny 
obiekt o kaskadowym układzie, w któ-
rym zaprojektowano 178 mieszkań i 4 lo-
kale usługowe.

Jak zapowiada inwestor, architekturę 
szóstego etapu Francuska Park podkreślą 
szklane elementy elewacji i wysoka jakość 
materiałów. Na terenie inwestycji zaplano-
wano lokale usługowe, zieloną strefę rekre-
acji, a także plac zabaw. Dach budynków 
częściowo pokryje zieleń.

Obecnie realizowany etap ma być go-
towy do przekazania mieszkańcom w pierw-
szym kwartale 2023 r. W ramach Francuska 
Park deweloper dotychczas zrealizował 881 
mieszkań i 15 lokali usługowych.

Z kolei w rejonie ulic Książęcej i Kijow-
skiej w Ligocie rozpoczęto pierwszy etap 
projektu Franciszkańskie Południe. To 
kontynuacja zabudowy mieszkaniowej re-
alizowanej w ramach osiedla Franciszkań-
skiego, przy czym nowy projekt oferuje 
lokale o wyższym standardzie.

Na razie powstaje jeden budynek zło-
żony z trzech segmentów z 92 mieszkaniami, 
na parterze przewidziano lokale użytkowo-
-usługowe. Tu również zastosowano ka-
skadową zabudowę, dzięki której do części 
mieszkań przynależeć będą tarasy z wido-
kiem na Kalwarię Panewnicką. Na elewacji 
budynków zostaną wykorzystane zróżnico-
wane struktury tynku i spieku, a przeszkle-
nia mają nadać bryłom lekkości.

Uzupełnieniem osiedla będą strefy re-
kreacyjne z siłownią, placem zabaw i małą 
architekturą, w tym meble miejskie, pode-
sty z siedziskami i leżakami oraz pergole. Plano-
wany termin zakończenia budowy tego etapu, 
to koniec pierwszego kwartału 2022 r.   (ZIT)

City Logistics Katowice powstaje w Szopienicach-Burowcu Remont Starego Dworca toczy się równolegle z remontem ul. Dworcowej

FO
T.

 P
AN

AT
TO

NI

FO
T.

 S
. R

YB
OK



11www.katowice.eu MIASTO

GALERIA ARTYSTYCZNA MIASTA KATOWICE – GŁOSOWANIE

Kto zasłużył na popiersie  
w Galerii Artystycznej?
Galeria Artystyczna Miasta Katowice 
znajdująca się na placu Grunwaldzkim 
to miejsce upamiętnienia twórców i ar-
tystów związanych z Katowicami i regio-
nem górnośląskim. 
W 2003 roku plac Grunwaldzki został wy-
remontowany. Autorami nowej koncepcji 
zagospodarowania terenu byli katowiccy 
architekci Alina i Andrzej Grzybowscy. 
Od 2004 roku miasto Katowice organizuje 
plebiscyty przeprowadzane wśród miesz-
kańców miasta na osobę, która ma zostać 
upamiętniona w galerii w danym roku. Li-
stę kandydatów typują corocznie instytucje 
kultury i stowarzyszenia twórcze z Katowic. 
Spośród trzech wytypowanych przez miesz-
kańców Katowic kandydatów z największą 
ilością głosów prezydent miasta Katowice 
wybiera osobę, która zostanie upamięt-
niona w danym roku. W 2019 roku został 
upamiętniony wybitny śląski aktor Bernard 
Krawczyk. W 2020 roku ze względu na pan-
demię koronawirusa nie upamiętniono żad-
nego artysty.

W tym roku również można zagłoso-
wać na jedną z kandydatur zgłoszonych 
przez lokalne środowisko twórcze. Aby 
wziąć udział w plebiscycie, można głosować 

za pośrednictwem miejskiej strony: www.
katowice.eu w zakładce „dla mieszkańca”. 
Usługa głosowania jest aktywna od 1 do 31 
marca. Można też wypełnić zamieszczony 
obok kupon (wyłącznie oryginał) i najpóź-
niej do 31 marca przesłać go na adres: Urząd 
Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 
Katowice z dopiskiem „Galeria Artystyczna 
2021” lub dostarczyć osobiście do Centrum 
Informacji Turystycznej przy Rynku 13.  
Wyniki zostaną ogłoszone w kwiet-
niu, a uroczyste odsłonięcie pomnika przy 
pl. Grunwaldzkim odbędzie się w połowie 
września podczas obchodów kolejnej rocz-
nicy nadania Katowicom praw miejskich.  

ROZMOWA Z SUKHRABEM RAKHIMOWEM

Najlepiej czuję się tutaj
O licytacji podczas WOŚP, pracy i wypo-
czynku z Sukhrabem Rakhimowem, pre-
zesem zarządu SBS INVESTMENT GROUP 
sp. z o.o., rozmawia Sławomir Rybok.

Sławomir Rybok: Podczas aukcji Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy wylicytował pan 
harmonijkę Marcina Krupy, prezydenta miasta 
Katowice. Miłość do muzyki czy raczej chęć 
pomagania innym?
Sukhrab Rakhimow: Dla mnie uczestnic-
two w WOŚP co roku jest wielkim wydarze-
niem – to raczej chęć pomagania innym, ale 
jestem również miłośnikiem muzyki. Odkąd 
dowiedziałem się, że istnieje taka fundacja, co 
rok wspomagałem wolontariuszy, wrzucając 
gotówkę do puszki, ale w tym roku posta-
nowiłem wziąć udział w licytacji. Udało się 
wylicytować harmonijkę wystawioną przez 
prezydenta miasta Katowice, pana Marcina 
Krupę. Na harmonijce uczę się grać, nie jest ła-
two, ale w wolnym czasie poświęcam się nauce.
Jak zaczęła się pana przygoda z Katowicami? 
Czym się pan tutaj zajmuje?

Pochodzę z Uzbekistanu, od ośmiu lat 
przebywam w Polsce. Mieszkałem w kilku 
miejscach, a w roku 2016 przeprowadzi-
łem się do Katowic i najlepiej czuję się 
tutaj. Zauważyłem, że w aglomeracji 

śląskiej jest bardzo duży potencjał roz-
woju, są tu duże perspektywy biznesowe. 
Postanowiłem otworzyć w Katowicach 
oraz w Sosnowcu moje pierwsze lokale 
gastronomiczne. Z biegiem czasu, mając 
na uwadze rozwój firmy, otworzyłem ko-
lejne restauracje. 
Katowice zmieniły się bardzo w ciągu kilku-
nastu ostatnich lat. Ma pan swoje ulubione 
miejsca odpoczynku, rozrywki? Czy można 
poczuć się tutaj jak w domu?

Widzę, że Katowice pod opieką pre-
zydenta Marcina Krupy bardzo pozy-
tywnie i energicznie się zmieniają. Moimi 
ulubionymi miejscami do wypoczynku są 
Park Śląski, Dolina Trzech Stawów oraz 
okolice Strefy Kultury, siedziby Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. 
Tutaj czuję się jak u siebie w domu. 

Jeżeli jest możliwość i czas pozwala, 
zwiedzamy z rodziną Polskę. Najchętniej 
jeździmy nad Morze Bałtyckie, ale i w góry. 
Zachęcam również mieszkańców Śląska, 
jak i całej Polski do odwiedzenia mojego 
rodzinnego kraju. Mamy piękną historię, 
wiele historycznych zabytków, miejsc ta-
kich jak np. Samarkand, Bukhara, Tash-
kent i wiele innych. Gorąco polecam.  

(SŁAWOMIR RYBOK)
Harmonijka ustna wystawiona przez Marcina Krupę na licytacji WOŚP trafiła do Sukhraba 
Rakhimova, biznesmena pochodzącego z Uzbekistanu

PLEBISCYT Galeria Artystyczna
Lista kandydatów do upamiętnienia  

w Galerii Artystycznej Miasta Katowice w 2021 r.

   GRZEGORZ FITELBERG (1879–1953) dyrygent, kompozytor, skrzypek

   TADEUSZ GRABOWSKI (1929–2020) 
artysta plastyk, plakacista, inicjator i organizator Biennale Plakatu Polskiego w 
Katowicach

   JAN KRENZ (1926–2020) kompozytor i dyrygent

   KAZIMIERZ KUTZ (1929–2018) 
reżyser filmowy, teatralny i telewizyjny, scenarzysta filmowy, publicysta, pisarz

   STANISŁAWA MARCINIAK-GOWARZEWSKA (1931–2006) 
primadonna, znakomita sopranistka

   TADEUSZ MICHEJDA (1895–1955) 
architekt, współtwórca katowickiego modernizmu

   JERZY MOSKAL (1930–2016) 
artysta plastyk, inicjator powstania i pierwszy dyrektor Centrum Scenografii 
Polskiej w Katowicach

   ANDRZEJ SZEWCZYK (1950–2001) 
artysta plastyk, malarz, rysownik, rzeźbiarz

   PIOTR SZMITKE (1955–2013) 
wybitny malarz, rysownik i pedagog

   BOLESŁAW SZABELSKI (1896–1979) 
kompozytor, organista i pedagog, współtwórca śląskiej szkoły 
kompozytorów

   JÓZEF ŚWIDER (1930–2014) 
polski kompozytor i pedagog muzyczny

Zagłosować  
można również  
na stronie miasta:
bit.ly/3swznUU.  

Można  
też skorzystać  
z kodu QR
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LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

Sposób na zaadaptowanie starych dzielnic. 
Miliony na rewitalizację 
Zmiany w przestrzeni miejskiej, nowe 
obiekty oraz remonty – Katowice inwestują  
w kompleksową rewitalizację miasta.  
W latach 2018–2019 wydano na ten cel 
ponad 199 milionów złotych. Działania 
prowadzone są w ramach Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Katowice 
na lata 2016–2022.
– Rewitalizacja przestrzeni miejskiej jest 
procesem kompleksowym i wielowymiaro-
wym. Działania prowadzone w tym zakre-
sie w Katowicach dzielą się na podstawowe, 
czyli te najbardziej kluczowe z punktu wi-
dzenia poprawy sytuacji w danym obsza-
rze, oraz uzupełniające względem projektów 
podstawowych – mówi Marcin Krupa, pre-
zydent Katowic. 

Lokalny Program Rewitalizacji obejmuje 
tereny z dzielnic takich, jak: Śródmieście, 
Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice-
-Burowiec, Janów i Nikiszowiec. W ramach 
programu prowadzone są działania ukierun-
kowane na rozwiązanie zidentyfikowanych 
problemów w sferze: społeczno-gospodar-
czej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjo-
nalnej i technicznej. Na obszarze rewitalizacji 
przewidziano realizację łącznie 138 projektów. 

Analiza liczby wszystkich projektów 
(zakończone, planowane, realizowane) w re-
lacji do liczby mieszkańców (na 1000 miesz-
kańców) wskazuje, iż największą liczbą 
projektów charakteryzują się kolejno: Szo-
pienice-Burowiec, Śródmieście, a następnie 
Zawodzie – analogicznie jak na koniec po-
przedniego okresu sprawozdawczego.  

POMOC DLA REPATRIANTÓW

Rodzina z Kazachstanu zamieszkała w Katowicach
Do Katowic w ramach repatriacji przy-
jechała siedmioosobowa rodzina. Mia-
sto nie tylko pomogło sprowadzić ją do 
kraju, ale udostępniło też lokal miesz-
kalny. Remontem zajął się katowicki 
KZGM, a jego wyposażeniem Wydział 
Polityki Społecznej oraz MOPS. 
– Katowice są miastem otwartym i bardzo się 
cieszymy, że mogliśmy pomóc rodzinie poprzez 
sprowadzenie jej członków z Kazachstanu do 
Katowic. Na ich potrzeby udostępniliśmy 
mieszkanie z zasobów miejskich w Śród-
mieściu, które bez problemu pomieści 7 osób. 
Lokal przeszedł gruntowny remont i został 
wyposażony tak, aby rodzinie niczego nie 
brakowało. Wierzę, że Katowice będą dla nich 
przyjaznym miejscem, w którym szybko się 
odnajdą i rozpoczną nowe, lepsze życie – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Miasto udostępniło ponad 100-me-
trowy lokal i wyremontowało go. – Ze sta-
rego mieszkania zostały praktycznie tylko 
ściany, a cała reszta została odremonto-
wana lub wymieniona. Wstawiliśmy nowe 
drzwi, odnowiliśmy okna, wymieniliśmy 

posadzki, rozebraliśmy stare piece kaflowe, 
zadbaliśmy o wymianę instalacji elektrycz-
nych i wodno-kanalizacyjnych, zamonto-
waliśmy też nową kuchenkę gazową i kocioł 
centralnego ogrzewania. Remont trwał kilka 
tygodni, a teraz mieszkanie jest już gotowe 
do tego, aby w nim zamieszkać – powie-
dział Marcin Gawlik, dyrektor katowic-
kiego KZGM.

Rodzina wprowadziła się do mieszka-
nia na początku lutego. – Zadbaliśmy o to, 
aby w mieszkaniu znalazły się wszystkie 
najpotrzebniejsze meble, a także sprzęty 
niezbędne do codziennego funkcjonowa-
nia. Chcemy, aby rodzina czuła się w Ka-
towicach dobrze, i dlatego pomożemy im 
skorzystać z programów funkcjonują-
cych w mieście, a także wyrobić Katowicką 
Kartę Mieszkańca – dodaje Małgorzata 

Moryń-Trzęsimiech, naczelnik Wydziału 
Polityki Społecznej.

Rodzinie przydzielony został pracow-
nik socjalny, który ma pomóc m.in. przy 
załatwianiu wszelkich formalności, tłuma-
czeniu dokumentów, zapisaniu członków ro-
dziny do przychodni lekarskiej, a dzieci do 
szkół. Repatrianci mogą też liczyć na wspar-
cie w postaci zasiłku na zakup żywności 
oraz pokrycia kosztów transportu.   (RED)

To już kolejna rodzina,
która zamieszkała
w naszym mieście 
w ramach repatriacji*.
W poprzednich latach
miasto zaprosiło 
cztery rodziny

Przykłady zrealizowanych 
rewitalizacji

Przebudowa strefy śródmiejskiej – je-
den z największych projektów infra-
strukturalnych wpisanych do programu; 
jego kluczowym elementem była 
prowadzona od 2012 roku przebudowa 
strefy rondo–rynek. Całkowita wartość 
projektu: 272 896 544 zł
Adaptacja na potrzeby organizacji usług 
społecznych i środowiskowych dla osób 
niepełnosprawnych budynku przy ul. Fran-
cuskiej 43. Całkowita wartość projektu:  
5 838 981 zł
Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 
17a, 17b na miejski inkubator przedsię-
biorczości. Całkowita wartość projektu:  
5 473 128 zł 
Rewitalizacja placu Londzina. Całkowita 
wartość projektu: 2 035 751 zł
Rewitalizacja parku Boguckiego. Projekt 
obejmował zagospodarowanie prze-
strzeni miasta, w tym przebudowę 
i remont lokali zlokalizowanych w obrębie 
budynków znajdujących się przy ul. Mar-
kiefki 64 i 68 w Katowicach dla potrzeb 
realizacji projektu pn. „Bogucice – moje 
miejsce na ziemi. Program aktywności 
lokalnej” wraz z modernizacją przestrzeni 
publicznej parku Boguckiego. Całkowita 
wartość projektu: 7 339 757 zł

Budownictwo mieszkaniowe komunalne. 
W ramach projektu powstało w sumie 67 
mieszkań (22 przy ul. Kordeckiego 3b, 4b 
oraz 45 przy ul. Obrońców Westerplatte 
42-50). Całkowita wartość projektu: 11 
967 662 zł

Przykłady planowanych
rewitalizacji
Budowa Doliny Pięciu Stawów 
w Szopienicach

Przebudowa strefy śródmiejskiej – ob-
szar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej
Rewitalizacja siedziby Muzeum Historii 
Katowic przy ul. ks. J. Szafranka 9
Utworzenie Muzeum im. Jerzego 
Kukuczki w Bogucicach
Wyzwaniem w ramach prowadzonego pro-
cesu rewitalizacji jest nadal stosunkowo 
duża ilość terenów poprzemysłowych, 
pokopalnianych, m.in. obszar po dawnej 
Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” 
(Szyb Poniatowski, Szyb Pułaski).  

W Lokalnym Programie Rewitalizacji ujęto m.in. park Bogucki. Na zdjęciu plac zabaw w parku

*Repatriacja oznacza powrót do ojczyzny osób 
pochodzenia polskiego i jest jednym ze sposo-
bów nabycia polskiego obywatelstwa. Prawo 
to przysługuje wyłącznie osobom, które nie 
posiadają polskiego obywatelstwa i pragną 
przesiedlić się na stałe do Polski.
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ROZMOWA Z SZYMONEM KRZESZOWCEM, CENIONYM SKRZYPKIEM, SOLISTĄ I KAMERALISTĄ, CZŁONKIEM KWARTETU ŚLĄSKIEGO

Muzyka jest czymś więcej
Maciej Szczawiński: Pana dotychczasowa 
droga twórcza to bez wątpienia nieustanne 
pięcie się w górę. Ale świat od roku ostro ha-
muje, zmienia się jego dotychczasowy rytm. 
Szymon Krzeszowiec: Brak występów 
na żywo, wzmożony udział w nagraniach 
czy streaming koncertów w internecie 
utwierdziły mnie w przekonaniu, że wy-
konawca bardzo potrzebuje prawdziwej, 
słyszalnej reakcji publiczności. W moim 
odczuciu tylko z jej udziałem podczas 
koncertu tworzy się wyczuwalna interak-
cja pomiędzy wykonawcą i bezpośrednim 
odbiorcą. I jedynie wtedy po obu stronach 
pojawia się szansa na wytworzenie atmos-
fery potrzebnej do prawdziwego przeży-
wania sztuki. 
Miejsce centralne w biografii artysty można 
definiować różnie: impulsy duchowe, trwa-
łe inspiracje (i fascynacje) dziełami, ludźmi, 
jakieś prywatne wzloty czy upadki. Ale moż-
na szukać tej osi także w bardziej wymiernej 
przestrzeni: dom, szkoła, miasto… Jak to wy-
gląda w pana przypadku?

Od wielu lat szukam idealnych pro-
porcji pomiędzy swoim życiem artystycz-
nym i prywatnym. Przyznam się, że jest 
to trudne lub wręcz niemożliwe z kilku 
powodów. Po pierwsze nigdy nie określił-
bym siebie jako kogoś wykonującego „za-
wód” muzyka. To o wiele bardziej złożone, 
bo w moim przypadku muzyka jest czymś 
więcej niż tylko profesją. Fakt, że dane mi 
jest ją wykonywać zawodowo, sprawia, 
że największa pasja stała się zarazem spo-
sobem na życie. Dodatkowo najbliższa 
rodzina dzieli ze mną artystyczne zamiło-
wania, u nas wszystko jest po prostu wy-
pełnione muzyką. Wracając do domu z zajęć 
na uczelni, próby czy koncertu, nie zamy-
kam za sobą szufladki z napisem „skrzypce” 
lub „kwartet” – mam z kim podzielić się 
wrażeniami z wykonywanych utworów 
czy porozmawiać o nowych muzycznych 
fascynacjach. 
Dokładnie w tym roku mija 20 lat pańskiej 
współpracy z Kwartetem Śląskim. Wasz kon-
certowy i fonograficzny dorobek jest napraw-
dę imponujący, mógłby właściwie stano-
wić temat osobnej rozmowy. Nagrania w naj-
lepszych wytwórniach płytowych, koncer-
ty w prestiżowych miejscach na całym świe-
cie, nagrody z najwyższej półki etc. Ale ja 
chciałbym spytać o doświadczenie kwarte-
tu i pańskie osobiste emocje związane z mu-
zyką Mieczysława Wajnberga. Sądzę też, 
chociaż nie wiem, czy mam rację, że sama 
osobowość i los tego artysty nie są tu bez 
znaczenia.

20 lat z kwartetem to 20 lat z naj-
piękniejszą muzyką, niezliczone godziny 
prób, podróże, wiele wspólnych koncerto-
wych wzruszeń, ale i potężne wyzwania 
repertuarowe. Te wszystkie wspomnie-
nia i doświadczenia kształtowały mnie nie 
tylko jako muzyka – kameralistę, ale też 
sprawiły, że estrada stała się moim dru-
gim domem. Przygoda z Wajnbergiem? 

Trwa od 2015 roku, kiedy rozpoczęliśmy 
pracę nad jego 7 Kwartetem smyczkowym. 
Poruszenie, jakie wywołała u mnie wtedy 
jego muzyka, mogę porównać jedynie do 
swoich pierwszych wykonań Verklärte 
Nacht Schönberga czy mojego ulubionego 
Kwintetu wiolonczelowego Schuberta. Nie 
sądziłem, że po tylu latach działalności 
koncertowej i znajomości całej niemal 
literatury kameralnej jakiś utwór będzie 
mną w stanie jeszcze tak wstrząsnąć. Od 

tego czasu nagrałem z kwartetem pięć 
płyt z muzyką kameralną Wajnberga, 
utworzyłem Wajnberg Trio z Piotrem 
Sałajczykiem i Arkadiuszem Dobrowol-
skim, myślę też o solowych projektach 
związanych z sonatami Wajnberga i przy-
mierzam się do organizacji konkursu 
skrzypcowego jego imienia. Jednym sło-
wem – Wajnberg zawładnął mną kom-
pletnie. Im dłużej gram jego utwory, 
tym bardziej mam wrażenie, że dotykam 
czegoś genialnego. Głębokie, często tra-
giczne przesłanie jego muzyki nie pozwala 
na wykonawczy chłód i cieszę się bardzo, 
że ta nieznana i niedoceniana dotąd twór-
czość zyskała należne uznanie na całym 
świecie. To dla mnie wielki przywilej, 
że mogę choć w części przyczynić się do 
jej propagowania.
Katowice – łączą pana z nimi bardzo licz-
ne związki. Zainteresowanie, ba! umiłowanie 
muzyki klasycznej w tym miejscu nie prze-
mija, co więcej staje się już swoistym signum 
miasta. Zatem dla Szymona Krzeszowca  
– artysty, muzyka i pedagoga kontekst chy-
ba optymalny? 

Z Katowicami od dziecka łączy mnie 
więź, która przez lata zacieśniała się coraz 
mocniej przez okres edukacji muzycznej, 
później czas obowiązków dydaktycznych, 
który trwa do dzisiaj, i w końcu dzia-
łalność w kwartecie. Z zainteresowa-
niem i z podziwem obserwuję, jak moje 
rodzinne miasto przekształciło się z indu-
strialnego w prężnie działający ośrodek 
kulturalny. Ta metamorfoza stworzyła 
wprost idealne warunki do organizowa-
nia imprez muzycznych z udziałem naj-
wybitniejszych. Staram się wykorzystywać 

szanse i zapraszać wielkie osobistości 
świata wiolinistyki. Młodzi adepci sztuki 
mają bezpośredni kontakt z mistrzami, 
których do tej pory znali wyłącz-
nie z YouTube’a. W ciągu ostatnich lat uczel-
nię odwiedziły takie legendy, jak Ivry Gitlis, 
Anne-Sophie Mutter, Gidon Kremer czy 
Pinchas Zukerman. Ja, będąc studentem, 
mogłem o tym wyłącznie pomarzyć. 
Wiem, że pana żona i dzieci także 
grają, a z braćmi można było pana 
usłyszeć podczas Festiwalu Prawykonań 
w Katowicach. Jakie widzi pan perspektywy 
dla tego projektu?

W naszym domu muzyka była obecna 
zawsze i nie myślę tylko o codziennym 
ćwiczeniu na instrumentach. Jesteśmy nią 
po prostu przesiąknięci. Cała rodzina czę-
sto słucha wspólnie płyt, oglądamy kon-
certy. Oczywiście przewijają się różne 
style muzyczne, zgodnie z preferencjami 
domowników, co czasem prowadzi do dość 
gorących dyskusji, bo nie zawsze zgadzamy 
się, jeśli chodzi o gusta muzyczne. Podob-
nie jest w relacjach między braćmi. W tym 
przypadku jednak poglądy wymieniane 
są rzadziej, głównie przy okazji uroczy-
stości rodzinnych czy świątecznych spo-
tkań. Cieszę się, że udało się doprowadzić 
nasz koncert „3 × Krzeszowiec” do skutku, 
bo szczerze mówiąc: grywamy razem 
rzadko. Festiwal Prawykonań był też pre-
tekstem do zamówienia nowych utworów 
na ten nietypowy skład instrumentów. 
Tak się składa, że w marcu na zaprosze-
nie maestro Jerzego Maksymiuka znów 
wystąpimy wspólnie, tym razem z towa-
rzyszeniem orkiestry symfonicznej NFM 
we Wrocławiu. Pracuję też nad projektem 
przełożenia muzyki zmarłego niedawno 
Chicka Corei na nasze trio, mam nadzieję 
że będziemy mogli pokazać jego efekty już 
niebawem. 
I na koniec zapytam o jogging! W pana przy-
padku wierność tej pasji trwa niemal tak dłu-
go, jak współpraca z Kwartetem Śląskim… 
Czyżby jakaś współzależność? I proszę jesz-
cze zdradzić: biega pan ze słuchawkami 
w uszach czy delektuje się ciszą?

Nie wiązałbym treningów biego-
wych z działalnością kwartetu… poza tym, 
że na każdy wyjazd zabieram ze sobą buty 
do biegania. Ostatnio wyjazdów zabrakło, 
tak więc pozostaję wierny pobliskim la-
som, w których co drugi dzień można mnie 
spotkać. Przez lata bieganie stało się stałym 
elementem, bez którego nie wyobrażam sobie 
życia. Poza aktywnością fizyczną traktuję je 
jako odskocznię od trosk dnia codziennego; 
uciekam do lasu, żeby uspokoić głowę, zebrać 
myśli i naładować akumulatory. To też jedyny 
czas w ciągu dnia kiedy moja głowa odpo-
czywa od dźwięków i poza odgłosami natury 
nie dopuszczam do niej nic więcej. W cza-
sach, kiedy cisza stała się dla ucha luksusem, 
coraz częściej korzystam z jej dobrodziejstw. 
Czy wspomniałem, że to mój ulubiony mu-
zyczny gatunek? (uśmiech)  

Szymon Krzeszowiec
Jest cenionym skrzypkiem, solistą  
i kameralistą. Ukończył Akademię Mu-
zyczną w Katowicach oraz Conservatorium 
van Amsterdam. Jest laureatem konkursów 
skrzypcowych w Poznaniu (im. Z. Jahn-
kego), Warszawie (im. T. Wrońskiego) i Bre-
scii oraz zdobywcą pierwszych nagród 
na konkursach muzyki kameralnej w Ko-
penhadze i Sondershausen (w trio smycz-
kowym Aristos). Ma w dorobku występy 
solowe z czołowymi orkiestrami, takimi jak 
NOSPR, Sinfonia Varsovia oraz większością 
filharmonicznych orkiestr w kraju. Od 
2001 r. jest prymariuszem Kwartetu 
Śląskiego, z którym regularnie koncer-
tuje na świecie. Zespół jest laureatem zna-
czących nagród i wyróżnień, w tym siedmiu 
Fryderyków, Gramophone Classical Music 
Award za nagranie kompletu kwartetów 
smyczkowych Grażyny Bacewicz oraz 
Koryfeusza Muzyki Polskiej. Zajmuje się 
pedagogiką, kierując Katedrą Instrumen-
tów Smyczkowych oraz prowadząc klasę 
skrzypiec w katowickiej AM. 

Z zainteresowaniem
i z podziwem obserwuję,
jak moje rodzinne
miasto przekształciło się 
z industrialnego 
w prężnie działający 
ośrodek kulturalny. 
Ta metamorfoza 
stworzyła wprost 
idealne warunki 
do organizowania 
imprez muzycznych 
z udziałem
najwybitniejszych
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STREET ART

Twarze szlaku katowickich murali: Raspazjan
Na budynku przy ul. Kordeckiego 2a po-
wstał wyjątkowy mural – przedstawia 
osadzonego w donicy człowieka żyjące-
go w zgodzie z naturą, w centrum eko-
systemu, którego jest integralną czę-
ścią. Czerpie z jego zasobów, jednakże 
są one ograniczone, potrzebną więc 
energię pobiera ze źródeł odnawialnych. 
Mural nawiązuje do Światowego Forum 
Miejskiego, którego Katowice będą go-
spodarzem w 2022 roku.
Do wykonania muralu jego autor – Raspazjan 
wykorzystał specjalną farbę fotokatalityczną. 
Posiada ona szczególną właściwość oczysz-
czającą powietrze z mocą, z jaką oczysz-
czałby je las o identycznej powierzchni jak 
mural. Z Raspazjanem, twórcą wielu kato-
wickich murali, rozmawia Martyna Mędrek.

Martyna Mędrek: Skąd pomysł, żeby zająć 
się street artem?
Raspazjan: To nie był pomysł, który po-
jawił się z dnia na dzień. Było to natu-
ralne połączenie moich zainteresowań 
graffiti oraz malarstwa sztalugowego, 
którym zajmowałem się równolegle.  
W pewnym momencie obie te dyscypliny 
zaczęły się przenikać. Dziś maluję murale, 
obrazy, robię też instalacje artystyczne 
oraz rzeźby.
Stworzyłeś na ścianie przy ulicy Kordeckiego 
mural nawiązujący do 17 celów zrównoważo-
nego rozwoju. Mógłbyś nam opowiedzieć coś 
więcej na temat wybranego projektu?

Obraz jest luźnym nawiązaniem do te-
matów poruszanych przez Agendę 2030. 
Jest on surrealistycznym dziełem i przed-
stawia głowę człowieka w doniczce, 
otoczoną abstrakcyjną roślinnością; 
znajduje się tam również komin, który 
nawiązuje do tradycji naszego regionu. 
Komin z obrazu nie emituje CO2, tylko 
zbiera deszczówkę.

Jaką rolę, twoim zdaniem, pełni w przestrzeni 
miejskiej street art?

Street art  jest bardzo pojemnym po-
jęciem. Poza czysto dekoracyjną i arty-
styczną street art pełni też role edukacyjne, 
anarchistyczne, bywa niestety także ak-
tem wandalizmu.
Czy Katowicom potrzebne są murale?

A czy Katowicom potrzebne są wy-
stawy malarstwa albo koncerty? Wydaje mi 
się, że odpowiedź na każde z tych pytań 
będzie twierdząca. Murale są potrzebne, 
ale uważam, że trzeba je robić z głową. Po-
winniśmy zdecydowanie postawić na ja-
kość niż na ilość.
Masz swój ulubiony mural?

Na tę chwilę ten mój ostatni, ale pewnie 
za tydzień mi się znudzi.
Czy murale robione „na zamówienie” urzę-
dów miast nadal mają równoznaczną 

wartość dodaną, co te, które ktoś stworzył 
z własnej inicjatywy?

Ponownie odwrócę pytanie – czy kon-
certy organizowane przez urzędy miast, 
mają równoznaczną wartość dodaną, co 
te, które z własnej inicjatywy organizują 
kluby? Mural jest wielkoformatowym ma-
larstwem, a żeby powstał, potrzebne są pod-
nośniki, rusztowania, potrzebne są farby. To 
wszystko kosztuje. Kiedy mural zamawiany 
przez miasto jest swobodną wypowiedzią 
artystyczną, a nie narzuconą z góry wizją 
urzędników, to jest tak samo wartościowy, 
jak obraz w galerii. Jeżeli chodzi o moje 
prace, to namalowałem mnóstwo mu-
rali z własnej inicjatywy, ale też dla urzę-
dów, fundacji, deweloperów, stowarzyszeń, 
osób prywatnych i firm. Za każdym razem 
były to moje autorskie obrazy i wartość do-
dana jest taka sama.

W Katowicach na ścianach powstają mura-
le przedstawiające postaci historyczne, takie 
jak Wojciech Korfanty czy Maria Skłodowska-
-Curie. Czy twoim zdaniem to dobry pomysł 
na upamiętnienie ich w przestrzeni miasta?

To zależy. Przenoszenie jeden do jeden 
na ścianę zdjęcia twarzy osoby upamiętnia-
nej nie ma żadnej wartości artystycznej i nie 
różni się niczym od billboardu reklamowego. 
Osobiście nie widzę sensu takich realizacji. 
Dobrze jest, kiedy taki mural jest jakąś głęb-
szą wypowiedzią artystyczną. Jako przykład 
podam mural upamiętniający Kazimierza 
Kutza [ul. Wypoczynkowa 3 – przyp. red.]. 
Jest to obraz zaprojektowany przez Erwina 
Sówkę, mamy tu do czynienia z wybitną po-
stacią związaną z miastem Katowice, upa-
miętnioną przez wybitnego malarza, który 
również pochodzi z Katowic. Supersprawa. 
Piękny obraz w przestrzeni miasta.  

EDUKACJA

Nauczanie dwujęzyczne w Katowicach
Jedną z kluczowych kompetencji, de-
terminującą funkcjonowanie we współ-
czesnym świecie jest umiejętność po-
sługiwania się językami obcymi. Nie 
dziwi więc, że coraz większą popular-
ność zyskuje nauczanie dwujęzyczne, 
postrzegane jako jedna z najefektyw-
niejszych form nabywania kompetencji 
lingwistycznych. 
W Katowicach oddziały dwujęzyczne 
na poziomie szkoły podstawowej prowa-
dzone są w następujących placówkach:

w SP nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. J. Ziętka – niemiecki,

w SP nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Jana Pawła II – hiszpański,

w SP nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. J. Ligonia – angielski,

w SP nr 35 z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi im. A. Korczyńskiej – angielski,

w SP nr 37 z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi im. ks. J. Twardowskiego w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. M. Ko-
pernika – francuski. 

Oddziały dwujęzyczne w katowickich szko-
łach ponadpodstawowych: 

w I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Mikołaja Kopernika, wchodzącym w skład 
ZSO nr 1 im. M. Kopernika – francuski,

w II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. M. Konopnickiej – hiszpański,

w VII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Harcerzy Obrońców Katowic – angielski,

w VIII Liceum Ogólnokształcącym 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Cu-
rie-Skłodowskiej – niemiecki.

Ponadto w X LO im. I.J. Paderewskiego 
funkcjonują oddziały, w których przedmio-
tami uzupełniającymi są język chiński oraz 
język hiszpański.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż od 
roku szkolnego 2021/2022 w Technikum 
nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. 
W. Korfantego zostanie uruchomiony 
pierwszy w Katowicach oddział dwuję-
zyczny w szkole prowadzącej kształcenie za-
wodowe. W zawodzie „technik ekonomista” 

powstanie oddział z językiem angielskim 
jako drugim językiem nauczania. Ucznio-
wie będą realizować w nim dwa przed-
mioty w systemie dwujęzycznym: jeden 
przedmiot ogólnokształcący oraz jeden 
przedmiot zawodowy. 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą 
dotyczącą oddziałów dwujęzycznych 
na stronach internetowych placówek.  

Przy ul. Kordeckiego 2a powstał mural, który pomaga walczyć ze smogiem Raspazjan jest twórcą kilku katowickich murali
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KATOWICE DLA SENIORA

Rada seniorów  
jako integralna część 
samorządu lokalnego
Od sześciu już lat w Katowicach funkcjonuje 
rada seniorów (RS). W kwietniu kończy swoje 
działanie druga kadencja,  która trwała cztery 
lata. W lutym tego roku zostały ogłoszone wy-
bory do trzeciej kadencji RS.

 W związku z tym ważne jest, by przy-
pomnieć, czym jest RS, jakie są jej kompeten-
cje i kim są członkowie rady.

Rada gminy na wniosek radnych lub or-
ganizacji skupiających osoby starsze powołuje 
radę seniorów zgodnie ustawą o samorzą-
dzie gminnym. Rady seniorów mają charak-
ter doradczy, konsultacyjny i opiniodawczy. 
Działania rady są źródłem wielu ciekawych 
pomysłów, pozwalających wyjść naprzeciw 
potrzebom i oczekiwaniom osób starszych. RS 
konsultuje i opiniuje uchwały podejmowane 
przez władze miasta w związku z polityką 
senioralną. Rady są pasmem transmisyjnym 
między osobami starszymi gminy i jej wła-
dzami. Służą aktywizacji mieszkańców gminy, 
zwiększeniu ich zaangażowania w życie spo-
łeczne oraz kształtowaniu postaw obywatel-
skich. Z kolei władze gminy mogą wykorzystać 
RS jako źródło informacji o potrzebach, oczeki-
waniach, możliwościach ludzi starszych.

W związku z szybko postępującym pro-
cesem starzenia się społeczeństwa pojawia 

się wymóg nowego podejścia i udziału senio-
rów w różnych dziedzinach życia społecznego, 
gospodarczego, kulturalnego i politycznego. 
Istotna staje się partycypacja, czyli uczestnic-
two ludzi starszych w pracy społecznej, ich 
aktywizacja na rzecz środowiska lokalnego.

W partycypacji społecznej szczególną 
uwagę należy zwrócić na trzy jej aspekty: 
nie działać samotnie, wspierać się w działa-
niu, mieć pozytywne nastawienie do tego, 
co robimy, i do tych, dla których pracujemy. 
Uczestnictwo w radzie seniorów ma charak-
ter społeczny, a więc bardzo ważną rzeczą jest 
umiejętność współpracy jej członków, dąże-
nie do wzajemnego wspierania się w działa-
niu oraz akceptacja osób starszych, którym 
chcemy pomóc. Działalność w radzie ma cha-
rakter służebny.

Reprezentacją RS jest Ogólnopolskie Po-
rozumienie o Współpracy Rad Seniorów. 
RS miasta Katowice jest członkiem tego po-
rozumienia. Według jego danych w Polsce 
funkcjonuje 500 rad seniorów, co oznacza, 
że działają one w jednej czwartej istniejących 
gmin. A rozwój i wciąż wzrastająca liczba 
rad seniorów w Polsce jest szansą na coraz 
szerszą partycypację osób starszych w życiu 
publicznym. 

Działalność RS została w ostatnim roku 
poważnie zakłócona przez pandemię. Jed-
nak w czasie czteroletniej kadencji rada 
uczestniczyła w wielu działaniach na rzecz 

osób starszych – można się o nich dowiedzieć 
ze sprawozdania umieszczonego na stro-
nie internetowej RS https://www.katowice.
eu (zakładka dla mieszkańca/ dla seniora/ 
Rada Seniorów).

W kwietniu 2021 roku swoją działal-
ność rozpocznie kolejna już, trzecia kaden-
cja RS. Inspiracją jej działalności niech będą 
częste kontakty z seniorami naszego mia-
sta, sprawozdanie z działalności poprzed-
niej rady, a także ustalenia Ogólnopolskiego 
Kongresu Rad Seniorów, który miał miej-
sce w grudniu 2020 r. 

(HELENA HRAPKIEWICZ,  
PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA  

DS. SENIORÓW, REGINA SZOŁTYSIK, 
PRZEWODNICZĄCA RADY SENIORÓW)

W Katowicach wraca  
„Złota rączka” dla seniora!
Usługi „Złotej rączki” wracają w nieco 
zmienionej formule, ze względu na na-
dal obowiązujące obostrzenia. Fachowiec 
będzie przyjmował zgłoszenia telefonicz-
nie i wykonywał telefoniczne porady w za-
kresie drobnych napraw, usterek czy awarii 
domowych możliwych do poinstruowania 
seniora, który będzie mógł wykonać je sa-
modzielnie. Numer telefonu 789 249 673, 
czynny w godzinach 8.00–16.00.

Przypominamy, że celem projektu jest 
zapewnienie seniorom dostępu do bezpłat-
nych usług w zakresie drobnych napraw do-
mowych.  

Oferta miasta 

Zajęcia dla seniorów
Miasto Katowice oraz Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej zaprasza seniorów 
na zajęcia:
W ramach projektu „Centrum Społeczno-
ściowe Nasze Załęże”:

 8 marca – „Senior w działaniu” 
warsztaty online 
8 marca – Dzień Kobiet 
 16 marca – „Senior w działaniu”  
– warsztaty online 
 23 marca – „Senior w działaniu”  
– warsztaty online 

 Kontakt: Agata Nawrot, tel. 501 242 787 

W ramach projektu „Bogucice – moje miej-
sce na ziemi. Program aktywności lokalnej 
– II etap”: 

 1 marca – Cykl psychologiczny 
„Radość życia”, warsztaty online: 
„Autoagresja” 
 8 marca – „Senioralny Dzień Kobiet 
w PAL” 
 15 marca – cykl „Senior w działaniu” 
– warsztat kreatywny online 
 22 marca – cykl edukacyjny „Na zdro-
wie”, wykład online: „Nadwaga 
okiem dietetyka”
 29 marca – cykl psychologiczny 
„Radość życia” – wykład online: 
„ChAD – jak zrozumieć chorobę afek-
tywną dwubiegunową?”

 Kontakt: Marek Mierzwa,  
tel. 720 776 381 

Dzienne domy pomocy społecznej 
(DDPS)
DDPS są ośrodkami wsparcia dla osób 
samotnych lub osób w rodzinach, które 
z powodu wieku, choroby lub innych przy-
czyn wymagają pomocy innych osób, a są 
jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy 
nie może zapewnić.

W Katowicach działa 9 DDPS:
nr 1, ul. Czecha 2, tel. 32 259 86 69
nr 2, ul. Głogowska 23, tel. 32 202 87 27
nr 3, ul. Tysiąclecia 4, tel. 32 254 06 93
nr 4, ul. Wiślana 9, tel. 32 203 80 03
nr 5, ul. Świdnicka 35a, tel. 32 202 13 15
nr 6, ul. Oblatów 24, tel. 32 203 78 32
nr 7, ul. Gliwicka 74a, tel. 32 250 15 34
ul. Dębowa 23, tel. 32 355 51 60
ul. Brata Alberta 4, tel. 32 352 99 10

 
DDPS działają od godziny 8.00  
do godziny 13.00. Świadczą usługi: 

 zdrowotne – w zakresie ogólnej  
rehabilitacji ruchowej,  
zajęć prozdrowotnych i fizjoterapeu-
tycznych, konsultacji
 psychologiczne – poradnictwo, 
zajęcia grupowe z udziałem psycho-
loga, zebrania społeczności, grupy 
wsparcia
 wspomagające – realizacja po-
trzeb kulturalnych, rekreacyjnych, 
towarzyskich
 bytowe – zapewnienie wyżywienia 

w postaci śniadania i obiadu od po-
niedziałku do piątku oraz wydawania 
suchego prowiantu na sobotę

Dodatkowo w lokalu przy ul. Głogowskiej 23  
prowadzone są działania na rzecz osób 
z problemami pamięci oraz problemem 
otępiennym. 
 Osoby zainteresowane prosimy o kon-
takt z pracownikami socjalnymi terenowych 
punktów pomocy społecznej.

Popołudniowe  
kluby społecznościowe
Nową formą pomocy skierowaną do 
osób w wieku senioralnym są popo-
łudniowe kluby społecznościowe. 
Świadczą usługi w godzinach 13.00–
16.00 w lokalach, w których mieszczą 
się dzienne domy pomocy społecznej. 
Przeznaczone są dla osób w  wieku 
senioralnym – mieszkańców danej 
dzielnicy, dzielnic ościennych oraz 
uczestników DDPS. Korzystanie z usług 
klubu nie wymaga wydania decyzji 
administracyjnej. 

Popołudniowe  
kluby społecznościowe: 

 świadczą usługi bytowe – poprzez 
zapewnienie miejsca do spędzania 
czasu w dni powszednie przez trzy 
godziny dziennie oraz zapewnienie 
poczęstunku 

 organizują zajęcia dla seniorów 
o charakterze kulturalnym,  
towarzyskim, rekreacyjnym,  
ze specjalistami 
prowadzą grupy hobbystyczne 
 prowadzą usługi 
w zakresie aktywizacji społecznej, 
w tym zachęcają do podejmowania 
wolontariatu międzypokoleniowego
 organizują zajęcia w zakresie 
aktywności ruchowej 
 informują o działaniach oraz 
usługach skierowanych do seniorów 
 zapewniają możliwości uczestnictwa 
w spotkaniach i wyjazdach 
integracyjnych lub edukacyjnych 

Zapraszamy do skorzystania 
z bezpłatnej, nowej oferty.  
Na terenie miasta  
działa sieć 9 takich klubów. 
Więcej informacji pod numerem 
telefonu: 32 251 00 87 wew. 162.

Decyzją wojewody śląskiego w okresie 
od 18 stycznia do odwołania zarówno 
dzienne domy pomocy społecznej, 
jak i  popołudniowe kluby społecz-
nościowe realizują swoje zadania 
z wykorzystaniem metod i technik po-
rozumiewania się na odległość oraz 
w formie alternatywnych sposobów 
realizacji zajęć, prowadzonych poza 
siedzibą ośrodka.  
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KATOOBYWATEL

WieszaMy budki dla dziuplaków
Katowice przekażą mieszkańcom 90 bu-
dek lęgowych dla małych dziuplaków. 
Budki zostały wykonane przez oso-
by z niepełnosprawnością intelektual-
ną podczas warsztatu terapii zajęciowej 
stowarzyszenia SPES.
– Pomysł zakupu budek lęgowych to 
jedna z szeregu inicjatyw podejmowanych 
przez miasto w trosce o środowisko natu-
ralne. Dbamy o zieleń, rewitalizując parki czy 
siejąc łąki. Pomagaliśmy  już jeżom, jako mia-
sto hodujemy pszczoły, teraz przyszedł czas 
na ptaki – mówi Marcin Krupa, prezydent 
Katowic. – Bez wątpienia wartością dodaną 
tej akcji jest zaangażowanie w nią mieszkań-
ców, a co więcej – wsparcie podopiecznych 
Stowarzyszenia na rzecz Niepełnosprawnych 
SPES – dodaje prezydent.  

Ornitolodzy od dawna zachęcają, by 
m.in. za pomocą budek lęgowych pomagać 
ptakom gnieżdżącym się w dziuplach, czyli 
tzw. dziuplakom: sikorkom, mazurkom i in-
nym. – Ubywa ich naturalnych siedlisk, w tym 
starszych drzew, z licznymi dziuplami. W ten 
sposób próbujemy im choć trochę zrekom-
pensować straty spowodowane wycinkami 
– wyjaśnia Marcin Karetta z Górnośląskiego 
Koła Ornitologicznego. Deficyt miejsc do 
gniazdowania skutkuje tym, że ptaków jest 
coraz mniej, ubożeje też ich różnorodność, 
czyli skład gatunkowy. – A przecież lubimy 
słuchać śpiewu ptaków. Ptaki są też bardzo 
pożyteczne z naszego, ludzkiego punktu wi-
dzenia, bo np. zjadają masę owadów, które są 

szkodnikami lub po prostu nas stresują, jak 
np. krwiopijne samice komarów – dodaje Ka-
retta. Ornitolog przypomina, że Katowice są 
zaskakująco bogate w ptaki, które chętnie za-
siedlają choćby zapadliska pogórnicze, a także 
starsze drzewostany, w tym buczyny. Możemy 
się pochwalić m.in. lęgami bociana czarnego, 
żurawia, trzmielojada, a także niedawno od-
krytego w  murckowskich lasach puszczyka 
uralskiego.   

Akcja „WieszaMy budki dla dziuplaków” 
jest częścią projektu KATOobywatel, który 
służy budowaniu społeczeństwa obywatel-
skiego. – W ramach projektu uruchomiliśmy 

dotąd m.in. dwie aplikacje Naprawmyto.
pl i wCOP drzewo, zaprosiliśmy miesz-
kańców do wspólnego siania łąk, sprząta-
nia dzielnic czy adoptowania donic. Teraz 
oddajemy w ich ręce budki lęgowe z dołą-
czoną instrukcją obsługi, żeby mogli sami je 
zawiesić, pomóc ptakom i cieszyć się ich są-
siedztwem – mówi Wioleta Niziołek-Żądło, 
koordynator projektów społecznych w Urzę-
dzie Miasta w Katowicach. 

Inicjatywa narodziła się w Wydziale Pro-
mocji Urzędu Miasta Katowice, który kupił 
budki lęgowe przygotowane podczas warsz-
tatów organizowanych przez Stowarzyszenie 

na rzecz Niepełnosprawnych SPES. Stworzyły 
je osoby z niepełnosprawnością intelektu-
alną w ramach rehabilitacji w warsztacie te-
rapii zajęciowej. Od jakiegoś czasu warsztaty 
specjalizują się w budkach dla ptaków. – To 
jest dobrze rozumiana integracja, bo uczest-
nicy spotykają się z klientami, oferując im 
dobry produkt nie raz w roku podczas kier-
maszu, ale w ciągłej sprzedaży. Dodatkowo 
pomagamy chronić przyrodę, a chroniąc ptaki, 
chronimy też ludzi – mówi Monika Pinkow-
ska, koordynator medialny stowarzyszenia 
SPES. – Nasi stolarze uczą się potrzebnych 
umiejętności zawodowych, a część z nich jest 
już na poziomie instruktorskim. Zależało 
nam, żeby ta rehabilitacja była jak najbardziej 
zbliżona do pracy, dawała satysfakcję od chwili 
przywiezienia deski z tartaku do momentu 
sprzedaży. Powstają gotowe produkty, ale też 
budki do samodzielnego montażu, np. z my-
ślą o dzieciach – dodaje. Dochód ze sprzedaży 
jest przeznaczany w całości na rehabilitację 
osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
uczestników WTZ. 

Pierwsza budka w ramach akcji trafiła już 
do Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ul. Bar-
bary w Katowicach. Po pozostałe można się 
zgłaszać, wysyłając maila na adres: katooby-
watel@katowice.eu. W mailu należy wskazać 
planowaną lokalizację budki. Zgłoszenia będą 
przyjmowane do wyczerpania zapasów.    

Więcej informacji:  
katoobywatel.katowice.eu/

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW RADZI
Zasady bezpieczeństwa 
przy zakupach na pokazach 
handlowych
Do miejskiego rzecznika konsumentów 
często zwracają się z prośbą o pomoc osoby, 
które uczestniczyły w pokazach czy pre-
zentacjach i zawarły niekorzystne dla siebie 
umowy. Zakwestionowane w ostatnim cza-
sie nieuczciwe praktyki to między innymi:

Wprowadzanie uczestników w błąd co 
do celu spotkania. W zaproszeniach przed-
siębiorcy używają różnych pretekstów, aby 
zwabić konsumentów na pokazy. 

Sugerowanie fikcyjnej korzyści cenowej 
poprzez przedstawianie oferty jako wyjątkowej 
okazji, chociaż jest to standardowa cena produktu.

Wprowadzanie w błąd co do prezentów. 
Upominki okazują się skromniejsze od za-
powiadanych lub stanowią element kupo-
wanych zestawów albo wymagają dopłaty. 

Ograniczanie prawa do odstąpienia 
od umowy. Konsument, który zrobił za-
kupy podczas pokazu, ma prawo odstąpić 
od umowy w ciągu 14 dni. Jest to tak zwane 
„prawo do namysłu”.

Opóźnianie zwrotu  pienię-
dzy. W przypadku odstąpienia od umowy 

zgodnie z przepisami sprzedawca ma obo-
wiązek zwrócić pieniądze niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 14 dni od otrzymania 
oświadczenia. Może się ewentualnie wstrzy-
mać do momentu odesłania przez konsumenta 
zakupów. 

Ograniczanie prawa do reklamacji. 
Sprzedawca co do zasady odpowiada z tytułu 
rękojmi, jeżeli wada fizyczna zakupionego 
na pokazie towaru zostanie stwierdzona 
przed upływem dwóch lat, i w tym czasie 
nie można ograniczać konsumentom ter-
minu na zgłoszenie wady.

Nie chcesz dać się oszukać  
na pokazie i stracić pieniędzy?  
Oto, jak się możesz ochronić:

Uważaj na pułapki w zaproszeniach. Nie 
daj się zwieść, że chodzi tylko o bezpłatne 
badania czy wykład. Pamiętaj, że prezenty 
przeważnie nie są za darmo.

Nie podejmuj decyzji szybko ani po-
chopnie. Masz prawo do rzetelnej informacji 
na temat oferowanych produktów. Dopytaj  
o ich właściwości, porównaj ceny. 

Uważaj przy płatności na raty. Dokładnie 
przeczytaj umowę i załączniki do niej, włącznie 
z tym, co jest napisane „drobnym drukiem”. 

Domagaj się dokumentów. Sprzedawca 
musi ci dać 1 egzemplarz umowy, wszelkie 
załączniki do niej i regulaminy promocji oraz 
formularz druku odstąpienia od umowy.

Możesz odstąpić od umowy. Masz na to 
14 dni od otrzymania towaru. Po wysłaniu 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy mu-
sisz w ciągu 14 dni na własny koszt odesłać 
produkt. 

Wadliwy produkt możesz reklamować. 
Jeśli sprzęt się zepsuje, możesz żądać od 
sprzedawcy naprawy lub wymiany towaru, 
obniżenia ceny, a nawet gdy wada jest istotna 
– zwrotu pieniędzy. Sprzedawca odpowiada  
w ramach rękojmi za wady, które wystąpiły 
ciągu dwóch lat od daty wydania towaru.

Gdzie szukać pomocy? 
Infolinia konsumencka: 801 440 220  
lub 22 290 89 16,  
mail: porady@dlakonsumentow.pl 
Dla mieszkańców Katowic:  
Miejski Rzecznik Konsumentów 
Telefon: 32 259 3946,  
mail: mrk@katowice.eu,  
www.katowice.eu/mrk  

ZGUBIŁEŚ GOTÓWKĘ?

Biuro Rzeczy 
Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych Urzę-
du Miasta Katowice poszukuje osób 
uprawnionych do odbioru rzeczy, któ-
re zostały znalezione na terenie Kato-
wic i oddane w depozyt do Biura. Chodzi 
min. o gotówkę w wysokości 42 900,00 
zł, 4 000,00 euro, 300 dol.
Wydanie rzeczy z depozytu następuje 
po okazaniu dokumentu tożsamości, do-
kumentu potwierdzającego własność lub 
określeniu cech charakterystycznych rze-
czy, a także podaniu przybliżonego miej-
sca i daty zgubienia przedmiotu.

Termin odbioru: 30 stycznia 2023 r.
Rzecz znaleziona, która nie zostanie 

przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu 
dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się 
własnością znalazcy.

Kontakt: Urząd Miasta Katowice, Biuro 
Rzeczy Znalezionych, Rynek 1, pok. 719, tel. 
(32) 705 42 61.  

(RED)
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LISTY DO REDAKCJI

  Zabawa  
w parku Kościuszki

Byłem w parku Kościuszki z wnukami, które 
chciały pozjeżdżać na sankach na torze sanecz-
kowym. Większość uczestników zabawy była 
bez maseczek i nie zachowywała dystansu. Roz-
czarowanie, że nie było tam ani jednego mun-
durowego. Społeczeństwo jest krnąbrne, część 
osób nie stosuje się do zaleceń dotyczących na-
szego bezpieczeństwa.

MIESZKANIEC BRYNOWA

Odpowiedź redakcji:
Straż Miejska nie uczestniczy ak-
tualnie w żadnych akcjach związa-
nych z covidem poza tym, że świadczy 

pomoc w dowożeniu osób starszych, nie-
pełnosprawnych na szczepienia.

Reaguje jednak na każde zgłosze-
nie. W rejonie parku Kościuszki było w tym 
roku 11 interwencji i tylko jedna doty-
czyła osoby/osób łamiących nakaz nosze-
nia maseczek. Otrzymaliśmy zgłoszenie, 
że na torze zgromadziło się bardzo dużo 
osób. Interwencja Straży Miejskiej polegała 
jedynie na informowaniu osób o zachowa-
niu się w czasie pandemii.

  175 lat  
Kolei Górnośląskich 

W artykule „Historia. 175 lat Kolei Górno-
śląskich” [„Nasze Katowice”, wyd. luty 2021 

– przyp. red.] podano informację, że angielski 
inż. Trevithick zaprezentował pierwszą prze-
mysłową kolej. Myślę, że czytelnikom Waszego 
czasopisma należało dodać nieco informacji. 
Wynalazca o tym nazwisku miał specjalność za-
wodową mining engineer, specjalista z zakresu 
inżynierii górniczej. Jego parowa lokomotywa 
przewiozła we wspomnianym przez Was dniu 
pierwszy pociąg z ciężkim ładunkiem z huty Pe-
nydarren (Merthyr, Walia). Pierwsze rozwiąza-
nia przewozu ciężkich ładunków koleją polegały 
na zastosowaniu pary ciernej rack-and-pinion 
– parowóz miał napędzane koło zębate, a szyny 
były też zębate. Zakładano bowiem, że dla tak 
ciężkich ładunków koła pociągu będą się ślizgać. 
Dopiero badania (1813) przy wykorzystaniu lo-
komotywy Puffing Billy (kop. Wylam) pozwoliły 
stwierdzić, że szyny mogą być gładkie. (Szyny 

zębate były kosztowne, czasochłonne w wykona-
niu). Notabene, krótko potem (1812) pojawiło się 
rozwiązanie –lokomotywa też zębata Blenkin-
sopa, która to maszyna przepracowała 20 lat. Na-
stępne rozwiązanie z tego zakresu to lokomotywa 
Handleya, właśnie Puffing Billy. Jego lokomo-
tywa transportowała ładunki do 50 t przez 50 lat. 
Wszystkie pociągi były zastosowane do przewozu 
ciężkich ładunków z hut i kopalń.

 
Łączę wyrazy szacunku i pozdrawiam
 

JACEK CZAPLICKI,  
EMERYTOWANY PROFESOR 

NIEISTNIEJĄCEGO JUŻ INSTYTUTU 
MECHANIZACJI GÓRNICTWA  

POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ,  
GLIWICE

TYMCZASOWE STANOWISKO
OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
W SPRAWACH PODATKÓW
LOKALNYCH 

 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Mia-
sta w związku z rozpoczęciem corocznej akcji wy-
miarowej polegającej na wydawaniu i doręczaniu 
decyzji podatkowych zachęca podatników do ko-
rzystania z możliwości załatwiania spraw podat-
kowych drogą elektroniczną. Natomiast dla osób, 
które muszą załatwić sprawę w siedzibie Urzędu 
Miasta, w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych 
uruchomiono stanowisko obsługi mieszkańców, 
zlokalizowane w budynku przy ul. Francuskiej 70. 
Będzie ono działało do 19 marca. W przypadku ko-
nieczności wizyty w Urzędzie Miasta prosimy jed-
nak o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 32 7054 
699, 32 7054 435, 32 7054 638.

WOLONTARIAT W MOPS

Warto pomagać
Zostań wolontariuszem w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej – możesz 
zrobić dla innych coś bardzo potrzebne-
go i ważnego, zdobyć ciekawe doświad-
czenia, poszerzyć swoje kompetencje. 
Wolontariusze mogą wspierać osoby star-
sze i niepełnosprawne, udzielać korepetycji 
dzieciom, rozmawiać, a także w inny sposób 
spędzać z nimi czas. Przy okazji mają moż-
liwość zdobycia nowych doświadczeń, roz-
woju osobistego oraz poznania nowych ludzi. 
Dzięki temu mogą zastanowić się, co stanowi 
wartość w życiu oraz co pozwala na tworze-
nie ważnych więzi społecznych. Wolontariu-
sze otrzymują wsparcie w postaci konsultacji 
indywidualnych z koordynatorem programu, 
szkoleń, superwizji czy wspólnych wyjść in-
tegracyjnych. Wolontariuszem może zostać 
osoba pełnoletnia (ucząca się, pracująca lub 
pozostająca bez zatrudnienia). 

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem 
programu Małgorzatą Porębą, tel. 32 250 50 16, 
572 333 750, e-mail: cps@mops.katowice.pl. Fa-
cebook: slonecznikmopskatowice.   (RED)

DEPRESJĘ MOŻNA WYLECZYĆ – WARTO SZUKAĆ POMOCY
Pandemia i związane z nią restrykcje przy-
czyniają się do pogorszenia stanu zdrowia 
psychicznego wielu osób. Depresja to bardzo 
podstępna i wyniszczająca choroba. Czasem 
trudno bowiem rozpoznać po naszych bli-
skich i znajomych, gdzie kończą się zwykłe 
przygnębienie i smutek, a zaczyna depre-
sja. O depresji można mówić, gdy:

  jesteś stale smutny, zirytowany lub pełen 
ogromnej wściekłości
 utraciłeś zainteresowanie zajęciami, które 
wcześniej były dla ciebie atrakcyjne
 jesz zdecydowanie mniej lub więcej, niż 
wcześniej jadłeś 
 masz kłopoty ze snem – śpisz bar-
dzo dużo lub nie możesz zasnąć, jesteś 

napięty i męczą cię myśli na temat przeszło-
ści i nierozwiązanych problemów 
 czujesz, że większość rzeczy robisz wol-
niej niż zwykle i kosztuje cię to bardzo dużo 
wysiłku
 masz zdecydowanie mniej energii niż 
zwykle
 czujesz się bezwartościowy lub pogrą-
żony w poczuciu winy w związku ze spra-
wami, na które nie masz wpływu i które nie 
zależą od ciebie 
 nie możesz się skoncentrować 
 często nawiedzają cię myśli o bezsensie 
życia 
 odczuwasz niepokój niezwiązany z kon-
kretną sytuacją.

Jeśli masz podejrzenia, że depresja to problem, 
który dotyka ciebie albo kogoś bliskiego, skon-
taktuj się ze specjalistą. Nieleczona depresja na-
sila się, więc im wcześniej poszukasz pomocy, 
tym większe szanse na trwałą poprawę. Jest 
wiele placówek oferujących pomoc w tym zakre-
sie. Bezpłatnej pomocy udzielają w Katowicach: 

Telefon zaufania: 694 952 067 
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS:  
32 251 15 99; 32 257 14 82 
 Wojewódzka Poradnia Zdrowia Psychicz-
nego: 32 255 28 54 
 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne  
– najbliższe miejsca zamieszkania,  
a w szkole – psycholog/pedagog. (RED)

NOWA TARYFA ZTM

Szykuje się zmiana cen biletów w ZTM
Wkrótce zmienią się ceny biletów w Gór-
nośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 
Wprowadzone ograniczenia epidemicz-
ne, zwiększenie częstotliwości dezyn-
fekcji pojazdów, konieczność zapewnie-
nia dodatkowych kursów na kluczowych 
trasach oraz znaczny spadek liczby pa-
sażerów, a co za tym idzie – spadek do-
chodów ze sprzedaży biletów o około 
100 mln zł przez okres pandemii, istot-
nie pogorszyły sytuację finansową orga-
nizatorów transportu publicznego. 
Nie inaczej jest w Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii. Komunikacja miejska 
organizowana przez Zarząd Transportu 
Metropolitalnego bardzo mocno odczuwa 
skutki pandemii. Dlatego też konieczno-
ścią stała się zmiana taryfy i cen biletów. 
Projekt tych zmian został przekazany 
do konsultacji ze związkami zawodo-
wymi. Wśród proponowanych rozwiązań 
przedstawiono również nowe możliwości, 
promujące regularne korzystanie z komu-
nikacji miejskiej.

Oto najważniejsze założenia taryfowe:
Nowe ceny biletów papierowych 
jednorazowych/krótkookresowych:
1 miasto / 20 min – normalny 4 zł i ulgowy 
2 zł; 2 miasta / 40 min – 5 zł i 2,50 zł;  
Sieć / 90 min – 6 zł i 3 zł 
Nowe ceny promocyjne biletów elek-
tronicznych jednorazowych / krótko- 
okresowych:
1 miasto / 20 min – 3,60 zł i 1,80 zł; 2 
miasta / 40 min – 4,40 zł i 2,20 zł; Sieć 
/ 90 min – 5,40 zł i 2,70 zł 
Nowe ceny w taryfie odległościowej:
do 1 km: 1,80 zł; odległość 1–2 km: 2,40 
zł; odległość 2–5 km: 2,80 zł; odległość  
5–9 km: 3,40 zł; odległość 9–14 km: 3,90 zł;  
odległość 14–20 km: 4,30 zł; odległość 
powyżej 20 km: 5,00 zł
Nowe ceny biletów miesięcznych:
bilet Miasto 30: 99 zł; bilet Sieć 30: 139 
zł; bilet Miasto 90: 260 zł; bilet Sieć 90: 
399 zł; bilet Sieć 120: 480 zł
Nowe bilety długookresowe na dwa 
miasta – „2 Miasta 30” oraz „2 Miasta 

90”, dzięki czemu pasażerowie podróżu-
jący w obrębie dwóch gmin nie odczują 
mocno skutków podwyżki.
Nowe uprawnienie dla pasażerów korzy-
stających z biletu dziennego, którzy w so-
boty, niedziele oraz święta będą mogli 
zabrać w podróż komunikacją miejską 
ZTM jedną dodatkową osobę w ramach 
obowiązywania tego biletu.
Przejazd liniami „lotniskowymi” będzie 
możliwy na podstawie wszystkich bile-
tów ZTM. Oznacza to również niższe 
ceny dla pasażerów. Przykładowo za bi-
let z Katowic na lotnisko zapłacimy 5,40 zł  
lub 6 zł zamiast dotychczasowych 14 zł.
Wydłużony zostanie również z 7 do 14 
dni termin wyznaczony w wezwaniu do 
zapłaty, dla którego obniża się wysokość 
opłaty dodatkowej.

Zmiany w taryfie ZTM mają zacząć 
obowiązywać najwcześniej od drugiej po-
łowy kwietnia. Zaplanowane zmiany nie 
dotyczą metrobiletu.   (RED)
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KATOWICKI MEDIALAB URUCHOMIŁ CYFROWE ARCHIWUM ULICY KOŚCIUSZKI

Kościuszki dostępna na klik

Jedna z najciekawszych katowicki ulic 
– Kościuszki – doczekała się interne-
towego portalu. Na stronie kosciuszki.
medialabkatowice.eu znajdziemy unika-
towe zdjęcia, archiwalne plany kamie-
nic, informacje o najciekawszych miej-
scach i ludziach, którzy tam mieszkali.
Jak często przez dzisiejszą ulicę Kościuszki 
przejeżdżał w 1912 roku pierwszy w mieście 
tramwaj i ile kosztował bilet? W której kamie-
nicy mieszkała odtwórczyni niezapomnia-
nej roli królowej Bony Aleksandra Śląska?  
I kim był pierwszy inwestujący tam kato-
wicki deweloper? Katowicki Medialab uru-
chomił Cyfrowe Archiwum Ulicy Kościuszki 

– wyjątkowy portal wiedzy o najdłuż-
szej, i chyba też najciekawszej, ulicy w mieście.

Cyfrowe archiwum ulicy Kościuszki  
w Katowicach powstało na stronie ko-
sciuszki.medialabkatowice.eu. Można tam  
przeglądać zdjęcia, pocztówki, dokumenty 
oraz artykuły dotyczące tej historycznej, 
katowickiej arterii. Udostępnia także ar-
chiwalne mapy pozwalające śledzić rozwój 
ulicy w czasie.

– Najdłuższa ulica Katowic kie-
dyś nazywana była Promenadową. Tutaj 
znajdowała się Kopalnia Beata, tutaj uru-
chomiono pierwszą szerokotorową linią 
tramwajową w Katowicach, tutaj znajduje 

się największy park miejski – park Ko-
ściuszki (zwany kiedyś parkiem Południo-
wym), tutaj mieszkańcy odwiedzać mogli 
liczne (dziś już w większości nieistniejące) 
obiekty rekreacyjne, takie jak strzelnica, 
tor wyścigowy, Hale Targów Katowickich, 
Hala Parkowa i, rzecz jasna, tutaj podziwiać 
można śródmiejskie kamienice – mówi 
Magdalena Chmiel, menedżerka projektu 
stworzonego siłami Medialabu – grupy 
projektantów, aktywistów, badaczy i pro-
gramistów działających w ramach instytucji 
Katowice Miasto Ogrodów. 

Każdy, kto wejdzie na portal, znaj-
dzie tam przede wszystkim informacje  

o kamienicach i innych obiektach znajdują-
cych się przy Kościuszki – obecnie i w prze-
szłości. Do ich dyspozycji Medialab oddał nie 
tylko opisy, ale także zdjęcia, pocztówki i ar-
chiwalia. Osobne artykuły opowiadają np. hi-
storię pierwszych inwestorów budowlanych, 
którzy zaczynali swoją karierę właśnie od 
inwestycji na obecnej ul. Kościuszki.

Jedną z ciekawszych opcji jest możli-
wość nawigowania po siedmiu historycz-
nych mapach Katowic, z których najstarsza 
pochodzi z 1795 roku! W ten sposób można 
porównać, jak wyglądało wtedy mia-
sto i ulica Kościuszki w stosunku do obecnej 
zabudowy.   (ŁUKA)

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

Dokarmianie ptaków zimą
Zima i duże mrozy są jedynym momen-
tem, w którym należy dokarmiać ptaki 
– zarówno te w miastach, jak i na tere-
nach zielonych. Bardzo niska tempera-
tura i gruba pokrywa śnieżna utrudniają 
tym stworzeniom zdobywanie pokar-
mu w sposób naturalny (zwłaszcza, kie-
dy zaczynają zamarzać zbiorniki wod-
ne), dlatego warto im pomóc.
Trzeba jednak pamiętać, że dziko żyjące 
ptaki muszą mieć właściwą dietę, dlatego 
nie powinno się ich dokarmiać resztkami 
naszego jedzenia ani chlebem – te mogą 
im bardzo zaszkodzić. Czym w takim 
razie można karmić ptactwo? Dla mniej-
szych ptaków odpowiednie będzie ziarno 
prosa i owsa, a nawet nasiona słonecznika, 
które stanowią idealną dietę dla wróbli czy 
sikorek. Te nieco większe, jak np. kawki 
można karmić pszenicą czy kaszą.

Z kolei ptaki, które spotykamy przy 
stawach, jak łabędzie czy kaczki, można 
poza różnego rodzaju ziarnami dokarmiać 
także gotowanymi warzywami. Trzeba 

jednak pamiętać, żeby pokarm rozsypywać 
na brzegu zbiornika, a nie wrzucać do wody 
– tam może utonąć, a nawet zamarznąć. Do-
brze też rozrzucać takie ilości pokarmu, aby 
były one od razu zjadane przez ptaki. Warto 
też najpierw poobserwować miejsce, gdzie 
chcemy te stworzenia karmić. Unikajmy 
rozsypywania pokarmu na drogach czy 
chodnika, a także w miejscach, gdzie mogą 
pojawiać się koty lub psy. Najlepiej do tego 
nadają się skwery i parki – pokarm można 
rozrzucać przy drzewach czy krzewach, 
gdzie najczęściej można spotkać drobne 
ptactwo. Najbezpieczniejszą metodą jest 
stosowanie karmników dla ptaków.

Osoby, które są zainteresowane darmo-
wym pozyskaniem ziaren, mogą skorzy-
stać z trzech „kaczkomatów”, które znajdują się 
przy stawach Łąka i Kajakowym w Katowic-
kim Parku Leśnym. Powstanie kaczkomatów 
było możliwe dzięki inicjatywie mieszkańców 
miasta, którzy wybrali ten projekt do realiza-
cji w ramach budżetu obywatelskiego w 2017 
roku. Kaczkomaty są na bieżąco uzupełniane 

zimą (przeważnie co drugi dzień) i cieszą się 
ogromną popularnością. 

Zakład Zieleni Miejskiej także stara się 
dbać o to, by ptaki w mieście miały zapew-
niony zimą pokarm. W trakcie projektowania 
terenów zieleni, bierzemy pod uwagę przede 
wszystkim gatunki roślin długo utrzymujące 
owoce na gałęziach, które oprócz schronienia 
spełniają również funkcje „stołówki” w okre-
sie zimowym. Najczęściej są to jarzęby, ja-
błonie ozdobne, kalina, dereń, rokitnik, irga, 
róża, berberys, mahonia czy ognik.   

(MICHAŁ SZAFRANIEC,  
ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ)

Kaczkomaty w Dolinie 3 Stawów powstały dzięki 
budżetowi obywatelskiemu
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Miejska Biblioteka Publiczna w Ka-
towicach po raz piąty organizuje 
Dni Kultury Żydowskiej – święto 
żydowskiej kultury, sztuki i hi-

storii. Ze względu na obostrzenia związane 
z pandemią po raz pierwszy wszystkie 
spotkania transmitowane będą online na 
oficjalnym profilu biblioteki na Facebooku 
oraz YouTube, zawsze o godz. 17.00. 

Patronat medialny nad przedsięwzięciem 
obejmują „Chidusz – Magazyn Żydowski” 
oraz „Dziennik Zachodni”. Działania sfi-
nansowane zostały ze środków pocho-
dzących z budżetu obywatelskiego oraz 
inicjatywy lokalnej „Żydzi w społeczności 
śląskiej. Pamięć, kultura, dziedzictwo”. 

Dla dzieci i rodziców
Mała książeczka  
o świętach żydowskich

Spotkanie z Zofią Kusztal, katowiczanką, 
judaistką, doktorem historii, autorką wy-
stawy „Katowickie synagogi”, autorką 
publikacji „Mała książeczka o świę-
tach żydowskich”.
13 marca, MBP Filia nr 3

Dla dorosłych
W poszukiwaniu minionego czasu 

Spotkanie z Pawłem Satalą, absolwen-
tem Szkoły Filmowej im. Krzysztofa 

Kieślowskiego na UŚ w Katowicach, twórcą 
dokumentu „W poszukiwaniu minionego 
czasu”, prezentującego historię oraz co-
dzienne życie społeczności żydowskiej 
na Górnym Śląsku.
2 marca, MBP Filia nr 11

Ejlat  
– na styku czterech kultur

Spotkanie z Przemysławem Wiktorczy-
kiem, autorem bloga „Antek w podróży”. 
4 marca, MBP Filia nr 16

Motywy i symbole  
na cmentarzach żydowskich

Spotkanie ze Sławomirem Pastuszką – hi-
storykiem-judaistą, społecznym opieku-
nem cmentarza żydowskiego w Pszczynie, 
doktorantem na Wydziale Historycznym 
UJ i autorem książki „Sprawiedliwy jak 
palma zakwitnie. Motywy i symbole 
cmentarza żydowskiego w Pszczynie” 
5 marca, MBP Filia nr 19

Komendant.  
Życie Salomona Morela

Spotkanie z Anną Malinowską, dzienni-
karką, autorką książek „Brunatna koły-
sanka. Historie uprowadzonych dzieci” 
oraz „Komendant. Życie Salomona Mo-
rela” o historii komendanta obozu pracy 
Zgoda w Świętochłowicach).
9 marca, MBP

Pod presją
Spotkanie z Tomaszem Żukowskim, histo-
rykiem literatury, badaczem funkcji obra-
zów Żyda i ich rolą w definiowaniu polskiej 
tożsamości, autorem książki „Pod presją. 
Co mówią o Zagładzie ci, którym odbie-
ramy głos”. 
10 marca, MBP

Mieszkańcy Górnego Śląska  
z pomocą Żydom  
w okresie II wojny światowej

Spotkanie z dr Aleksandrą Namysło, hi-
storyczką z Instytutu Pamięci Narodowej 
– Oddział w Katowicach, autorką książek 
„Druga strona lustra”, „Zanim nadeszła Za-
głada...” oraz „Utracone nadzieje. Ludność 
żydowska w województwie śląskim kato-
wickim w latach 1945–1970”.
11 marca, MBP

Czerń i purpura
Spotkanie z Wojciechem Dutką – nauczycie-
lem historii, autorem książki „Czerń i purpura”, 
opartej na faktach powieści o miłości eses-
mana do żydowskiej więźniarki Auschwitz. 
12 marca, MBP

Na żywo
Zapisane w kamieniu

Zwiedzanie zabytkowego cmentarza ży-
dowskiego w Katowicach.

Oprowadza Dariusz Walerjański, historyk, 
muzealnik, badacz historii Żydów na Gór-
nym Śląsku, społeczny opiekun zabytków 
żydowskich w woj. śląskim. Limit miejsc, 
obowiązują zapisy – od 1 marca, pod nr. 
tel. 322 546 098, wew. 112.

W trakcie zwiedzania należy utrzy-
mywać bezpieczną odległość oraz zakryć 
usta i nos. 
13 marca, godz. 12.00 i 13.30

Wystawy, na żywo
Nivea Creme  
Oskara Troplowitza. 
Śnieżnobiały 110-latek

Wystawa „nivealiów” ze zbiorów Wojciecha 
Mszycy, znawcy i badacza życiorysu Oskara 
Troplowitza – współtwórcy kremu Nivea. 
Filia nr 14, ul. Piastów 20, os. Tysiąclecia
Wystawa czynna od 1 do 30 marca

Cmentarz żydowski  
w Katowicach

Wystawa zdjęć ze zbiorów Miejskiej Biblio-
teki Publicznej

Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47, Koszutka
Wystawa czynna od 1 marca do 30 kwietnia

Więcej informacji na stronie internetowej 
biblioteki: www.mbp.katowice.pl 
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Katowice Miasto Ogrodów
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WYSTAWY

Teresa Solarz „Kolejowa przystań”
Wernisaż: 17 marca, godz. 18.00, 
online: FB Galerie Miasta Ogrodów
Wystawa w Galerii Engram. 

DEMONTAŻ
Wystawa zbiorowa w Galerii Miasta 
Ogrodów do 23 marca
Uczestnicy wystawy: Kornel Janczy, Karolina 
Freino, Bartek Buczek, Przemek Branas, Mikołaj 
Szpaczyński, Małgorzata Szymankiewicz, Ra-
dek Szlęzak.

Jakub Dziewit „This is not another  
Martin Parr exhibition”
Wystawa w Galerii 5 do 14 marca

Marek Krzysztof 
Lasecki „Portrety”
Wernisaż: 21 marca, godz. 18.00 , 
online: FB Galerie Miasta Ogrodów
Pełne życia, śmiałych kontrastujących ze sobą 
barw i utrzymane w klimacie abstrakcyjnym por-
trety malarskie Marka Krzysztofa Laseckiego 
– malarza, grafika, surdopedagoga i znanego ani-
matora kulturalnego środowiska artystycznego osób 
niesłyszących. 

Artur Rychlicki  
„Ogrody szczęśliwości”
Wystawa w Galerii Pustej do 4 kwietnia

Martyna Majchrowicz
Wystawa pracy w Galerii Pojedynczej 
do 21 marca
Współpraca z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach.

Agata Knapik 
Wernisaż: 25 marca, godz. 17.00, 
online, na profilu FB Galerii Pojedynczej
Wystawa pracy w Galerii Pojedynczej do 25 
kwietnia
Agata Knapik— studentka Akademii Sztuk Pięk-
nych w Katowicach. Tworzy wideo, obiekty, chętnie 
pracuje z tekstem. Zajmuje się także grafiką i ma-
larstwem. Porusza zagadnienia związane z kul-
turą masową.

Wypatrywanie Absolutu
19, 20 marca – Katowice Miasto 
Ogrodów, przestrzeń miejska
Cykl działań akcyjnych (malarskich, fotograficz-
nych, rzeźbiarskich i happeningowych) z udziałem 
czterech katowickich artystów oraz dzieci uczest-
niczących w programie Future Artist, odwołujących 
się do problematyki uniwersalnych wartości. 

PROJEKTY

Cyfrowe archiwum historyczne  
ul. Kościuszki
Prezentujemy „Cyfrowe archiwum historyczne ul. Ko-
ściuszki” – najnowszy projekt Medialabu Katowice.
Adres portalu: kosciuszki.medialabkatowice.eu/

Plac na Glanc 2021:  
Bogucice!
Projekt Plac na Glanc co roku udowadnia, że miesz-
kańcy mają wpływ na to, jak wygląda ich najbliższa 
okolica. Co więcej – sprawia, że czują się jeszcze 
bardziej odpowiedzialni za jej stan. W tym roku pro-
jekt Plac na Glanc zawita do Bogucic! 
Jeśli wiecie o podwórkach, którym przydałaby 
się przemiana – dajcie nam znać (najlepiej pisząc 
na adres: png@miastoogrodow.eu).

KATOWICKI RADAR MUZYCZNY

Panel dyskusyjny online  
(FB @2016katowice)  
pod hasłem „Jesteśmy z Polski.  
O eksporcie polskiej muzyki”
4 i 5 marca 
Gość specjalny: Michał Hajduk – aktywny promo-
tor muzyki, menedżer i kurator klubów muzycznych,  
booker festiwalowy i menedżer zespołów. 
Dodatkowe informacje: mateusz.zegan@miasto-
-ogrodow.eu

SPOTKANIA I DZIAŁANIA 
EDUKACYJNE

Świętuj z nami urodziny 
Fryderyka Chopina
1 marca, godz. 10.00 
Audycja edukacyjna online z udziałem Andrzeja 
Wiercińskiego (fortepian) dla dzieci ze szkół pod-
stawowych (dedykowana klasom I–III). 
godz. 18.00 – recital chopinowski online na kana-
łach FB/YT Miasta Ogrodów

Na ludową nutę
10 marca, godz. 18.00, 
online: kanały FB/YT Miasta Ogrodów
Druga część koncertu online Joszko Brody pod ha-
słem „Muzyka gór i lasów” prezentująca muzykę 
Beskidu Niskiego i oryginalne instrumenta-
rium etniczne.

Portrety  
Kompozytorów Polskich 
13 marca, godz. 18.00, 
online: kanały FB/YT Miasta Ogrodów
Koncert Krakowskiego Tria Stroikowego w składzie: 
Roman Widaszek – klarnet, Marek Mleczko – obój, 
Paweł Solecki – fagot. Scenariusz i prowadzenie: 
Alicja Kotyl.
W programie: A. Tansman – „Suita na trio stroikowe”, 
J. Świder – „Polonez”, K. Dębski – „Cantabile in h”

Wirtualna Galeria 
Młodych Wirtuozów
20 marca, godz. 18.00 
online: kanały FB/YT Miasta Ogrodów
Retransmisja koncertu. Wystąpi Stanisław Napie-
rała – tenor. 

Dzieci w sieci
25 marca, godz. 10.00 
online: kanały FB/YT Miasta Ogrodów
Cykliczna audycja edukacyjna z udziałem Jacka 
Łumińskiego (tancerz/choreograf) dla dzieci ze 
szkół podstawowych (dedykowana klasom I–III). 
Prowadzenie: Alicja Przytuła.

Szkicownik muzyczny
27 marca – online:  
kanały FB/YT Miasta Ogrodów
Retransmisja koncertu pt. „Beethoven kameralnie”

Wystąpią: Elżbieta Mrożek-Loska – altówka, Zbi-
gniew Raubo – fortepian. Prowadzenie koncertu: 
Alicja Przytuła.

MuzykoDOM
Zapraszamy na domową wersję Muzykodromu, 
czyli eksperymentalne muzyczne spotkania dla 
dzieci pod kierunkiem kapitanki Asi Miny. 
soboty, godz. 12.30, FB @muzykodrom

Future Artists
Na nudę ciągłego siedzenia w domu najlepszym 
sposobem dla dzieci jest tworzenie. Najlepiej z Ewą 
Kokot, która raz na dwa tygodnie, w soboty o godz. 
10.00 proponuje nowe fascynujące, artystyczne za-
danie. Znajdziecie je tutaj: Facebook.com/groups/
FAjakFutureArtist

Śląsko-zagłębiowskie szwendania  
okoliczne online
Szwendanie bez szwendania? W żadnym razie! Dwa 
razy w miesiącu, w co drugą sobotę, Paweł Graja 
pokaże nam nowe trasy, a potem możemy w nie 
ruszyć samemu, we własnej grupie! Zobaczcie na-
grania na FB Miasta Ogrodów.
To tylko niewielka część naszych działań online. 
Śledźcie nas na bieżąco na miasto-ogrodow.eu 
oraz facebook.com/2016katowice

Galeria Sztuki Współczesnej 
BWA

aleja Wojciecha Korfantego 6
40-004 Katowice

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

WYSTAWA „SZTUKA_W_GALERII”

do 14 marca
Artyści: Sławomir Brzoska, Małgorzata Jabłońska, 
Marek Kuś, Piotr Lutyński, Krystyna Pasterczyk, 
Jarosław Rodycz, Waldemar Rudyk, Adam Rzepec-
ki, Piotr Szewczyk.
Teksty literackie: Bartłomiej Majzel, Kuratorzy: Ewa 
Kokot, Tomasz Dąbrowski.
Wystawa sztuka_w_galerii jest naturalną kontynuacją 
projektu sztuka_w_przestrzeni, realizowanego w 2020 
roku w katowickiej Galerii Sztuki Współczesnej BWA. 
Projekt powstał w bezprecedensowej sytuacji pande-
mii i wywołanego nią chaosu. W nowatorski sposób 
połączył literaturę ze sztukami plastycznymi, oraz 
„zburzył” ściany galerii i wdarł się na opanowaną do 
tej pory przez reklamy przestrzeń miejskich wielko-
formatowych ekranów. Prezentował współczesną 
sztukę w morowym powietrzu miasta, w nieoczywi-
stych miejscach, przypadkowym ludziom, usiłując prze-
bić się przez chaos, który z biegiem dni, tygodni i wielu 
miesięcy ogromniał w naszych głowach, drążąc w nich 

nowe korytarze i uruchamiając w ludzkich umysłach 
wiele skomplikowanych, nieodwracalnych w skutkach 
procesów. 

TOMASZ DĄBROWSKI
„Ciąg dalszy”
do 14 marca
Wystawa prac Mikołaja Szpaczyńskiego
Mała Przestrzeń Galerii Sztuki Współczesnej BWA
Odkopywanie zasypanych korytarzy jaskini, jako 
praktyka twórcza Mikołaja Szpaczyńskiego, łą-
czy w sobie rzeźbiarskie zmagania z materią, tradycje 
landartowe, element performatywny i konceptualny.
W przeciwieństwie do tradycyjnej, wertykalnej rzeźby 
pomnikowej, upamiętniającej ważne wydarzenie czy 
postać, drążenie w głąb ziemi jako metoda pracy Szpa-
czyńskiego opiera się na formie negatywowej, kształ-
towaniu horyzontalnych ciągów powietrza i wody. 
Jaskiniowe medytacje Szpaczyńskiego odpra-
wiane w ciemnościach wydają się pewną formą 
oddawania czci ziemi, echem starożytnych kultów 
misteryjnych, odtwarzających cykl kiełkowania, 
kwitnienia, owocowania i obumierania. Upajanie się 
hipnotyzującym zapachem rozkopanej gleby, będącej 
wypadkową działalności mikroorganizmów z rzędu 
promieniowców i innych procesów rozkładu materii 
organicznej, staje się częścią zapominanego rytuału 
celebrującego materialność, zapowiedzią nieuchron-
nego finału każdego ciała.

KURATORKA: MARTA LISOK

Mikołaj Szpaczyński (ur. 1989) – absolwent ma-
larstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 
(2017), obecnie doktorant na Wydziale Intermediów 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tworzy filmy, 
rzeźby i instalacje. 

Chcesz  
wiedzieć więcej?
 facebook.com/Katowice.eu

 twitter.com/BiuroPrasoweKce

 instagram.com/miasto_katowice 

 youtube.com/KatowiceTube

Zapisz się do  
Biuletynu Mieszkańca
Interesuje cię, co dzieje się  
w naszym mieście? Chcesz wiedzieć 
więcej? Podpowiadamy, jak to 
osiągnąć! Dzięki newsletterowi 
już nie przegapisz ważnych 
informacji z życia Katowic! W każdy 
piątek możesz otrzymywać od nas 
opis najistotniejszych i najciekawszych 
wydarzeń. Wystarczy zapisać się  
do miejskiego newslettera,  
a co tydzień na adres e-mailowy 
będziesz otrzymywać Biuletyn 
Informacyjny Mieszkańca Katowic.

Aby się zarejestrować, wystarczy 
wejść na stronę katowice.eu i na dole 
strony w białym polu newsletter 
wpisać swój adres e-mail, a w kolejnym 
kroku nazwę użytkownika.
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Zespół Śpiewaków  
Miasta Katowice  

„Camerata Silesia”
The Katowice City Singers’ Ensemble 

„Camerata Silesia”
pl. Wolności 12a, 40-078 Katowice

tel. 32 206 97 97
Instytucja Kultury Miasta Katowice / 

Institution of the City of Katowice

www.camerata.silesia.pl

NOWA PŁYTA 

„Words of mystery. Music for choir and cello” to płyta 
nagrana przez Zespół Śpiewaków Miasta Katowice 
„Camerata Silesia” i wiolonczelistę Marcina Zdunika 
pod dyrekcją Anny Szostak.
To niezwykłe wydawnictwo fonograficzne zawiera 
kompozycje R. Panufnik, O. Gjeilo, W. Leszczyń-
skiego, P. Łukaszewskiego, J. Tavenera i S. Meck 
oraz improwizacje w wykonaniu Marcina Zdunika. 
Płyta wydana została przez Towarzystwo Przy-
jaciół Muzyki im. Andrzeja Krzanowskiego w Ka-
towicach. Nagranie dofinansowano ze środków 
ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach pro-
gramu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Instytut 
Muzyki i Tańca.

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/
Seminarium „Powstania  
śląskie i plebiscyt w literaturze”
Biblioteka Śląska organizuje kolejną konferencję na-
ukową z okazji 100. rocznicy powstań śląskich. Tym 
razem zapraszamy na spotkanie w kręgu literatury 
epoki powstań i plebiscytu, a także literatury współ-
czesnej „pamiętającej” tamte wydarzenia. Chcemy 
porozmawiać o tekstach znanych i nieznanych 
oraz o literaturze z różnych kręgów kulturowych i ob-
szarów językowych. Seminarium „Powstania ślą-
skie i plebiscyt w literaturze” będzie transmitowane 
na Facebooku Biblioteki Śląskiej 19 marca 2021 roku 
od godz. 10.00.

Cortazar w Bibliotece Śląskiej!
Na fanów twórczości Cortázara czekają nie lada 
niespodzianki. Wybór jego wierszy „Powracająca 
ceremonia” w tłumaczeniu profesora Jacka Lysz-
czyny ukazał się w dwujęzycznej, hiszpańsko-pol-
skiej edycji. Przybliżamy mniej znaną – poetycką 
– twórczość pisarza, który w Polsce jest niezwykle 
ceniony. Uwagę przykuwają również piękne ilustracje 
autorstwa Joanny Sowy. Zbiór ukazał się jako pierw-
szy tom przekładowej serii wydawniczej Biblioteki 
Śląskiej – Bibliotheca Translata. Wydawcami książki 
są Biblioteka Śląska, Instytut Literatury oraz Miejska 
Biblioteka Publiczna w Jaworznie. Książkę można 
kupić na stronie internetowej Biblioteki Śląskiej w za-
kładce Wydawnictwa.

Na tym nie koniec obecności pisarza w Bibliotece 
Śląskiej, w holu głównym pojawił się bowiem ory-
ginalny koncept artystyczny – Schody Cortázara. 
Czytelnicy mają okazję zobaczyć na schodach na-
przeciwko wejścia głównego wiersz jego autorstwa. 
Znajdziecie go, przypominamy, w wyborze wierszy 
„Powracająca ceremonia”. 
Autorem i wykonawcą projektu zdobiącego schody 
jest Kacper Mutke, który tę niecodzienną kompo-
zycję stworzył, wykorzystując stare czcionki ze-
cerskie. Artysta mówi o tym tak: „Nie pozwólmy 
zecerniom i czcionkom odejść w niepamięć. Jest 
to nasze dziedzictwo nie tylko w dziedzinie poli-
grafii, ale również projektowania graficznego. Bo 
jakie by były te dzisiejsze fonty, gdyby nie kiedyś 
czcionki?”. Czcionki i poezja Cortázara doskonale ze 
sobą współgrają, podwójne piękno – poezji i zecer-
stwa – prowadzi odwiedzających do wnętrza naszej 
książnicy. 

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

Czy znasz Krzysztofa Kamila  
Baczyńskiego? (quiz literacki)
od 1 marca
Z okazji 100. rocznicy urodzin poety przygotowaliśmy 
quiz online. Jest dostępny na naszej stronie interne-
towej https://pbw.katowice.pl/index.php/rok-2021/
rok-krzysztofa-kamila-baczynskiego. Zapraszamy do 
sprawdzenia swojej wiedzy o jego życiu i twórczości.

Padlet – wirtualna tablica  
(webinarium)
10 marca, godz. 13.30
Jak w prosty, atrakcyjny i darmowy sposób udostęp-
niać materiały w sieci za pomocą Padletu (https://
pl.padlet.com/)? Odpowiedź na to pytanie poznają 
uczestnicy webinarium „Padlet – wirtualna tablica”, 
podczas którego zostanie zaprezentowana jego 
obsługa. 

Quizizz – klasowy turniej wiedzy  
(webinarium)
15 marca, godz. 14.00
Quizizz to proste i darmowe narzędzie internetowe do 
tworzenia interaktywnych testów z różnych dziedzin 
wiedzy, które przybierają formę gry. Awatary, mu-
zyka i śmieszne memy sprawiają, że ich rozwiązywa-
nie jest atrakcyjne dla uczniów. Uczestnicy szkolenia 
nauczą się tworzenia własnych materiałów eduka-
cyjnych oraz korzystania z gotowych zasobów plat-
formy quizizz.com/.

Jak wyobrażasz sobie  
śląskiego beboka? (konkurs)
Do 15 marca 
Zapraszamy uczniów klas IV–VI szkół pod-
stawowych z województwa śląskiego do 
udziału w konkursie literacko-plastycznym. Szcze-
gółowe informacje i regulamin opublikowano 
na stronie: https://pbw.katowice.pl/index.php/1041-
konkurs-literacko-plastyczny-jak-wyobrazasz-
sobie-slaskiego-beboka. Prace konkursowe można 
nadsyłać do 15 marca 2021 roku. 

DK „Ligota”
ul. Franciszkańska 33

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

www.mdkligota.dt.pl

Spotkanie online Klubu 
Dyskusyjnego pt. „Być kobietą”
8 marca, godz. 18.00 
Gośćmi spotkania będą panie Waleria Maka-
rowa i Anastazja Makarowa z Ukrainy.

Spotkanie online Klubu 
Dyskusyjnego pt.  
„Śpiewogra Rabczyk z Ligoty. 
Spotkanie z twórcami”
22 marca, godz. 18.00 

Spotkanie online  
Klubu Dyskusyjnego  
z Leszkiem Jęczmykiem  
– Ślązakiem Roku 2006  
pt. „O kroszonkach i nie tylko”
29 marca, godz. 18.00 
Ponadto zapraszamy na internetowe strony www.
mdkligota.pl oraz na Facebook/Miejski Dom Kultury 
„Ligota”, na których zamieszczane są regularnie róż-
norodne zajęcia i cykle tematyczne. 

MDK „Południe”
ul. Boya-Żeleńskiego 83

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

www.mdkpoludnie.com

Kostuchna, ul. T. Boya-Żeleńskiego 83

Wieczorynka w kinie
3 marca, godz. 17.00
Projekcje 

Dobry film
10, 17, 24 marca, godz. 18.00
Projekcje najnowszych filmowych przebojów oraz 
klasyki kina. Wstęp wolny.

Piotrowice, ul. gen. Z. Jankego 136

Treningi umysłu dla seniorów
środy, godz. 11.00
W ramach Klubu Aktywnego Seniora „Każdy może…” 
zapraszamy seniorów do udziału w treningach umy-
słu aktywizujących pamięć, uwagę, wyobraźnię oraz 
szybkość reakcji. Celem zajęć jest zapobieganie pro-
cesom degeneracyjnym mózgu lub ich opóźnianie 
tak, aby jak najdłużej pozostać w dobrej formie.

Wypożyczalnia Gier Planszowych
Zapraszamy do świeżo otwartej Wypożyczalni Gier 
Planszowych. Znajdziecie tu wiele najnowszych ty-
tułów na rynku. Wybrane gry prezentujemy także 
online. Najbliższe prezentacje odbędą się: 2 marca 
– Story cubes, 16 marca – Sprytne pszczółki oraz 
30 marca – Ubongo.

Mozaika ceramiczna  
– rzeźbiarskie warsztaty online
9 marca, godz. 11.00, premiera
Wykorzystując fragmenty kafli ceramicznych, pokażemy, 
jak wykonać profesjonalną mozaikę krok po kroku.

Króliki wielkanocne z masy solnej  
– rzeźbiarskie warsztaty online
23 marca, godz. 11.00, premiera
Na zajęciach dowiecie się, jak wykonać 30 cm 
rzeźby z masy solnej.

Murcki, ul. P. Kołodzieja 42

Pracownia działań twórczych
poniedziałki, godz. 16.00
Zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży. Tworzymy 
prace oparte na wzornictwie lokalnym i śląskich tra-
dycjach. Obowiązują zapisy.

Fitness, mama i ja
poniedziałki, godz. 17.30
Zajęcia fitness z trenerem personalnym dla 
mam z dziećmi. Podczas gdy mamy ćwiczą, dzie-
ciaki mają zajęcia z animatorem. Obowiązują zapisy.

Rytmika dla Dorki i Karlika
wtorki, godz. 16.30
Zajęcia rytmiki dla najmłodszych. Obowiązują zapisy.

Kawiarenka „Mama i ja”
środy, piątki, godz. 10.00
W kawiarence spotkasz się z innymi mamami, z któ-
rymi na pewno znajdziesz wspólne tematy, a twoje 
dziecko znajdzie wiele atrakcji w przytulnym i kolo-
rowym kąciku zabaw. Obowiązują zapisy.

Taniec regionalny
czwartki, godz. 17.00
Warsztaty taneczne prowadzone przez „Kapelę Feda-
ków”. Poznajemy też lokalne śpiewki i instrumenty. 
Obowiązują zapisy.

„Fitness, mama i ja” w plenerze
22 marca, godz. 17.00 – park w Murckach
Powitamy wiosnę międzypokoleniowym trenin-
giem fitness.

Zarzecze, ul. P. Stellera 4

Warsztaty Małego Naukowca
poniedziałki, godz. 17.00
Spotkania, na których robimy eksperymenty i dowia-
dujemy się wielu ciekawych rzeczy.

Wesołe Zarzecze  
– ekowarsztaty artystyczne
18, 25 marca, godz. 17.00
Warsztaty, na których do stworzenia wyjątkowych 
prac uczestnicy wykorzystują tylko materiały z re-
cyklingu. Obowiązują zapisy.

Podlesie, ul. Sołtysia 25

Czarno-białe
3 marca, godz. 17.00
Ekowarsztaty artystyczne. Stworzymy wyjątkowego 
pingwina. Obowiązują zapisy.

Ekowarsztaty artystyczne
17, 24 marca, godz. 17.00
Warsztaty, na których do stworzenia wyjątkowych 
prac uczestnicy wykorzystują tylko materiały z re-
cyklingu. Obowiązują zapisy.

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

Klub Podróżnika
22 marca, godz. 17.00
Kreta i jej tajemniczy labirynt.
Zapraszamy na kolejną podróż w Klubie Podróż-
nika, które odbędzie się w naszej sali widowiskowej. 
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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

Siedziba główna, ul. Szafranka 9 
e-mail: mhk@mhk.katowice.pl,  

tel. 32 256 18 10
Wystawy stałe – „Z dziejów Katowic”, Wnętrza 
mieszczańskie: „W kamienicy mieszczańskiej. Co-
dzienność i odświętność”, „U sąsiadów, na pokojach 
i w kuchni”
Wystawy czasowe – „Dwurnik. Totalnie”, do 15 
marca 

Obrazki z wystawy (... i magazynów)  
– Witkacy i Asymetryczna Dama, 
odcinek IX:  
„Nie jest Pani częścią tła...”
5 marca, godz. 19.00
Cykl filmów dostępnych na profilu YouTube muzeum. 
Pani Natalia Kruszyna opowiada w nim historie obra-
zów, które można znaleźć na naszych wystawach… 
i w naszych magazynach.

Dział Etnologii Miasta, ul. Rymarska 4 
e-mail: etnologia@mhk.katowice.pl,  

tel. 32 353 95 59
Wystawy stałe – „Wokół mistrzów Grupy Janow-
skiej”, „U nos w doma na Nikiszu”, „Woda i mydło 
najlepsze bielidło. W pralni i maglu na Nikiszowcu”
Wystawy czasowe – „Dwurnik Totalnie” do 15 marca 

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

Dział Teatralno-Filmowy, ul. Kopernika 11/2 
e-mail: ptf@mhk.katowice.pl,  

tel. 32 745 17 28 lub 514 499 614
Wystawa stała – „Muzeum Barbary i Stanisława 
Ptaków”
Wystawy czasowe – „Dwurnik. Totalnie” do 15 marca

Spotkanie z cyklu  
„Co widać w malarstwie”  
– rozmowa z Renatą Bonczar. Film
18 marca, godz. 18.00
Film będzie dostępny na profilu Facebook Kopernika 
11 oraz kanale YouTube Muzeum Historii Katowic.

Dział Grafiki im. Pawła Stellera,  
ul. Kościuszki 47  

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

Wystawa stała – Paweł Steller – katowiczanin z wy-
boru
Wystawa czasowa – „Dwurnik. Totalnie” do 15 
marca

Przewodnikiem po pięknej i znanej wyspie jest Ga-
briela Łęcka.

#MDKKREATYWNIE
8 marca
Kolejny odcinek twórczego działania online, a w nim 
kreatywne pomysły na to, jak z prostych codzien-
nych rzeczy, które każdy z nas ma w domu, stworzyć 
wspaniałe cuda.

Stwórzmy sobie arcydziełko
24 marca
Warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci.

XXII Ogólnopolski  
Turniej Jednego Wiersza
marzec
Konkurs jest adresowany do osób, które ukończyły 
przynajmniej 16. rok życia.
Zgłoszenia przyjmujemy w formie elektronicznej na adres 
e-mailowy: TurniejJednegoWiersza@mdkkoszutka.pl

Takie miejsce
Konkurs plastyczny.
My wiemy, jaki jest nasz dom kultury, a wy? Chcemy po-
znać waszą artystyczną wizję naszego MDK. Do udziału 
w konkursie zapraszamy dzieci z katowickich przed-
szkoli i szkół podstawowych. Konkurs trwa do 9 maja.

Filia „Dąb”, ul. Krzyżowa 1 

Otwarta Galeria za Szybą 
„Motyw podróży/wędrówki”
6 marca, godz. 17.00
Studenckie Koło Naukowe Uniwersytetu Huma-
nistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza 
w Częstochowie. 
Wystawa trwa do 3 kwietnia 
Ilość miejsc ograniczona.

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

Kolor, kontrast, człowiek
1–31 marca
Wystawa malarstwa Jana Jagody (stacjonarnie 
i online). Jan Jagoda – malarz intuicyjny należący 
od 2014 r. do Grupy Janowskiej, tworzący w niekon-
wencjonalnym i bardzo osobistym stylu malarskim, 
laureat wielu konkursów artystycznych.

Liście zawsze modne
5 marca, online
Wystawa ceramiki użytkowej uczestników zajęć. 

Dzień Kobiet 
8 marca
Warsztaty tworzenia biżuterii handmade od podstaw. 
Bransoletka na gumce w 15 minut.

W pracowni Grupy Janowskiej
17 marca
Jak przygotować podobrazie. Techniczne wskazówki 
lidera grupy Antoniego Długiego.

Wiosenne inspiracje
18 marca
Warsztaty dla dzieci 

Baletowy zawrót głowy!
23 marca
Książki, które polecam, czyli balet w literaturze. 

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

Pamiętaj z nami  
o powstaniach śląskich 
5 marca, stacjonarnie i online
Wystawa plakatów upamiętniających wybranych boha-
terów walk o przynależność Górnego Śląska do Polski.  

Dzień Kobiet – niebanalne strofy  
o kobietach – staropolskie  
i nie tylko… 
8 marca, online

W obiektywie beauty … 
12 marca, online
Fotografia Sebastiana Szwajczaka 
Sebastian Szwajczak (ur. w 1975 r.), fotograf, freelan-
cer. W kręgu jego zainteresowań fotograficznych leży 
moda rozumiana jako: środek wyrazu, manifestacja 
osobowości, zjawisko społeczne. 

Wiosenne zwyczaje i obrzędy  
– test z nagrodą
21 marca, online

Rękodzielnicze warsztaty  
artystyczne: wielkanocne dekoracje
26 marca, online

Filia nr 2 
Katowice, ul. Plac pod Lipami 1, 3-3a 10  

tel./fax 32 206 46 42

 Historia jednego obrazu  
– warsztaty 
4 marca, online

Najsłynniejsze kobiety kultury. 
Co o nich wiesz? – warsztaty
5 marca, online

Mały Atlas Ptaków  
– warsztaty dla dzieci 
6 marca, online

„U źródeł” – wystawa obrazów  
Joanny Róg-Ociepki 
8 marca, stacjonarnie i online

Książki na śniegu pisane  
– warsztaty
10 marca, online

 Sztuka i recykling, czyli 
rzeźby z plastiku – warsztaty
11 marca, online

Seniorze, aplikacje na telefon nie 
są takie straszne! Pozwól komórce 
ułatwić ci życie! – warsztaty
15 marca, online

Komiksy na poważnie  
i artbooki – warsztaty
18 marca, online

Wiosna, wiosna, ach to my! 
21 marca, godz. 16.30
Rozpoczęcie sezonu w Giszowieckim Ogro-
dzie Społecznym.

„Dzień wody” we współpracy  
z Polską Akcją Humanitarną  
– warsztaty, quizy, gry, pokazy
22 marca, godz. 10.00, 16.00

Egg Art – przedświąteczny 
artystyczny przewodnik
25 marca, online

W poszukiwaniu pierwszych oznak 
wiosny – konkurs i warsztaty
27 marca, online

Wszystkie propozycje są bezpłatne. 
Realizacja planów będzie uzależniona 

od sytuacji epidemicznej.

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

Wszystkie organizowane wydarzenia  
odbędą się w formie stacjonarnej lub on-line 
w zależności od aktualnie obowiązujących 

obostrzeń. Szczegółowe informacje są dostępne 
telefonicznie pod numerami:  

Bogucice – 32 203 05 17 wew. 2, 
Zawodzie – 32 255 32 44.

DZIAŁ „BOGUCICE” ul. Markiefki 44A:

Hola! Hiszpański  
dla dzieci od podstaw
5, 19 marca, godz. 17.00
Podróż po językach obcych dla najmłodszych on-line

„Zemsta”
6 marca, godz. 18.00
Spektakl teatralny na podstawie sztuki Aleksandra 
Fredry współorganizowany ze Stowarzyszeniem 
Kwestia Kultury. Wstęp wolny – obowiązują za-
pisy telefoniczne.

„Znamy Bałkany”
9, 23 marca, godz. 18.00
Audycje dla miłośników krajów bałkańskich online.

„Krąg Bogiń Miejskich”
13 marca, godz. 15.00

II Katowickie warsztaty  
gitarowo-wokalne
20, 21 marca, godz. 15.00 

Konkurs plastyczny 
„Święta jak malowane”

DZIAŁ „ZAWODZIE” 

ul. Marcinkowskiego 13A

2020 wystawa prac  
Grupy Malarskiej Zawodzie
11 marca, godz. 17.00

Quiz „Test z gwary śląskiej”
17 marca, godz. 13.00
Quiz on-line.

Kurs programowania
25 marca, godz. 18.00
Spotkanie organizacyjne.

Ekologiczne warsztaty  
z cyklu „Zaczarowany ogród”
29 marca, godz. 17.30
Pierwsze warsztaty realizowane w ramach zielo-
nego budżetu miasta Katowice. Obowiązują za-
pisy telefoniczne.

Warsztaty kreatywne 
dla rodzin z dziećmi
Więcej informacji telefonicznie – 32 255 32 44.

Kreatywny Przedszkolak
Więcej informacji telefonicznie – 32 255 32 44.
Udział z rodzicami, zajęcia stacjonarne lub on-line 
(4 zł/osobę).
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TRENINGI NA STAWIE „SZLOMIOK” W DOLINIE TRZECH STAWÓW

Zimna woda – dla zdrowia?
W Katowicach, podobnie jak i w całej 
Polsce, coraz większą popularnością 
cieszy się morsowanie. Morsów spotka-
my w dolinach Trzech Stawów czy Pięciu 
Stawów. Pamiętając o prawdzie wyrażo-
nej w przysłowiu „w marcu jak w garn-
cu”, dla wszystkich miłośników czy to 
morsowania, czy zimowego pływania 
mamy ciągle jeszcze aktualne wska-
zówki, na co zwrócić uwagę, aby przy-
goda z zimną wodą wyszła nam na zdro-
wie. Bardzo ważnymi radami dzieli się 
Leszek Naziemiec, prekursor zimowego 
pływania w Polsce. 
– Aura dopisuje, a my wszyscy staramy się 
zwiększać odporność na infekcję i w cie-
kawy sposób spędzać zimowy czas. Je-
steśmy świadkami bezprecedensowego 
rozwoju morsowania, wycieczek gór-
skich z częściową ekspozycją nagiego ciała, 
zimowego pływania, a nawet nurkowania. 
To bardzo dobry trend, ale warto zwrócić 
uwagę na niezwykle ważną kwestię bezpie-
czeństwa i odpowiednie przygotowanie do 
tych niecodziennych jednak praktyk, by nie 
dopuścić do rozwoju hipotermii. 

Jeżeli ktoś chce odbywać spacery 
tylko w krótkich spodenkach, warto w ple-
caku mieć ciepłe ubrania. Rozwijająca się 
hipotermia na początku może być niedo-
strzegalna – wycieczce może towarzyszyć 
euforia, a gdy się zorientujemy, że dzieje 
się coś złego, będzie już za późno. Nie bę-
dziemy się już w stanie ubrać. Jeśli ktoś 
decyduje się na wchodzenie do wody lub 
pływanie, warto, aby pamiętał o procedu-
rach zmniejszających ryzyko wypadku. 
Przed samym wejściem do wody powinni-
śmy się wyciszyć, uspokoić, by nasz oddech 
stał się zupełnie naturalny, niewskazana jest 
intensywna rozgrzewka: chcemy, by jak 
najszybciej naczynia krwionośne schowały 
się głęboko pod skórę, a krew przesunęła 
się do wnętrza ciała, natomiast rozgrzewka 
zaburza ten proces i tracimy paradoksal-
nie ciepło szybciej. Unikamy jakichkol-
wiek hiperwentylacji przed wejściem do 
wody: nie pogłębiamy i nie przyspieszamy 
oddechów. W ten sposób pozbywamy się 
dwutlenku węgla z organizmu, który jest 
potrzebnym gazem regulującym także po-
ziom tlenu w organizmie. Hiperwentylacja 
grozi nagłą utratą przytomności w wodzie. 
Dobrze jest też od razu przemyć twarz 
zimną wodą. Spowoduje to uruchomienie 
odruchu nurkowego ssaków. Metabolizm, 
akcja serca i oddychanie same nieco zwolnią, 
przystosowując ciało do tej niecodziennej sy-
tuacji. Warto także od początku adaptować 
ręce do zimna. Po wyjściu z wody staramy 
się jak najszybciej ubrać, ponieważ może wy-
stąpić tzw. afterdrop – dalsze obniżanie się 
temperatury wnętrza ciała. 

Warto przestrzegać orientacyjnych cza-
sów przebywania w wodzie dla początkują-
cych: do 4 minut w pierwszym sezonie, do 
10 w drugim i od 15 do 20 minut w trze-
cim sezonie. Unikniemy wtedy odmrożeń. 

Absolutnie odradza się pływania (nurko-
wania) pod lodem. W tej sytuacji nawet 
na najkrótszym dystansie bardzo łatwo 
stracić orientację. Tego typu próby wyma-
gają obecności nurków, medyka i zabezpie-
czenia trasy. W marcu temperatury rosną, 
można więc dłużej przebywać w zimnej 
ciągle jeszcze wodzie. 

Warto się zastanowić, czy posiadamy 
umiejętności pływackie, żeby w ogóle 

wchodzić do otwartej wody. Jeśli jednak 
odpowiedź na to ostatnie pytanie brzmi 
„tak”, to razem z klubem Silesia Winter 
Swimming zapraszam na wspólne treningi 
na stawie „Szlomiok” w Dolinie Trzech Sta-
wów. Zwyczajowo trenujemy w soboty i nie-
dziele o 7.00 rano i w środy o 16.00 Można 
nas znaleźć w mediach społecznościo-
wych i dołączyć do grupy. Zapraszam.  

(LESZEK NAZIEMIEC)
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Leszek Naziemiec 
jako pierwszy człowiek 
w historii przepłynął 
milę w Arktyce 
na Spitsbergenie. 
Przepłynął też 1 km 
w wodzie –1,2 st. C 
u wybrzeży Antarktydy, 
w zeszłym roku 
przepłynął 10,5 km 
w jeziorze Titicaca (Peru) 
z wyspy Taquile na ląd 
stały i razem z Łukaszem 
Tkaczem całą Wisłę, 
z Goczałkowic do Bałtyku. 
Prezes International 
Ice Swimming Association,
wykładowca na kierunku 
fizjoterapia AWF Katowice
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KATOWICZANKI W ŚWIECIE HOKEJA

Kobiety rządzą hokejem 
Dwie katowiczanki: Marta Zawadzka i Anna 
Rehlich jako jedne z nielicznych kobiet pia-
stują ważne funkcje w świecie hokeja. Od-
noszą sukcesy, choć wielu osobom może 
się wydawać, że sport, a hokej w szczegól-
ności, to męskie terytorium. – Myślę, że to, 
iż do każdego zadania podchodzimy z pa-
sją, pozwoliło mnie i Ani osiągnąć suk-
ces. Obydwie mocno cenimy sobie swoje 
pochodzenie, zatem tym bardziej stara-
my się przy okazji pełnienia funkcji pro-
mować miasto – mówi Marta Zawadzka, 
która w ubiegłym roku została prezesem 
Polskiej Hokej Ligi. 
Jest pierwszą kobietą na tym stanowi-
sku w historii polskiego hokeja. W tej or-
ganizacji pełni też funkcję komisarza.  
– Pełnienie funkcji prezesa PHL to z pew-
nością duże wyzwanie. Szczególnie w obec-
nych czasach pandemii. Myślę jednak, 
że wraz ze środowiskiem hokejowym bę-
dziemy współpracować, by polski hokej 
wciąż się rozwijał i odbudowywał swoją 
pozycję na świecie – mówi. 

Katowiczanka jest też wiceprezesem 
Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, me-
nedżerem kadr narodowych kobiet, wice-
przewodniczącą wydziału sędziowskiego. 
Lista pełnionych przez nią funkcji nie kończy 
się na Polsce. W Międzynarodowej Federa-
cji Hokeja na lodzie jest członkiem zarządu, 
współprzewodniczy komisji hokeja kobie-
cego na świecie oraz Komisji Sędziowskiej 
na świecie. Początkowo pracowała w biu-
rze pełnomocnika ds. organizacji imprez 
sportowych Urzędu Miasta Katowice i zaj-
mowała się organizowaniem najważniej-
szych wydarzeń w Katowicach. Otrzymała 

wtedy propozycję pracy przy Związku Piłki 
Ręcznej w Polsce i przy EURO piłki ręcz-
nej w Polsce. – Był to dla mnie impuls, abym 
się usamodzielniła. Nie pasuje mi do końca 
praca przy biurku. Przez całe życie intere-
sowałam się sportem i nigdy nie odpuszcza-
łam, a traktowałam swoje cele jako bardzo 
duże wyzwanie i pięłam się do góry po tych 
schodach – mówi Marta Zawadzka. Jej ojciec, 
Krzysztof Zawadzki, przez 25 lat pracował 
jako sędzia hokejowy, więc także ona już od 
najmłodszych lat miała styczność z hokejem.

Kobieca ręka w Naprzód Janów
Druga z katowiczanek, Anna Rehlich, silną 
ręką rządzi w Naprzód Janów. W momencie 
kryzysu w klubie MUKS Naprzód Janów nie 
wahała się i rozszerzyła swoją dotychczasową 

działalność i przejęła blisko 200 zawodni-
ków z sekcji męskiej (9 drużyn) upadającego 
klubu. Minął już rok od kiedy Kojotki i Na-
przód Janów tworzą jeden i największy ho-
kejowy klub sportowy w Polsce. Cieszy nas 
zaufanie, którym obdarzyli nas i rodzice i za-
wodnicy. Musieliśmy podjąć kilka trudnych 
decyzji obierając strategię rozwoju na naj-
bliższe lata. Trzeba było zrobić krok w tył, by 
nabrać wiatru w żagle. Wychowankowie to 
podstawa. Szkolimy tak, by stanowili trzon 
Reprezentacji Polski juniorskich, a dalej se-
niorskich. W MHL i PLHK grają najmłod-
sze zawodniczki i zawodnicy w Polsce. 
Wierzymy, że zaowocuje to w przyszło-
ści silnymi i doświadczonymi drużynami 
walczącymi o najwyższe trofea. Stawiając 
na rozwój dziewczęcego hokeja nawiązaliśmy 

współpracę z wiodącym klubem Słowa-
cji i już w marcu zaczynamy działać. Do 
pełni szczęścia brakuje nam tylko sponsora, 
który razem z nami sięgnie po najwyższe cele  
– mówi Anna Rehlich. 

Wcześniej była współzałożycielką  
i prezesem (od 2015 r.) pierwszego w Pol-
sce klubu sportowego szkolącego wyłącz-
nie dziewczęta w hokeju na lodzie – Klubu 
Hokeja na Lodzie Kojotki Naprzód Janów. 
Anna Rehlich propaguje dziewczęcy ho-
kej w województwie śląskim i w całej Polsce, 
zachęcając kluby do skorzystania z jej do-
świadczeń i rozszerzenia działalności spor-
towej o sekcję hokeja dziewcząt. 

Wyznając ideę fair play i stojąc na czele 
Zarządu klubu podjęła się trudnej misji po-
łączenia zawodników i trenerów w jeden 
klub działający pod wspólną nazwą Klub 
Sportowy Katowice Naprzód Janów, pozo-
stawiając nazwę Kojotki zarezerwowaną 
wyłącznie dla drużyn dziewczęcych. Dzięki 
temu Naprzód Janów jest największym 
klubem młodzieżowym w Polsce z licencją 
Polskiego Związku Hokeja na lodzie zrze-
szającym ok. 250 zawodników, w którym 12 
drużyn bierze czynny udział w rozgrywkach 
hokeja na lodzie, w 10 kategoriach wieko-
wych. W 2019 r. Anna Rehlich została uho-
norowana wyróżnieniem Prezydenta Miasta 
Katowice za działalność społeczną. W 2020r. 
otrzymała nagrodę prezydenta miasta Ka-
towice w dziedzinie sportu w kategorii 
działacz sportowy. To również dzięki niej 
przyszłość klubu, która jeszcze nie tak 
dawno była zagrożona, dziś rysuje się w ró-
żowych barwach.  

(MICHAŁ MALINA)

WIELOSEKCYJNA GIEKSA

GieKSa: co słychać u piłkarzy, hokeistów, siatkarzy
Piłkarze GKS-u Katowice zimę spędzi-
li na pozycji wicelidera tabeli 2 ligi z do-
robkiem 38 punktów. Zespół zakończył 
okres przygotowawczy i rozpoczął zmaga-
nia w rundzie wiosennej rozgrywek 2 ligi. 
Za drużyną trenera Rafała Góraka bardzo 
intensywny czas, w trakcie którego GieKSa 
testowała swoją formę, rozgrywając mecze 
kontrolne z zespołami Ekstraklasy oraz jej za-
plecza. W międzyczasie do zespołu dołączyło 
dwóch nowych bramkarzy: Patryk Kukulski 
oraz Patryk Królczyk, a także doświadczony 
pomocnik Rafał Figiel, który po siedmiu la-
tach wrócił na Bukową. Natomiast prze-
dłużenie kontraktu podpisali Adrian Błąd, 
Arkadiusz Jędrych, Grzegorz Rogala oraz 
Patryk Szwedzik. W marcu katowiczanie 
rozegrają cztery mecze ligowe, w tym dwa 
na własnym boisku (6 marca z Hutnikiem 
Kraków i 21 marca z Górnikiem Polkowice).

Natomiast piłkarki GieKSy rundę wio-
senną Ekstraligi rozpoczną 6 marca, gdy 

na boisku Podlesianki podejmą Medyka 
Konin. Za podopiecznymi trenera Witolda 
Zająca długa zimowa przerwa. Do drużyny 
dołączyły w międzyczasie obrończyni Mag-
dalena Dragunowicz, czeska pomocniczka 
Katerina Vojtkova oraz młode piłkarki 
Akademii „Młoda GieKSa” – Julia Gutow-
ska oraz Zofia Tuszyńska. W marcu poza 
meczem z Medykiem katowiczanki w roli 
gospodarza wystąpią jeszcze dwukrotnie. 
17 marca rozegramy mecz Pucharu Polski 

ze Śląskiem Wrocław, natomiast 20 marca 
ligowe starcie z UKS-em SMS Łódź. 

W decydującą fazę wkracza sezon Pol-
skiej Hokej Ligi. GKS zakończył sezon za-
sadniczy na 4. miejscu w tabeli. W pierwszej 
rundzie fazy play-off rywalem naszego ze-
społu jest Re-Plast Unia Oświęcim. Aż trzy 
mecze między tymi klubami w tym sezo-
nie kończyły się dogrywką lub rzutami 
karnymi, dlatego należy się spodziewać 
trudnej i wyrównanej rywalizacji. – Liga 
pokazała, że każdy może wygrać z każ-
dym i moim zdaniem podobnie będzie wy-
glądała rywalizacja w play-off. Dużo będzie 
zależało od dyspozycji dnia danej drużyny. 
My musimy po prostu pokazać swoją siłę – 
mówił przed startem jednej czwartej finału 
kapitan drużyny Grzegorz Pasiut. Rywali-
zacja w ćwierćfinale PHL będzie toczyła się 
do czterech zwycięstw. Spotkania naszych 
hokeistów będzie można zobaczyć na inter-
netowej platformie polskihokej.tv.

Siatkarski GKS Katowice wal-
czy o historyczny awans do fazy play-
-off PlusLigi, a o powodzeniu tej misji 
zadecydują ostatnie mecze rundy zasadni-
czej. W marcu nasi siatkarze zagrają w hali 
OS Szopienice z Cerrad Enea Czarnymi 
Radom, a wynik tego spotkania będzie 
kluczowy dla ostatecznego układu tabeli. 
– Musimy pokazać naszą najlepszą siat-
kówkę. Kto wie, być może gra pod presją 
obudzi w nas dodatkowe pokłady siły i za-
gramy dzięki temu lepiej niż ostatnio – po-
wiedział atakujący GieKSy Wiktor Musiał. 
Walka o ostatnie miejsce premiowane 
awansem do fazy play-off będzie niezwy-
kle zażarta. GKS rywalizuje o nie z Indyk-
polem AZS Olsztyn i Ślepskiem Malow 
Suwałki, a różnice punktowe między 
wszystkimi trzema klubami są niewiel-
kie. Tym większego wsparcia potrzebuje 
#DrużynaNa5 od swoich fanów! Transmi-
sje spotkań w Polsacie Sport.  

Marta Zawadzka (w środku)
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