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Zieleń w mieście
Przy ulicach Leopolda, Le Ronda i Wiertni-
czej powstanie nowy park. Przedstawiono już 
jego koncepcję. Zakłada ona jak najmniejszą 
ingerencję w środowisko poprzez połączenie 
ukształtowanego już krajobrazu z nowymi 
elementami. To nie koniec zmian związanych 
z zielenią w mieście. W Śródmieściu pojawiły 
się nowe drzewa. 
Wystartowała też kolejna edycja projektu 
wCOPdrzewo, w ramach którego mieszkańcy 
wskazują, gdzie powinny zostać nasadzone 
drzewa. 

Więcej – S. 3, 4

Śniadanie wielkanocne 
z dostawą do domu
Wielkanoc jest wyjątkowym i niezwykłym cza-
sem, zarówno dla nas, jak i naszych najbliż-
szych. Niestety, wiele osób spędza ten okres 
samotnie. Od ubiegłego roku dodatkową prze-
szkodą w spokojnym celebrowaniu świąt jest 
koronawirus. Miasto Katowice i fundacja Wolne 
Miejsce nie pozostają obojętni na powyższy 
stan rzeczy i po raz kolejny współpracują przy 
organizacji Metropolitalnego Śniadania Wielka-
nocnego dla Samotnych.

Więcej – S. 6

COVID-19  
– ważne informacje
W czasie pandemii, kiedy tak ważna jest izo-
lacja społeczna, dbając o naszych bliskich, 
starajmy się minimalizować także wizyty 
w urzędach i jednostkach samorządowych. 
Mieszkańców chcących załatwić konkretną 
sprawę zachęcamy do kontaktu telefonicz-
nego i weryfikacji, jakie są możliwości dzia-
łania w danej kwestii. Przedstawiamy pakiet 
niezbędnych informacji o załatwianiu spraw 
urzędowych, a także m.in. o transporcie na 
szczepienia, szczepieniach mobilnych, pogo-
towiu zakupowym.

Więcej – S. 7 

Basen w Zadolu  
pnie się w górę
Pandemia nie zatrzymała budowniczych ba-
senu w Zadolu. Prace są coraz bardziej za-
awansowane, m.in. zakończono wszystkie 
roboty żelbetowe do poziomu 0 zarówno czę-
ści basenowej, jak i socjalnej budynku, trwają 
też prace przy murowaniu ścian.

Więcej – S. 9 
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Na początku kwietnia w Katowicach 
wystartował kolejny sezon rowerów 
miejskich. To już drugi rok dzia-
łania systemu w nadzwyczajnym 

reżimie sanitarnym. 
– Katowice to miasto przyjazne rowerzy-

stom. Inwestujemy znaczne środki w rozbu-
dowę infrastruktury rowerowej, której 
istotną częścią jest systematycznie rozbudo-
wywana sieć wypożyczalni rowerów miej-
skich. W tym roku mieszkańcy będą mieli 
do dyspozycji 107 stacji. Ale na tym oczywi-
ście nie poprzestaniemy i w kolejnych latach 
będziemy zagęszczać i rozszerzać tę sieć. 
System będzie funkcjonował od początku 
kwietnia do 1 listopada przy zachowaniu 
dodatkowych środków ostrożności zwią-
zanych z utrzymującym się zagrożeniem 
epidemicznym. Zobowiązaliśmy operatora 
systemu, firmę Nextbike, do regularnego od-
każania rowerów. Zachęcamy przy tym do 
korzystania z aplikacji mobilnej w celu wy-
pożyczenia roweru – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic. Rowery będą odkażane 

codziennie, a zatem będą bezpieczną alterna-
tywą dla innych środków komunikacji. 

Prowadzenie systemu wypożyczalni ro-
werów miejskich zostało powierzone spółce 
PKM Katowice. W 2015 roku testowo uru-
chomiono trzy stacje, w roku 2019 było ich 
76, a w 2020 – 83. Planuje się, że w bieżącym 
roku całkowita wielkość systemu wyniesie 
107 stacji zlokalizowanych na terenie mia-
sta (wraz ze stacjami sponsorskimi). Rośnie 
także liczba osób wykorzystujących ten środek 
transportu. W ubiegłym roku zarejestrowało 
się 8112 nowych użytkowników rowerów 
miejskich, a ich ogólna liczba to obecnie 71,5 
tys. osób. Najpopularniejszą spośród kato-
wickich stacji rowerowych od kilku lat jest ta 
zlokalizowana na rynku (ponad 14,5 tys. wy-
pożyczeń), a także punkty położone na placu 
Wolności, w pobliżu kościoła Mariackiego 
oraz w Dolinie Trzech Stawów. 

1 kwietnia zostało oddanych do dys-
pozycji mieszkańców 71 stacji dofinan-
sowanych przez miasto, w tym 2 nowe 
stacje zlokalizowane przy centrach 

przesiadkowych Brynów i Zawodzie oraz 
stacje sponsorskie firm współpracują-
cych z miastem. W następnych miesią-
cach planuje się uruchamianie kolejnych 
punktów wypożyczania rowerów, z tego 
dwa w ramach budżetu obywatelskiego, 
zlokalizowane w obrębie skweru Walen-
tego Fojkisa (Wełnowiec) oraz przy ul. 
Gallusa w pobliżu skweru Anny Walentyno-
wicz. Docelowo system będzie liczył w tym 
roku 107 stacji. – Ze względu na techniczne 
możliwości operatora sieci zdecydowa-
liśmy się, podobnie jak w latach poprzed-
nich, na rozwój systemu w trakcie sezonu. 
Przed nami rozbudowa o 2 stacje realizo-
wane w ramach budżetu obywatelskiego, ale 
także montaż kolejnych przy okazji odda-
wania do użytku nowych inwestycji – wyja-
śnia Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału 
Transportu. Więcej informacji, w tym mapa 
stacji rowerowych na str. 19 

KONTYNUACJA NA STR. 19

SEZON ROWEROWY:  
NOWE STACJE ROWERU MIEJSKIEGO
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EKOLOGIA I TRANSPORT

Kolejne autobusy elektryczne będą wozić pasażerów
PKM Katowice w ostatnich latach inten-
sywnie wymienia swój tabor i wprowadza 
do użytku autobusy spełniające najwyż-
sze standardy techniczne, normy ekolo-
giczne oraz oczekiwania pasażerów. Pan-
demia nie wstrzymała tych działań i już 
na przełomie maja i czerwca na ulice Ka-
towic wyjedzie pięć nowych autobusów 
elektrycznych, a w lipcu dołączy do nich 
tyle samo kolejnych. Dzięki temu w ta-
borze PKM Katowice będzie w sumie 20 
nowoczesnych autobusów elektrycznych. 
– Sukcesywna wymiana taboru wpisuje 
się w nasze kompleksowe myślenie o trans-
porcie zrównoważonym – ze szczególnym 
uwzględnieniem komunikacji publicznej. 
Wzrost komfortu podróży, w połącze-
niu z funkcjonującymi już centrami prze-
siadkowymi to kolejny czynnik, który 
ma zachęcić mieszkańców do korzysta-
nia z tych rozwiązań. Autobusy elektryczne 
idealnie nadają się do wykorzystania w cen-
trach miast i wszędzie tam, gdzie prędkość 

komunikacyjna jest niewielka ze względu 
na warunki drogowe – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic.

Autobusy Solaris Urbino 18 elec-
tric będą mogły przewieźć jednorazowo 
130 pasażerów, w tym 41 na miejscach 
siedzących. Wnętrze autobusów cha-
rakteryzuje się wysokim poziomem kom-
fortu i bezpieczeństwa, który zapewnią 
m.in. ogrzewanie oraz dwustrefowa kli-
matyzacja, duży i czytelny wyświetlacz 

pokazujący informacje o trasie prze-
jazdu, nazwę kolejnego przystanku oraz 
datę i godzinę. Wszystkie pojazdy wy-
posażone będą w przyciski oznaczone 
alfabetem Braille’a, monitoring. W skład 
wyposażenia wchodzi również dodat-
kowe oświetlenie pomostów wejściowych 
oraz tzw. przyklęk i platforma dla wóz-
ków inwalidzkich, ładowarki USB oraz 
darmowa sieć Wi-Fi. Koszt tych autobu-
sów to łącznie 25,4 mln zł netto. 

– Nasi pasażerowie na przełomie 
maja i czerwca dostaną do dyspozycji pięć 
fabrycznie nowych ekologicznych autobusów 
miejskich, jednoczłonowych, niskopodłogo-
wych o napędzie elektrycznym. Będzie to re-
alizacja umowy podpisanej niemal u progu 
pandemii w kwietniu ubiegłego roku. Latem 
natomiast na trasę wyjedzie kolejnych pięć 
nowych, tym razem przegubowych, ekolo-
gicznych autobusów miejskich, niskopodło-
gowych o napędzie elektrycznym. Ta transza 
będzie realizacją umowy podpisanej 4 sierp-
nia ubiegłego roku – mówi Helena Ulanow-
ska, prezes PKM Katowice.

To jednak nie wszystko. PKM Katowice 
podpisało umowę na zakup kolejnych pię-
ciu ekologicznych autobusów, tym razem 
ze środków własnych. Zakup autobusów 
nisko- i zeroemisyjnych stanowi ogromny 
wkład PKM Katowice w ochronę czystości 
powietrza. Nowoczesne technologicznie po-
jazdy oznaczają bowiem maksymalne obni-
żenie emisji spalin.  (RED)

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT

Nowa polityka parkingowa  
w centrum Katowic
Gotowy jest już projekt uchwały Rady 
Miasta wprowadzającej zmiany w stre-
fie płatnego parkowania w Katowicach. 
Ujednolicenie stawek i abonamenty dla 
osób zameldowanych lub rozliczających 
podatek dochodowy w Katowicach – to 
główne zapisy tego projektu. Radni będą 
głosowali nad jego przyjęciem na kwiet-
niowej sesji Rady Miasta. 
 – Do Katowic wjeżdża dziennie średnio 
123 tys. pojazdów z rejestracjami z miast 
ościennych. Liczba miejsc parkingo-
wych w Śródmieściu jest ograniczona, a par-
kują tu głównie osoby z innych miast. Zależy 
mi na tym, żeby mieszkańcy Katowic, zała-
twiając sprawy w centrum, mieli gdzie za-
parkować pojazd i nie musieli szukać miejsca 
przez kilkanaście minut. Z drugiej strony 
osoby zamieszkujące centrum również chcą 
móc parkować samochody pod swoimi do-
mami. Dlatego kilka lat temu podjąłem 
decyzję o przemodelowaniu polityki par-
kingowej w mieście. Jej głównym celem jest 
zachęcenie tysięcy osób przyjeżdżających 
codziennie do Katowic do pracy z innych 
miast, by korzystały z komunikacji publicz-
nej i centrów przesiadkowych, jak to się dzieje 
od lat w wielu krajach Europy Zachodniej. 
Projekt uchwały to pierwszy krok we wdraża-
niu przez miasto nowej polityki parkingowej 
– mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

Mieszkańcy centrum, jak i całego mia-
sta będą traktowani w sposób preferen-
cyjny – poprzez abonamenty miesięczne 
czy też karty mieszkańca strefy płatnego 
parkowania. Mniejszy ruch w Śródmie-
ściu oznacza także zmniejszenie emisji 
spalin, hałasu i wzrost bezpieczeństwa pie-
szych i rowerzystów. 

Projekt uchwały umieszczono 
na Platformie Konsultacji Społecz-
nych, a konsultacje w tej sprawie będą 

trwać do 6 kwietnia. Link do PKS: www.
bit.ly/2P3tP6h. 

W związku ze zrealizowaną moder-
nizacją techniczną systemu poboru opłat 
możliwe jest realizowanie płatności za par-
kowanie kartą lub gotówką, a także za po-
mocą aplikacji mobilnych: SkyCash, mPay, 
Pango, moBilet, ePark.

Katowice stawiają na transport zrów-
noważony, czyli przyjazny dla pieszych, ro-
werzystów, pasażerów komunikacji – ale 

też kierowców – dlatego wprowadza się 
udogodnienia dla wszystkich grup. W ubie-
głym roku otwarte zostały dwa duże cen-
tra przesiadkowe w Brynowie i Zawodziu 
oraz Międzynarodowy Dworzec Autobu-
sowy „Sądowa”, a od 2018 r. kierowcy mają 
do dyspozycji park and ride w Ligocie. Ka-
towice chcą w ten sposób zachęcać osoby 
przyjeżdżające spoza miasta do korzysta-
nia z komunikacji publicznej i centrów prze-
siadkowych. (JG)

Główne zmiany:

Ujednolicenie stawek 
opłat w Podstrefach 
„Śródmieście” i „Ceglana-
Wita Stwosza”.
 pierwsza godzina: 3 zł
 druga godzina: 3,6 zł
 trzecia godzina: 4,2 zł
 każda kolejna godzina: 3 zł 

Wprowadzenie abonamentów: 
miesięcznego oraz kwartalnego dla 
osób zameldowanych  
lub rozliczających podatek 
dochodowy w Katowicach.

Podwyżka wysokości opłaty 
dodatkowej wraz z uzależnieniem jej 
wysokości od terminu zapłaty  
– 200 zł (obecnie 50 zł)

Odstąpienie od wydawania 
druków: „karty mieszkańca”, „karty 
parkingowej” dla przedsiębiorców, 
„karty pojazdu hybrydowego”, 
„karty pojazdu współdzielonego”, 
imiennego identyfikatora 
parkingowego. Możliwość ich 
zastąpienia zapisami w systemie 
informatycznym MZUiM oraz kontroli 
za pomocą urządzeń mobilnych.
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OCHRONA PRZYRODY

Lasy Murckowskie ze szczególną ochroną
Lasy Murckowskie to obszar charakte-
ryzujący się dużą wartością przyrodni-
czą – zróżnicowanym krajobrazem oraz 
bogatą fauną i florą. W obrębie Lasów 
Murckowskich znajdują się m.in.: dwa 
rezerwaty przyrody, pomnik przyrody 
dąb Tadeusz, użytek ekologiczny „Pło-
ne Bagno”, zespół przyrodniczo-kra-
jobrazowy „Źródła Kłodnicy”, a także  
7 tras rowerowych oraz 10 szlaków pie-
szych, tworzących sieć o długości ponad  
200 kilometrów. 
W lutym tego roku leśnicy poinformowali, 
że będą prowadzić na wspomnianym ob-
szarze punktową wycinkę starych drzew. 
Nadleśnictwo argumentowało, że tego 
typu działania są prowadzone w całej Pol-
sce, a ich celem jest zapewnienie możliwości 
odnawiania się lasu. Ze względu na duże 
zainteresowanie mieszkańców sprawa była 

omawiana publicznie m.in. na Komisji Kli-
matu Rady Miasta Katowice. – Dlaczego 
wycinamy drzewa? Ze względu na ich wiek, 
skład drzewostanu, stan zdrowotny, a cza-
sem z powodu bezpieczeństwa. W jakim 

celu? By budować właściwy klimat lasu. 
Mówimy o drzewostanach, w których po-
jedyncze egzemplarze zaczynają zamierać 
– podkreślał Grzegorz Skurczak z Nadle-
śnictwa Katowice. Z opinią leśników nie 

zgodziła się część mieszkańców, którzy 
uznali, że do wycinki w ogóle nie powinno 
dojść, a nowe nasadzenia nie zrekompen-
sują usuniętych drzew.

Do sprawy odniósł się także prezydent 
Marcin Krupa i zwrócił się do Nadleśnic-
twa Katowice z propozycją utworzenia 
na terenie Lasów Murckowskich obsza-
rowej formy ochrony przyrody, tj. zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego. – Podjęcie 
tych działań przyczyni się do komplekso-
wej ochrony cennych przyrodniczo obsza-
rów, które są bardzo ważne dla naszego 
miasta i mieszkańców – podkreślał pre-
zydent. Nadleśnictwo Katowice w marcu 
pozytywnie odniosło się do pomysłu 
prezydenta. Kolejnym krokiem będzie 
opracowanie przez miasto Katowice 
planu i harmonogramu szczegółowych 
działań.  (KK)

ZIELEŃ MIEJSKA

Nowy park powstanie w Katowicach
Nowy 7-hektarowy park powstanie przy 
ulicach Leopolda, Le Ronda i Wiertni-
czej. Przedstawiona koncepcja zakłada 
jak najmniejszą ingerencję w środowisko 
naturalne i występujące siedliska po-
przez połączenie ukształtowanego już 
krajobrazu z nowymi elementami. 
– Obszar w okolicach ulic Wiertni-
czej i Leopolda to teren, który ma ofe-
rować przestrzeń do rekreacji oraz 
wypoczynku z elementami edukacyjno-
-dydaktycznymi. Dzięki budowie nowego 
parku w Katowicach zwiększy się obszar 
zieleni urządzonej o bardzo dobrej do-
stępności, przeznaczonej w szczególności 
dla katowiczan. Przyjęty miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przy-
czyni się dodatkowo do ochrony zbiornika 
wodnego, umożliwiając jednocześnie jego 
wykorzystanie w przyszłości jako zbior-
nika retencyjnego – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic. 

Co się pojawi w planowanym parku? 
Projektowane ścieżki poprowadzone będą 
po śladzie istniejących przedeptów i wy-
konane zostaną z materiałów przepusz-
czalnych. W planach jest także mała 
architektura wykonana z naturalnych 
materiałów, jak kamień czy drewno. Bę-
dzie też punkt widokowy wykorzystujący 
naturalne ukształtowanie terenu, a także 
dostosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. – Wzdłuż głównych ciągów 
zostaną umieszczone strefy aktywności: 
plac zabaw, ścieżka sensoryczna, strefa 
aktywności ruchowej, „zielony labi-
rynt”, miejsca do grillowania z koszami 
na odpady ciepłe, a także drewniana 
wieża widokowa oraz pomosty. W pla-
nach jest ponadto wybudowanie toalety 

bezobsługowej z trejażami z roślinnością 
pienną tak, aby obiekt był wkompono-
wany w otaczającą zieleń – mówi Mie-
czysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni 
Miejskiej. 

– Pojawi się też ścieżka senso-
ryczna dla dzieci, mała osada z mieszka-
niem dla owadów, plac zabaw, siłownia 
pod chmurką i specjalne miejsce, w którym 
będzie można w sposób bezpieczny rodzin-
nie grillować i spędzać wolny czas – mówi 
Damian Stępień, przewodniczący klubu Fo-
rum Samorządowe i Marcin Krupa.

Na części obszaru pozostawione będą 
samosiewy, np. zagajnik brzozowy przy 
zbiorniku w centrum parku i zadrzewie-
nia na skarpie w zachodniej części. Poja-
wią się też łąki kwietne dostosowane do 

istniejącego siedliska, wzbogacone o by-
liny i trawy ozdobne. Posadzone zostaną 
także nowe drzewa, wśród których nie za-
braknie m.in. brzozy brodawkowatej, to-
poli białej, czereśni, jarzębów, a dodatkowo 
jako pojedyncze drzewa wsadzone będą buk 
czerwony i wierzba płacząca. 

O tym, jak powinien wyglądać park, 
zadecydowali mieszkańcy w ramach 
ubiegłorocznych konsultacji, w których 

udział wzięło niemal 1500 osób. Więk-
szość wskazywała ten teren jako miejsce 
spacerów z rodziną, relaksu i aktywności 
fizycznych. Na pytanie dotyczące funk-
cji użytkowych, jakie powinien spełniać 
park w przyszłości, zdecydowana więk-
szość, czyli 87 proc. wskazało, że to funkcja 
wypoczynkowo-rekreacyjna jest najistot-
niejsza. Połowa pytanych za równie ważną 
funkcję uznała ekologiczną i ochronną dla 
przyrody i środowiska. Trzecią najczęściej 
wybieraną przez mieszkańców funkcją jest 
funkcja sportowa. 

– Projekt parku powstał na pograni-
czu trzech dzielnic: Bogucic, Zawodzia, 
Dąbrówki Małej. Park ma pełnić funkcje 
rekreacyjne, ale ma też integrować katowi-
czan mieszkających w tym rejonie. Projekt 
został poprzedzony konsultacjami społecz-
nymi, wzięło w nich udział prawie 1500 
mieszkańców, którzy wskazali najbardziej 
istotne, z ich punktu widzenia, oczekiwa-
nia wobec tej przestrzeni – mówi Mariusz 
Skiba, wiceprezydent miasta Katowice.

Projektant, firma LS Projekt Pracow-
nia Architektoniczna, ma czas do lipca 
na przygotowanie dokumentacji projektowej 
na wykonanie parku. Koszt inwestycji to ok.  
7 mln zł.

– Dobre miasto musi tworzyć prze-
strzeń ekumeniczną – w tym sensie, 
że w przestrzeni każdy ma prawo do poczu-
cia się jak u siebie. Nie znam ludzi, którzy źle  
czuliby się w zielonej przestrzeni. W parku, 
wśród drzew. To przestrzeń, gdzie łączy się 
zarówno potrzebę rekreacji, wypoczynku, 
jak i zdrowotną. Dlatego tak ważna jest prze-
strzeń zielona w mieście – mówi radny Ja-
rosław Makowski Przewodniczący Komisji 
Klimatu.  

Marcin Krupa, prezydent Katowic, zaproponował utworzenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego 
na terenie Lasów Murckowskich
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Film  
z wizualizacją 
koncepcji można 
zobaczyć, skanując  
kod QR:  
bit.ly/3pPIuys
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Zieleń w mieście

Wiosną wszystko się zazieleni, a na katowickim 
rynku w tym roku... wiśnie i klony
Trwa wymiana zieleni w Śródmieściu. Więk-
szość drzew już została wkopana, pozostała 
zieleń pojawi się do końca kwietnia. Efekty rewi-
talizacji zieleni w centrum miasta będzie można 
podziwiać niebawem. 
Wszystkie dotychczasowe drzewa z placu 
Kwiatowego i ul. 3 Maja zostały przewiezione 
do Działu Produkcji Roślinnej Zakładu Zie-
leni Miejskiej w Janowie i tam zadołowane, 
a za jakiś czas będą posadzone w nowym 
miejscu. Natomiast krzewy, które dotychczas 
zdobiły donice na ul. 3 Maja, trafiły już w nowe 
miejsca w mieście.
Na placu Kwiatowym posadzono natomiast 16 
wiśni pikowanych „Kazan” oraz 15 klonów czer-
wonych „Redpointe”. Z kolei na 3 Maja pojawiło 
się 28 klonów polnych „Elsrijk”, których uzupeł-
nienie będą stanowić krzewy jałowca płożącego 
„Blue Forest”, cisu pośredniego „Hicksii”, róże 
„Heidetarum” oraz pnącza bluszczu pospolitego 
„Thorndale”. 
Wybrane gatunki drzew znacząco poprawią es-

tetykę, ale także zapewnią ciekawe doznania 
kolorystyczne nie tylko jesienią, ale nawet zimą. 
Nową zieleń będą cechować odpowiednia ży-
wotność oraz optymalne tempo wzrostu. Ponad-
to wymieniona zieleń będzie przystosowana do 
naszego klimatu i warunków, jakie panują w ści-

słym centrum miasta. Finalny efekt zobaczymy 
i będziemy mogli ocenić z końcem kwietnia. 
To nie koniec zazieleniania Śródmieścia, ponad 
50 drzew pojawi się bowiem na ul. Dworcowej, 
a w dalszych planach jest też zazielenienie  
ul. Warszawskiej.  (JG)

3. EDYCJA WCOP DRZEWO

Masz pomysł, 
gdzie posadzić 
drzewo? Zgłoś to

Dzięki aplikacji wCOP drzewo rośnie już 
blisko tysiąc drzew, a właśnie otwiera się 
szansa na kolejne. Ruszyła bowiem trzecia 
edycja projektu wCOP drzewo. Aplikacja 
została uruchomiona w 2018 roku i po-
zwala w prosty sposób wskazać miejsca 
nowych nasadzeń. Jej nazwa nawiązuje 
do szczytu klimatycznego COP24. Wnioski 
– za pomocą aplikacji dostępnej pod ad-
resem https://wcopdrzewo.katowice.eu – 
można zgłaszać do końca kwietnia. 
Na stronie opisane są zasady udziału w pro-
jekcie, można też znaleźć odpowiedzi na naj-
częściej pojawiające się pytania. Złożenie 
wniosku jest bardzo proste. Wystarczy 
wejść w zakładkę „Zasadź drzewo”, zazna-
czyć miejsce na mapie, w kolejnych krokach 
dodać opis, określić liczbę sztuk (maksy-
malnie pięć w jednym wniosku) i wskazać, 
jaką przede wszystkim funkcję drzewo 
miałoby w danym miejscu pełnić (np. 
przesłona wizualna, ochrona przed ha-
łasem etc.). Aplikacja akceptuje tylko te 
lokalizacje, które znajdują się na terenie 
miasta. Jeśli teren jest prywatny, automa-
tycznie je odrzuca. Można też prześledzić 
mapę i sprawdzić, gdzie drzewa już zostały 
posadzone w ramach programu. 

Każde zgłoszenie musi przejść proces 
weryfikacji, którym zajmuje się specjalnie 
powołany w tym celu zespół, złożony z pra-
cowników Urzędu Miasta i miejskich jed-
nostek. Na tym etapie część wniosków nie 
przechodzi weryfikacji pozytywnie, miesz-
kańcy są jednak informowani o powodach 
negatywnej oceny danej lokalizacji. Najbar-
dziej aktywni użytkownicy aplikacji zgła-
szają po kilkanaście propozycji i są w stanie 
wzbogacić w ten sposób swoją okolicę na-
wet o kilkadziesiąt drzew! 

Sadzone są duże drzewa, czyli wysokie 
na minimum 2,5 metra, o obwodzie pnia 
12–14 cm i więcej (na wysokości 1 metra). 
To gatunki rodzime, często wskazane przez 
samych mieszkańców, m.in. jabłonie, wiśnie, 
klony, głogi, brzozy, sosny, dęby, lipy, jesiony, 
topole, świerki, buki i jarząby. Aplikacja jest 
elementem miejskiego projektu KATOoby-
watel.  (MM)

WALKA ZE SMOGIEM

Wymień starego kopciucha
Wprawdzie wiosenna pogoda oddala od nas 
myśli o smogu i konieczności wymiany sta-
rego „kopciucha”, ale to bardzo dobry mo-
ment, aby takiej wymiany dokonać. Szcze-
gólnie, że użytkownicy kotłów na węgiel, 
które w 2017 r. (wejście w życie „Uchwa-
ły antysmogowej” w woj. śląskim) miały 
więcej niż 10 lat (wiek liczony od daty pro-
dukcji) mają coraz mniej czasu, by się ich 
pozbyć. Od 1 stycznia 2022 roku korzysta-
nie z nich będzie nielegalne! Za używanie 
starego kotła grozić będzie mandat.
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 prawie 4900 źródeł 
ciepła kosztem ponad 42,1 mln zł. Dotacje 
mogą otrzymać osoby fizyczne, wspólnoty 

mieszkaniowe, osoby prawne i przedsię-
biorcy będący właścicielami całych bu-
dynków mieszkalnych lub pojedynczych 
lokali mieszkalnych.

Środki na wymianę „kopciucha” w przy-
padku osób fizycznych będących właści-
cielami lub współwłaścicielami domów 
jednorodzinnych można pozyskać nie 
tylko z miasta, ale też w ramach pro-
gramu „Czyste Powietrze”*. Pracownicy 
Miejskiego Centrum Energii pomagają 
przy wypełnieniu i złożeniu wniosków 
na dotacje z miasta, jak również z pro-
gramu rządowego.

Osoby zainteresowane pomocą  
w wypełnieniu wniosku oraz jego złoże-
niem prosimy o wcześniejszy kontakt te-
lefoniczny pod numerem (32) 259 32 85 
lub na adres mailowy mce@katowice.eu  

w celu uzyskania szczegółowych informa-
cji i umówienia się na indywidualne konsul-
tacje w punkcie. Konsultacje udzielane są od 
poniedziałku do piątku w godzinach pracy 
Urzędu Miasta Katowice.

Poniżej prezentujemy tabelę, która 
szczegółowo wyjaśnia różnice między pro-
gramem dotacji na wymianę kotła z Urzędu 
Miasta i z programu „Czyste Powietrze”.

(JOANNA GÓRSKA)

* W poprzednim numerze „Naszych 
Katowic” znalazła się nieprecyzyjna 
informacja dotycząca beneficjentów 
programu „Czyste Powietrze”. Z programu 
tego mogą skorzystać osoby fizyczne, 
natomiast z dotacji miejskiej osoby 
fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby 
prawne i przedsiębiorcy.

DOTACJE MIEJSKIE CZYSTE POWIETRZE
NA dom/lokal mieszkalny dom jednorodzinny (maksymalnie dwa lokale)

KTO właściciele/najemcy osoby fizyczne, wspólnoty 
mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy

właściciele/współwłaściciele – osoby fizyczne o dochodzie 
do 100 tys. zł lub o niskim dochodzie (1400 zł w gospodar-
stwie jedno- i 1960 zł w godpodarstwie wieloosobowym)

ZAKRES na wymianę/likwidację systemu grzew-
czego węglowego, instalację OZE pełna termomodernizacja, instalacja OZE

WYSOKOŚĆ do 10 tys. zł oraz do 80%, OZE do 6 tys. zł oraz do 50% do 30 tys zł (do 37 tys. zł dla osób z niskim dochodem)

JAK pocztą (na adres urzędu), osobiście 
(BOM), elektronicznie (SEKAP) osobiście (MCE), elektronicznie (Portal Beneficjenta, gov.pl)

DO KIEDY do końca roku, dla inwestycji przewidzianych do reali-
zacji w roku kolejnym; wydatki po podpisaniu umowy

na bieżąco, dla inwestycji przewidzianych do realizacji w ciągu 30 mie-
sięcy; wydatki do 6 miesięcy wstecz od dnia złożenia wniosku

ŚRODKI WŁASNE tak, istnieje możliwość cesji tak
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TWÓJ PUPIL – TWÓJ OBOWIĄZEK!

Posprzątaj po swoim czworonogu
500 zł mandatu grozi osobom, które nie 
sprzątają po swoich pupilach. O wadze 
problemu często przekonujemy się wio-
sną, gdy topnieje śnieg, odkrywając nie-
czystości. Właściciele psów udają, że nie 
widzą, że ich zwierzę pobrudziło chod-
nik czy trawnik. Zapominają, że sprzą-
tanie to ich obowiązek. Dlatego jak co 
roku, w ramach akcji „Zbierzmy się do 
kupy”, apelujemy do mieszkańców wy-
prowadzających zwierzęta na spacer, 
aby pamiętali o sprzątaniu nieczystości 
po swoich pupilach. 

Nie sprzątasz – chorujesz!
Te nieczystości to nie tylko problem este-
tyczny, ale przede wszystkim epidemiolo-
giczny. Kontakt z psimi lub kocimi odchodami 
(na trawnikach, chodnikach, w piaskow-
nicach i innych miejscach) niesie ryzyko 
zakażenia patogennymi bakteriami lub pa-
sożytami. Lekarze pediatrzy przestrzegają, 
że zabawy w zanieczyszczonym piasku lub 
na skażonym trawniku mogą być przyczyną 
wielu schorzeń układu pokarmowego ludzi 
(m.in. tasiemca psiego, tasiemca bąblowca, gli-
sty psiej), a w szczególności dzieci (począw-
szy od biegunek, a skończywszy na utracie 
wzroku czy uszkodzeniu wątroby i nerek). 

Twój pies – Twój obowiązek!
Obowiązek sprzątania wynika z Regu-
laminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie miasta. W myśl tego dokumentu 
utrzymujący zwierzęta domowe zobowią-
zani są do zachowania środków ostrożności 
zapewniających ochronę zdrowia i życia 
ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia sta-
rań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe. Do 
obowiązków osób utrzymujących zwie-
rzęta należy usuwanie zanieczyszczeń 
stałych pozostawionych przez nie w miej-
scach publicznych; obowiązek ten nie 
dotyczy osób niepełnosprawnych korzy-
stających z pomocy psów przewodników 
lub psów opiekunów. 

– Sama mam psa, nie jest dla mnie wsty-
dem po nim sprzątać. Uważam, że należy 
dbać o naszą wspólną przestrzeń, gdzie 
bawią się dzieci, a także biegają nasi czwo-
ronożni przyjaciele. Przeszkadza mi wi-
dok psich kup na trawnikach w pobliżu 
bloku i placów zabaw. Zdarzają się też za-
nieczyszczenia na chodniku. Denerwująca 
jest sytuacja, gdy wracam ze spaceru z brud-
nymi od psiej kupy butami. Pozostawienie 
psich kup na terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego to wyraz braku sza-
cunku do nas wszystkich i pracy tych, któ-
rzy jednak będą musieli za nas posprzątać 
– mówi Maria Ryś, mieszkanka Giszowca.

Niesprzątanie po swoim czworonogu 
jest wykroczeniem!
Straż Miejska przypomina, że kto nie 
wykonuje obowiązków określonych  

w regulaminie, podlega karze grzywny do 
500 zł. W 2020 roku Straż Miejska prze-
prowadziła w tym temacie 43 interwencje. 
Pięcioro właścicieli psów zostało ukara-
nych mandatami, a wobec trzech zastoso-
wano pouczenia. Karanie jest o tyle trudne, 
że widząc strażnika, właściciel psa zawsze 
sprząta, nawet jeśli miałby to zrobić za po-
mocą... zwykłej chusteczki higienicznej. 
Niestety, po oddaleniu się strażników pro-
blem powraca, znów opiekunowie psów 
„zapominają”, że posiadanie psa to obo-
wiązek i odpowiedzialność. 

– Trudno jest oceniać powodzenie 
tych działań przez pryzmat mandatów. 
Obecność strażników miejskich mobili-
zuje właścicieli czworonogów. Bylibyśmy 
szczęśliwi, gdyby przeprowadzane inter-
wencje kończyły się brakiem mandatów, 
ale i brakiem psich odchodów na trawni-
kach. Niesprzątanie nieczystości to duży 
problem. Psa biegającego bez smyczy, bez 
nadzoru właściciela łatwo jest zlokali-
zować, stąd w statystykach takich inter-
wencji jest najwięcej. Właściciela, który 
nie posprzątał po psie, namierzyć dużo 
trudniej. Niestety, często zdarzają się sy-
tuacje, że właściciele psów noszą ze sobą 
torebki na odchody, ale używają ich tylko 
wtedy, gdy zwróci się im uwagę. Jeśli taka 
osoba posprząta przy strażniku, to nie ma 
podstaw do mandatu – mówi Jacek Pytel, 
rzecznik Straży Miejskiej.  (SR)

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

Wiosna coraz bliżej
Chociaż pogoda wciąż momentami pozo-
staje zimowa, to wiosna już wkrótce za-
wita do Katowic, a wraz z nią wszystkie 
parki, skwery czy zieleńce obrosną kwia-
tami, a na drzewach pojawią się zielone li-
ście. Mieszkańcy Katowic mogą oczekiwać, 
że Zakład Zieleni Miejskiej na przełomie 
kwietnia i maja dołoży wszelkich starań, by 
upiększyć nasze miasto.
Nie znaczy to, że jesienią i zimą prace pole-
gały tylko na porządkach czy utrzymaniu 
zimowym. To właśnie okres jesienny jest 
początkiem szeroko zakrojonych przygo-
towań na nadchodzącą wiosnę – drzewa 
oraz krzewy są przycinane – bo to wła-
śnie w stanie bezlistnym najlepiej doko-
nywać wszelkich cięć pielęgnacyjnych. 
Ponadto w tym okresie sadzi się zupełnie 
nowe żywopłoty, drzewa, a także cebulki 
roślinne. Tych ostatnich zakupiono w ze-
szłym roku ponad 60 tysięcy, a wśród nich 
głównie tulipany, hiacynty, lille azjatyckie 
czy krokusy. W marcu wprawne oko mogło 
już widzieć pierwsze efekty tych prac na te-
renie całego miasta. Gdzie dokładnie mo-
żemy szukać kwitnących powoli kwiatów?

Tulipany można znaleźć na placu Miast 
Partnerskich na Ligocie oraz przy Cen-
trum Edukacji Ekologicznej w Murckach, 
gdzie zasadzono również niezapominajki. 
Te drugie można także obserwować na zie-
leńcu przy ul. Zaopusta, a także w kwietni-
kach w parku Murckowskim oraz w wazach 
na skwerze Banasika. Oczywiście to nie ko-
niec nasadzeń w południowych dzielnicach 
Katowic. Na wiosnę wszystkie pozostałe 
wazy na skwerze PKP, w parku Zadole przy 
tężni i na placu zabaw oraz w kwietnikach 

na ul. Zaopusta przy aptece oraz placu Ka-
sprowicza będą obsadzone bratkami zaku-
pionymi przez ZZM.

Podobnie sytuacja wygląda w in-
nych częściach miasta – na placu Pod Li-
pami i skwerze Wandy na Giszowcu kwitną 
już tulipany, natomiast na skwerze Zil-
lmannów – hiacynty, a w parku Giszo-
wieckim znajdziemy krokusy. W centrum 
miasta sytuacja wygląda podobnie: 
na placu Miarki, pod pomnikiem Żołnie-
rza Polskiego, a także w parku Powstańców 

Śląskich znajdziemy przede wszystkim tu-
lipany i hiacynty.

Przygotowania do wiosny nie ominęły 
także Doliny Trzech Stawów i Katowic-
kiego Parku Leśnego. Jesienią zasadzono 
przy skrzyżowaniu ulic Francuskiej i Trzech 
Stawów (wzdłuż terenu lotniska) nowy ży-
wopłot z hortensji – a przy nim pojawiły się 
cebulki hiacyntów. Te kwiaty odnajdziemy 
również przy rzeźbie Śniadanie na trawie czy 
przy krokodylach – tutaj specjalnie umiesz-
czono ponadto tabliczki z prośbą o niedep-
tanie wyrastających cebulek. W Dolinie 
zaplanowano też wiele prac, które będą wy-
konywane, kiedy już na dobre rozpocznie 
się wiosna. W planach jest m.in. zasianie 
łąki przy rolkostradzie czy zrobienie rabaty 
naprzeciwko górki saneczkowej oraz zasa-
dzenie hortensji i kaliny w miejscu, gdzie od-
bywa się Off Festival.

Oczywiście to wszystko to zaledwie 
wstęp do prac, jakie będą dotyczyć terenów 
zielonych wiosną, te właściwe rozpoczną 
się pod koniec kwietnia, a efekty tych 
niemal półrocznych przygotowań zoba-
czymy w maju.  (MICHAŁ SZAFRANIEC, ZZM)

Nasadzenia prowadzone przez ZZM idą pełną parą
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Gdzie wrzucać
nieczystości?
Na terenie Katowic znajduje się 249 koszy 
na psie odchody w 105 lokalizacjach, nad 
którymi nadzór sprawuje Zakład Zieleni 
Miejskiej. W przypadku braku pojemników 
przeznaczonych do tego celu, psie odchody 
zebrane do specjalnych torebek można 
wrzucać do koszy na śmieci lub pojemników 
na niesegregowane odpady komunalne. 
Obowiązkiem właściciela jest sprzątanie 
po psie, niezależnie od tego, czy na danym 
terenie znajdują się kosze na psie odchody. 
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STREET ART
Na ścianie budynku przy ul. 
Wojewódzkiej 48 powstał mural 
upamiętniający Krystynę Bochenek. 
Inicjatorem przedsięwzięcia jest 
katowicki oddział „Gazety Wyborczej”, 
a partnerem projektu miasto 
Katowice. Mural został namalowany 
na podstawie o zdjęcia Bartłomieja 
Barczyka z „Gazety Wyborczej”. 
Wykonaniem dzieła zajęła się firma 
NIETAK. – Krystyna Bochenek 
zapisała się złotymi zgłoskami 
w historii Katowic. Nie tylko jako 
wybitna dziennikarka, popularyzatorka 
języka polskiego czy inicjatorka 
„Zjazdu Krystyn”, ale przede 
wszystkim jako serdeczna osoba, 
otwarta na innych ludzi, czerpiąca 
radość z pracy na rzecz swojej małej 
ojczyzny. Powstały mural z jednej 
strony upamiętnia postać Krystyny 
Bochenek, a z drugiej jego celem jest 
inspirowanie i motywowanie ludzi do 
angażowania się w pracę społeczną na 
rzecz swego otoczenia – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic. 

POMOC POTRZEBUJĄCYM I SAMOTNYM

Świąteczne śniadanie z dostawą do domu
Wielkanoc jest wyjątkowym i niezwykłym 
czasem, zarówno dla nas, jak i naszych 
najbliższych. Niestety, wiele osób spę-
dza ten okres samotnie. Od zeszłego roku 
dodatkową przeszkodą w spokojnym ce-
lebrowaniu świąt jest koronawirus. Mia-
sto Katowice i Fundacja Wolne Miejsce 
nie pozostają obojętni na powyższy stan 
rzeczy i po raz kolejny współpracują przy 
organizacji Metropolitalnego Śniadania 
Wielkanocnego dla Samotnych.
– Wielkanoc to czas, który zawsze chcemy 
spędzić w gronie rodziny, przyjaciół i najbliż-
szych osób. Wspólne śniadanie to okazja do 
dzielenia się radością. Bardzo ważne jest, aby-
śmy pamiętali także o osobach samotnych, 
które z różnych przyczyn nie mają z kim się 
tą radością dzielić. Dlatego po raz kolejny 
przyjęliśmy zaproszenie fundacji Wolne 
Miejsce do wspólnego organizowania Śnia-
dania Wielkanocnego dla Samotnych. To ko-
lejne święta, które ze względu na pandemię 
koronawirusa będziemy obchodzili inaczej 
niż zwykle. Podobnie jak podczas Bożego 
Narodzenia i ubiegłorocznej Wielkanocy, 
osoby samotne mogą liczyć na posiłek „z 
dostawą do domu” – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic.

W tym roku, z powodu pandemii, 
utrzymana zostaje mobilna formuła spo-
tkań z samotnymi. Wielkanocne śniadanie 
trafi do osób samotnych zarówno z Katowic, 
jak i innych miast Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii.

– Samotność nie z wyboru zawsze jest 
trudna, jednak w czasie pandemii stała 

się wyjątkowo dotkliwa. W tym niezwy-
kle trudnym czasie ważne są nawet naj-
drobniejsze gesty przypominające o tym, 
że w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metro-
polii możemy na siebie liczyć. Wydarzenia 
świąteczne, organizowane przez fundację 
Wolne Miejsce są dowodem na to, że potra-
fimy się jednoczyć i pomagać, że ciągle jeste-
śmy wrażliwi na drugiego człowieka. Idea, 
która zaczęła się najpierw od jednej osoby, 
potem była obecna w jednym mieście, teraz, 

od lat, łączy nasze miasta i gminy we wspo-
maganiu tych, którzy tego najbardziej po-
trzebują – zaznacza Kazimierz Karolczak, 
przewodniczący zarządu Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii.

W niedzielę wielkanocną 4 kwietnia 
chętni wolontariusze dostarczą śniadanie 
do każdej zgłoszonej osoby w potrzebie. 
– Samotność to choroba naszej cywiliza-
cji, którą możemy uleczyć wyłącznie przez 
żywą i życzliwą obecność drugiego 

człowieka. Może się ona zdarzyć każ-
demu z nas, bez względu na status spo-
łeczny i materialny, ale dla każdego potrafi 
być tak samo dotkliwa. Naszą służbą, po-
przez organizację wydarzeń świątecznych 
oraz przez inne projekty społeczne, wycho-
dzimy naprzeciw osobom samotnym, dając 
im okazję do życzliwego kontaktu z naszymi 
wolontariuszami, dzięki czemu spotkania te 
stają się prawdziwie rodzinne – podkreśla 
Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne 
Miejsce, organizator wydarzenia.

Na portalu Facebook pojawiła się lista 
składników niezbędnych do przygotowa-
nia śniadania wielkanocnego. Fundacja 
prosi wszystkich chętnych o pomoc w za-
kupie i dostarczeniu wymienionych tam 
produktów do katowickiej siedziby. Więcej 
informacji na stronie internetowej fundacji: 
wolnemiejsce.pl/ oraz na profilu na Face-
booku: https://www.facebook.com/wolne-
miejsce.  (JG)

W tym roku ze względu na epidemię, śniadanie potrzebującym wolontariusze dostarczą do domu
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W niedzielę wielkanocną 
4 kwietnia
chętni wolontariusze 
dostarczą śniadanie
do każdej zgłoszonej 
osoby w potrzebie
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COVID-19  – WAŻNE INFORMACJE

1  Transport osób niepełnosprawnych 
i seniorów do punktów szczepień 
przeciwko COVID-19

W Katowicach osoby z niepełnosprawno-
ściami w stopniu znacznym oraz powy-
żej 70 r. życia, które samodzielnie nie są 
w stanie dotrzeć do najbliższego punktu 
szczepień, mogą liczyć na wsparcie Urzędu 
Miasta. Osoby chcące skorzystać z trans-
portu powinny mieć już wyznaczony kon-
kretny termin szczepienia.

Aby sprawdzić, kto może skorzystać 
z oferty, należy zadzwonić na infolinię:

(32) 251 69 00 – infolinia czynna od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
7.30–15.30,

(32) 259 30 06 i (32) 259 30 07 – info-
linie czynne w poniedziałki, wtorki i środy 
w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartki 
w godzinach od 7.30 do 17.00, w piątki od 
7.30 do 14.00.

2  Mobilny punkt szczepień dojedzie 
do osób, które nie mogą dotrzeć do 
przychodni

Mobilny punkt szczepień to rozwiązanie 
dla seniorów, osób niepełnosprawnych 
lub niesamodzielnych, które z różnych 
przyczyn nie mogą stawić się w punkcie 
szczepień. Dedykowany jest osobom, 
których stan zdrowia uniemożliwia samo-
dzielne dotarcie do stacjonarnego punktu 
szczepień lub skorzystanie z transportu 
organizowanego przez jednostki samo-
rządu terytorialnego.

Do  realizacji szczepień wyjazdo-
wych w Katowicach wybrany został Szpi-
tal Murcki sp. z  o.o. Mieszkaniec, który 
chciałby skorzystać z możliwości zaszcze-
pienia się w domu, musi w pierwszej kolej-
ności skontaktować się ze swoją poradnią 
lekarza rodzinnego. Następnie lekarz zgła-
sza zapotrzebowanie na zaszczepienie 
pacjenta do Szpitala Murcki, który kontak-
tuje się z pacjentem w celu umówienia ter-
minu szczepienia.

3  Jak załatwić sprawy urzędowe 
w czasie pandemii?

W związku ze stanem epidemii prosimy 
o odłożenie – w miarę możliwości – wszel-
kich spraw urzędowych.

Kontakt z urzędem odbywa się poprzez 
platformy e-PUAP i SEKAP, telefonicz-
nie, drogą pocztową lub elektroniczną. 
Posiadając konto na www.sekap.pl lub 
www.epuap.gov.pl, można korzystać 
z elektronicznych usług, wysyłając wnio-
ski do Urzędu, podpisując je kwalifiko-
wanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym.

Pisma, wnioski i inne dokumenty można 
składać do tymczasowych skrzynek podaw-
czych wystawionych przy wejściu do Biura 
Obsługi Mieszkańców przy Rynku 1 oraz do 
budynku Urzędu przy ul. Francuskiej 70.
Kontakt telefoniczny możliwy jest w nastę-
pujących godzinach:

od poniedziałku do środy: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-17.00
piątek: 7.30-14.00.

W sprawach niezbędnych, gdy jest ko-
nieczny bezpośredni kontakt klienta z pra-
cownikiem urzędu, osobista wizyta jest 
możliwa po uprzednim telefonicznym umó-
wieniu terminu.

LISTA TELEFONÓW KOMÓREK MIASTA 
NAJCZĘŚCIEJ OBSŁUGUJĄCYCH 
MIESZKAŃCÓW:

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych 

prawa jazdy – (32) 705 47 90;  
(32) 705 47 95 

zatrzymane prawa jazdy  
– (32) 705 47 98; (32) 705 47 77

rejestracja pojazdów  
– (32) 705 47 84, 32 705 47 82

rejestracja pojazdów osoby prawne  
– (32) 705 47 26

Biuro Obsługi Mieszkańców
informacja, potwierdzanie profilu zaufa-

nego ePUAP – (32) 25 93 639, (32) 25 93 403
sprawy meldunkowe – (32) 25 93 502, 

(32) 25 93 417, (32) 25 93 631, (32) 25 93 
323, (32) 25 93 436, 32) 25 93 423, (32) 25 
93 327

Karta Dużej Rodziny – (32) 25 93 004
Katowicka Karta Mieszkańca – (32) 25 

93 001, (32) 25 93 002, (32) 25 93 003
nieodpłatna pomoc prawna lub nieod-

płatne poradnictwo obywatelskie (porady 
tylko w formie zdalnej) – zapisy pod nr. tel.
(32) 25 93 736

przekształcenie użytkowania wieczy-
stego – (32) 25 93 860

Urząd Stanu Cywilnego

zmiana nazwiska – (32) 25 97 214,  
(32) 705 43 14

referat zgonów – (32) 705 43 15
referat małżeństw – (32) 705 43 18
referat urodzeń – (32) 705 43 16
archiwum – (32) 705 43 19

Pozostałe numery telefonów do komórek or-
ganizacyjnych Urzędu są dostępne na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Katowice: https://tiny.pl/tbfgr
W celu załatwienia spraw niezbędnych do 
zapewnienia pomocy interesantom oraz ze 
względu na przepisy prawa prowadzona 
jest bezpośrednia, limitowana obsługa 
mieszkańców w następujących punk-
tach obsługi:

Biurze Obsługi Mieszkańców przy 
Rynku 1

Miejskim Centrum Energii przy ul. Młyń-
skiej 2

Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych 
przy ul. Francuskiej 70

Urzędzie Stanu Cywilnego przy placu 
Wolności 12a,
z zastrzeżeniem ograniczonej liczby osób 
przebywających w sali obsługi (maks. 1 
osoba na jedno stanowisko obsługi) oraz 
z zachowaniem obowiązujących wymogów 

sanitarnych (zasłanianie ust i nosa, de-
zynfekcja, utrzymanie 2 m dystansu) 
w godzinach:

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

4  Pogotowie Zakupowe  
i telefon zaufania

Zgłoszenia do Pogotowia Zakupowego są 
przyjmowane od poniedziałku do piątku 
pod numerem Srebrnego Telefonu: 32 251 
69 00 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Urząd oferuje dwie formuły usług za-
kupowych: osobom starszym, ubogim 
i wymagającym wsparcia dostarczany jest 
bezpłatny pakiet żywności oraz środków 
higienicznych; osobom starszym posia-
dającym własne środki finansowe urząd 
oferuje zakup żywności, środków higie-
nicznych w tym leków ze środków własnych 
oraz na zlecenie seniora. 
Koszt dostawy pokrywa MOPS. Czynny jest 
również Telefon Zaufania dla Seniorów (nr 
796 970 686), dostępny od poniedziałku 
do piątku, w godzinach od 16.00 do 19.00. 
Seniorzy mogą również otrzymać zdalne 
wsparcie psychologiczne za pośrednic-
twem wideokomunikatorów.

5  Jedzenie na wynos w katowickich 
lokalach

Baza „Jedzenie na wynos” sprawdziła się 
i stała się inspiracją dla mieszkańców 
i pomocą dla branży gastronomicznej. 
Podczas kolejnych obostrzeń związanych 
z pandemią, znów polecamy mieszkańcom 
firmy, które oferują usługi gastronomiczne 
na wynos. 

Właściciele lokali w Katowicach, które 
proponują usługę wydawania lub dowozu 
jedzenia na wynos, mogą wysyłać zgłosze-
nia, a my aktualizujemy dla was bazę, która 
dostępna jest na stronie https://koronawi-
rus.katowice.eu/jedzenie-na-wynos oraz 
poprzez kod QR.

Chcesz dołączyć do bazy? Chętne 
firmy prosimy o wysłanie maila na adres 
k@katowice.eu z tematem „JEDZENIE 
NA WYNOS”. W treści prosimy podać 
dane kontaktowe.

6  Miejski Rzecznik Konsumenta 
ostrzega: Uwaga na oszustwa 
i wyłudzenia danych 

Od kilku miesięcy pojawia się coraz więcej 
informacji o próbach oszustw i wyłudzeń 
wykorzystujących pandemię. Szczepienia 
są teraz jednym z głównych tematów, mo-
żemy się zatem spodziewać kolejnych prób 
kradzieży naszych danych lub pieniędzy. 

Miejski Rzecznik Konsumenta ostrzega 
przed oszustwami i wyłudzeniami wykorzy-
stującymi pandemię. Uruchomiona została 
SMS-owa rejestracja na szczepienia. Do re-
jestracji na szczepienie poprzez SMS prze-
znaczony jest tylko numer 664 908 556. Nie 
należy odpowiadać na SMS z innego nu-
meru! Nie wolno przesyłać numeru PESEL, 
jeśli wcześniej nie zostało dokonane zgło-
szenie na numer 664 908 556.

Należy być czujnym, otrzymując wiado-
mość e-mail lub SMS o możliwości szcze-
pienia poza kolejnością, jeśli po uiszczeniu 
opłaty kliknie się w link. Ministerstwo Zdro-
wia nie wysyła wiadomości dotyczących 
szczepień na koronawirusa nakłaniających 
do płatności. To próba wyłudzenia. Szcze-
pienia są dobrowolne i bezpłatne.

Uwaga: oszuści modyfikują znaną me-
todę wyłudzania pieniędzy „na wnuczka”, 
podając się za przedstawiciela służby 
zdrowia. Wmawiają np., że potrzebna jest 
pilna wpłata pieniędzy na leczenie bli-
skiej osoby, która znalazła się w szpitalu 
z uwagi na ciężki stan wywołany zaka-
żeniem koronawirusem. Po przekazaniu 
gotówki okazuje się, że bliska nam osoba 
wcale nie jest chora, a… pieniądze są w rę-
kach złodziei.

Uwaga: ostrzeżenie przed fałszywymi 
szczepionkami. W internecie pojawiają 
się oferty szczepionek. Okazuje się jed-
nak, że zamówione i opłacone nigdy nie 
docierają do kupującego lub, co o wiele 
groźniejsze, zamawiający otrzymuje sfał-
szowaną szczepionkę, która może być nie-
bezpieczna dla zdrowia.

Oficjalne informacje o szczepieniach: 
gov.pl/szczepimysie.

7  Korzystaj z oficjalnych źródeł 
informacji!

Czas epidemii bywa niestety wykorzy-
stywany do rozpowszechniania nie-
prawdziwych informacji. Zachęcamy do 
korzystania z następujących źródeł:

www.katowice.eu i www.koronawirus.
katowice.eu 

www.facebook.com/Katowice.eu/ 
www.twitter.com/BiuroPrasoweKce 
www.gov.pl/web/koronawirus. 
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Na skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej (DK 86) z ul. 
73. Pułku Piechoty (DK81), ul. Kolistą i ul. Ka-
rolinki wprowadzono zmianę organizacji ru-
chu. – W pierwszej kolejności ruch na ulicy 
Pszczyńskiej został przełożony z jezdni 
wschodniej na zachodnią, czyli na nowo wy-
budowaną jezdnię w stronę Tychów. Ozna-
cza to, że ruch samochodów będzie odbywał 
się po jednej nitce, zarówno w stronę Ka-
towic, jak i Tychów. Ok. 7 kwietnia nastąpi 
zamknięcie odcinka ul. Kolistej pod rozbie-
ranym starym wiaduktem drogowym. Od-
cinek będzie zamknięty nie dłużej niż przez 
trzy tygodnie, dołożone zostaną starania, 
aby okres zamknięcia skrócić. W tym czasie 

dla kierowców możliwa będzie nawrotka 
na skrzyżowaniu z ul. Górniczego Stanu – 
mówi Tomasz Kawalec, kierownik budowy 
z firmy NDI – generalnego wykonawcy robót.
Kolejnym etapem będzie poprowadzenie ru-
chu po nowej jezdni dwoma pasami w kie-
runku Tychów na odcinku ulicy Pszczyńskiej 
od autostrady A4 do zjazdu na ulice Kolistą 
i 73. Pułku Piechoty oraz jednym pasem ru-
chu w stronę Katowic. Zgodnie z harmono-
gramem powinno to nastąpić w maju. 
To największa inwestycja drogowa w mieście 
od czasu budowy tunelu pod rondem im. gen. 
Jerzego Ziętka i składa się z dwóch zasad-
niczych części. Pierwsza z nich to budowa 

nowego bezkolizyjnego węzła dwóch dróg 
krajowych: ul. Pszczyńskiej (DK86) i ul. 73. 
Pułku Piechoty (DK81) oraz rozbudowa ulicy 
Pszczyńskiej (DK86) od autostrady A4 do 
ul. Górniczego Stanu. Usprawnione zatem 
zostanie skomunikowanie ponadlokalne ob-
szaru południowej części aglomeracji kato-
wickiej z jej strefą centralną oraz miejskiego 
obszaru południowo-wschodniej części Ka-
towic w zakresie połączenia z drogami krajo-
wymi oraz centrum miasta. 
– Druga część obejmuje rozbudowę ist-
niejącego dziś węzła drogowego ulicy 
Pszczyńskiej (DK86) z ulicami 73. Pułku 
Piechoty, Karolinki, Kolistą, obsługującego 

ruch lokalny. Piesi i rowerzyści także zyskają 
nowe, bezkolizyjne połączenia. W efekcie 
przebudowy skrzyżowanie Pszczyńskiej 
i 73. Pułku Piechoty będzie dwupoziomowe, 
a ruch lokalny zostanie oddzielony od tran-
zytowego. Powstaną tu zatem dwa węzły: 
jeden będzie rozprowadzał ruch tranzytowy 
w kierunku Tychów, Cieszyna i Skoczowa 
oraz na północ w kierunku autostrady A4 
i dalej w kierunku Krakowa i Wrocławia oraz 
Łodzi i Gdańska, drugi będzie dedykowany 
dla ruchu lokalnego – w kierunku Giszowca, 
Murcek i Ochojca – mówi Bogusław Lowak, 
naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Mia-
sta Katowice. 

Rozpoczyna się projektowanie parkingu w Strefie Kultury
Katowickie TBS podpisało umowę na wyko-
nanie projektu parkingu w Strefie Kultury. 
Projektującym będzie konsorcjum pracowni 
ARPA Jerzy Gurawski oraz SKI Studio Błażej 
Szurkowski, autorzy zwycięskiej koncepcji 
wyłonionej w konkursie architektonicznym. 
– Budowa parkingu w tym miejscu ozna-
czała podjęcie dużego wyzwania. Mówimy 
o zupełnie nowym obiekcie, który powstać 
ma w świetnie zaprojektowanej przestrzeni 
Strefy Kultury. Znajdują się tam budynki bę-
dące już ikonami miasta, dlatego postanowi-
liśmy, że skorzystamy z formuły konkursu. 
Wiedza i kompetencje doświadczonych archi-
tektów i projektantów były dla nas kluczowe. 
Ten obiekt ma wkomponować się w Strefę 
Kultury i stać się jej integralną częścią – 
mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. 
Decyzja o budowie parkingu to efekt ogrom-
nej popularności Strefy Kultury, która prze-
rosła założenia projektujących. W czasie 
normalnego funkcjonowania Narodowej Or-
kiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Mię-
dzynarodowego Centrum Kongresowego 

zdarzają się niewłaściwe zachowania kie-
rowców, jak rozjeżdżanie zieleni, czy zaj-
mowanie wszelkich dostępnych miejsc 
postojowych na okolicznych osiedlach. 
Jednocześnie sami katowiczanie, przy-
jeżdżając na duże wydarzenia, nie zawsze 
mogą zaparkować w pobliżu. Pomimo co-
raz większej świadomości ekologicznej, 
budowy centrów przesiadkowych, a także 
rozbudowanej siatki połączeń komunikacji 
publicznej, istnieje grupa osób, która nie 
zrezygnuje z samochodów. Strefa Kultury 
jest także otoczona przez budynki usługowe 
i biurowe, które są generatorami ruchu sa-
mochodowego i parking w przyszłości może 
stanowić zabezpieczenie dla tego ruchu.  
– Jesteśmy zdeterminowani, by jak naj-
szybciej rozpocząć budowę, jednak z uwagi 
na skalę przedsięwzięcia oraz jego wielkie 
znaczenie dla wizytówki miasta, jaką jest 
Strefa Kultury, na pierwszym miejscu sta-
wiamy przygotowanie dobrego projektu i za-
bezpieczenie organizacyjne przedsięwzięcia 
– mówi Janusz Olesiński, prezes KTBS. 

KTBS przewiduje, że koszt inwestycji wy-
niesie około 70 mln zł. Budynek będzie 
zajmował przestrzeń obecnego parkingu 
otwartego i będzie miał około 1300 miejsc 
postojowych. Przyjęty harmonogram 

zakłada uzyskanie warunków zabu-
dowy w listopadzie 2021, a pozwole-
nie na budowę w marcu 2022. Terminy 
z uwagi na warunki pandemii mogą ulec 
zmianie. 

Inwestycja: Przebudowa skrzyżowania ul. Pszczyńskiej (DK86)  
z ul. 73. Pułku Piechoty (DK81), Giszowiec
Termin rozpoczęcia prac: kwiecień 2019 r.
Planowany termin ukończenia prac: 2022 r.
Całkowity koszt: 247,5 mln zł, z czego aż 210 mln zł to dofinansowanie po-
zyskane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

58,5 tysiąca 
tyle pojazdów codziennie przejeżdża 
po DK86 na wysokości Giszowca

247,5 mln zł 
tyle kosztować będzie przebudowa 
węzłów DK81 i DK86

3,62 km 
to łączna długość rozbudowywanych 
i przebudowywanych dwóch 
odcinków DK81 i DK86
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Zakończono wszystkie roboty żelbetowe 
do poziomu 0 zarówno części basenowej, 
jak i socjalnej budynku wraz z odkopaniem, 
naprawą izolacji przeciwwodnych oraz 
zasypaniem budynku części basenowej. 
W części socjalnej budynku trwają prace 
przy murowaniu ścian zewnętrznych par-
teru oraz stawianiu słupów żelbetowych 
parteru, w części basenowej natomiast 
ukończone są roboty związane z powsta-
niem trybun, gotowa jest część belek, słu-
pów żelbetowych, osadzone zostały marki 
pod konstrukcję tzw. przekrycia dachu 
z drewna klejonego, stawiane są kolejne 
słupy i belki, a także konstrukcja żelbetowa 
wieży zjeżdżalni.
Prowadzone są ponadto prace związane 
z zewnętrzną kanalizacją sanitarną i desz-
czową, a końca dobiegły już roboty przy 
wykonywaniu sieci wodociągowej wraz 
z przyłączem wody do budynku. 

Inwestycja: Termomodernizacja 
budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego wraz z jego remontem 
i robotami towarzyszącymi
Lokalizacja: al. Korfantego 84
Termin rozpoczęcia prac: marzec 
2021 r.
Planowany termin zakończenia 
prac: październik 2021 r.
Koszt: 1,3 mln zł

Roboty w budynku polegać będą głównie 
na wymianie i renowacji stolarki okiennej 
i drzwiowej, remoncie klatki schodowej, 
odrestaurowaniu balustrad balkonowych.

Inwestycja: Remont budynku 
mieszkalnego przy ul. Wolnego 8
Termin rozpoczęcia prac: maj 2020 r.
Termin zakończenia prac:  
luty 2021 r. 
Koszt: 1,8 mln zł 

Rozpoczęły się prace odbiorowe inwe-
stycji w budynku przy ul. Wolnego 8 
w Załężu. Zakres prac obejmował termo-
modernizację, remont klatki schodowej, 
postawienie wiaty śmietnikowej, zago-
spodarowanie terenu wraz z robotami to-
warzyszącymi. Celem zadania było m.in. 
podniesienie efektywności energetycznej 
budynku, co ma przełożyć się również 
na oszczędności w portfelach lokatorów.

Trwa budowa trzech parkingów o łącz-
nej liczbie ok. 60 miejsc parkingowych, 
w tym 5 miejsc dla osób niepełnospraw-
nych, wymiana chodników, wymiana 
schodów z balustradą, dostosowanie 
dla wózków, remont dróg dojazdowych, 
montaż słupków uniemożliwiających 
wjazd na tereny zielone, odtworzenie 
pasów zieleni, nasadzenie trawy, prze-
niesienie kosza na śmieci oraz ławek, 
usunięcie kolizji tras kablowych.

MZUiM remontuje

Na wniosek mieszkańców Giszowca 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów poszerzył 
chodnik u zbiegu ulicy Przyjaznej i Gór-
niczego Stanu. Mieszkańcy od wielu lat 
zgłaszali problem, a w zeszłym roku 
złożyli petycję w tej sprawie. Wąski 
chodnik zagrażał bezpieczeństwu pie-
szych, dla osób z niepełnosprawnością 
stanowił trudną do pokonania barierę 
architektoniczną, był uciążliwy dla ro-
dziców z małymi dziećmi w wózku. 
MZUiM nie tylko poszerzył chodnik, ale 
też zadbał o uporządkowanie zieleni w 
pasie drogowym, co poprawiło widocz-
ność dla kierowców.

Inwestycja: Budowa trzech parkingów wraz z remontem ciągów komunika-
cyjnych i wymianą chodników 
Lokalizacja: ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b
Termin rozpoczęcia prac: wrzesień 2020 r.
Planowany termin zakończenia prac: koniec kwietnia 2021 r.
Koszt: 1,17 mln zł

Inwestycja: Budowa basenu  
w Katowicach-Zadolu
Lokalizacja:  
ul. Wczasowa, Zadole
Planowany termin zakończenia prac: 
maj 2022 r.
Koszt: 41,7 mln zł 
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE
TBS Katowice 
z nietuzinkową inwestycją
Katowickie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego (KTBS) zapowiada budowę 
aparthotelu. Pozornie to niecodzienna ini-
cjatywa, gdyż spółka powołana przez Urząd 
Miasta dotychczas kojarzona była z reali-
zacją i wynajmem mieszkań. Planowany 
obiekt cechuje wiele ciekawych rozwią-
zań architektonicznych.

Od 1996 roku Katowickie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego sukcesywnie 
budowało swoje zasoby budynków miesz-
kalnych poprzez prowadzenie własnych 
inwestycji oraz modernizację i przystoso-
wywanie do potrzeb mieszkaniowych bu-
dynków pozyskanych od byłych zakładów 
pracy. Aktualnie TBS Katowice ma w ofer-
cie niemal 2,4 tys. lokali w kilku dzielnicach 
miasta, z czego najwięcej w Zawodziu (942).

Jednak rolą KTBS jest zapewnianie nie 
tylko mieszkań, ale również przestrzeni 
rekreacyjnej, zaplecza sportowego, garaży 
oraz lokali usługowych, i wspieranie w ten 
sposób działania małych i średnich lokal-
nych przedsiębiorstw.

Funkcję usługową właśnie będzie pełnić 
najnowsza zapowiedziana inwestycja spółki, 
czyli aparthotel w centrum Katowic. Budy-
nek powstanie na działce o powierzchni 
ponad 460 mkw., położonej u zbiegu ulic 
Francuskiej i Mariackiej. To niezabudowany 
teren po wyburzonej kamienicy. Działka 
należała do Katowic. Miasto postanowiło 
przekazać nieruchomość do KTBS.

Wyrwę w tkance miasta ma zapeł-
nić 6-kondygnacyjny obiekt o oryginal-
nej bryle. Ściany zewnętrzne budynku 
ustawione są pod różnym kątem, 
tworząc krzywizny jednorodnej ta-
fli. W tych płaszczyznach w innowa-
cyjny sposób mają zostać zainstalowane 
okna, z których część będzie nachy-
lona lub wychylona względem wnętrza. 
– Efekt, w połączeniu z barwionym 
szkłem refleksyjnym, ma na celu inte-
rakcję z matową, jednolitą okładziną 
elewacyjną – wyjaśnia katowicki archi-
tekt Wojciech Koziarski, który jest auto-
rem projektu. Elewację pokryją piaskowe 
płyty z włóknocementu. Ich kolor nawią-
zuje do bloków piaskowca pobliskiego 
kościoła Mariackiego.

W budynku znajdzie się 25 w pełni 
wyposażonych apartamentów na wyna-
jem krótkoterminowy, lokal usługowy 
na parterze oraz 3-kondygnacyjna re-
stauracja, której jeden poziom znajdzie się 
pod ziemią. Naziemna część restauracji 
będzie miała duże przeszklenia. Otwie-
rane witryny na parterze od strony ul. 
Mariackiej umożliwią powstanie ogródka 
gastronomicznego. Główne wejście do bu-
dynku znajdzie się od strony ul. Francu-
skiej – jego zadaszenie utworzono poprzez 
wcięcie elewacji pod skosem. W narożnej 
części obiektu od strony torów kolejowych, 
na wysokości 4. kondygnacji, architekt za-
projektował zegar analogowy, który ma na-
wiązywać do zegara hali Starego Dworca 
przy ul. Dworcowej.

Zabudowa ostatniej kondygnacji ma 
mniejszą kubaturę i jest cofnięta wzglę-
dem pierzei wyznaczonej przez niższe 
piętra, dzięki czemu powstanie otwarty 
taras z widokiem na miasto i przeznaczony 
na cele społeczno-kulturalne. Kształt ostat-
niego piętra to wytyczne konserwatora za-
bytków, który opiniował cały projekt.

Pozwolenie na budowę obiektu wy-
dano na początku br. W najbliższych 
miesiącach powinien zostać rozpisany 
przetarg na wykonanie robót. Prace naj-
prawdopodobniej ruszą w pierwszym 
kwartale przyszłego roku i zakończą 
się w drugim kwartale 2023 roku. KTBS 
sfinansuje inwestycję z funduszy własnych, 
kredytu oraz tzw. pożyczki rewitalizacyj-
nej ze środków europejskich w ramach 
„Działania 10.4. Poprawa stanu środo-
wiska miejskiego”, w której udzieleniu 
rolę pośrednika pełni Bank Gospodar-
stwa Krajowego.

.KTW II najwyższym 
budynkiem Katowic
Z końcem lutego zakończono prace 
przy wznoszeniu konstrukcji drugiego 
budynku kompleksu biurowego .KTW. 
Wieżowiec przy Spodku osiągnął do-
celową wysokość 133 m, tym samym 
stając się najwyższym budynkiem Kato-
wic i regionu.

Budowa .KTW II trwa od listopada 2019 
roku. Przy realizacji tego etapu inwestycji 
zużyto 22 tys. m sześc. betonu i 3750 ton 
stali zbrojeniowej. Budynek ma  31 kon-
dygnacji nadziemnych i trzy kondygnacje 
podziemne. Realizacja jednej kondygna-
cji wieżowca trwała średnio 8–9 dni. Tak 
szybkie tempo prac było możliwe dzięki 
zastosowaniu samoprzestawnego systemu 
deskowania, który usprawnił budowę kon-
strukcji żelbetowej. Przestawienie desko-
wania trzonu o jedną kondygnację wyżej 
dla pojedynczej sekcji trwało tylko dwie 
godziny. .KTW II jest pierwszym budyn-
kiem w Katowicach, w którym zastosowano 
tę technologię.

– Przy tworzeniu .KTW II, najwyż-
szego budynku Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii, współpracujemy z około 
20 partnerami zatrudniającymi łącznie 
ponad 300 pracowników. To dzięki ich 
profesjonalnemu podejściu i dobrej ko-
munikacji wymagający proces budowlany 
przebiega zgodnie z harmonogramem i, 
mimo trwającej pandemii, bez opóźnień – 
mówi Piotr Sołtysik, senior project mana-
ger w TDJ Estate.

Jak podaje inwestor, obecnie kon-
tynuowany jest montaż szklanej ele-
wacji na ostatnich piętrach. Szczytowe 
kondygnacje techniczne zostaną wykoń-
czone czarną siatką cięto-ciągnioną. Trwają 
prace w maszynowni chłodu na kondygna-
cji technicznej oraz roboty w szachtach 
mechanicznych i elektrycznych na wyż-
szych poziomach. W tym samym czasie 
montowane są drzwi szachtów elektrycz-
nych i mechanicznych.

.KTW II jest o 8 m wyższy od Altusa, 
który dotychczas był najwyższym bu-
dynkiem w mieście. Biurowiec zostanie 
oddany do użytkowania na przełomie 
pierwszego i drugiego kwartału 2022 roku, 
dostarczając na rynek  42 tys. mkw. po-
wierzchni biurowo-usługowej w sąsiedz-
twie katowickiej Strefy Kultury.

Na rok przed zakończeniem budowy 
.KTW II ma już pierwszego potwierdzo-
nego najemcę. 7 poziomów budynku (od 9. 
do 15. piętra), w tym jeden z tarasem, zaj-
mie PwC Service Delivery Center. Firma 
wynajęła niemal 10 tys. mkw., czyli blisko 
24 proc. dostępnej powierzchni biurowej 
obiektu. W nowych przestrzeniach praco-
wać będzie prawie 2 tys. specjalistów spółki.

PwC Service Delivery Center (PwC 
SDC) jest częścią firmy doradczej PwC, 
która na jej potrzeby dostarcza usługi do 
biur korporacji w ponad 50 krajach na świe-
cie. PwC SDC działa w mieście od 2009 
roku i obecnie jest jednym z kilku najwięk-
szych pracodawców z sektora nowocze-
snych usług biznesowych w Katowicach.

Po ukończeniu budowy do .KTW II 
firma przeniesie swoją siedzibę z biurowców 
Silesia Business Park przy ul. Chorzowskiej.

Wieżowiec mieszkalny  
w centrum
U zbiegu ulic Mickiewicza i Sobie-
skiego w centrum Katowic ruszyła bu-
dowa wieżowca mieszkalnego. To część 
kompleksu Global Office Park (GOP), 
który w tym miejscu powstaje od półtora 
roku. Inwestor zapowiedział już, że miesz-
kań nie będzie można kupić.

Dotychczas w ramach inwestycji wy-
budowano 6-kondygnacyjny biurowiec 
przy ul. Zabrskiej (4 tys. mkw.). Prace przy 
tej części projektu zakończono w ostat-
nim kwartale ub. roku. Tuż obok wzno-
szone są dwie biurowe wieże, z których 
każda sięgnie 103 m wysokości i będzie 
miała 24 piętra.

Obecnie trwa budowa kondygnacji na-
ziemnych. Ich wznoszenie jest już zaawan-
sowane i roboty niebawem osiągną szczyt. 
– W maju zakończymy prace konstrukcyjne 
na obu wieżach i zajmiemy się kondygna-
cjami technicznymi na zwieńczeniu bu-
dynków – podał Łukasz Zarębski, dyrektor 
ds. marketingu w Cavatina Holding, która 
jest inwestorem GOP. Ponadto na niższych 
kondygnacjach rozpoczęto montaż elewacji, 
zarówno w części parkingowej, jak i na pię-
trach biurowych.

Jednocześnie od strony ul. Sobie-
skiego w lutym br. ruszyły prace na budo-
wie wieży mieszkalnej. Ścianę szczelinową 
dla całości kompleksu wykonano w ub. 
roku. W marcu rozpoczęto realizację wy-
kopu pod fundamenty.

W budynku będzie aż pięć kondygnacji 
parkingowych – dwie pod ziemią, a kolejne 
trzy na parterze i dwóch pierwszych pię-
trach. Powyżej zaplanowano 672 miesz-
kania na poziomach od 3 do 26. Inwestor 
poinformował, że wszystkie lokale zamierza 
przeznaczyć na wynajem.

Jako pierwsze do użytkowania zo-
staną oddane wieże biurowe. Budynki 
powinny być gotowe na przyjęcie na-
jemców w połowie 2022 roku. Kilka mie-
sięcy później ukończony zostanie obiekt 
mieszkalny.  (ZIT)
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SZKOLNICTWO ZAWODOWE W KATOWICACH 

Coraz łatwiej zdobywać zawody przyszłości
Reagując na potrzeby rynku pracy, Tech-
nikum nr 4 im. Powstańców Śląskich, 
wchodzące w skład ZSTiO nr 2, propo-
nuje naukę w zawodach: technik auto-
matyk, ekonomista, elektryk, energetyk, 
informatyk, programista czy technik ra-
chunkowości, a od nowego roku technik 
robotyk. 
– Wychodzimy naprzeciw zarówno ryn-
kowi pracy, jak i oczekiwaniom młodych 
ludzi, którzy chcą się kształcić w kierun-
kach gwarantujących zdobycie atrakcyj-
nego, dobrze płatnego i cenionego przez 
pracodawców zawodu – mówi Aldona Sku-
biszewska, dyrektor szkoły, i dodaje: – Na-
wiązaliśmy współpracę z firmami KUKA 
CEE GmbH i Nexteer Automotive w za-
kresie kształcenia w zawodzie technik ro-
botyk. Cyfryzacja biznesu i społeczeństwa 
zmienia środowisko produkcji i pracy, łączy 
produkcję ze światem robotyki.

Szkoła systematycznie aktualizuje 
swoją ofertę. W 2019 roku wprowadzone 
zostało kształcenie w zawodzie technika 
programisty. – W szkole jest realizowany 
międzynarodowy projekt P-TECH ra-
zem z partnerem branżowym, firmą IBM. 

Projekt ten stwarza warunki dla różnych 
form i metod kształcenia uczniów – pod-
kreśla dyrektor.

W 2017 roku do oferty szkoły zostało 
wprowadzone kształcenie w zawodzie tech-
nik automatyk. Uczniowie mogą też zdo-
bywać dodatkowe kwalifikacje zawodowe 
podczas kursów i szkoleń w ramach kra-
jowej sieci szkół i placówek edukacyjnych 
akredytujących umiejętności oraz kwali-
fikacje zawodowe (KSAPL), Networking 
Academy CISCO, Stowarzyszenia Inżynie-
rów i Mechaników Polskich, IBM. 

Z myślą o nowoczesnym rynku 
pracy w Katowicach prężnie działają rów-
nież szkoły niepubliczne, takie jak Tech-
nikum Lotnicze ZDZ. Placówka kształci 
od dwunastu lat absolwentów w zawo-
dach lotniczych, w tym między innymi 
technik awionik. Technikum współpra-
cuje z miastem, szczególnie w zakresie 
promocji szkolnictwa zawodowego. Jego or-
ganem prowadzącym jest Zakład Doskona-
lenia Zawodowego w Katowicach, który od 
95 lat funkcjonuje na rynku edukacyjnym.

– Kształcimy kadry dla lotnictwa 
również w takich zawodach jak technik 

awionik, technik lotniskowych służb 
operacyjnych, steward/stewardessa, tech-
nik eksploatacji portów i terminali – od 
tego roku utworzyliśmy klasę dwuję-
zyczną. Oferujemy też kierunek technik 
informatyk, na którym wprowadziliśmy 

dodatkowe zajęcia e-sportowe. Od wrze-
śnia będzie możliwość zdobycia zawodu 
technika robotyka, łączącego zarówno 
dziedziny mechaniki, automatyki, 
jak i informatyki. Mamy już podpisane 
porozumienie z firmą KUKA, poten-
tatem na światowym rynku tej branży. 
Oferujemy doskonałą kadrę i wyposażone 
pracownie. Gwarantujemy poszerzone za-
jęcia języka angielskiego, a także naukę 
szwedzkiego czy podstaw włoskiego – 
mówi Anna Przybył, dyrektor Technikum 
Lotniczego ZDZ.

Szkole patronują i oferują bliską współ-
pracę takie firmy, jak Aeroklub Śląski, GTL 
– Lotnisko Pyrzowice, LS Airport Services 
SA, LOT AMS oraz Aircraft Maintenance 
LineTech. To poważny atut placówki, po-
zwalający uczniom zdobywać realne do-
świadczenia zawodowe w trakcie procesu 
edukacyjnego. Jednym słowem, w Katowi-
cach młodzież ma tworzone warunki do 
zdobywania zawodów na miarę wyzwań 
XXI wieku. Wciąż poszerzane oferty ta-
kich szkół jak Technikum nr 4 czy Tech-
nikum Lotniczego są tego doskonałym 
dowodem. (KK)

RYNEK NOWOCZESNYCH USŁUG

Kolejni inwestorzy wybrali Katowice i będą rekrutować
SD Worx, wiodący europejski dostaw-
ca usług kadrowo-płacowych, otworzył 
centrum operacyjne w Katowicach i szu-
ka pracowników, natomiast firma So-
pra Steria, europejski lider w dziedzi-
nie konsultingu, usług cyfrowych oraz 
tworzenia oprogramowania, działająca 
już w Katowicach, planuje zatrudnienie 
kolejnych 300 pracowników.
– Wejście nowego inwestora do Katowic 
jest potwierdzeniem naszych przewag 
konkurencyjnych nad innymi lokaliza-
cjami. Dostęp do absolwentów wielu reno-
mowanych uczelni wyższych, atrakcyjne 
położenie geograficzne czy wysoko roz-
winięta infrastruktura komunikacyjna to 
tylko kilka naszych silnych stron. Wierzę, 
iż SD Worx będzie zadowolony z działal-
ności w Katowicach i zrealizuje swoje cele 
biznesowe przy równoczesnym zapew-
nieniu atrakcyjnych, przyjaznych i dają-
cych szansę rozwoju miejsc pracy – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic.

– Uruchamiając nowe centrum opera-
cyjne i usługowe w Katowicach, wspierane 
przez polskich ekspertów ds. kadr i płac, 
podążamy za naszymi klientami, aby za-
pewnić wsparcie i świadczenie najwyższej 
jakości usług płacowych w całej Europie 
Środkowej. Na tym właśnie polega nasza 
ścisła współpraca z klientem. W pierw-
szej fazie będziemy wspierać naszych 
międzynarodowych klientów działają-

cych w Polsce; w perspektywie średnio-
okresowej będziemy również badać lokalne 
możliwości w Polsce i poza nią – mówi 
Kobe Verdonck, CEO SD Worx. Oprócz 
centrum operacyjnego SD Worx otwo-
rzy w Katowicach również nowe centrum 
rozwoju i innowacji.

Firma rozpoczęła rekruta-
cję. W pierwszej kolejności zatrud-
niać będzie osoby w obszarze rozwoju 

oprogramowania, a także w obszarach ka-
drowo-płacowych. Przegląd aktualnych 
ofert pracy można znaleźć tutaj: https://
www.sdworx.com/en/jobs/poland.

Kolejnym dużym graczem, który rozpo-
czyna rekrutację w Katowicach, jest Sopra 
Steria Polska, która zatrudni ponad 300 no-
wych pracowników. Sopra Steria, europejski 
lider w dziedzinie konsultingu, usług cy-
frowych oraz tworzenia oprogramowania, 

rozpoczęła realizację ambitnych planów 
rozwojowych – w ciągu najbliższych 
miesięcy planuje znacząco zwiększyć 
zatrudnienie specjalistów z kompeten-
cjami w zakresie technologii chmurowych, 
systemów operacyjnych, baz danych oraz 
wsparcia aplikacji. Firma poszukuje także 
specjalistów Java, .Net i Service Now. W pla-
nach jest również realizacja projektów w ob-
szarach data science, automatyzacji oraz 
bezpieczeństwa w sieci.

Pracownicy katowickiego oddziału 
Sopra Steria realizują zadania zwią-
zane z oprogramowaniem i infrastrukturą 
IT głównie w językach angielskim, fran-
cuskim i niemieckim, ale też hiszpańskim, 
włoskim i portugalskim. – W Sopra Steria 
Polska trwa właśnie rekrutacja. Aktualnie 
rozwijamy oraz przejmujemy kolejne pro-
jekty kompleksowo obsługujące infrastruk-
turę firm z branży bankowej, logistycznej, 
telekomunikacyjnej, medycznej oraz sek-
tora publicznego (instytucje UE). Co wię-
cej, od lat nieustannie zatrudniamy tych, 
którzy dopiero rozpoczynają swoją przy-
godę z IT, szkolimy ich oraz towarzyszymy 
im w rozwoju kariery, i to również się nie 
zmieni – mówi Marzena Rybicka-Szu-
dera, GDC Poland director. Sopra Steria 
Polska wychodzi naprzeciw obecnej sytu-
acji, wprowadzając na stałe elastyczny tryb 
pracy hybrydowej, ze sporą przewagą pracy 
zdalnej. 
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Szkoły techniczne 
dają duże możliwości 
planowania kariery 
i rozwoju. Optymalnie 
przygotowana i stale 
unowocześniana baza 
dydaktyczna katowickich 
szkół, a także wysoko 
wykwalifikowana kadra 
są gwarancją bardzo 
dobrego przygotowania 
młodzieży
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Martyna Mędrek: W tym roku stworzyłaś mu-
ral, który nawiązuje do odbywających się co 
roku w Katowicach e-sportowych rozgrywek In-
tel Extreme Masters. Mogłabyś nam opowie-
dzieć coś więcej na temat projektu?
Mona Tusz: Zdziwiło mnie, że to ja zostałam 
poproszona o wykonanie muralu nawiązują-
cego do e-sportu, gdyż jest to dla mnie odle-
gła dziedzina. Podczas wstępnych badań nad 
tematem dostrzegłam tam jednak ciekawy 
potencjał. Tworząc koncepcję pracy, myśla-
łam dużo o niegasnącej potrzebie człowieka 
do doskonalenia się, stawiania sobie coraz 
wyższych poprzeczek i trudniej osiągalnych 
celów. A także o tym, jaką rolę pełni w tym pro-
cesie rywalizacja oraz współpraca z innymi. 
Przecież to jest właśnie jeden z najważniejszych 
elementów w sporcie, zarówno tradycyjnym, 
jak i w e-sportach. Zależało mi na tymi, aby 
praca odnosiła się do tematów, które dotyczą 
każdego, i była czytelna nie tylko dla graczy. 
Pod kątem formalnym zaś jedną z głównych 
inspiracji były dla mnie stare ilustracje science 
fiction z lat 70. i 80., zwłaszcza prace francu-
skiego artysty Jeana Girauda. 
Jaką rolę pełni w przestrzeni miejskiej  
street art?

Murale mogą pełnić wiele funkcji. W sza-
rym i często oszpeconym reklamami krajobra-
zie miejskim wielka kolorowa ściana na ogół 
wywołuje uśmiech na twarzach przechod-
niów, pomaga odetchnąć od monotonnych 
rytmów codzienności. Ludzie przystają, ro-
bią zdjęcia. Bliski kontakt ze sztuką ma na nas 
zawsze bardzo pozytywny wpływ. Murale, 
które malowałam w trudnych dzielnicach, 
czy np. w więzieniu pełniły, też ważną funk-
cję społeczną – włączały w odbiór, a czasem 
też i w proces twórczy grupy społecznie wy-
kluczone, ludzi, którzy rzadko mają okazję 
na kontakt z podobnymi działaniami. Street 
art bywa też często przestrzenią wypowie-
dzi zaangażowanej. Docierając do szerokiego 

grona odbiorców, może zwracać uwagę 
na kwestie niewygodne, związane z warto-
ściami, które nie przez wszystkich są uzna-
wane za oczywiste. 
Street art, pomimo szybkiego rozwoju i coraz 
bardziej profesjonalnej formy, przez wielu nadal 
uważany jest za bohomazy, które szpecą. 

Muszę przyznać że od dawna już nie spo-
tkałam nikogo z takim podejściem. W moim 
odczuciu, świadomość społeczna co do street 
artu bardzo zmieniła się w ciągu ostatnich lat, 
dojrzała. Ludzie dostrzegają jego wartość i ni-
kogo nie dziwi już malowanie na ulicy. 
Czy Katowicom potrzebne są murale?

Oczywiście.
A masz swój ulubiony?

Bardzo lubiłam roślinną kapsułę na ścianie 
Urzędu Miasta na Młyńskiej. To był projekt, 
który stworzyłam na konkurs, a temat jest mi 
niesłychanie bliski. Uważam, że katastrofa kli-
matyczna to najważniejszy problem współcze-
sności, który bardzo wiele mówi o tym, kim 
jesteśmy na różnych płaszczyznach – poli-
tycznej, ekonomicznej, społecznej… W wielu 
pracach staram się zwracać uwagę na różne 
jego aspekty. W kapsule postanowiłam po-
traktować sprawę z perspektywy kosmicz-
nej – pokazać, że Ziemia i jej ekosystem to 
piękne i nieskończone bogactwo życia, za-
wieszone w bezmiarze pustego i zimnego 
kosmosu. Bogactwo, które wymaga naszej 
opieki, a nie bezmyślnej eksploatacji. 
W twoich pracach często pojawiają się moty-
wy roślinne. Czy street art może pełnić funkcję 
edukacyjną w zakresie ekologii i zrównoważo-
nego rozwoju?

Jak najbardziej. Jako artystka street- 
artowa mam możliwość dotarcia do 
ludzi i czuję odpowiedzialność, ale też po-
trzebę, aby o tym mówić. Temat ekologii 
jest stale obecny w moich pracach, chcia-
łabym, żeby przyczyniły się one do budo-
wania wrażliwość na otaczający nas świat 

przyrody, którego częścią przecież jesteśmy. 
Jakiś czas temu z Muzeum Śląskim zrobiłam 
serię instalacji na mieście w postaci małych 
skrzyneczek z informacjami dotyczącymi 
środowiska, drzew, wody, owadów. Ten 
projekt znalazł kontynuację w pracy, którą 

można wciąż zobaczyć w Mieście Ogrodów, 
poświęconej ewolucji życia na Ziemi. Prowa-
dzę też projekt „Przyrodnik”, czyli serię kart 
poświęconych konkretnym roślinom, ich 
właściwościom biologicznym, zdrowotnym 
czy obecności w wierzeniach i legendach. 

STREET ART

W Załężu powstanie mural upamiętniający budowniczego huty Baildon
W związku ze zbliżającą się rocznicą 250. 
urodzin Johna Baildona – twórcy nowocze-
snego przemysłu na Górnym Śląsku – Od-
dział Zakładowy PTTK Baildon wraz z OM 
NSZZ Solidarność BAILDON i Radą Jed-
nostki Pomocniczej nr 7 Załęże planują 
stworzenie muralu upamiętniającego tę 
postać. 
Powstanie on na ścianie kamienicy w Za-
łężu u zbiegu ulicy Bocheńskiego i Gliwic-
kiej. Jest to nieruchomość w pobliżu huty 
Baildon – inwestycji życia Johna Baildona, 

na którą będzie spoglądał z fasady budynku. 
Warto wspomnieć, że w 2023 roku minie 
200 lat od powstania huty. 

– John Baildon był jedną z najwybit-
niejszych postaci rewolucji przemysłowej 
na Śląsku, budowniczym hut i kopalń na te-
renie Gliwic, Chorzowa i Katowic. Pod jego 
nadzorem został wzniesiony pierwszy 
wielki piec opalany koksem na konty-
nencie europejskim. Baildon był wizjone-
rem i wybitnym obywatelem ziemi śląskiej. 
Rodzina Baildonów angażowała się nie 

tylko w rozwój przemysłu, kultury, ale rów-
nież w postęp nauki i medycyny – przeka-
zała między innymi 100 tys. marek w złocie 
na badania nad nowotworami na Uniwersy-
tecie Wrocławskim – podkreśla Wojciech 
Malinowski, prezes PTTK BAILDON. Au-
torem projektu muralu jest Jakub Wiśniew-
ski, a namaluje go Cam Camej.  

 Więcej o Johnie Baildonie  
można poczytać na:  

www.pttkbaildon.pl/john-baildon
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 Mural przy ul. 1 Maja nawiązuje do gier komputerowych i Intel Extreme Masters

TWARZE SZLAKU KATOWICKICH MURALI: MONA TUSZ

Przestrzeń wypowiedzi  
zaangażowanej

FOT A. LEW
AŃSKA
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ROZMOWA Z PIOTREM GUTKOWSKIM „GUTKIEM”, WOKALISTĄ I AUTOREM TEKSTÓW, WYKONAWCĄ MUZYKI REGGAE I HIP-HOP

Katowice, przestrzeń inspirująca
Maciej Szczawiński: Miesiąc temu skoń-
czył pan 42 lata. To czas pierwszych życio-
wych podsumowań na serio, ale artysta na-
kłada na taki rachunek jeszcze dodatko-
wą siatkę odniesień i wtedy obydwa bilanse 
mogą się przyciągać, uzupełniać, „rymować” 
albo coś pomiędzy nimi zgrzyta. 
Piotr Gutkowski: Oczywiście, kiedy my-
ślę o tym w kontekście doświadczeń życio-
wych i zawodowych, to zdaję sobie sprawę 
przede wszystkim z przemijania. I mogę 
mieć do sobie pretensje o wiele spraw. Za-
wsze mogłem przecież zrobić więcej i lepiej. 
Wielu rzeczy mogłem też nie robić wcale 
bądź robić je rzadziej. Nie rozpamiętuję jed-
nak przeszłości w kontekście żalu z tytułu 
niespełnienia, wolę pielęgnować trudne, 
zwłaszcza dzisiaj, zadowolenie z życia. Tu, 
teraz. 
Mimo swojej bezdyskusyjnej popularności 
jest pan krzepiącym przykładem „niegwiaz-
dorzenia”. W wywiadach, których pan udzielił, 
dostrzega się natychmiast dużą rezerwę wo-
bec wszelkiej jaskrawości, celebryctwa, ego-
tyzmu. Jakie są źródła tego dystansu? 

Popularność, której doświadczam, jest 
dla mnie w życiu codziennym naprawdę 
na poziomie anonimowości. Nigdy nie 
czułem się gwiazdą. I nawet kiedy moje 
wideoklipy były odtwarzane w popular-
nych stacjach muzycznych, moja rozpozna-
walność nie przysparzała mi problemów. 
Wszystkie kontakty z ludźmi, którzy mnie 
rozpoznawali poza kontekstem scenicz-
nym, były bardzo sympatyczne i zupełnie 
bezproblemowe. Nie musiałem nigdy zakła-
dać kaptura w obawie przed rozpoznaniem 
czy przed atakiem „hejtu”. A dystans, o który 
pan pyta…? Może wynikać z tego, że zawsze 
„blisko” miałem na Daleki Wschód. Do jego 
filozofii i religii, w której wielkie ego nie 
jest do niczego potrzebne, gdzie poczucie 
jakiejś własnej szczególnej wartości jest ra-
czej przeszkodą w postawie niezachwianej, 
prawdziwie otwartej na ludzi i świat. 
Rozmawiam z kimś, kto – jak pan sam siebie 
skromnie określa – „po prostu pisze i śpie-
wa piosenki”. Ale nie mogę też nie pamiętać 
o pewnym głębszym przesłaniu, by nie rzec 
„misji” tej twórczości. Tymczasem żyjemy 
dzisiaj w czasach rosnącej nieufności wobec 
słów, zwłaszcza wielkich, podniosłych. Pan 
natomiast nie waha się powiedzieć: „Pokój, 
Tolerancja, Miłość” albo: „Ja pokazuję, co jest 
DOBRE wokół mnie”. 

Artyści mogą mówić, co i jak chcą. Nie 
jestem twórcą nowych światów, nie od-
krywam Ameryki, tylko te części siebie, 
które o to we mnie wołają. Poza tym, nie 
każdy operuje tak blisko patosu jak ja, bo nie 
każdy ma odwagę mówić szczerze i pro-
sto z serca. Ludzie, którzy zwracają na to 
uwagę, w kontekście tego, co robię, są dla 
mnie najważniejsi. Są moimi naturalnymi 
odbiorcami. 
Wielkie czy po prostu ważne idee są oczywi-
ście w życiu ważne i potrzebne. Ale równie 
potrzebny jest jakiś balans, który równoważy, 

co wzniosłe, z tym, co bardziej powszednie. 
Czytałem, jak ważne są dla pana rodzina, 
dom i dzieci. 

Ostatnio ten balans jest mocno rozedr-
gany. Jak pan się zapewne domyśla, brakuje 
mi aktywności scenicznej, która oprócz sa-
tysfakcji dawała też chleb. Chleba na szczę-
ście jeszcze nie brak, wypiekam go zresztą 
sam, na zakwasie żytnim, ale coraz mocniej 
tęsknię za przedpandemiczną rzeczywisto-
ścią. Dom i rodzina są dla mnie rzecz jasna 
ogromnie ważne, ale droga wyłącznie wokół 
tej osi może się dłużyć i nużyć, nie tylko ar-
tystom. Nie afiszuję się zbytnio z nadzieją 

na „powrót do przeszłości”, ale oczywiście 
ją mam. Bo wiem, że nic nie trwa wiecz-
nie i obecna sytuacja wyjątkiem tu nie jest. 
Pomówmy trochę o Katowicach. Tutaj się pan 
urodził, tutaj mieszka. Co pan widział przez 
okno rodzinnego domu? 

Przez okno rodzinnego domu widzia-
łem bawiące się dzieci. Należę do pokolenia 
boomu demograficznego końca lat 70. i ta-
kiej ilości aktywności poza domem, której 
doświadczali moi rówieśnicy, dzieci dziś 
mogłyby tylko pozazdrościć. Może i mają 
wszystko, lecz to my mieliśmy prawdziwe 
dzieciństwo. Z kluczem na szyi, biletem 
miesięcznym, kolekcją kapsli, ale auten-
tyczne. Po prostu inaczej smakowało. Naj-
mniejszy zestaw klocków Lego cieszył 
bardziej niż cokolwiek, co znają dzieci dziś. 
Szkoła średnia, którą pan zaliczył, to X LO I.J. 
Paderewskiego w Katowicach. Konteksty mu-
zyczne narzucają się same. 

Nie licząc samego patrona szkoły, raczej 
nie miałem muzycznych skojarzeń z tym 
miejscem. Ale oczywiście do czasu, bo bar-
dzo szybko wpadłem tam na kolegów, któ-
rzy odmienili ów stan rzeczy. Mowa 
tu o Marcinie Martenie, jego bracie Mi-
chale i legendarnym składzie Kaliber 44. 
Chłopaki stały się popularne w całym kraju, 
będąc jeszcze uczniami liceum. Pisały o nich 
gazety branżowe, sale koncertowe pę-
kały w szwach, a tu trzeba np. zdawać po-
prawkę z religii, żeby zostać dopuszczonym 
do matury, albo tłumaczyć się z wulgary-
zmów w tekstach przed pąsowiejącym polo-
nistą. Naturalnie znalazłem z nimi wspólny 
język, co zaowocowało współpracą i wspól-
nymi występami. 

Katowice to miasto muzyki. Te tradycje, te kli-
maty, te miejsca. Szczęśliwe się tu wszystko 
potoczyło w ostatnich latach, dla Piotra Gut-
kowskiego chyba również? 

Katowice są super! Tworzyli tu i two-
rzą nadal wspaniali artyści, działa wiele 
rewelacyjnych klubów i sal koncertowych, 
są organizowane prestiżowe festiwale... 
Tu na żywo widziałem gwiazdy świato-
wego formatu, a gwiazdy rodzimej sceny 
dawały się poznać po prostu od ludzkiej 
strony. W Katowicach wciąż kształci się też 
wielu zdolnych muzyków, jednym z nich jest 
np. Janek Koźliński, świetny basista mojego 
ostatniego projektu. Tak, Katowice to dzisiaj 
miejsce, które otwiera mnóstwo możliwo-
ści, przestrzeń inspirująca. 
Pana kariera solowa nabrała ostatnio ostrego 
tempa. Chyba dobrze się pan czuje, proponu-
jąc całkowicie autorskie projekty?

Może i późno, ale gotów jestem dopiero 
teraz. Złapałem drugi oddech, skompono-
wałem trochę dźwięków, napisałem kilka 
słów i znalazłem ludzi, z którymi lubię pra-
cować (Dawid i Tomek Mańkowscy, Jan 
Koźliński! – dzięki Wam), wspólnym wy-
siłkiem udało nam się nagrać płytę. Czy „ka-
riera” naprawdę nabierze tempa? Na pewno 
nasze wysiłki będą ku temu zmierzały. 
Twórca nie istnieje bez odbiorcy, a ja chciał-
bym, żeby nasze zabiegi promocyjne po-
mogły w dotarciu do czujących podobnie. 
Jak będzie, czas pokaże. Ja jestem zawsze 
bardzo wdzięczny za zainteresowanie moją 
twórczością, cieszy mnie każda emisja 
utworu w radiu, każdy wywiad czy dobre 
słowo od słuchacza. To pozwala wierzyć, 
że jest w tym jakiś głębszy sens. 

Katowice są super! 
Tworzyli tu i tworzą 
nadal wspaniali artyści, 
działa wiele 
rewelacyjnych klubów 
i sal koncertowych, są 
organizowane prestiżowe 
festiwale... Tu na żywo 
widziałem gwiazdy 
światowego formatu, 
a gwiazdy rodzimej sceny 
dawały się poznać 
po prostu od ludzkiej strony
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KATOWICE DLA SENIORA

III kadencja Rady Seniorów

Będą doradzać i konsultować  
– wybrano skład Rady Seniorów
W Katowicach jest ponad 84 tysięcy osób 
powyżej 60. roku życia. Tak liczna grupa 
nie może pozostać bez swojej reprezenta-
cji przy władzach miasta. Dlatego powstała 
Rada Seniorów Miasta Katowice, która jest 
zespołem o charakterze doradczym, kon-
sultacyjnym i  inicjatywnym, a w opar-
ciu o zasoby wiedzy i doświadczenia osób 
starszych współpracuje z władzami mia-
sta w obszarze spraw lokalnych, w szczegól-
ności dotyczących planowania i realizacji 
polityki senioralnej. Celem RS jest zwięk-
szenie zaangażowania seniorów w sprawy 
lokalnej społeczności, w szczególności do-
tyczące rozwiązywania problemów i zaspo-
kajania potrzeb środowiska osób starszych 
oraz pobudzania ich aktywności.

Podczas głosowania trwającego do po-
łowy marca wybrana została Rada Seniorów 
III kadencji. W jej skład wchodzą: Małgo-
rzata Herman, Małgorzata Groniewska, 
Elżbieta Dąbrowska-Seweryn, Józef Gansty, 
Gabriela Tomala-Bogacka, Iwona Kańtoch, 
Bożena Bujoczek, Kazimierz Dmitryszyn, 
Kazimierz Szymiczek, Ewa Stebel, Izabela 
Panic, Halina Adamczyk, Elżbieta Kaczma-
rek, Tadeusz Oczko, Ryszard Jaciubek.

– W ludzkiej naturze współistnieją dwie 
potężne siły – własny interes i troska o in-
nych. To my decydujemy, która siła zwy-
cięża w naszym życiu. Jestem przekonana, 
że członkowie Rady Seniorów trzeciej ka-
dencji, wybrani w ostatnim czasie, to osoby, 
dla których dobro innych, seniorów, których 
reprezentują, dla których zamierzają praco-
wać, jest najważniejsze. Nowej radzie życzę 
dużo sił, wielu ciekawych pomysłów i zaan-
gażowania we współtworzenie z władzami 
polityki senioralnej w naszym mieście – 
mówi Helena Hrapkiewicz, pełnomocnik 
prezydenta ds. seniorów. Wszystkim człon-
kom Rady Seniorów gratulujemy oraz ży-
czymy owocnej pracy na rzecz katowickich 
seniorów. (SR)

Akcja dla seniora
rozRuszamy po covidzie
Uproszczone przysiady z wykorzystaniem 
krzesła, rozciąganie z wykorzystaniem 
ręcznika, spacery po… schodach. Pod nu-
merem + 48 735 480 548 katowiccy se-
niorzy, którzy zaszczepili się przeciwko 
COVID-19, mogą zamówić domową wizytę 
trenera Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji. Trener przetestuje sprawność ru-
chową seniora i przygotuje specjalny plan 
treningowy, który pomoże w powrocie 
do formy w związku z wielomiesięcz-
nym pobytem w domu w ramach akcji 
#zostańwdomu.

Pandemia COVID-19 wymusiła 
ograniczenie naszej ruchliwości. Nie 
tylko w znaczeniu przemieszczania się np. 
pomiędzy pracą a domem czy szkołą, ale 
także w formie najbardziej elementarnej, 
czyli ograniczenia aktywności ruchowej. 

To, co jest konieczne, bo chroni nas przed 
groźnym wirusem, w dłuższej perspekty-
wie może spowodować jednak pewne pro-
blemy. – W wyjątkowo trudnej sytuacji 
znaleźli się w tym aspekcie seniorzy, któ-
rych aktywność fizyczna, niezależnie od 
pandemii, ograniczona jest w naszym spo-
łeczeństwie niejako z definicji. W naszej 
kulturze brakuje wzorców, które zachę-
całyby osoby starsze do ruchu, spacerów, 
prostych i bezpiecznych ćwiczeń – mówi 
Waldemar Bojarun, wiceprezydent 
Miasta Katowice. – Coraz powszech-
niejsze szczepienia wśród personelu 
medycznego i seniorów pozwalają my-
śleć o konkretnych działaniach mających 
zniwelować skutki wielomiesięcznego po-
bytu w domu czy mieszkaniu. Stąd pomysł 
pilotażowego projektu, którego celem jest 
pomóc osobom starszym w bezpiecznym 
powrocie do większej aktywności rucho-
wej – dodaje.

– Na początku uderzyła mnie samotność 
osób starszych. Widać, jak nasi seniorzy po-
trzebują kontaktu i zainteresowania. Każda 
wizyta zaczyna się od herbatki i domowego 
ciasta, co z jednej strony daje mi pretekst do 
rozmowy o diecie, ale z drugiej powoduje, 
że na ten aspekt muszę zwrócić uwagę także 

ja sam – mówi Wojciech Klimczyk, trener 
dla seniorów z MOSiR Katowice. – Pod-
opieczni mają dużo zapału, czasami nawet 
zbyt wiele, co przekłada się na złą technikę 
wymagającą korekt i kolejnych powtórzeń. 
Dobrym pomysłem okazało się założe-
nie z góry aż trzech wizyt u tej samej osoby. 
Dzięki temu mogę wychwycić błędy i zapro-
ponować korekty – dodaje. 

Projekt „rozRuszamy po covidzie!” 
skierowany jest do zaszczepionych kato-
wiczan powyżej 60. roku życia. Dla tych, 
którzy na szczepienie jeszcze czekają, 
MOSiR Katowice przygotował specjalny 
film pokazujący serię prostych ćwiczeń 
do wykonania w domu. Trening prowadzą 
Małgosia i Kamil, instruktorzy MOSiR. 
– W Katowicach osób w grupie najwyż-
szego ryzyka, czyli mających ponad 60 
lat, jest aż 84 tys., czyli to prawie co trzeci 
mieszkaniec. Szczepienia więc potrwają 
jeszcze trochę. Stąd pomysł Gosi i Kamila, 
aby przygotować filmik z prostymi ćwicze-
niami – mówi Michał Wojaczek, kierownik 
Działu Sportu i Obsługi Klienta w MOSiR. 
Film można znaleźć na profilu Facebook: 
https://bit.ly/3trjZKi oraz kanale YouTube 
MOSiR: https://bit.ly/2QafEg4. Można też 
użyć kodu QR. 

Zgłoszenia są przyjmowane telefonicz-
nie pod numerem + 48 735 480 548. MOSiR 
Katowice zastrzega, że w niektórych przy-
padkach możliwe będzie odmowa udziału 
seniora w projekcie. (MOSIR)

Zasady projektu  
„rozRuszamy po covidzie!”

Wizyta nie może być traktowana 
jako zastępstwo rehabilitacji zleconej 
przez lekarza.

W pierwszej kolejności kwalifikowane 
do wizyty będą osoby zaszczepione prze-
ciwko COVID-19 powyżej 60. roku życia.

W niektórych przypadkach możliwa 
będzie odmowa wizyty.

Wizyta jest bezpłatna.
Maksymalny czas obecności trenera to 

60 minut. Możliwe będą 3 wizyty u jed-
nej osoby.

Przed wejściem do mieszkania/domu 
trener będzie okazywał specjalną legity-
mację i zaświadczenie z MOSiR Katowice.

Wizyta może zostać odwołana lub prze-
sunięta z przyczyn niezależnych.

Zajęcia dla seniorów
Miasto Katowice oraz realizator projektów 
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej za-
praszają mieszkańców miasta w wieku se-
nioralnym do udziału w zajęciach:

W ramach projektu „Centrum Społecz-
nościowe Nasze Załęże” planowane są:

12 kwietnia – „Senioralna Łamigłówka” 
– konkurs online z nagrodami,

21 kwietnia – „Senior w działaniu” – 
Dzień Kreatywności – warsztaty online 
„Masa solna”.
 Osoby zainteresowane udziałem w pro-
jekcie prosimy o kontakt z Agatą Nawrot, 
telefon kontaktowy: 501 242 787.

W ramach projektu „Bogucice – moje 
miejsce na ziemi. Program aktywności lo-
kalnej – II etap” 

planowane są:
12 kwietnia – „Senior w działaniu” – 

warsztat florystyczny online,
19 kwietnia – „Senior w działaniu” – 

warsztat kreatywny online „Kwiaty z bibuły”,
26 kwietnia – „Senior w akcji” – wio-

senna wymiana sadzonek.
 Osoby zainteresowane udziałem pro-
simy o kontakt z Markiem Mierzwą, tel. 
720 776 381.

W ramach „Programu Aktywności Lo-
kalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb” plano-
wane są:

8 kwietnia – „Wiosenne EKOdrzewko 
szczęścia” – odbiór materiałów w godz. 
10.00–13.00 w siedzibie PAL W,

23 kwietnia – „Nie byle jakie zakładki 
do książki” – odbiór materiałów w godz. 
10.00–13.00 w siedzibie PAL W.
 Osoby zainteresowane udziałem w pro-
jekcie prosimy o kontakt z Magdaleną Mi-
chałek, tel. 502 033 329. 

Projekt „rozRuszamy 
po covidzie!”
skierowany jest 
do zaszczepionych
katowiczan
powyżej 60. roku życia
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KATOWICKA EDYCJA KULTOWEJ GRY MONOPOLY

Spodek na sprzedaż!
Stało się! Po 50 latach od otwarcia kul-
towy symbol Katowic trafia pod młotek. 
Podobnie jak wiele innych miejsc, które 
są kojarzone ze stolicą metropolii, naj-
popularniejsza hala widowisko-sportowa 
może trafić do… każdego! A wszystko to 
za sprawą kultowej gry Monopoly, która 
wkrótce doczeka się katowickiej edycji!
– Katowice to miasto wielkich wyda-
rzeń, a wiele z nich odbywało się w Spodku. 
To właśnie tutaj rozegrane zostały mistrzo-
stwa świata w siatkówce mężczyzn w 2014 
roku, odbyły się setki koncertów świato-
wej sławy zespołów czy Szczyt Klimatyczny 
ONZ COP 24. W 2022 roku będziemy 
gospodarzem 11. edycji Światowego Fo-
rum Miejskiego, które również odbędzie 
się w Spodku. Katowice zmieniają się na na-
szych oczach, a wielu przestrzeniom koja-
rzonym z przemysłem nadawane są nowe 
funkcje, czego przykładem jest choćby 
Strefa Kultury powstała na terenie dawnej 
kopalni. Dlatego bardzo się cieszę, że to 
właśnie Katowice są kolejnym polskim mia-
stem, które dołącza do projektu Monopoly 
– mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Monopoly to marka legendarna, best-
-seller wśród planszówek bijący rekordy 
popularności już od ponad 80 lat. To kul-
towa i jedna z najbardziej popularnych 

rozgrywek na wszystkich kontynentach, 
sprzedana w liczbie ponad 500 milionów 
egzemplarzy. Grają w nią ludzie na całym 
świecie – od Sydney przez Tokio, Moskwę, 
Paryż czy Nowy Jork. Teraz swoje Mo-
nopoly będą miały także Katowice. – To 
pierwszy tego typu produkt, upamiętnia-
jący symbol Katowic, czyli Spodek – mówi 
Jan Jaźwiński z firmy Winning Moves, wy-
dawcy Monopoly w naszym kraju. – Choć 
trudno w to uwierzyć, w ciągu 50 lat ta 

kultowa budowla nie doczekała się swo-
jej puzzlowej wersji. Teraz fani niezwykłej 
konstrukcji będą mogli nie tylko kupić ją 
podczas rozgrywki, ale także ułożyć z 1000 
elementów. To pierwszy taki projekt w Pol-
sce oraz jeden z pierwszych na świecie – 
podkreśla Jaźwiński.

Premiera katowickiej edycji powinna 
zwrócić uwagę uczniów. Pod koniec marca 
ruszył bowiem konkurs dla szkół, którego 
zwycięzcy… znajdą pole swojej placówki 
na planszy Monopoly! Zadaniem konkur-
sowym będzie nagranie filmu pokazują-
cego radość z pojawienia się w mieście Pana 
Monopoly. – Liczymy, że młodzi miesz-
kańcy Katowic zaprezentują swoją kreatyw-
ność i entuzjazm towarzyszące pojawieniu się 
gry dedykowanej ich miastu – wyjaśnia Jaź-
wiński. – Mamy nadzieję, że wraz z przed-
stawicielami Urzędu Miasta obejrzymy 
pomysłowe filmiki i nagrania i pod koniec 
kwietnia ogłosimy zwycięzców, którzy już 
jesienią 2021 roku będą mogli symbolicznie 
kupić swoją szkołę w trakcie emocjonującej 
rozgrywki – dodaje. Informacje dotyczące 
konkursu zostały rozesłane do szkół.  

Informacje o grze można śledzić  
pod adresem  

www.facebook.com/monopolykatowice

ROZLICZENIA PODATKOWE

Ile może zmienić Twój 1%
Ile może zmienić Twój 1% podatku poda-
rowany potrzebującym? Ania otrzymała 
psa asystującego i dzięki temu mogła 
wybrać się na kurs prawa jazdy. Kurs, 
który był dostosowany dla osób porusza-
jących się na wózku, odbywał się w in-
nym mieście, do którego Ania nie mogła 
jechać, gdyż nie miała nikogo, kto zde-
cydowałby się na wyjazd wraz z nią. Iris 
zapewniła Ani wsparcie podczas podró-
ży oraz podczas pobytu w mieście, gdzie 
odbywał się kurs. Teraz Ania samodziel-
nie jeździ samochodem do pracy odda-
lonej od jej miejsca zamieszkania z Iris 
na tylnym siedzeniu.
W Katowicach jest 128 organizacji pożytku 
publicznego uprawnionych do otrzymania 
1% podatku dochodowego za 2020 rok. 
Nawet jedna setna naszego podatku może 
znaczyć dla nich i dla potrzebujących osób 
bardzo wiele. W 2019 roku katowickie OPP 
otrzymały blisko 6,6 milionów zł dzięki 
odliczaniu 1% procenta podatku. Pamię-
tajmy 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. Ro-
biąc to, możemy wskazać organizację po-
żytku publicznego, której urząd skarbowy 
przekaże 1% z naszego podatku. Warto 

wówczas wybrać OPP działającą w naj-
bliższym otoczeniu, w Katowicach – taką, 
której działalność możemy obserwować 
każdego dnia bądź z której szerokiej oferty 
usług i wsparcia sami korzystamy. – Dzięki 
środkom pozyskanym z 1% podatku organi-
zacje takie jak nasza mogą realnie poprawiać 
jakość życia osób z niepełnosprawnością. 
Choć przekazywane kwoty wydają się nie-
wielkie, to z nich składają się większe sumy, 
które umożliwiają realizację celów. Istnieją 
kraje, w których psy asystujące przepisy-
wane są na receptę, a system finansowania 
ich szkolenia dobrze funkcjonuje i daje szansę 
osobom z niepełnosprawnością na skorzy-
stanie z tej formy wsparcia. W przypadku 
naszej organizacji, abyśmy mogli rozpocząć 

działania, musimy zdobyć dofinansowanie, 
które zapewni nam płynność przez dwa lata 
– tyle potrzeba, by pies przeszedł wszyst-
kie etapy edukacji i stał się psem asystują-
cym. Przez te dwa lata musimy zapewnić 
psu odpowiednią dietę, opiekę weteryna-
ryjną, akcesoria oraz instruktora, który jest 
jednocześnie opiekunem i rodziną psa. In-
westycja w każdego psa asystującego to inwe-
stycja w samodzielność i niezależność osoby, 
która go otrzyma. Życie osób z niepełno-
sprawnością, które otrzymują od nas psiego 
asystenta, zmienia się o 180 stopni, a czworo-
nożny przyjaciel oddaje całe swoje serce i siłę 
wszystkich mięśni, aby jego opiekun miał 
równe szanse w dostępie do życia zawodo-
wego i społecznego – mówi Natalia Krzyża-
nowska, asystentka zarządu fundacji DOGIQ

1% dla OPP nie jest dodatkowym po-
datkiem, darowizną czy ulgą – jest to część 
należnego państwu podatku dochodowego. 
Jeżeli w rozliczeniu podatkowym nie wska-
żemy żadnej organizacji pożytku publicz-
nego, nasz 1% trafi wraz z pozostałą częścią 
do fiskusa.

Na stronie katowice.eu/dla-mieszkańca/
zaangażuj-się/współpraca-z-ngo/1-dla-opp 
dostępna jest lista OPP uprawnionych do 
otrzymania 1% oraz PIT-OP do pobrania dla 
emerytów i rencistów. 

Dla miłośników gier karcianych
mamy niespodziankę 
Trzy gry karciane Top Trumps trafią do tych 
czytelników, którzy najciekawiej opiszą 
swoje wspomnienia związane ze Spodkiem. 
Odpowiedzi należy wysłać na adres mej-
lowy konkurs@katowice.eu. Czekamy do 
16 kwietnia. 
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Mały słowniczek
śląskiego 
„1% zostaw blisko”
Dej pozór – uważaj, możesz pomóc, oddając 
1% podatku
Darymny futer – bezużyteczne będą Twoje 
pieniądze, jak nie przekażesz 1% na organi-
zacje pozarządowe
Ni ma cie gańba? – nie jest ci wstyd, że jesz-
cze nie dałeś 1%?
Dej 1% na bajtle – przekaż 1% podatku 
na dzieci
Ni musisz szporować – nie oszczędzaj 
– pomagaj!
Asić sie – chwalić się, że się pomogło kato-
wickim organizacjom pozarządowym
Cudować – wydziwiać i nie oddawać 1% po-
datku na organizacje pozarządowe
Po ptokach – po wszystkim, koniec, bo 1% 
podatku można oddać tylko do końca kwiet-
nia, potem będzie za późno
Portmanej/portmanyj – portmonetka, 
w której nie zostanie 1% podatku, bo jeśli nie 
oddasz go NGO, trafi do fiskusa
Psinco – nic, tyle będą mieć organizacje, 
jeśli nie oddasz im 1% podatku

1% dla OPP 
nie jest dodatkowym 
podatkiem,
darowizną czy ulgą 
– jest to część
należnego państwu 
podatku dochodowego
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KATOWICE W SKRÓCIE
Katowickie Wodociągi 
na podium
Katowickie Wodociągi po raz kolejny zajęły 
pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Ran-
kingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kana-
lizacji. W ubiegłym roku również uplasowały 
się na pierwszej pozycji, a w poprzednich la-
tach zajmowały miejsca na podium.

Ogólnopolski Ranking Przedsiębiorstw 
Wodociągów i Kanalizacji tworzony jest 
od 10 lat przez „Strefę Gospodarki” – nie-
zależny dodatek do „Gazety Prawnej”. 
Biorą w nim udział przedsiębiorstwa z całej 
Polski. W tym roku po raz pierwszy w histo-
rii rankingu magazyn „Strefa Gospodarki” 
przyznał dwa pierwsze miejsca. Kato-
wickie Wodociągi znalazły się na nim ex 
aequo z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodo-
ciągów i Kanalizacji m.st. Warszawy. Sukces 
Katowickich Wodociągów w dużej mierze 
związany jest z podejmowaniem wspól-
nie z miastem Katowice licznych działań 
na rzecz społeczności lokalnej.

Firma jest partnerem realizowanego 
przez miasto projektu KATOobywatel, 
który w 2020 roku zwyciężył w między-
narodowym konkursie Transformative Ac-
tion Award 2020. W ramach tego projektu 
jest zaangażowana w takie inicjatywy, jak 
kampania „KRANÓWKA KATOWICKA. 
Szluknij sie z kokotka!” czy „SprzątaMy 

Dzielnice”, a także rozwiązywanie proble-
mów zgłaszanych przez aplikację Napraw-
myTo.pl. 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy przy  
ul. Gliwickiej zaprasza do 
korzystania ze swoich usług

W Katowicach przy ul. Gliwickiej 74 działa 
Środowiskowy Dom Samopomocy dla 
mieszkańców Katowic z niepełnospraw-
nością intelektualną. ŚDS jest placówką 
wsparcia dziennego, gdzie podopieczni mogą 
przebywać od poniedziałku do piątku przez 
osiem godzin dziennie.

Środowiskowy Dom Samopomocy 
świadczy następujące usługi: trening funk-
cjonowania w codziennym życiu, tre-
ning umiejętności spędzania wolnego 
czasu, poradnictwo psychologiczne, po-
moc w załatwianiu spraw urzędowych, po-
moc w dostępie do niezbędnych świadczeń 
zdrowotnych, terapia ruchowa.

W chwili obecnej Środowiskowy Dom 
Samopomocy dysponuje wolnymi miej-
scami. Aby uzyskać więcej informacji 
oraz załatwić formalności, należy zgłosić 
się w terenowym punkcie pomocy społecz-
nej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

właściwym dla swojego miejsca zamieszka-
nia. Wykaz TPSS wraz z adresami i nume-
rami telefonów zamieszczony jest na stronie 
www.mops.katowice.pl. 

Historia miasta.  
Tragedia na Kleofasie
W nocy z 3 na 4 marca 1896 roku doszło do 
wybuchu metanu w kopalni „Kleofas” w Za-
łężu. Drewniane pomosty w szybach i tamy 
wentylacyjne ułatwiły szybkie rozprzestrze-
nianie się ognia, a zbyt mała liczba szybów 
zjazdowych utrudniła ewakuację. Zginęło 
wówczas 104 górników. Była to jedna z naj-
większych katastrof górniczych, jakie kiedy-
kolwiek wydarzyły się na terenie obecnych 

Katowic. Tragedia ta wstrząsnęła nie tylko 
rodzinami ofiar, ale całą lokalną społeczno-
ścią. Górnicy zostali pochowani na cmen-
tarzach w Dębie, Bogucicach i Chorzowie. 
Za ich pogrzeby i mogiły zapłacił właściciel 
kopalni – koncern „Georg von Giesches Er-
ben”. W pogrzebie wziął udział jego dyrek-
tor generalny tajny radca górniczy Friedrich 
Bernhardi i setki ludzi. Ks. Ludwik Skow-
ronek, proboszcz parafii w Bogucicach, 
ślubował w obliczu tej wielkiej tragedii wy-
budować kościół w Załężu. Do dzisiaj zacho-
wana została zbiorowa mogiła 39 poległych 
górników na cmentarzu w Dębie. Nazwiska 
kilku osób, które zginęły w tej katastrofie, 
upamiętnione zostały w nazwach ulic na Ko-
lonii Mościckiego.  (URSZULA RZEWICZOK)

NASZA HISTORIA

Katowice przejmą budynek, w którym mieszkał Kazimierz Kutz
Miasto przejmie od PKP budynek przy 
placu Ogród Dworcowy 4 i większość 
budynku nr 5. W jednym z lokali miesz-
kał niegdyś Kazimierz Kutz. Ma tam po-
wstać placówka upamiętniająca śląskie-
go reżysera. 
– Kazimierz Kutz zapisał się w historii Ślą-
ska i całego kraju zarówno jako wybitny 
reżyser, jak i promotor Śląska. Zależy nam 
na tym, by życie i twórczość reżysera zo-
stały mocno zaakcentowane w przestrzeni 
miasta – m.in. w Szopienicach, w których 
się urodził, a później tworzył. Chcemy, 
by w tym miejscu powstał ośrodek po-
święcony pamięci Kazimierza Kutza. Ma 
to być przede wszystkim miejsce spotkań, 
służące działalności edukacyjnej i kultu-
ralnej. Obiekt będzie pełnił także funkcje 
muzealne: znajdą się w nim pamiątki i rze-
czy związane z reżyserem – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic.

We wrześniu ubiegłego roku Katowice 
pozyskały od osób prywatnych dwa mieszka-
nia przy Placu Ogród Dworcowy 4 i 5, w tym 
jeden lokal w budynku, w którym mieszkał 
kiedyś Kazimierz Kutz. Miasto podjęło też 
rozmowy ze spółką PKP w sprawie pozo-
stałych lokali, z zamiarem docelowego na-
bycia wszystkich lokali w budynku nr 4. 
Efektem tych rozmów jest wydane 30 marca 
br. zarządzenie Prezydenta Katowic, w spra-
wie nieodpłatnego przejęcia przez miasto 

Katowice od Polskich Kolei Państwowych 
S.A. udziałów w prawie współwłasności 
gruntu oraz w prawie współwłasności bu-
dynków mieszkalnych położonych przy 
placu Ogród Dworcowy 4 i 5, wraz z obiek-
tami infrastruktury technicznej. Kolejnym 
krokiem było podpisanie aktu notarialnego, 
dzięki któremu Katowice stały się właścicie-
lem tych nieruchomości. Akt notarialny w tej 
sprawie został podpisany 31 marca.  

Katowice pamiętają o Kutzu
Kazimierz Kutz, razem z rodziną, przepro-
wadził się do mieszkania przy placu Ogród 

Dworcowy w 1937 roku. To miejsce, które 
miało ogromny wpływ na reżysera, jego 
wrażliwość oraz późniejszą twórczość. Utwo-
rzenie w tym miejscu ośrodka poświęconego 
Kazimierzowi Kutzowi to kolejna forma 
upamiętnienia wybitnego katowiczanina.  
16 lutego br. wręczono pierwszą w historii 
Nagrodę imienia Kazimierza Kutza, a laure-
atką została Anna Dymna. Nagroda imienia 
Kazimierza Kutza honoruje obszary działań, 
które były mu najbliższe. Odpowiadają im na-
stępujące kryteria istotne dla patrona nagrody: 
sztuka, polityka obywatelska i lokalność. Na-
groda im. Kazimierza Kutza powinna zatem 

honorować osoby, które najpełniej reprezen-
tują idee ważne w działalności Kazimierza 
Kutza: uniwersalność lokalności, połącze-
nie krytyki i afirmacji, wolność twórcza, 
godzenie ludzi za pomocą sztuki. Powinna 
nagrodzić tych, którzy zajmują się światem 
innym, niż tylko własny, i ludźmi, którzy 
troszczą się o innych, są gotowi pracować dla 
wspólnego dobra. Nagroda ma charakter fi-
nansowy i wynosi 50 tys. zł. Annie Dymnej 
wręczona została również statuetka zapro-
jektowana przez Erwina Sówkę, a wykonana 
przez Ksawerego Kaliskiego oraz dyplom. 
Fundatorem nagrody i jednym z jej inicjato-
rów jest prezydent miasta Katowice Marcin 
Krupa. 

Przy ulicy Wypoczynkowej 3 w Szopieni-
cach znajduje się mural przedstawiający Kazi-
mierza Kutza. Grafikę zaprojektował Erwin 
Sówka, ostatni z malarzy słynnej Grupy Ja-
nowskiej. Mural został namalowany na ścia-
nie familoka, w którym wychowywał się 
Kazimierz Kutz. Wizerunek reżysera jest ba-
śniowy i oniryczny, jak większość obrazów 
malarza. Mural przedstawia charaktery-
styczne zabudowania pobliskiej Huty Metali 
Nieżelaznych, która przez dziesięciolecia była 
największym zakładem przemysłowym Szo-
pienic. Wykonaniem zajęła się firma NIETAK.
eu i Łukasz Zasadni. Mural powstał z inicja-
tywy „Gazety Wyborczej” – przy współ-
pracy z miastem Katowice.  (RED)
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  Kopalnia "Kleofas"

Dom przy pl. Ogród Dworcowy 4 w którym mieszkał Kazimierz Kutz
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STOP POŻAROM TRAW

Wypalanie traw szkodzi 
przyrodzie i zagraża życiu ludzi
W Polsce za większość pożarów traw 
odpowiedzialny jest człowiek. Prze-
łom zimy i wiosny to okres, w którym 
wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw 
na łąkach i nieużytkach rolnych. Nie-
stety, wciąż panuje u niektórych osób 
błędne przekonanie, że palenie suchej 
trawy użyźnia w naturalny sposób glebę, 
powodując szybszy i bujniejszy wzrost 
młodej trawy, co ma przynosić rzekome 
korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Nic 
bardziej mylnego! Problem niestety do-
tyka także naszego miasta. 
Pożary traw to także bardzo duże za-
grożenie dla lasów. Z uwagi na znaczne 
zalesienie niektórych województw te-
reny upraw rolniczych i leśnych dość 
często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz 
przenikają się. Ogień z nieużytków nie-
jednokrotnie przenosi się na obszary 
leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne 
drzewostany, które po pożarze odra-
dzają się przez wiele dziesiątków lat. 
Podczas pożaru powstaje także duże 
zadymienie, które jest groźne dla osób 

przebywających w bezpośrednim są-
siedztwie miejsca zdarzenia i powoduje 
zmniejszenie widoczności na drogach.

Wypalanie traw jest nie tylko niebez-
pieczne, ale też niedozwolone! Za wykro-
czenia tego typu grożą surowe sankcje: 
kara aresztu, nagany lub grzywny do 5 tys. 
zł. Natomiast za sprowadzenie zagroże-
nie dla życia lub zdrowia wielu osób albo 

mienia w wielkich rozmiarach, mające po-
stać pożaru, grozi więzienie do 10 lat. Dlatego 
strażacy przypominają, że trwa ogólnopol-
ska kampania „STOP pożarom traw!”. Jej 
głównym celem jest zmniejszenie liczby po-
żarów. Jednak nie mniej ważny jest aspekt 
edukacyjny kampanii polegający na uświa-
damianiu, jakie zagrożenia mogą być zwią-
zane z podpalaniem nieużytków rolnych. 

Warto przytoczyć same suche, ale jakże 
wymowne liczby: w Polsce w 2020 roku 
odnotowano 4322 pożary traw, o łącznej 
powierzchni ponad 1200 ha. Dwie osoby 
zostały ranne, jedna zginęła. Rok wcze-
śniej w 5755 pożarach zginęły 4 osoby. 
Statystycznie strażacy wyjeżdżali do po-
żarów traw i nieużytków rolnych co 9 mi-
nut. W 2019 r. podczas akcji ratowniczych 
związanych z gaszeniem pożarów traw 
zużyto 183 miliony litrów wody, co odpo-
wiada pojemności 49 basenów olimpijskich. 
Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich 
charakter i zazwyczaj duże rozmiary, an-
gażują dużą liczbę strażaków i zasobów ra-
towniczych. Każda tego typu interwencja 
to poważny wydatek finansowy. Strażacy, 
zaangażowani w gaszenie pożarów traw 
na łąkach i nieużytkach, w tym samym cza-
sie mogą być potrzebni do ratowania życia, 
zdrowia i mienia w innym miejscu. Może się 
zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi zwią-
zaną z wypalaniem traw nie dojadą na czas 
tam, gdzie są bardzo potrzebni. Więcej na: 
www.stop pożarom traw.pl.  (MM, JG)

KATOOBYWATEL

SprzątaMy Dzielnice  
po raz czwarty w Katowicach
Ruszyła czwarta edycja akcji Sprzą-
taMy Dzielnice. Jak co roku miesz-
kańcy wraz ze Stowarzyszeniem 
Wolnej Herbaty wysprzątają pięć 
miejsc w mieście. 
– Katowice są jednym z najbardziej zie-
lonych miast w Polsce. Prawie połowa 
naszego miasta to tereny zielone – parki, 
lasy, skwery. Mamy także piękną archi-
tekturę i dzielnice o różnym charakte-
rze. Jednak abyśmy mogli cieszyć się ze 
spędzania czasu w tych miejscach, mu-
simy wszyscy o nie dbać – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic. – Dlatego za-
chęcam do włączenia się w akcję, w której 
każdy z mieszkańców może zadbać o Ka-
towice – dodaje prezydent.

Akcja składa się z trzech etapów. Do  
4 kwietnia mieszkańcy mogli zgłaszać 
tereny do posprzątania. Stowarzyszenie 
Wolnej Herbaty wybierze dwadzieścia pro-
pozycji, na które następnie będzie można 
głosować. W pięciu miejscach z najwięk-
szą liczbą głosów zostaną zorganizowane 
wydarzenia łączące zbieranie śmieci z in-
tegracją lokalnej społeczności i edukacją. 

Mieszkańcy w większości zgłaszają 
tereny zielone, które są lub mogłyby być 
miejscem spacerów i wypoczynku. W ciągu 
ostatnich dwóch edycji udało się uporząd-
kować m.in. tereny w Załężu, Wełnowcu 
(tzw. Alpy Wełnowieckie), Koszutce, Zawo-
dziu i Dąbrówce Małej. 

– W organizowanych przez nas akcjach 
sprzątania wzięło dotąd udział 630 osób. 
Dzięki dużemu zainteresowaniu mieszkań-
ców oraz zaangażowaniu miasta w ciągu 
trzech lat zebraliśmy 34 kontenery od-
padów i 2182 worki śmieci. Policzyliśmy, 
że uporządkowaliśmy w ten sposób teren 
wielkości 135 boisk piłkarskich – mówi 
Olaf Józefoski, prezes Stowarzyszenia Wol-
nej Herbaty. 

ZWIERZĘTA W MIEŚCIE

Wyrzucając jedzenie za okno, 
szkodzimy zwierzętom
W wielu miastach Polski, również w Ka-
towicach uporczywym problemem jest 
podrzucanie żywności w przestrzeni pu-
blicznej. Dotyczy to blokowisk, ale także 
terenów leśnych i parkowych.
Wyrzucane przez okna resztki jedze-
nia z czasem stają się zagrożeniem dla 
wyprowadzanych na spacer zwierząt do-
mowych, ptactwa czy też żyjących dziko 
psów i kotów. Nęcą zapachem także zwie-
rzęta leśne coraz częściej zapuszczające się 
głęboko w nasze blokowiska. Zalegające 
na trawniku resztki, jeśli nie zje ich żadne 
zwierzę, zaczynają gnić, a fetor rozkładają-
cego się mięsa czy nabiału potrafi być bar-
dzo uciążliwy dla mieszkańców zwłaszcza 
najniższych pięter budynków. Choć u wielu 
osób to szkodliwe i potencjalnie niebez-
pieczne zachowanie zapewne jest motywo-
wane dobrymi chęciami, to za zaśmiecanie 
grozi mandat 500 zł. Zgłoszenia dotyczące 
takich sytuacji trafiają regularnie do rad-
nych miejskich i radnych jednostek pomoc-
niczych. – Ludzie nie zdają sobie sprawy, 
że wyrzucanie resztek jedzenia za okno 
przyciąga ptaki, muchy, szczury, dziki i inne 

zwierzęta. Wielu mieszkańców nie rozumie, 
że taka forma „dokarmiania” szkodzi zwie-
rzętom. Nie należy się dziwić, że o zdro-
wie swoich pupilów najbardziej obawiają 
się właściciele psów. Najwięcej odpadków 
znajduje się pod balkonami, można pod nimi 
znaleźć suchy chleb, kości i resztki mięsa. 
Mieszkając w bloku, powinniśmy wiedzieć, 
że takim zachowaniem również zaśmiecamy 
wspólną przestrzeń – mówi Justyna Ruta, 
mieszkanka Giszowca

Z pewnością potrzebna w tej spra-
wie jest edukacja. Jeśli chcemy pomagać, 
pomagajmy mądrze. Na przykład ptaki 
karmimy tylko ziarnami. A bezdomnym ko-
tom i psom można pomóc, wchodząc w kon-
takt z administratorem osiedla, radnymi czy 
pracownikami schronisk dla zwierząt, gdzie 
dostaniemy niezbędne wskazówki.  (SR)

Harmonogram akcji

Etap głosowania: 9 kwietnia – 25 kwietnia
Akcje sprzątania: 8 maja, 15 maja, 22 maja, 
29 maja, 5 czerwca 

Za zaśmiecanie grozi mandat 500 zł.  
Ale podrzucanie jedzenia to nie  
tylko zaśmiecenie, ale też zagrożenie 
dla zwierząt i nieprzyjemny fetor.
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Pożar traw przy ul. Brynicy. W akcji Ochotnicza Straż Pożarna z Szopienic
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WSPÓLNE DZIEDZICTWO

Miasto wesprze renowację siedmiu zabytków
900 tys. zł dofinansowania przekaże 
miasto Katowice na remonty zabytków. 
Dotacje pokryją część wydatków zwią-
zanych z pracami konserwatorskimi przy 
siedmiu zabytkowych obiektach w róż-
nych częściach Katowic.
Wsparcie w wysokości 100 tys. zł zostanie 
przekazane na naprawę i konserwację posa-
dzek lastrykowych w kościele akademickim 
parafii katedralnej pw. Chrystusa Króla. Ko-
ściół akademicki usytuowany jest pod pre-
zbiterium gmachu archikatedry i stanowi 
jego integralną część. Posadzki lastrykowe 
we wnętrzach kościoła, wiatrołapie i na po-
deście wejściowym są w złym stanie, mają 
liczne ubytki i zabrudzenia. 

Dotacja w wysokości 150 tys. zł prze-
znaczona na renowację elewacji wieży ko-
ścioła poniżej hełmu wieży (kolejny etap 
prac) trafi do parafii pw. Świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła. Partie ceglanych elewacji 
wieży będące w złym stanie wymagają kon-
tynuowania prac konserwatorskich rozpo-
czętych w 2012 roku.

172 tys. zł dotacji z przeznaczeniem 
na konserwację organów kościoła katolic-
kiego pw. św. Józefa w Załężu trafi do tam-
tejszej parafii. Planowany do wykonania 
trzeci etap prac obejmuje konserwację wia-
trownic oraz prace przy aparacie dźwięko-
wym. Zabytkowy instrument wybudowany 
przez renomowaną firmę Schlag und Sohne 
ze Świdnicy wymaga zakończenia komplek-
sowej renowacji oraz strojenia w celu przy-
wrócenia pierwotnego brzmienia.

Kolejna dotacja w wysokości 100 
tys. zł trafi do parafii pw. Niepokala-
nego Poczęcia NMP z przeznaczeniem 

na rewitalizację w zakresie remontu dachu 
wraz z sygnaturką oraz remontu stropu 
strychowego budynku usługowo-cmen-
tarnego na cmentarzu katolickim przy ul. 
Francuskiej.

100 tys. zł trafi także do spółki z o.o. sp. 
k. DOMENE Nieruchomości na kolejny etap 
remontu dachu wraz z uzupełnieniem uszko-
dzonych elementów więźby i wymianę stolarki 

okiennej zabytkowej wieży wodnej przy ul. 
Korczaka. 

Dotację w wysokości 180 tys. zł otrzyma 
parafia ewangelicko-augsburska w Szopie-
nicach na remont dachu prezbiterium zabyt-
kowego kościoła Zbawiciela. Planowany do 
realizacji drugi etap prac obejmuje remont 
dachu wraz z wymianą pokrycia na łupek 
naturalny w prezbiterium świątyni. 

Związek Górnośląski dostanie 98 tys. 
zł dotacji na remont budynku przy ul. Stal-
macha 17. Planowany do wykonania w 2021 
roku drugi etap izolacji przeciwwilgociowej 
obejmuje elewację południową. Przyziemie 
oraz piwnice budynku są nadal w części sil-
nie zawilgocone, co skutkuje odpadającym 
tynkiem i zagrzybieniem wnętrz. 

(MICHAŁ MALINA)

REWITALIZACJA

Plac na Glanc 2021 wybrany. To podwórko przy ul. Ludwika
Katowice Miasto Ogrodów zrealizu-
je tegoroczną odsłonę projektu Plac 
na Glanc na podwórku przy ul. Ludwika 
1,3–5 w Bogucicach.
Bogucice zostały już wcześniej wybrane 
jako dzielnica, w której zostanie w tym roku 
odnowione jedno z podwórek. Projekt Plac 
na Glanc Bogucice został zgłoszony przez 
Katowice do programu Partnerska Inicja-
tywa Miast, gdzie otrzymał dofinansowa-
nie w wysokości 90 tys. zł. Dodatkowe 10 
tys. zł jako wkład własny pochodzi z bu-
dżetu instytucji Katowice Miasto Ogrodów.

Harmonogram programu sprawił, 
że proces wyboru samego podwórka został 
przyspieszony. Mieszkańcy zgłaszali swoje 
propozycje, które sprawdzali koordynatorzy 
Placu na Glanc z Miasta Ogrodów. Insty-
tucja otrzymała wiele ciekawych zgłoszeń 
od mieszkańców. Wybór mógł paść jednak 
tylko na jedno miejsce.

Podwórko przy ulicy Ludwika 1,3–5 
jest dużą, otwartą przestrzenią, z której 
korzystają liczni mieszkańcy okolicznych 
kamienic. Jednocześnie to miejsce mocno 
zdegradowane, z nawierzchnią w złym 
stanie, na którym zalega woda deszczowa 
czy z topniejącego śniegu, i pozbawione czę-
ści rekreacyjnej.

Pierwsze spotkanie z mieszkań-
cami i wstępne konsultacje projektowe za-
planowane były na 15 marca.

Na rewitalizację przeznaczona jest 
kwota 100 tys. zł. To niemal dwa razy wię-
cej, niż kosztowały dotychczasowe rewita-
lizacje podwórek w ramach Placu na Glanc. 
Projekt jest formą realizacji programu 
Partnerskiej Inicjatywy Miast przy współ-
finansowaniu ze środków Unii Europej-
skiej, w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2014–2020.

(KMO)

Podwórko przy ulicy
Ludwika 1,3–5 jest dużą, 
otwartą przestrzenią, 
z której korzystają liczni 
mieszkańcy okolicznych
kamienic. Jednocześnie 
to miejsce mocno
zdegradowane, 
z nawierzchnią w złym
stanie, na którym zalega 
woda deszczowa
czy z topniejącego śniegu,
i pozbawione części
rekreacyjnej
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Prezbiterium kościoła ewangelickiego w SzopienicachWieża wodna przy ul. Korczaka
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SPIS POWSZECHNY – WAŻNE INFORMACJE

Od 1 kwietnia do 30 czerwca Główny Urząd 
Statystyczny przeprowadza narodowy spis 
powszechny ludności i mieszkań 2021. 

Spisem objęci są mieszkańcy Polski – 
zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, oraz 
stali mieszkańcy Polski przebywający 
w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samospis 
internetowy. Wystarczy wejść na stronę 
Głównego Urzędu Statystycznego: spis.
gov.pl i wypełnić formularz spisowy. Je-
żeli ktoś nie może tego zrobić we wła-
snym zakresie w domu, to na czas trwania 
spisu urzędy gmin przygotowały specjalne 

miejsca, gdzie można wykonać samospis. 
W Katowicach dwa ogólnodostępne sta-
nowiska komputerowe znajdują się w bu-
dynku Urzędu Miasta przy Rynku 1.

Nie możesz wykonać samospisu inter-
netowego? Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 
99 i spisz się przez telefon.

Jeśli nie spiszesz się przez internet ani 
przez telefon, skontaktuje się z Tobą rach-
mistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby 
przeprowadzić spis. Zgodnie z Ustawą 
o narodowym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić 
mu przekazania danych.

Pamiętaj, że udział w spisie jest dla 
każdego obowiązkowy – tak stanowi 
ustawa spisowa. Odmowa udziału w spi-
sie powszechnym grozi karą grzywny 
na podstawie art. 57 ustawy o staty-
styce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są bez-
pieczne, ponieważ chroni je tajemnica 
statystyczna. Dane jednostkowe zbierane 
i gromadzone w badaniach przeprowa-
dzanych w ramach statystyki publicznej 
są poufne i podlegają szczególnej ochro-
nie. Pracownicy statystyki publicznej są 
zobowiązani do przestrzegania tajem-
nicy statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co zostaniesz za-
pytany w spisie? Zapoznać się z ustawą 
spisową? Zweryfikować rachmistrza? 
Wejdź na spis.gov.pl.

Jeśli nie jesteś pewien, czy osoba poda-
jąca się za rachmistrza rzeczywiście nim 
jest, możesz to zweryfikować pod nr. tel. 
22 279 99 99.

W trakcie spisu zostaniemy zapytani 
m.in. o nasze dane, adres zamieszkania, 
dane osoby w mieszkaniu, relacje rodzinne. 
Więcej informacji o pytaniach znajduje się 
na stronie: https://spis.gov.pl/lista-pytan-
-w-nsp-2021/.

107  
stacji roweru miejskiego

8112  
nowych użytkowników 
rowerów miejskich w 2020 r.

71,5 tys. 
osób zarejestrowanych  
w systemie

5,7 mln zł 
przeznaczono w tym roku 
na funkcjonowanie sieci 
wypożyczalni rowerów

Ważnym czynnikiem w zakresie roz-
woju infrastruktury rowerowej jest tak-
że współpraca z sektorem prywatnym, 
chętnie inwestującym w ekologicz-
ny transport.
– Wspólnie pokazujemy, że współpraca 
miasta z biznesem, uczelniami czy cen-
trami handlowymi ma wymierny efekt dla 
naszych mieszkańców. Sponsorskie stacje 
rowerowe znacząco podnoszą możliwości 
mieszkańców Katowic 
w zakresie podróżowania po mieście i po-
kazują, że społeczna odpowiedzialność biz-
nesu i placówek naukowych sprawdza 
się u nas w praktyce – podkreśla Marcin 
Krupa. 

W tym sezonie wraz ze zwiększeniem 
liczby stacji zwiększy się także liczba 
rowerów : do ponad 800. Do dyspozy-
cji mieszkańców ponownie będą rowery 
cargo (20 sztuk), które służą do przewozu 
załadunku do 100 kg lub czworga małych 
dzieci. 

Na funkcjonowanie automatycz-
nych stacji rowerów miasto Katowice 
przeznaczy w tym roku ok. 5,7 mln zło-
tych. W ramach tej kwoty operator uru-
chamia dotychczasowe stacje, zamontuje 
kolejne, a także będzie odpowiedzialny 
za serwis systemu przez cały okres jego 
działania, a ponadto za zapewnienie 
środków bezpieczeństwa użytkowni-
ków w związku z utrzymującą się pan-
demią.

KONTYNUACJA ZE STR. 1

Sezon rowerowy:  
nowe stacje  
roweru miejskiego
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Katowice Miasto Ogrodów
Instytucja Kultury 

im. Krystyny Bochenek
pl. Sejmu Śląskiego 2

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

www.miasto-ogrodow.eu

Uwaga! W związku z wprowadzonymi 
nowymi zasadami bezpieczeństwa w całym 
kraju Katowice Miasto Ogrodów pozostaje 

zamknięte do dnia 9 kwietnia (z możliwością 
przedłużenia). Zachęcamy do śledzenia 

naszych działań on-line na miasto-ogrodow.
eu oraz na Facebooku @2016katowice. 

WYSTAWY  
W GALERIACH MIASTA OGRODÓW

Teresa Solarz, 
„Kolejowa przystań”
Wystawa w Galerii Engram do 30 maja
Zmienne i ulotne stany światła uchwycone 
na fotogramach autorstwa Teresy Solarz – aktyw-
nej członkini Stowarzyszenia Miłośników Fotogra-
fii oraz Sekcji Fotograficznej przy Miejskim Klubie 
im. Jana Kiepury w Sosnowcu. 

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

2 kwietnia, godz. 18.00 – oprowadzenie 
autorsko-kuratorskie po wystawie – on-
-line FB @GalerieMiastaOgrodow
Rychlicki na swojej najnowszej wystawie przy-
gląda się właśnie „ogrodom szczęśliwości”: miej-
scom pełnym życia, krainom mlekiem i miodem 
płynącym, oazom, rajom na ziemi – tyle, że kiedyś, 
w przeszłości, bo obecnie pozbawionym sensów, 
nadziei i obietnic, często martwym. (Jakub Dziewit 
– Wstęp. Fragment)

Krzysztof Ślachciak,  
„Bardziej prawdopodobne, 
że nie jesteśmy wyjątkowi”
14 kwietnia, godz. 18.00 / wernisaż  
– on-line FB @GalerieMiastaOgrodow
Wystawa interdyscyplinarna w Galerii Pustej
Krzysztof Ślachciak – polski artysta fotograf. 
Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. 
Od 2008 roku zawodowo zajmuje się fotografią 
reklamową. Do tej pory prezentował swoje prace 
podczas przeszło 40 wystaw i wydarzeń fotogra-
ficznych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Open call do wystawy  
„Stan nieważkości”
Wystawa w Galerii Miasta Ogrodów w ramach pro-
jektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości ar-
tystycznej”, współfinansowanego z programu Unii 
Europejskiej „Kreatywna Europa”. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 kwietnia.  
Szczegóły na miasto-ogrodow.eu

Marek Krzysztof 
Lasecki „Portrety”
Wystawa prezentowana  
w Galerii 5 do 13 czerwca
Pełne życia, śmiałych kontrastujących ze sobą 

barw i utrzymane w klimacie abstrakcyjnym por-
trety malarskie Marka Krzysztofa Laseckiego – 
malarza, grafika, surdopedagoga i znanego anima-
tora kulturalnego środowiska artystycznego osób 
niesłyszących w Polsce. 

Agata Knapik 
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 kulturą 
masową, zderzając je często z kulturą wysoką. 
Sarkazm i ironia stanowią nieodłączne elementy jej 
twórczości. Uczestniczka wystawy w ramach Mię-
dzynarodowego Przeglądu Rysunku Figuratywnego 
Figurama 2019, finalistka konkursu Młode Wilki 
2019.

Dawid Kubek 
Wernisaż: 29 kwietnia, godz. 17.00 – on-
-line na profilu FB Galerii Pojedynczej

Wystawa pracy w Galerii Pojedynczej do 23 maja
Współpraca z Akademią Sztuk Pięknych w Kato-
wicach
Dawid Kubek - student Akademii Sztuk Pięknych w 
Katowicach. Specjalizuje się w grafice cyfrowej i w 
działaniach interdyscyplinarnych.

Wypatrywanie absolutu
Wystawa w Galerii Ściana Sztuki Dziecka  
do 30 maja
Prezentacja instalacji artystycznych powstałych 
podczas działań akcyjnych pod tym samym tytu-
łem realizowanych w marcu br. W akcji uczest-
niczyli artyści: Anna Krasnodębska-Okręglicka, 
Magdalena Sołtysik, Piotr Lutyński, Tomasz 
Okręglicki oraz dzieci i podopieczni z instytu-
cji partnerskich projektu, tj.: Pałacu Młodzieży 
w Katowicach, Galerii Sztuki Współczesnej BWA 
w Katowicach, Stowarzyszenia „Arteria” w Kato-
wicach, Miejskiego Przedszkola nr 35 w Katowi-
cach i Future Artist.
Wydarzenie jest częścią projektu „CreArt. Sieć 
miast na rzecz twórczości artystycznej”/„CreArt. 
Network of Cities for Artistic Creation” współfinan-
sowanego w ramach programu Unii Europejskiej 
„Kreatywna Europa”.

PROJEKTY

Cyfrowe archiwum historyczne  
ul. Kościuszki
Która kamienica jest najstarsza? Ile sklepów 
kolonialnych znajdowało się przy ulicy? Kim 
jest rodzina Zimmermannów? Jak wyglądały 
szyldy reklamowe 80 lat temu? Jakie cieka-
wostki kryje Park Kościuszki? Eksploruj archi-
walne zdjęcia, pocztówki i dokumenty, infor-
macje o kamienicach i mapy. Poznaj historię 
ulicy Kościuszki w skali makro! Prezentujemy 
Cyfrowe archiwum historyczne ul. Kościuszki 
– najnowszy projekt Medialabu Katowice. Dofi-
nansowano ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego
Adres portalu: kosciuszki.medialabkatowice.eu/

KATOWICKI RADAR MUZYCZNY

Czwarty panel dyskusyjny on-line  
(FB @2016katowice) pod hasłem  
„Jesteśmy z Polski. O eksporcie polskiej  
muzyki” w dniach 8 kwietnia 
Gość specjalny: Michał Hajduk – aktywny promo-

tor muzyki, manager i kurator klubów muzycznych, 
booker festiwalowy i manager zespołów. Od 2008 
roku odpowiedzialny w Instytucie Adama Mickie-
wicza za program Don’t Panic! We’re from Poland, 
a w szczególności za zoom dziedzinowy, koncep-
cje merytoryczne i prezentacje dotyczące polskie-
go rynku muzycznego. 
Dodatkowe informacje: mateusz.zegan@miasto-
-ogrodow.eu

PROJEKTY DZIAŁU EDUKACJI 
MUZYCZNEJ

„Przed wielkimi konkursami”
Koncert transmitowany on-line 13 kwietnia,  
godz. 18.00 – FB @2016katowice
Andrzej Wierciński – fortepian, Alicja Kotyl – pro-
wadzenie
Program: L. van Beethoven, F. Chopin, F. Liszt,  
S. Rachmaninow, G. Ligeti

Koncert transmitowany on-line 20 kwietnia,  
godz. 18.00 – FB @2016katowice
Andrzej Wierciński – fortepian. Alicja Przytuła – 
prowadzenie
Program: D. Scarlatti, J.S. Bach/F. Busoni, F. Schu-
bert/F. Liszt, S. Prokofjew

Wirtualna Galeria 
Młodych Wirtuozów
Koncert transmitowany on-line 17 kwietnia,  
godz. 18.00 – FB @2016katowice
Cykl prezentujący twórczość młodych, stojących 
u progu kariery artystów.
Dotychczas zaprezentowano twórczość Michała 
Orlika, Rafała Kleszcza oraz Stanisława Napierały

Dzieci w sieci
Audycja edukacyjna online dla dzieci z pierwszych 
klas szkół podstawowych

Transmisja on-line 21 kwietnia,  
godz. 10.00 – FB @2016katowice
Natalia Szymczyk – skrzypce, Agata Brachman-
-Szymczyk – flet, Dagmara Niedziela – fortepian, 
Alicja Kotyl – prowadzenie
Program: N. Paganini, H. Wieniawski, P. Sarasate, 
E. Grieg

Szkicownik muzyczny
Autorska audycja Alicji Przytuły o pięknie ukrytym 
w muzyce, prezentowanej na żywo przez zaproszo-
nych artystów.

Transmisja online: 24 kwietnia,  
godz. 18.00 – FB @2016katowice
Sulamita Ślubowska – skrzypce, Grzegorz Biegas 
– fortepian, Alicja Przytuła – prowadzenie
Program: F. Kreisler, G. Dinicu

Future Artist
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, arty-
styczne zadanie. Znajdziecie je tutaj: Facebook.
com/groups/FAjakFutureArtist

10 oraz 24 kwietnia o 10.00 – spotkania dla 
dzieci indywidualnych na platformie ZOOM
Grupy indywidualne zapraszamy do współpracy 
w formie przekazu kart pracy twórczej. Informacje 
o dostępie do konta i zapis do grup ewa.kokot@
miasto-ogrodow.eu

Warsztaty fotograficzne  
dla dzieci niesłyszących  
i słabosłyszących
Spotkania online pod hasłem: „Wielokrotna eks-
pozycja”. Prowadzenie: Kinga Hołda-Justycka. 
Informacje, zapisy: kinga.holda-justycka@miasto.
ogrodow.eu
Harmonogram spotkań:
10 kwietnia, godz. 12.00 – 14.00 / spotkanie dla 
dzieci 8 – 12 lat 
17 kwietnia, godz. 12.00 – 14.00 / spotkanie dla 
osób w wieku 13 – 20 lat

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 prac z kolekcji BWA
do 25 kwietnia
Wystawa prezentująca dzieła wybranych artystów 
z kolekcji Galerii Sztuki Współczesnej BWA, m.in. 
Jana Berdyszaka, Edwarda Dwurnika, Janusza 
i Haliny Eysymontów, Zbigniewa Libery, Heinza 
Macka czy Zenona Moskwy.
Przez pryzmat dzieł sztuki ekspozycja będzie 
opowiadała nie tylko o przemianach stylów obser-
wowanych w sztuce drugiej połowy XX wieku, ale 
przede wszystkim o historii zapisanej w archiwum 
tematów i zagadnień, które fascynowały twórców 
w ostatnich dekadach. 

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.



21www.katowice.eu INFORMATOR

Centrum Sztuki Filmowej  
- Kino Kosmos

ul. Sokolska 66; tel. 32 258 05 08 (program)
e-mail: kasa@kosmos.katowice.pl
rezerwacja biletów: 32 258 05 08

www.kosmos.katowice.pl

Kryptonim „Obiekt”. 
Czyli cud nad Rawą
8 kwietnia, godz. 18.00, w katowickim 
Kinie Kosmos odbędzie się premierowy 
pokaz filmu dokumentalnego „Krypto-
nim Obiekt. Czyli cud nad Rawą” Woj-
ciecha Wikarka, śląskiego filmowca. 
To opowieść o sportowym wydarzeniu z 1976 roku 
– katowickich mistrzostw świata w hokeju na lo-
dzie grupy „A”. Polska reprezentacja w inaugura-
cyjnym meczu pokonała drużynę ZSRR 6:4 i jest 
to jedyne zwycięstwo z tą drużyną w historii do 
dzisiaj. O tych mistrzostwach krąży wiele opowie-
ści i anegdot, które w filmie opowiedzą nasi repre-
zentanci hokejowej drużyny, trenerzy, dziennikarze 
sportowi, sędziowie, oraz lekarze polskiej ekipy. 
Wspomnienia będą ilustrowane materiałami ar-
chiwalnymi TVP Katowice oraz licznymi zdjęciami 
i pamiątkami zachowanymi do dzisiaj. 8 kwietnia 
upłynie dokładnie 45 lat od tych wydarzeń!
„Kryptonim Obiekt. Czyli cud nad Rawą” (50 min, 
rok prod. 2021, pomysł i realizacja: Wojciech Wi-
karek)
Bilety: 15 zł
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NASZE

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/

Wystawa „Polska czy Niemcy?  
Plebiscyt na Górnym 
Śląsku – 20 marca 1921”
20 marca przypada 100. rocznica plebiscytu na Gór-
nym Śląsku. Z tej okazji Biblioteka Śląska przygotowa-
ła wystawę „Polska czy Niemcy? Plebiscyt na Górnym 
Śląsku – 20 marca 1921”. Na 25 planszach (ekspo-
nowanych od 19 marca w holu głównym Biblioteki 
Śląskiej oraz w wersji elektronicznej w Śląskiej Biblio-
tece Cyfrowej) opowiedziano historię tego ważnego 
wydarzenia. Wykorzystano wyłącznie bogate zbiory 
plebiscytoriów, jakie zgromadziła śląska książnica 
(fotografie, grafikę, rękopisy, druki ulotne i czasopisma  
z epoki). Szczególnie ciekawe i unikatowe są orygi-
nalne albumy karykatur plebiscytowych Stanisława 
Ligonia, Antoniego Romanowicza i Stanisława Anto-
niewicza. 
Od 19 marca dostępna będzie tylko wersja elek-
troniczna wystawy, uruchomienie tradycyjnego 
zwiedzania będzie zależało od sytuacji epidemio-
logicznej.

Tomik „Plejady” Wojciecha Brzoski to kolejna pu-
blikacja w bibliotecznej serii Ut Pictura Bibliothe-
ca. M.K.E. Baczewski określa autora tego zbioru 
jako „poetę na wzór baudelaire’owskiego transcen-
dentalisty: arcyobserwatora świata przygodnych 
zdarzeń, które tym samym – już przez sam akt 
zaobserwowania i nadania im literackiego odbicia 
– zostają uwznioślone i otoczone aureolą sensu”.
Wojciech Brzoska nagrał także kilka płyt, w tym 
z trio Piksele, którego utwory z tekstami z „Plejad” 
można znaleźć na serwisie YouTube. Publikacja 
powstała w ramach projektu „Kontynuacje” orga-
nizowanego przez Instytut Literatury jako część 
„tarczy dla literatów”.

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

Mentimeter i Fotoramio 
(kursy e-learningowe)

od 1 kwietnia
Na naszej platformie Moodle (moodle.pbw.ka-
towice.pl) opublikowaliśmy dwa nowe szkolenia  
e-learningowe: „Mentimeter – szybki sondaż” oraz 
„Fotoramio – obróbka zdjęć online”.
Obecnie prowadzimy nabór uczestników na 13 te-
matów. Na kursy można zapisywać się samodziel-
nie, po założeniu konta na stronie: moodle.pbw.
katowice.pl/login/index.php.

Tak to nawet dziecko potrafi!  
Krok w sztukę współczesną  
(wykład)

19 kwietnia, godz. 11.00, scena Teatru 
Śląskiego w Galerii Katowickiej. Wstęp 1 zł

Kolejne zajęcia dla seniorów w ramach cyklu 
„Sztukowanie”. Opowieści o dziełach mistrzów. 
Przyjemnie. Ciekawie. Przystępnie. Bez dalekich 
podróży zaglądamy do największych muzeów 
świata i opowiadamy o życiu niezwykłych artystów 
i artystek!
Uwaga! W spotkaniu może uczestniczyć maksy-
malnie 70 osób.

Bezpłatne usługi webowe  
w edukacji najmłodszych  
(webinarium)

21 kwietnia, godz. 13.30
Uczestnicy szkolenia poznają wybrane narzędzia 
internetowe, które można wykorzystać w celach 
edukacyjnych i rozrywkowych. Udział w szkoleniu 
polecany nauczycielom, wychowawcom i rodzi-
com.

Miejska  
Biblioteka Publiczna 

ul. Kossutha 11;  
tel. 32 254 60 98

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

DLA DZIECI

Skarpetkowe zabawy z wyobraźnią – spotkanie 
on-line z Justyną Bednarek, autorką książek dla 
dzieci o przygodach zwariowanych skarpetek. Spo-
tkanie dla dzieci w wieku 6–10 lat z okazji Między-
narodowego Dnia Książki dla Dzieci.

1 kwietnia, godz. 11.00,  
Facebook: MBPKatowiceFilia28

Basia w Bibliotece i inne wątki – spotkanie on-line 
z Zofią Stanecką, autorką książek dla dzieci o przy-
godach małej Basi. Spotkanie dla dzieci w wieku 
przedszkolnym. 

15 kwietnia, godz. 11.00,  
Facebook: MBPKatowice

DLA DOROSŁYCH

Psychodietetyczne podejście do diety, czyli o tym, 
jak zmienić swoje nawyki żywieniowe bez rezygna-
cji z ulubionych dań – prezentacja on-line diete-
tyczki Katarzyny Bieg.

10 kwietnia, Facebook: MBPKatowiceFilia12

Spotkanie autorskie z Anną Rozenberg – spotkanie 
on-line z debiutującą pisarką, autorką kryminału 
„Maski pośmiertne”. 

15 kwietnia, godz. 17.00,  
Facebook: MBPKatowiceFilia14

Spotkanie autorskie on-line z Tomaszem Mich-
niewiczem – reportażystą, fotografem, podróżni-
kiem, autorem książek „Chrobot. Życie najzwyklej-
szych ludzi świata”, „Świat równoległy”, „Samsara, 
na drogach, których nie ma”, „Gorączka. W świecie 
poszukiwaczy skarbów”. Spotkanie z okazji Świa-
towego Dnia Książki i Praw Autorskich. 

23 kwietnia, godz. 17.00,  
Facebook: MBPKatowiceFilia16

DK „Ligota”
ul. Franciszkańska 33

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

www.mdkligota.dt.pl

SPOTKANIA ON-LINE KLUBU 
DYSKUSYJNEGO 

„Odsłuch Kaczmarskiego”
 12 kwietnia, godz. 18.00
Spotkanie poświęcone pamięci Jacka Kaczmar-
skiego – poety, pieśniarza, kompozytora, autora 
tekstów – organizowane z okazji 17. rocznicy jego 
śmierci. Transmisja na facebook.com/mdkligota.

„Moje muzyczne pasje”
19 kwietnia, godz. 18.00
Gościem Klubu będzie Krzysztof Gorajski – gi-
tarzysta wykonujący muzykę religijną i country. 
Transmisja na facebook.com/mdkligota.

Zapraszamy również na nasze strony – internetową 
www.mdkligota.pl i facebookową www.facebook.
com/mdkligota. Tam znajdziecie propozycje róż-
norodnych zajęć i cykli tematycznych, które regu-
larnie publikujemy.

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
7, 14 kwietnia, godz. 17.00
Projekcje animowanych przebojów dla najmłod-
szych. Wstęp wolny. 

Dobry film
21, 28 kwietnia, godz. 18.00
Projekcje najnowszych filmowych przebojów oraz 
klasyki kina. Wstęp wolny.

Ekowarsztaty artystyczne
21 kwietnia, godz. 17.30
Warsztaty z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi.

1994 normalnie… 
Przed lockdownem
do 31 maja 2021
Wystawa obrazów autorstwa Ireneusza Botora – 
portretów zbiorowych z lat 1993–1998.

Piotrowice,  
ul. gen. Z. Jankego 136

Wypożyczalnia  
Gier Planszowych
Zapraszamy do Wypożyczalni Gier Planszowych. 
Znajdziecie tu wiele najnowszych tytułów na 
rynku, które umilą wam czas wolny. Wybrane gry 
prezentujemy także on-line. Najbliższa prezenta-
cja odbędzie się 21 kwietnia – Pentago. Genialnie 
zakręcona gra logiczna.
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Treningi umysłu dla seniorów 
środy, godz. 11.00
W ramach Klubu Aktywnego Seniora „Każdy 
może…” zapraszamy seniorów do udziału w trenin-
gach umysłu aktywizujących pamięć, uwagę, wy-
obraźnię oraz szybkość reakcji. Celem zajęć jest 
zapobieganie procesom degeneracyjnym mózgu 
lub ich opóźnianie tak, aby jak najdłużej pozostać 
w dobrej formie. Do czasu ograniczenia działalno-
ści MDK z powodu pandemii zajęcia odbywają się 
on-line za pomocą aplikacji ZOOM.

Gipsowy kot – rzeźbiarskie  
warsztaty on-line
14 kwietnia, premiera
Nauczymy się krok po kroku, jak przygotować pro-
stą formę odlewniczą z blachy, a następnie wyko-
nać odlew z gipsu. Film instruktażowy dostępny na 
stronie internetowej MDK.

Arteterapia dla seniorów, cz. I
20 kwietnia, godz. 10.00
Zajęcia w ramach inicjatywy lokalnej „Klub aktyw-
nego seniora – Każdy może…”, podczas których 
będziemy uczestniczyć w wyciszającej sesji tera-
peutycznej wykorzystującej elementy sztuki bud-
dyzmu tantrycznego i medytacji.

Świecący domek – rzeźbiarskie  
warsztaty on-line
28 kwietnia, premiera
Tym razem dowiecie się, jak wykonać lampion – do-
mek z gliny metodą łączenia plastrów. Film instrukta-
żowy dostępny na stronie internetowej MDK.

Murcki, ul. P. Kołodzieja 42

Pracownia działań twórczych
poniedziałki, godz. 16.00
Zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży. Two-
rzymy prace oparte na wzornictwie lokalnym i ślą-
skich tradycjach. Obowiązują zapisy.

Fitness, mama i ja
poniedziałki, godz. 17.30
Zajęcia fitness z trenerem personalnym dla mam 
z dziećmi. Podczas gdy mamy ćwiczą, dzieciaki 
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 
Fedaków”. Poznajemy też lokalne śpiewki i instru-
menty. Obowiązują zapisy.

Zarzecze, ul. P. Stellera 4

Trochę bardziej zielony telefon
15 kwietnia, godz. 17.00
Stworzymy wyjątkowy, ekologiczny stojaczek na 
telefon komórkowy. Obowiązują zapisy.

Zioła i ziółka
29 kwietnia, godz. 17.00
Z okazji Dnia Ziemi zapraszamy na warsztaty, na 
których stworzymy minihodowle roślin w ekodo-
niczkach.

Podlesie, ul. Sołtysia 25

Mój własny zielnik
7 kwietnia, godz. 17.00
Ekowarsztaty artystyczne. Stworzymy wyjątkowy, 
ogródkowy zielnik. Obowiązują zapisy.

Żółwie i żółwiki
21 kwietnia, 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

SALON ARTYSTYCZNY 
„Historie z mojego placu” 
12 kwietnia, godz. 17.00
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Grzego-
rzem Poloczkiem. Wieczór autorski Grzegorza 
Poloczka, w trakcie którego będziemy mogli po-
znać nieco inne niż dotychczas oblicze słynnego 
kabareciarza, dawnego członka Kabaretu Rak 
i konferansjera. Prowadzenie: Hanna Grabowska-
-Macioszek.
Ilość miejsc ograniczona. Bilet wstępu 10 zł / z ka-
towicką kartą Aktywnego Seniora 5 zł
Bilety można nabyć w kasie MDK codziennie w go-
dzinach 8.00–19.30
W przypadku braku możliwości spotkania stacjo-
narnego wydarzenie odbędzie się on-line. 

Stwórzmy sobie arcydziełko
21 kwietnia
Warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci.
W przypadku braku możliwości spotkania stacjo-
narnego warsztaty zostaną przeprowadzone w for-
mie on-line.

#MDKKREATYWNIE
26 kwietnia

Kolejny odcinek twórczego działania on-line, a w nim kre-
atywne pomysły na to, jak z prostych codziennych rzeczy, 
które każdy z nas ma w domu, stworzyć wspaniałe cuda.
Materiały dostępne są na naszej stronie interneto-
wej, Facebooku i kanale YouTube.

XXII Ogólnopolski Turniej 
Jednego Wiersza
kwiecień
Zapraszamy do udziału w naszym ogólnopolskim 
konkursie poetyckim. Jak co roku na zwycięzców 
czekają nagrody. Konkurs jest adresowany do 
osób, które ukończyły przynajmniej 16. rok życia.
Zgłoszenia przyjmujemy w formie elektronicznej 
na adres mailowy: TJW2021@mdkkoszutka.pl

Takie miejsce.  
Konkurs plastyczny
My wiemy, jaki jest nasz dom kultury, a wy? Chce-
my poznać waszą artystyczną wizję naszego MDK. 
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z kato-
wickich przedszkoli i szkół podstawowych.

Konkurs trwa do 9 maja

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

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

www.mdk.katowice.pl

Wielkanocna ceramika 
9 kwietnia
Prace o tematyce świątecznej wykonane przez 
uczestników ćwiczeń ceramiki – wystawa on-line. 

Bajtle malują 
12 kwietnia 
Wspominamy, co zmalowały dzieci w roku 2020 – 
wystawa stacjonarna i on-line. 

Seria baletowa: Filmy i se-
riale z baletowym wątkiem 
14 kwietnia
Wpis on-line 

Łapacz snów  
– wystawa on-line
16 kwietnia, 
Jak połączyć ceramikę z innymi naturalnymi materiała-
mi – projekty i wykonanie: uczestnicy ćwiczeń ceramiki. 

Kolorowy motyl  
– warsztaty on-line
21 kwietnia
Bibułkowy witraż.

Kolorowy dywanik
29 kwietnia
Warsztaty tkackie on-line 

 Filia nr 1 
Katowice, ul. obr. Westerplatte 10  

tel./fax 32 256 99 77

Wystawa retrospektywna  
laureatów Konkursu 
Plastycznego dla Twórców 
Nieprofesjonalnych  
im. Pawła Wróbla 
w Szopienicach
do 8 kwietnia, sala widowiskowa
Wstęp wolny.

,,Pamiętaj z nami  
o powstaniach śląskich” 
Balkon sali widowiskowej
Wystawa plakatów upamiętniających wybranych bo-
haterów walk o przynależność Górnego Śląska do Pol-
ski, powstałych na podstawie koloryzowanych, archi-
walnych fotografii ze zbiorów katowickiego oddziału 
IPN. Wybrani bohaterowie to m.in.: Wojciech Korfanty, 
Robert Oszek, Henryk Słowik, Józef Piłsudski, Józefa 
Bramowska, dr Andrzej Mielęcki, Henryk Jarczyk, Ja-
dwiga Omańkowska, Henryk Kalemba i inni.
Wstęp wolny.

Robert Oszek (1896–1938) 
– żołnierz Niepodległej
12 kwietnia
Wystawa poświęcona bohaterowi wojny polsko-bol-
szewickiej oraz III powstania śląskiego. Opowiada 
historię kapitana marynarki, oficera Polskiej Mary-
narki Wojennej i dowódcy w III powstaniu śląskim.
Wystawa ze zbiorów IPN oddział Katowice. Wstęp 
wolny.

Wiosenne kwiaty
14 kwietnia
Rękodzielnicze warsztaty bibułkarskie.
Wstęp wolny.

Czy znasz gwarę śląską? 
21 kwietnia
Łamigłówka dla dzieci i dorosłych on-line.

Najsłynniejsze cytaty filmowe  
– czyli podróż sentymentalna  
z X muzą on-line
29 kwietnia

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

tel./fax 32 206 46 42

„Lustra” – wystawa obrazów  
Joanny Róg-Ociepki
do 30 kwietnia 
Wystawa otwarta w godz. 9.00–19.00, hol główny 
MDK, wstęp wolny.
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Andy Warhol dla dzieci  
– warsztaty on-line
8 kwietnia

Międzynarodowy Dzień 
Jednorożca – warsztaty
9 kwiecień

Domowe DIY – udeko-
ruj swój dom na wio-
snę – warsztaty on-line
13 kwietnia

13 przepowiedni Lema,  
które się sprawdziły  
– warsztaty on-line
15 kwietnia

Płyty winylowe, czyli co się 
kryje za nieprzemijającą  
modą na czarne krążki  
– warsztaty on-line
16 kwietnia 

Pudło skarbów – przyrodniczy 
warsztat on-line dla dzieci
20 kwietnia 

Dzień ziemi – warsztaty,  
prezentacje, inspiracje on-line
22 kwietna

Wiersze pisane faksem 
– warsztaty on-line
23 kwietnia

Sztuka widzenia – warsztat  
iluzji nie tylko dla dzieci
27 kwietnia
W zależności od sytuacji epidemicznej nasze pro-
pozycje odbywać się będą stacjonarnie lub on-line.

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 w. 2, Zawodzie – 32 255 32 44

DZIAŁ „BOGUCICE”, ul. Markiefki 44A

Murem za Niepodległą
Wracamy ze wspólnym malowaniem niepodległościo-
wego muralu w Bogucicach w ramach przygotowania 
widowiska – odsłonięcia na XXX urodziny MDK. Obo-
wiązują zapisy telefoniczne pod nr. 32 203 05 17 wew. 2.

„Znamy Bałkany”
6, 20 kwietnia, godz. 18.00
Audycje dla miłośników krajów bałkańskich on-line.

¡Hola! Hiszpański  
dla dzieci od podstaw
9, 23 kwietnia, godz. 17.00

Podróż po językach obcych dla najmłodszych on-line.

„Krąg Bogiń Miejskich”
10 kwietnia, godz. 15.00
Spotkanie z cyklu realizowanego w ramach Inicja-
tywy Lokalnej, połączone z wernisażem fotografii 
wykonanych w ramach DK+ w 2020 r. Obowiązują 
zapisy telefoniczne.

„Wsłuchaj się w kulturę”
11, 25 kwietnia, godz. 17.00
Zapraszamy na nowy, niedzielny cykl audycji o kultu-
rze. Sylwia i Paulina dyskutują o kulturze, wydarze-
niach w MDK i mieście, zapraszają gości. Materiał 
dostępny w serwisie YouTube, Spotify i na Facebooku.

II Katowickie warsztaty  
gitarowo-wokalne
17, 18 kwietnia, godz. 15.00
Warsztaty współorganizowane ze Stowarzysze-
niem Młodzieżowym Niniwa. Obowiązują zapisy.

Bogucice – tu jestem w akcji
22 kwietnia, godz. 17.00
Wspólnie z przedstawicielami Rady Miasta, orga-
nizacji ekologicznych i lokalnych działaczy poroz-
mawiamy o tym, jak sprawić, żeby Bogucice były 
piękniejsze. Na zakończenie koncert największych 
polskich przebojów. Wstęp wolny – obowiązują za-
pisy telefoniczne.

Gitara i jej krewni
24 kwietnia, godz. 17.00
Prezentacja słowno muzyczna instrumentów stru-
nowych z czterech stron świata. Wstęp wolny – 
obowiązują zapisy telefoniczne.

DZIAŁ „ZAWODZIE”, ul. Marcinkowskiego 13A

Quiz dla fanów 
„Czerwonych Gitar”
13 kwietnia, godz. 13.00
Quiz on-line.

Kurs programowania
25 marca, godz. 18.00
Spotkanie organizacyjne.

Kreatywny Przedszkolak
19 kwietnia, godz. 17.00
Udział z rodzicami, zajęcia stacjonarne lub on-line 
(4 zł/osobę)

Ekologiczne warsztaty z cyklu  
„Zaczarowany ogród”
26 kwietnia, godz. 17.30
Pierwsze warsztaty realizowane w ramach Zielo-
nego Budżetu miasta Katowice. Obowiązują zapisy 
telefoniczne.

I Katowicki Przedszkolny 
Konkurs Wokalny 
„Nutki na Wodzie”
Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym do 
udziału w konkursie wokalnym. Zgłoszenia inter-
netowe i nagrania można przesyłać do 15 kwietnia. 
Szczegóły i regulamin dostępne na stronie interne-
towej w zakładce „konkursy”

Podsumowanie konkursu i ogłoszenie 
wyników: 30 kwietnia, godz. 14.00
Finał dostępny on-line w mediach społecznościo-
wych MDK.

Muzeum Historii Katowic
ul. ks. J. Szafranka 9 

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

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

WYSTAWY

Wystawy stałe: „Z dziejów Katowic”, „W kamieni-
cy mieszczańskiej. Codzienność i odświętność”, 
„W kamienicy mieszczańskiej. U sąsiadów na po-
kojach i w kuchni”
Wystawa czasowa: „Dwurnik. Totalnie. Malarstwo”, 
czynna do 15 maja
Wystawa czasowa: „Plebiscyt na Górnym Śląsku. 
W setną rocznicę”, czynna do 29 kwietnia
Wystawa czasowa: „W setną rocznicę wybuchu III 
powstania śląskiego”, czynna od 30 kwietnia

WYDARZENIA

Sympozjum „Rok 1921 i III powstanie śląskie w Ka-
towicach i na Śląsku w 100. rocznicę wybuchu” 30 
kwietnia, godz. 10.00–12.00
Cykl on-line (FB MHK) „Obrazki z wystawy i… z ma-
gazynów” #10 N. Kruszyna „Witkacy i Asymetrycz-
na Dama – zagadka nomady” 2 kwietnia

DZIAŁ ETNOLOGII MIASTA 
ul. Rymarska 4, Nikiszowiec 

tel. 32 353 95 59

WYSTAWY

Wystawy stałe: „Mistrzowie Grupy Janowskiej”, 
„U nos w doma na Nikiszu. We wnętrzu nikiszo-
wieckiego mieszkania”, „Woda i mydło najlepsze 
bielidło. W pralni i maglu na Nikiszowcu”
Wystawa czasowa: „Dwurnik. Totalnie. Matejko 
współczesności”, czynna do 15 maja
Wystawa czasowa: „W żeńskości kryje się moc Boga 
– malarstwo Erwina Sówki”, czynna do 23 maja

WYDARZENIA

Cykl on-line (FB MHK) „ Etnografki w sieci” #9 M. 
Toboła-Feliks, A. Fedorów-Skupień, „Ziołowy salon 
piękności”, 7 kwietnia
„Mamy już 10 lat” – rocznica otwarcia Działu Etno-
logii Miasta, 8–10 kwietnia, on-line
Antonalia – urodziny Antona Uthemanna, 12 kwiet-
nia, on-line

DZIAŁ TEATRALNO-FILMOWY  
ul. Kopernika 11 

tel. 32 745 17 28, 514 499 614

WYSTAWY

Wystawa stała: „Muzeum Barbary i Stanisława 
Ptaków”
Wystawa czasowa: „Dwurnik. Totalnie. Na papie-
rze”, czynna do 15 maja

WYDARZENIA

Co widać w teatrze. Rozmowa z Andrzejem Dopie-
rałą, 22 kwietnia, godz. 18.00, on-line
Przyjaciele Barbary i Stanisława i… Śląskiego Fe-
stiwalu Operetki. Spotkanie przy ekranie on-line, 
29 kwietnia, godz. 18.00

DZIAŁ GRAFIKI IM. PAWŁA STELLERA  
ul. Kościuszki 47 

tel. 32 728 85 57, 534 800 413

WYSTAWY

Wystawa stała: „Paweł Steller – katowiczanin 
z wyboru”
Wystawa czasowa: „Dwurnik. Totalnie. Grafika”, 
czynna do 15 maja

BWA 
Biuro Wystaw Artystycznych

al. Korfantego 6, 40-004 Katowice
tel. 32 259 90 40
bwa.katowice.pl

Wystawa prac z kolekcji BWA
do 25 kwietnia
Wystawa prezentująca dzieła wybranych artystów 
z kolekcji Galerii Sztuki Współczesnej BWA, m.in. 
Jana Berdyszaka, Edwarda Dwurnika, Janusza 
i Haliny Eysymontów, Zbigniewa Libery, Heinza 
Macka czy Zenona Moskwy.
Przez pryzmat dzieł sztuki ekspozycja będzie 
opowiadała nie tylko o przemianach stylów obser-
wowanych w sztuce drugiej połowy XX wieku, ale 
przede wszystkim o historii zapisanej w archiwum 
tematów i zagadnień, które fascynowały twórców 
w ostatnich dekadach. 

Muzeum Śląskie
ul. T. Dobrowolskiego 1

40-205 Katowice
tel. 32 213 08 70

www.muzeumslaskie.pl

WIRTUALNE SPOTKANIE  
Z MUZEUM ŚLĄSKIM

Szkolenie on-line: „Język sztuki. Analiza dzieła 
malarskiego i literackiego – korespondencja sztuk”
Szkolenie skierowane do nauczycieli języka polskie-
go, wiedzy o kulturze i przedmiotów artystycznych. 

7 kwietnia, godz. 16.00, cz. I,  
15 kwietnia, godz. 16.00, cz. II
Wstęp: 7 zł. Bilety dostępne na stronie: www.bilety.
muzeumslaskie.pl

MUZEUM PRZY KAWIE 

Spotkania on-line o kulturze  
i sztuce z pracownikami  
Muzeum Śląskiego 
12 kwietnia, godz. 17.00, „Spotkanie 
o sztuce” poprowadzi Magda Niziołek,

21 kwietnia, „Zaczynając od Ociepki”  
poprowadzi Sonia Wilk. 
Wstęp bezpłatny. Zainteresowanych udziałem pro-
simy o przesłanie zgłoszenia na adres: kolekcjo-
nujprzezycia@muzeumslaskie.pl. Na podany ad-
res mailowy zostanie przesłany link do spotkania.
Szczegóły na stronie internetowej Muzeum Ślą-
skiego w Katowicach: www.muzeumslaskie.pl
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WIELOSEKCYJNY KLUB

GKS na wiosnę: piłka, hokej, siatkówka
Piłkarze GKS-u Katowice udanie rozpo-
częli rundę wiosenną sezonu 2020/21 
rozgrywek 2 ligi. Podopieczni trenera 
Rafała Góraka wygrali trzy z pierwszych 
czterech meczów, co pozwoliło im objąć 
pozycję lidera rozgrywek. Przed naszą 
drużyną kolejne wyzwania. 
W kwietniu katowiczanie rozegrają aż sześć 
meczów, więc będzie to pracowity okres. Do 
starć z Olimpią Grudziądz, Zniczem Prusz-
ków, Olimpią Elbląg, Błękitnymi Stargard, 
Skrą Częstochowa i Garbarnią Kraków 
drużyna z pewnością podejdzie z my-
ślą o kolejnych wygranych, które przybliżą 
ją do wymarzonego awansu.

Rundę rozpoczęły także piłkarki 
GKS-u. W trzech pierwszych meczach 
skompletowały wszystkie możliwe roz-
strzygnięcia. Na indywidualne wyróżnie-
nie zasłużyła Kinga Kozak. W wygranym 
meczu z ROW-em Rybnik (7:0) napastniczka 
GKS-u zdobyła aż pięć goli! W kwiet-
niu na własnym boisku podopieczne tre-
nera Witolda Zająca mają zaplanowane 

trzy spotkania. Szczególnie ciekawie 
zapowiadają się domowe starcia z Gór-
nikiem Łęczna i Śląskiem Wrocław. 
Celem dla naszego zespołu pozostaje 
walka o górną część tabeli. 

W kwietniu tradycyjnie zapadają 
decydujące rozstrzygnięcia w Polskiej 
Hokej Lidze. Obecny sezon przyniósł 
mnóstwo emocji, których kulminacją 
była faza play-off. Dla GKS-u rozpoczęła 
się ona bardzo źle, bo od wysokiej po-
rażki z Re-Plast Unią Oświęcim. Później 
katowiczanie dokonali jednak niebywa-
łego zwrotu akcji. Drużyna wykazała się 
niezwykłym charakterem, szybko pozbie-
rała się po niepowodzeniu i ostatecznie 
ograła rywali z Oświęcimia. W półfina-
łach GieKSa stoczyła niezwykle wyrów-
nane pojedynki z JKH GKS-em Jastrzębie. 
Katowiczanie znowu pokazali się jako 
ambitna drużyna, potrafiąca odwrócić 
losy spotkania na sekundy przed jego 
zakończeniem. Tym razem w całej ry-
walizacji górą jednak byli jastrzębianie. 

To sprawiło, że GKS kończył sezon me-
czami z GKS-em Tychy, których stawką 
były brązowe medale.

Drużyna siatkarskiego GKS-u zakoń-
czyła sezon zasadniczy 2020/2021 PlusLigi 
na 9. miejscu. Zespół trenera Grzegorza 
Słabego ma w dorobku 11 zwycięstw, co 
ostatecznie nie pozwoliło na znalezienie 
się w gronie 8 najlepszych drużyn Ligi Mi-
strzów Świata i dalszą walkę o mistrzo-
stwo kraju. Biorąc pod uwagę, że przed 
startem sezonu część ekspertów zapo-
wiadała, że GKS będzie walczył o utrzy-
manie w PlusLidze, tegoroczny wynik 
siatkarzy klubu z Katowic należy uznać 
za pozytywną niespodziankę. – Miej-
sce w czołowej ósemce drugi sezon z rzędu 
byłoby dobrym utarciem nosa tym, którzy 
na nas nie stawiali. Nie udało się, ale i tak 
ewentualne zdobycie przez nas 9. miej-
sca w lidze będzie uważane za wynik 
ponad program, patrząc na oczekiwania 
przed sezonem – podkreślał rozgrywający 
Jan Firlej.  (GKS)

MOSIR ZAMYKA LODOWISKA I PODSUMOWUJE SEZON

58 dni i 25 tys. łyżwiarzy - MOSiR Katowice podsumował sezon
W dwa tygodnie lutego z obiektu w Murc-
kach skorzystało więcej mieszkańców 
niż przez cały analogiczny miesiąc roku 
ubiegłego; w sumie lodowiska sezono-
we na południu Katowic oraz na rynku 
odwiedziło blisko 25 tys. osób; średni 
czas jazdy wynosił ok 50. minut – MOSiR 
wskutek ograniczeń wynikających z pan-
demii zamknął lodowiska i podsumowuje 
sezon. 

Oba obiekty zostały udostępnione mieszkań-
com na początku grudnia i od samego po-
czątku cieszyły się ogromną popularnością. 
Niestety pandemia COVID-19 i wprowa-
dzone w jej konsekwencji obostrzenia spo-
wodowały, że od 28 grudnia do 12 lutego oba 
lodowiska musiały zostać zamknięte. Z ko-
lei nowe restrykcje wprowadzone 20 marca 
spowodowały, że MOSiR Katowice zdecy-
dował o rozmrożeniu obu tafli. 

– Jazda na łyżwach na otwartym powietrzu 
była tej zimy jednym z najbezpieczniejszych 
sposobów na poprawę sprawności fizycznej. 
Dlatego poprosiliśmy MOSiR o możliwe naj-
dłuższe funkcjonowanie obu lodowisk, wy-
dłużenie godzin otwarcia, a nawet testowe 
funkcjonowanie obiektu przez całą noc bez-
pośrednio po świętach – mówi Waldemar Bo-
jarun, zastępca prezydenta miasta Katowice 
odpowiedzialny m.in. za sport i rekreację. 

Obiekty działały w reżimie sanitar-
nym, w ramach którego zalecano m.in. dy-
stans społeczny i dezynfekcje. – W znakomitej 
większości użytkownicy stosowali się do na-
szych reguł. W pewnym momencie byliśmy 
jednak zmuszeni zdecydować o zmniejszeniu 
liczby osób przebywających równocześnie 
na tafli lodowiska na rynku – mówi Michał 
Wojaczek, kierownik działu Sportu i Obsługi 
Klienta MOSiR.  (MOSIR)

UCZNIOWSKI KLUB ŁYŻWIARSKI SPIN KATOWICE 

Sukcesy katowickich łyżwiarek
Sukcesem Uczniowskiego Klubu Łyż-
wiarskiego SPIN Katowice zakończyły 
się rozgrywane w marcu w Cieszynie 
Mistrzostwa Polski Młodzików oraz Mi-
strzostwa Polski Młodzieżowców w łyż-
wiarstwie figurowym. 
W klasie srebrnej złoty medal i tytuł mi-
strzyni Polski wywalczyła Gabriela Ziele-
niewska, a w klasie młodzieżowców medal 
brązowy zdobyła Karolina Białas. 

Nie są to pierwsze sukcesy dziew-
czyn w tym sezonie. W październiku 2020 
roku Gabrysia zdobyła tytuł mistrzyni Pol-
ski w klasie brązowej podczas Mistrzostw 
Polski rozgrywanych w Katowicach. Na-
tomiast medal srebrny i tytuł wicemi-
strzyni Polski Karolina Białas wywalczyła 
na Mistrzostwach Polski Juniorów w lutym 

tego roku w Gdańsku. Obie zawodniczki 
na co dzień trenują na obiektach katowic-
kiego lodowiska Jantor pod okiem Marii 
Domagały. 

Klub UKŁ „SPIN” Katowice po-
wstał w 2002 roku i jest kontynuatorem 
wielkich tradycji śląskiego łyżwiarstwa, 
które już od niemal 50 lat reprezentuje 
najwyższy poziom sportowy zarówno 
na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. 
Członkowie klubu zdobyli wiele medali mi-
strzostw Polski oraz reprezentowali nasz 
kraj na najważniejszych imprezach sporto-
wych: mistrzostwach świata i Europy oraz 
igrzyskach olimpijskich. Zawodnikiem 
klubu był również Przemysław Domański, 
jeden z najlepszych łyżwiarzy w kategorii 
solistów.  (UKŁ SPIN KATOWICE) Karolina Białas i Gabriela Zieleniewska
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W wygranym meczu z ROW-em Rybnik (7:0) 
napastniczka GKS-u Kinga Kozak  
zdobyła aż pięć goli!
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