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Notatki z placu budowy
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Katowice zrobiły pierwszy krok 
w kierunku budowy elostrady 
między iszowcem a Brynowem 
i przejęły grunty po kolei piaskowej 

nale ące do Spółki CT  Maczki-Bór. Umoż-
liwi to powstanie drogi rowerowej o para-
metrach velostrady od Giszowca w kierunku 
Centrum Przesiadkowego Brynów, z jedno-
czesnym połączeniem z terenami Katowic-
kiego Parku Leśnego.  

– W Katowicach od wielu lat sta-
wiamy na rozwój infrastruktury rowero-
wej, a same rowery traktujemy nie tylko 
jako sposób rekreacji, ale także jako śro-
dek transportu. Pod koniec 2020 roku 
mieliśmy w Katowicach blisko 180 km 
tras, w tym roku powstanie ponad 13 km 
kolejnych, a docelowym planem jest połą-
czenie wszystkich dzielnic miasta komfor-
towymi drogami rowerowymi z centrum. 
Dlatego bardzo się cieszę, że dziś finalizu-
jemy nasze starania dotyczące przejęcia te-
renów po dawnej kolei piaskowej. Dzięki 
temu w Katowicach będzie mogła powstać 

droga o parametrach velostrady,  wpisu-
jąca się w naszą politykę zrównoważonego 
transportu i będzie służyła wszystkim 
tym, którzy chętnie spędzają czas wolny 
na rowerach – mówi Marcin Krupa, pre-
zydent Katowic.

Velostrada będzie fragmentem planowa-
nego połączenia dzielnicy Giszowiec z Cen-
trum Przesiadkowym „Brynów” o łącznej 
długości ok. 5,3 km. Większość tego od-
cinka, bo ok. 4,2 km stanowić będzie droga 
rowerowa o podwyższonych parametrach, 
która ma być wykonana w śladzie dawnej 
kolei piaskowej na odcinku od ul. Kolistej 
do włączenia w ul. Huberta. Powstanie wy-
godne i bezpieczne połączenie rowerowe, 
jak i dla pieszych (równolegle do velostrady 
planowane są chodnik i obiekty małej archi-
tektury), które umożliwi szybki dostęp do 
węzła przesiadkowego. Dzięki temu będzie 
też możliwość wykorzystania tego terenu 
dla przejazdów z Giszowca i Nikiszowca 
do rekreacyjnych obszarów Katowickiego 
Parku Leśnego. 

Przetarg na projekt drogi rowerowej ma 
zostać ogłoszony w trzecim kwartale tego 
roku. Termin wykonania projektu wraz ze 
złożeniem wniosku o wydanie decyzji ad-
ministracyjnej zezwalającej na realizację 
szacuje się na dziewięć miesięcy od dnia 
podpisania umowy. Budowa może więc 
ruszyć w III kwartale 2022 roku. Rozwią-
zania infrastrukturalne realizowane w ra-
mach przebudowywanego węzła drogowego 
DK81/DK86 w Giszowcu są dostosowane 
do poprowadzenia velostrady. Ponadto, plan 
miasta Katowice wpisuje się w sieć velostrad 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 
która zadeklarowała udział i współpracę 
przy tej realizacji. Miasto Katowice uzgod-
niło zapisy specyfikacji technicznej velo-
strady z przedstawicielami GZM i obecnie 
oczekujemy na projekt porozumie-
nia w sprawie dofinansowania planowanego 
przedsięwzięcia przez metropolię. (MM)
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Rewitalizacja Doliny Pięciu Stawów 
coraz bliżej – zaczyna się projektowanie
Rozpoczyna się projektowanie Doliny Pię-
ciu Stawów, co ma być kolejnym krokiem 
zbli ającym nas do rewitalizacji tego miej-
sca. Urząd Miasta podpisał umowę z P T 
Pracownia Architektoniczna s.c. na opra-
cowanie dokumentacji technicznej. War-
ta około 50 milionów złotych rewitalizacja 
Doliny Pięciu Stawów to największy, kom-
pleksowy zielony projekt realizowany w Ka-
towicach w ostatnich latach.
– Dolina Pięciu Stawów jest mocno zanie-
dbana, a przecież ma olbrzymi potencjał, 
by stać się miejscem na miarę cieszącej się 
wielką popularnością Doliny Trzech Stawów. 
Dlatego w nowej umowie z mieszkańcami  
zobowiązałem się, że wykonamy komplek-
sową rewitalizację tego miejsca – mówi 
prezydent Marcin Krupa. – Mieszkańcy 
uznali, że obszar Doliny Pięciu Stawów wy-
maga konkretnej interwencji, wysprzątania, 
uporządkowania, stworzenia dróg rowero-
wych, miejsc parkingowych. Zdecydowana 
większość katowiczan uznała, że stawy po-
winny mieć funkcję wypoczynkową, rekre-
acyjno-sportową i ekologiczną. Całkowicie 
zgadzam się z tymi postulatami i cieszę się, 
że podpisaliśmy umowę na opracowanie do-
kumentacji technicznej, bo to kolejny krok 
na drodze do rewitalizacji Doliny Pięciu Sta-
wów. W pierwszej kolejności, czyli w połowie 

przyszłego roku, gotowy będzie pierwszy 
element – nowa stanica żeglarska  – dodaje 
prezydent. 

Nowa stanica eglarska  
przy stawie Morawa
Od lat prężną działalność przy stawie Mo-
rawa prowadzi 10. Harcerska Drużyna Że-
glarska im. gen. M.  Zaruskiego. W połowie 

przyszłego roku powstanie tam nowa stanica 
żeglarska. Teren przy południowym brzegu 
stawu będzie na nowo zagospodarowany. 
Nabrzeże zostanie przystosowane do wo-
dowania jednostek pływających, powstaną 
tutaj m.in. keja i pomost dla żeglarzy, prze-
bieralnia i natryski plażowe. Cały obiekt bę-
dzie przystosowany do użytkowania przez 
osoby niepełnosprawne. Prace w terenie 

mają się rozpocząć w połowie roku i zakoń-
czą w 2022 roku. Koszt inwestycji to ok. 5,2 
mln zł. 

Nowa stanica to tylko początek prze-
mian w Dolinie Pięciu Stawów. Połączenie 
wodne między stawami, drogi rowerowe, 
kąpieliska wraz zapleczem, 500-metrowa 
promenada, monitoring i pomosty węd-
karskie – warta 50 mln zł rewitalizacja 
Doliny Pięciu Stawów będzie największym 
zielonym projektem w historii Katowic. 
Prace w terenie wystartują z początkiem 
2023 roku.

Przy stawie Borki powstaną m.in. 
plaże i molo prowadzące do wyspy, toalety, 
natryski, boisko do siatkówki i krąg gril-
lowy. Zainstalowane zostaną tam także 
monitoring i nowe oświetlenie. Borki zo-
staną połączone z Morawą kanałem, co 
zwiększy możliwości w zakresie rekre-
acyjnego korzystania z kajaków i łódek. 
Na północnym brzegu Morawy powstaną 
plaża, boisko do siatkówki, toalety i natryski. 
Wzdłuż wschodniego brzegu ma biec drew-
niana promenada spacerowa. Z kolei trzy 
stawy Hubertus będą miały bardziej „dziki” 
charakter – zostaną oczyszczone z szuwa-
rów i połączone wąskimi kanałami. Pojawią 
się tam pomosty wędkarskie oraz ścieżka 
edukacyjna. 
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Rusza budowa piętrowych parkingów na Tylnej Mariackiej
Na ulicy Tylnej Mariackiej powstaną pię-
trowe parkingi. Teren został ju  przeka-
zany generalnemu wykonawcy, który 
rozpoczął tam pierwsze prace. Wprowa-
dzono zmiany w organizacji ruchu oraz 
zakaz wjazdu na Tylną Mariacką. 
– Zautomatyzowane parkingi na Tylnej 
Mariackiej to inwestycja, która jest ściśle 
powiązana z przebudową ul. Dworcowej. 
Zgodnie z założeniami powstaną tu urzą-
dzenia smart, oferujące w sumie 240 miejsc 
dla samochodów. To praktyczne rozwiązanie 
pozwalające stworzyć miejsca parkingowe 
na stosunkowo niewielkiej powierzchni  
– mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

W związku z prowadzonymi pracami 
już pod koniec maja wprowadzono pierwsze 
zmiany w organizacji ruchu przy ul. Tylnej 
Mariackiej. Na ulicy obowiązuje zakaz ru-
chu z wyjątkiem dojazdu do posesji miesz-
kańców i obsługi lokali usługowych (oraz 
służb komunalnych i pojazdów budowy). 
Miejsca parkingowe dla katowiczan miesz-
kających przy Tylnej Mariackiej i osób obsłu-
gujących lokale usługowe będą sukcesywnie 

wyłączane z użytkowania wraz z postępem 
robót. Dotyczy to także tzw. kopert czy 
miejsc zastrzeżonych – one również będą 
stopniowo likwidowane.

W pierwszej kolejności etapowo pro-
wadzone będą prace związane z renowacją 
muru oporowego własności PKP – najpierw 

od strony ul. Mielęckiego. W związku z tym 
zaistnieje konieczność zajęcia na długości 
mniej więcej 70 m ok. 30 miejsc parkingo-
wych po stronie muru. Następnie na tym 
samym odcinku po skończeniu prac re-
nowacyjnych wykonywane będą przebu-
dowy sieci kolidujących z nowym układem. 

Wtedy dodatkowo zostanie wyłączonych 
z  możliwości parkowania ok. 15 miejsc 
parkingowych od strony kamienic. Później 
wykonawca rozpocznie prace renowacyjne 
muru oporowego od strony ul. Francuskiej 
– w rejonie drugiego zespołu maszyn, co 
wymusi zajęcie kolejnych 20 miejsc par-
kingowych (łącznie zatem wyłączonych ich 
będzie do tego momentu 65). Planowany ter-
min rozpoczęcia tego etapu to 7 czerwca br. 

W kolejnych etapach zaplanowana jest 
m.in. przebudowa sieci. W lipcu nastąpi 
całkowity zakaz parkowania na obszarze 
placu budowy.

Montaż modułów parkingowych pla-
nowany jest pod koniec października 2021. 
Parkingi wielopoziomowe mają być go-
towe do końca bieżącego roku. Przebudowa 
układu drogowego wraz z wykonaniem 
zadaszonego parkingu rowerowego oraz 
ustawianie systemowej wiaty śmietnikowej 
zakończy się w marcu 2022 roku. 

Wykonawcą robót jest firma Grand An-
drzej Grygiel, a wartość tej inwestycji to ok. 
20 mln zł. 

Okolice stawów Morawa, Borki oraz trzech Hubertusów znajdujących się na terenie Szopienic 
i Burowca tworzą urokliwy, zajmujący 157 hektarów kompleks przyrodniczo-krajobrazowy

Projekt inwestycji zakłada, e na Tylnej Mariackiej stanie 20 urządzeń do parkowania:  
12 maszyn od strony ul. Mieleckiego oraz 8 od strony ul. Francuskiej. W sumie będzie 240 miejsc 
parkingowych. Przewidziano te  10 naziemnych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych
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Pierwszy krok w stronę budowy velostardy 
między Giszowcem a Brynowem
Akt notarialny w sprawie przejęcia grun-
tów po kolei piaskowej podpisali prezy-
dent Katowic i Sławomir Rzepecki, prezes 
zarządu CT  Maczki-Bór. Umowa doty-
czy działek o łącznej powierzchni 5,7 ha, 
opiewa na kwotę 592 tys. zł. runty pod-
legające sprzeda y znajdują się w zarzą-
dzie Spółki CT  Maczki-Bór S.A., nale-

ącej od 2001 r. do rupy CT  ogistics. 
– Finalizujemy dzisiaj prowadzone przez 
ostatnie miesiące negocjacje dotyczące 
sprzedaży gruntów pokolejowych po-
łożonych w Katowicach, które pomogą 
zrealizować miastu plany przyjaznej 
dla rowerów infrastruktury. To tereny 
po zlikwidowanej piaskowej linii kolejo-
wej, które tworzyły sieć linii kolejowych 
biegnących wzdłuż Zabrza poprzez Rudę 
Śląską, Chorzów, Katowice, Mysłowice, Ja-
worzno, Sosnowiec oraz Imielin i Lędziny. 
Infrastruktura kolejowa spełniała istotną 
dla regionu funkcję komunikacyjną, 
umożliwiając transport piasku podsadz-
kowego pomiędzy działającymi na Śląsku 
kopalniami węgla kamiennego a kopalnią 
piasku Maczki-Bór. Teraz ten teren będzie 
spełniał również funkcję komunikacyjną, 
ale już w zupełnie innym wymiarze  
– mówi Sławomir Rzepecki, prezes Za-
rządu CTL Maczki-Bór.

Nowe trasy rowerowe w Katowicach
Niezależnie od planów budowy velostrady, 
Katowice rozwijają też istniejącą sieć tras ro-
werowych. W tym roku w Katowicach ma 
powstać ponad 13 kilometrów nowych od-
cinków. To element wspierania przez mia-
sto transportu zrównoważonego. Na nową 

infrastrukturę rowerową Katowice przezna-
czą około 13 mln złotych.   

W zeszłym roku wydano na ten cel ponad 
6 mln zł. Dzięki takim inwestycjom, pod ko-
niec 2020 roku mieliśmy w Katowicach bli-
sko 180 km tras, a docelowym planem jest 
połączenie wszystkich dzielnic miasta kom-
fortowymi drogami rowerowymi z centrum. 

Kluczowe z punktu widzenia komuni-
kacyjnego będą dwie drogi rowerowe, z któ-
rych jedna połączy ulicę Gospodarczą (od 
tymczasowego przystanku autobusowego) do 
osiedla Paderewskiego (ulice Graniczna i Pu-
łaskiego). Ta trasa będzie liczyć będzie ok. 1,5 
km. Zakładany koszt realizacji to ok. 1,9 mln 
zł. Druga trasa o długości 2,4 km połączy Gi-
szowiec z Nikiszowcem wzdłuż ul. Szopie-
nickiej. Wartość tej inwestycji oszacowano 
na ok. 6 mln zł. Na przełomie II i III kwartału 

ogłoszone zostaną przetargi na roboty bu-
dowlane dla obu inwestycji.

Kolejna ważna inwestycja realizo-
wana w tym roku połączy śródmiejską strefę 
„TEMPO 30” z węzłem przesiadkowym 
Brynów. Ta trasa ma służyć rowerzystom 
podróżującym z południowych dzielnic  
do centrum Katowic. Koszt tej inwesty-
cji wyniesie 1,7 mln zł, a długość trasy to 
około 1,4 km. 10 maja br. podpisana została 
umowa z wybranym w przetargu wyko-
nawcą, firmą Novum Stone Expert z Kato-
wic. Zakończenie prac przewidywane jest 
na październik bieżącego roku.

Jednym z realizowanych projektów jest 
inwestycja, która ułatwi ruch rowerowy 
pod rondem gen. J. Ziętka od strony deptaka 
prowadzącego wzdłuż ulicy Chorzowskiej 
(przy tzw. „Niebieskich Blokach”). W ramach 

projektu planowana jest budowa pochylni 
rowerowej umożliwiającej wygodny zjazd 
pod rondo i wyjazd spod niego. Początek 
realizacji inwestycji nastąpi w III kwartale. 

W połowie marca bieżącego roku została 
oddana do użytku droga rowerowa wzdłuż 
ul. Lotnisko. Droga ta o długości 1,1 km uła-
twi rowerzystom dojazd do Doliny Trzech 
Stawów. 

W tym roku kontynuowana jest bu-
dowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei Kor-
fantego na odcinku od ul. Telewizyjnej do ul. 
Gnieźnieńskiej. Inwestycja zostanie ukoń-
czona w II kwartale bieżącego roku. W fazie 
projektowej znajduje się połączenie ul. Kon-
nej (przy basenie miejskim) z ul. Techników  
i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 
5 (szlak żółty). Ten projekt ma powstać do 
końca sierpnia bieżącego roku. Kolejna wy-
czekiwana przez mieszkańców inwestycja 
rowerowa połączy Giszowiec z obszarem 
Katowickiego Parku Leśnego. Jeszcze w III 
kwartale br. zostanie ogłoszony przetarg 
na dokumentację budowlano-wykonawczą.

OWI E W EN  O NE  E

Światowe Forum Miejskie w Katowicach – znamy termin i hasło
„Transforming our cities for a better urban 
future” – „Zmieniamy nasze miasta dla lep-
szej przyszłości” tak w wolnym tłumaczeniu 
mo na oddać sens hasła przyszłorocznego 

wiatowego Forum Miejskiego WUF . 
Katowice będą gospodarzem Światowego 
Forum Miejskiego od 26 do 30 czerwca 2022 
roku. Datę i hasło ogłosili na konferencji Mał-
gorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister fun-
duszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik 
rządu do spraw WUF, i prezydent Katowic 
Marcin Krupa. W relacji wideo połączyła się 
z nimi Maimunah Mohd Sharif, dyrektor wy-
konawcza UN-Habitat.

Światowe Forum Miejskie to najwięk-
sza i najważniejsza  na świecie konferencja po-
święcona polityce miejskiej. Jej gospodarzem 

jest UN-Habitat, agenda narodów zjednoczo-
nych ds. urbanizacji i osiedli miejskich. Wyda-
rzenie odbywa się co dwa lata.

– Goszczenie WUF11 podkreśla znacze-
nie Katowic jako miejsca widocznej i znaczą-
cej transformacji społeczno-gospodarczej oraz 

gospodarza ważnych wydarzeń. To wielki za-
szczyt dla Polski i wotum zaufania ze strony 
naszych partnerów w ONZ – podkreślił Mar-
cin Krupa, prezydent Katowic.

– Prawie trzy lata temu rozpoczęliśmy 
starania, by Polska stała się gospodarzem 
Światowego Forum Miejskiego. To najważ-
niejsze wydarzenia poświęcone sprawom 
miejskim na świecie. Zgłaszając naszą kan-
dydaturę, przedstawiliśmy dynamiczną 
zmianę naszego kraju w ostatnich latach. 
Jako symbol tych zmian pokazaliśmy Kato-
wice, które przeszły metamorfozę z miasta 
przemysłowego w nowoczesne centrum kul-
tury i biznesu. Jesteśmy dumni, że będziemy 
mogli opowiedzieć historię Polski światu  
– mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, 

wiceminister funduszy i polityki regional-
nej i pełnomocnik rządu do spraw przy-
gotowania Światowego Forum Miejskiego 
w Katowicach w roku 2022.

Podczas WUF11 zostanie zaprezen-
towany „Plan działań dla miast” – katalog 
działań zmieniających miasta w zielone, do-
stępne i produktywne miejsca. Będzie on 
obejmować promowanie transportu i ener-
gii o zerowej emisji dwutlenku węgla, zaziele-
nianie miast, działania na rzecz projektowania 
dostępnych miejsc publicznych, w tym tere-
nów zielonych i miast zwartych. Obecnie po-
nad 40 polskich miast jest zainteresowanych 
udziałem w tym projekcie. 

Więcej informacji na  wuf .katowice.eu

Lata 2014–2020 
– powstało ponad 37 km 
nowych dróg rowerowych

rok 2014 – ok. 5,3 km 
rok 2015 – ok. 1,9 km 
rok 2016 – ok. 6,5 km 
rok 2017 – ok. 7,1 km 
rok 2018 – ok. 4,3 km 
rok 2019 – ok. 3,1 km 
rok 2020 – ok. 8,9 km

FO
T.

 S
. R

YB
OK



4 www.katowice.euMIASTO

KATOOBYWATEL

Rekordowa liczba zgłoszeń  
w aplikacji wCOP drzewo

Trwa trzecia edycja projektu wCOP 
drzewo w Katowicach. Mieszkań-
cy za pomocą aplikacji zgłosili bli-
sko tysiąc lokalizacji dla nowych 
drzew w mieście. Teraz rozpocznie się 
ich wery kacja. 
– Zdajemy sobie sprawę z roli drzew w mie-
ście, dlatego ponad dwa lata temu za-
prosiliśmy mieszkańców do wspólnego 
sadzenia, udostępniając im w tym celu 
proste narzędzie. Dzięki projektowi rośnie 
już blisko tysiąc drzew z aplikacji i wła-
śnie otwiera się szansa na kolejne. Chcemy 
kontynuować ten projekt również dlatego, 
że widzimy, jak bardzo angażuje lokalne 
społeczności i jak dużo daje im satysfakcji. 
Rekordowa liczba zgłoszeń w ramach tej 
edycji tylko to potwierdza – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic. 

wCOP drzewo to prosta w obsłu-
dze aplikacja, która pozwala mieszkań-
com wskazywać miejsca dla nowych 
drzew w mieście. Tym razem pobity zo-
stał rekord – blisko tysiąc nowych wnio-
sków w dwa miesiące, czyli więcej, niż 
wpłynęło w sumie w ciągu dwóch po-
przednich edycji. Niektóre dzielnice wy-
kazały szczególną mobilizację: podobnie 
jak w poprzednich latach bardzo dużo 
zgłoszeń jest z Załęża, ale nowym lide-
rem mogą się w tym roku okazać Szopie-
nice i Burowiec. Na mapie wCOP drzewo 
roi się jednak od niebieskich punktów (tak 
oznaczane są nowe zgłoszenia) we wszyst-
kich dzielnicach. 

Teraz rozpocznie się wielostopniowy 
proces weryfikacji zgłoszeń. Zajmuje się tym 
specjalny zespół, złożony z pracowników 

Urzędu Miasta i jednostek miejskich. 
Tkanka miejska jest przesycona infrastruk-
turą techniczną. Każdy zgłoszony teren 
musi być też rozpatrzony pod kątem formy 
władania, przeznaczenia w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego, 
ujęcia w planach inwestycyjnych miasta, wa-
runków klimatycznych i glebowych, zgodno-
ści kompozycyjnej z przyległymi terenami, 
sposobu zainwestowania itp. Użytkow-
nik aplikacji jest informowany o przyjęciu 
wniosku do weryfikacji i o jego ostatecznej 
akceptacji lub odrzuceniu – w takim przy-
padku podawane są również powody odrzu-
cenia. Mieszkańcy mogą sugerować liczbę 
drzew w danej lokalizacji (maksymalnie 
pięć w zgłoszeniu) i preferowane gatunki, 
jednak ostateczną decyzję w tej sprawie po-
dejmują zawsze specjaliści z Zakładu Zieleni 

Miejskiej. Wybierane są gatunki, które do-
brze znoszą miejskie warunki m.in.: lipa, dąb, 
klon, jarząb, kasztanowiec, głóg czy brzoza 
brodawkowata. Istotne jest również to, że sa-
dzone są drzewa o obwodzie pnia (na wyso-
kości metra) od 12 do 14 cm i więcej. 

Aplikację uruchomiono w 2018 r., a jej 
nazwa nawiązuje do szczytu klimatycznego 
ONZ (COP 24), który odbył się w Katowi-
cach. Efektem jej działania mają być nie tylko 
nowe drzewa, ale też wzrost świadomości 
społecznej na temat zmian klimatu. Aplikacja 
powstała we współpracy z Fundacją Gdań-
ską i jest częścią projektu KATOobywatel. 
Do tej pory za jej pomocą mieszkańcy zde-
cydowali o posadzeniu w Katowicach blisko 
tysiąca drzew. 

Więcej  wco rzewo.katowice.eu 

NOWE DRZEWA  
NA UL. RACIBORSKIEJ
Trzy klony polne pojawiły się  
przy ulicy Raciborskiej. To realizacja 
obietnicy prezydenta Marcina Krupy, 
który po skandalicznej wycince 
kasztanowców przez dewelopera 
w grudniu 2020 r. zapowiedział 
nowe nasadzenia w tym rejonie. 
Posadzone klony to odmiana Huibers 
Elegant. Kiedy kwitną, pokrywają 
się zielono- ółtymi wiązkami 
kwiatów, które przyciągają pszczoły, 
motyle i inne owady ze względu 
na wyjątkowy nektar. Ta odmiana 
klonu polnego bardzo dobrze rośnie 
nawet w trudnych warunkach i małej 
przestrzeni dla rozwoju systemu 
korzeniowego, np. wzdłu  ulic. 
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JEDNOSTKI POMOCNICZE

Konsultacje projektów statutów dzielnic
27 maja 2021 r. Rada Miasta Katowice 
przyjęła projekty nowych statutów dla 
wszystkich jednostek pomocniczych mia-
sta Katowice. Zmiany w zapisach dotyczą 
m.in. kadencyjności Rad, podziału kom-
petencji między Radą a Zarządem, a tak-

e mienia przekazywanego przez Pre-
zydenta Miasta Katowice, jak i samego 
nazewnictwa jednostek pomocniczych.
Zgodnie z przepisami, projekty statutów 
zostaną teraz przedstawione mieszkań-
com do zaopiniowania. Już w czerwcu 
ruszają konsultacje społeczne, w trakcie 
których każdy będzie mógł wnieść uwagi 
do projektu statutu jednostki, na terenie 
której mieszka. Opinie będzie można 

wyrazić za pomocą dedykowanego formu-
larza konsultacyjnego, a informacje o ter-
minach i sposobie dostarczenia swoich 
uwag będą dostępne na stronie katowice.
eu/konsultacje. Na stronie będą również 
dostępne projekty statutów. Zachęcamy 
wszystkich mieszkańców do zapoznania 
się z treścią dokumentów.

Projekty statutów jako projekty aktów 
prawa miejscowego zostaną również skon-
sultowane z Powiatową Radą Działalności 
Pożytku Publicznego i organizacjami spo-
łecznymi. Ostatecznie, po analizie zebra-
nych w trakcie konsultacji uwag, statuty 
trafią ponownie pod obrady Rady Miasta 
Katowice.  (RED)
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NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z HULAJNÓG ELEKTRYCZNYCH 

Gdzie parkować i jak jeździć na hulajnodze
Do niedawna  mieliśmy sporo proble-
mów, aby jasno i wyra nie określić, czym 
jest, w kontekście przepisów prawa, wie-
le urządzeń, które pojawiły się na ryn-
ku w ostatnich latach. 
Co to jest segway lub hoverboard? Gdzie 
jeździć na hulajnodze? A czy hulajnoga, 
tylko z silnikiem elektrycznym, to dalej 
hulajnoga? I jakie uprawnienia trzeba po-
siadać, żeby takimi urządzeniami podróżo-
wać? Odpowiedź na te pytania przyniosła 
ustawa – w maju weszły w życie przepisy 
regulujące status hulajnóg elektrycznych, 
urządzeń transportu osobistego i urządzeń 
wspomagających ruch oraz zasady korzy-
stania z tych urządzeń w ruchu drogowym.

Status urządzeń
Zarówno hulajnoga elektryczna, urządze-
nie transportu osobistego, jak też urządze-
nia wspomagające ruch zyskały w ustawie 
Prawo o ruchu drogowym swoją defini-
cję, a osoby je użytkujące mają zarówno 
prawa, jak i obowiązki. Należy podkreślić, 
że hulajnoga elektryczna i urządzenie trans-
portu osobistego w znowelizowanych prze-
pisach mają status pojazdu.

Prawa i obowiązki u ytkowników
Nowe przepisy stawiają nowe wymaga-
nia wobec użytkowników opisywanych 
urządzeń. Oprócz obowiązku stosowa-
nia się do znaków drogowych, poruszania 
się z wyznaczoną prędkością czy sprecyzo-
wanego ustępowania pierwszeństwa pie-
szemu dochodzą sankcje za niezachowanie 
trzeźwości oraz nieposiadanie stosownych 
uprawnień do poruszania się tymi urządze-
niami. Zdefiniowanie nowych pojęć i reguł 
powinno uprościć funkcjonowanie wszyst-
kich nas na coraz bardziej zatłoczonych uli-
cach, ale też chodnikach.

Parkingi w Katowicach
Usługa wypożyczenia hulajnóg na minuty 
została udostępniana przez prywatnych 
operatorów w Katowicach od lipca 2019 r.

Praktyka pokazała, że nie wszyscy 
użytkownicy zostawiają hulajnogi w miej-
scach bezpiecznych i do tego przeznaczo-
nych. Podjęto więc decyzję o konieczności 
uporządkowania przestrzeni publicznej 
oraz zwiększenia bezpieczeństwa pie-
szych. Pod koniec 2020 r. wprowadzono 40 
dedykowanych miejsc postojowych, tzw. 

hubów – 34 zostały zlokalizowane w ści-
słym centrum miasta, natomiast 6 na ob-
szarze Katowickiego Parku Leśnego. Huby 
służą do wystawiania pojazdów przez 
operatorów, jak i oddawania hulajnóg 
przez użytkowników.

Parkingi dla hulajnóg znajdują się 
m.in. przy: rynku, dworcu PKP, centrum 
przesiadkowym Sądowa, Strefie Kultury, 
Uniwersytecie Śląskim, w pobliżu najbar-
dziej uczęszczanych ulic, a także przy sta-
cjach rowerowych, tworząc w ten sposób 
huby mobilności.

Każdy operator wprowadza lokali-
zacje parkingów do swej aplikacji, aby 
widniały na mapie w telefonie użytkow-
nika. Z każdym operatorem chcącym 
działać w Katowicach podpisywane jest po-
rozumienie regulujące kwestie parkowa-
nia i działań zapobiegającym chaotycznemu 
porzucaniu hulajnóg w przestrzeni publicz-
nej, a także zmniejszenia prędkości jazdy do 
15 km/h w ścisłym centrum miasta.

Projekt wytyczania dedykowanych par-
kingów ma charakter pilotażowy. Otwarta 
zostaje możliwość ustanowienia podobnych 
stref w innych częściach miasta.  (JG)

Zachęcamy  
do zapoznania się 
z nowymi zasadami 
ruchu w formie 
animacji. Animacja 
została przygotowana 
przez KWP w Olsztynie

Hulajnoga elektryczna i urządzenie transportu 
osobistego w znowelizowanych przepisach mają 
status pojazdu

NI  SO N OW  W OWI  O W

Morską bryzę w Ligocie zapewnia 
solanka Zabłocka z Dębowca
Po niemal rocznej przerwie ponownie 
uruchomiona została tę nia solanko-
wa w parku Zadole. Działają znów tak e 
fontanny przy katowickim Rynku. 
Tężnia solankowa znajduje się przy ul. 
Wczasowej w Ligocie. Powstała jako 
projekt budżetu obywatelskiego i zo-
stała uruchomiona w 2019 roku. Tężnia 
jest zasilana solanką Zabłocką z Dę-
bowca. Przebywanie w jej przestrzeni 
pomaga w leczeniu m.in. chorób za-
tok i górnych dróg oddechowych, nad-
ciśnienia tętniczego, alergii, nerwicy, 
niedoczynności tarczycy, chorób reu-
matycznych, RZS, otyłości, niektó-
rych chorób ginekologicznych. Ale są 
też przeciwwskazania do korzysta-
nia z jej dobrodziejstw, dlatego też 
przed wejściem do tężni należy bez-
względnie zapoznać się dostępnym 
na miejscu regulaminem.

Tężnia solankowa wytwarza mi-
kroklimat podobny do nadmorskiego. 
Godzina oddychania powietrzem na-
syconym solanką i pochłaniana w ten 
sposób dawka jodu równa się trzem 
dniom spędzonym nad morzem. To bar-
dzo ważne dla zdrowia mieszkańców, 

szczególnie aglomeracji śląskiej, nara-
żonych na wiele schorzeń górnych dróg 
oddechowych. Tężnia stymuluje i pod-
nosi odporność organizmu, a więc jest 
wskazana dla osób starszych i dzieci.

Obiekt jest dostosowany do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami; funkcjono-
wać będzie do października, w godzinach 

9.00–21.00, a w sezonie letnim do godz. 
22.00. Korzystanie z tężni jest bezpłatne. 

Tę nia powstanie te   
na osiedlu Tysiąclecia
Efektem popularności tężni w Zadolu są mię-
dzy innymi kolejne projekty zgłaszane w ra-
mach budżetu obywatelskiego. Jednym z nich 

jest tężnia solankowa na Tysiącleciu. Obiekt 
przeznaczony będzie dla wszystkich miesz-
kańców Katowic, a w szczególności central-
nych i północnych dzielnic. Budowa tężni to 
projekt o charakterze dwuletnim. Zakład Zie-
leni Miejskiej w tym roku ma ogłosić prze-
targ na roboty budowlane. Obiekt powstanie 
pod koniec 2022 r.  (SR)
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„Byliśmy pionierami 
rozwiązań ekologicznych”
Z Heleną Ulanowską, prezesem zarzą-
du PKM Katowice trzech kadencji, która 
przeszła niedawno  na emeryturę, roz-
mawia Sławomir Rybok.

Sławomir Rybok: Które lata były przełomowe 
dla rozwoju PKM Katowice
Helena Ulanowska: Dobra kondycja tak du-
żego przedsiębiorstwa nie powstaje w ciągu 
jednego roku. Należy myśleć perspek-
tywicznie i zakładać, jakie są nasze cele 
za 5–10 lat. Trzeba przewidywać z wyprze-
dzeniem trendy technologiczne, aby kapita-
łochłonne inwestycje nie okazywały się zbyt 
szybko przestarzałe. Z chwilą objęcia funk-
cji prezesa podjęłam działania w celu pozy-
skania funduszy UE w zakresie wymiany 
przestarzałego taboru autobusowego i za-
kupu nowoczesnych, niskoemisyjnych au-
tobusów. Myślę, że jednym z kluczowych 
momentów dla rozwoju firmy było złożenie 
dwóch wniosków o dotację z funduszy unij-
nych. Otrzymanie dotacji w rekordowej dla 
PKM kwocie pozwoliło nam łącznie w la-
tach 2015–2020 zakupić i zakontraktować 
aż 135 autobusów, z czego 20 stanowiły au-
tobusy zeroemisyjne, w pełni elektryczne. 
Oczywiście kroków milowych w rozwoju 
firmy w ciągu tych dziewięciu lat było wię-
cej, ale najbardziej widoczna z zewnątrz 
dla mieszkańców jest właśnie zmiana ta-
boru. Zaawansowane technologicznie 

autobusy oznaczają maksymalne obniże-
nie zanieczyszczeń, co z kolei przekłada się 
na korzystny wpływ na środowisko, a więc 
wspólne dobro. Już w 2015 roku, na etapie 
starania się o otrzymanie dotacji unijnych, 
planowaliśmy zakup autobusów w pełni 
elektrycznych, a nie wyłącznie autobusów 
hybrydowych czy z silnikami Diesla o wy-
sokich normach Euro 6. Byliśmy pionie-
rami w tym zakresie.
Jak wspomina pani współpracę z miastem
Współpraca od początku układała się bar-
dzo dobrze. Zresztą kierunek działania, ja-
kim był zakup do taboru zeroemisyjnych 
pojazdów, wytyczyliśmy wspólnie z pre-
zydentem Marcinem Krupą. Finalny efekt 
jest satysfakcjonujący zarówno dla Katowic, 
jak i dla naszej załogi, a także dla spółki 
oraz jej zarządu. 
Transport zbiorowy jest szczególnie wa ny  
w du ych aglomeracjach.  W jakim kierunku 
powinien się rozwijać
Katowice wraz z aglomeracją stale się roz-
wijają. Troska o środowisko oraz komfort 
życia mieszkańców powoduje stopniowe 
odchodzenie od indywidualnego trans-
portu samochodowego w centrach miast 
na rzecz transportu zbiorowego. W kon-
tekście ciągle podwyższających się wymo-
gów ekologicznych transport zbiorowy 
stoi przed wyzwaniem zaspokojenia 
potrzeb coraz większej liczby osób, 

przy jednocześnie postulowanym coraz 
mniejszym zapotrzebowaniu energetycz-
nym. Zadaniem na kolejne lata dla PKM 
Katowice jest kontynuowanie wymiany 
taboru. Nowoczesne technologicznie po-
jazdy oznaczają maksymalne obniżenie 
emisji spalin oraz hałasu, co z kolei ma 
korzystny wpływ na środowisko i kom-
fort życia mieszkańców. Ważne jest też 
promowanie publicznego transportu 
miejskiego oraz komunikacji rowero-
wej. Rowery miejskie stanowią doskonałe 
uzupełnienie proekologicznej polityki 
miasta w tym zakresie.
Czy wyobra a sobie pani autobusy bez 
kierowców
Jak pokazuje przykład zza oceanu, a kon-
kretnie ze stanu Kalifornia, gdzie takie 
pojazdy są już dopuszczone do ruchu 
po drogach publicznych, autobusy auto-
nomiczne nie są już tylko wizją autorów 
książek science fiction. W mojej oce-
nie, w realiach komunikacji miejskiej, 
jeszcze przez wiele lat nic nie zastąpi 
doświadczonego zawodowego kierowcy. 
Dopuszczenie do użytku autobusu au-
tonomicznego wymagałoby stworzenia 
niezawodnej, inteligentnej infrastruktury 
drogowej umożliwiającej powierzenie ma-
szynie zdrowia i życia pasażerów.
Katowice to nie tylko transport. Czy są miej-
sca, w których chętnie pani odpoczywa  

Każdy z nas jest świadkiem, jak Katowice 
zmieniły się przez ostatnie dwie dekady. 
Miasto wypiękniało i jest prawdziwą wi-
zytówką aglomeracji śląskiej. Chyba najbar-
dziej cenię sobie możliwość przeżywania 
muzycznych emocji w sali koncertowej 
NOSPR-u. Polecam wizytę w położonym 
nieopodal, rewelacyjnym, interaktyw-
nym Muzeum Śląskim. Na uwagę zasłu-
guje w mojej ocenie Nikiszowiec. Dzięki 
rewitalizacji może śmiało konkurować, 
jako historyczna dzielnica turystyczna, 
np. z krakowskim Kazimierzem. Co do wy-
poczynku – oazą spokoju w centrum miasta 
niewątpliwie jest Dolina Trzech Stawów.
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SZ ZEPIENIE P ZE IW O I

Zadbajmy o zdrowie swoje i swoich bliskich 
Pomimo luzowania rządowych ob-
ostrzeń i chęci powrotu społeczeństwa 
do sytuacji sprzed pandemii statysty-
ki dotyczące zaka eń COVID-19, a w 
szczególności śmiertelności spowo-
dowanej chorobą, wcią  budzą obawy. 
Epidemiolodzy wskazują na mo liwość 
kolejnej fali zaka eń – tym bardziej 
warto się zaszczepić  Punkty szcze-
pień masowych i większa dostępność 
szczepionek pozwalają szybciej wal-
czyć z pandemią.
Przypominamy, że przy ul. Szopienickiej 
70 działa Punkt Szczepień Powszechnych. 
Nadzór medyczny nad punktem spra-
wuje Szpital Murcki. Jego prezes Krzysz-
tof Zaczek zachęca do zaszczepienia się: 
– Mamy dostępny punkt na ulicy Szo-
pienickiej, działają też punkty szczepień 
populacyjnych w większości przychodni 
POZ, dostępne są różne szczepionki, 
wszystkie one spełniają swoje zadanie. 
Szczepmy się! To bardzo istotne z punktu 

widzenia całej społeczności. My w szpi-
talu widzimy niestety skutki tej choroby, 
która dotyka naszych pacjentów. Zachę-
camy, by zadbać o swoje i swoich najbliż-
szych bezpieczeństwo.

Punkt przy ul. Szopienickiej 70 jest 
czynny od poniedziałku do soboty w go-
dzinach od 8.00 do 18.00 (telefon: 572 216 
500) Przed przyjściem do punktu należy 
zarejestrować się na szczepienie przeciw 
COVID-19. Można to zrobić na kilka sposo-
bów: zadzwonić na całodobową i bezpłatną 
infolinię 989, zarejestrować się elektro-
nicznie poprzez e-Rejestrację dostępną 
na pacjent.gov.pl, wysłać SMS o treści 
„SzczepimySie” na numer 880 333 333, 
skontaktować się bezpośrednio z punktem 
szczepień (tel. 572 216 500).

Podczas rejestracji wybrany zosta-
nie termin szczepienia, a następnie osoba 
zainteresowana otrzyma SMS z potwier-
dzeniem umówienia wizyty. Do rejestracji 
nie są potrzebne żadne dodatkowe dane 

czy dokumenty, wystarczy, że podamy 
swój PESEL.

Uruchomiono też nowy przystanek 
autobusowy Janów Szopienicka Punkt 
Szczepień zlokalizowany przy Ośrodku 
Tenisowym na ul. Szopienickiej. Przysta-
nek jest obsługiwany dwukierunkowo 
przez linię 930. Szczegółowa informacja, 
wraz z mapką dostępna jest na stronie inter-
netowej ZTM pod adresem: https://rj.me-
tropoliaztm.pl/news/i/2077/.

Ze względów bezpieczeństwa i kom-
fortu pacjentów prosimy nie przychodzić 
na szczepienie wcześniej ni  przed wy-
znaczoną godziną. Przypominamy o obo-
wiązku zakrywania nosa i ust maseczką 
oraz zachowywaniu dystansu. 

Do 28 maja w punkcie przy ul. Szopie-
nickiej 70 wydano 2768 dawek szczepionki. 
Oprócz punktu zorganizowanego przez mia-
sto przy ul. Szopienickiej, działa 61 punktów 
szczepień, które funkcjonują na dotychczaso-
wych zasadach. Lista placówek realizujących 

szczepienia w Katowicach dostępna jest 
na stronie koronawirus.katowice.eu. Bądźmy 
odpowiedzialni – dbajmy o bezpieczeństwo 
swoje i  innych.   K)

Szczepienia w domu
Dla osób, które nie są w stanie samo-
dzielnie dotrzeć do punktu szczepień, 
uruchomione zostały wyjazdowe ze-
społy szczepiące, prowadzone przez: 

 Centrum Medyczne Femina, 
Katowice  u . K o nicka   
te .       
 z ita  urcki  Katowice   
u . . oko owskie o   
te .   
 yncentrum s . z o. o.  osnowiec  
u . Wojska o skie o a   
te .   .
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GOSPODARKA KOMUNALNA

Zmiana stawek za odbiór odpadów  
i czynszów w lokalach komunalnych 
Podwy szenie stawek opłaty marszałkow-
skiej, wysokie wymogi recyklingowe na-
rzucone przez przepisy Unii Europejskiej, 
nowe przepisy i regulacje dotyczące m.in. 
elektromobilności oraz wzrost bie ących 
kosztów – to główne czynniki wpływające 
na podwy szenie kwoty za odbiór odpa-
dów w Katowicach. Nowa stawka, która 
wejdzie w ycie 1 lipca, wyniesie 26,30 zł 
miesięcznie za odpady segregowane. 
– Przez ostatnie dwa lata stawki za odbiór 
odpadów utrzymywane były na stałym 
poziomie. Niestety, ze względu na nieza-
leżne od nas czynniki zewnętrzne zwią-
zane ze znaczącym wzrostem kosztów, nie 
jest to już dłużej możliwe – mówi Bogu-
mił Sobula, pierwszy wiceprezydent Ka-
towic. – Przepisy mówią o tym, że opłaty 
za odbiór śmieci mogą być wykorzysty-
wane wyłącznie na ten cel, a system musi 
się bilansować. W praktyce oznacza to, 
że koszty usługi odbioru i zagospodaro-
wania odpadów (SGOK) muszą być po-
kryte w całości z opłaty wnoszonej przez 
mieszkańców. Szukając najlepszego roz-
wiązania dla mieszkańców, ogłosiliśmy 
przetarg na firmę, która będzie odpowia-
dała za gospodarowanie odpadami. Jedyną 
ofertę złożyła spółka Miejskie Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunalnej, czyli 
dotychczasowy operator. Warto podkreślić, 
że tym samym żadna z firm funkcjonują-
cych na rynku w tej branży nie zapropono-
wała niższej kwoty. Nowa stawka za odpady 
segregowane dla mieszkańców wyniesie 
26,30 zł. Bardzo nas cieszy, że jest ona niż-
sza, niż się spodziewaliśmy, i wciąż plasuje 
Katowice w gronie miast z najniższymi 
stawkami miesięcznymi – dodaje wicepre-
zydent Bogumił Sobula. 

Zmiany stawki wynikają z bie ących 
kosztów ponoszonych przez MP K: 

wzrost płacy minimalnej – o 24,4% w po-
równaniu z rokiem 2019;

podwyższenie standardów, m.in. recy-
klingowych wynikających z rozporządzeń 
UE. Przez dwa ostatnie lata dzięki powięk-
szeniu m.in. taboru, zatrudnienia czy liczby 
pojemników do selektywnej zbiórki poziom 
segregacji śmieci w Katowicach wzrósł i wy-
nosi ok. 40%. W 2025 roku UE wymaga 
już 55% recyklingu, co oznacza koniecz-
ność poniesienia kolejnych nakładów m.in. 
na infrastrukturę;

wzrost stawek opłaty marszałkow-
skiej, czyli opłat za korzystanie ze środo-
wiska, jakie pobiera Urząd Marszałkowski 
– w przypadku tzw. stabilizatu oraz po-
zostałości w okresie 2019–2020 stawka ta 
wzrosła o 59%;

zmiany prawne generujące dodatkowe 
koszty – regulacje po pożarach składowisk, 

dotyczące bezpieczeństwa, przepisy zwią-
zane z wymaganym udziałem pojazdów 
elektrycznych lub gazowych we flocie (obec-
nie jest ich 12, a w ciągu najbliższych dwóch 
lat przybędzie co najmniej 15 kolejnych; do 
końca 2022 roku mają one stanowić 10% 
całej floty MPGK, a do 2025 – 30%; koszt 
jednej śmieciarki gazowej jest o 25% wyższy 
od standardowej) oraz wymogi dotyczące 
kontroli wizyjnej (koszt wykonania to ok. 
670 tys. zł).

Co ważne, Katowice zapewniają 
mieszkańcom odbiór odpadów z więk-
szą częstotliwością niż w wielu innych 
miastach. Oprócz odpadów bieżących 
odbierane są także wielkie gabaryty, od-
pady budowlane, choinki czy zużyte 
leki i baterie. Mieszkańcom przysługuje 
także raz w roku możliwość odbioru dwóch 
big-bagów (specjalnych worków) z gruzem 
– co sprawia, że znacząco spadają koszty 
remontów. Ponadto dzięki inwesty-
cjom o wartości 120 mln zł Katowice dys-
ponują jednym z najnowocześniejszych 
zakładów przetwarzania odpadów w kraju. 
Pozwala on zabezpieczyć potrzeby miesz-
kańców, którzy przodują w wojewódz-
twie śląskim pod względem liczby 
produkowanych śmieci. W marcu rozpo-
częła się budowa nowej hali hermetyzacji 
procesu stabilizacji odpadów biodegrado-
walnych. Wprowadzenie nowej stawki śmie-
ciowej umożliwi utrzymanie oferowanych 
standardów gospodarki odpadowej.

Inne miasta wojewódzkie, a także 
gminy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Me-
tropolii również zostały w ostatnim czasie 

zmuszone do wprowadzenia podwyżek 
za gospodarowanie odpadami.  (RED)

Porównanie stawki miesięcznych 
opłat na 1 mieszkańca za odpady 
segregowane:

WYBRANE MIASTA WOJEWÓDZKIE
ód  34,00 zł

Opole 28,00 zł
Rzeszów 27,00 zł
KATOWICE 2 , 0 zł
Poznań 25,00 zł
Gorzów Wielkopolski 24,00 zł
Kraków 23,00 zł

Zmiany stawek czynszów w lokalach 
komunalnych
W ostatnim kwartale tego roku zmianie 
ulegnie też stawka czynszów w lokalach 
komunalnych. – Udało się nam przez długi 
czas utrzymać stawki w lokalach komunal-
nych na dotychczasowym, bardzo niskim 
poziomie. Ostatnia zmiana opłat miała 
miejsce w 2016 r. Od tego czasu znacząco 
wzrosły koszty związane z utrzymaniem 
budynków, a wpływy rekompensowały już 
jedynie 71% wydatków na remonty i ich bie-
żące utrzymanie. Do tego należy doliczyć 
wzrost kosztów płac, energii elektrycznej, 
ogrzewania i utrzymania terenów przy-
legających do tych budynków. Dużą po-
zycję kosztową stanowią także budynki 
zabytkowe objęte ochroną konserwator-
ską, o które miasto też musi zadbać. Z uwagi 
na te wszystkie czynniki konieczna jest 

zmiana stawki miesięcznej za metr kwa-
dratowy w lokalach mieszkalnych będących 
własnością miasta – mówi Bogumił Sobula.  
– Należy jednak zaznaczyć, że pomimo 
dokonywanej zmiany czynsze mieszkań 
komunalnych w Katowicach będą niższe 
niż w większości miast ościennych. Pamię-
tajmy także, że mówimy o lokalach w sto-
licy 2-milionowej metropolii, gdzie rynkowe 
stawki najmu są wielokrotnie wyższe od 
tego, co proponujemy naszym najemcom – 
dodaje wiceprezydent.

Nowa stawka wyniesie 3 zł/mkw. Jej 
ustalenie zostało poprzedzone szczegó-
łową analizą dynamicznego tempa roz-
woju gospodarki mieszkaniowej na rynku 
lokalnym, jak i w całym kraju. Do tej pory 
obowiązywały dwie stawki, uzależnione 
m.in. od rozmiaru lokalu, jego położenia, 
ogólnego stanu budynku, dostępności do 
windy etc. Teraz zaproponowano jedną, 
uśrednioną stawkę dla całego zasobu lo-
kalowego w mieście. Jej wysokość została 
obliczona na bazie średniej z obecnych sta-
wek i zaokrąglona do pełnej kwoty. Stawka 
ta jest wyjściową przy wyliczeniu stawki 
ostatecznej za mkw. lokalu mieszkalnego, 
uwzględniającej wskazane w załączniku 
do zarządzenia czynniki jej różnicowania. 
Średnia miesięczna stawka ostateczna wy-
niesie 6,14 zł/mkw.

Środki otrzymane z podwyżki zo-
staną w całości przeznaczone na realizację 
zadań remontowych i termomodernizacyj-
nych przez Komunalny Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej. Przypomnijmy, że w zaso-
bach KZGM znajdują się aktualnie 16504 
lokale, a w 2021 roku miasto planuje wydać 
ponad 34 mln na termomodernizacje bu-
dynków mieszkalnych w połączeniu z wy-
mianą źródeł ciepła – co pozwala także 
skuteczniej walczyć ze smogiem.  (RED)

Uśrednione stawki  
w wybranych miastach 

ST WKI Z  mkw. W MI ST  GZM
horzów 8,00 zł

Ruda ląska 7,38 zł
zelad  7,13 zł

Sosnowiec  7 zł
KATOWICE (po zmianie) ,  zł
Mysłowice 5,97 zł )  
 5,93 zł )
Tychy 5,90 zł
Lędziny 4,55 zł
Siemianowice ląskie 3,84 zł

 u re nione wy iczenia na 
o stawie cznej owierzc ni oka i  

w zaso ie miejskim  
oraz wysoko ci na icze   

za je en miesi c ru zie  .

KZ M w Katowicach co roku przeprowadza termomodernizację swoich budynków.  
Na zdjęciu budynek przy ul. Olchawy 3-5, który przeszedł generalny remont połączony  
z termomodernizacją i zamontowaniem paneli fotowoltaicznych

FO
T.

 M
. M
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IN

A
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Komunalny Zakład Gospodarki  
Mieszkaniowej w Katowicach

  akończono budowę trzech parkingów 
wraz z remontem ciągów komunikacyj-
nych i wymianą chodników przy ul. y-
siąclecia , a, b w Katowicach. 

akres prac obejmował

 budowę trzech parkingów o łącznej liczbie 
ok. 0 miejsc parkingowych, w tym 5 miejsc 
dla osób niepełnosprawnych,

 wymianę chodników,
  wymianę schodów z balustradą, dosto-

sowanie do wózków,
 remont dróg dojazdowych,
  montaż słupków uniemożliwiających 

wjazd na tereny zielone,
  odtworzenie pasów zieleni, nasadze-

nie trawy,
  przeniesienie kosza na śmieci oraz ławek,

 usunięcie kolizji tras kablowych.

2   akończono zadanie  ermomoderni-
zacja budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego przy ul. łonimskiego  i 2. 
nwestycja miała za zadanie podniesie-

nie efektywności energetycznej wielo-
rodzinnych budynków mieszkalnych. 
Wykonano m.in.

 izolację ścian fundamentowych,
 wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
  wymianę oświetlenia 

na energooszczędne,
  remont instalacji  

centralnego ogrzewania,
 remont dachów,
 remont klatki schodowej,
 nowe wiaty śmietnikowe.

Prace Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach

 Doświetlenie przejść dla pieszych  
przy skrzyżowaniu ulic rmii Krajowej 
i redry w Katowicach

 Doświetlenie przejść dla pieszych   
wraz z ciągiem pieszym  
przy ul. Bażantów i Radockiego.

 Doświetlenie ciągu pieszo jezdnego 
w ciągu ul. Leszczy oraz położenie 
nawierzchni bitumicznej  

w tym ciągu od ul. Grota Roweckiego  
do końca zabudowy.

 Doświetlenie przejść dla pieszych 
w rejonie skrzyżowania ulic  

dama – Górniczego Stanu 
– Przyjaznej.

 Wykonanie oświetlenia  
ul. Szopienickiej na odcinku  
od ul. Lwowskiej do Oswobodzenia.

 Wspólnie z ZZM  
– konfiguracja ulicy Raciborskiej 
pod nowe nasadzenia drzew 
w miejsce usuniętych  
przez dewelopera i dokonanie 
tych nasadzeń.

 Przebudowa nawierzchni i podbudowy 
ciągu pieszo jezdnego w ramach  
pl. Szewczyka.

 Remont dojazdu do osiedla  
– bocznej drogi od ulicy 
Bażantów, położenie nawierzchni 
bitumicznej, wykonanie chodnika, 
miejsc parkingowych.

 Remont ulicy i chodników  
ul. esionowej

Nowa latarnia przy ul. Armii Krajowej Remont ul. Jesionowej Przebudowa nawierzchni pl. Szewczyka
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N IN  PO S I  I S  Z WNOW ON  IS 

Katowice wśród najlepszych
1. miejsce wśród miast Metropolii órno-
śląsko-Zagłębiowskiej, 5. miejsce w ob-
szarze gospodarka i 13. w klasy kacji 
ogólnej – takie oceny otrzymały Kato-
wice w drugiej edycji Rankingu Polskich 
Miast Zrównowa onych Arcadis. Sklasy-

kowano 50 największych pod względem 
liczby ludności miast na prawach powia-
tu, porównywano, w jaki sposób radzą so-
bie w 3 obszarach: społecznym, środowi-
skowym i gospodarczym. 
Najwyższe noty Katowice uzy-
skały w kategorii „Gospodarka”, tu mia-
sto sklasyfikowane zostało na 5. miejscu. 
– „Warto zwrócić uwagę, że z miast woje-
wództwa śląskiego jedynie dwa znalazły 
się w pierwszej dziesiątce w tej klasyfikacji: 
Katowice (5. miejsce) i Bielsko-Biała (10). 
Niska stopa bezrobocia (w Katowicach 
najniższa spośród wszystkich analizowa-
nych miast!), atrakcyjny rynek mieszka-
niowy, systematycznie polepszania sieć 
dróg i połączeń komunikacyjnych wpły-
wają na korzystną sytuację gospodarczą” 
– czytamy w dokumencie. 

Analiza wykazuje, że miasta rozwijające 
się dynamicznie w obszarze „Gospodarki” 
pozostają liderami, stanowiącymi przykład 
do naśladowania dla pozostałych – „wy-
niki Katowic pokazują, że podejmowanie 
działań na rzecz zrównoważonej urbani-
zacji, inwestowanie w ochronę środowi-
ska i dialog z mieszkańcami to właściwy 
kierunek w polityce miejskiej” – dodają 
autorzy analizy. W raporcie dostrzeżono 
dynamiczne tempo transformacji miast po-
przemysłowych, które kładą nacisk na re-
witalizację przestrzeni miejskich i adaptację 
poprzemysłowej spuścizny do pełnienia no-
wych funkcji społecznych i gospodarczych. 

Jako dobry przykład raport wskazuje Strefę 
Kultury w Katowicach – “utworzona na te-
renie byłej kopalni węgla kamiennego sta-
nowi przykład tzw. „zielonej transformacji” 
miasta i ugruntowuje pozycję Katowic jako 
jednego z ważniejszych ośrodków kultury 
oraz turystyki biznesowej w Polsce”. 

W kategorii „Społeczeństwo” Katowice 
plasują się na 13. miejscu wśród 50 naj-
większych miast. Ocena raportu koncen-
trowała się tu na jakości życia obecnie i w 
perspektywie dla przyszłych pokoleń. Nie 
bez znaczenia jest fakt, że najwyższe lokaty 
zajmują w większości miasta z dodatnim 
przyrostem naturalnym.

W obszarze „Środowisko” Katowice 
znalazły się na 31. miejscu. Oceniano 

przede wszystkim: jakość powietrza, 
wrażliwość na zmiany klimatu, obec-
ność zieleni w strukturze miejskiej. Miej-
sca w pierwszej dziesiątce Rankingu w tej 
kategorii zajęły przede wszystkim miasta 
postrzegane jako atrakcyjne turystycznie, 
wiele spośród nich położonych jest w pół-
nocnej części kraju.

Autorzy raportu wskazują na stojące 
przed miastami wyzwania. Główne to 
oczywiście ochrona środowiska. Wśród 
wyzwań w tej dziedzinie raport wymie-
nia też systemy wsparcia dla mieszkańców 
np. w wymiana źródeł ciepła, doradztwo 
energetyczne czy dopłaty do ogrzewa-
nia w ramach programów osłonowych – to 
również działania Katowic. 

Raport chwali też coraz liczniej po-
wstające w śląskich miastach tężnie so-
lankowe, w regionie, gdzie wiele osób 
zmaga się z chorobami dróg oddecho-
wych i alergią. W Katowicach pierwsza tęż-
nia powstała w 2019 roku w Parku Zadole, 
kolejna w ramach Budżetu Obywatelskiego 
zbudowana będzie na osiedlu Tysiąclecia.  
Kolejnym przykładem pochodzącym z Ka-
towic są zielone torowiska – „ciekawym 
sposobem wprowadzenia zieleni w prze-
strzeń miejską jest realizacja zielonych toro-
wisk tramwajowych. Projekty tego rodzaju 
znalazły zastosowanie w kilku polskich 
miastach, także w Katowicach”.

Stolica metropolii pojawia się w ra-
porcie także w kontekście przełomowego 
wydarzenia: – zorganizowana w 2018 
roku w Katowicach 24 Konferencja Stron 
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczo-
nych w sprawie zmian klimatu odegrała 
istotną rolę na arenie międzynarodowej. 
Przyjęty na COP24 „Katowicki Pakiet Kli-
matyczny” (Katowice Rulebook) stanowi 
zbiór wytycznych implementujących po-
rozumienie paryskie, w którym państwa 
zobowiązały się do określonych działań 
na rzecz klimatu. Ogromne znaczenie mają 
także inicjatywy podjęte podczas szczytu: 
Deklaracja na temat sprawiedliwej trans-
formacji, Śląska Deklaracja Ministerialna 
„Lasy dla Klimatu” i Partnerstwo na rzecz 
działań w kierunku rozwoju elektromobil-
ności i zeroemisyjnego transportu. 

To właśnie te inicjatywy stanowią 
istotny wkład w globalną politykę ochrony 
klimatu, wpisują się także w ideę zrówno-
ważonego rozwoju, która jest tak ważna dla 
Katowic, a która była głównym założeniem 
twórców Rankingu.   (RED)

 E OPE INWES E W EN  INNOW I I O SŁ I W OWI

Kolejny duży gracz rekrutuje w Katowicach
W połowie 2021 roku KQ Europe otworzy 
nowe centrum innowacji i obsługi w Katowi-
cach. Nowy ośrodek usytuowany w Polsce 
przyspieszy realizację strategii cyfryza-
cji i innowacyjności przedsiębiorstwa. Po-
zwoli KQ Europe oferować klientom nowa-
torskie, cyfrowe produkty oraz rozwiązania, 
jednocześnie umacniając konkurencyjność 
kosztową i wydajność procesów. 
Zespoły ds. cyfryzacji i utalentowani pracow-
nicy z Polski wkrótce przystąpią do tworzenia 
innowacyjnego, cyfrowego ośrodka, w któ-
rym będą powstawać ogólnoeuropejskie roz-
wiązania zapewniające klientom najlepsze 
doświadczenia. Zespoły LKQ w Katowicach, 
jak i w całej Europie, będą realizowały cy-
frowy program firmy oraz przyczynią się do 
postępów w dziedzinie cyfryzacji i innowa-
cyjności. Będą wywierać ogromny wpływ 

na proces tworzenia rynku części zamien-
nych przyszłości. 

– Bardzo się cieszymy, że LKQ postano-
wiło utworzyć swoje nowe centrum inno-
wacji i obsługi w Katowicach. Dzięki temu 
nasze miasto zyska kolejnego, dużego in-
westora. Decyzja spółki potwierdza naszą 
mocną pozycję jako ośrodka nowoczesnych 
usług biznesowych. Wybór był podykto-
wany dostępem do ekspertów, rozwijającego 
się rynku biurowego oraz infrastruktury 
lotniczej, drogowej i kolejowej. Obecność 
kolejnej, rozpoznawalnej marki w Katowi-
cach umocni pozycję miasta na mapie in-
westycyjnej Europy – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic.

Od tego roku eksperci LKQ pra-
cujący w Katowicach będą obsługiwać 
działalność cyfrową, informatyczną  

i administracyjną. W perspektywie śred-
nioterminowej w obiekcie będzie pracować 
łącznie 200–250 osób. Proces rekrutacji 
rozpoczęto w kwietniu 2021 roku.

– Utworzenie centrum innowacji i ob-
sługi w Katowicach przyczyni się do realiza-
cji strategii cyfryzacji i innowacyjności LKQ 
Europe. Miasto ma do zaoferowania ponad-
przeciętną infrastrukturę i utalentowanych, 
międzynarodowych pracowników. Jestem 
zachwycony tym, że LKQ wpłynie na rozwój 
Katowic. Poszukujemy najbardziej wykwa-
lifikowanych osób. Możemy zaoferować im 
międzynarodową atmosferę i wyjątkowe do-
świadczenie zawodowe związane z obsługą 
naszych klientów z całej Europy – mówi Arnd 
Franz, dyrektor generalny LKQ Europe.

Katowice to miasto, które odchodzi od 
przemysłowej przeszłości na rzecz cyfrowej 

przyszłości. Oferuje atrakcyjne środowisko 
dla przedstawicieli pokolenia cyfrowego, 
młodych, utalentowanych osób i wysoce 
wykwalifikowanych pracowników. Cen-
trum innowacji i obsługi LKQ znajdzie 
się w samym sercu Katowic. To tętniące 
życiem miejsce wpasowuje się w dyna-
miczny rozwój i działalność LKQ, które 
czynią spółkę liderem rynku pod wzglę-
dem innowacji i nowych technologii. Ośro-
dek w Katowicach jest drugim tego typu 
obiektem LKQ. Pierwsze, bardzo sprawnie 
funkcjonujące centrum znajduje się w Ben-
galuru (Indie). Dzięki obiektom w Kato-
wicach i Bengaluru LKQ będzie w stanie 
rozwijać przyszłe technologie, które posłużą 
do stworzenia jeszcze bardziej innowacyj-
nych usług dla klientów.

 (RED)

Sukcesywna wymiana taboru PKM Katowice wpisuje się w kompleksowe myślenie o transporcie 
zrównowa onym
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE
Nowoczesna uczelnia 
w historycznym gmachu
Przy ul. Bankowej 5 trwa moderniza-
cja i przebudowa ponadstuletniego budynku 
Uniwersytetu Śląskiego. W nowej odsłonie 
obiekt ma służyć społeczności akademickiej, 
przedsiębiorcom i przedstawicielom samo-
rządu do realizacji wspólnych przedsięwzięć. 
Inwestycję dofinansowuje Unia Europejska.

Projekt nazwano SPINplace. Remon-
towany budynek ma być jego sercem, jako 
centrum kreatywności i coworkingu oraz 
wszechstronnego kształcenia, między 
innymi w zakresie umiejętności mięk-
kich i praktycznego przygotowania młodych 
ludzi do tworzenia własnych miejsc pracy.  
– SPINplace będzie miejscem pracy gru-
powej, wykładów popularnonaukowych, 
ośrodkiem treningu przedsiębiorczości i biz-
nesu. Publiczny charakter przestrzeni oraz 
organizowane w niej wydarzenia mają 
sprzyjać wymianie myśli i doświadczeń – 
podaje Uniwersytet Śląski, który jest po-
mysłodawcą przedsięwzięcia i podmiotem 
prowadzącym proces inwestycyjny.

Innymi słowy, SPINplace ma być miej-
scem spotkań studentów i doktorantów 
uczelni z przedstawicielami biznesu i orga-
nizacjami wsparcia. Dzięki tym spotkaniom 
możliwa będzie komercjalizacja pomy-
słów i wiedzy reprezentantów uczelni oraz 
ich dalszy rozwój przy udziale inwestorów.

Po otwarciu w centrum planuje się or-
ganizację wykładów, prelekcji, wystaw, spo-
tkań autorskich i motywacyjnych. Młodzi 
twórcy mają tu nie tylko przedstawiać swoje 
projekty, ale również podpatrywać i uczyć 
się od innych. W ramach różnych inicjatyw 
będzie można dokonać konsultacji ze specja-
listami, zachęcić do swojego pomysłu anio-
łów biznesu czy otrzymać wsparcie dla już 
utworzonych start-upów, w tym doradztwo 
marketingowe, handlowe czy prawnicze.

Budynek, w którym powstaje centrum, 
wybudowano w 1911 r. Przed wojną gmach 
był siedzibą Reichsbanku. W latach 1923–
1924 został przebudowany i wprowadził się 
do niego Bank Polski. Po wojnie siedzibę 
miał tu NBP. W 2006 r. nieruchomość zo-
stała przekazana uczelni. W ostatnim czasie 
działało tu Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego Uniwersytetu Śląskiego. 

Obiekt ma 5 kondygnacji nadziem-
nych, jedną podziemną, a jego łączna po-
wierzchnia użytkowa to 3,5 tys. mkw. Od 
1991 r. budynek wpisany jest do rejestru 
zabytków, w związku z czym prace moder-
nizacyjne toczą się pod okiem śląskiego wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków.

Gmach jest poddawany gruntownej 
przemianie. Budowlańcy mają wyremonto-
wać dach, wzmocnić stropy, dokonać wy-
miany wszystkich instalacji wewnętrznych, 
wstawić nową stolarkę okienną i drzwiową. 
Ponadto wykonawca odnowi wnętrza, zbu-
duje nowe wejście, wykona dwa szyby win-
dowe oraz dwa tarasy zewnętrzne, odnowi 
elewację i zagospodaruje przestrzeń wo-
kół budynku.

Choć zadanie niełatwe, o kon-
trakt w przetargu zorganizowanym przez 

uczelnię walczyło 14 podmiotów. Za naj-
korzystniejszą uznano ofertę krakowskiej 
spółki RE-Bau, która za wykonanie zadania 
otrzyma 19,46 mln zł brutto. Prace ruszyły 
na początku br. i mają potrwać do trzeciego 
kwartału 2022 r. Otwarcie wyremontowa-
nego budynku spodziewane jest wczesną je-
sienią tego samego roku.

Cały projekt wart jest 30 mln zł, przy 
czym dofinansowanie z funduszy unijnych 
wyniesie 25,3 mln zł. Inwestycję umiesz-
czono w Lokalnym Programie Rewitaliza-
cji Miasta Katowice.

Katowice Airport rozwija się 
mimo pandemii
Od ponad roku branża lotnicza mierzy 
się z bezprecedensowym kryzysem. Jednak 
pomimo znaczącego ograniczenia podróży 
samolotami, Katowice Airport nie wstrzy-
mało inwestycji. Zarządzający lotniskiem 
rozwijają infrastrukturę dla przewozu po-
dróżnych i towarów, a z budżetu centralnego 
finansowana jest budowa połączenia koleją 
do Pyrzowic. Dzięki realizowanym pro-
jektom powstają i będą powstawały miej-
sca pracy.

Skalę wpływu pandemii koronawirusa 
na podkatowicki port obrazują statystyki. 
Na początku ub. roku szacowano, że w 2020 
r. z lotniska skorzysta 5,5 mln podróżnych. 
Ostatecznie Katowice Airport obsłużyły 
jedynie 1,44 mln osób. Tymczasem w seg-
mencie przewozu ładunków (cargo) port 
notuje świetne wyniki, a ten rok ma być re-
kordowy w zakresie odprawionego frachtu. 
Pomaga w tym rozwój infrastruktury prze-
widziany do wykonania do 2025 r., a przy-
jęty jeszcze w 2007 r.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze 
(GTL), zarządzające portem, nadal stawia 
na dywersyfikację. Do końca pierwszego 
kwartału br. zrealizowano rozbudowę par-
kingu P1 oraz płyty postojowej cargo, po-
wstała centralna wartownia. We wrześniu 
2019 r. rozpoczął się duży projekt zwią-
zany z rozbudową i przebudową terminalu 
pasażerskiego B, który zgodnie z planem zo-
stanie zakończony jeszcze w tym kwartale. 
Trwa także rozbudowa bazy technicznej do 
obsługi samolotów. Do końca br. zakończy 
się budowa płyty postojowej o powierzchni 
6,5 ha, która zlokalizowana jest przed grun-
tami przeznaczonymi pod dwa nowe han-
gary. Budowa jednego z nich rozpocznie 
się w drugim kwartale 2021 r. Dzierżawić 
go będzie linia lotnicza Wizz Air.

– Świadomie postawiliśmy na dywer-
syfikację infrastruktury, chcąc przyciągnąć 
podmioty z branży lotniczej, które specjali-
zują się nie tylko w obsłudze ruchu pasażer-
skiego, ale także cargo. Zależało nam także 
na tym, żeby w Pyrzowicach zaczęły rozwi-
jać się firmy zajmujące się obsługą techniczną 
samolotów. Tkwi w tym głębszy pomysł, 
bo GTL od lat współpracuje z Politech-
niką Śląską, która zaczęła kształcić kadry 
na potrzeby branży lotniczej, w tym mecha-
ników lotniczych – mówi Artur Tomasik, 
prezes GTL.

Jak podaje spółka, funkcjonowa-
nie w Katowice Airport bazy do obsługi 
technicznej samolotów spowodowało, 
że wybrane szkoły średnie w wojewódz-
twie śląskim, jak i Politechnika Ślą-
ska, zaczęły rozwijać ofertę kształcenia 
kadr na potrzeby lotnictwa. W 2008 r., 
m.in. z inicjatywy GTL, powstało Cen-
trum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywil-
nego Europy Środkowo-Wschodniej przy 
Politechnice Śląskiej. Na przestrzeni lat 
uczelnia dynamicznie rozwinęła propozy-
cje kształcenia i aktualnie prowadzi pięć 
certyfikowanych ośrodków, kształcąc m.in. 
mechaników lotniczych. Zdaniem spółki 
stworzenie oferty nie byłoby możliwe bez 
pyrzowickiej bazy do obsługi technicznej 
samolotów, ponieważ ważnym elementem 
kształcenia certyfikowanego mechanika 
są obowiązkowe praktyki w organizacjach 
zajmujących się serwisem i naprawami du-
żych statków powietrznych. Planowane 
na przyszły rok uruchomienie trzeciego 
hangaru, to szansa na kolejne nowe miej-
sca pracy.

Do rozwoju portu ma również przyczy-
nić się długo wyczekiwana linia kolejowa, 
która połączy port z Katowicami i innymi 
miastami metropolii. Roboty budowlane 
trwają. Inwestycja przygotowuje warunki 
do podróży i przewozu towarów na lotnisko 
od strony Tarnowskich Gór lub Zawiercia. 
Projekt ma istotne znaczenie dla zwiększe-
nia roli kolei jako ekologicznego transportu 
oraz poszerzenia możliwości dojazdu dla pa-
sażerów i pracowników Katowice Airport. 
Linia też będzie ważną trasą obsługującą 
bocznicę towarową lotniska oraz dwie bocz-
nice w Siewierzu. Projekt ma pozytywnie 
wpłynąć na transport towarów drogą kole-
jową i lotniczą. Do portu lotniczego pociągi 
będą jeździć z prędkością do 140 km/h, a to-
warowe – do 80 km/h. Inwestycja obejmie 
52 obiekty inżynieryjne i 38 przejazdów ko-
lejowo-drogowych. Zakończenie inwesty-
cji o wartości 660 mln zł netto zaplanowano 
na drugi kwartał 2023 r.

Ekologiczny hotel  
przy ul. Młyńskiej
Między miejskim ratuszem a budynkiem 
dworca PKP w centrum Katowic dobiega 
końca budowa unikalnego hotelu. Na jego ele-
wacji z dwóch stron posadzono kilka tysięcy 
roślin. Zielone ściany nie tylko mają dawać 
pozytywny efekt wizualny, ale także zmniej-
szać nagrzewanie się budynku w ciepłe dni.

Elewacyjną roślinność można podziwiać 
już od kilku miesięcy. Większa ściana z zie-
lenią powstała od strony dworca i ul. Młyń-
skiej. Powierzchnia biologicznie czynna to 
niemal 190 mkw. Mniejsza, węższa ściana 
(77 mkw.) powstała na południowo-wschod-
nim krańcu budynku, czyli od strony torów 
kolejowych. 

Inwestor obiektu podaje, że w obu 
przypadkach roślinność posadzono w spe-
cjalnych panelach tekstylnych z systemem 
nawadniania, który jest zasilany deszczówką  
ze zbiornika umieszczonego w budynku. 
Realizacja tego typu jest droższa od trady-
cyjnej elewacji panelowej, ale dzięki rośli-
nom obiekt nie będzie tak szybko nagrzewał 
się w ciepłe dni, dzięki czemu właściciel 
mniej zapłaci za schładzanie wnętrz.

– Projekt spełnia najwyższe wy-
mogi w kwestii zrównoważonego bu-
downictwa, przy realizacji którego 
wykorzystujemy m.in. naturalne mate-
riały i stylowe meble zrobione z elemen-
tów z recyklingu – podaje inwestor. Ponadto 
na dachu zainstalowano panele fotowolta-
iczne, dzięki którym promienie słoneczne 
zostaną zamienione w prąd, a część na-
wierzchni przeznaczonych dla ruchu koło-
wego wykonano z ekologicznego cementu, 
usuwającego tlenki azotu z zanieczyszczo-
nego powietrza.

Inwestycję przy ul. Młyńskiej tworzą 
dwa budynki – hotel z 268 pokojami oraz 
część biurowa (2,8 tys. mkw.) na wysokości 
ul. Wawelskiej. Prace budowlane mają zakoń-
czyć się w trzecim kwartale tego roku.  (ZIT)

Budynek SPINplace Zielona ściana hotelu przy ul. Młyńskiej

Budowa hangaru w Katowice Airport
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RANKING „NEWSWEEKA”

Katowice wysoko w rankingu  
„Najlepsze miejsca do życia w Polsce”
W opublikowanym przez „Newsweek” 
rankingu „Najlepsze miejsca do y-
cia w Polsce” Katowice sklasy kowa-
no na wysokim, szóstym miejscu wśród 
miast powy ej sto tysięcy mieszkańców. 
Jak zauważa autor opracowania Piotr 
Zieliński, „polskie metropolie kurczą się 
najwolniej w Europie, a dodatkowo obra-
stają potężnymi przedmieściami”, co po-
zwala z ostrożnym optymizmem patrzeć 
na perspektywy polskich miast. W przygo-
towanym zestawieniu Katowice otrzymały 
43 punkty. W poszczególnych kategoriach 
stolica Górnośląsko-Zagłębiowskiej Me-
tropolii otrzymała dość rozbieżne oceny. 
Najsłabszą za „zanieczyszczenie powietrza”, 
gdyż tylko jeden punkt, co jest o tyle zaska-
kujące, że miasto jest jednym z krajowych 
liderów w walce o czyste powietrze. Na-
tomiast maksymalną, dziesięciopunktową 
ocenę w kategorii "bezrobocie".

W innych rankingach te  wysoko
Atrakcyjność naszego rynku pracy potwier-
dza również ostatni raport ABSL "Sektor 
nowoczesnych usług biznesowych w Kato-
wicach”. Miasto zostało w nim sklasyfiko-
wano jako jeden z pięciu najważniejszych 
ośrodków w Polsce, gdzie bardzo dynamicz-
nie rozwija się sektor nowoczesnych usług 
dla biznesu, odpowiadający za ponad trzy 
procent produktu krajowego brutto. W ciągu 

ostatnich pięciu lat zaobserwowano wzrost 
zatrudnienia w centrach usług na poziomie 
prawie siedemdziesięciu procent i to nie 
tylko w samych Katowicach, ale i miastach 
tworzących metropolię. Główną kategorię 
usług tworzy branża IT związana ze sprzę-
tem komputerowym i oprogramowaniem 
oraz usługi przetwarzania danych. Prognozy 
ekspertów przewidują, że właśnie ten sektor 
będzie się w najbliższych latach będzie się 
w Katowicach nadal dynamicznie rozwijać. 

– Analizy potwierdzają wysoki po-
tencjał inwestycyjny Katowic, będących 

centralnym miastem ponaddwumilionowej 
metropolii. Z ogromną satysfakcją obser-
wujemy, że niezależnie od pandemii tempo 
wzrostu w sektorze utrzymuje się na wy-
sokim poziomie. Zwłaszcza teraz, kiedy 
globalna gospodarka znalazła się w trud-
nej sytuacji, ważne jest tworzenie atrakcyj-
nych miejsc pracy, które wpłyną na decyzje 
młodych ludzi o związaniu swojej przy-
szłości z naszym miastem, a tym samym 
– na dalszy rozwój sektora i wzmocnienie 
marki Katowic na rynku nowych technolo-
gii – mówi prezydent Marcin Krupa.

Nie tylko rynek pracy decyduje o atrak-
cyjności miasta do życia. Warto zwrócić 
uwagę, że mieszkańcy wysoko oceniają 
zarówno jakość usług publicznych Kato-
wic, w tym w kluczowych sektorach edu-
kacji i służby zdrowia, jak i różnorodność 
oferty spędzania czasu wolnego czy ponad-
przeciętną dostępność sklepów. Potwier-
dzeniem tego był ostatni „Ranking Dzielnic 
Otodom”, w którym nasze miasto sklasy-
fikowano na drugim miejscu w kraju, tuż 
za Białymstokiem, przed Warszawą i Krako-
wem. To dowodzi, że Katowice są na dobrej 
drodze, by być naprawdę ciekawym i przy-
jaznym miejscem do życia, nawet w europej-
skiej skali.  (KK)

INNOWACJE

W Katowicach fedruje kopalnia start-upów
Ju  10 czerwca rozstrzygnie się pierw-
sza edycja konkursu „Kopalnia start-
-upów”. To inicjatywa prezydenta Ka-
towic Marcina Krupy, który umówił 
się z mieszkańcami, e w ciągu kadencji 
przeznaczy z bud etu miasta na rozwój 
start-upów milion złotych. W tej edycji 
do wzięcia jest 330 tysięcy złotych do 
podziału pomiędzy 3 laureatów, w tym 
dwuletni pakiet wynajmu biura w Miej-
skim Inkubatorze Przedsiębiorczości 
Rawa.Ink. 
Start-upy to nie tylko moda. Już dawno 
przestały być kojarzone z grupami studen-
tów, którzy bez przygotowania bizneso-
wego chcą zmieniać świat na lepsze. Coraz 
częściej to doświadczone zespoły, które 
wiedzą, czego potrzeba ich klientom. Dla-
tego rola start-upów w lokalnych gospo-
darkach rośnie. Tworzą one rozwiązania 
dla przemysłu czy sektora nowoczesnych 
usług biznesowych. 

W pierwszej edycji wpłynęło 49 zgło-
szeń. I chociaż tylko 10 z nich mogło za-
prezentować swoje pomysły podczas 
kwietniowego Demo Day, a przepustkę 
do ścisłego finału otrzymała piątka naj-
lepszych, to zdecydowana większość po-
mysłów ma potencjał na rozwój. Pomocną 
dłoń wyciąga do nich Miejski Inkubator 
Przedsiębiorczości. Jedną z idei przy-
świecających powstaniu tego miejsca było 
stworzenie przestrzeni przyjaznej innowa-
torom. W ciągu półtora roku działalności, 
mimo pandemii, przez inkubator fizycz-
nie i zdalnie, podczas wydarzeń przewi-
nęły się już setki osób.

Jakie start-upy działają w Katowicach  
Konkurs pokazuje, że bardzo różne. Ta-
kie, które skierowane są do wąskiej grupy 
klientów, czy pasjonatów, ale też takie, które 
mają bez mała nieograniczony potencjał 
skalowania i adaptowania rozwiązań do 

innych rynków czy branż. Jakie branże 
reprezentują? Ten zakres jest bardzo sze-
roki: od technologii medycznych (aż 3 re-
prezentantów tej branży w finale), przez 
ekotechnologie, nanotechnologię, Przemysł 
4.0 czy wykorzystanie sztucznej inteligen-
cji po aplikacje związane z zarządzaniem 
projektami czy analizy big data. 

Katowice to jednak nie tylko począt-
kujące start-upy, to również duże suk-
cesy i założyciele start-upów, którzy lubią 
podkreślać, że są stąd. Od poziomu start-
-upa zaczynał informatyczny Netizens, 
produkujący interaktywne lustra Abyss 
Glass, czy medyczny Cardio Cube, który 
– choć katowicki – jedną z  siedzib ma 
również w Seattle. Najnowszą gwiazdą 
na katowickim firmamencie start-upowym 
jest fintechowy epeer (epeer to innowacyjna 
platforma, która za pomocą sztucznej inteli-
gencji łączy inwestorów oraz pożyczkobior-
ców). Aplikacja zyskała w ciągu niecałego 

roku działalności dużą popularność wśród 
klientów, zaufanie inwestorów i uznanie po-
tentatów technologicznych za swój system 
sztucznej inteligencji. To wszystko sprawia, 
że epeer ma widoki na bycie pierwszym pol-
skim jednorożcem, co w nowomowie start-
-upowej oznacza tyle, że firma może być 
wyceniona nawet na miliard dolarów. Od 
CEO epeer’a uczą się również uczestnicy 
„Kopalni start-upów”. W ramach programu 
mentoringowego dzieli się on wiedzą i do-
świadczeniem, które nabył, pracując w fun-
duszach inwestycyjnych i rozwijając swój 
start-up. – Wierzę, że bazując na moim 
doświadczeniu pracy w funduszach in-
westycyjnych i rozwijaniu globalnego 
start-upu technologicznego, pomogę naj-
bardziej obiecującym pomysłom z Katowic 
w  budowaniu innowacyjnych produk-
tów i skalowaniu ich na rynki zagraniczne 
– podkreśla Maciej Jarząb, pomysło-
dawca i CEO epeer.  (SR)
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Ankieta 
dla przedsiębiorców
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców 
– zarówno tych małych, jak i większych 
– do udziału w ankiecie przygotowanej 
przez Miejski Inkubator Przedsiębiorczo-
ści Rawa.Ink w Katowicach. Ankieta znaj-
duje się pod linkiem bit.ly/3oUKlDd i jest 
dostępna do 6 czerwca. Oddając swój 
głos w ankiecie, wspierasz rozwój lokal-
nego rynku pracy!
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Każdego roku katowiccy 
urzędnicy przygotowują raport 
o stanie miasta, który stanowi 
podsumowanie działań podej-
mowanych przez Prezydenta 
Miasta Katowice w poprzednim 
roku. Celem raportu jest zapre-
zentowanie sytuacji finansowej, 
stanu realizacji polityk, progra-
mów i strategii, informacji o re-
alizacji budżetu obywatelskiego 
oraz wykonaniu uchwał Rady 
Gminy. 

Rok 2020, ze względu na pan-
demię koronawirusa był ro-
kiem bardziej wymagającym 
niż poprzednie. Będąc mia-
stem elastycznym Katowice 
dostosowały się do nowej rze-
czywistości, jaką przyniosła 
ze sobą pandemia. Myśląc 
przede wszystkim o jakości 
życia mieszkańców, zainicjo-
wano działania, które posze-
rzyły potencjał diagnostyczny 
Miasta oraz zapewniły dostęp 
do środków ochrony osobi-
stej. Wdrożenie Katowickiego 
Pakietu Przedsiębiorcy z pa-
kietami osłonowymi adreso-
wanymi do przedsiębiorców, 
podmiotów sektora NGO i twór-
ców kultury, pozwoliło lokalnej 
przedsiębiorczości łagodzić 
skutki ograniczenia prowadze-
nia działalności gospodarczej. 
Wzorem lat ubiegłych kon-
centrowano się również 
na działaniach proekologicz-
nych, szczególnie w obszarze 
poprawy jakości powietrza, 
w tym dzięki aktywności Miej-
skiego Centrum Energii. Konty-
nuowano kompleksowe procesy 
rewitalizacyjne w miejskich 
podobszarach rewitalizacji, co 
przyczynia się stopniowo do po-
prawy jakości życia w tych ob-
szarach. O stanie miasta mogą 
świadczyć poniższe liczby. 

Raport o stanie miasta Katowice 2020

  
liczba mieszkańców miasta

  
tyle mieszkań komunalnych  
posiada miasto

 
liczba miejsc w przedszkolach

  
liczba miejsc w łobkach

 
liczba obiektów sportowych

   
odnotowano najni sze w historii 
pomiarów śródroczne stę enie PM10

%  
poziom recyklingu i przygotowania 
do ponownego u ycia papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła

  
rekordowa liczba projektów 
zło onych do bud etu 
obywatelskiego na prawie 90 mln zł

   
dotacje do niskoemisyjnych  
ródeł ciepła

  
liczba wymienionych  
wysokoemisyjnych ródeł ogrzewania

217 
 liczba wykonanych instalacji OZE

 
kart programu „Aktywni Seniorzy” 

 nowych autobusów elektrycznych 

 
liczba imprez i wydarzeń 
zorganizowanych przez miejskie 
instytucje kultury
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Raport o stanie miasta Katowice 2020

 kart  
Katowicka Karta Mieszkańca

niemal 1 000 000  
kosztowała maszyna do testów  
na koronawirusa

13 000 000  
to łączna kwota dotacji jaką otrzymało  
15 podmiotów w ramach konkursu ofert  
na realizację zadania „Organizacja 
uprawiania sportu  w 2020”

 
liczba studentów katowickich uczelni

11 
liczba miast partnerskich  
miasta Katowice

   
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto  
w sektorze przedsiębiorstw 

ok.  km  
nowych odcinków dróg rowerowych

   
liczba pasa erów korzystających  
z usług komunikacji miejskiej

24  
liczba miast bezpośrednio 
skomunikowanych z Katowicami 
komunikacją miejską

 km 
łączna długość dróg

 km  
łączna długość dróg rowerowych

 
liczba wypo yczeń  
roweru miejskiego

Po przyjęciu raportu  
przez radnych,  
razem z dokumentami 
z poprzednich lat,  
będzie on dostępny pod adresem:  
katowice.eu/dla-mieszka 

C5 84ca/strategie-i-raporty/
raport-o-stanie-miasta

 
liczba stacji roweru miejskiego  
na terenie miasta 

 liczba centrów przesiadkowych

28 850 108,    
wysokość do nansowania  
ze środków UE ogółem

 
uchwał podjętych  
przez Radę Miasta Katowice
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WE I Ł O

Szopienicki Festiwal  
Muzyki Dawnej 2021
Zapraszamy na Szopienicki Festiwal 
Muzyki Dawnej „Wehikuł Baroku”,  
który odbędzie się w dniach  
11–13 czerwca 2021 roku.

Scena za Szybą,  
Katowice-Burowiec,  
ul. Przedwiośnie 4A
11 czerwca, godz. 19.00

Aleksandra Radwańska – skrzypce 
barokowe

Anna Wiśniewska – klawesyn
Tomasz Ploch – klawesyn

Kościół ewangelicki Zbawiciela, 
Katowice-Szopienice, ul. Bednorza 20
12 czerwca, godz. 17.00

Marcin Jurczyk – organy
Żeński zespół wokalny CANTEMUS 

DOMINO

13 czerwca, godz. 17.00
Zuzanna i Maciej Batorowie – or-

gany i fisharmonia.

a wszystkie koncerty wstę  wo ny 

IS  O E I

  Rozbiórka gara y  
przy ul. Obrońców 
Westerplatte 54

Dzień dobry, 
przy kamienicy KZGM znajdującej się przy 

ul. Obrońców Westerplatte 54 znajdowały się ga-
raże. Zostały rozebrane. Czy to zwiastun nowej 
inwestycji w tym miejscu? 

Z góry dziękuję za odpowiedź,
TOMEK

Odp. redakcji: Miasto ma plany zwią-
zane z budową nowych miejsc postojowych 
(w tym miejsc dla osób z niepełnosprawno-
ściami) dla mieszkańców w tym miejscu.

  Dotyczy artykułu 
„Wyzwanie: 
Parkowanie ”

Szanowna Redakcjo,
Po zapoznaniu się z ww. artykułem,  

a w szczególności treścią ze strony piątej „Po 10 
maja akcja startuje w dzielnicach..”, ośmielam się 
poinformować, że takie działania były już prowa-
dzone przez funkcjonariuszy Policji Komisariatu 

IV w Katowicach-Piotrowicach ze wsparciem Ko-
mendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Była przeprowadzona lustracja na terenie 
osiedla przy ul. gen. Jankego 125, aby przekonali 
się, że zgłaszane wykroczenia popełniane przez 
kierujących pojazdami to nie jest jakiś wymysł 
czy nagonka na kierowców.

Dwóch funkcjonariuszy, przebywając w moim 
mieszkaniu, przekonało się osobiście, jak parkujący 
pod oknami kierowcy, zatruwają nas spalinami.

Jest to opis jednego zdarzenia, nato-
miast w pobliżu mojego miejsca zamieszkania 
jest skrzyżowanie na które mam wgląd, i można 
zaobserwować w czasie kilku godzin tyle wykro-
czeń, że w innych krajach zdarza się to prawdo-
podobnie w ciągu całego miesiąca.

Zwróciłam się do Pana Ministra Spraw 
Wewnętrznych w sprawie wyróżnienia finan-
sowego i gratyfikacji funkcjonariuszy IV Ko-
misariatu Policji w Katowicach za zobowiązanie 
się do reedukowania w przedziale długofalowym 
(półrocznym) kierowców popełniających wykro-
czenia z zakresu „przepisów Ruchu Drogowego” 
na terenie naszego miejsca zmieszkania.

Decyzje ze strony finansowej, nie zostały 
ziszczone, scedowano je na niższe szczeble.

Mam nadzieję że akcja pt. „Wyzwanie: Par-
kowanie”, będzie skutecznie realizowana.

CZYTELNICZKA Z PIOTROWIC

OWI E W S IE

Perły Samorządu dla Katowic
Już po raz piąty „Dziennik Gazeta 
Prawna” i miasto Gdynia zorganizowały 
Kongres „Perły Samorządu”. Wyróżniono 
najlepsze samorządy i najlepszych wło-
darzy. Uhonorowano także tych, którzy 
wykazali się wyjątkowo ciekawymi prak-
tykami. W tym roku II miejsce w kategorii 
skarbnik samorządu miast na prawach po-
wiatu powyżej 120 tys. mieszkańców zajęła 
skarbnik Katowic Danuta Lange. Wyróż-
nienie w kategorii najlepszy włodarz gminy 
miejskiej powyżej 100 tys. mieszkańców 
otrzymał prezydent Marcin Krupa.

Miejski Rzecznik 
Konsumentów radzi:  
Zanim podpiszesz umowę

Wykazuj się zasadą ograniczonego 
zaufania co do przekazywanych ust-
nie ofert, informacji, propozycji zawar-
cia umowy.

Domagaj się wskazania w dokumentach, 
które masz podpisać, treści przedstawionej 
ustnie oferty, informacji, propozycji.

Dopytaj o ewentualne dodatkowe koszty 
lub opłaty np. z tytułu innych usług uję-
tych w umowie.

Daj sobie czas na podjęcie decyzji, nie 
podpisuj dokumentów i umów „tu i teraz”.

Nie podpisuj umów, których znaczenie 
wydaje ci się niezrozumiałe i wymaga konsul-
tacji z osobami najbliższymi lub prawnikiem. 

Zdecydowanie nie podpisuj niczego 
przed przeczytaniem i w pośpiechu.

Upewniaj się i sprawdzaj, z kim podpi-
sujesz umowę.

Żądaj bezwzględnego wydania kopii 
podpisanych dokumentów.

W razie niewydania kopii podpisanych 
dokumentów skontaktuj się z rzeczni-
kiem konsumentów.

Pamiętaj, jeśli zawarłeś umowę 
na odległość lub poza lokalem firmy, 
czyli na przykład w domu, przez telefon, 
przez internet, na pokazie, możesz od niej 
odstąpić bez podania przyczyny w ciągu 
14 dni. Jest to tzw. prawo do namysłu 
umożliwiające konsumentowi zapozna-
nie się z towarem lub usługą i rozważenie 
racjonalności zakupu.

Pomoc dla konsumentów
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Elektrośmieci  
oddasz na telefon 
Od lipca stare czy popsute lodówki, te-
lewizory i pozostały sprzęt AGD i RTV 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej odbierze bezpośrednio z na-
szych nieruchomości. Oznacza to spore 
udogodnienie, bo do tej pory zgod-
nie z przyjętymi zasadami i Regulami-
nem utrzymania czystości w gminie 
Katowice elektrośmieci przyjmowane 
były (i wciąż są!) od mieszkańców Kato-
wic w każdym z czterech gminnych punk-
tów zbiórki odpadów w ramach opłaty 
śmieciowej. Poza tym każdy klient przy 
zakupie nowych urządzeń ma możliwość 
oddania starych już w sklepie lub przy 
dostawie nowych do domu. – Pomimo 
takich możliwość znajdujemy niestety po-
rzucony sprzęt w lasach, na chodnikach, 
przy wiatach śmietnikowych. Po raz ko-
lejny trzeba też przypomnieć, że elektro-
sprzęt podobnie jak opony czy gruz, nie 
zalicza się do odpadów wielkogabaryto-
wych i nie jest z nimi odbierany – mówi 
Robert Potucha, wiceprezes Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunal-
nej w Katowicach. Aby ułatwić pozby-
wanie się elektrośmieci mieszkańcom, 
od 1 lipca w Katowicach ruszy program 
odbioru dużych odpadów RTV/AGD 
(drobne elektrośmieci mogą być jedynie 
dodatkiem do dużego) bezpośrednio z nie-
ruchomości. Mieszkaniec będzie mógł 

umówić się telefonicznie na odbiór ta-
kiego sprzętu w uzgodnionym dniu i prze-
dziale czasowym. 

Więcej informacji o gminnych punktach  
zbiórki odpadów można znale ć tutaj:  
mpgk.com.pl/dla mieszkancow/
punkty zbiorki odpadow

Naucz mnie,  
kiedy mówić „NIE ”  
– lm z eksperymentu Policji
Policja apeluje do rodziców,  
aby uczyli dzieci, jak mówić „nie”. 
Czy Twoje dziecko też jest narażone 
na atak pedofila? Czy oddali się z placu 
zabaw bez pytania o pozwolenie? Jak re-
agowały dzieci, gdy „fałszywy pedofil” 
próbował je wyprowadzić z placu zabaw? 
Autentyczne zapisy reakcji dzieci i rodzi-
ców dają do myślenia... 
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Zobacz materiał lmowy z eksperymentu 
katowickich policjantów  

i naucz swoje dziecko, kiedy mówić „nie ”  
youtu.be/4Hll UwW ZM
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KATOWICE DLA SENIORA

Działania MOPS 
dedykowane seniorom 
Miasto Katowice oraz realizator pro-
jektów – Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Katowicach zapraszają miesz-
kańców miasta w wieku senioralnym do 
udziału w zajęciach:

W ramach projektu „Centrum 
Społecznościowe Nasze Załę e”

7, 14, 21, 28 czerwca – „Senior w ruchu” 
– aktywny spacer,

9, 10 czerwca – „Senior w działa-
niu” – warsztaty na powietrzu: „Two-
rzymy biżuterię”,

16, 17 czerwca – „Senior w podróży” – 
wycieczka do Muzeum Śląskiego,

24 czerwca – „Senior w działaniu” – 
warsztaty: „Przepisy naszych babć i dziad-
ków – ciasto drożdżowe”,
 Kontakt: ul. Zarębskiego 2,  
tel.  501 242 787, 502 032 688

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

2, 9, 16, 23 czerwca o godz. 10.00 i 14.00 
– „Senior w ruchu” – zajęcia nordic walking,

7 czerwca o godz. 10.30 – „Senior w ak-
cji” – tworzenie zabawek dla bezdomnych 
kotów ze schroniska w Katowicach,

14 czerwca o godz. 10.30 – „Senior 
w działaniu” – warsztat kreatywny,

28 czerwca o godz. 10.30 – „Se-
nior w działaniu” – śniadanie na trawie 
w parku Boguckim.
 Kontakt: ul. Markiefki 64 oraz Mar-
kiefki 68, tel. 502 032 604,  
720 779 447 lub 502 032 544

W ramach projektu „Program 
Aktywności okalnej Wełnowiec- 
-Józefowiec i Dąb”

2, 9, 16, 23, 30 czerwca o godz. 9.00 – 
Klub Społecznościowy „Strefa Seniora” 
– zajęcia nordic walking z instruktorem,

10 czerwca o godz. 10.00 – Klub Spo-
łecznościowy „Strefa Seniora” – „Gliniane 
czary-mary”,

24 czerwca o godz. 10.00 – Klub Spo-
łecznościowy „Strefa Seniora” – „Notatnik 
jak z bajki”,
 Kontakt: ul. Kotlarza 10b,  
tel. 32 416 22 66, 725 161 463

W ramach projektu „Centrum 
Społecznościowe w ródmieściu  
– I etap”

14 czerwca – zajęcia dla seniorów w Te-
atrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego – „Tak 
to nawet dziecko potrafi!”,

15 czerwca – warsztat malowania 
na jedwabiu,

20 czerwca – tworzenie dekoracji z be-
tonu (forma zdalna),

20 czerwca – udział w spektaklu „Po-
kora” – Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego,

26 czerwca – zwiedzanie kompleksu 
zamkowego Stare Tarnowice.

Bezpłatne telefoniczne i stacjonarne 
konsultacje dietetyczne prowadzone przez 
doświadczonego dietetyka dla osób, które 
chcą zmienić swój styl życia na zdrowszy. 
Dietetyk pomoże ułożyć dietę dostoso-
waną do indywidualnych potrzeb i wskaże 

sposoby na utrzymanie zdrowej i pełnej wi-
goru sylwetki.

Podczas wszystkich zajęć, spo-
tkań i warsztatów przestrzegamy zasad re-
żimu sanitarnego. Uczestnicy mają dostęp 
do płynów dezynfekujących, rękawiczek, 
używają maseczek i zachowują dystans 
społeczny. W związku z epidemią zajęcia 
przeprowadzane są w małych, 5-osobo-
wych grupach.
 Kontakt: tel. 501 242 833,  
501 242 831,  
ul. Teatralna 17A

W ramach projektu  
„Centrum Społecznościowe 
w Nikiszowcu – II etap” 

7, 14, 21, 28 czerwca – „Senior w ruchu” 
– aktywny spacer,

9, 23 czerwca – spotkanie Klubu Spo-
łecznościowego „Senior w działaniu” 
online,

16, 30 czerwca – spotkanie Klubu 
Społecznościowego „Senior w działaniu” 
online: warsztaty z rękodzieła z wykorzy-
staniem zakupionych i przekazanych senio-
rom przez animatora materiałów,
 Kontakt: tel. 502 032 623,  
ul. Szopienicka 58

KONKURS LADY D. 2021

Bożena Werner 
katowicką Lady D. 

Od 2002 r. paniom, które pomimo zmagania 
się z własną niepełnosprawnością wnoszą 
istotny wkład w ró ne obszary ycia, przy-
znawane są wyró nienia w ramach konkur-
su ady D. Województwa ląskiego im. Kry-
styny Bochenek. Tytuł konkursu stanowi 
skrót angielskiego wyra enia „ ady Disa-
bled”, tzn. Dama Niepełnosprawna. 
W tym roku tytuł Lady D. Katowic 2021 
otrzymała Bożena Werner, wiceprzewod-
nicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. 
Osób Niepełnosprawnych. Pani Bożena 
Werner jest lokalną społeczniczką dzia-
łającą na rzecz osób z niepełnospraw-
nościami. Od września 2018 roku jest 
członkiem Powiatowej Społecznej Rady ds. 
Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie 
Miasta Katowice, a od 2020 r. pełni funk-
cję wiceprzewodniczącej rady. W ramach 
pracy w radzie wykazuje ogromne zaanga-
żowanie i wiedzę w zakresie opiniowania 
obiektów/przestrzeni publicznej pod kątem 
dostępności dla osób z niepełnosprawno-
ściami. – Jednym z głównych celów mo-
jej działalności jest zmiana postrzegania 
osób z niepełnosprawnościami przez archi-
tektów i projektantów. To oni kreują nasze 
otoczenie, a otoczenie ma wpływ na za-
chowania społeczne – mówi pani Bożena 
Werner.  (RED)

N O OW  SPIS POWSZE N  NO I I IESZ  • W NE IN O E

Spis powszechny to badanie realizo-
wane co 10 lat, które dostarcza admi-
nistracji publicznej, organom rządo-
wym i samorządowym, instytucjom 
naukowym i badawczym, ośrodkom 
analitycznym, szkołom wy szym, 
mediom, a tak e osobom prywat-
nym pełnych informacji opisujących 
stan i strukturę społeczno-demogra-

czną kraju. 
Obowiązek przeprowadzenia spisu po-

wszechnego wynika ze zobowiązań mię-
dzynarodowych. Zebrane dane są objęte 
bezwzględną tajemnicą statystyczną. 

Osoby wykonujące prace spisowe są zobo-
wiązane do jej przestrzegania. Dane oso-
bowe uzyskane podczas prac spisowych 
będą dostępne wyłącznie dla określonego 
kręgu osób w związku z wykonywaniem 
przez nie prac spisowych. 

Pamiętajmy, że udział w Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 
2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału 
w spisie powszechnym wiąże się z możliwo-
ścią nałożenia kary grzywny, co jest ujęte 
w art. 57 ustawy o statystyce publicznej. 

Przypominamy, że spis jest przepro-
wadzany do 30 września. Obowiązkową 

formą jest samospis internetowy. Me-
toda uzupełniająca to spis przez telefon, 
na infolinii spisowej. Od maja swoją pracę 
przez telefon rozpoczęli rachmistrzowie. 
Dzwonią z numeru 22 828 88 88.

Rachmistrz spisowy ma nadany ofi-
cjalny identyfikator wydany przez Woje-
wódzkie Biuro Spisowe zawierający imię 
i nazwisko, numer, godło, informację 
o przetwarzaniu danych osobowych.

Tożsamość rachmistrza można spraw-
dzić na infolinii spisowej pod numerem 22 
279 99 99, jak również poprzez aplikację 
dostępną na stronie rachmistrz.stat.gov.pl/

Z uwagi na pandemię decyzją Gene-
ralnego Komisarza Spisowego rachmi-
strzowie nie będą realizować wywiadów 
bezpośrednich i odwiedzać responden-
tów w domach aż do odwołania. Osoby, 
które pukają do drzwi i podają się za rach-
mistrzów, mogą być oszustami. Prosimy 
zgłaszać takie przypadki na policję.

Więcej informacji na stronie spis.gov.
pl/ oraz na infolinii spisowej: 22 279 99 99 
(opłata zgodna z taryfą operatora). Infoli-
nia działa od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8.00–18.00.  

(RS)

Seniorzy z Bogucic aktywnie spędzają czas
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Całe życie Anthimosa
Maciej Szczawiński: Przede wszystkim wiel-
kie gratulacje  50-lecie pracy artystycznej 
– to brzmi  Jubileuszowy koncert w siedzi-
bie NOSPR był świetny – transmisje li e w ra-
diu, w sieci, Erik Truffaz jako gość specjalny, 
wszędzie powtarzane słowa: „ ywa legenda”, 
„jeden z najlepszych gitarzystów Europy”, „re-
welacyjny multiinstrumentalista”, „ lar”…
Apostolis Anthimos: To wszystko miłe, ale 
dajmy już spokój uniesieniom. Ja nie lubię 
przesady. Jak się coś robi z wewnętrznej 
potrzeby i z mocnym przekonaniem, za-
wsze są jakieś owoce. Zresztą wątpliwości 
co do tego, czym jest dla mnie muzyka, nie 
miałem raczej nigdy. Znamy się długo, więc 
pewnie pamiętasz co nieco.
Wszystko zaczęło się w Katowicach, 
na Koszutce. 

No tak, chodziliśmy do tego sa-
mego przedszkola na Okrzei. Pamiętam, 
że w starszakach odbiłeś mi Lidkę… No, 
tego to ci nie zapomnę do końca życia!
Ubolewam, e tak się stało. Natomiast 
wcią  widzę moment, kiedy twój tata do 
tego przedszkola cię przyprowadza. Trzy-
masz go kurczowo za rękę, rozglądasz się 
po sali, w której le ymy pamiętne le akowa-
nie po obiedzie , a pani półgłosem: „To jest 
wasz nowy kolega, nazywa się Apostolis”… 
Wszystkich zatkało.

Musiało brzmieć dziwnie i pewnie 
śmiesznie, co? Wiesz, ja od dzieciństwa 
czułem się trochę naznaczony innością. 
Nie żeby od razu razu czuć odrzucenie, 
ale jednak odbierasz, że jesteś z zewnątrz. 
No choćby samo to, że z Apostolisa szybko 
zrobiono Ryśka, żeby mnie lepiej „przy-
swoić”, a były z tym pewne problemy. Ale 
nie chcę tu jakoś dramatyzować, bo oczy-
wiście im dalej w las, tym bardziej się to 
wszystko w końcu wygładza, z czasem może 
się nawet przydać. Lepiej rozumiesz, 
kim jesteś.
Twoi rodzice do Katowic przyjechali z re-
cji, lata 50.

I tutaj na Śląsku się poznali. Ojciec po-
chodził z zachodniej Tracji, miał ciężko, 
bo mój dziadek kazał mu od wczesnych lat 
wypasać owce (innej przyszłości dla niego 
nie przewidywał), a on koniecznie chciał się 
uczyć, osiągnąć coś w życiu, no i jak wielu 
podobnych zaczął w końcu komunizować, 
żeby „zmienić świat na lepszy”. To się dra-
matycznie skończyło i dla świata, i dla taty, 
bo trafił do partyzantki, ciężko go w jakiejś 
potyczce ranili – pamiętam te okropne 
blizny na jego ciele… Potem jak tysiące 
Greków i Macedończyków emigrował do 
Polski. „Emigrował”… On po prostu musiał 
stamtąd uciekać.
Katowice, Koszutka. Mieszkaliście, jak pa-
miętam na ibknehta – tak się wtedy ta uli-
ca nazywała – z okna musiałeś widzieć kino 
„Elektron”.

No jasne! Tego się nie zapomina: 
słynne poranki w każdą niedziele, bilety 
za dwa pięćdziesiąt… Po drugiej stronie 
„Kosmos” w budowie bez końca, potem 

„�e Beatles” i „Help” w „Kosmosie” – tu-
paliśmy jak jasna cholera... Że to się wtedy 
nie zawaliło… Podstawówkę kończyłem eta-
pami, najpierw, tak jak ty w 59., potem w 57. 
Chciałem do technikum – tacie marzyło się, 
żebym był inżynierem. Nie wyszło, nie zda-
łem, więc zawodówka. Ale jak się pod ławką 
trzyma gitarę i ćwiczy po cichu palcówki 
na lekcjach, to i z zawodówki nici. Ja już 
zresztą wtedy myślałem o czymś zupełnie 

innym. Gitara, granie, tylko to. Innego życia 
dla mnie nie ma.
Spycham cię ciągle na te wczesne katowic-
kie ście ki…

Nie musisz spychać. To wszystko dla 
mnie ważne, ciągle świeże. 
Zatem „Santos”. Kawiarnia – legenda Koszut-
ki. Stanąłeś tam po raz pierwszy na scenie.

No tak, ten „Santos” to było w ogóle ja-
kieś magiczne miejsce. Warto, żeby ktoś to 

kiedyś opisał. Ja pamiętam na przykład, jak 
mieli tam występ Cyganie, byli ubrani w… 
smokingi. Wiesz, jedwabne klapy, jakieś 
lampasy, białe szelki, jak z kosmosu w tym 
„Santosie”, natomiast muzycznie byli re-
welacyjni. Ale ta kawiarnia to przede 
wszystkim historyczne nazwiska: Janusz 
Hryniewicz, Irek Dudek, Maciek Radzie-
jewski, Jacek Gazda, Andrzej Urny… Wtedy 
grało się i robiło próby w różnych miejscach. 
Pamiętam te wszystkie podwórka, piwnice, 
np. w piekarni Gigant na Dzierżyńskiego, 
teraz Chorzowska. Ale w 1971 roku ze 
Skrzekiem i Piotrowskim byliśmy już grupą 
Silesian Blues Band. Pierwsze nagrania, za-
częli o nas pisać, potem dostrzegł nas Nie-
men i wszystko nabrało ostrego tempa.
Ponad pięćdziesiąt lat twojego grania nie od-
malujemy jedną rozmową. Na ten temat po-
wiedziano ju  zresztą bardzo du o, prawie 
zawsze w superlatywach. Poza tym w promo-
waniu samego siebie to ty jesteś raczej „cię -
ki zawodnik”…

Nie lubię się wysuwać na pierwszy plan 
– to puszenie się, te wszystkie pozy i ma-
ski na dłuższą metę są bez sensu. Wiesz, co 
się liczyło dla mnie i co dało najsilniejszego 
kopa? To, że od najmłodszych lat mogłem 
spotykać naprawdę Wielkich. I że oni, ci 
Wielcy, jakoś mnie zauważyli. John McLau-
ghlin z Mahavishnu, Jack Bruce, Jerry  
Goodman, Charlie Haden, Pat Meheny, po-
tem Tomek Stańko… Dużo by mówić. Tacy 
się nie nadymają. Oni po prostu słyszą tym 
jakimś swoim magicznym „wewnętrz-
nym uchem” i jak w nie już wpadniesz, to te 
wszystkie bariery znikają, a zostaje tylko mu-
zyka, tylko ona się liczy. Tak samo było i tak 
samo miałem z Niemenem, Józkiem Skrze-
kiem, Jurkiem Piotrowskim, Sławkiem Piwo-
warem… nie dam rady wszystkich wyliczyć. 
Oczywiście – od zawsze chyba? – miałem też 
różne kompleksy. A to że jestem mały, że nie 
dorastam, że nie będę umiał się odpowiednio 
wygadać, narzucić… Każdy to zna. I właśnie 
dlatego tak często się potem nadyma, pod-
skakuje… Dobrze, jak zdążysz się w porę 
opamiętać. Naprawdę Wielcy, na których ci 
najbardziej zależy, i tak widzą i słyszą, jaki 
jesteś naprawdę.
Na koniec „pytanie projektujące”, bo znam 
przecie  odpowied : jaką rolę, czcigodny ju-
bilacie, odgrywają w twoim yciu Katowice

Chyba wciąż najważniejszą, przezacny 
kolego. Zjeździłem świat, na dłuższy czas 
zakotwiczyłem w Grecji... Są różne miejsca, 
które pokochałem, ale dzieciństwa i mło-
dości z siebie nie wyrwiesz. Zresztą Ko-
szutka okazała się miejscem wyjątkowym 
nie tylko w moim życiu, no bo coś tam było, 
nie wiem co, nie wiem, jak to powiedzieć, 
ale chyba czujesz, o co mi chodzi? Piotr 
Metz, gdy zapowiadał mój jubileuszowy 
koncert, ładnie to wszystko ujął: „Od daw-
nego Santosu do NOSPR-u, po drodze jesz-
cze Spodek – tylko paręset metrów, a prawie 
całe życie Anthimosa można w ten kawałek 
wpisać…” .

Apostolis Anthimos
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SZLAK KATOWICKICH MURALI

Ulotna forma pamięci historycznej regionu
Ulotność to jedno z kluczowych określeń, 
jakie mo na przypisać sztuce ulicznej. 
Nie do pomyślenia jest, eby zamalowy-
wać drogocenne płótna w galerii sztuki. 
Na mieście jednak jest to mo liwe. Je-
den mural zostaje zastąpiony przez inny, 
zmieniając wygląd otaczającego nas 
świata i nadając przestrzeni nowe funk-
cje. Jednym z przykładów ewolucji wiel-
koformatowych dzieł są murale stworzo-
ne przez Wojciecha Walczyka.
Pierwszy przykład stanowi budynek przy 
ul. Markiefki 96, sąsiadujący z kamie-
nicą, w której mieszkał Jerzy Kukuczka. 
Pierwszy raz posłużył za płótno podczas 
Street Art Festiwalu w 2013 r. Wtedy swój ob-
raz namalował tam Daniel Sparkes. W roku 
2019, w 30. rocznicę śmierci himalaisty, zo-
stał on jednak zamalowany. Rada dzielnicy 
wybrała właśnie to miejsce aby upamiętnić 
postać słynnego katowiczanina. Nowy, wie-
lobarwny mural powstał na podstawie zdjęcia 
Jerzego Kukuczki z jednej z wypraw i zakrył 
całkowicie zatynkowaną ścianę. Jest to drugi 
obraz wielkoformatowy przedstawiający Ku-
kuczkę w Katowicach. Pierwszy znajduje 
się w przejściu podziemnym łączącym Bo-
gucice z os. Gwiazdy. 

Można zastanawiać się nad zasadno-
ścią tworzenia dzieł sztuki ulicznej, które 

nie noszą znamion wielowiekowej trwa-
łości. Powstające na zewnątrz malowidła 
narażone są na nieprzerwane działanie 
warunków atmosferycznych: erozję wy-
wołaną przez deszcze czy wiatr, blaknięcie 
spowodowane promieniami słońca. Często 
stają się też ofiarami dewastacji i są pokry-
wane przez napisy lub zostają zabudowane, 
kiedy przy bocznej ścianie budynku po-
wstaje nowy. Innym razem zostają po prostu 

zastąpione przez nowe dzieło sztuki. Trzeba 
jednak pamiętać, że sztuka uliczna rządzi się 
swoimi prawami. Jej ulotność i nietrwałość 
odgradzają ją od innych form sztuki, nada-
jąc muralom niepowtarzalny charakter. Ich 
przemijająca historia naznacza zmiany za-
chodzące w strukturze miasta. Fakt, że coś 
było w jednym miejscu przez wiele lat, a po-
tem zniknęło, świadczy o ciągłej potrzebie 
zmian i nieustannym dążeniu do rozwoju 

miasta i spełnianiu nowych zadań względem 
społeczeństwa. 

Kolejnym przykładem nietrwałości, ale 
także zmiany funkcji w przestrzeni miasta jest 
boczna ściana budynku przy ul. Dębowej 3.  
W 2011 r. powstał tam mural, który przez lata 
budził kontrowersje. Postać ze skrępowanymi 
dłońmi i głową krowy, w której oku odbijał 
się kościół usytuowany po przeciwnej stronie 
ul. Chorzowskiej. Po niemal dekadzie, mural 
został zamalowany. Nowy obraz przedstawia 
postać porucznika Henryka Kalemby, pa-
trona pobliskiego skweru. Kalemba zasłużył 
się udziałem w trzech powstaniach śląskich. 

O ile postaci Korfantego czy Kukuczki nie 
trzeba przedstawiać, postacie związane histo-
rycznie z regionem poprzez udział w walkach 
powstańczych często pomijane są na lekcjach 
historii. Nie sposób przecież opowiedzieć o 
wszystkich powstańcach i ich pochodzeniu. I tu 
swoją rolę spełniają wielkoformatowe portrety 
powstańców, które licznie powstają w całym 
regionie. Spacer ulicami miasta szlakiem mu-
rali historycznych daje pretekst do zagłębienia 
się w historię przedstawionych postaci, opowie-
dzenia o ich dokonaniach dzieciom czy znajo-
mym, którzy wpadają z wizytą. 

 A A K)

Więcej na mura e.katowice.eu.
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Dom Aniołów Stróżów pomaga Zosi i wielu innym dzieciom
W I wieku bieda nie zniknęła. Pomó  
Domowi Aniołów Stró ów dotrzeć do 
tych, którzy potrzebują wsparcia.
Zosia ma 7 lat. Większość czasu spę-
dza w samotności. W ciepłe dni wychodzi 
na podwórko, ale nie jest to miejsce dla niej. 
Narażona jest tam na wiele zła. Dziś mo-
żesz to zmienić. Pomóż Domowi Aniołów 
Stróżów dotrzeć do dzieci, które potrzebują 
wsparcia. Zmień los tych, którzy sami sobie 
nie poradzą.

Dom Aniołów Stróżów to organizacja, 
która od blisko 27 lat działa na rzecz dzieci, 
młodzieży i ich rodzin z dzielnic biedy i wy-
kluczenia. Od samego początku stawia sobie 
za cel wychodzenie do tych, którzy często 
sami o pomoc nie potrafią poprosić. W Pol-
sce cały czas setki tysięcy dzieci żyje w stra-
chu, smutku i samotności. Często są to nasi 
sąsiedzi... W Katowicach pomaga im m.in. 
Dom Aniołów Stróżów. Pedagodzy stowa-
rzyszenia – na ulicach, placach i boiskach 
Załęża, które przemiany społeczno-gospo-
darcze lat 90. dotknęły szczególnie mocno 
– docierają do potrzebujących wsparcia 
dzieci i ich rodzin. Jedną z ich podopiecz-
nych jest siedmioletnia Zosia. Takich dzieci 
pod opieką Aniołów jest ponad 600 rocz-
nie. – Wiele się zmieniło, ale bieda to ob-
szar, który nie został wyeliminowany. Obok 

biedy socjalnej, która chociaż inna niż jesz-
cze kilka lat temu, ciągle jest obecna, z roku 
na rok coraz większym problemem jest 
bieda emocjonalna. Na tę pierwszą sta-
ramy się jak najszybciej odpowiedzieć i ją 
zmniejszyć, aby dać dzieciom szansę na lep-
szy start w życiu. Żeby ograniczyć tę drugą, 
potrzeba czasu i długofalowych działań. 

Ważne jest, aby do osób, które wymagają 
wsparcia, najpierw dotrzeć, a potem na-
wiązać relację. Tylko to pozwala na stwo-
rzenie bezpiecznych warunków, które są 
konieczne, aby adekwatnie odpowiedzieć 
na ich potrzeby. To początek długiej drogi 
do zmiany. Im wcześniej się ona rozpocznie, 
tym lepiej – podkreśla Magdalena Musioł 

odpowiedzialna w Domu Aniołów Stróżów 
za program pracy ulicznej na Załężu.

Wsparcie jest konieczne, bo rodzice 
dzieci – chociaż wielu z nich bardzo się stara 
– borykają się z trudnościami, które są efek-
tem dziedziczenia biedy i problemów z po-
kolenia na pokolenie. Często rodziny żyją 
na co dzień w warunkach, które trudno 
nam sobie wyobrazić (ze wspólną toaletą 
na korytarzu, bez centralnego ogrzewania, 
stłoczeni w wiele osób na małej powierzchni). 
– Naszą misją jest, by nasi podopieczni sta-
wali się zdrowymi, szczęśliwymi i odpowie-
dzialnymi za siebie oraz otoczenie dorosłymi. 
Dlatego tak ważne było stworzenie wielowy-
miarowego systemu wsparcia. Jednym z jego 
filarów jest praca uliczna i docieranie do tych, 
którzy sami nie przyjdą po pomoc. Dzięki 
wsparciu, jakie otrzymujemy, możemy co-
dziennie wychodzić na dyżury uliczne, 
docierać do dzieci w ich środowisku, zaofe-
rować im edukację, pomoc socjalną i psy-
chologiczną. Przygotować na zmiany, jakie 
mają szansę się dokonać w życiu młodych lu-
dzi i ich rodzin – mówi Monika Bajka, prezes 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Mło-
dzieży Dom Aniołów Stróżów.  

Wej  na www.anio y . omoz otrzec 
i s raw  jak mo esz om c  

Wojciech Walczyk w portfolio ma równie  wielkoformatowe portrety takich postaci jak kapitan 
Robert Oszek ul. Obrońców Westerplatte 35 , czy Wojciech Korfanty ul. Reja . Oba obrazy powstały 
w związku z obchodami 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich.
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To mo e być pierwszy w tym se-
zonie festiwal muzyczny w Ka-
towicach. 11 i 12 czerwca Miasto 
Ogrodów planuje w swoich podcie-

niach spotkanie z muzyką świata podczas 
festiwalu Ogrody Dźwięków.

Wiele zależy od zniesienia obostrzeń, ale 
jeśli sprawdzą się przewidywania i działal-
ność koncertowa (inna niż muzyki poważnej) 
zostanie dozwolona, to w podcieniach Miasta 
Ogrodów ponownie, jak co czerwiec, wyru-
szymy w podróż bez ruszania się z miejsca. 

Ogrody Dźwięków słusznie uchodzą 
za jeden z najbardziej roztańczonych fe-
stiwali w Katowicach. Bo i przy muzyce 
świata trudno wysiedzieć w jednym miej-
scu. I nawet jeśli ze względu na wspólne 
bezpieczeństwo taniec nie będzie wska-
zany, to możemy się spodziewać porywa-
jącej muzyki. 

Pierwszego dnia zapewni ją nam wę-
gierska Babra. Ten kwintet (gitary, kontra-
bas, akordeon i śpiew) działa w Budapeszcie, 
ale muzycznych inspiracji szuka wzdłuż 

brzegów całego Dunaju. Żeby było cieka-
wiej, w Katowicach spotkają się z polską 
kontrabasistką i wokalistką Megitzą. Cie-
kawe, jak w bałkańskie rytmy wpisze się jej 
góralska dusza?

Nietypowe połączenie (choć 
na dwóch osobnych koncertach) czeka nas 
też w sobotę. Wieczór rozpocznie mu-
zyk z Gambii (choć mieszkający w Polsce) 
Sona Jobarteh. Gra na tradycyjnym afry-
kańskim instrumencie – korze, dalekim ku-
zynie harfy. Po nim związany z Katowicami 

saksofonista Michał Fetler wystąpi z projek-
tem Polmuz, w którym wraz z przyjaciółmi 
rekonstruuje dawną muzykę ludową z Wiel-
kopolski. 

(ŁUKA)

Bilety na festiwal do kupienia 
przez internet i w kasie Miasta Ogrodów, 

a tak e rze  koncertami. 
o  miejsc mocno o raniczona. 

Więcej na miasto o ro ow.eu

MUZYKA WRACA DO MIASTA
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Katowice Miasto Ogrodów
Instytucja Kultury 

im. Krystyny Bochenek
pl. Sejmu ląskiego 2

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

www.miasto-ogrodow.eu

Poznaj kulturalną stronę Katowic. 
Zapisz się do newslettera KMO

Otrzymasz oryginalną treść przygotowaną wy-
łącznie dla zapisanych czytelniczek i czytelników, 
jak i garść wieści kulturalnych z Katowic. adne-
go spamu. Krótko, na temat i z kulturą. W każdej 
chwili możesz się wypisać. Zapisz się i wyglądaj 
maila od nas na początku każdego miesiąca: ma-
iling.miasto-ogrodow.eu/kulturalne-maile.

Koncert  nałowy 
Metropolitalnego więta Rodziny
5 czerwca, godz. 18.00, sala koncertowa 
Nowe aranżacje najpiękniejszych piosenek m.in. 
Zbigniewa Wodeckiego, Andrzeja Zauchy, przebo-
jów z okresu międzywojennego oraz utwory woj-
skowe zabrzmią w wykonaniu Orkiestry Wojskowej 
z Bytomia i zdobywającego coraz większą popular-
ność wokalisty Daniela Cebuli-Orynicza. 
Bezpłatne wejściówki na koncert w siedzibie KMO 
(plac Sejmu Śląskiego 2). Ze względu na pandemię 
ilość miejsc jest ograniczona do 500. Jedna osoba 
może odebrać dwie wejściówki. 
Informacje na stronie miasto-ogrodow.eu oraz 
pod numerem telefonu 32 609 03 32.

Festiwal Muzyki wiata 
„ arden of Sounds”
11–12 czerwca, podcienia Miasta Ogrodów
W programie koncerty zespołów z Polski, Węgier 
i Gambii
Szczegółowe informacje wkrótce na miasto-ogro-
dow.eu

Ars Independent 
2021: Cronenberg
25 i 26 czerwca, Katowice Miasto Ogrodów, 
kino Światowid oraz online 
(Mojeekino, Youtube,Facebook).
Pierwsza z trzech odsłon Ars Independent – mul-
timedialnego i popkulturowego festiwalu fi lmu, 
animacji, wideoklipu i gier wideo w tym roku jest 
poświęcona dorobkowi mistrza „body horroru” 
i równie futurystycznych, co technofobicznych 
wizji – Da idowi Cronenbergowi. Jego fi lmy z pew-
nością pozostają kontrowersyjne, w kilka dekad 
po premierze potrafi ą wciąż szokować. Czy tylko? 
Aktualność technologicznych przewidywań, gra-
nica między realnym a fantazją, XX-wieczne kino 
autorskie – to tylko niektóre z wątków, jakie moż-
na wydobyć z twórczości kanadyjskiego reżysera. 
W programie pokazy fi lmowe w kinie Światowid 
oraz w plenerze, sety animacji na mojeekino.pl 
oraz dyskusje online. 
Bilety w cenie 15 zł. Szczegóły na arsindependent.pl

LETNIE BRZMIENIA
Od czerwca do sierpnia w centrach 9 najwięk-
szych polskich miast odbywać się będą koncerty 
najpopularniejszych polskich artystów. Krzysztof 
Zalewski, sanah, BRODKA, Kwiat Jabłoni, Daria Za-
wiałow, MROZU, Nosowska i wielu innych wystąpią 
na scenach plenerowych Letnich Brzmień!
25 czerwca  – Daria Zawiałow

26 czerwca  – Kuba Badach „Tribute to Andrzej 
Zaucha”
Hala Parkowa Katowice (ul. Kościuszki 90). Bilety 
w cenie od 59 zł i karnety za 249 zł dostępne na 
www.e entim.pl/letniebrzmienia.

WYSTAWY PLENEROWE

Polish Americans/American 
Poles. Polscy Amerykanie/
Amerykańscy Polacy
do 17 czerwca, plac Kwiatowy w Katowicach 
Wystawa jest opowieścią o polskich emigrantach 
oraz ich potomkach, którzy przyczynili się do rozwoju 
społeczeństw obu krajów, w istotny sposób wzboga-
cając ich kulturę, ekonomię czy naukę. Wystawa pod-
kreśla wymiar otwartości Stanów Zjednoczonych oraz 
Polski na inspirujące wpływy społeczne i kulturowe 
przyjezdnych. Wzajemne wpływy, wzbogacające dla 
obu stron, pełnią ważną rolę w budowaniu i umacnia-
niu dialogu międzykulturowego oraz silnej więzi mię-
dzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Organizatorem 
wystawy jest Konsulat Generalny Stanów Zjednoczo-
nych oraz Instytut Kultury Willa Decjusza w Krakowie. 

PROJEKTY

Dęciakowa Rozgrzewka 
Dzielnicowa
12 czerwca, Murcki (rynek) / 19 
czerwca, Załęże (plac Londzina)
Lokalny fi nał projektu URBACT OnStage Music 
Schools for socialchange
Plenerowe warsztaty gry na trąbce oraz cajonie 
dla małych i dużych, koncerty lokalnych orkiestr 
dętych, a przede wszystkim masa dobrej zabawy 
i frajdy płynącej ze wspólnego muzykowania. To 
wszystko czeka na mieszkańców Katowic w związ-
ku z fi nałem międzynarodowego projektu URBACT 
OnStage Music Schools for socialchange!
Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Wcześniejsze 
zapisy możliwe są za pomocą formularzy zgłoszenio-
wych dostępnych na miasto-ogrodow.eu/strona/drd

Szwendania okoliczne
Śląsko-zagłębiowskie szwendania okoliczne 
w czerwcu br. upłyną pod znakiem pożegnań z rze-
ką Sztołą. Sztoła zniknie naprawdę w związku z za-
kończeniem wydobycia w jednym z podolkuskich 
zakładów wydobywczych, co dla tej i innych po-
mniejszych rzek oznacza w zasadzie utratę źródła 
ich obecnie najważniejszego zasilania (wody kopal-
niane). Sztołę uczestnicy szwendań żegnać będą 
dwukrotnie: 5 czerwca, podążając z Olkusza przez 

yradę do jej źródeł, a potem z nurtem do Bukowna 
oraz 26 czerwca, idąc od sosnowieckich Maczek 
wzdłuż Białej Przemszy aż do miejsca, gdzie wpada 
do niej Sztoła, i dalej do znów do Bukowna. 
Szwendania są bezpłatne. Koszty przejazdu 
uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Do 
czasu odwołania stanu epidemii  zapisy obowiąz-
kowe: Paweł Graja (pawel.graja@miasto-ogrodow.
eu) Grupa społecznościowa szwendań: http://bit.
ly/szwendaniaFB

Future Artist
Zapraszamy na spotkania dla wychowawców i grup 
z placówek oświatowych z rejonu Katowic. Spotka-
nia online na platformie ZOOM. Towarzyszą im za-
dania dla dzieci w formie kart pracy twórczej oraz 
pokazów slajdów i instrukcji artystycznych na gru-
pie projektu na Facebooku: FB @FAjakFutureArtist. 
Dodatkowe informacje: ewa.kokot@miasto-ogro-
dow.eu

„Dzieci Kochają 
Sztukę… i Kosmos”
11. akcja projektu „Future Artist – Konstelacje” 
z okazji Dnia Dziecka w formie pokazu na telebi-
mach i infokioskach w Katowicach oraz online 
w dniu 1 czerwca br. Autorem wizualizacji pro-
mującej akcję jest Marcin Wysocki – uznany 
projektant i pedagog, wykładowca na ASP w Ka-
towicach. Swój projekt stworzył w oparciu o prace 
dzieci wykonane podczas warsztatów twórczych 
z Ewą Kokot pod hasłem „Wypatrywanie absolu-
tu”. Działanie promuje rolę sztuki w edukacji dzieci 
i młodzieży.

WYSTAWY 
W GALERIACH MIASTA OGROD W

Open call
Zgłoszenia do 13 czerwca
Open call wystawy „Stan nieważkości”. Wystawa 
odbędzie się w Galerii Miasta Ogrodów. Wydarzenie 
jest częścią projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz 
twórczości artystycznej” / „CreArt. Network of 
Cities for ArtisticCreation”, współfi nansowanego 
w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna 
Europa”. Szczegóły na: creart2-eu.org/open-calls

Teresa Solarz, 
„Kolejowa przystań”
do 22 sierpnia, wystawa w Galerii Engram 
Zmienne i ulotne stany światła uchwycone na foto-
gramach autorstwa Teresy Solarz.

Marek Krzysztof asecki,
 „Portrety”
do 5 września, 
wystawa prezentowana w Galerii 5 
Pełne życia, śmiałych kontrastujących ze sobą 
barw i utrzymane w klimacie abstrakcyjnym por-
trety malarskie Marka Krzysztofa Laseckiego.

Krzysztof lachciak 
„Bardziej prawdopodobne, 

e nie jesteśmy wyjątkowi”
do 29 sierpnia, wystawa interdyscyplinarna 
w Galerii Pustej 

Monika awron 
„Strategie przetrwania”
do 20 sierpnia, 
wystawa pracy w Galerii Pojedynczej 

Krystaliczny kosmos/ 
Sfery niebieskie
od 8 czerwca, Galeria Ściana Sztuki Dziecka 
Wystawa zrealizowana we współpracy z Galerią 
i Ośrodkiem Plastycznej Twórczości Dziecka w To-
runiu pokazuje prace wykonane przez dzieci z ca-
łego świata odnoszące się do tematyki kosmosu. 

Chcesz 
wiedzieć więcej?

facebook.com/Katowice.eu

twitter.com/BiuroPrasoweKce

instagram.com/miasto_katowice 

youtube.com/KatowiceTube

Kino Kosmos
ul. Sokolska 66, 
tel. 32 258 05 08

e-mail: kasa@kosmos.katowice.pl
www.kosmos.katowice.pl

Premiera  lmu 
dokumentalnego Wojciecha 
Wikarka „Kryptonim Obiekt. 
Czyli cud nad Rawą”
11 czerwca, godz. 17.00 
To opowieść o sportowym wydarzeniu z 1976 roku 
– katowickich Mistrzostwach Świata w hokeju na lo-
dzie grupy „A”. Polska reprezentacja w inauguracyj-
nym meczu pokonała drużynę ZSRR 6 : 4 i jest to 
jedyne zwycięstwo z tą drużyną  w historii do dzisiaj. 
O tych mistrzostwach krąży wiele opowieści i aneg-
dot, które w fi lmie opowiedzą nasi reprezentanci 
hokejowej drużyny, trenerzy, dziennikarze sportowi, 
sędziowie oraz lekarze polskiej ekipy. Wspomnienia 
będą ilustrowane materiałami archiwalnymi TVP 
Katowice oraz licznymi zdjęciami i pamiątkami za-
chowanymi do dzisiaj. 8 kwietnia 2021 r. upłynęło 
dokładnie 45 lat od tych wydarzeń!
Bilety: 15 zł

Promocja ksią ki Urszuli 
Biel „Kultura  lmowa 
prowincji górnośląskiej. 
Kina, właściciele, widzowie” 
oraz spotkanie z autorką
23 czerwca, godz. 18.00 
Książka stanowi kontynuację pierwszej monografi i au-
torki, dotyczącej kinematografi i województwa śląskiego 
w latach 1918–1939. Obszarem obecnych badań stała 
się prowincja górnośląska, czyli część regionu, jaka 
przypadła Niemcom po I wojnie światowej. Pracę opar-
to na szerokich kwerendach archiwalnych. Spotkaniu 
z autorką będzie towarzyszył pokaz fi lmu pt.  „Higiena 
małżeńska” (reż. Wolf Junger, Austria, 1922).
Bilety: 12 zł ulgowy, 14 zł normalny

Klub Filmowy Ambasada: 
„Amator”, 
re . Krzysztof Kieślowski, 
Polska 1979, 117 min.
29 czerwca, godz. 18.30 
Jeden z najgłośniejszych fi lmów, zaliczonych do 
tzw. kina moralnego niepokoju. Jego głównym bo-
haterem jest Filip Mosz – kapitalnie grany przez 
Jerzego Stuhra – zaopatrzeniowiec w zakładzie 
przemysłowym gdzieś w podkrakowskim miastecz-
ku. Momentem przełomowym w jego życiu staje się 
kupno amatorskiej kamery fi lmowej. 
Prelekcję przed seansem wygłosi i dyskusję po-
prowadzi Agnieszka Karpiel, kulturoznawczyni, ko-
ordynatorka klubu. Film zostanie zaprezentowany 
w wersji odrestaurowanej cyfrowo.
Bilety: 12 zł ulgowy, 14 zł normalny
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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

Bezpłatne kursy e-learningowe

do 13 czerwca, platforma Moodle
Kursy są dostępne na stronie moodle.pbw.katowice.pl.

Kobiety w złocie. usta  Klimt

1  czerwca, godz. 11.00, eatr Śl ski,  
Scena w Galerii
Cykl comiesięcznych zajęć dla seniorów w każdym 
wieku. Opowieści o dziełach mistrzów.
Uwaga! W spotkaniu może uczestniczyć maksymal-
nie 70 osób. 

Jak prowadzić szkolenia 
na platformie ClickMeeting

15 czerwca, godz. 13.30, plat or a lick eeting
Uczestnicy webinarium poznają podstawowe funk-
cje platformy i dowiedzą się, jak można z niej korzy-
stać za darmo.

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

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

BibliotekaSlaskaKatowice/

Nowe informacje dotyczące 
działania Wypożyczalni i Czytelni 

Głównej Biblioteki Śląskiej

WYPO YCZALNIA:
poniedziałek w godz. 12.00–18.00
wtorek–piątek w godz. 10.00–18.00
sobota w godz. 10.00–15.00
CZYTELNIA GŁ WNA:
poniedziałek w godz. 14.15–18.00
wtorek–piątek w godz. 10.00–13.45, 14.15–18.00 
(w godz. 13.45–14.15 dezynfekcja)
sobota w godz. 10.00–15.00
W  Czytelni Głównej obowiązuje rezerwacja miejsc 
(niezależnie od dnia tygodnia).
W niedziele biblioteka jest nieczynna.
Więcej o zasadach korzystania z Biblioteki Śląskiej 
znajdziecie tutaj bs.katowice.pl/nowe-informacje/

Wystawa online  
„III powstanie śląskie  
100. rocznica 1921–2021 ”.
Wystawa została przygotowana w oparciu o zbiory 
Biblioteki Śląskiej. To naukowe, kompleksowe i źró-
dłowe ujęcie tego ważnego tematu, które pozwala 
na przypomnienie najistotniejszych momentów i wy-
darzeń tego czasu.
Prezentacja jest dostępna pod linkiem www.sbc.org.
pl/dlibra/publication/491345/

„Pola i Wojtek  
na powstańczym szlaku” – nowe 
przygody naszych bohaterów
Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej 
opracował II część autorskiej bajki. Tym razem nasi 
bohaterowie są na powstańczym szlaku! Jest to kon-
tynuacja (część I: „Pola, Wojtek i Trzy Skrzydła”) przy-
gód wnuków przebywających u dziadków na feriach 
– tym razem zimowych. 
Bajkę można pobrać w formacie PDF: bs.katowice.
pl/wp-content/uploads/2021/04/Pola-i-Wojtek-na-
-powstanczym-szlaku.pdf

Miejska  
Biblioteka Publiczna 

ul. Kossutha 11;  
tel. 32 254 60 98

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

ONLINE

Basia w bibliotece i inne wątki…
1 czerwca, godz. 11.00, ace ook  atowice
Spotkanie autorskie online dla dzieci z pisarką Zofią 
Stanecką.

Włochy – misja nieco inna
19 czerwca, ace ook  atowice ilia12
Relacja online ze spotkania z Joanną Chlebicką 
i Agatą Miazgą – podróżniczkami-wolontariuszka-
mi z Domu Serca.

Bebok – czy rzeczywiście  
taki straszny…
2  czerwca, godz. 1 .00, ace ook   

atowice ilia1
Zajęcia kreatywne dla dzieci prowadzone przez 
Barbarę Palewicz-Ryży z programu „Sztrykowanie 
na ekranie”.

WYSTAWY 
NA YWO

ABECADŁO
czerwiec i lipiec, ilia nr 3, ul. Gliwicka 93, Załęże
Wystawa „literobrazków” Joanny Chmielewskiej, 
z książki „Pierwsze abecadło”

Maroko – brama Afryki
czerwiec, ilia nr 11, ul. Graż skiego ,  

oszutka
Wystawa fotografii Małgorzaty Sowińskiej.

Ikony i to, co fruwa
od 1 do 28 czerwca, ilia nr 1 ,  
ul. iast w 20, os. si clecia
Wystawa rękodzieła Janiny Świtały.

Spitsbergen – wyspa skał i lodu
od 1 czerwca do 23 lipca, ilia nr 32,  
ul. Grz śki 19 , Ligota
Wystawa fotografii Michała Ciepły.

MDK „Ligota”
ul. Franciszkańska 33

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

www.mdkligota.pl

Wernisa  wystawy pokon-
kursowej „Ptaki czary” 

 czerwca, godz. 1 .00, poses a D  Ligota
Zapraszamy na wernisaż, na którym ogłosimy laure-
atów i otworzymy wystawę. 

Ekowarsztaty  
„Domowy ogródek” 
12 czerwca, gr.  9.00 10.30, gr.  
11.00 12.30, poses a D  Ligota  
Będzie o znaczeniu i roli ziół, recyklingu plastiku i me-
talu na doniczki. Posadzimy zioła we własnoręcznie 
przetworzonych doniczkach i na wspólnej grządce. 
Obowiązują zapisy (tel. 32 252 32 34). Prosimy o 
punktualne przybycie.

Historyczny spacer  
po dzielnicy – Ku nica  
kokociniecka i Huta Ida
1  czerwca 2021, godz. 18.00, z i r-
ka o 1 . 5 na parkingu prz  siedzi-

ie D rekc i adleśnictwa atowice, 
ul. i owska 3 , okociniec
Zapraszamy na spacer – tym razem na żywo. Grze-
gorz Płonka zabierze Was w historyczną podróż do 
kuźnicy kokocinieckiej i Huty Ida. 
Obowiązują zapisy (tel. 32 252 32 34).

Popis uczestników sekcji pianina 
19 czerwca, godz. 1 .00, online
Popisy sekcji pianina – zapis efektów pracy na te-
gorocznych zajęciach, przeprowadzonych głównie 
zdalnie. Film wyemitujemy na naszej facebookowej 
stronie facebook.com/mdkligota. 

Popis zespołów wokalno-
-tanecznych Nutki i ama 
20 czerwca, godz. 1 .00, online
Przez cały ten rok zespoły wokalno-taneczne Nutki i 
Gama spotykały się na próbach, w większości online. 
Zapraszamy na pokaz efektów naszej pracy – film z 
występem zespołów Nutki i Gama na naszej facebo-
okowej stronie facebook.com/mdkligota 20 czerwca.

Ekowarsztaty „Ekopodró nik”
2  czerwca, godz. 9.00 13.00, 
poses a D  Ligota
Jak się pakować i podróżować, nie tworząc gór śmie-
ci? Warsztaty minimakramy, na których zrobimy siat-
kę na różne przybory, i tym samym nie będziemy już 
potrzebować plastikowych reklamówek. 
Obowiązują zapisy (tel. 32 252 32 34). Prosimy o 
punktualne przybycie.

Spektakl grupy teatralnej  
„Ktoś idzie tutaj lasem,  
czyli o co chodziło Balladynie” 
– premiera online
2  czerwca, godz. 1 .00 
Spektakl to kompilacja dramatu Słowackiego i tek-
stu-refleksji na temat wielkiego dzieła. „Balladyna” 
potraktowana miejscami poważnie, chwilami lekko, 
z dozą humoru.  

Big Silesian Band  
 Krzysztof Respondek   

3 lipca, godz. 1 .00, park Zadole 

Koncert organizowany we współpracy ze stowarzy-
szeniem Silesian Band.

Historia dzielnicy
środ , godz. 19.00
Seria artykułów o dziejach Ligoty – źródło niezliczo-
nych historycznych ciekawostek i wiedzy o dzielnicy. 
Kolejne odcinki znajdziecie na facebook.com/mdkli-
gota i na naszej stronie internetowej www.mdkligo-
ta.pl w sekcji „Historia dzielnicy”.

Zapraszamy również do udziału w akcji 
„Lato w mieście 2021”, którą będziemy 

organizować w wakacje – więcej szczegółów 
wkrótce na www.mdkligota.pl.

MDK „Południe”
ul. Boya- eleńskiego 83

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

www.mdkpoludnie.com

Wieczorynka w kinie
2, 9 czerwca, godz. 1 .00
Projekcje animowanych przebojów dla najmłodszych. 

Z perspektywy hołdy
12 czerwca, godz. 10.00
Plener malarski, drugi z cyklu „Z południa Katowic”, 
w którym biorą udział artyści intuicyjni z grupy „Po-
coidlakogo”.

Dobry lm
1 , 23 czerwca, godz. 18.00
Projekcje najnowszych filmowych przebojów oraz 
klasyki kina.

Piotrowice, ul. gen. Z. Jankego 136

Wypo yczalnia ier Planszowych
Znajdziecie tu wiele najnowszych tytułów na rynku, 
które umilą Wam czas wolny. Wybrane gry prezentu-
jemy także online. Najbliższe prezentacje odbędą się: 
9 czerwca – ICEcool oraz 23 czerwca – Maki Stack.

Treningi umysłu
środ , godz. 11.00
Zapraszamy seniorów do udziału w treningach umy-
słu aktywizujących pamięć, uwagę, wyobraźnię oraz 
szybkość reakcji. Do czasu ograniczenia działalności 
MDK z powodu pandemii zajęcia odbywają się online 
za pomocą aplikacji ZOOM. 

Otwarta Pracownia 
Ceramiczna dla dorosłych
czwartki, godz. 1 .30 19.30
Zapraszamy do pracowni rzeźbiarskiej, gdzie 
pod okiem instruktorki można zrealizować swoje po-
mysły. 
Wejściówka: 30 zł.

Arteterapia 
1 czerwca, godz. 10.00
Wyciszająca sesja terapeutyczna dla seniorów wyko-
rzystująca elementy sztuki buddyzmu tantrycznego 
i medytacji. 

Turniej Scrabble
8 czerwca, godz. 10.00
Zapraszamy wszystkich chętnych seniorów do zaba-
wy w układanie słów. Zapisy w biurze MDK tel. 32 205 
92 81 do 7 czerwca. Na zwycięzców czekają karty po-
darunkowe do salonu Empik. 

Zielono Mi – warsztaty kulinarne
15 czerwca, godz. 10.00
Tym razem na warsztatach królować będzie sałata. 
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Poznamy rozmaite odmiany sałat, ich właściwości 
i zastosowanie w kuchni.  

Patera ceramiczna  
– rze biarskie warsztaty online
16 czerwca, premiera
Nauczymy się krok po kroku, jak wykonać kopyto od-
lewnicze z gipsu, a następnie na jego podstawie stwo-
rzyć paterę ceramiczną. Film instruktażowy dostępny 
na stronie internetowej MDK.

ląski Trojak – uczucia wyra ane  
za pomocą rytmu i ruchu
22 czerwca, godz. 10.00
Podczas spotkania poznamy popularne tańce górno-
śląskie, ich bogatą symbolikę oraz stare opowieści 
ze śląskich potańcówek. Będzie też czas na naukę 
najpopularniejszych tańców ludowych i poczęstunek. 
Zajęcia poprowadzą: edukator regionalny Barbara Ko-
waczek-Jędrasik oraz mgr Mateusz Kitel – historyk 
z Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej. 

Murcki, ul. P. Kołodzieja 42

Fitness w plenerze
poniedziałki, godz. 1 .00  środ , godz. 11.00,  
park w urckac . 
Zapraszamy wszystkie panie, również z dziećmi. Nie 
pozwól, żeby ominęła cię świetna zabawa.
Trening Fitness poprowadzi Ewelina Majewska – trener 
personalny i instruktor fitness. Profesjonalne anima-
cje dla dzieci poprowadzi Ewa Bajor. Koszt zajęć 10 zł.  
Więcej informacji: tel.: 32 209 47 72 lub 726 359 153,  
e-mail: ewelina.majewska@mdkpoludnie.com

Aktywny przedszkolak
poniedziałki, wtorki, czwartki
Warsztaty i zajęcia dla najmłodszych. W programie: 
Pracownia działań twórczych (poniedziałki, godz. 
16.00)  Rytmika dla Dorki i Karlika (wtorki, godz. 
17.00)  Gramy, śpiewamy i tańczymy z Fedakami 
(czwartki, godz. 17.00). 
Więcej informacji: tel. 732 578 968. 

Zarzecze, ul. P. Stellera 4

Ekologiczne warsztaty artystyczne
czwartki, godz. 1 .00
Zapraszamy na czerwcową edycję warsztatów dla 
dzieci, którym towarzyszy hasło „Nie wyrzucaj – wy-
korzystaj!”. W programie: Magiczny notesik (10 czerw-
ca)  Biedroneczki są w kropeczki (17 czerwca)  Ramki 
na zdjęcia (24 czerwca).

Powitanie wakacji z sąsiadami
26 czerwca, godz. 14.00
Festyn w dzielnicowy w Zarzeczu. W programie ani-
macje dla dzieci, dmuchańce, balonowe ZOO, gigan-
tyczne bańki mydlane oraz zabawa z wodzirejem. 

Podlesie, ul. Sołtysia 25

Ekologiczne  
warsztaty artystyczne
środ , godz. 1 .00
Zapraszamy na czerwcową edycję warsztatów dla 
dzieci, którym towarzyszy hasło „Nie wyrzucaj – wy-
korzystaj!”. W programie: Ekologiczny Dzień Dziecka 
(2 czerwca)  Udomowiona ekosowa (9 czerwca)  
Warsztaty decoupage (16 czerwca)  Świętojańskie 
zwyczaje (23 czerwca).

Clownada przy moście
2  czerwca, godz. 15.00,  
plac za aw prz  ul. Zaopusta.
Animacje, zabawy i konkursy dla najmłodszych. Im-
preza współorganizowana przez RJP 22 w Podlesiu.  

MDK „Koszutka”
ul. ra yńskiego 47  ul. Krzy owa 1

tel. 32 258 99 77, 32 258 92 00
e-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl

liadab@mdkkoszutka.pl
www.mdkkoszutka.pl

Facebook @mdkkoszutka
Instagram mdkkoszutka

CZERWIECNAZDJ CIACH
Zapraszamy do fotograficznej zabawy trwającej 
cały miesiąc. Czekamy na Wasze zdjęcia prezentu-
jące dowolną czerwcową tematykę. Pokażcie nam 
swój czerwiec na Facebooku i Instagramie, ozna-
czając tagiem czerwiecnazdjęciach. 

MDKKREAT WNIE
8, 22 czerwca
Kolejne odcinki serii warsztatów online, które poka-
zują, jak tworzyć piękne rzeczy w domu.
Materiały dostępne na naszych stronach interneto-
wych i pod hasztagiem mdkkreatywnie

Stwórzmy sobie arcydziełko
1, 15 czerwca
Bezpłatne warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci 
online.
Materiały dostępne na naszych stronach interneto-
wych i pod hasztagiem stwórzmysobiearcydziełko

Kolory
18 czerwca, godz. 18.00 
Widowisko muzyczno-taneczne z okazji 50-lecia 
działalności Domu Kultury w wykonaniu zespołów 
MDK „KOSZUTKA”
Ilość miejsc ograniczona, impreza zamknięta.

Shirley alentine
24 czerwca, godz. 18.00 
Spektakl w wyk. Teatru elaznego, w roli głównej 
Anna Kadulska. Reżyseria Piotr Wiśniewski.
Obowiązują bezpłatne wejściówki do odebrania w 
sekretariacie MDK.

Piknik Sąsiedzki na Koszutce
25 czerwca, godz. 1 .00 
W programie: występ zespołu Góralska Hora, animacje 
i atrakcje dla dzieci, występy taneczne zespołów MDK. 

Kino plenerowe
10, 11, 12, 13 czerwca, godz. 21.00
Projekcje filmowe pod chmurką na placu św. Her-
berta na os. Witosa. 

Osiedlowa Akademia 
Przedszkolaka – małe widowisko  
bajkowe dla dzieci

ie skie rzedszkole nr 13, nr 9 , nr 50, nr 85  
 raz w iesi cu w każd  z przedszkoli. 

Międzypokoleniowe spotkania  
sportowe w ramach Bractwa 
Aktywnych Seniorów
za ęcia od wa  się na oisku L  na  
ul. arlickiego  os. itosa wtorki, godz. 18.00
Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy

Filia „Dąb”, ul. Krzyżowa 1 

Dębowa Scena 2021
11 czerwca, godz. 1 .00
Program Kabaretowy „ ywot człowieka zabawnego” 
w wykonaniu Andrzeja Grabowskiego.

Obowiązują bezpłatne wejściówki do odebrania od 
7 czerwca w sekretariacie filii „Dąb”. Liczba miejsc 
ograniczona.  

Roztańczone nogi
2  czerwca, godz. 19.00
Spektakl na wesoło dla kochających kabaret w wy-
konaniu Teatru Rozrywki  RZT Szymaszkowa.
Obowiązują bezpłatne wejściówki do odebrania 
od 21 czerwca w sekretariacie filii „Dąb”. Liczba 
miejsc ograniczona.

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

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

www.mdk.katowice.pl
„Igłą i dłutem” 
Wystawa grafiki warsztatowej (stacjonarnie i online) .

„Pasją wypalane” 
Wystawa ceramiki użytkowej i artystycznej uczestni-
czek zajęć ceramiki dla dorosłych MDK „Szopienice-
-Giszowiec” (stacjonarnie i online). 

„Jarmark kwiatów” – kwiatowy 
wymienialnik na tarasie MDK 
Czy znudziła ci się twoja roślinka lub sadzonka? Za-
nieś ją do MDK „Szopienice-Giszowiec” na ul. Hallera 
28. Pracownicy dokonają z tobą wymiany – ty od-
dasz im swoją roślinkę, a oni w zamian podarują ci 
jedną ze swoich sadzonek z wymienialnika. 

Iris folding – warsztaty z okazji 
Dnia Dziecka obowiązują zapisy  
1 czerwca

Rozświetlamy razem Katowice 
– pokaz tańca z ogniem 
z okazji nocy świętojańskiej 
21 czerwca

Pojemnik na długopisy dla Taty 
– warsztaty kreatywne dla dzieci
23 czerwca
obowiązują zapisy

Filia nr 1 
ul. obr. Westerplatte 10, tel./fa  32 256 99 77

„Pamiętaj z nami  
o powstaniach śląskich” 
do 30 czerwca
Wystawa plakatów upamiętniających wybranych boha-
terów walk o przynależność Górnego Śląska do Polski, 
powstałych na podstawie koloryzowanych, archiwal-
nych fotografii ze zbiorów katowickiego oddziału IPN.

Powstania ląskie 1919–1921 
30 czerwca

Wystawa elementarna online wypożyczona ze zbio-
rów IPN Katowice w ramach obchodów 100. rocznicy 
III Powstania Śląskiego, stacjonarnie wystawa doty-
cząca I i II Powstania Śląskiego.

Robert Oszek 1896–1938  
– ołnierz Niepodległej 

30 czerwca
Wystawa poświęcona bohaterowi wojny polsko-bol-
szewickiej oraz III Powstania Śląskiego.

Dmuchawce, latawce, wiatr  
– warsztaty plastyczne dla dzieci
1  czerwca
Obowiązują zapisy.

Zło enie kwiatów  
pod Pomnikiem Powstańca 

ląskiego w Szopienicach 
z okazji 99.rocznicy powrotu  

órnego ląska do Polski
18 czerwca, godz. 10.00

Warsztaty rękodzielnicze  
– kartki okolicznościowe
23 czerwca
Obowiązują zapisy.

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

 I  iszowiecki Dzień Dziecka
1 czerwca, godz. 16.00 
Bajtle na zamku – rycerze i księżniczki. W programie: 
16.00 – Kolorowe Nutki, koncert z piosenkami dla 
dzieci, 17.30 – Królewna Fasolka, spektakl, animacje 
i warsztaty, rycerskie miasteczko oraz gry i zabawy 
prowadzone przez Bractwo Rycerskie Zamku Będzin, 
szczudlarze, wesołe maskotki, duże bańki mydlane, fo-
tobudka. Przebierzcie się za rycerzy i księżniczki. 

 Piękno jest w Tobie, czyli…  
kobiety dla kobiet
12 czerwca, godz. 16.00 
W programie panele ze znamienitymi kobietami suk-
cesu, godz. 16.00 – Ewa Kassala – autorka książek 
dla kobiet, power speech, mentorka, godz. 17.00 
– Basia Sawka – osobista stylistka, godz. 17.00 – 
Monika Staszewska – make-up artist  ponadto: swap 
ubraniowy, pokaz mody, upominki dla uczestników.
Obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona.

WIOSNA, WIOSNA, ACH TO MY 

Nowy sezon w Giszowieckim Ogrodzie Społecznym
10 czerwca, godz. 18.00 – ogrodnicze grafiki me-
todą sitodruku
15 czerwca, godz. 18.00 – warsztaty tworzenia na-
turalnych kosmetyków i kul bokashi
19 czerwca, godz. 10.30 – warsztaty wikliniarskie
4 lipca, godz. 18.00 – koncert d więków natury 
z Innym Czasem
Obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona.

ywoty świętych osiedlowych 
– spektakl plenerowy Teatru 

ląskiego im. St. Wyspiańskiego
13 czerwca, godz. 1 .00 
 Obowiązują wejściówki, ilość miejsc ograniczona.

Słowiańska magia sobótkowej nocy
2  czerwca, godz. 1 .00
W programie: warsztaty śpiewu, plecenia wianków, 
tańca ognia, gimnastyki słowiańskiej, spotkanie ze 
słowiańską medycyną naturalną i ziołolecznictwem. 

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

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

e-mail: sekretariatmdk@
mdkbogucice-zawodzie.pl

Wszystkie organizowane wydarzenia odbędą się w formie 
stacjonarnej lub online w zależności od aktualnie 

obowiązujących obostrzeń. Organizator zastrzega sobie 
prawo do odwołania wydarzeń. Szczegółowe informacje są 

dostępne telefonicznie pod numerami:  
Bogucice – 32 203 05 17 wew. 2, 

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

Muzyczne Wieczory w Bazylice
5, 13 czerwca, godz. 18.00 – parafia pw. św. Szcze-
pana, bazylika sanktuaryjna Matki Boskiej Boguckiej.
5 czerwca – Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, 
13 czerwca – Anna Dereszowska i Orkiestra Reprezen-
tacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

„Wsłuchaj się w kulturę”
6, 20 czerwca, godz. 10.00
Nowy, niedzielny cykl audycji o kulturze. Sylwia i Pau-
lina dyskutują o kulturze, wydarzeniach w MDK i mie-
ście, zapraszają gości. Materiał dostępny w serwisie 
YouTube, Spotify i na Facebooku.

BOGUCICE – TU JESTEM W AKCJI

7 czerwca, godz. 16.30
Warsztaty upcyclingu. Jak zmienić starą koszulkę 
w przydatną torbę? Jak nadać nowe życie starym 
doniczkom? Wymiana kwiatowa.
11 czerwca,  godz. 17.00, skwer przy ul. Kowalskiej
Wspólne sprzątanie dzielnicy Bogucice.  
21 czerwca, godz. 9.00 
Wyjazd do ogrodów Kapias. Pierwszeństwo w zapi-
sach mają uczestnicy wcześniejszych warsztatów. 
Wstęp wolny, obowiązują zapisy telefoniczne

„Krąg Bogiń Miejskich”
12 czerwca, godz. 14.00
Spotkanie z cyklu realizowanego w ramach Inicja-
tywy Lokalnej, połączone z wernisażem fotografii 
wykonanych w ramach DK+ w 2020 r. Obowiązują 
zapisy telefoniczne.

Miejski Ogród Kultury
13, 27, czerwca, godz. 9.00
Program o zieleni zarówno w domu, jak i w otoczeniu 
Domu Kultury. Dostępny na YT i FB.

Muzyczne Diamenty
15 czerwca, godz. 9.00
V edycja Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki dla Dzieci 
i Młodzieży realizowanego w ramach Inicjatywy Lokalnej 
– przesłuchania. W jury zasiądą Leszek Nowak – wokali-
sta Sztywnego Pala Azji oraz Ewa Uryga. 

XXX Dni Bogucic
18, 19 czerwca 
Turniej Skata Remika i Piotrusia, Koncert Orkiestry 
Dętej Katowice, Koncert Fortepianowy, Widowisko 
Taneczne, finisaż wystawy 66 twarzy na 660-lecie Bo-
gucic. Wiele atrakcji dla dzieci oraz stoisko z żurkiem 
i „ sznity z tustym”. Szczegółowy program dostępny 
na stronie www.mdkbogucice-zawodzie.pl

Festiwal górski  
„Z głową w chmurach,  
czyli Bogucice w górach”
19 czerwca, godz. 17.00, 20 czerwca, godz. 10.00
Festiwal górski z dedykacją dla Jerzego Kukuczki. 
W programie m.in. spotkanie z Cecylią Kukuczką – 
żoną Jerzego Kukuczki i alpinistą Bogusławem Ma-
grelem, promocja książki „Królowa. Lhotse 89” Kata-
rzyny Zioło oraz koncert zespołu „Dom o Zielonych 
Progach”. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują 
zapisy telefoniczne.

„Panika na planecie Helomika”
23 czerwca 
Premiera spektaklu dla dzieci. 
Obowiązują zapisy telefoniczne.

Rodzinne Warsztaty Plastyczne
2, 14 czerwca, godz. 17.00
Zapisy telefoniczne.

Akademia Kreatywnego 
Seniora
8 czerwca, godz. 17.00
Warsztaty rękodzielnicze dla seniorów. 

Obowiązują zapisy telefoniczne.

Integracyjne Warsztaty 
Kulinarne
16 czerwca, godz. 17.00
Wracają warsztaty kulinarne. 

Obowiązują zapisy telefoniczne.

Muzyka Łączy Pokolenia
19 czerwca, godz. 19.00

Koncert towarzyszący XXX Dniom Bogucic. 

Obowiązują zapisy telefoniczne.

DZIAŁ „ZAWODZIE”, ul. Marcinkowskiego 13A

Quiz „Najpiękniejsze 
wiersze Brzechwy”
1 czerwca, godz. 13.00
Quiz online z okazji Dnia Dziecka.

Ekologiczne warsztaty  
z cyklu „Zaczarowany ogród”
14, 28 czerwca, godz. 17.30
Tematy: „Od nasionka do roślinki” oraz „Ekokwiet-
nik”.  Obowiązują zapisy telefoniczne.

Kreatywny Przedszkolak
30 czerwca, godz. 17.00
Warsztaty dla przedszkolaków, wstęp 4 zł/os.

Teatralna gościna na Zawodziu
8 czerwca 
Spektakle teatralne dla grup przedszkolnych w ra-
mach obchodów Dnia Dziecka.

Mamy Czas
8, 22 czerwca 
Spotkanie z fizjoterapeutą dziecięcym. 

Obowiązują zapisy telefoniczne.

Zmalowany Senior
9 czerwca 
Wyjazdowy plener malarski. 

Obowiązują zapisy telefoniczne.

W zdrowym ciele zdrowy duch
10, 24 czerwca 
Cykl spotkań dotyczący zdrowego trybu życia. 

Obowiązują zapisy telefoniczne.

Uszyte Zawodzie
14, 21 czerwca 
Cykl spotkań rękodzielniczych. 

Obowiązują zapisy telefoniczne.

Wspólne budowanie
15, 29 czerwca 
Warsztaty z klockami dla rodziny. 

Obowiązują zapisy telefoniczne.

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 kamienicy 
mieszczańskiej. Codzienność i odświętność”, „W kamie-
nicy mieszczańskiej. U sąsiadów na pokojach i w kuchni”
Wystawa czasowa: „Dwurnik. Totalnie. Malarstwo”, 
czynna do 15 czerwca
Wystawa czasowa: „W setną rocznicę wybuchu III po-
wstania śląskiego”, czynna do 5 lipca

WYDARZENIA

„Obrazki z wystawy i... z magazynów” N. Kruszyna 
„Witkacy i Asymetryczna Dama. Melancholia rzeczy 
dokonanych”, 4 czerwca, godz. 19.00. Wydarzenie cy-
kliczne wyłącznie online, na stronie FB MHK oraz na 
mhk.katowice.pl i na kanale YouTube MHK
Pobaw się ze mną, czyli jak radośnie spędzić Dzień Dziec-
ka  (Poradnik online). Wydarzenie na FB MHK 1 czerwca

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 nikiszowiec-
kiego mieszkania”, „Woda i mydło najlepsze bielidło. 
W pralni i maglu na Nikiszowcu”
Wystawa czasowa: „W żeńskości kryje się moc Boga 
– malarstwo Erwina Sówki”, czynna do 15 sierpnia

WYDARZENIA

„Etnografki w sieci 2.0.  
Kafepauza z etnografkami”
10 czerwca

Magia kwiatu paproci
 24 czerwca
Wydarzenia cykliczne wyłącznie online, na stronie FB 
MHK oraz na mhk.katowice.pl i na kanale YouTube MHK

Jak oswoić beboka i inne 
śląskie straszki, czyli nie 
taki bebok straszny….
W dniach 1–2 czerwca w ramach obchodów Dnia 
Dziecka Muzeum Historii Katowic Dział Etnologii 
Miasta zaprasza dzieci na zajęcia warsztatowe: „Jak 
oswoić beboka”. W trakcie spotkania uczestnicy 
będą mieli okazję posłuchać opowieści o „śląskich 
straszkach” i własnoręcznie za pomocą różnych 
materiałów wykonać swojego zaprzyjaźnionego 
„oswojonego” beboka.

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 czerwca

WYDARZENIA
W ramach zwiedzania wystawy stałej „Muzeum Bar-
bary i Stanisława Ptaków” w każdą środę od 11.00 
do 15.00 można u nas obejrzeć filmy: „Wielobarwna 
Barbara Ptak – benefis”, „Kronika rodzinna i towa-
rzyska – z wizytą u Barbary i Stanisława Ptaków” 
oraz „Oskarowe kostiumy Barbary Ptak”.
Chciałbyś obejrzeć ciekawy film, a obawiasz się 
jeszcze wyjścia do kina? Przyjdź do nas! W kameral-
nym gronie (do 6 osób) w cenie biletu na zwiedzanie 
wystawy 3 filmy, które warto zobaczyć w dniach 2, 9, 
16, 23, 30 czerwca.

Co widać w kulturze  
– rozmowa z Jackiem Kurkiem
17 czerwca, godz.18.00
FILM. Wydarzenie wyłącznie online, na stronie Face-
book Kopernika 11 oraz na mhk.katowice.pl i na ka-
nale YouTube MHK, 
Kolejna z rozmów pandemicznych, nagrana w pu-
stym salonie Działu Teatralno- Filmowego. Gościem 
będzie Jacek Kurek – historyk, eseista, poeta, ani-
mator kultury, pedagog, wykładowca uniwersytecki.

„Przyjaciele Barbary i Stanisława” 
24 czerwca, godz.18.00
Koncert Anny Wolak (sopran), Agnieszka Robok 
(akompaniament)
Spotkanie przy ekranie lub/i z dozwoloną liczbą 
publiczności 

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 czerwca
Możliwość zwiedzania wystaw po wcześniejszym 
uzgodnieniu mailowo b.zieba@mhk.katowice.pl lub 
telefonicznie 32 256 18 10 wew. 104

Muzeum Śląskie
ul. T. Dobrowolskiego 1

tel. 32 779 93 00
muzeumslaskie.pl

MUZEUM PRZY KAWIE
Spotkania online o kulturze i sztuce z pracownika-
mi  Muzeum Śląskiego w Katowicach.
7 czerwca, godz. 17.00 „Spotkanie o sztuce” popro-
wadzi Magda Niziołek,
16 czerwca, godz. 17.00  „Zaczynając od Ociepki” 
poprowadzi Sonia Wilk.  
Wstęp bezpłatny. Zainteresowanych udziałem pro-
simy o przesłanie zgłoszenia na adres: kolekcjo-
nujprzezycia@muzeumslaskie.pl. Na podany adres 
mailowy zostanie przesłany link do spotkania.

MUZYCZNE POPOŁUDNIA  
Z MUZEUM ŚLĄSKIM

Koncert Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Ca-
merata Silesia” pt. „Zacznij od Bacha - piosenki 
Zbigniewa Wodeckiego”
20 czerwca, godz. 17.00 oraz 19.00
Sala audytoryjna Muzeum Śląskiego
Szczegóły oraz zakup biletów na stronie interne-
towej Muzeum Śląskiego w Katowicach: www.mu-
zeumslaskie.pl
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SILESIA REBELS

15 lat futbolu amerykańskiego w Katowicach
Silesia Rebels Katowice to pierwsza 
na ląsku i najstarsza dru yna futbolu 
amerykańskiego w regionie. W ostatnim 
miesiącu dru yna świętowała jubileusz 
15-lecia działalności klubu. Specjalnie 
dla fanów klub opublikował ponadgodzin-
ny dokument sportowy z muzyką rapera 
Miuosha pt. „Rebelianci: Powstanie” w re-

yserii Daniela Ró ańskiego. Film dostęp-
ny jest na dru ynowym kanale ouTube.
W sezonie przygotowawczym polscy zawod-
nicy bardzo ciężko pracowali pod okiem tre-
nera przygotowania motorycznego Sebastiana 
Tyrki, żeby od stycznia ruszyć na boisko.

Do drużyny dołączyło blisko 20 no-
wych zawodników m.in. z doświadczeniem  

reprezentacyjnym Francji, Rosji czy Ukra-
iny. Dodatkowo klub przedłużył współ-
pracę z amerykańskim obrońcą Devionem 
Youngiem, a do drużyny dołączył nowy ame-
rykański rozgrywający Jon Mullin. Aktual-
nie po 5. kolejce Polskiej Futbol Ligi drużyna 
zajmuje 4. miejsce w pierwszoligowej tabeli.

– Wiemy już w tym sezonie, jak smakują 
przegrana i wygrana. Atmosfera w drużynie 
jest bardzo dobra. Wszyscy ciężko pracowa-
liśmy, żeby być w tym miejscu, w którym te-
raz jesteśmy. Dzięki poluzowaniu obostrzeń 
nasz czerwcowy mecz domowy odbędzie 
się z udziałem publiczności i naprawdę cie-
szymy się z tego powodu. Wszystkich zain-
teresowanych oglądaniem meczów na żywo 

zapraszamy do obserwowania naszego fan-
page’a Silesia Rebels Katowice na Facebooku 
lub Instagramie – mówi Konrad Paruszew-
ski, zawodnik  Silesia Rebels Katowice.

Dzięki zmniejszeniu obostrzeń do trenin-
gów powracają sekcje akademii rebeliantów. 
Drużyna zaprasza na swoje treningi w ra-
mach 3 sekcji klubu. Rebels MINIS to futbol 
amerykański flagowy (bezkontaktowy) dla 
dzieci w wieku 8–14 lat, Rebels Junior Team 
– sekcja młodzieżowa (15–19 lat, treningi pro-
wadzone w języku angielskim) reprezentująca 
Katowice w ogólnopolskich rozgrywkach ju-
niorskich oraz drużyna B (20+). Rebels będą 
prowadzić zajęcia dla dzieci i młodzieży od 
czerwca przez cały okres wakacji.

– Futbol amerykański to niesamowita 
przygoda dla każdego zawodnika, bardzo 
techniczny i skomplikowany sport połą-
czony z dużą dawką języka angielskiego. 
Ciekawe jest to, że w każdej drużynie 
potrzebne są osoby o różnych walorach 
fizycznych. Szukamy zawodników, któ-
rzy swoją wagą przekraczają 120 kg, ale 
również szybkich i atletycznych biegaczy. 
Na każdą pozycję potrzebujemy innych 
osób, każdy znajdzie tu swoje miejsce. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 
do kontaktu przez nasze social media 
lub pod numerem telefonu 607 211290 – 
mówi Jarosław Kopciuch, prezes zarządu 
klubu.

SEZON W PEŁNI

Biegacze na start!
12 czerwca odbędzie się II Bieg Zielone 
Załę e organizowany przy wsparciu mia-
sta przez Stowarzyszenia Zielone Załę-

e i W Kręgu Natury oraz Klub Wysoki 
Zamek. 
5-kilometrowy dystans będzie można po-
konać biegiem lub marszem, startując w jed-
nej z dwóch kategorii. Zapisy na stronie: bit.
ly/3wsqPkb. 

Biegacze rozpoczną i zakończą bieg/marsz 
na placu ks. J. Londzina, pokonując dwie pętle 
wzdłuż ul. Pośpiecha. Na wszystkich uczestni-
ków czekać będą pakiety startowe oraz medale 
pamiątkowe. Przewidziano również dodat-
kowe nagrody dla zwycięzców.

Z kolei tradycyjnie 20 czerwca odbędą 
się bieg i marsz nordic walking VII Bieg im. 
Janusza Sidły. Jest to wydarzenie mające 
na celu upamiętnienie najwybitniejszego 
oszczepnika w historii Polski, pochodzą-
cego z Szopienic, a także zachęcenie do ak-
tywnego i zdrowego stylu życia oraz promocja 
powstającej Doliny Pięciu Stawów w Katowi-
cach. Uczestnicy wydarzenia mają do wyboru 
dwa dystanse, tj. 5 i 10 km, a oprócz tego od-
będą się biegi dla dzieci na dystansie 200 i 400 
metrów. Na mecie każdy otrzyma pamiąt-
kowy medal oraz posiłek regeneracyjny. Za-
pisy trwają do wyczerpania limitu miejsc 
na stronie bit.ly/3c1oPaT. (ORG, RS)

II OTWARTE MISTRZOSTWA KATOWIC W BIEGU GÓRSKIM

Bieg górski w naszym mieście? 
Hałda w dzielnicy Kostuchna to drugi 
„szczyt” w Katowicach – 339 m n.p.m. Miej-
sce z chyba najpiękniejszą panoramą, jaką 
mo na zobaczyć w stolicy woj. śląskiego.
Patrząc na południe, najbliżej widzimy 
szyb kopalni Boże Dary, dalej charaktery-
styczne wzgórze w Lędzinach z kościołem 
pod wezwaniem św. Klemensa, a także „Bramę 
Słońca” w Tychach. Horyzont zamykają Be-
skidy, z łatwymi do zlokalizowania szczytami 
Babiej Góry, Pilska i Skrzycznego. W momen-
tach bardzo dobrej przejrzystości powietrza 
przy użyciu lornetki dostrzec można nawet 
Tatry! W takich okolicznościach przyrody 12 
czerwca br. będzie można zawalczyć o tytuł 

Mistrza Katowic w Biegu Górskim. Organi-
zatorzy przygotowali dwie trasy: 5 km i około 
12 km. Obydwie obfitujące w wykańczające 
podbiegi, strome zbiegi, no i wspomniane 
wcześniej niesamowite widoki. Zdaniem 
osób przygotowujących wydarzenie hałda 
na Kostuchnie to najpiękniejsze miejsce do 
biegania w całych Katowicach. Czy mają rację? 
Przekonaj się sam. 

Organizatorami zawodów są: stowarzy-
szenie Silesia Adventure Sport, UM Katowice 
oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń.

MARCIN FRANKE

Informacje, zapisy: SlaskieBiegiGorskie.pl

CHARYTATYWNY RAJD ROWEROWY

K3R – aktywnie pomagajmy!
Katowicki Rodzinny Rajd Rowerowy K3R  
to nowa inicjatywa organizowana przez 
Stowarzyszenie Forum Katowic. Po mie-
siącach ograniczeń spowodowanych pan-
demią mo emy odetchnąć i powrócić do 
planowania naszego czasu wolnego. Stąd 
pojawiła się idea rajzy na kole, która ma 
zachęcić do powrotu do rodzinnych wy-
cieczek rowerowych.
SFK, we współpracy ze Stowarzyszeniem Po-
mocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów 
Stróżów” w Katowicach, organizują rodzinny 
rajd, którego celem jest promocja rekreacji ro-
werowej, aktywizującej i łączącej pokolenia. 
Datę wydarzenia zaplanowano na niedzielę 
20 czerwca.  W planie K3R jest przejecha-
nie trasy o długości około 10 km prowadzą-
cej ścieżkami leśnymi oraz rozrastającymi 
się w naszym mieście ścieżkami rowerowymi.

Jednym ze współorganizatorów rajdu 
jest Miasto Katowice, a Prezydent Miasta 
Katowice obejmuje go Honorowym Patro-
natem. Poza sportowym i rekreacyjnym 

charakterem imprezy, ważny jest cel spo-
łeczny - wspomóc rodziny, dzieci i młodzież 
wykluczone społecznie – mieszkańców Ka-
towic, którzy są objęci opieką Stowarzysze-
nia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom 
Aniołów Stróżów”.

Organizatorzy planują udział około 
200 osób. Na zakończenie rajdu przy-
znane zostaną nagrody dla najmłodszego 
oraz najstarszego uczestnika K3R oraz 
dla najliczniejszej rodziny biorącej udział 
w wydarzeniu. Na mecie rajdu przewi-
dziane są animacje i atrakcje dla dzieci, 
strefa chillout dla wszystkich oraz zbiórka 
charytatywna na pomoc rodzinom i dzie-
ciom – podopiecznym „Domu Aniołów 
Stróżów”. 

Więcej informacji na stronie  
Stowarzyszenia Forum Katowice   

www.forumkatowic.eu  
oraz na FB

SPORTOWA GRA MIEJSKA 

Miejski Rajd Przygodowy
Ju  po raz dziesiąty Stowarzyszenie 
Silesia Ad enture Sport oraz Urząd 
Miasta Katowice mają przyjemność 
zaprosić Państwa na „Miejski Rajd 
Przygodowy w Katowicach”, czyli grę 
miejską o charakterze sportowym. Wy-
darzenie odbędzie się w 26 czerwca br. 
sobota , a bazą zawodów będzie Miejski 

Dom Kultury w Bogucicach.
Na czym będzie polegała zabawa? 

Kojarzą Państwo biegi na orientację 
czy też harcerskie podchody? Imprezy, 
na których otrzymywało się mapę z za-
znaczonymi punktami, które trzeba było 
odnaleźć w terenie? Szkieletem naszej gry 
będzie właśnie taka zabawa: mapa plus 
punkty kontrolne, do których należy do-
trzeć (dopuszczalna możliwość korzy-
stania z GPS-u). Ale to nie wszystko... 
Na większości punktów kontrolnych 
uczestnicy będą musieli zmierzyć się z róż-
nego typu zadaniami. Będzie to np.: zada-
nie linowe, kajaki, zadanie logiczne, quiz 

znajomości historii Katowic itd. – general-
nie zadania ogranicza tylko wyobraźnia 
organizatorów. W ostatnim miejskim raj-
dzie w naszym mieście udział wzięło po-
nad pół tysiąca osób.

W zabawie można uczestniczyć na jed-
nej z przygotowanych przez organizato-
rów tras:

rodzinnej, trasa o długości 10–15 km 
– dowolna ilość osób w zespole, osoby nie 
muszą być spokrewnione. Dzieci w wieku 
przedszkolnym, szkoły podstawowej mogą 
poruszać się na rowerze,

pieszej o długości ok. 15–20 km – ze-
społy 2-osobowe, 

rowerowej o długości ok. 40 km – ze-
społy 2-osobowe,

PROFI – trasa o długości ok. 40 km, którą 
zawodnicy pokonują pieszo oraz rowerem.

Informacje, charakterystyka tras, zdję-
cia i filmy z poprzednich edycji, zapisy: 
www.RajdMiejskiKatowice.pl

(MARCIN FRANKE)
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NOWY PROJEKT SPORTOWY W KATOWICACH

„Chodź z nami! Chodź z kijami!” 
24 treningi pokazowe, 50 par kijów do 
darmowego wypo yczenia, lmik i ma-
teriały instrukta owe – MOSiR Kato-
wice i stowarzyszenie „W Kręgu Natu-
ry” ruszają z projektem popularyzacji 
nordic walkingu. To sport praktycznie 
dla ka dego, niezale nie od wieku czy 
sprawności, idealny do poprawy kondycji 
po pandemii. 
Nordic walking powstał w latach 20. XX 
wieku w Finlandii jako letni trening dla 
narciarzy biegowych. Dzięki szeregowi 
korzyści, jakie dostarcza osobom go upra-
wiającym, w ostatnim czasie bardzo szybko 
zaczął zyskiwać na popularności. 

– „Chodzenie z kijami” to jedna z najcie-
kawszych form aktywności sportowej z per-
spektywy myślenia o całej społeczności 
miasta. To sport angażujący nawet 90 proc. 
ludzkich mięśni, a uprawiać go można 
praktycznie niezależnie od wieku, stanu 
zdrowia czy formy. Największą satysfakcję 
daje w trakcie spacerów w lasach czy tere-
nach rekreacyjnych, których w Katowicach 
mamy bardzo wiele – mówi Waldemar Bo-
jarun, zastępca prezydenta Katowic odpo-
wiedzialny m.in. za sport i rekreację. – Aby 
ułatwić mieszkańcom zrobienie pierwszego 
kroku, w najbliższych miesiącach MOSiR 
zorganizuje szereg treningów pokazowych 

na terenie całego miasta. W pięciu obiek-
tach ośrodka po okazaniu Katowickiej 
Karty Mieszkańca będzie można także zu-
pełnie bezpłatnie wypożyczyć kije – dodaje. 

W ramach przygotowań do projektu 
MOSiR Katowice został członkiem Pol-
skiego Towarzystwa Nordic Walking oraz 
nawiązał współpracę z katowickim stowa-
rzyszeniem „W Kręgu Natury”. Instruktorzy 
tej organizacji będą prowadzić treningi dla 
mieszkańców oraz pomagać w promocji ca-
łego przedsięwzięcia. 

– Nordic walking można traktować np. 
jako terapię schorzeń stawów i kręgosłupa czy 
lek na problemy z układem krążenia. Żeby tak 
się jednak stało, potrzebne jest dobranie od-
powiedniej długości kija i zastosowanie wła-
ściwej techniki chodu. Kończyny trenującego 
powinny zachowywać się jak w trakcie chodu, 
czyli poruszać się naprzemiennie. Kij w cza-
sie treningu powinno wbijać się w połowie 
długości między jedną a drugą stopą. Od 
razu po wbiciu kija, staw łokciowy powi-
nien być prostowany, a kij puszczany od razu 

po odepchnięciu – wylicza Piotr Łączniak ze 
stowarzyszenia „W Kręgu Natury”.

Na profilach facebookowych MOSiR-u  
Katowice oraz Stowarzyszenia „W Kręgu 
Natury” zamieszczony został specjalny film 
instruktażowy, tłumaczący podstawy tech-
niki chodu. 

Dodatkowo na pięciu obiektach MOSiR 
Katowice możliwe będzie bezpłatne wypo-
życzenie kijów – wystarczy okazanie Kato-
wickiej Karty Mieszkańca. Ma to ułatwić 
rozpoczęcie przygody z nordic walkingiem, 
ponieważ mieszkaniec nie musi ryzyko-
wać i od razu kupować sprzętu. 

Najwa niesze informacje
1, 7, 9 czerwca, godz. 17.00–18.30 – park 

Bolina
14, 16, 21, 23 czerwca, godz. 17.00–18.30 

– park Murcki
Kije będą udostępnianie w poniższych 

lokalizacjach:  
Lodowisko Murcki, ul. Bielska 2a Kato-

wice, tel. 574 778 178
ORW Zadole, ul. Wczasowa 8 Katowice 

tel. (32) 252 12 89
Ośrodek Sportowy „Gliwicka”, ul. Gli-

wicka 214 Katowice, tel. 509 794 703
Park Wodny 3 Stawy, ul. Pułaskiego 71 

Katowice.   (MOSIR)

WIELOSEKCYJNY KLUB

GKS Katowice walczy!
Piłkarze KS-u Katowice wkracza-
ją w decydująca fazę sezonu. Dru yna 
trenera Rafała óraka miała problem ze 
złapaniem odpowiedniego rytmu, gdy 
wróciła do gry po przerwie spowodowa-
nej licznymi zachorowaniami w zespole. 
Kluczowe okazało się starcie z 23 maja 
przeciwko Byto ii Bytów. 
Dzięki okazałemu zwycięstwu 4:1 przy 
Bukowej GieKSa odzyskała 2. miej-
sce w tabeli eWinner 2. ligi, a to oznaczało, 
że przed nami niezwykle interesujący fi-
nisz rozgrywek. W czerwcu czekają nas 
dwa mecze – w jednym z nich wystą-
pimy w roli gospodarza, gdy w poniedzia-
łek 7 czerwca podejmiemy przy Bukowej 
Stal Rzeszów. Ostatni mecz sezonu za-
planowany jest na 12 czerwca – wówczas 
GKS w Ostródzie zmierzy się z tamtej-
szym Sokołem.

W maju swoje rozgrywki zakończyły 
piłkarki GKS-u. Nasza drużyna potwier-
dziła w rundzie wiosennej, że należy do 
krajowej czołówki, i ponownie uplaso-
wała się w górnej części tabeli Ekstra-
ligi. W czerwcu piłkarki GieKSy czeka 
zasłużona przerwa. O odpoczynku nie będą 
mogły myśleć obrończyni Zofia Buszew-
ska i napastniczka Kinga Kozak, ponieważ 
dołączą na zgrupowanie reprezentacji Polski, 

która 11 oraz 14 czerwca rozegra w Hiszpanii 
mecze towarzyskie z Finlandią i Czechami. 

Siatkarski GKS rozpoczął kompletowa-
nie składu na sezon 2021/22 PlusLigi. Przy-
pomnijmy, że umowy z klubem przedłużyli 
kapitan zespołu Jakub Jarosz, rozgrywa-
jący Jakub Nowosielski, przyjmujący Jakub 
Szymański i libero Dawid Ogórek. Ponadto 
ważny kontrakt z GKS-em obowiązuje mło-
dego środkowego Kamila Drzazgę. Pierw-
szym nowym zawodnikiem ogłoszonym 
przez siatkarską GieKSę na nowy sezon zo-
stał amerykański rozgrywający Micah Ma’a, 
reprezentant swojego kraju, który ostatnie 
dwa sezony spędził w lidze francuskiej. 

– Wiem, że Polska ma wielu wspania-
łych siatkarzy, którzy nie są znani szerzej 
na scenie międzynarodowej, a którzy pod-
noszą poziom PlusLigi. To jest właśnie wy-
jątkowe w waszym kraju, że macie ogromne 
zasoby graczy o wysokich umiejętnościach, 
niewiele krajów na świecie może się tym 
pochwalić. Czeka mnie rywalizacja na naj-
wyższym poziomie i to okazja, by nauczyć 
się kilku nowych nazwisk i poznać nowe 
twarze – powiedział Ma’a w pierwszym wy-
wiadzie na oficjalnej stronie klubu. 

W kolejnych tygodniach klub bę-
dzie ogłaszał nazwiska nowych siatkarzy 
GKS-u Katowice. – To było bardzo trudne 

okno transferowe, bo kontrakty kończyły 
się aż trzynastu zawodnikom. Trenerzy 
wykonali kawał roboty, wspólnie przej-
rzeliśmy ogromną liczbę siatkarzy, by wy-
brać najlepszych, na jakich nas stać. Czy się 
udało? To już zweryfikuje sezon, ale myślę, 
że kibice będą zadowoleni – ocenił dyrektor 
siatkarskiej sekcji GKS-u Jakub Bochenek. 
Wiadomo już, że najbliższy sezon PlusLigi 
rozpocznie się 1 października.

Trwa także budowa hokejowej drużyny 
GKS-u na kolejny sezon. Szkoleniowcem 
będzie Jacek Płachta. 52-letni trener zwią-
zał się z GKS-em kontraktem, który będzie 
obowiązywał przez dwa sezony. Dla Jacka 
Płachty, który jest wychowankiem GKS-u, 
będzie to oczywiście powrót do Katowic. 
Przypomnijmy, że jako zawodnik reprezen-
tował barwy GieKSy w latach 1986–1990, 
ale z powodzeniem przez blisko 20 lat grał 
też w Niemczech. W reprezentacji Polski ro-
zegrał 62 spotkania i dziesięć razy uczestni-
czył w turniejach mistrzostw świata.

Po zakończeniu kariery Jacek Płachta 
rozpoczął pracę jako szkoleniowiec. De-
biutował w sezonie 2010/11 jako trener 
pierwszoligowego wówczas HC GKS-u Kato-
wice. W Katowicach pracował także w sezo-
nach 2012/13 i 2016/17. Ponadto był trenerem 
GKS-u Tychy i KTH Krynica, a w latach 
2014–2017 pełnił funkcję selekcjonera re-
prezentacji Polski. Przez ostatnie trzy lata 
pracował w Niemczech jako szkoleniowiec 
Crocodiles Hamburg. – Bardzo się cieszę, 
że znowu mogę wrócić do mojego klubu. 
Rozmawiałem z wieloma osobami, które mają 
konkretny plan na to, jak konsekwentnie bu-
dować drużynę. Mam same dobre odczucia 
związane z tym, co przed nami. Chcemy się 
wspólnie rozwijać – to jest dla mnie bardzo 
ważne i na pewno pomogło mi podjąć decy-
zję o powrocie – mówi trener Jacek Płachta.

Wiadomo już, że na kolejny se-
zon w GieKSie pozostanie czołowy strzelec 
zespołu Patryk Krężołek. Do Katowic po-
wrócił także Jakub Wanacki. Reprezenta-
cyjny obrońca w barwach hokejowej GieKSy 
zdobył srebrny (2018) i brązowy (2019) medal 
mistrzostw Polski, ponadto sięgnął z naszym 
klubem po trzecie miejsce w rozgrywa-
nych w Belfaście finałach Pucharu Konty-
nentalnego. Teraz znowu będzie podporą 
defensywy katowickiego zespołu.  (GKS)




