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Po raz 11. kolarze rywalizujący 
w Tour de Pologne przejadą 
ulicami Katowic. Pierwszy etap 
tegorocznego wyścigu rozpocznie 

się 5 sierpnia na Stadionie Śląskim. Kolarze 
w ramach 196-kilometrowego etapu po-
konają w Katowicach trzy 16-kilometrowe 
rundy i będą finiszować, podobnie jak w po-
przednich latach, pod Spodkiem. 

–  Tour de Pologne wpisał się 
już w kalendarz najważniejszych imprez 
sportowych organizowanych w naszym 
mieście. Z jednej strony mieszkańcy Kato-
wic mają możliwość zobaczenia w akcji naj-
lepszych kolarzy z całego świata, a z drugiej 
strony mamy doskonałą okazję pokazania 
Katowic na całym świecie, bo transmi-
sje zawodów kolarskich są chętnie oglą-
dane w każdym zakątku globu  – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic. – W tym 
roku dzięki zawodom pokażemy telewi-
dzom m.in. Strefę Kultury z jej wspaniałymi 

budynkami MCK, NOSPR i Muzeum Ślą-
skiego, zieloną Dolinę Trzech Stawów, ry-
nek z palmami czy Spodek, przy którym 
kolarze rozpędzają się nawet do 80 km/h – 
dodaje prezydent. 

Warto podkreślić, że Tour de Pologne 
będzie pierwszym etapowym wyścigiem 
kolarskim UCI World Tour po przerwie 
związanej z pandemią koronawirusa  – 
dzięki czemu może budzić większe za-
interesowanie niż w poprzednich latach. 
Niestety ze względu na pandemię i liczne 
obostrzenia, które mają minimalizować 
ryzyko zakażenia, tegoroczny Tour od-
będzie się w innej formule dla kibiców. 
– Aby zapewnić wszystkim bezpieczeń-
stwo, musimy wprowadzić pewne nie-
zbędne ograniczenia. Cały zespół włożył 
ogromny wysiłek w dostosowanie wyścigu 
do zasad podyktowanych tą wyjątkową 
sytuacją. Sport uczy szukać pozytyw-
nych stron i chcemy, aby Tour de Pologne, 

pierwszy etapowy wyścig UCI World Tour 
po długiej przerwie, niósł takie pozytywne 
przesłanie – mówi Czesław Lang, Dyrektor 
Generalny Tour de Pologne.

Na starcie i mecie wyścigu nie będzie 
publiczności. Organizatorzy zrezygnowali 
także z przygotowania miasteczka sponsor-
skiego. Dopuszczone jest kibicowanie na tra-
sie zawodów, przy czym należy zachować 
wszelkie obowiązujące zasady dotyczące dy-
stansu społecznego, a także warto założyć 
maseczkę. Teren mety zostanie przez orga-
nizatora wygrodzony – tym samym wstęp 
na plac przed Spodkiem będzie zamknięty 
dla kibiców. Z uwagi na bezpieczeństwo 
mieszkańców i kolarzy, a także zgod-
nie z wytycznymi federacji kolarskiej w tym 
roku nie będzie okazji do spotkania kolarzy, 
wspólnych zdjęć czy wzięcia autografu. 
Tour de Pologne oznacza także konieczność 
wprowadzenia wielu zmian w organizacji 
ruchu – piszemy o nich na stronach 12–13. 

TOUR DE POLOGNE W KATOWICACH

Szybsza diagnostyka 
koronawirusa
W lipcu rozpoczęło działanie kupione przez mia-
sto Katowice za blisko milion złotych nowoczesne 
urządzenie, badające próbki pod kątem korona-
wirusa. Maszyna pracuje w Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Dzięki 
niej można przebadać 600 próbek dziennie.

Więcej S. 2

Kolejne autobusy 
elektryczne
Na ulice Katowic w sierpniu wyjedzie pięć nowych 
autobusów elektrycznych. Skorzystają z nich pasa-
żerowie linii 9, 10 i 632. Zachęcamy mieszkańców, 
by korzystali z komunikacji publicznej!

Więcej S. 3

Za parking zapłacisz kartą 
lub aplikacją mobilną
Kolejne udogodnienia parkingowe dla kierowców. 
W strefie płatnego parkowania pojawiło się 50 no-
wych parkomatów, w których można płacić kartą 
płatniczą – w tym także wykorzystując płatności 
zbliżeniowe przez smartfony, smartwatche. Stare 
parkomaty zostaną zmodernizowane.
Kolejna ze zmian to wdrożenie płatności na par-
kingu w Strefie Kultury. 

Więcej S. 3

Miasto pomaga  
w czasie pandemii
Na początku epidemii, walcząc z jej ekonomicz-
nymi skutkami, miasto wdrożyło trzy pakiety 
osłonowe: dla przedsiębiorców, organizacji poza-
rządowych i artystów. Z pomocy skorzystało ty-
siące osób indywidualnych, firm i organizacji.

Więcej S. 5

Katoobywatel
Mieszkańcy Katowic chętnie włączają się w życie 
miasta. W ramach akcji „Zaadoptuj donicę” miesz-
kańcy, firmy prywatne i instytucje zaadoptowały 
ponad 40 donic w mieście na miniłąki kwietne. 
W akcji SprzątaMy dzielnice jak co roku mieszkańcy 
wspólnie z wolontariuszami Stowarzyszenia Wolnej 
Herbaty wysprzątają pięć miejsc w Katowicach. 
Zaś w drugiej edycji miejskiego projektu wCOP-
drzewo dzięki zaangażowaniu katowiczan w mie-
ście pojawi się 312 nowych drzew.

Więcej S. 6 i 7
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KATOWICE WALCZĄ Z PANDEMIĄ

Szybsza diagnostyka koronawirusa w Katowicach
W lipcu rozpoczęła działania zakupio-
na przez miasto Katowice w Szwajcarii 
nowoczesna maszyna Hamilton MagEx 
STARlet. Koszt zakupu wyniósł blisko 
milion złotych. Urządzenie bada próbki 
pod kątem koronawirusa, a w przyszło-
ści będzie mogło zostać wykorzystane 
także do diagnostyki innych zakażeń 
bakteryjnych i wirusowych. Maszyna 
pracuje w Wojewódzkiej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Katowicach.
– Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas 
priorytetem. Wielu specjalistów podkreśla, 
że kluczową rolę w zwalczaniu epidemii 
ma szybka diagnostyka. Dlatego podją-
łem decyzję o uruchomieniu tzw. wyma-
zobusów, które do tej pory pobrały ponad 
2,5 tys. próbek od mieszkańców, a także 
zdecydowaliśmy się sprowadzić ze Szwaj-
carii nowoczesną maszynę, która bada 
pobrane próbki. Dzięki jej działaniu kato-
wiczanie o wiele szybciej otrzymują wyniki 
testów, bo przepustowość laboratorium zo-
stała trzykrotnie zwiększona – mówi Mar-
cin Krupa, prezydent Katowic. 

W laboratorium dzięki ciężkiej i fachowej 
pracy profesjonalnego personelu do tej pory 

można było badać ok. 200 próbek dzien-
nie, a od chwili uruchomienia urządzenia – 
można ich przeanalizować nawet 600. – Nikt 
nie zastąpi w laboratorium człowieka, jednak 
by sprawnie wykonywać pracę, konieczne są 
narzędzia. Maszyna, którą otrzymaliśmy od 
miasta, to mercedes w klasie laboratoryjnej – 
mówi lek. med. Grzegorz Hudzik, Śląski Pań-
stwowy Inspektor Sanitarny.

Materiałem do badań w kierunku 
SARS-COVID2 jest wymaz z gardła. 
–  Zautomatyzowany system Hamilton 
to wysokiej klasy urządzenie, które pra-
cuje w najlepszych laboratoriach Europy. 
Ekstrakcje materiału genetycznego wyko-
nuje samo, zastępując pracę trzech osób, 
bo w ciągu 1,5 h wykonuje aż 96 próbek. 
Wzrost zachorowalności na koronawirusa 
przewidziany jest na wrzesień, a robot 
zwiększy możliwość diagnostyki. Jest to 
system otwarty, niezbędny w pracy przy du-
żej liczbie próbek, kiedy liczy się czas – tłu-
maczy dr Beata Rozwadowska, kierownik 
interdyscyplinarnej pracowni diagnostyki 
molekularnej w Wojewódzkiej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w Katowicach.  

(RED/SR)

KONTROWERSYJNY MARSZ

Katowice mówią „Nie dla nacjonalizmu”
Tysiącami osób wstrząsnęła informacja, 
że w Katowicach odbędzie się marsz orga-
nizowany, jak podała „Gazeta Wyborcza”, 
przez mieszkańca Sosnowca pod hasłem 
„Katowice miastem nacjonalizmu”. 
W piśmie skierowanym do prezydenta Ka-
towic, a podpisanym przez ludzi świata 
nauki czy też sektora NGO, czytamy 
„Pragniemy wyrazić swój głęboki niepo-
kój i oburzenie faktem, że na ulicach Ka-
towic demonstrować będzie grupa, której 
– jak wynika z udostępnianych przez nią 
publicznie treści – zdecydowanie bliżej jest 
do szowinizmu niż nacjonalizmu (...). Mamy 
uzasadnione obawy, że przemarsz będzie 
okazją do głoszenia treści faszystowskich 
lub nawoływania do nienawiści wobec osób 
reprezentujących mniejszości”.

W mediach społecznościowych część 
osób zarzuciła także Miastu Katowice, 
że wydano zgodę na manifestację nacjo-
nalistów. – To nieprawdziwa informacja. 
To przykre, że niektóre osoby próbowały 
wykorzystać tę sytuację do zbicia politycz-
nego kapitału. Zgodnie z „Prawem o zgro-
madzeniach” w całej Polsce organizatorzy 
jednokrotnego zgromadzenia publicznego 
– czyli np. przemarszu – jedynie informują 
dane miasto o tym, że dane zgromadzenie 
się odbędzie. Miasto w takiej sytuacji ani nie 
wydaje zgody, ani jej nie odmawia – mówi 
Maciej Stachura, naczelnik wydziału komu-
nikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Władze Katowic szybko podjęły w tej 
sprawie działania. Wiceprezydent Bogumił 
Sobula w imieniu prezydenta podczas zwo-
łanej specjalnie konferencji prasowej odniósł 
się do hasła przemarszu „Katowice miastem 
nacjonalizmu”. – W naszej ocenie ta niepraw-
dziwa, bo uogólniająca i generalizująca teza jest 
krzywdząca dla naszego miasta. Nie ma naszej 
zgody na takie zawłaszczanie nazwy miasta, 
na tak instrumentalne i niesprawiedliwe dla 

katowiczanek i katowiczan określanie naszych 
poglądów. Dlatego oświadczam, że złożymy 
do sądu pozew przeciwko organizatorom 
zgromadzenia o naruszenie dóbr i dobrego 
imienia naszego miasta poprzez posługiwa-
nie się przytoczonym hasłem – podkreślał 
wiceprezydent. 

Do sprawy odniósł się także prezydent 
Marcin Krupa. – Zdecydowany sprzeciw 
większości mieszkańców Katowic wobec 
tego przemarszu był dla mnie niezwykle bu-
dujący. Jesteśmy miastem otwartym, które 
było i jest budowane na tolerancji, szacunku 
do różnych kultur, przekonań i wyznań. Za-
leży mi na tym, by każdy mieszkaniec czuł 
się w Katowicach jak u siebie w domu: bez-
piecznie i komfortowo. „Jestem silny, więc 
chronię słabszych” – to jedna z form patrio-
tyzmu i dumy narodowej – mówił prezydent. 

Warto przypomnieć, że w maju 2018 
roku prezydent Marcin Krupa, kierując się 
bezpieczeństwem mieszkańców, rozwiązał 
trwające zgromadzenie Młodzieży Wszech-
polskiej (MW). Młodzież Wszechpolska 
odwołała się od tej decyzji – jednak sąd ape-
lacyjny orzekł, że „Prezydent Katowic miał 
prawo rozwiązać zgromadzenie MW”.

Lipcowy przemarsz nacjonalistów odbył 
się bez incydentów – na ulicach porządku pil-
nowały wzmocnione siły policji i straży miej-
skiej. O sprawie pozwu wobec organizatora 
przemarszu będziemy informować w kolej-
nych numerach „Naszych Katowic”.  

Maszyna rozpoczęła działanie 3 lipca. Na zdjęciu od strony lewej: Śląski Państwowy Inspektor 
Sanitarny Grzegorz Hudzik, kierownik laboratorium Beata Rozwadowska, Powiatowy Inspektor 
Sanitarny Jolanta Kolanko, prezydent Marcin Krupa

Jesteśmy miastem 
otwartym, które było i jest 
budowane na tolerancji, 
szacunku do różnych 
kultur, przekonań 
i wyznań

Marsz narodowców, nacjonalistów pod hasłem „Katowice miastem nacjonalizmu” 
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PARKINGI

Parkingowe nowości w Katowicach
Kolejne udogodnienia parkingowe zo-
stały wprowadzone w Katowicach dla 
kierowców. 
W strefie płatnego parkowania pojawiło się 
50 nowych parkomatów, w których można 
płacić kartą płatniczą – w tym także wyko-
rzystując płatności zbliżeniowe przez smart-
fony, smartwatcha. Można w nich uiszczać 
płatności także bilonem – aczkolwiek należy 
pamiętać, że urządzenia nie wydają reszty. 
– 78 „starych” parkomatów zostanie zmo-
dernizowanych do końca sierpnia, by także 
one mogły obsługiwać płatności kartą. Do 
tego czasu w urządzeniach starszego typu 
będzie można płacić jak dotychczas, tj. go-
tówką lub kartą ŚKUP – zwraca uwagę Piotr 
Handwerker, dyrektor Miejskiego Zarządu 
Ulic i Mostów w Katowicach i dodaje, że od 
września parkingowi nie będą już sprze-
dawać biletów. –  Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców, od września 
będzie także możliwość dokonywania płat-
ności za pomocą aplikacji mobilnych, dzięki 
którym nie trzeba tracić czasu przy parko-
macie – podkreśla dyrektor.

Od września zostanie także zniesiony 
14-dniowy termin na uiszczenie opłaty 
dla osób, które tego nie zrobiły. Gdy kon-
troler stwierdzi, że parkujący pojazd nie 
został opłacony, kierowca zostanie obcią-
żony dodatkową opłatą w wysokości 50 zł. 
– Skoro w autobusach i tramwajach „ga-
powicze” płacą mandaty za brak biletu, 
to tak samo powinniśmy podchodzić do 
egzekwowania płatności od kierowców. 

Takie rozwiązanie stosuje większość pol-
skich miast. Jest ono sprawiedliwe wo-
bec uczciwych kierowców, którzy płacą 
za parkowanie – mówi Maciej Stachura, 
naczelnik wydziału komunikacji spo-
łecznej Urzędu Miasta Katowice. Koszt 
zakupu 50 nowych parkomatów i moder-
nizacji 78, a także wdrożenia opłat mobil-
nych wyniósł 3,4 mln zł.

Dla Katowic, podobnie jak dla innych 
miast wojewódzkich, dużym wyzwaniem 

jest zwiększająca się co roku liczba pojaz-
dów. Do Katowic wjeżdża dziennie średnio 
123 tys. pojazdów z rejestracjami z miast 
ościennych. –  Liczba miejsc parkingo-
wych w Śródmieściu jest ograniczona, a za-
leży nam na tym, by mieszkańcy Katowic, 
załatwiając sprawy w centrum, mieli gdzie 
zaparkować pojazd. Z drugiej strony miesz-
kańcy centrum również chcą móc parkować 
samochody pod swoimi domami. Dlatego 
zmieniamy miejską politykę parkingową, by 

zachęcić tysiące osób przyjeżdżających co-
dziennie do nas do pracy z innych miast, by 
korzystały z komunikacji publicznej i park 
and ridów – mówi Marcin Krupa, prezy-
dent Katowic.

Jednym z elementów wprowadzanych 
zmian będzie wdrożenie płatności na par-
kingu w Strefie Kultury. Obszar ten, zamiast obsłu-
giwać gości wydarzeń Spodka, NOSPR-u  
czy też Muzeum Śląskiego, stał się całodnio-
wym, bezpłatnym parkingiem dla osób do-
jeżdżających do Katowic do pracy. – Nasi 
mieszkańcy wielokrotnie skarżyli się, że nie 
mają możliwości zaparkowania w tym miej-
scu podczas dużych imprez – mówi Maciej 
Stachura i przypomina, że Miasto Katowice 
zleciło wykonanie badań parkingowych, 
które pokazały, że aż 84% pojazdów par-
kujących w Strefie Kultury ma tablice re-
jestracyjne spoza miasta. – Niestety wiele 
pojazdów parkuje w Strefie Kultury w miej-
scach nielegalnych, dewastując zieleń. To 
wszystko wpłynęło na decyzję o objęciu 
Strefy Kultury odpłatnością za parkowanie 
od 1 października. Zgodnie z zapowiedziami 
prezydenta Marcina Krupy mieszkańcy 
Katowic będą traktowani preferencyjnie. 
Godzina postoju dla osób spoza Katowic 
kosztować będzie 10 zł, natomiast posiada-
cze Katowickiej Karty Mieszkańca zapłacą 
połowę tej stawki, czyli 5 zł – mówi Maciej 
Stachura i podkreśla, że ceny dla osób przy-
jezdnych mają charakter rynkowy. Podobne 
opłaty są pobierane np. Stadionie Śląskim czy 
Tauron Arenie w Krakowie. 

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT

Kolejne autobusy elektryczne wyjeżdżają w trasę
Na ulice Katowic w sierpniu wyjedzie 
pięć nowych autobusów elektrycznych. 
Skorzystają z nich pasażerowie linii 9, 
10 i 632. 
– Aby skutecznie zachęcać mieszkańców do 
tego, by korzystali z komunikacji publicznej, 
musimy zapewniać odpowiedni komfort 
podróży. Dlatego od 2015 roku kupiliśmy 
łącznie aż 100 nowoczesnych autobusów. 
Pojazdy wyposażone są m.in. w klimaty-
zację dwustrefową, ładowarki USB czy też 
pozwalają korzystać z bezpłatnego WiFi. 
Nowe autobusy, a w szczególności elek-
tryczne, oznaczają także korzyści dla śro-
dowiska: oznaczają zmniejszenie emisji 
spalin i hałasu, co jest ważne zarówno dla 
pasażerów, jak i wszystkich mieszkańców – 
podkreśla prezydent Marcin Krupa i zapo-
wiada, że za rok na ulice Katowic wyjedzie 
10 kolejnych „elektryków”. 

Autobusy Solaris Urbino 12 electric są 
napędzane silnikiem trakcyjnym o mocy 
160 kW. Magazynowanie energii potrzeb-
nej do napędzania pojazdów odbywa się 
za pomocą zestawu baterii najnowszej 

generacji Solaris High Energy+, a ich całko-
wita pojemność to 253,90 kWh. Ładowanie 
odbywa się przez złącze plug-in oraz tzw. 
pantograf odwrócony.

Koszt zakupu pięciu pojazdów wyniósł 
12,5 mln zł netto, z czego 10,6 mln zł to do-
finansowanie z Unii Europejskiej. – PKM 
Katowice dzięki środkom finansowym z UE 

może systematycznie wymieniać tabor 
na nowoczesny technologicznie i przy-
jazny środowisku. Takie działania mają 
pozytywny wpływ na popularyzowanie 
komunikacji miejskiej wśród mieszkańców, 
co z kolei korzystnie wpływa na jakość ży-
cia w mieście – podkreśla Helena Ulanow-
ska, prezes PKM Katowice.  (JG)

Będzie wygodnie i ekologicznie. Autobusy mogą przewozić po 80 pasażerów

Wyposażenie:
 ogrzewanie oraz dwustrefowa klima-
tyzacja – automatycznie dostosowuje 
temperaturę wewnątrz w zależności od 
temperatury zewnętrznej
 duży wyświetlacz z dynamiczną infor-
macją pasażerską (informacje o trasie, na-
zwa kolejnego przystanku, data i godzina)
 głosowe zapowiedzi przystanków z przy-
ciskami oznaczonymi alfabetem Braille’a
 monitoring
 dodatkowe oświetlenie pomostów 
wejściowych
 tzw. przyklęk i platforma dla wózków 
inwalidzkich
 ładowarki USB oraz sieć WiFi

 

Komunikacja miejska 
w Katowicach w 2019
 76,1 mln – liczba pasażerów
 27 – liczba miast bezpośrednio skomu-
nikowanych z Katowicami
 51 – liczba linii komunikacji wewnątrz-
miejskich, 107 – pozamiejskich
 30% – pojazdy spełniające normy emi-
sji spalania EEV, 47% (37,2% w 2018 r.)  
– Euro 6; 2% (0% w 2018 r.) – elektryczne
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PSY Z RADYS

Uratowane z piekła pomoc znalazły w katowickim schronisku
To była jedna z największych tego typu 
interwencji w Polsce w ostatnich la-
tach. W lipcu ze schroniska dla zwie-
rząt w Radysach w województwie war-
mińsko-mazurskim uratowano około 
trzech tysięcy zwierząt, które przebywały 
tam w wyjątkowo złych warunkach. O tra-
gedii zwierząt usłyszała cała Polska.
Ich koszmar się skończył. Dzięki zaangażo-
waniu radnego Adama Skowrona, a także 
błyskawicznej decyzji prezydenta Marcina 
Krupy 10 psów bezpieczną przystań zna-
lazło w katowickim schronisku dla bez-
domnych zwierząt. Miejmy nadzieję, że to 
tylko tymczasowy dom, zanim znajdą no-
wych właścicieli. –  Katowiczanie wielo-
krotnie pokazali, że los zwierząt nie jest 
im obojętny. Sam uwielbiam zwierzęta – 
mamy w rodzinie psy. Dlatego w ostatnich 
latach zablokowałem możliwość występów 
cyrków z wykorzystaniem zwierząt na tere-
nach miejskich i propagowania takich wyda-
rzeń w szkołach. Dla czworonogów w mieście 

powstają również specjalne wybiegi. Dla-
tego jestem przekonany, że los psów z Ra-
dys w naszym mieście się odmieni, znajdą 
one tu pełne miłości domy – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic.

Psy, które trafiły do Katowic, są w wieku 
od 5 do 7 lat, są już po wstępnych bada-
niach i szczepieniach. – Rzeczą straszna jest 
to, że człowiek potrafi zwierzętom zgotować 
tak paskudny los, jakie miały zwierzęta w Ra-
dysach. 10 lipca dotarło do nas 5 psów w do-
brej kondycji, są kontaktowe spokojne. Nie 
sprawiają trudności behawioralnych, nie są 
agresywne. Z kolei kolejne 5 psów, które przy-
jęliśmy, ma już spore problemy, są wycofane, 
wystraszone. Będziemy musieli włożyć dużo 
pracy, aby później móc poszukać im domu. 
Cieszę się, że jest odzew, że ludzie chcą poma-
gać skrzywdzonym pieskom – mówi Aleksan-
dra Molnar, kierownik Miejskiego Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach. 

W akcję pomocy dla zwierząt z Radys 
włączyły się samorządy z całej Polski. 

POMOC DLA PODKARPACIA

Katowice pomagają miejscowościom 
dotkniętym powodzią
Pod koniec czerwca nad częścią wo-
jewództwa podkarpackiego przeszły 
gwałtowne ulewy, a woda zalała wiele 
dróg i budynków. Katowice, podobnie 
jak inne duże miasta w całym kraju, 
podjęły decyzję o wsparciu wybranych 
poszkodowanych gmin. 
– Straty materialne w województwie pod-
karpackim są ogromne. Miejscowości do-
tknięte kataklizmem w perspektywie kilku 
najbliższych lat nie mają możliwości odbu-
dowy zniszczonej infrastruktury z własnych 
budżetów. Dlatego w ramach samorządowej 
solidarności jako Katowice przekażemy 
złotówkę od każdego mieszkańca na rzecz 
dwóch gmin, które zwróciły się o pomoc. 100 
tys. zł przekażemy dla Gminy Markowa, a 200 
tys. zł dla Gminy Jawornik Polski – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Władze gminy Markowa szacują straty 
na ponad 30 mln zł. Ulewne opady desz-
czu doprowadziły do gwałtownego wez-
brania wód, lokalnych powodzi i podtopień 
oraz osuwisk ziemi. – Doszło do zniszcze-
nia infrastruktury drogowej gminnej i po-
wiatowej, w tym zniszczenia nawierzchni, 
podbudowy, oberwania korpusów, znisz-
czenia mostów, przepustów, kładek, rowów, 
infrastruktury kanalizacyjnej. Zalane lub 
podtopione zostały budynki użyteczności pu-
blicznej gminy, w tym szkoły, ośrodek kultury, 
obiekty rekreacji, stadiony sportowe, boisko 

orlik. Ulewy sprawiły również, że zalanych 
lub podtopionych zostało ponad 180 budyn-
ków mieszkalnych i gospodarczych – wylicza 
Mirosław Mac, wójt Gminy Markowa.

W przypadku gminy Jawornik Polski, 
zamieszkiwanej przez niespełna pięć tys. 
osób, zniszczona została infrastruktura 
wodno-kanalizacyjna, drogowa, a także ko-
munalna. Straty kilkakrotnie przekraczają 

wartość budżetu gminy. – W wyniku bły-
skawicznie postępującej fali zostało zalane 
110 gospodarstw domowych, 20 zakładów, 
szkoła, budynki użyteczności publicznej. 
Została zniszczona infrastruktura dro-
gowa, kanalizacyjna (21  nowych prze-
pompowni), kolejowa, ponad 20 mostów, 
stadiony i boisko orlik. Mała wiejska gmina 
nie jest w stanie samodzielnie odbudować 

poniesionych strat, aby wrócić do normal-
nego funkcjonowania. Dlatego też jeste-
śmy wdzięczni Panu Prezydentowi, Radzie 
Miasta i Mieszkańcom Katowic za błyska-
wiczną pomoc w błyskawicznej powodzi, 
za okazaną solidarność, wsparcie i zaan-
gażowanie w organizację pomocy miesz-
kańcom. Dzięki wykazanej solidarności 
samorządowej w tych tragicznych chwi-
lach i okazywanej pomocy można my-
śleć o lepszym i normalnym jutrze dla naszej 
gminy – podsumowuje Stanisław Petyna, 
wójt Gminy Jawornik Polski.

Gminy otrzymane środki przeznaczą 
na odbudowę gminnej infrastruktury komu-
nalnej. Nad kwestią przekazania środków dla 
poszkodowanych gmin 30 lipca (a więc po za-
mknięciu gazety do druku – przyp. red.) gło-
sowali radni Rady Miasta Katowice.   (SR)

Hadle Szklarskie to wieś w gminie Jawornik Polski

Dzięki wykazanej 
solidarności samorządowej 
w tych tragicznych 
chwilach i okazywanej
pomocy można myśleć 
o lepszym i normalnym
jutrze dla naszej gminy 
– mówi Stanisław Petyna
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KATOWICE REALIZUJĄ CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

„Koniec z ubóstwem” i „Zero głodu”
20 lipca na katowickim rynku pojawi-
ła się prosta konstrukcja, która w naj-
bliższych tygodniach będzie poszerzać 
się o nowe elementy nawiązujące do sie-
demnastu celów zrównoważonego roz-
woju. Pierwsze obszary życia, na które 
zwraca się uwagę, to ubóstwo, definio-
wane szerzej niż wyłącznie w aspekcie 
finansowym, i głód, prowadzący do po-
ważnych zaburzeń rozwojowych. 
„Koniec z ubóstwem” i „Zero głodu”, 
wraz z piętnastoma innymi celami, zostały 
ujęte w nowym planie rozwoju świata do 
2030 (AGENDA 2030), który kilka lat temu 
został przyjęty przez przedstawicieli państw 
tworzących struktury ONZ. Do opracowa-
nych wówczas globalnych celów zrównowa-
żonego rozwoju przypisano 169 zadań, do 
realizacji których zachęcono wszystkie kraje 

członkowskie. – Katowice jako gospodarz 
Światowego Forum Miejskiego (WUF11) 
po raz kolejny będą angażować się w dys-
kusję o problemach współczesnych miast. 
Analiza działań Katowic na wielu płaszczy-
znach: społecznych, gospodarczych i środo-
wiskowych, dokonana przez nas pod kątem 
siedemnastu celów zrównoważonego roz-
woju, pomoże nam lepiej przygotować się 
do wydarzenia, które będziemy gościć już 
za dwa lata – mówi Marcin Krupa, prezy-
dent Katowic. – Chcielibyśmy już teraz po-
dzielić się z mieszkańcami efektami naszych 
badań, zwłaszcza że jak twierdzą ci, któ-
rzy własnym imieniem podpisali tę agendę, 
jest ona „kartą praw dla ludzi i naszej pla-
nety w XXI wieku” – dodaje prezydent. 

Miejska akcja informacyjna poka-
zująca, jak Katowice realizują 17 celów 

zrównoważonego rozwoju będzie trwać 
przez najbliższe 15 tygodni. – Co tydzień 
będziemy prezentowali jeden–dwa cele 
wraz z konkretną informacją o tym, w jaki 
sposób Katowice podejmują dane wyzwa-
nie – mówi Marta Chmielewska, naczelnik 
Wydziału Promocji. 

Kolejne odsłony kampanii, wraz z in-
formacją o działaniach jej towarzyszących, 
można śledzić na stronie wuff11.katowice.
eu oraz na miejskich profilach społecz-
nościowych. Poza tym każdy z podmio-
tów w mieście, realizujących konkretne 
cele zrównoważonego rozwoju, otrzyma 
dedykowaną etykietę informującą o jego 
zaangażowaniu w działania wskazywane 
przez ONZ jako priorytetowe w globalnym 
rozwoju, którą będzie mógł nakleić w wi-
docznym dla innych miejscu.  (WP)

Instalacji na Rynku towarzyszy zbiórka 
na rzecz Stowarzyszenia Domu Aniołów 
Stróżów. – Przedstawiając dwa pierwsze cele, 
rozpoczęliśmy zbiórkę na rzecz jednej  
z katowickich organizacji wspierającej rodziny 
w trudnych sytuacjach życiowych. Dziękujemy 
wszystkim, którzy zdążyli już dołożyć swój 
grosz w tej akcji – podsumowuje pierwsze 
dni projektu Marta Chmielewska, naczelnik 
Wydziału Promocji

PAKIETY POMOCOWE

Z miejskich pakietów pomocowych 
dla firm, artystów i NGO – skorzystało 
ponad dwa tysiące podmiotów
Na początku epidemii, walcząc z jej 
ekonomicznymi skutkami, decyzją pre-
zydenta Marcina Krupy Miasto Kato-
wice wdrożyło trzy pakiety osłono-
we: dla przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowych i artystów. Z pomocy 
skorzystało tysiące osób indywidual-
nych, firm i organizacji. Kwota wspar-
cia (za okres od marca do czerwca) wy-
niosła ok. 13 mln zł. Powiatowy Urząd 
Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej 
wypłacił prawie 36 mln zł. 

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy 
Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy zaprezen-
towany w marcu przez prezydenta Marcina 
Krupę składał się z działań pogrupowa-
nych w pięć filarów, które obejmowały m.in. 
zniżki, zwolnienia z opłat czy też utworzenia 
Punktu Doradztwa Kryzysowego. Z pomocy 
miasta skorzystało wiele katowickich firm. 

Najem: ze zniżek i zwolnień skorzystało 
łącznie 1220 podmiotów na łączną kwotę 
3,8 mln zł. 

Dzierżawa: ze zniżek i zwolnień skorzy-
stało 79 podmiotów na łączną kwotę 214 tys. zł.

Śmieci (marzec-maj): z ulgi skorzystało 
458 podmiotów na łączną kwotę 187 tys. zł.

Podatki (zwolnienie/przedłużenie) – 
wartość 1,48 mln zł.

Punkt Doradztwa Kryzysowego - sko-
rzystało: 129 firm.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy, w ra-
mach Tarczy Antykryzysowej, wypłacił 18 819 
podmiotom 35,9 mln zł. 

Katowicki Pakiet NGO 
Epidemia uderzyła również w sektor NGO, 
oparty w dużej mierze na pracy wolontariu-
szy i społeczników, którzy swój czas i ener-
gię poświęcają pracy na rzecz innych ludzi. 
Dodatkowo aktywność NGO bardzo często 
polega na spotykaniu się z ludźmi. Epidemia 
uniemożliwiła bądź mocno ograniczyła ich 
działalność. Pomoc miasta przewidywała 

np. zwolnienia z czynszów, opłat śmiecio-
wych i inne formy wsparcia.

Ze zwolnień lub z ulg za najem lo-
kali miejskich skorzystały 54 organizacje 
(wartość wsparcia 213 tys. zł), a za wywóz 
śmieci – 34 NGOsy (25 tys. zł). W przy-
padku 73 organizacji Miasto Katowice 
umożliwiło elastyczne podejście do re-
alizowanych zadań w zakresie zmian ich 
harmonogramów oraz zmian w koszto-
rysach. Miasto Katowice wsparło także 
25 organizacji pozarządowych, które włą-
czyły się w walkę z epidemią koronawirusa 

przekazując łącznie 555 tys. zł – m.in. na za-
kup środków ochronnych czy też dowóz 
posiłków dla osób potrzebujących. Z ko-
lei 580 tys. zł. pochłonęło dofinansowanie 
części wynagrodzeń pracowników w 29 
organizacjach. 

Katowicki Pakiet dla Kultury 
Pandemia niemal z dnia na dzień pozba-
wiła możliwości pracy i dochodu nie-
mal wszystkich katowickich artystów 
– muzyków, aktorów, artystów sztuk 
wizualnych czy organizatorów wyda-
rzeń kulturalnych. W ramach miejskich 
działań osłonowych zrealizowano kon-
kursy, w ramach których 500 tys. zł trafiło 
do indywidualnych twórców, niezależnych 
instytucji kultury, młodych artystów, pi-
sarzy i katowickich mediów zaangażo-
wanych we wsparcie na swoich antenach 
katowickich artystów. W ramach konkursu 
„Lokata w Kulturę” twórcy, organizacje po-
zarządowe i przedsiębiorcy nadesłali aż 208 
projektów. Ostatecznie kwota 300 tys. zł zo-
stała rozdysponowana pomiędzy autorów 
84 z nich. Pomysły na wirtualne koncerty, 
prace nad spektaklami teatralnymi, warsz-
taty prowadzone przez internet, a nawet 
miniseriale publikowane w sieci zostały na-
grodzone kwotami od 2 do 7 tys. zł. Wię-
cej informacji o projektach można znaleźć 
na stronie www.miasto-ogrodow.eu. 
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KATOOBYWATEL

Akcja uwolniła duszę 
ogrodnika w mieszkańcach 
Mieszkańcy, firmy prywatne i instytucje 
zaadoptowały ponad 40 donic w mie-
ście. Akcja „Zaadoptuj donicę” pole-
gała na szukaniu w swoim otoczeniu 
starych, zapomnianych donic miej-
skich i adoptowania ich na łąki kwietne. 
Miasto przygotowało pakiety star-
towe, w których znalazły się nasiona 
przekazane przez Fundację Kwietną oraz 
kompost z Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej, powstający z od-
padów biodegradowalnych. Dodatkowo 
Zakład Zieleni Miejskiej zaoferował 
dwadzieścia donic z odzysku wraz z zie-
mią i sadzonkami roślin. Warunek był je-
den: donicami należało się zaopiekować, 
tzn. nie tylko posiać łąkę czy posadzić ro-
śliny, ale także później dbać o nie, doglą-
dać i podlewać. Najlepiej deszczówką albo 

wodą zaoszczędzoną w domu, np. po płu-
kaniu warzyw i owoców.

Projekt szybko zyskał dużą popular-
ność wśród katowiczan. – Szybko zabrakło 
donic z odzysku, a jednocześnie wpływało 
wiele zgłoszeń o adopcji starych, najczę-
ściej betonowych donic w mieście. Ta ak-
cja udowodniła, że chcemy mieć zieleń 
na wyciągniecie ręki, w miejscach, gdzie 
mieszkamy, a dbanie o nią przynosi nam 
dużo satysfakcji – mówi Wioleta Niziołek-
-Żądło, koordynator projektów społecz-
nych w Urzędzie Miasta Katowice.

–  Akcja uwolniła duszę ogrod-
nika w mieszkańcach, w tym w nas – radnych 
RJP nr 15. Upiększenie donicy i zasadzenie na-
sion dało nam wiele radości! Z pewnością Ka-
towice potrzebują takich działań – mówi Piotr 
Łączniak, Przewodniczący RJP nr 15. 

KATOOBYWATEL

W wakacje wraca projekt SprzątaMy Dzielnice
Jak co roku mieszkańcy wspólnie z wo-
lontariuszami Stowarzyszenia Wolnej 
Herbaty wysprzątają pięć miejsc w Ka-
towicach. Ze względu na epidemię ko-
ronawirusa po raz pierwszy akcja odbę-
dzie się w wakacje, a jej zasady zostaną 
zmienione. 
–  Akcja ma przede wszystkim uwraż-
liwiać na problem śmieci, które pozo-
stawiane są w miejscach publicznych. 
Dziś w obliczu pandemii jeszcze bardziej 
musimy kłaść w miastach nacisk na zrów-
noważony rozwój i dbanie o środowi-
sko, w którym żyjemy  – mówi Wioleta 
Niziołek-Żądło, koordynator projektów 
społecznych w UM w Katowicach.

Projekt SprzątaMy Dzielnice składa 
się z trzech etapów. W pierwszym miesz-
kańcy zgłaszali zaśmiecone tereny, w drugim 
wybrali w głosowaniu finałową piątkę. Trzeci 
etap, czyli sprzątanie, musiało jednak pocze-
kać ze względu na epidemię koronawirusa. 
Dlatego w tym roku odbędzie się w wakacje. 
Jako pierwsi sprzątać będą mieszkańcy Za-
wodzia (8.08), następnie Koszutki (15.08), os. 
Paderewskiego-Muchowiec (22.08), Ligoty 
-Panewnik (29.08) i jako ostatni mieszkańcy 
Dąbrówki Małej (5.09). Zmienią się też za-
sady akcji. Tym razem po zakończeniu sprzą-
tania nie będą organizowane spotkania przy 
grillu, co było tradycją wydarzenia. Uczest-
nicy spotkania będą też proszeni o zabranie 

ze sobą maseczek i stosowanie ich w razie ko-
nieczności, a na miejscu zostaną zapewnione 
środki do dezynfekcji. 

– To jest niesamowita energia. Sama bym 
pewnie nie wyszła i nie zbierała tych śmieci, 
ale w grupie z mnóstwem fantastycznych, 
pozytywnych ludzi chce się to robić. Cały 
czas mamy ze sobą kontakt. Jest to również 
niezwykły przykład dla innych, bo nie wszy-
scy tak samo dbają o środowisko i segregację 
odpadów – mówi Elżbieta Dąbrowska-Sewe-
ryn, laureatka tytułu KATOobywatela Roku 
2019 w kategorii „porządkowanie miasta”. 

Stowarzyszenie Wolnej Herbaty 
jak zawsze zadba o to, żeby akcje prze-
biegały w sposób skoordynowany. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Katowicach udostępni kon-
tenery i worki do selektywnej zbiórki od-
padów, wywiezie też zebrane śmieci, z kolei 
Katowickie Wodociągi zapewnią dostęp do 
świeżej wody do picia prosto z sieci. Warto 
zabrać ze sobą własne kubki. Akcję finansuje 
Urząd Miasta Katowice. Aktualności szukaj-
cie na: facebook.com/wolnaherbata.  (RED)

POZNAJ NIEZWYKŁĄ ARCHITEKTURĘ

Moderna na skrzynkach
Artysta Kacper Mutke pomalował dzie-
sięć skrzynek energetycznych w Śród-
mieściu. Powstała też mapa online, 
pozwalająca wybrać się na spacer 
szlakiem „Moderny na skrzynkach”. To 
wspólne przedsięwzięcie Miasta Kato-
wice i firmy TAURON. 
Celem akcji było zarówno zwrócenie uwagi 
na problem dewastacji w przestrzeni pu-
blicznej, jak i promowanie architektury 
modernistycznej Katowic. Zaprojekto-
wania i wykonania artystycznego graffiti 

na wybranych elementach zdewastowanej 
infrastruktury technicznej podjął się Kacper 
Mutke, absolwent katowickiej ASP. W ciągu 
kilku miesięcy w Śródmieściu powstały małe 
dzieła sztuki. Znajdziemy je w ośmiu lokali-
zacjach, w tym przy ul. Mikołowskiej, ul. Ko-
szarowej, ul. Adamskiego, na rogach ul. Jana 
Matejki i Słowackiego, ul. Kilińskiego i PCK 
oraz ul. Skłodowskiej-Curie i Krzywej. 

Więcej informacji (w tym mapa online):  
katoobywatel.katowice.eu/ 
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W zeszłym roku udało się zebrać i oddać  
do recyklingu 311 worków ze szkłem oraz  
322 worki z odpadami plastikowymi. 
Wszystko to dzięki zaangażowaniu łącznie 
ponad 300 wolontariuszy

Donica na Koszutce zaadaptowana przez RJP12

Więcej informacji:  
katoobywatel. 
katowice.eu

Kto i gdzie  
podjął wyzwanie,  
można sprawdzić  
na mapie online. 
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WCOP DRZEWO

312 nowych drzew
Zakończyła się weryfikacja wniosków 
mieszkańców o nowe drzewa w ra-
mach drugiej edycji miejskiego pro-
jektu wCOPdrzewo. Łącznie w mieście 
pojawi się 312 nowych drzew. 
–  Zakład Zieleni Miejskiej rozpocznie 
nasadzenie drzew jesienią. O terminach 
będziemy informować bezpośrednio 
wszystkich mieszkańców, których wnioski 
pozytywnie przeszły weryfikację – mówi 
Wioleta Niziołek-Żądło, koordynator pro-
jektów społecznych. 

W ciągu dwóch lat za pośrednictwem 
internetowej strony www.wcopdrzewo.ka-
towice.eu mieszkańcy wysłali 744 zgłosze-
nia. Świadczy to o dużej popularności tego 
projektu w Katowicach, ale wymaga też 
pracy i czasu, żeby wszystkie wnioski do-
kładnie przeanalizować. Zajmuje się tym 
zespół złożony z pracowników Urzędu Mia-
sta i jednostek miejskich. Pod uwagę brane 
są wszystkie znaczące aspekty, a więc prze-
znaczenie terenu w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego, własność 
terenu, uzbrojenie w sieć linii oraz urządzeń 
podziemnych i napowietrznych, plany inwe-
stycyjne Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej, bezpieczeństwo ruchu 
(MZUiM), zgodność z uwarunkowaniami 
prawnymi w zakresie ochrony środowiska 
czy ogólną wizją zagospodarowania terenu 
pod kątem zieleni. – Aplikacja pełni funkcję 
użytkową i edukacyjną. Dzięki niej możemy 
wzbogacać wiedzę mieszkańców o drzewach, 
ale też pokazać, jak wygląda niełatwy pro-
ces sadzenia drzew w przestrzeni miejskiej, 
jakie gatunki można sadzić na konkretnych 
terenach i na jakie bariery można natrafić – 
wyjaśnia Niziołek-Żądło.

Osoby składające wnioski o nowe na-
sadzenia podkreślają, że dużą wartością 
projektu jest zaangażowanie lokalnych 
społeczności, co pozwala dokonywać na-
sadzeń zgodnie z oczekiwaniami miesz-
kańców. – Dzięki aplikacji wCOP drzewo 
udało nam się doprowadzić do nasadze-
nia w naszej dzielnicy już kilkudziesięciu 
drzew, a kolejnych 15 zaakceptowanych 
wniosków czeka na realizację. Podoba 
nam się możliwość szybkiego składania 
swoich propozycji nasadzeń i obserwacji 
na mapie innych miejsc, w których kato-
wiczanie widzieliby drzewa. Dzięki takim 
platformom możemy też sygnalizować 

samorządowi swoje potrzeby – mówi Jo-
anna Janiak z Zielonego Załęża, stowarzy-
szenia, które za cel postawiło sobie zmianę 
wizerunku dzielnicy. 

Akcja wCOPdrzewo jest elementem 
projektu KATOobywatel.

CZY WIESZ, ŻE:

Jedno duże drzewo pochłania rocznie 
taką ilość dwutlenku węgla, jaką wytwarzają 
dwa gospodarstwa domowe. Jedno niewiel-
kie drzewo wytwarza rocznie około 118 kg 

tlenu. Dla porównania, jeden dorosły czło-
wiek w tym okresie potrzebuje około 176 kg  
tlenu.

Dwa duże drzewa rosnące w mieście 
obniżają temperaturę powietrza ze skutecz-
nością pięciu dużych klimatyzatorów dzia-
łających przez dwadzieścia godzin na dobę.

Obecność drzew powoduje obniżenie 
temperatury powietrza w ich otoczeniu, 
przy jednoczesnym wzroście wilgotności. 
Ilość wody uwolnionej w ten sposób przez 
jedno drzewo może wynieść w ciągu doby 
kilkaset litrów. 

Z ZASTĘPCĄ NADLEŚNICZEGO GRZEGORZEM SKURCZAKIEM ROZMAWIA SŁAWOMIR RYBOK

100 hektarów nowych lasów rocznie
W Katowicach mamy sporo lasów, czym 
zajmują się na co dzień leśnicy?

Na terenie Katowic Nadleśnictwo za-
rządza lasami o powierzchni 6 tys. ha. 
Czym zajmują się leśnicy? Najprościej mó-
wiąc: sadzą, chronią i udostępniają lasy. 
Aby utrzymać je w dobrym stanie, należy 
zapewnić odpowiednią strukturę gatun-
kową i wiekową drzewostanu. Każdy orga-
nizm się starzeje, dlatego sadzimy każdego 
roku ponad 100 ha lasu. W Nadleśnictwie 
mamy 48 gatunków drzew i krzewów, to 
duża bioróżnorodność. 
Dlaczego czasami musimy wycinać 
drzewa?

Z uwagi na ich wiek i stan zdrowotny. 
Im młodsze drzewa, tym bardziej są od-
porne. W pewnym wieku drzewa są bardziej 
podatne na zanieczyszczenia, gwałtowne 
wiatry, przymrozki, susze, choroby czy 
szkodniki. Przykładowo 90-letnie drzewo-
stany brzozowe są bardzo podatne na silne 
wiatry, łamią się gałęzie, a wewnątrz drzew 
występuje zgnilizna. Jest to część elementu 
przyrody. Działania leśników to sterowanie 
procesami przyrodniczymi. Każdy drzewo-
stan jest dokładnie opisany: gatunek, wiek, 
wielkość. Dla każdego mamy zapisane 
wskazówki gospodarcze z zadaniami, które 
są wykonywane w dziesięcioleciu. 
Lasy zmieniły się przez dziesięciolecia?

Średni wiek drzewostanów w nadleśnic-
twie wzrósł z 47 lat w 1970 do 67 lat w 2020 

roku. W przypadku gospodarki leśnej wy-
korzystujemy procesy występujące w przy-
rodzie, a pewne rzeczy przyspieszamy, np. 
wprowadzamy gatunki, których wymagania 
sprzyjają wzrostowi na danym terenie. Aby 
utrzymać las w jak najlepszej kondycji, pro-
cesy przebudów drzewostanów planowane 
są w perspektywach czasowych, stosujemy 
różne techniki odnowienia lasu. Na żyź-
niejszych terenach wycinamy co któreś 
drzewo i stwarzamy możliwości, aby młode 
pokolenie mogło się odnowić, bądź sztucz-
nie wprowadzamy gatunki i w przeciągu 
30 lat wymieniamy drzewostan na młod-
szy. W 1945 roku, gdy Nadleśnictwo zostało 
powołane, na tym terenie dominowały lasy 
sosnowe: aż 74%, 14% świerk, 7% dąb i 1% 
buk. Przez 70 lat zmieniło się to drastycznie. 
Obecnie sosna stanowi 34%, dąb 29%, a buk 
9%. Aglomeracja była silnie zanieczysz-
czana przez przemysł. W latach 70–80. le-
śnicy walczyli o przetrwanie lasów. Sadzono 
ich po 150–200 ha rocznie. Średni przyrost 
od lat 70. wzrósł sześciokrotnie! Więc lasy, 
którymi obecnie się opiekujemy, produkują 
więcej tlenu i intensywniej przyrastają. 
Ktoś może powiedzieć: kiedyś tyle nie 
cięliście w lasach…

Absolutna prawda. Jednak nigdy nie wy-
cinamy więcej niż przyrasta w drzewostanie. 
Bierzemy ok. 60% przyrostu, stad ta róż-
nica, a nasze lasy są obecnie zdrowsze. Nasza 
ingerencja jest zerowa dla obiektów objętych 

ochroną, czyli rezerwatów. Tam obserwuje 
się naturalne procesy zachodzące w przy-
rodzie. Rezerwat Las Murckowski za sto lat 
będzie wyglądał zupełnie inaczej niż teraz, 
zgodnie z procesami zachodzącymi w przy-
rodzie. Natomiast efekty pracy leśnika, to, co 
posadził, widać w okazałości za około 100 
lat. W gospodarce chodzi o równowagę po-
między tym, ile trzeba „wyjąć” z lasu, a tym, 
co trzeba wymienić i w jakim okresie. 

Czy w naszych lasach są zwierzęta, 
których należy się obawiać?

Na pewno musimy uważać na żmije 
zygzakowate. Jeśli siadamy pod drzewem, 
zawsze sprawdźmy miejsce. Osobiście 
jednak bardziej w lasach obawiałbym się 
psów biegających luzem niż np. występu-
jącego często dzika. Apeluję do właścicieli 
psów, aby w lesie pies zawsze był na smy-
czy. 

Sadzenie drzewa z aplikacji w Murckach
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Stadion miejski – 
nowe informacje
Nowy stadion miejski wraz z halą 
i otoczeniem będzie największą in-
westycją sportową w historii miasta. 
Do Urzędu Miasta Katowice wpłynęła 
od firmy RS Architekci dokumentacja 
projektowa stadionu (więcej o sprawie 
pisaliśmy w poprzednich numerach 
„Naszych Katowic”) i jest ona obecnie 
weryfikowana. 
Pod koniec lipca Miasto Katowice 
w drodze przetargu nabyło działkę, 
która jest niezbędna do realizacji całej 
inwestycji. W najbliższych tygodniach 
złożony zostanie wniosek o pozwolenie 
na budowę I etapu inwestycji (stadion, 
hala sportowa, dwa boiska treningowe 
i parkingi), co z kolei umożliwi przygo-
towanie przetargu, który ma wyłonić 
wykonawcę stadionu. Procedura prze-
targowa rozpocznie się w IV kwartale 
tego roku. Jeśli w przetargu nie będzie 
odwołań – prace w terenie powinny 
rozpocząć się w drugiej połowie przy-
szłego roku. 

Zakończyła się budowa mostu na rzece 
Kłodnicy na ul. Kijowskiej obok osiedla 
Kokociniec. Remont kosztował ok. 1,7 
mln zł. Przypomnijmy: w 2016 roku wy-
konana ekspertyza pokazała, że most 
znajduje się w złym stanie technicznym. 
Ze względu na postępującą destrukcję 
elementów konstrukcyjnych oraz brak 

możliwości usunięcia przyczyn powsta-
łych uszkodzeń zalecono kompleksową 
przebudowę mostu. W związku z tym 
rozpoczęto rozbiórkę starego obiektu 
i budowę nowego mostu jednoprzęsło-
wego. Prace rozpoczęto w 2019 roku. 
Z nowego mostu kierowcy mogą korzy-
stać od lipca. 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów przebu-
dował na ul. Panewnickiej 28 przejść 
dla pieszych. Pojawiło się także nowe 
oświetlenie. – Celem nowej organizacji 
ruchu jest przede wszystkim poprawa 
bezpieczeństwa pieszych. Z danych po-
licji wynika, że w ostatnich trzech latach 
wzdłuż ul. Panewnickiej doszło do 188 
kolizji i 18 wypadków, z czego 12 z udzia-
łem pieszych. Dlatego podjąłem decy-
zję, że musimy w tym rejonie poprawić 
bezpieczeństwo. Przebudowaliśmy 28 
przejść dla pieszych, które dodatkowo 
doświetliliśmy na odcinku od Dworca 
PKP aż do granicy z Rudą Śląską – mówi 

Marcin Krupa, prezydent Katowic. Wdro-
żenie nowej organizacji ruchu zrealizował 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Kato-
wicach w ramach środków własnych. 
Każde z przebudowywanych przejść dla 
pieszych zostało doświetlone, dodat-
kowo pojawiły się takie rozwiązania, jak: 
likwidacja miejsc parkingowych w rejo-
nie przejścia (co poprawia widoczność) 
czy fluorescencyjne znaki. Część przejść 
została wymalowana na kolor czerwony, 
a część została zawężona lub wynie-
siona. Zamontowano także wyspowe 
progi zwalniające, aby ograniczyć pręd-
kość pojazdów. 

Trwa warta ponad 15 mln zł przebudowa 
ul. Dworcowej. To kolejna ulica w centrum 
Katowic, która została zamknięta dla ruchu 
samochodowego i zostanie przywrócona 
pieszym. Już za kilka miesięcy ta przestrzeń 
stanie się eleganckim deptakiem miejskim. 
Zostanie wykonana nowa nawierzchnia ulicy, 
pojawi się zieleń – zostaną nasadzone 54 
drzewa, pojawią się elementy małej archi-
tektury i nowe oświetlenie. Na początkowym 
fragmencie od strony ul. św. Jana znajdzie 
się niewielki parking. Pozostała część ulicy 
podzielona będzie funkcjonalnie na strefy.
Robotnicy rozebrali już podziemny szalet 
i dotychczasową nawierzchnię. Wykonano 

kanalizację deszczową, przyłącza sanitarne 
i podłączenie energetyczne. Powstała sieć 
wodociągowa i zasilenie fontanny z za-
mkniętym obiegiem wody. W najbliższym 
czasie wykonawca będzie podłączać ka-
ble pod oświetlenie, nastąpi przebudowa 
sieci teleinformatycznych oraz rozpoczną 
się prace związane z budową nawierzchni. 
Jesieniąpojawią się pierwsze nasadzenia.
Warto przypomnieć, że w poprzednich la-
tach z ruchu wyłączono ul. Mariacką, która 
jest dziś popularnym deptakiem z wieloma 
restauracjami i pubami, a także ul. Bankową, 
która przebiega między budynkami Uniwer-
sytetu Śląskiego. 

Miejski Zarząd Ulic 
i Mostów – raport z prac
Prace zakończone
  Budowa schodów i chodników 

w rejonie ul. Bytomskiej – zadanie 
zrealizowane w ramach Budżetu 
Obywatelskiego

  Budowa chodników i stacji rowero-
wej przy ul. Wajdy

  Naprawa nawierzchni jezdni: ul. Lite-
ratów, Staffa, Dąbrówki, Grzegorzka, 
Hallera, Obroki, Sobocińskiego, Sien-
kiewicza 16, Słupska 18, Warszaw-
ska, Piaskowa

Prace obecnie prowadzone
  Remont chodnika w ciągu ul. Boha-

terów Monte Cassino – planowany 
termin zakończenia prac: 31 sierp-
nia. Zadanie realizowane w ramach 
Budżetu Obywatelskiego

  Budowa miejsc parkingowych przy 
ul. Zająca – planowany termin za-
kończenia prac: 25 sierpnia. Zada-
nie realizowane w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 

Inwestycja: Przebudowa mostu na ul. Kijowskiej
Termin rozpoczęcia prac: wrzesień 2019 r.
Termin ukończenia prac: lipiec 2020 r.
Koszt: 1,7 mln zł

Inwestycja: Nowa organizacja ruchu na ul. Panewnickiej
Termin rozpoczęcia prac: maj 2020 r.
Termin ukończenia prac: lipiec 2020 r.
Koszt: 200 tys. zł + środki własne MZUiM

Inwestycja: Przebudowa ul. Dworcowej
Termin rozpoczęcia prac: listopad 2019 r.
Termin ukończenia prac: IV kwartał 2020 r.
Koszt: 15,58 mln zł
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE

Nowy Wełnowiec zastąpi 
pohutnicze tereny
Kolejny poprzemysłowy teren w Katowi-
cach zostanie przywrócony miastu. 25-hek-
tarowy obszar między al. Korfantego i ul. 
Konduktorską, gdzie przez wiele lat działała 
huta cynku, ma zmienić się w nowoczesną, 
ekologiczną dzielnicę Nowy Wełnowiec. 
Koszt prywatnego przedsięwzięcia to po-
nad 2 mld zł.

Zgodnie z koncepcją renomowanej 
warszawskiej pracowni JEMS Archi-
tekci, która stoi również za projektem 
Międzynarodowego Centrum Kongreso-
wego w Katowicach, powierzchnia użyt-
kowa budynków Nowego Wełnowca to  
270 tys. m2. Ponad połowę tej przestrzeni 
zajmą mieszkania, ale przewidziano też miej-
sce na handel, gastronomię, edukację, biura 
czy lokale kulturalne i hotelowe. Wszyst-
kie te funkcje mają być dostępne w zasięgu 
spaceru. Dzielnica stanie się domem dla ok. 
7,7 tys. osób. Dla takiej liczby użytkowni-
ków zaplanowano ok. 5,6 tys. podziemnych 
miejsc parkingowych.

Centralną część dzielnicy zajmie 4-hek-
tarowy park. Ponadto planuje się utwo-
rzenie szeregu skwerów, placów i oczek 
wodnych, kwietników i łąk. Tereny zie-
lone zajmą 56% powierzchni Nowego Weł-
nowca. Posadzonych zostanie ponad 4 tys. 
drzew.

Dominować ma ekologia i zieleń, które 
wraz z nowoczesnymi technologiami stwo-
rzą dzielnicę miasta na miarę przyszłości, 
opartą na niezależności energetycznej. Pla-
nowane jest m.in. zastosowanie odnawial-
nych źródeł energii, zielonych dachów czy 
systemu gromadzenia wody deszczowej. 
Co więcej, zminimalizowane zostanie ze-
wnętrze zapotrzebowanie na prąd poprzez 
wdrożenie produkcji własnej, np. z wyko-
rzystaniem energii z wiatru i słońca.

–  To nie będzie kolejne ogrodzone 
osiedle, lecz przestrzeń dla mieszkań-
ców dzielnicy, miasta i gości, wszyscy 
będą mieli okazję spędzić tu czas w wy-
brany przez siebie sposób. Nie zapomnimy 

także o historii Wełnowca i jego tożsamo-
ści – mówi Piotr Uszok, wieloletni prezy-
dent Katowic, a obecnie prezes zarządu 
spółki Eko-Bryza zarządzającej projek-
tem. Nad procesem deweloperskim będzie 
czuwać Grupa Capital Park, doświadczona 
firma, stojąca m.in. za projektem rewitaliza-
cji Fabryki Norblina w Warszawie.

Jednak nim na teren inwestycji wejdą 
budowlańcy, konieczna będzie rekulty-
wacja pohutniczego gruntu. Obszar przy-
szłej dzielnicy został już zbadany, a wyniki 
przeanalizowano pod kątem wskaza-
nia najbardziej optymalnych rozwiązań 
remediacyjnych. 

Prace będą mogły ruszyć po uchwa-
leniu nowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, uzyskaniu decyzji admini-
stracyjnych oraz przyznaniu inwestorowi 
kredytu bankowego, czyli nie wcześniej niż 
za kilka lat.

Nowe mieszkania  
przy Ceglanej
Jeszcze w trzecim kwartale tego roku ma 
ruszyć budowa drugiego etapu osiedla 
Ceglana Park. Inwestycja powstaje w po-
bliżu miejskiego basenu „Brynów”, który 
został otwarty wiosną u zbiegu ulic Cegla-
nej i Kościuszki.

Po realizacji pierwszego budynku, któ-
rego budowa dobiega końca, nowy etap 
przedsięwzięcia obejmie realizację dwóch 
5-kondygnacyjnych bloków. Na razie do 
sprzedaży trafiło 87 mieszkań. Lokale mają 
od 1 do 4 pokoi, te największe oferują antre-
solę lub taras. Docelowo osiedle będzie ofe-
rować przynajmniej kilkaset mieszkań, ale 
całość ma mieć kameralny charakter dzięki 
niskiej zabudowie, ograniczonemu ruchowi 
samochodowemu i dużej ilości zieleni, sta-
nowiącej niemal połowę terenu osiedla. 
Zaprojektowano tu także aleje spacerowe, 
place zabaw i tężnię solankową. Central-
nym punktem ma być zagospodarowany 
staw z pomostem. Przekazanie lokali z dru-
giego etapu zaplanowano na pierwszy kwar-
tał 2022 roku.

To kolejna inwestycja, która różnicuje 
katowicką ofertę mieszkaniową w tym 
rejonie. Oprócz Ceglana Park katowicza-
nie i przyszli mieszkańcy miasta mogą także 
wybierać spośród lokali budowanych w ra-
mach osiedla Zdrowe Stylove, powstającego 
po drugiej stronie ul. Ceglanej. Nieco da-
lej na południe budowane jest Nowe Ptasie 
(ul. Meteorologów) oraz Osiedle Brynów II 
(ul. Gawronów). 

Biurowo-hotelowa Młyńska
Przy ul. Młyńskiej trwają zaawansowane 
prace przy budowie hotelu i niedużego biu-
rowca. Na dawnym parkingu przy urzędzie 
miasta powstaje budynek z 268 pokojami 
hotelowymi. 

4-gwiazdkowy obiekt będzie działał 
pod marką Mercure należącą do Grupy 
Orbis. Do wyposażenia wnętrz mają zostać 
wykorzystane naturalne materiały i me-
ble z recyklingu. Realizacja ostatniej, 9-kon-
dygnacji hotelu została rozpoczęta w lipcu. 
Choć wciąż w budowie, to Mercure Kato-
wice Młyńska już na początku br. znalazł 
nowego właściciela. Deweloper UBM De-
velopment sprzedał nieruchomość fundu-
szowi Union Investment. Tuż obok powstaje 
biurowiec, który zaoferuje 3,8 tys. m2 po-
wierzchni najmu. Konstrukcja tej część 
kompleksu jest na mniej zaawansowanym 
etapie i nie osiągnęła jeszcze półmetku. 

Całość uzupełni zabudowę tej części 
miasta, witając podróżnych wychodzą-
cych z dworca. Inwestycja powinna być go-
towa w trzecim kwartale przyszłego roku.

(ZIT)

Prace na Giszowcu  
idą pełną parą
Ze względów bezpieczeństwa droga krajowa 
nr 86 na wysokości Giszowca została za-
mknięta po ulewnych deszczach pod koniec 
czerwca. Gwałtowne opady spowodowały 
osunięcie skarpy zabezpieczającej wiadukt.

Uszkodzony wiadukt zostanie rozebrany. 
Ruch w tym miejscu zostanie wznowiony 
do końca września. – Do końca września 

kierowcom udostępniony zostanie odcinek 
nowej jezdni w kierunku Tychów, gdzie ruch 
będzie odbywał się jednym pasem w każdym 
kierunku – mówi Bogumił Sobula, pierwszy 
wiceprezydent miasta Katowice. Za nowym 
obiektem kierowcy powrócą na istniejącą 
jezdnię wschodnią, kierując się w kierunku 
południowym do Giszowca, Tychów (DK86) 
lub na DK81 (ul. 73 Pułku Piechoty), a cała 
jezdnia zachodnia będzie gotowa wiosną 
przyszłego roku.

Robotnicy będą pracować na trzy 
zmiany. –  Aby jak najszybciej przywró-
cić ruch na jednej z najpopularniejszych 
dróg krajowych w Katowicach – bo wyłą-
czoną trasą w ciągu doby przejeżdża śred-
nio ponad 50 tys. pojazdów – będziemy 
pracować w systemie zmianowym, w tym 
także w nocy – dodaje Ryszard Trykosko, 
wiceprezes zarządu NDI SA.

Zanim jednak wykonawca wykona 
nowy wiadukt, wciąż będą obowiązywać 
objazdy, a Zarząd Transportu Metropoli-
talnego wprowadził zmianę tras linii auto-
busowych nr: 1, 4, 14, 672, 672N, 673 oraz 
920. Miasto interweniowało w ZTM, by 
uruchomić dodatkowy przystanek na trasie 
objazdu przy ul. Mysłowickiej 21. Szczegóły 
dotyczące komunikacji miejskiej dostępne 
są na stronie ZTM w zakładce komunikaty 
(www.metropoliaztm.pl). 

 Ceglana Park Nowy Wełnowiec

Mercure Katowice Młyńska
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POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Pole do działania dla społeczników
133 projekty w ciągu trzech lat 
działania zaopiniowała Powiato-
wa Rada Działalności Pożytku Pu-
blicznego (PRDPP) w  Katowicach. 
We wrześniu kończy się IV kadencja 
Rady, a jeszcze w sierpniu rozpocznie 
się nabór kandydatów na kolejną ka-
dencję. W skład Rady wchodzi 16 osób 
– m.in. przedstawiciele NGO oraz radni 
Rady Miasta. Rada jest organem kon-
sultacyjnym i opiniodawczym, a jed-
nym z najważniejszych jej zadań jest 
opiniowanie projektów uchwał do-
tyczących sfery zadań publicznych 
i współpracy z NGO. 
–  Kadencja obecnej Rady upływa  
30 września, dlatego na przełomie 
sierpnia i września przez 14 dni kalen-
darzowych prowadzony będzie nabór 
kandydatów do Rady V kadencji spośród 
przedstawicieli podmiotów trzeciego sek-
tora, prowadzących działalność na terenie 
Miasta Katowice – informuje wicepre-
zydent Jerzy Woźniak, przewodniczący 
PRDPP. 

Po zebraniu kandydatur w ciągu 14 
dni od daty opublikowania listy każda 
organizacja działająca w Katowicach 

będzie mogła oddać głos na karcie do 
głosowania, wskazując maksymalnie 
ośmiu kandydatów. Karty będzie można 
wrzucać do urn w Biurze Obsługi Miesz-
kańców oraz w Centrum Organizacji 
Pozarządowych. 

– Szczególnie w ostatnim czasie pod-
kreśla się, że jeżeli sami nie zatroszczymy 
się o politykę, bądźmy pewni: ona zatrosz-
czy się o nas. Jeśli nie ma w nas gotowości 
czy odwagi, by działać osobiście, to po-
winniśmy wspierać tych, którzy mają taką 
determinację i nie boją się nazywać rzeczy 
po imieniu. Drogie koleżanki i koledzy, li-
derzy i reprezentanci katowickich NGO, za-
chęcam do zgłaszania swojej kandydatury 
do V kadencji PRDPP – zaprasza Irena Ko-
walska-Drygała, wiceprzewodnicząca Rady 
IV kadencji. 

(RED)

Harmonogram wyborów zostanie opubliko-
wany w sierpniu na www.katowice.eu/ngo 
oraz w BIP. W przypadku dodatkowych pytań 
informacji udziela Agnieszka Lis, pełnomoc-
nik prezydenta ds. NGO, tel. 32 259 37 46, 
mail: agnieszka.lis@katowice.eu. 

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW 

Nie daj się oszukać! Pomoże ci rzecznik
Od lipca Katowice mają nowego miej-
skiego rzecznika konsumentów. Zosta-
ła nim Katarzyna Daab-Borkowska, za-
stępując Jerzego Sozańskiego , który 
po 20 latach pomagania katowiczanom 
udał się na emeryturę. Z nową rzecznik 
rozmawia redakcja „Naszych Katowic”.

Czym zajmuje się rzecznik konsumentów?
To komórka w Urzędzie Miasta, która wy-
konuje zadania określone w ustawie o ochro-
nie konkurencji i konsumentów. Do jego 
zadań należy m.in. prowadzenie eduka-
cji i poradnictwa. W przypadku proble-
mów rzecznik udziela wsparcia w sporach 
między konsumentami a przedsiębiorcami. 
Komu pomaga rzecznik?

Działania rzecznika podejmowane są 
na rzecz klientów indywidualnych, zgod-
nie z miejscem zamieszkania i są bezpłatne. 
Nie są nimi objęte osoby prowadzące dzia-
łalność gospodarczą. W sytuacji sporu po-
między konsumentem a przedsiębiorcą 
rzecznik występuje o informacje i wyja-
śnienia. Przedsiębiorca ma obowiązek usta-
wowy udzielić odpowiedzi i ustosunkować 
się do jego uwag i opinii. 
A co jeśli odpowiedź nie jest zgodna 
z oczekiwaniem konsumenta?

Jeśli nie uda się uzyskać porozumienia, po-
szukiwane są inne formy rozwiązania sporu, np. 
wynikające z przepisów o pozasądowym rozwią-

zywaniu sporów konsumenckich, przez mediacje, 
koncyliacje czy sądy polubowne. W ostateczności 
pozostaje jeszcze droga postępowania cywil-
nego w sądzie powszechnym.
Jeśli zakupiony towar albo usługa nie 
spełniają naszych oczekiwań – co wtedy?

Rzecznik wskazuje instytucje zajmu-
jące się nadzorem nad działalnością przed-
siębiorców różnych branż, do których 
można kierować skargi na ich działalność, 
dostarczane usługi czy towary. W zakre-
sie ochrony zbiorowych interesów kon-
sumentów, np. stosowania w umowach 
klauzul stawiających indywidulanych klien-
tów w niekorzystnej sytuacji w stosunku 

do przedsiębiorcy, rzecznik współpra-
cuje z Urzędem Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów.
Gdy zawarliśmy umowę z przedsiębiorcą 
zagranicznym, który jej nie realizuje – co 
wtedy?

Rzecznik ma ograniczone możliwości 
podejmowania interwencji w odniesieniu 
do przedsiębiorców mających siedzibę poza 
Polską. Jednakże tu służy pomocą Europej-
skie Centrum Konsumenckie, do którego 
kierowane są sprawy sporne. 
A jakiś przykład z ostatniego okresu?

Sprzedawca biżuterii z siedzibą w kraju 
europejskim – zasłaniając się ograniczeniami 
związanymi z pandemią – nie respektował 
terminów rozpatrzenia reklamacji i uznania 
roszczeń konsumenta. W wyniku podjętej 
interwencji i przeprowadzonych rozmów 
udało się rozwiązać spór i klientka wymie-
niła towar. 
Na co chciałaby pani zwrócić szczególną 
uwagę mieszkańców?

Pamiętajmy, że każde dokonanie zakupu 
towaru czy zlecenie usługi jest zawarciem 
umowy między konsumentem a przedsię-
biorcą. A umowa wiąże dwie strony i nakłada 
na przedsiębiorcę pewne obowiązki, np. do-
tyczące rękojmi czy gwarancji. Pod pew-
nymi warunkami możliwe jest odstąpienie 
od umowy. Zachęcam do uważnego czytania 
umów przed ich podpisaniem. 

NOWE WYDZIAŁY

Zmiany w Urzędzie Miasta
Od lipca w strukturze Urzędu Mia-
sta nastąpiły zmiany, dzięki którym 
mieszkańcy będą mogli szybciej za-
łatwiać swoje sprawy. W miejsce do-
tychczasowego Wydziału Budow-
nictwa i Planowania Przestrzennego 
utworzone zostały dwa nowe wydziały 
(z siedzibami przy ul. Rynek 13):

Wydział Architektury i Budownictwa
Zajmuje się m.in. wydawaniem decyzji o lo-
kalizacji inwestycji celu publicznego, wy-
dawaniem decyzji o ustaleniu warunków 
zabudowy, przeprowadzaniem proce-
dury i wydawaniem decyzji o zmianie spo-
sobu użytkowania obiektów oraz zmianie 
zagospodarowania terenu, opiniowaniem 
podziałów geodezyjnych działek, współ-
pracą z wydziałami w zakresie przyjmowa-
nia zgłoszeń robót budowlanych odnośnie 
usytuowania obiektów małej architektury, 
wydawaniem decyzji o zezwoleniu na re-
alizację inwestycji drogowej, udzielaniem 
bądź odmawianiem zgody na odstępstwo 
od przepisów techniczno-budowlanych, 
wydawaniem pozwoleń na budowę lub roz-
biórkę obiektów budowlanych, zatwierdza-
niem projektów budowlanych, wydawaniem 

zaświadczenia o samodzielności lokali i wy-
dawaniem dziennika budowy. 

Naczelnikiem została Aleksandra Tom-
kiewicz. Sekretariat wydziału: 32 259 34 21.

Wydział Planowania Przestrzennego 
i Urbanistyki
Zajmuje się m.in. sporządzaniem „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta 
Katowice”, sporządzaniem miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzen-
nego (m.p.z.p.) i zmian w nim, udo-
stępnianiem i wydawaniem wyrysów 
m.p.z.p., współpracą merytoryczną dot. 
planowania i zagospodarowania prze-
strzennego z samorządami gmin sąsied-
nich i województwa, wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobrazu. 

Naczelnikiem został Jerzy Pogoda. Se-
kretariat wydziału: 32 259 35 63.  (MM)

W 2019 roku miejski rzecznik konsumentów 
udzielił 2140 porad konsumentom, a 186 razy 
wystąpił do przedsiębiorców w indywidulanych 
sprawach konsumenckich.

Gdzie i jak 
uzyskać pomoc?

Ogólne porady konsumenckie oraz 
odpowiedzi na często zadawane pytania, 
również te związane z utrudnieniami 
wynikającymi z pandemii koronawirusa, 
można znaleźć na stronie internetowej 
Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów www.uokik.gov.pl.

W indywidualnych sprawach mieszkańcy 
mogą kierować pytania do miejskiego 
rzecznika na adres mrk@katowice.eu lub 
pod nr 32 259 38 46. 

W celu podjęcia formalnej interwencji 
u przedsiębiorcy konieczne jest 
przesłanie podpisanego wniosku 
oraz dokumentów: dowodu zakupu, 
umowy i prowadzonej korespondencji. 
Dokumenty można przesłać przez 
elektroniczną skrzynkę podawczą 
Urzędu, opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub profilem 
zaufanym. Możliwe jest złożenie 
wniosku i dokumentów w punkcie 
podawczym Urzędu Miasta – Rynek 1 
lub przesłanie pocztą.

Pełną informację 
o działalności 
wydziałów znajdziemy 
na stronie BIP
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KATOWICE W SKRÓCIE – WAŻNE INFORMACJE

Nowa strona internetowa 
MPGK
Wprowadź nazwę ulicy i numer domu i do-
wiedz się, kiedy służby odbiorą odpady zmie-
szane, wielkogabarytowe, a kiedy plastik. 
Harmonogram odbioru odpadów z gene-
ratorem pliku do kalendarza, formularz do 
elektronicznego zgłaszania odbioru konte-
nerów i worków typu big bag oraz przyjazny 
informator o zasadach selektywnej zbiórki 
odpadów  – to tylko kilka praktycznych 
funkcjonalności nowej strony internetowej 
MPGK: www.mpgk.com.pl.

– Nowa witryna to wyjście naprzeciw 
potrzebom mieszkańcom. Codziennie od-
bieramy wiele telefonów z pytaniami o kwe-
stie istotne dla katowiczan. Można je było 
znaleźć także na naszej poprzedniej stronie, 
ale teraz będzie to możliwe szybciej i bardziej 
intuicyjnie. Dodatkowo wprowadziliśmy 
kilka rozwiązań, które ułatwią i przyspie-
szą załatwianie bieżących spraw. Zależało 
nam na tym, aby dodać do strony praktyczne 
funkcje, usprawniające korzystanie z na-
szych usług – mówi Robert Potucha, wice-
prezes MPGK.

Wśród nowości jest harmonogram wy-
wozu odpadów z generatorem pliku do 
kalendarza na smartfonie lub komputerze. 
Dzięki temu urządzenie z wyprzedzeniem 
przypomni o tym, że już czas, aby wystawić 
pojemniki czy worki z odpadami.

Kolejną nowością na stronie jest specjal-
nie zaprojektowany formularz do zgłaszania 
odbioru worków big bag. Każdy właściciel 
domu czy mieszkania – po okazaniu doku-
mentów oraz po opłaceniu kaucji – w ra-
mach opłaty za gospodarowanie odpadami 
może pobrać jednorazowo w ciągu roku 
dwa takie worki na odpady budowlane lub 
poremontowe pochodzące z gospodarstw 
domowych. Tym razem już elektronicznie, 
bez potrzeby ponownego przychodzenia do 
biura obsługi klienta MPGK lub dzwonienia, 
będzie można umówić ich odbiór. Za pośred-
nictwem formularza można także zgłosić 
konieczność odbioru płatnych kontenerów. 

– Nieodłącznym elementem witryny 
jest oczywiście dział edukacyjny, gdzie 
podpowiadamy między innymi, jak należy 
prawidłowo segregować śmieci, a czego ab-
solutnie robić z nimi nie wolno – dodaje Ro-
bert Potucha. 

W przyszłości spółka planuje także ko-
lejne usprawnienia, m.in. wprowadzenie 
modułu zdalnego zamawiania kontene-
rów na gruz, gabaryty czy odpady zielone. 
Pozwoli to usprawnić pracę, zaoszczędzić 
czas, a być może także dokonać płatności 
elektronicznie. 

Zastanawiasz się, 
co się dzieje z posegrego-
wanymi przez ciebie 
śmieciami po tym, 
jak trafią do śmie-
ciarki? Przekonaj się 
i obejrzyj animację:

„Otwarta Szafa”
Rzeczy, które dla jednych mogą nie stano-
wić żadnej wartości, w „Otwartej Szafie” 
nabiorą nowego życia – zostaną przekazane 
dla potrzebujących! Ekumeniczna Funda-
cja Bethlehem przywraca godziny otwarcia 
Charytatywnego Punktu Pomocy Rzeczo-
wej „Otwarta Szafa”. Punkt będzie otwarty 
we wtorki, w godzinach od 9.00 do 18.00. 
Biuro Fundacji czynne będzie również we 

wtorki, w godzinach od 10.00 do 14.00. 
Fundacja przypomina, że osoby odwiedza-
jące Punkt, jak i biuro Fundacji będą musiały 
posiadać maseczkę ochronną zasłaniającą 
usta i nos oraz przy wejściu dezynfekować 
ręce. Punkt znajduje się przy ul. Gliwickiej 
81 w Katowicach.

W Katowicach najniższe 
bezrobocie w Polsce!
Katowice mają najniższą stopę bezrobocia 
wśród polskich miast. – Według Powiato-
wego Urzędu Pracy na koniec maja 2020 
roku stopa bezrobocia w kraju wyno-
siła 6,0%, w województwie śląskim 4,5%, 
natomiast w Katowicach zaledwie 1,4%, 
co jest najniższym poziomem w Polsce – 
mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta. Za Katowicami na drugim miej-
scu uplasował się Poznań (1,5%), na trze-
cim Warszawa (1,6%). Warto przypomnieć, 
że ochrona miejsc pracy podczas pandemii 
była jednym z głównych założeń wdrożo-
nego przez prezydenta Marcina Krupę Ka-
towickiego Pakietu Przedsiębiorcy (więcej 
czytaj na s. 5). 

LISTY DO REDAKCJI

  Koronawirus a wypoczynek

Tego lata koronawirus uniemożliwia nam dalsze 
wyjazdy na dłuższy wypoczynek. Celowym więc 
byłoby odgórne organizowanie miejsc, gdzie miesz-
kaniec Katowic i okolic mógłby odpoczywać choćby 
podczas weekendu. (…) Może Redakcja zorganizuje 
przegląd takich godnych polecenia miejsc pod hasłem 
„Odpoczynek blisko domu”, podsuwając pomysły, co 
tam można udoskonalić, aby relaks był prawdziwy. 
Problemem jest: osobny parking, barek, gdzie można 
coś przekąsić i skorzystać z WC. Oraz cisza, prze-
strzeń, ładny widok, dużo zieleni i cień. Druga sprawa 
to codzienny wypoczynek obok domu, gdzie pod wie-
żowcami królują parkingi, a mało zieleni i ławek. (…) 
Podjęcie tego tematu jest tego lata bardzo potrzebne.

(NAZWISKO DO WIADOMOŚCI REDAKCJI)

Odp. Redakcji: 
Na łamach „Naszych Katowic” w każdym 
numerze informujemy o atrakcyjnych miej-
scach w Katowicach, w których można wy-
począć. Nowe zielone zakątki, jak choćby 
nowy skwer w Załężu, zrewitalizowane 
parki Bogucki i Olimpijczyków, malowni-
cze zakątki Doliny Trzech Stawów, dzikie 
łąki, których coraz więcej w Katowicach – 
to tylko niektóre propozycje. Planowane są 
kolejne zielone inwestycje: np. na granicy 
Zawodzia, Bogucic i Dąbrówki Małej po-
wstanie kolejny park, zaś Park Wełnowiecki 
będzie rewitalizowany. W tym roku po raz 
pierwszy mieszkańcy mogli zgłaszać swoje 
pomysły w Zielonym Budżecie. Zapropo-
nowali sadzenie drzew czy łąki kwietne. 
Realizacja już wkrótce! Zachęcamy do 

udziału w kolejnych edycjach Zielonego 
Budżetu oraz do przejrzenia poprzednich 
numerów Naszych Katowic pod kątem in-
teresujących Panią informacji.

  Rzecz dzieje się 
w Katowicach

Ulica Radockiego 70b, Osiedle Odrodzenia, su-
permarket TESCO. Sklep tę działkę wynajmuje, 
użytkuje, eksploatuje. Więc użytkownik w pełni 
odpowiada za całość czystości, porządku, este-
tyki na całej działce: na froncie, po obu stro-
nach i z tyłu budynku. Tam nie ma sprzątania 
bieżącego, codziennego. Miejsce nie jest na bie-
żąco koszone – rosną chwasty, badyle, wysoka 
trawa. Na trawniku leżą butelki, puszki, folie, 
różne papiery, niedopałki, odpadki. Z tyłu leżą 
gruzy, kamienie, sucha gałąź i uschłe drzewka, 
odchody po psach, jest rozkopany dół. Są dwie 
tablice reklamowe, a dołu pełno chwastów, od-
padków, psich odchodów, różne śmieci. Tak to 
trwa cały rok. Szpeci osiedle, dzielnicę Katowic.

CZYTELNIK Z PIOTROWIC

Odp. Redakcji: Dziękujemy za list. Sprawa 
została przekazana miejscowemu radnemu, 
który zobowiązał się monitorować sprawę.

  Rower w Rawie
Ktoś chciał pływać rowerem w Rawie. Lokaliza-
cja: koryto Rawy przy Szkole Podstawowej nr 44.  
Proszę o interwencję.

MIESZKANIEC

Odp. Redakcji: Sprawa została przekazana 
do serwisu technicznego firmy NextBike.

  Drogi parking  
dla przyjezdnych

Dojeżdżam do Katowic codziennie do pracy. Ja-
kim prawem mam płacić 10 zł za godzinny postój 
w Strefie Kultury, a mieszkańcy Katowic tylko 
5 zł? To nierówne traktowanie i dzielenie ludzi 
na lepszych i gorszych.

MARCIN MAZUR, CHORZÓW

Odp. Redakcji: Prezydent Marcin Krupa wie-
lokrotnie podkreślał, że mieszkańcy Kato-
wic, którzy płacą u nas podatki, powinni być 
traktowani preferencyjnie. Dlatego parkowa-
nie w Strefie Kultury będzie dwukrotnie tań-
sze właśnie dla katowiczan. Podobnie sytuacja 

wygląda np. w nowopowstałych basenach, 
gdzie decyzją prezydenta katowiczanie płacą 
za godzinę 8 zł (4 zł bilet ulgowy), a osoby 
spoza miasta 16 zł (8 zł bilet ulgowy). Wię-
cej o zmianach w parkowaniu w Strefie Kul-
tury piszemy na stronie 3. 

  Poszukiwani koledzy 
i koleżanki ze zdjęcia

Do naszej redakcji zgłosił się pan Jerzy Kalkow-
ski, który poszukuje swoich znajomych z dzieciń-
stwa, przedstawionych na zdjęciu wykonanym 
prawdopodobnie w latach 1940/41 przy fontannie 
w Załężu. Pan Jerzy to najmniejszy chłopak, stoi 
przy wózku, obrócony twarzą do fontanny. Osoby, 
które rozpoznają się na powyższej fotografii, pro-
simy o kontakt z naszą redakcją: 32 259 31 40  
lub mailowo: redakcja@katowice.eu. 
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Tour de Pologne to ważne wydarzenie dla 
tysięcy mieszkańców Katowic, którzy oglą-
dają kolarzy na trasie wyścigu czy też przed 
telewizorem. Jego organizacja wymaga jed-
nak wdrożenia wielu zmian w organizacji 
ruchu. Dlatego zachęcamy katowiczan – a w 
szczególności kierowców, pasażerów komu-
nikacji publicznej i osoby mieszkające przy 
trasie wyścigu – by zapoznali się z najważ-
niejszymi informacjami prezentowanymi 
poniżej. – Dzięki doskonałej współpracy 
służb miejskich i policji udało nam się 
wspólnie z organizatorem ograniczyć za-
mknięcia tylko do dnia wydarzenia, czyli do 
5 sierpnia. Priorytetem jest dla nas zapew-
nienie mieszkańcom bezpiecznego dojazdu 
do pracy czy instytucji działających w cen-
trum miasta. Zdajemy sobie sprawę, że dla 
niektórych osób wprowadzone zmiany mogą 
powodować uciążliwości, dlatego prosimy 
mieszkańców o wyrozumiałość – podkreśla 
wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun.

Trasa wyścigu
Choć kolarze do Katowic wjadą w środę,  
5 sierpnia, około godziny 17.00 – to jednak 
ze względów organizacyjnych zmiany będą 
wprowadzane wcześniej. Apelujemy do kie-
rowców, by w rejonie przejazdu nie jeździli 
na pamięć, zwracali uwagę na oznakowanie 
– w tym także zakazy parkowania.

Parkingi wzdłuż ul. Korfantego (na od-
cinku od ul. Chorzowskiej do ul. Katowickiej) 

zostaną wyłączone z możliwości korzystania 
przez cały dzień: zarówno 4, jak i 5 sierpnia 
(to jedyne miejsce, w którym zmiany zostaną 
wprowadzone dzień wcześniej)

Parkingi w Strefie Kultury – będą wy-
łączone z użytkowania przez cały dzień (tj. 
5 sierpnia)

W środę, 5 sierpnia, konieczne jest także 
całkowite zamknięcie ulic na katowickiej 
trasie Tour de Pologne Junior od godziny 
13.00, który przebiega al. Korfantego od Pętli 
Słonecznej do Rynku.

W środę, 5 sierpnia, od ok. godz. 16.00 
zostaną całkowicie zamknięte przejazdy na-
stępującymi odcinkami dróg (które stanowią 
jednocześnie trasę wyścigu): 
  Strzelców Bytomskich (od granicy Sie-

mianowic Śląskich do ul. Pod Młynem)
  Pod Młynem (od Strzelców Bytomskich 

do Milowickiej)
  Milowicka (od ul. Pod Młynem 

do Baczyńskiego)
  Telewizyjna
  al. Korfantego (odcinek od Pętli Sło-

necznej do Rynku będzie zamknięty już 
od godz. 13.00 – w związku z przejaz-
dem Tour de Pologne Junior)

  al. Roździeńskiego (od Ronda do 
Dudy-Gracza)

  Olimpijska
  Góreckiego
  Dobrowolskiego
  Dudy-Gracza

  Graniczna
  Pułaskiego (od Granicznej do zjazdu 

na Dolinę Trzech Stawów, gdzie będą 
obowiązywać wyłączenia m.in. na głów-
nej trasie rolkowo-rowerowej oraz wjeź-
dzie od strony wodnego placu zabaw)

  Francuska (od Gawronów 
do Jagiellońskiej)

  Damrota (od Francuskiej 
do Powstańców)

  Powstańców (od Granicznej 
do Francuskiej)

  Jagiellońska
  pl. Miarki
  Kościuszki (od pl. Miarki do ul. 

Poniatowskiego)
  Poniatowskiego
  Mikołowska (od Poniatowskiego 

do Sądowej)
  Sądowa
  pl. Wolności
  Sokolska (od pl. Wolności do ul. Skargi)
  Skargi

Ponowne otwarcie ulic będzie odbywać 
się sukcesywnie po zakończeniu etapu, tj. od 
godziny 19.00.

Możliwość wyjazdu z pętli
Dla kierowców chcących wyje-

chać z wnętrza pętli kolarskiej będą do-
stępne śluzy, gdzie ruchem będzie kierować 
policja i w miarę możliwości (tj. w czasie, 

gdy kolarze będą jechać w innej części mia-
sta) będzie umożliwiać wyjazd bądź wjazd. 
Takie śluzy będą dostępne na skrzyżowa-
niach ulic:

  Roździeńskiego i Dobrowolskiego
  Dudy-Gracza i Pańki
  1 Maja i Warszawskiej
  Krasińskiego i Granicznej
  Ofiar Katynia i Granicznej
  Dygacza i Granicznej
  Pułaskiego i Granicznej
  Kościuszki i PCK oraz Powstańców,
  Sokolskiej i Mickiewicza,
  Katowickiej i Misjonarzy Oblatów,
  Korfantego i Słonecznej  

oraz Jesionowej

Inne zmiany w organizacji ruchu
Ważne dla kierowców są także inne 
zmiany w organizacji ruchu: zjazd z ul. 
Kościuszki w Poniatowskiego zmienia się 
na zjazd w prawo w ul. Szeligiewicza, na-
tomiast wyjazd z rejonu Os. Paderewskiego 
prawym pasem ul. Granicznej na północ w ul. 
Sikorskiego i śluzą ul. Graniczna i Krasiń-
skiego. Wprowadzenie jednego kierunku 
ruchu na ul. Bankowej, na fragmencie od 
ul. Warszawskiej do ul. Moniuszki oraz od-
wrócenie kierunku ruchu na ul. Szkolnej, 
umożliwi z kolei wyjazd z tej części miasta 
na ul. Warszawską oraz dalej w kierunku 
wschodnim z wykorzystaniem planowa-
nych śluz na skrzyżowaniach.

TOUR DE POLOGNE

Tour de Pologne –  
ważne informacje dla mieszkańców
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GKS KATOWICE

GKS. Nowy sezon
Początek przygotowań siatkarskiego 
GKS-u Katowice do nowego sezonu Plu-
sLigi obfituje w bardzo dobre wiadomo-
ści dla całej sekcji. Katowicka drużyna 
wygrała turniej grupy A towarzyskiego 
turnieju plażowego PreZero Grand Prix 
Polskiej Ligi Siatkówki w Krakowie, roz-
grywanego w nietypowej formule 4 na 4. 
To oznacza, że nasi siatkarze zagrają w run-
dzie finałowej Grand Prix w Gdańsku, a ich 
rywalem w 1/4 finału (8 sierpnia, godz. 11.00) 
będzie MKS Będzin. Awans GieKSy do ostat-
niej rundy plażowego Grand Prix oznacza, 
że zespół pod wodzą Grzegorza Słabego 
rozegra swój pierwszy sparing w okresie 
przygotowawczym 6 sierpnia w Nysie, a jej 
rywalem będzie miejscowa Stal. Siatkarze 
GieKSy w ramach budowania formy meczo-
wej odwiedzą także Zawiercie, dzień póź-
niej zagrają rewanż w Katowicach. Czeka 
ich także wyjazdowy turniej w Częstocho-
wie z udziałem pierwszoligowego Exact 
Systems Norwida Częstochowa, MKS-u Bę-
dzin i Stali Nysa. Ponadto sztab szkoleniowy 
naszego klubu w razie potrzeby może zapla-
nować wspólne treningi z klubami z woje-
wództwa śląskiego i jego okolic. W dniach 
21–22 sierpnia GKS Katowice rozegra w hali 
OS Szopienice serię spotkań z PlusLigowymi 
rywalami z Będzina, Lubina i Rzeszowa. In-
auguracja siatkarskiego sezonu 2020/2021 
nastąpi już 12 września tego roku. GKS Ka-
towice zagra wtedy na wyjeździe z MKS-em 
Ślepsk Malow Suwałki. 19 września siatkar-
ska GieKSa rozegra pierwszy mecz na swoim 
terenie, a przeciwnikiem będzie beniaminek 
PlusLigi Stal Nysa.

W sierpniu przygotowania do kolejnego 
sezonu rozpoczną hokeiści GieKSy. Zespół 
jest już skompletowany. Jako ostatni do dru-
żyny dołączyli doświadczeni Słowak Matej 

Cunik i Czech Filip Stoklasa. O sile katowic-
kiej drużyny mają stanowić także inni ob-
cokrajowcy: Fin Jesse Rohtla, Łotysz Janis 
Andersons i Słowak Juraj Simboch. Do GieKSy 
dołączyło też kilku polskich hokeistów: Mate-
usz Zieliński, Bartosz Fraszko, Dariusz Wanat, 
Maciej Miarka i Maciej Kruczek. Wiadomo 
już, że w lidze rywalizować będzie 11 zespo-
łów. Hokeiści trenera Piotra Sarnika sezon 
PHL rozpoczną 11 września w „Satelicie” me-
czem z KH Energą Toruń.

Dla drużyny piłki nożnej kobiet GKS-u 
Katowice lipiec stał pod znakiem intensyw-
nych przygotowań i budowy składu. Do składu 
zespołu dołączyły Klaudia Łasicka, Aleksan-
dra Lizoń oraz Klaudia Maciążka, a roz-
mowy na temat kolejnych wzmocnień ciągle 
trwają. W sierpniu rusza kolejny sezon naj-
wyższej klasy rozgrywkowej. GKS otwo-
rzy rozgrywki 8 sierpnia wyjazdowym 
meczem z Medykiem Konin. Pierwsze do-
mowe spotkanie podopieczne Witolda Zająca 
rozegrają 16 sierpnia, gdy na boisku Ośrodka 
Sportowego „Podlesianka” podejmiemy ROW 
Rybnik. Kolejna szansa na dopingowanie pił-
karek GKS-u będzie 30 sierpnia, bo wtedy za-
gramy domowy mecz z AZS-em UJ Kraków.

Choć piłkarze swój sezon zakoń-
czyli w ostatnich dniach lipca, to już w pierw-
szych dniach sierpnia wracają do treningów. 
Tak krótka przerwa między piłkarskimi se-
zonami to efekt pandemii koronawirusa. 
Kluczowe dla władz PZPN było zakończenie 
rundy jesiennej kolejnych rozgrywek w tym 
roku. Zespół nie będzie miał zatem wiele 
czasu na odpoczynek i przebudowę. Pierw-
szy oficjalny mecz nowego sezonu to spotka-
nie Pucharu Polski (15–16 sierpnia), w którym 
zmierzymy się na wyjeździe z Garbarnią Kra-
ków. W weekend 29–30 sierpnia GieKSa wróci 
do rywalizacji ligowej. 

SILESIA REBELS

Katowiccy Rebelianci się zbroją!
Na początku września rusza sezon 
Ligi Futbolu Amerykańskiego w Pol-
sce. Silesia Rebels nie marnowała cza-
su podczas światowego lockdownu, do 
drużyny dołączył nowy trener oraz za-
wodnicy. Start ligi zapowiedziany jest 
na pierwszy weekend września. 
Podczas skróconego sezonu katowicka dru-
żyna rozegra pięć spotkań na najwyższym 
poziomie rozgrywkowym. – Do drużyny 
dołączył nowy trener główny Timothy Bi-
shop (USA), rozgrywający Ashley Bailey 
(GBR) oraz dwóch zawodników defensywy 
Devion Young (USA) i Courtney Etienne 
(GBR), a to nie koniec zagranicznych i pol-
skich wzmocnień. Zapraszamy do polubienia 
naszych stron w social mediach (Facebook, 
Instagram), tam na bieżąco aktualizowane 
są informację o drużynie – zachęca Jarosław 

Kopciuch, prezes zarządu Silesia Rebels. 
Rebeliantów w sezonie czekają dwa dale-
kie wyjazdy do Białegostoku i Bydgoszczy 
oraz trzy mecze domowe 12, 18, 20 wrze-
śnia. Koniecznie zapisz w kalendarzu te 
daty! Drużyna cały czas poszukuje nowych 
zawodników do sekcji: drużyny B (18+), ju-
niorów (15–18 lat) oraz sekcji MINIS (8–14 
lat, futbol flagowy, bezkontaktowy).  (SR)

W związku z wciąż trwającymi uzgod-
nieniami mogą się pojawić jeszcze kolejne 
zmiany w organizacji ruchu, o których 
będziemy informować w komunikatach 
na stronie internetowej www.katowice.eu.

Komunikacja miejska
W dniu wyścigu ulegają zmianom także 
rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. Już 
od godz. 4.30 rano 5 sierpnia wyłączona 
będzie trakcja tramwajowa od Rynku do 
Pętli Słonecznej. Ruch wznowiony będzie 
po godz. 22.30. Dodatkowo w godz. od 
14.30 do 20.30 nie będą kursować tram-
waje na linii Zawodzie – Centrum Miasta 
– Załęże oraz w kierunku Brynowa.

Komunikacja autobusowa będzie funk-
cjonować według zmienionych rozkła-
dów. Szczegółowe informacje w zakresie 
zmian w komunikacji miejskiej dostępne są 
na stronie ZTM: https://rj.metropoliaztm.pl/

Infolinia dla mieszkańców
Podobnie jak w latach poprzednich będzie 
uruchomiona infolinia dla mieszkańców, 
która działać będzie we wtorek, 4 sierp-
nia, oraz w dniu wyścigu, czyli w środę, 
5 sierpnia, pod numerem: 32 77 88 960. 
Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania 
związane z wyścigiem – wystarczy zadzwo-
nić w godz. 8.00–19.00. 

(RED)

Tour de Pologne –  
ważne informacje dla mieszkańców
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Z JACKIEM SIEBLEM, DYREKTOREM MUZEUM HISTORII KATOWIC O NOWOŚCIACH W PLACÓWCE ROZMAWIA SŁAWOMIR RYBOK

Tysiące przedmiotów w muzeum  
to jest opowieść rodzinna
Wakacje to dobry czas, aby poznać historię 
miasta. Muzeum przygotowało wiele 
internetowych atrakcji, które szczególnie 
ważne okazały się podczas pandemii. 

Koronawirus przyspieszył działa-
nia, które podjęliśmy wcześniej. Możemy 
mówić o udostępnieniu oferty muzealnej 
na kilku płaszczyznach. Wystarczy wejść 
na stronę główną i kliknąć baner Zbiory. 
Strona zawiera najciekawsze naszym zda-
niem sfotografowane eksponaty, które 
zgodnie z prawem możemy udostępniać 
bez ograniczeń. Wybraliśmy ich ponad 
cztery tysiące i podzieliliśmy na działy: 
sztuka, historia, etnologia, fotogra-
fia i karta pocztowa. Jeśli ktoś szuka czegoś 
konkretnego, może łatwo skorzystać z wy-
szukiwarki. Wpiszmy np. „Korfant” – bez 
ostatniej litery – i otwiera się aż 113 wy-
ników wyszukiwania. Mamy zdjęcia Kor-
fantego, są ulotki, wizytówki, legitymacja 
sejmowa, paszport, kartki pocztowe itd. 
Obok eksponatu znajduje się metryczka 
opisująca przedmiot. 
To narzędzie ucieszy nie tylko 
pasjonatów historii, ale z pewnością 
mieszkańców, a szczególnie nauczycieli 
wykorzystujących materiały na lekcjach. 

Internet pozwala na monitorowanie, jak 
popularne są poszczególne strony. Tylko tę 
podstronę, o której mówimy, od 10 maja do 
30 czerwca obejrzało prawie 15 tys. osób. 
Pokazaliśmy, jak działa wyszukiwarka, ale 
jeśli ktoś interesowałby się etnologią, to ma 
do wyboru takie kategorie, jak: sport, za-
bawki, szkolnictwo, biżuteria, dewocjona-
lia czy też pamiątki. Zapewne większość 
kobiet będzie zainteresowana biżuterią hi-
storyczną – można obejrzeć dawne pier-
ścionki i korale. Wyobrażam sobie, że jest 
wieczór, pada deszcz i babcia z wnuczką 
oglądają dawne rzeczy, które seniorka pa-
mięta i przeglądając tysiące eksponatów 
na naszej stronie, mówi „Patrz, ja to pamię-
tam. Jak byłam mała, moja mama miała ta-
kie zauszniczki, korale, takie szolki… To 
było od Giszego albo Czudaya… Myśmy 
to dostali na rocznicę ślubu…”. Te tysiące 
przedmiotów, które są w muzeum, to jest 
opowieść rodzinna. Mamy muzealia o te-
matyce religijnej i świeckiej, sztukę wysoką, 
pocztówki, zdjęcia sprzed 100 lat. To tylko 
przykładowe eksponaty ze zbioru, który li-
czy ich łącznie 130 tys.
Gdy wejdziemy w zakładkę Muzeum online, 
mamy kolejną atrakcję: Muzeum 3D.

Przygotowaliśmy na początek trzy wy-
stawy. Pierwsza to „Witkacy. Asymetryczna 
Dama”. Mamy również tutaj wersje anglo-
języczną. Klikam „Rozpocznij zwiedza-
nie” i zaczynam oglądać. Mogę przybliżać 
detale, przesuwać itp. Mamy pełną infor-
mację. Kolejna wystawa 3D to „Zabawki 

sprzed stu lat”. Pamiętajmy, że zbiory on-
line to tak naprawdę także niezliczona 
liczba gotowych lekcji szkolnych. To nie 
wszystko, co zrobili muzealnicy. Zaczęli-
śmy nagrywać oraz gromadzić filmy o nas, 
naszej pracy. Na stronie można także zna-
leźć książki do pobrania w formacie pdf.
Kolejną atrakcją online jest wystawa 
Google Arts&Culture. Znaleźliście się 
w szacownym gronie światowych muzeów. 

Kilka lat temu przedstawiciel Google 
zgłosił się do kilku muzeów w Polsce i jed-
nym z pięciu, które odpowiedziało na ofertę, 
było MHK. Dla pracowników Google ważne 
było pokazanie miasta górniczego, które ma 
alternatywę, a jest nią np. piękna porcelana 
czy sztuka awangardowa. W sercu przemy-
słu jest coś, co jest piękne i wartościowe. 
Mamy tu w sumie cztery wystawy: „Z Ślą-
skiej szafy”, „Zdzisław Stanek, przedstawi-
ciel awangardy”, „Witkacy. Asymetryczna 
Dama” i wystawę porcelany. 
Kolejny internetowy moduł ukaże się 
jesienią, prawda?

Tak, to wykonanie wirtualnego prze-
wodnika po wystawach stałych MHK. 
Będą wystawy dotyczące Pawła Stellera, 
etnologii miasta na Nikiszowcu, Bar-
bary i Stanisława Ptaków, wnętrz miesz-
czańskich, dziejów Katowic oraz kościoła 
pw. św. Michała Archanioła. Projekt po-
wstaje przy użyciu najnowszej technolo-
gii i jest dofinansowany przez Narodowe 
Centrum Kultury z programu „Kul-
tura w sieci”.
A czy możemy MHK już zwiedzać 
tradycyjnie?

Oczywiście, muzeum jest dostępne. 
Trzeba tylko zdezynfekować ręce, poddać się 
mierzeniu temperatury i jeśli chcemy korzy-
stać z multimediów, to założyć rękawiczki. 

Jacek Siebel, dyrektor Muzeum Historii Katowic

W udostępnionych do oglądania wirtualnych 
zbiorach Muzeum Historii Katowic 
znajdziemy m.in. legitymację  
nr 111 senatora Rzeczypospolitej Polskiej 
wystawioną na nazwisko Wojciecha 
Korfantego w dniu  
13 stycznia 1931 r.,  
z jego fotografią 
i podpisem. 
Więcej zbiorów 
zobaczysz tutaj: 

Dla pracowników Google 
ważne było pokazanie 
miasta górniczego, 
które ma alternatywę, 
a jest nią np. piękna
porcelana czy sztuka
awangardowa. 
W sercu przemysłu 
jest coś, co jest piękne 
i wartościowe
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ROZMOWA Z NOWĄ REKTOR UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH PROF. DR HAB. INŻ. CELINĄ M. OLSZAK 

Uczelnia nie może być korporacją
W swoich wypowiedziach zarówno 
dawniejszych, jak i najbardziej aktualnych, 
określa Pani nasz region mianem 
„przestrzeni niezwykłej”...

Bo to taki region właśnie! Ja jestem ab-
solwentką Politechniki Wrocławskiej, mój 
mąż ukończył studia na AGH w Krako-
wie i proszę mi wierzyć, już jako bardzo 
młodzi ludzie z pełnym przekonaniem 
podjęliśmy decyzję, że właśnie w Katowi-
cach, że właśnie na Śląsku rozpoczniemy 
pracę i ułożymy sobie życie. Widziałam tu-
taj i cały czas widzę przestrzeń znakomitych 
możliwości dla działań nieszablonowych, 
prekursorskich, kreatywnych, ale też miej-
sce sprzyjające spełnianiu marzeń bardziej 
osobistych… Ślązaczką jestem z wyboru. 
Urodziłam się gdzie indziej, a przecież przy-
jęto mnie serdecznie i zaufano niemal na-
tychmiast. Przez te wszystkie lata spotkałam 
tu mnóstwo fantastycznych osób, nie tylko 
naukowców, ludzi z charakterem, postaci 
barwne, inspirujące, dzielne. Mogłam się 
nieustannie rozwijać. I dzisiaj, kiedy o tym 
wszystkim myślę, to trudno często powścią-
gać emocje, po prostu zwyczajne ludzkie 
wzruszenie… Doświadczyłam gestów, które 
można nazwać naturalną ludzką uczciwo-
ścią, pracowitością, ale też – chcę to mocno 
podkreślić – tolerancją! Przez prawie całe 
życie podróżowałam i podróżuję dużo, by-
łam na wielu zagranicznych stażach: Europa, 
Stany Zjednoczone, ostatnio przez dłuższy 
czas Australia. I za każdym razem to samo 
wrażenie, ta sama potwierdzająca się ob-
serwacja: wszędzie respekt dla odważnej 
różnorodności, szacunek wzbudza intelek-
tualna otwartość. Ale przecież znałam to 
już dobrze… Skąd? Ze swojego „śląskiego 
podwórka” właśnie. Ta naturalna, niemal in-
stynktowna gościnność, zwłaszcza duchowa, 
ten brak uprzedzeń, to są nasze kolosalne 
atuty. Zwłaszcza dzisiaj. Nie tylko w kon-
tekście nauki rzecz jasna… My często mó-
wimy o śląskim genius loci, podkreślamy 
własną specyfikę. Ale gdy zastanowić się 
nieco głębiej, to dotykamy natychmiast war-
tości cenionych dziś najwyżej i powszech-
nie pożądanych przez współczesny świat. 
Zatem nie tylko odrębność, nie jakiś lo-
kalny koloryt, ale coś stokroć ważniejszego: 
etos i wzorce! A to są już zjawiska uniwer-
salne, cenne, tym bardziej że dopełnione np. 
przez przysłowiową śląską rzetelność czy 
sposób pojmowania pracy. 
Rozpoczęliśmy od spostrzeżeń i refleksji 
ogólnych, pojawiły się wątki krzepiące. 
Przechodząc do konkretów, chciałbym 
spytać: jak Pani Profesor postrzega 
dzisiejsze miejsce i dzisiejsze możliwości 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach? 
Czasy są trudne, wymagania coraz większe.

I właśnie dlatego tak istotne są teraz am-
bitne cele i ambitne wymagania. To dotyczy 
zresztą nie tylko Uniwersytetu Ekonomicz-
nego. Spotykałam się nieraz z podejściem, 
które część osób skłonna jest uznać za „zdro-
worozsądkowe”, czyli uwzględniające tzw. 

realia i które tak naprawdę podcina często 
skrzydła. Mierz zamiar według sił? Otóż to 
nie zawsze dobra strategia. Nierzadko dało 
się słyszeć: „nasze możliwości są nieporów-
nywalne z kondycją europejskich czy świa-
towych uczelni, to nie ta skala, nie ten portfel 
finansowy”… Słowem, już na starcie jakieś 
kompleksy, jakaś lękliwa niewiara we wła-
sne siły, wycofanie. Ale proszę popatrzeć, do 
niedawna jeszcze niewielu z nas pisało, ba! 
wręcz obawiało się pisać swoje artykuły do 
liczących się tytułów zagranicznych. „Za wy-
soka półka”. A dzisiaj? Dzisiaj coraz więcej 
naukowców, oczywiście nie tylko z mojego 
uniwersytetu, publikuje w wydawnictwach 
naprawdę renomowanych i prestiżowych, 
liczących się na świecie. Powtarzam, trzeba 
koniecznie przełamać pewną mentalną 
barierę i to się już zresztą zaczęło. Rów-
nież w sferze projektów realizowanych 
wspólnie z uczelniami zagranicznymi. 
Kwestia finansów jest zawsze istotna, to 
oczywiste, ale misja uczelni polega przede 
wszystkim na budowaniu kapitału intelek-
tualnego. To jest argument, to jest impuls, 
to jest motor. Jeżeli zatem wysyłamy czy-
telny komunikat: „jesteśmy kuźnią talen-
tów, masz pomysł i chcesz być naukowcem, 
to przyjdź do nas, a my w ciebie zainwestu-
jemy i nie zmarnujemy twoich aspiracji” –  

wówczas i cel i powołanie uczelni nie potrze-
bują już dalszych uszczegółowień. 
Mówi Pani często o „wrażliwości 
społecznej w badaniach naukowych”…

Tak, bo uczelnia nie może być korporacją. 
Ja w swoim programie akcentuję wyraźnie 
nowoczesność. Stawiam na badania inno-
wacyjne i ważne gospodarczo, ale jeszcze raz 
pragnę podkreślić: kierowanie się wyłącz-
nie wskaźnikiem finansowym wprowadza 
multum zagrożeń. Podobnie jak sytuacja, 
gdy akademia koncentruje się wyłącznie 
na własnym „wnętrzu”. To musi być zawsze 
system otwarty, system w nieustannym dia-
logu z rzeczywistością zewnętrzną, czujnie 
wsłuchany w jej potrzeby, w jej uwarunkowa-
nia, transformacje. Dzisiaj jednym z najważ-
niejszych mierników oceny uczelni, za czym 
znowu oczywiście idą odpowiednie środki 
finansowe, jest konkretny wpływ badań 
na otoczenie. To już trend światowy. Uwa-
żam, że owa otwartość powinna dotyczyć 
też relacji międzyuczelnianych. Tutaj jest 
bardzo dużo do zrobienia. Uniwersytet Eko-
nomiczny i Uniwersytet Śląski, Politechnika 
Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny i Aka-
demia Muzyczna, w ogóle szkoły wyższe 
naszego regionu mogą i powinny współpra-
cować, co zresztą ma już miejsce i przynosi 
znakomite efekty. Tak właśnie konkrety-
zuje się treść modnego dzisiaj określenia 
„miasto inteligentne”, „region inteligentny”. 
Czyli wykorzystywanie różnorodnych 
osiągnięć naukowych w celu  – mówiąc 
po prostu – czynienia życia mieszkańców 
lepszym, ciekawszym, bogatym w rozmaite 
duchowe i materialne możliwości. Świet-
nym przykładem nie tylko takich aspiracji, 
ale bardzo konkretnych osiągnięć i starań 
są dzisiejsze Katowice, przestrzeń definio-
wana na nowo w sposób niezwykle śmiały, 
co budzi podziw i uznanie. Uczestnictwo 
środowisk naukowych w takim proce-
sie, silne otwarcie się na tę „młodą” dyna-
miczną rzeczywistość coraz częściej jest 
dla nas i szansą, i porywającą intelektu-
alną przygodą.
Na koniec chciałbym zapytać, a czynię to 
tradycyjnie w prowadzonych na łamach 
„Naszych Katowic” rozmowach, o Pani 
ulubione miejsca w Katowicach, darzone 
szczególnym sentymentem, emocjami…

Od wielu lat mieszkam w Podlesiu, mo-
jej ukochanej spokojnej dzielnicy, gdzie Ka-
towice zielenią się i „uspokajają” łagodnie 
swój aglomeracyjny rozpęd. Uwielbiam też 
mój Uniwersytet, jego mury, jego atmosferę, 
po prostu rytm i klimat tego miejsca. Ale 
na spacery, chociaż Podlesie oferuje pod tym 
względem naprawdę wspaniałe atrakcje, 
wybieram się nierzadko do Strefy Kultury, 
miejsca po dawnej KWK „Katowice”. Nie-
prawdopodobna zmiana, przykład śmiałej 
nowoczesnej wizji, a jednocześnie szacu-
nek wobec tradycji. Teraz w czasie wakacji 
zaglądam też coraz częściej na Muchowiec, 
po modernizacji stał się przyjazny i bez-
pieczny, można tam nieźle odpocząć. 

Widziałam tutaj 
i cały czas widzę 
przestrzeń 
znakomitych możliwości 
dla działań 
nieszablonowych, 
prekursorskich, 
kreatywnych, ale też 
miejsce sprzyjające 
spełnianiu marzeń 
bardziej osobistych… 
Ślązaczką 
jestem z wyboru

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
z Uczelnią związana jest od 1985 roku. Od nowego roku akademickiego – rektor UE. 
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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW KATOWIC
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Starosta sporządza listę 

jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu.
W związku z powyższym poniżej przedstawiamy Państwu drugą część ww. listy.

LISTA TA ZAWIERA DANE JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA UPORZĄDKOWANE WG TEMATYKI, ICH ADRESY I DANE KONTAKTOWE.
ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEGO PORADNICTWA OFEROWANEGO PRZEZ NIŻEJ WYMIENIONE JEDNOSTKI.

NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA DANE KONTAKTOWE DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Pomoc psychologiczna i terapeutycznych: indywidualna i grupowa, 
poradnictwo prawne, kierowanie do schronieni8a w sytuacji przemocy 
domowej i innych sytuacjach kryzysowych, poradnictwo specjalistyczne

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

Od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00 do 19.00

Zespół Leczenia Odwykowego Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zobowiązanie do leczenia osoby uzależnionej od alkoholu

ul. Macieja 10 ; Katowice; (32) 351 07 71 wewn. 212;  
www.katowice.eu/dla-mieszkańca/rodzina-
i-zdrowie/zwalczanie-uzależnień

Wtorek, środa 16.00 do 19.00 z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Katowicach Urząd Miasta 
Katowice Wydział Polityki Społecznej

Zobowiązanie do leczenia osoby uzależnionej od alkoholu
ul. Rynek 1; (32) 259 37 30, (32) 259 37 459;  
katowice.eu/dla-mieszkańca/rodzina-i-zdrowie/ 
zwalczanie-uzależnień

Poniedziałek–środa 7.30–15.30, czwartek 
7.30–17, piątek 7.30–14.00

Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od 
Alkoholu przy Miejskiej Izbie Wytrzeźwień

Pomoc psychologiczna, terapeutyczna i prawna osobom uzależnionym 
i pijącym alkohol problemowo oraz ich rodzinom i bliskim

ul. Macieja 10 ; Katowice;  
(32) 351 07 81; oi.katowice.pl Poniedziałek–piątek w godzinach od 8.00 do 18.00

Katowickie Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe „Dwójka”

Inicjowanie i prowadzenie grup spotkaniowych, samopomocowych oraz 
innych form oddziaływań psychospołecznych i rehabilitacyjnych

ul. ks. bpa Bednorza 22 ; Katowice; (32) 209 94 69;  
www.stowarzyszeniedwojka.katowice.pl Poniedziałek-piątek w godzinach od 16.00 do 19.00

Katowickie Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe „Jędruś”

Doradztwo w zakresie miejsc i form pomocy dla osób uzależnionych, 
warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych

ul. Macieja 10; Katowice; 572 942 545;  
www.jedrus.rzsa.pl

Poniedziałek–piątek w godzinach 
17.00–19.00, środa 17.00–20.00

Poradnia Terapii Uzależnienia 
i Współuzależnienia od Alkoholu 
NZOZ „Altermed”

Terapia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin ul. Podgórna 4; Katowice; (32) 253 00 40, 
(32) 253 76 81; www.altermedkatowice.pl

Poniedziałek–piątek w godzinach 8–20 
Obowiązuje rejestracja przed pierwszym 
spotkaniem

Agencja Zdrowia Trzeźwości i Rozwoju 
Osobistego „AZTIRO” NZOZ Terapia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin ul. Rolna 7; Katowice;  

513 102 135; www.aztiro.com.pl Poniedziałek–piątek w godzinach 12.00–20.00

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu Centrum Psychiatrii Oddział 
Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Terapia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin
ul. Korczaka 2; Katowice, ul. Korczaka 27;  
Katowice; (032) 204 88 48, (32) 603 84 00;  
www.centrumpsychiatrii.eu

Poniedziałek–piątek 8–15,Oddział stacjonarny 
czynny całą dobę, zapisy na leczenie w ostatnią 
środę od godz. 8, przyjęcia w każdy piątek

Poradnia Leczenia Uzależnienia od 
Alkoholu i Współuzależnienia Terapia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin ul. Korczaka 2; Katowice;  

(32) 438 61 70; www.centrumpsychiatrii.eu Poniedziałek- piątek 8.00–20.00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Rodzin 
z Problemem Alkoholowym Śląskiego 
Stowarzyszenia AD VITAM DIGNAM

Porady psychologiczne, prawne, konsultacje 
terapeutyczne, całodobowy telefon zaufania

ul. ks. bpa Bednorza 22; Katowice; (32) 256 92 78;  
www.advitamdignam.org Telefon zaufania czynny codziennie od 15.00–7.00

Polskie Towarzystwo Zapobiegania 
Narkomanii Oddział Katowice

Punkt konsultacyjny dla: osób uzależnionych oraz ich 
rodzin, bliskich, uzależnionych którzy zakończyli terapię, ale 
potrzebują wsparcia, osób eksperymentujących ze środkami 
psychoaktywnymi, rodziców, którzy zauważyli lub wiedzą, że ich 
dziecko sięga po narkotyki lub inne środki psychoaktywne

ul. Warszawska 19 (II piętro); Katowice; (32) 206 82 17;  
www.ptzn.katowice.pl

Poniedziałek, czwartek 10.00–19.00, wtorek, 
piątek 15.00-19.00, środa 10.00–19.00

Wspólnota Dobrego Pasterza 
Punkt Pomocy Kryzysowej

Porady medyczne dla uzależnionych, porady 
psychologiczne dla osób uzależnionych i ich rodzin

ul. Opolska 9; Katowice; (32) 253 86 40;  
www.dobregopasterza.pl

Poniedziałek, wtorek 10.00–18.00, 
czwartek 12.00–20.00

Poradnia uzależnień od Substancji 
Psychoaktywnych

Poradnictwo, konsultacje, diagnoza uzależnień, konsultacje 
psychiatryczne, kierowanie do placówek stacjonarnych, psychoterapia 
indywidualna dla osób uzależnionych i współuzależnionych

ul. Powstańców 31; Katowice; (32) 209 11 81;  
www.zwps.pl

Poniedziałek, środa 8.00–18.00,  
wtorek, czwartek, piątek 8.00–16.00

Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy 
im. ks. Franciszka Blachnickiego 
Fundacja „Światło-Życie”

Pomoc osobom uzależnionym i ich rodziną, poradnictwo 
pedagogiczne i psychologiczne, otwarta grupa wsparcia, działalność 
wychowawcza i profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży

ul. Gawronów 20; Katowice; (32) 205 39 22, 
509 96 33 56; www.osrodek-brynow.pl

Poniedziałek – nieczynne, wtorek–piątek 
10.00–13.00 dodatkowo w czwartki 15.00–17.00

Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet 
i Dzieci im. Marii Niepokalanej

Pomoc kobietom w kryzysowej sytuacji życiowej, ofiarom 
przemocy, wykorzystywania seksualnego, handlu ludźmi

ul. Zygmunta Krasińskiego 21; Katowice; (32) 255 38 69 ;  
www.po-moc.pl Czynne całą dobę

Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych  
od Alkoholu przy Miejskiej Izbie Wytrzeźwień

Pomoc psychologiczna, terapeutyczna i prawna osobom uzależnionym 
i pijącym alkohol problemowo oraz ich rodzinom i bliskim

ul. Macieja 10; Katowice;  
(32) 351 07 81; oi.katowice.pl

Od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 18.00

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Pomoc psychologiczna, informacja edukacyjna w zakresie 
procedur prawnych, uzyskanie schronienia, pomoc prawna

ul. Mikołowska 13a; Katowice; (32) 251 15 99,  
(32) 257 14 82; www.mops. katowice.pl Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–19.00

Parafia Ewangelicko-Augsburska Diagnozowanie problemów rodziny, młodzieży oraz dzieci ul. J. Dudy-Gracza 6; Katowice; 513 518 466;  
www.katowice.luteranie.pl Porady zgodnie z harmonogramem 

Centralne Zarządzanie Kryzysowe Monitorowanie bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Rakowiecka 2A;  
00-993 Warszawa. Całodobowy dyżur: (22) 361 69 00;  
(22) 785 700 177; e-mail: dyzurny@rcb.gov.pl  
rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/poczta@rcb.gov.pl

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

 Usługi dedykowane są mieszkańcom Katowic
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KATOWICE DLA SENIORA
Telefon Zaufania  
dla Seniorów
Takie słowa jak pandemia, koronawi-
rus są w ostatnim okresie odmieniane 
przez wszystkie przypadki. Okres pan-
demii, który od kilku miesięcy trwa już 
na całym świecie, a tym samym w naszym 
kraju, charakteryzuje się zachorowalno-
ścią, zgonami, a w życiu społecznym dra-
stycznymi ograniczeniami wzajemnych 
relacji. Zalecenia służb medycznych do 
pozostania w domu w okresie pandemii 
są kierowane przede wszystkim do osób 
starszych jako tych najbardziej narażonych 
na zachorowanie. 

Wprawdzie Miasto, różne organiza-
cje, a także osoby prywatne uruchomiły 
pomoc w postaci zakupów czy gotowanych 
posiłków, to jednak nie zmienia to faktu, 
że seniorzy przeżywali samotność. Jedyny 
kontakt ze światem stanowił telefon. Do 
iluż jednak osób dzwonią seniorzy? I w tym 
trudnym okresie z pomocą seniorom przy-
szło Miasto, udostępniając Srebrny Te-
lefon i Telefon Zaufania dla seniorów. 
Pierwszy z nich służył przede wszyst-
kim przekazywaniu informacji o działa-
niach Miasta na rzecz seniorów, natomiast 
przy drugim telefonie dyżurowała osoba 
gotowa podjąć rozmowę z dzwonią-
cymi i to na różne, interesujące ich tematy. 
Problemy, z jakimi zwracali się dzwoniący 
można podzielić na kilka grup:

1.  Samotność nasilająca się  
w czasie pandemii

Stan ten przejawiał się u każdego dzwonią-
cego. Wyrażały go stwierdzenia: „Przed-
tem człowiek wyszedł do sklepu, usiadł 
na ławce i zawsze z kimś pogadał”; „Na-
wet rodzina mnie nie odwiedza, jedynie 
od czasu do czasu dzwoni”; „Smutek mnie 
ogarnia, gdy telefon ciągle milczy”; „Gdy 
człowiek chodził do pracy, to miał co ro-
bić, a teraz samotność i nuda”.

2.  Choroby i co robić,  
gdy się nasilają

Teleporady stały się podstawowym spo-
sobem leczenia w tym okresie. Zabrakło 
bezpośredniego kontaktu z lekarzem, tak 
ważnego dla osób chorych. Dlatego dzwo-
niący mieli potrzebę porozmawiania na te-
mat swojej choroby z innymi osobami, poza 
przychodnią lekarską. Oto przykładowe 
pytania: „Mam wysokie ciśnienie i co robić, 
gdy mimo lekarstw, niepokojąco się pod-
wyższa?”; „Boli mnie ząb, co mam robić?”.

3. Lęki i niepokoje
Lęki i niepokoje są naturalnymi odczuciami 
człowieka, jednak gdy działają zbyt długo, 
dezorganizują jego życie. Pandemia zabu-
rzyła pewne rytuały seniorów, a to przyczy-
niło się do utraty poczucia bezpieczeństwa. 
Dlatego dzwoniąc, z niepokojem stawiali 
pytania: „Jak długo będzie trwał ten wirus?”; 
„Co będzie z nami, starymi?”; „Co to będzie, 
gdy pandemia będzie trwała miesiącami?”.

4. Troska o innych
Bezradność i nieumiejętność udzielenia po-
mocy była przyczyną sięgania po telefon: 
„Mój 90-letni sąsiad potrzebuje całodo-
bowej opieki, a jest sam. Co robić?”; „Brat 
ma 68 lat i już nie pracuje, a ze względu 
na długie przerwy w pracy nie ma środ-
ków do życia”; „Zmarła samotna osoba, jak 
pomóc w pochówku?”.

5. Informacje
Informacje, jakie chcieli uzyskać dzwo-
niący, były bardzo zróżnicowane. Pytano, 
kiedy zostaną otwarte kluby seniora, kluby 
dla osób niepełnosprawnych, jak zarejestro-
wać się w systemie powiadamiania ratun-
kowego, kiedy zacznie funkcjonować „Złota 
Rączka”; proszono też o numery do insty-
tucji czy dostarczenie krzyżówek.

Treść rozmów w Telefonie Zaufa-
nia w jakimś stopniu odzwierciedlała od-
czucia i działania dzwoniących w tym 
okresie. (Helena Hrapkiewicz)

Niestety samotność, niepokój, może  
w mniejszym natężeniu, ale będą jeszcze 
przez długi czas towarzyszyły seniorom. 
Dlatego zachęcamy do korzystania z Tele-
fonu Zaufania dla Seniorów: 796 970 686, 
działa od poniedziałku do piątku, w godz. od 
16.00 do 19.00.

W zdrowym ciele  
zdrowy duch
Idąc za tytułowym hasłem, w ramach 
Programu Aktywności Lokalnej Wełno-
wiec-Józefowiec i Dąb wdrożony został 
cykl „Ruch to zdrowie”, podczas którego 
wraz z animatorką seniorzy w rytm hi-
tów z lat 80. i 90. ćwiczą w trakcie zajęć 
aerobowych. – Połączenie ćwiczeń z tań-
cem to rewelacyjny pomysł! Łączymy tym 
samym przyjemne z pożytecznym, a to 
wszystko w rytm znanych nam melodii – 
podsumowała pani Helena. Nowością dla 
seniorów były zaproponowane przez ani-
matorów warsztaty jogi, łączące w sobie 
trzy kluczowe słowa: równowaga, harmo-
nia, zdrowie. – Nie sądziłyśmy, że w tym 
wieku można ćwiczyć jogę! Po godzinnych 
ćwiczeniach, dostosowanych do możliwości 
seniorów, czujemy się rewelacyjnie! – oznaj-
miły panie Bożena i Janina. 

By poczuć wiatr we włosach, grupa se-
niorów pod czujnym okiem instruktora roz-
poczęła przygodę z nordic walking. Jak się 
okazało, do chodzenia z kijami nie trzeba 

było zbyt wiele! Strój sportowy, wygodne 
obuwie, kije oraz poznanie kilku zasad 
prawidłowej techniki i sukces murowany. 
– Gdy mijałam kiedyś osoby chodzące z ki-
jami, nie rozumiałam zamysłu tego sportu. 
Teraz, kiedy pod okiem instruktora wyja-
śniono nam zasady i pokazano, jak robić 
to dobrze, czerpiemy z tego samą przy-
jemność i co najlepsze – widzimy efekty! – 
przyznała pani Teresa.

Przykładem sukcesu są boguccy se-
niorzy, którzy w ramach unijnego pro-
jektu również pokochali tę formę 
aktywności. –  Grupa na początku 
przygody z kijkami przez pół roku ćwi-
czyła z trenerem, który nauczył seniorów 
prawidłowej techniki chodzenia z kij-
kami. Wielu seniorów postanowiło zakupić 
własne kijki i chodzić również indywi-
dualnie, poza środowymi spotkaniami – 
relacjonuje animator z MOPS, Marek 
Mierzwa. – Z czasem seniorzy poczuli się 
na tyle pewnie, że postanowili na dalsze 
zajęcia chodzić bez trenera. Wielu sta-
wia nasze zajęcia nordic walking w cen-
trum całego swojego tygodnia, bo dają 
możliwość poruszania się, ale i spotka-
nia z innymi seniorami, mieszkańcami 
Bogucic – dodaje. Zajęcia seniorów roz-
poczynają się w każdą środę o godz. 10.00. 
Grupa wychodzi z siedziby PALu przy  
ul. Markiefki 68. Trening trwa ok. półto-
rej godziny. Przystankiem obowiązkowym 
jest zawsze siłownia pod chmurką na tere-
nie boguckiego Parku. Tutaj seniorzy ćwi-
czą na urządzeniach, udzielają sobie rad, 
wspierają się.

Najczęstszą destynacją jest Bogucki Park 
oraz Strefa Kultury. – Jo bardzo lubia te za-
jęcia tu, mom harmonogram na lodówce, 
łone mi porządkują cały tydzień. Najbar-
dziej lubia ten nordic walking, bo mom 
wtedy chynć, żeby wylyźć z doma i się 
poruszać a do tego się moga jeszcze po-
godać z innymi – mówi jedna z seniorek. 
(Marek Mierzwa, Jolanta Legierska-Rygiel, 
Katarzyna Schröder – MOPS)

Wznowienie usług  
Złotej Rączki

Od 6 lipca wznowiona została usługa Złotej 
Rączki dla seniorów. Zgłoszeń drobnych 
napraw niewymagających natychmiasto-
wej interwencji można dokonywać za po-
średnictwem infolinii Srebrnego Telefonu  
32 251 69 00. Infolinia czynna jest od po-
niedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 
15.30. Więcej na www.mops.katowice.
pl w zakładce „SENIORZY”. 

(RED)

Powoli wracamy 
do normalności. 
Można zamówić naprawę 
u „Złotej Raczki”, 
spotkać się przy kawie 
czy herbacie, skorzystać 
z zajęć  w Centrum
Seniora czy też aktywnie 
spędzić czas w Sportowym 
Uniwersytecie Seniora

Seniorzy dbają o aktywność, bo mają świadomość, że jest niezbędna i pozwala opóźnić procesy 
starzenia m.in. poprzez zwiększenie zakresu ruchomości stawów czy też poprawę kondycji
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KATOWICKI PAKIET DLA KULTURY

Literatura czasów pandemii
Katowicki Pakiet dla Kultury ogło-
szony 23 kwietnia przez prezydenta 
Marcina Krupę zawierał m.in. program 
wsparcia dla katowickich twórców li-
teratury. Zaprosiliśmy ich do wzię-
cia udziału w konkursie na utwory 
prozatorskie i poetyckie. Oprócz na-
gród finansowych, zachętą była rów-
nież publikacja wyróżnionych utwo-
rów w całości lub we fragmentach 
na łamach „Naszych Katowic”. Przed-
stawiamy kolejne utwory nagrodzo-
ne w konkursie. Wszystkie nagrodzo-
ne prace Piotra Rybaka znajdziecie 
na miasto-ogrodow.eu.

Wiersznik  
czasów zarazy
13.03.2020
Dobrze zostać w domu 
Wtedy mniej bolą płuca 
Przerażone czymś nieznanym 
Utulone w ciszy sakramentu 
Ciepłej herbaty i kartki 
Na której napisane 
Do zobaczenia

14.03.2020
Wyhamowaliśmy wszyscy 
W naszym olbrzymim nagłym pędzie 
Gdzie teraz skłonić głowę 
Gdzie postawić stopę 
Cztery ściany mieszkania 
Wyznaczają trajektorię Lotu który tak i tak 
Zakończy się otwarciem okien

16.03.2020
Tyś jest moja Ziemia Święta 
Do której chcę wyruszyć 
Jak to się wszystko zakończy 
Zapadnę się po uszy 
Tyś jest mój chleb powszedni 
Który kroję z radością 
Jak to się wszystko zakończy 
Podzielę się też z Tobą 
Tyś jest mój dom przestronny 
W którym utknęliśmy we dwoje 
Jak to się wszystko zakończy 

17.03.2020
Gdy wymknięcie się do parku 
Jest grzechem 
Robienie zakupów przestępstwem 
Jazda windą zagrożeniem 
Oddech Twój niebezpieczeństwem 
W ogóle ponadto i zatem 
Coś tam łamie w kościach 
Coś tam nie takie Stanowczo i odgórnie 
Pozostaje mi Krzyknąć Bracie

19.03.2020
Nigdy niczego nie planowałam 
Mam cztery pisaki w kolorach tęczy 
Nieużywane do tej pory 
Leżały sobie bezużyteczne 
Zaplanuj ze mną życie 
Oddech i powietrze 

Nie rysuj mi baranka 
Narysuj mi siebie

21.03.2020
Czuję się jak robak 
Który ma się zamienić w motyla 
I jeszcze tego nie wie 
Nic więcej nie wiem o robakach 
A o motylach tyle 
Że są piękne że lecą 
Do swej miłości 
Na śmierć i życie 
Ì że je czasem łapią w siatkę 
Tacy jak ja

22.03.2020
Odcięci od zajęć 
Szkolnymi nożyczkami 
Wycinamy się wzajemnie 
Na zmianę Malujemy farbkami 
I ręce i buzię 
Choć nikt nas nie sprawdza 
Wcale 
Przyklejamy serduszka 
I korale 
Nanizujemy na nitki 
Długie 
Czasami to walnie 
Wszystko o ścianę 
Wtedy zabieramy się 
Po raz drugi

24.03.2020
Wymyślamy dobre rzeczy 
Z rozpaczy 
Z nerwów próbujemy uprząść 
Kłębek nici 
Który powiąże nas ze sobą 
Sadzimy pomidory 
Na wacie organicznej 
A sałatę hodujemy 
W nieczynnych bankomatach 
Dopuszczamy się kradzieży 
Ciszy o świcie 
A nocą śnimy Życie

28.03.2020
A może tego nie ma 
Co jest Przez gazety i internet 
Płynie fala 
I zalewa nam 
Mózgi doszczętnie 
A może jesteś 
Ty I nasz pies 
Co patrzy na nas 
Potulnie 
I niepokrętnie 
I jeszcze coś takiego 
W przestworzach 
Jeszcze coś 
Maleńkiego 
Co da nam Nadzieję

31.03.2020
W Księżycu jest tyle poezji 
Że nic do niego nie mam 
Jako poety 
Rozdziela hojnie swoje 

Światło nad ludzi 
Zwierzęta i las 
Po cichutku świeci i 
Zagląda ludziom do okien 
Zwyczajem poety 
Kiedy inni idą już spać
Dobranoc

01.04.2020
Przede wszystkim należy zrobić 
Porządki przed rozpaczą 
Dokładnie ułożyć swoje 
Sprawy na półki wspomnień 
Przetrzeć ściereczką blaty 
Z kurzu sentymentów 
A dywany wyczyścić 
Z nieudanych wypraw 
Wtedy można już spokojnie 
Przyjąć przyjaciół 
I powiedzieć im 
To nie koniec
Noc najlepiej oddaje ciszę 
Kiedy nasze oddechy 
Miarowo pracują serce 
Lekko zwalnia a oczy 
Wypatrują niemożliwego 
Przytulam się do Ciebie 
Wspierając 
Cię na ramieniu 
Jak rannego ptaka 
Który potrzebuje chwili 
Odpoczynku aby znowu 
Rano móc zapytać 
Dlaczego

02.04.2020
Mycie rąk jako podstawa 
Punkt wyjściowy wszystkich 
Dalszych obostrzeń pozostanie 
Jak naturalna pamiątka 
Wspomnienie codzienny rytuał 
Oddawany na cześć życia 
Jedynie ludzki jak chleb 
Powszedni wino i sól 
Będziemy wzajemnie myć 
Sobie ręce na znak pojednania 
Gdy wrócimy już do siebie

03.04.2020
Chaos to jest jednak coś 
Co nas teraz porządkuje 
Każe stanąć na głowie 
I na chwilę się zatrzymać 
To dziwne sprawy które 
Nachodzą się jedna na drugą 
W czasie kiedy właściwie 
Powinien być na nie czas 
To dziwne pęknięcia podskórne 
Których echo odbija się nam 
W ramionach wyciągniętych 
Do siebie na przekór
W tej ciszy słychać 
Dzieci zabawy długie 
Ponad lotem drewnianych 
Samolotów i śpiących lalek 
W wózkach Przechodzi anioł czasu 
I tuli je do snu 
Kiedy się zbudzą będą 

Mechanikami olbrzymich 
Maszyn i żonami czekającymi 
Na nich z kolacją na białych 
Obrusach 
Albo na odwrót 
Teraz zasypiają 
Nieświadomie 
Pełni swego Szczęścia

04.04.2020
Musimy wyrównać nasze 
Zegary nastawić wskazówki 
Dokładnie z tego co było 
Na to co jest z tego co by się 
Chciało na to co można 
Trudna to praca wymagająca 
Bo jak się dogadać co komu 
Pasuje co kto sobie wyobraża 
Gdy wkoło wszystko legło 
Jak piach w wielkiej klepsydrze 
Świata której odłamki 
Powbijały nam się w dłonie 
A resztki i tak trzeba pozbierać

05.04.2020
Chce mi się napisać 
Pozytywny wiersz 
Za chwilę wyrosną kiełki 
I puszczą nowalijki 
A Słońce przygrzeje mocniej 
Jak spracowany szczęśliwy 
Maszynista co to do pieca 
Wrzucił więcej węgla 
I ta lokomotywa pognała 
Szybciej przez co dzień się 
Wydłużył do niebotycznych 
Rozmiarów nie do ogarnięcia 
Szczypiorek w 
Twoich ustach Będzie smakował jak zawsze 
Ostro

06.04.2020
Gdy trzeba będzie 
Zawołaj a przybędę na 
Koniu porady 
Dom posprzątać 
Dzieci wychować 
Co sobie właśnie 
Zamarzysz 
Przytulić 
Cię mocno 
Psy wyprowadzić 
I zadbać o zdanie 
Koślawe 
Powiedz mi tylko 
Czy też mnie kochasz 
To klucz do całej 
Zabawy

PIOTR RYBAK
Urodził się w Katowicach  
w 1969 roku. W 1996 roku ukończył 
PWST w Krakowie. Pracuje jako ak-
tor w teatrach Śląska (Teatr Korez, Arte 
Creatura, Teatr Moich Marzeń i Rze-
szowa (Ave Teatr). W 2002 roku de-
biutował wierszami w miesięcznikach 
„Śląsk” i „Przegląd Powszechny”. Pi-
sze również piosenki. W 2007 roku brał 
udział w finałach przeglądu piosenki au-
torskiej OPPA w Warszawie.
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Lubiane i tłumnie odwiedzane przez 
katowiczan Koncerty Promena-
dowe wracają w sierpniu w nowej 
formie. Na spotkania z najlepszą 

muzyką Miasto Ogrodów zaprasza w każdy 
czwartek do swojej sali koncertowej. Wstęp, 
jak zawsze wolny, ale trzeba zaopatrzyć się  
w wejściówkę!

Koncerty promenadowe „Od Bacha do 
Beatlesów” są od lat ważną częścią kalenda-
rza kulturalnego Katowic. Czyniąc zadość 
tradycji mimo ograniczeń związanych z pan-
demią, także w tym roku Miasto Ogrodów 
chce zaprosić melomanów na letnie spotka-
nia z muzyką klasyczną i rozrywkową. 

Cykl „Promenada po muzyce” daje możli-
wość posłuchania doskonałej muzyki w bez-
piecznych warunkach sali koncertowej Miasta 
Ogrodów na placu Sejmu Śląskiego. 

Podczas czterech czwartkowych wie-
czorów czeka na nas zróżnicowany reper-
tuar. Podczas pierwszego z nich usłyszymy 
świeże i autentyczne piosenki śląskiego zespołu 
Dominiki Kierpiec-Kontny SĄSTĄD. Nietu-
zinkowemu brzmieniu głosu wokalistki towa-
rzyszą soczyste dźwięki wiolonczeli i mocne 
brzmienia kontrabasu, wzmocnione o elektro-
nikę i dodatki pianistyczne. 

Muzykę bałkańską, klezmerską oraz 
polską w autorskich aranżacjach pełnego 

słowiańskiej energii zaprezentuje zespół 
DANCE OF FIRE. Następnie czeka na nas 
dwójka utalentowanych pianistów –Łukasz 
Szubski i Krzysztof Włodarczyk, czyli DO-
MBROVA PIANO DUO. Obaj bez przeszkód 
łączą w swoim repertuarze kompozycje kla-
syczne i przeboje Nirvany.

Finał to pełne wyrafinowanego humoru 
spotkanie z muzyczną akrobatyką zespołu 
THE THREEX. Ci artyści z Bielska-Bia-
łej rzadko występują w Polsce. Częściej 
spotkać ich można za granicą. A szkoda, 
bo z lekkością, fantazją i humorem żon-
glują stylami. „Sonata Księżycowa” Beetho-
vena w fuzji z Metallicą i Morricone? „Lot 

Trzmiela” w towarzystwie „Tanga” Piaz-
zolli? Żonglerka smyczkami i muzyka 
Smetany? To trzeba nie tylko usłyszeć, 
ale i zobaczyć.

Na bezpłatne koncerty można się wy-
brać w każdy czwartek sierpnia o godz. 
18.00. Tradycyjnie poprzedzi je słowo 
wstępne w przystępny i ciekawy sposób przy-
bliżające tematykę spotkania.

Ze względu na obostrzenia pandemiczne 
liczba miejsc na sali jest ograniczona do 250 
osób, a na koncerty obowiązują wejściówki. 
Wejściówki (2 na osobę) można zarezerwo-
wać, pisząc na adres: rezerwacje@miasto-
-ogrodow.eu

KONCERTY PROMENADOWE NA NOWO

PROGRAM
Czwartki, godz. 18.00

Sala koncertowa Katowice Miasto 
Ogrodów (plac Sejmu Śląskiego 2)

Śląski luft session
6 sierpnia
Wystąpi zespół SąStąd
W programie polska piosenka lat 60., kom-
pozycje autorskie z debiutanckiej płyty 
„GRUNT” oraz kilka niespodzianek idealnych 
na tę porę roku. 

Muzyka źródeł
13 sierpnia
Kwartet klarnetowy Dance of Fire
W programie kompozycje pełne bałkańskiej 
energii, polskiej spontaniczności i liryzmu 
oraz klezmerskiej wirtuozerii.

Mission impossible 
na cztery ręce
20 sierpnia
Duet fortepianowy Dombrova Piano Duo
W programie najpiękniejsze kompozycje 
klasycznej oraz największe przeboje muzyki 
rozrywkowej i filmowej. Od Stanisława Mo-
niuszki, przez George’a Gershwina, Franza 
Liszta, Astora Piazzollę, Edwarda Griega po 
Ennio Morricone, boogie-woogie i Nirwanę. 

Z klasyką (nie)poważnie
27 sierpnia
Trio The ThreeX
W programie muzyczne podróże przez utwory 
wielkich kompozytorów (Beethoven, Piazzol-
la, Ennio Morricone) podane w lekkiej i fascy-
nującej formie. Wirtuozeria i humor w jednym!
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Katowice Miasto Ogrodów

Instytut Kultury  
im. Krystyny Bochenek
pl. Sejmu Śląskiego 2

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

www.miasto-ogrodow.eu

KONCERTY

PROMENADA PO MUZYCE
Każdy czwartek sierpnia, godz. 18.00. Sala 
koncertowa KMO (plac Sejmu Śląskiego 2)
UWAGA! Ze względu na obostrzenia pandemiczne 
liczba miejsc na sali jest ograniczona do 250 osób, 
a na koncerty obowiązują wejściówki. Bezpłatne 
wejściówki (2 na osobę) można zarezerwować, 
pisząc na adres: rezerwacje@miasto-ogrodow.eu

Śląski Luft Session
6 sierpnia 
Wystąpi zespół SąStąd
W programie polska piosenka lat 60., kompozycje 
autorskie z debiutanckiej płyty „GRUNT” oraz mu-
zyczne niespodzianki w sam raz na lato!

Muzyka źródeł
13 sierpnia
Wystąpi kwartet klarnetowy Dance of Fire
W programie kompozycje pełne bałkańskiej ener-
gii, polskiej spontaniczności i liryzmu oraz kle-
zmerskiej wirtuozerii.

Mission Impossible 
na cztery ręce
20 sierpnia
Wystąpi duet fortepianowy Dombrova Piano Duo
W programie najpiękniejsze kompozycje muzyki kla-
sycznej oraz największe przeboje muzyki rozrywkowej 
i filmowej. Od Stanisława Moniuszki, przez George’a  
Gershwina, Franza Liszta, Astora Piazzollę, Edvarda 
Griega po Ennio Morricone, boogie-woogie i Nirwanę. 

Z klasyką (nie)poważnie
27 sierpnia
Wystąpi trio crossoverowe The ThreeX
W programie muzyczne podróże przez utwory wiel-
kich kompozytorów (Beethoven, Piazzolla, Ennio 
Morricone) podane w lekkiej i fascynującej formie. 
Wirtuozeria i humor w jednym!

WYSTAWY

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

Galerie czynne od wtorku do niedzieli, w godz. 
11.00–19.00. Prosimy zapoznać się z zasadami 
zwiedzania. 

Galeria Pusta: „Excellence 
FIAP Polska 2” / wystawa 
zbiorowa Międzynarodowej 
Federacji Sztuki Fotograficznej
Wystawa potrwa do 13 września

Galeria Miasta Ogrodów: 
Michał Cała „Śląsk 75–92” 
(wystawa fotografii)
Wystawa potrwa do 19 września

Galeria 5: „Być może tak było”  
/ wystawa zbiorowa
Wystawa potrwa do 9 września

Galeria Engram: Henning Bolte 
„DrawNotes” / w ramach 9. 
Katowice JazzArt Festival
Wystawa potrwa do 6 września

Ściana Sztuki Dziecka: 
„Domek ogrodnika”
Wystawa prac dzieci oraz fotografii autorstwa 
Andrzeja Olszanowskiego zrealizowana w ramach 
projektu „Future Artist – Spotkanie”

Wystawa potrwa do 15 sierpnia

AKCJA LATO W MIEŚCIE

Muzyczny Świat Zagadek
Zapraszamy na Letnie Półkolonie Muzyczne w for-
mule spotkań na żywo dla grup zorganizowanych 
oraz dzieci zgłaszanych indywidualnie.

Sierpień to warsztaty dwa razy w ty-
godniu, we wtorki i w czwartki
Harmonogram spotkań:
godz. 10.00 – grupy zorganizowane (do 20 osób 
wraz z opiekunami)
godz. 11.30 – grupy zorganizowane (do 20 osób 
wraz z opiekunami)

godz. 13.00 – dzieci (3–6 lat) zgłaszane indywidu-
alnie (do 10 osób) 
godz. 14.30 – dzieci (7–9 lat) zgłaszane indywidu-
alnie (do 10 osób)
godz. 16.00 – młodzież (10–15 lat) zapisywana 
indywidualnie (do 10 osób)
Warsztaty bezpłatne, obowiązują zapisy, liczba miejsc 
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń: zdzislaw.
smucerowic@miasto-ogrodow.eu, tel. 693 358 371

MUZYKODROM

Wakacyjne śpiewanki  
z Violin di cz. 2
8 sierpnia
Drugie wakacyjne spotkanie dla niemowląt i ma-
łych dzieci będzie podróżą po melodiach świata. 
Godz. 10.30 (Muzykodrom dla niemowląt i małych 
dzieci). Sala kameralna (II piętro, sala 211)
Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy, de-
cyduje kolejność zgłoszeń

Impro-dźwięki
8 sierpnia
Zastanawiasz się, czy każdy z nas może być arty-
stą, śpiewać, tańczyć, komponować?
Godz. 12.30 (Muzykodrom dla dzieci 6–9 lat). Sala 
kameralna (II piętro, sala 211)
Obowiązują zapisy, decyduje kolejność zgłoszeń

Szwendania rodzinne
Specjalnie z okazji wakacji i akcji Lato w Mieście 
2020, wznawiamy cykl wycieczek pod hasłem: 
„Śląsko-zagłębiowskie szwendania okoliczne”. Ze 
względów bezpieczeństwa proponujemy zdecydo-
wanie krótsze trasy spacerowe, które przejdą bez 
przeszkód i małe dzieci, i osoby starsze. Udział 
bezpłatny. Obowiązkowe zakrycie twarzy (masecz-
ki). Informacje: pawel.graja[at]miasto-ogrodow.eu
1 sierpnia – Gliwicka i Załęże, przejście terenami 
zielonymi w rejon kopalni Wujek. Historia katowic-
kiego Montparnassu
22 sierpnia – spacer peryferiami Koszutki, Bogu-
cic oraz Dąbrówki Małej (Cellarów). Pozostałości 
folwarku z 1853 roku – bodaj najstarszych nadal 
stojących budynków na terenie miasta

Wakacje z Future Artist online
W ramach akcji Lato w Mieście 2020 zapraszamy 
do Pracowni Leśnej Sztuki!
Projekt Future Artist edycja Spotkanie oraz Pra-
cownia Edukacji Żywej zapraszają na wakacyjne 
i familijne warsztaty twórcze online.

Do 31 sierpnia
Pracownia Leśnej Edukacji to wirtualne spotkania 
dla dzieci, rodziców i wszystkich ciekawych świa-
ta, łączące tematykę sztuki współczesnej z obser-
wacjami świata przyrody.

Porady na glanc
Chcesz zmienić swój plac, fragment ogrodu, 
a może balkon lub kwietnik? Zgłoś się do nas – 
w ramach cyklicznego programu online pokażemy 
jak to zrobić, doradzimy, zaproponujemy rozwią-
zania! W tym wyjątkowym roku chcemy oddać 
projekt dosłownie w ręce mieszkańców Katowic 
i zobaczyć, co jesteście w stanie zrobić z naszym 
wsparciem merytorycznym. Jeśli macie jakiś po-
mysł lub potrzeby dotyczące swojej najbliższej 
przestrzeni (podwórko lub balkon) i nie wiecie, 
jak je zrealizować, wyślijcie do nas maila z krótką 
informacją oraz materiałami wizualnymi (min. 4 
zdjęcia lub filmik). Na zgłoszenia czekamy pod ad-
resem: png@miastoogrodow.eu

Centrum Sztuki Filmowej  
Kino Kosmos

ul. Sokolska 66;  
tel. 32 258 05 08 (program)

e-mail: kasa@kosmos.katowice.pl
rezerwacja biletów: 32 258 05 08

www.kosmos.katowice.pl

OPEROWE LATO

Miłośników opery zapraszamy na retransmi-
sje oper z Metropolitan Opera w Nowym Jorku 
w gwiazdorskiej obsadzie. W programie sierpnio-
wym: „Don Pasquale” G. Donizettiego z udziałem 
sopranistki Anny Netrebko i polskiego barytona 
Mariusza Kwietnia (1 sierpnia, godz. 17.30 ) oraz 
„Wesele Figara” W.A. Mozarta z Ildarem Abdra-
zakovem w roli tytułowej (22 sierpnia, godz. 
17.30).

PORA DLA SENIORA

W cyklu dopołudniowych seansów dla seniorów 
w sierpniu proponujemy adaptację kultowej po-
wieści Mary Louise Alcott o losach sióstr March 
„Małe kobietki” (12 sierpnia, godz. 11.00) oraz 
francuski film obyczajowy z Catherine Deneuve 
i Juliette Binoche „Prawda” (26 sierpnia, godz. 
11.00). 

RETRANSMISJA SPEKTAKLU 
Z LONDYNU

14 sierpnia o godz. 18.30 zapraszamy na komedię 
„Człowiek dwóch szefów”, współczesną adaptację 
sztuki C. Goldoniego z Jamesem Cordenem w roli 
tytułowej. Spektakl z polskimi napisami.

Rialto
ul. św. Jana 24;  

tel. 32 251 04 31
e-mail: program@rialto.katowice.pl

rezerwacja@rialto.katowice.pl
www.rialto.katowice.pl

WIELKA SZTUKA  
W KINOTEATRZE RIALTO

Salvador Dali. W poszukiwaniu  
nieśmiertelności  
(reż. D Pujol, Hiszpania)
2 sierpnia, godz. 18.00

Młody Picasso  
(reż. P. Grabsky,  
Wielka Brytania)
16 sierpnia, godz. 18.00

Peggy Guggenheim:  
uzależniona od sztuki 
(reż. L.I. Vreeland, USA)
22 sierpnia, 18.00

Bilety: 25 zł



21www.katowice.eu INFORMATOR

WIELCY KOMPOZYTORZY

W poszukiwaniu Mozarta  
(reż. P. Grabsky, Wielka Brytania)
9 sierpnia, godz. 17.30 
30 sierpnia, godz. 15.00

W poszukiwaniu Haydna  
(reż. P. Grabsky, 
Wielka Brytania)
23 sierpnia, godz. 15.00
Bilety: 15 zł (ulgowe), 17 zł (normalne)

Cinema Italia Oggi 2020 
– Przegląd Nowego 
Kina Włoskiego
21–29 sierpnia
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NASZE

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

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

BibliotekaSlaskaKatowice/

plac Rady Europy 1

Biblioteki Śląska czynna w sierpniu!

W tym roku – po raz pierwszy – będziemy otwarci 
także w sierpniu. W odpowiedzi na liczne prośby 
czytelników uruchomimy także jedną czytelnię. 
Regulamin korzystania zostanie opublikowany 
na stronie internetowej Biblioteki Śląskiej. W tro-
sce o wspólne bezpieczeństwo w czasie epidemii 
utrzymujemy specjalne środki ostrożności. 
Wypożyczalnia:
poniedziałek–piątek, od 10.00 do 18.00
Czytelnia Główna:
poniedziałek–piątek, od 10.00 do 14.00

W weekendy biblioteka jest nieczynna

Wystawa „Domy bezdomne”
Ekspozycja opowiada o znikającej architekturze 
ceglanej na górnośląskiej wsi i jest zwieńczeniem 
projektu fotograficznego rozpoczętego w 2016 
roku przez Dorotę Brauntsch pod nazwą „Cegla-
ne domy” (facebook.com/cegalnedomy). W swej 
pracy skupiła się na obszarze historycznej ziemi 
pszczyńskiej, fotografowane stare ceglane budyn-
ki to zarówno duże gospodarstwa wiejskie budo-
wane w okolicach Pszczyny już w połowie XIX wie-
ku, jak i mniejsze domy, pochodzące z pierwszej 
połowy XX wieku.

Akcja powieści – Katowice! 
– cykl spotkań online
Katowice to bohater cyklu spotkań z  pisarzami, 
którzy akcje swoich książek powiązali ze stolicą 
Górnego Śląska. W lipcu rozmawialiśmy z Martą 
Matyszczak, Martą Fox, Martą Obuch i Magdaleną 
Majcher. Prowadzenie: red. Maria Olecha-Lisiecka.
3 sierpnia zapraszamy na spotkanie z Mariuszem 
Czubajem – online na Facebooku Biblioteki Ślą-
skiej o godz. 18.00. Prowadzenie: red. Agnieszka 
Strzemińska.
Cykl realizowany jest we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Bibliotekarzy Polskich – Okręg Śląski. 
Projekt współfinansowany ze środków budżetu 
Miasta Katowice.

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej 
ul. Francuska 12 

domoswiatowy@bs.katowice.pl,  
tel. 32 255 43 21

Adrian Wykrota – „Interferencje”–  
wystawa online 
(14 sierpnia – 30 września) 
„Interferencje” to cykl zdjęć wykonanych w okresie 
15–29 marca 2020 roku (przykładowy okres za-
lecanej kwarantanny). Fotograf wykonywał jedno 
zdjęcie dziennie, dokumentując miejsca zazwyczaj 
tłoczne, uczęszczane czy kojarzące się z wol-
nością lub beztroską zwyczajności (zachowując 
wszelkie procedury bezpieczeństwa).
Wystawa realizowana jest w ramach projektu „Pola 
widzenia książki – kontekst”, dofinansowanego ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej 
ul. Ligonia 7 

ibr@bs.katowice.pl, ibr.bs.katowice.pl/,  
tel. 32 251 98 51 wew. 305

„Silesia GO!  
Rajd po województwie śląskim”
Instytut Badań Regionalnych stworzył edu-
kacyjną grę planszową „Silesia GO! Rajd 
po województwie śląskim”. To świetna zabawa 
dla dzieci i dorosłych, a przy okazji promocja 
regionu. Pytania dotyczą różnych dziedzin – 
polskiej Sahary, rybnickiego morza, śląskiego 
Kopciuszka, żywieckich Habsburgów czy mysło-
wickiego wokalisty. Wielokolorowa plansza, blisko 
80 kart do gry oraz instrukcja zawierająca zasady 
rozgrywki są całkowicie bezpłatne i przeznaczo-
ne do samodzielnego wydruku. Gra do pobrania 
pod linkiem ibr.bs.katowice.pl/?p=3053

Instytut Dokumentacji Architektury  
Biblioteki Śląskiej  
ul. Francuska 12 

e-mail: ida@bs.katowice.pl, tel. 605 057 127

„Sierpień z architektem 
Jerzym Gottfriedem”
W ramach comiesięcznych cyklicznych spotkań 
z architektami IDA BŚ zaprezentuje twórczość Je-
rzego Gottfrieda – jednego z najwybitniejszych ar-
chitektów powojennej Polski, który indywidualnie 
oraz wspólnie z Henrykiem Buszką i Aleksandrem 
Frantą (zespół „Zielone Konie”) współtworzył no-
woczesny obraz Górnego Śląska, m.in. nieistnie-
jący biurowiec DOKP przy katowickim Rondzie, 
halę wystawową „Kapelusz” w Parku Śląskim oraz 
Teatr Ziemi Rybnickiej w Rybniku. Prezentacja bę-
dzie miała miejsce na profilu FB IDY BŚ i obejmie 
wystawę pt. „Architekt Jerzy Gottfried. Uczniowie 
cieśli”, katalog ww. wystawy oraz film Jana Zuba 
z cyklu „Filmoteka Śląskich Portretów Mówio-
nych”.

Miejska  
Biblioteka Publiczna 

ul. Kossutha 11;  
tel. 32 254 60 98

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

„BIBLIOTEKA NATURALNIE”

Lato z Książką w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej 
w Katowicach
W te wakacje w ramach akcji Lato z Książką wy-
bieramy Bibliotekę! Stawiamy na działania na łonie 
natury i w zgodzie z naturą. Wczuwać będziemy się 
w rytm naszej planety i słuchać sygnałów, które do 
nas wysyła. Co to znaczy być minimalistą? Być 
zero waste? Co realnie możemy robić dla naszej 
planety? Tym razem zapraszamy do międzypo-
koleniowego spędzania lata. W naturalny sposób 
każdy znajdzie w naszej ofercie coś dla siebie. 
Będziemy proponować spotkania, warsztaty, miej-
sca, które warto odwiedzić, zabawy i gry literackie 
oraz quizy, ale przede wszystkim literaturę na lato. 
A wszystko to można będzie bezkarnie robić natu-
ralnie w otoczeniu przyrody. O wszystkim będzie-
my informować na stronie Biblioteki oraz profilu 
Facebook Biblioteki oraz filii.
Zapraszamy do udziału w akcji Lato z Książką „Bi-
blioteka naturalnie” wirtualnie w lipcu i sierpniu.

MDK „Południe”

ul. Boya-Żeleńskiego 83
tel. 32 209 47 72

e-mail: mdk@mdkpoludnie.com
www.mdkpoludnie.com

Kostuchna, 
ul. T. Boya-Żeleńskiego 83 

tel. 32 209 47 72

MDK „POŁUDNIE” W SIECI

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w zaję-
ciach online. Oferta jest różnorodna i stale obecna 
na stronie www.mdkpoludnie.com. Proponujemy 
m.in.:

Warsztaty artystyczne
Akwarela, rysunek, malarstwo szpachelkowe 
z Pawłem Synowcem.

Kierunek południe
Wycieczki do wyjątkowych miejsc południowych 
Katowic.

Śpiewajki z południa
Bajki dla najmłodszych czyta i śpiewa Ania Bratek.

Rytmika bez wirusika
Zajęcia taneczne dla dzieci.

Gramy i śpiewamy z Fedakami
Warsztaty tańców regionalnych prowadzone przez 
„Kapelę Fedaków”.

AKCJA „LATO W MIEŚCIE 2020”

UWAGA! W związku z sytuacją epidemiolo-
giczną i obowiązującymi zasadami bezpiecz-
nego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych 
w domu kultury na wszystkie imprezy i zajęcia 
obowiązują zapisy. Prosimy o telefoniczne 
zgłoszenia chęci uczestnictwa w biurach MDK.

MDK „POŁUDNIE” W KOSTUCHNIE

Letni seans filmowy
poniedziałki, czwartki, godz. 10.00–11.30
Animowane hity kinowe dla najmłodszych.

Zajęcia ruchowe  
z elementami samoobrony
wtorki, godz. 10.00–12.00
Zajęcia dla dzieci.

Warsztaty bębniarskie
wtorki, godz. 10.00–13.00
Nauka gry na bębnach, którą zwieńczymy kon-
certem na scenie w Kostuchnie. Zajęcia dla tych, 
którzy lubią twórczy hałas i mają poczucie rytmu. 
Prowadzi Paweł Synowiec.

Retro animacje
środy, godz. 10.00–11.30
Projekcje filmowe, w których przypomnimy Reksia, 
Bolka i Lolka i innych bohaterów naszego dzieciństwa.
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Mała Akademia Malarstwa
środy, godz. 12.00–14.00
Młodzieżowe warsztaty artystyczne z Pawłem Sy-
nowcem.

Samoobrona dla każdego
środy, godz. 17.00
Otwarte zajęcia dla każdego, kto chce poprawić 
kondycję i pewniej się poczuć.

Warsztaty malarstwa
czwartki, godz. 15.00
Otwarte warsztaty artystyczne prowadzone przez 
Pawła Synowca.

MDK „POŁUDNIE”  
W MURCKACH

Pracownia działań twórczych
poniedziałki, godz. 10.00–13.00
Zajęcia z zakresu szeroko pojętej plastyki, tworze-
nie form przestrzennych z różnych materiałów.

Warsztaty rytmiczne  
ze Stokrotką
wtorki, czwartki, godz. 10.00–13.00

Tańczymy i muzykujemy
środy, godz. 10.00–13.00
Iga Fedak („Kapela Fedaków”) poprowadzi warsz-
taty tańców regionalnych. Poznamy też lokalne 
śpiewki i instrumenty.

„Uciaprane z gliny” – 
warsztaty rzeźbiarskie
czwartki, godz. 10.00–13.00
Zajęcia oparte na wzornictwie lokalnym i śląskich 
tradycjach.

MDK „POŁUDNIE”  
W ZARZECZU

Gry i zabawy plenerowe
poniedziałki, wtorki, czwartki,  
godz. 10.00–13.00
Animacje w plenerze z chustą i szarfami. Nauczy-
my się żonglerki oraz puszczania gigantycznych 
baniek mydlanych. W programie również konkursy 
sprawnościowe.

Warsztaty artystyczne
poniedziałki, wtorki, czwartki,  
godz. 10.00–13.00
Na zajęciach poznamy różne techniki plastyczne 
oraz stworzymy coś wyjątkowego.

MDK „POŁUDNIE”  
W PODLESIU

Eko warsztaty artystyczne
poniedziałki, środy, piątki,  
godz. 10.00–12.00
W myśl hasła „nie wyrzucaj, wykorzystaj” stworzy-
my coś wspaniałego z materiałów wtórnych.

MDK „Ligota”

ul. Franciszkańska 33
tel. 32 252 32 34

e-mail: mdk@mdkligota.dt.pl
www.mdkligota.dt.pl

ZAJĘCIA BEZPŁATNE:

Warsztaty wokalno-muzyczne 3–7 sierpnia i 17–
21 sierpnia, godz.11.00–13.00
Warsztaty aktorsko-dubbingowe „Robimy bajkę” 
12, 14, 19, 21 sierpnia, godz. 9.00–11.00

Obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona

SIERPNIOWA WAKACYJNA OFERTA 
KULTURALNA „LETNIA PRZYGODA 

Z KULTURĄ”

Zajęcia płatne (wakacyjne ceny):
3–6 sierpnia, godz. 9.00–10.30, 11.00–12.30, 
13.00–14.30 – zajęcia w pracowni plastycznej 
(zajęcia 1,5 godz. – 10 zł)
10–21 sierpnia, godz. 9.00–15.30 – indywidualna 
nauka gry na pianinie (lekcja 30 min. – 20 zł)
17–21 sierpnia, godz. 10.30 –12.30, 13.00–15.00 
– warsztaty rękodzielnicze „Podróże po kulturach 
świata” (w programie m.in. warsztaty ceramiki, de-
coupage, filcowania; dwugodzinne zajęcia – 15 zł)
3, 5, 10, 12, 17, 19 sierpnia, godz. 16.00–19.00 – 
warsztaty mażoretkowe. Podział godzinowy i wie-
kowy: 16.00–17.00 od 6 do 10 lat, 17.00–18.00 od 
11 do 15 lat, 18.00–19.00 od 15 lat. Cena jednego 
warsztatu: 10 zł
Zapisy: Biuro Obsługi 32 252 32 34, 604 988 657, 
w godz. 9.00–14.00.
Ponadto zapraszamy do śledzenia naszych stron 
internetowych: www.mdkligota.pl oraz MDK „Ligo-
ta”/Facebook, na których prezentujemy w odcin-
kach m.in. historię Ligoty i powieść Jana Witaszka 
„Saga Warcisława”.

MDK „Koszutka”

ul. Grażyńskiego 47 
ul. Krzyżowa 1

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

filiadab@mdkkoszutka.pl
www.mdkkoszutka.pl

ul. Grażyńskiego 47

AKCJA LATO W MIEŚCIE 2020

W ten deseń – jodełka, kreski, 
moro, cętki, kropki i kwiatki
1–14 sierpnia
Akcja Lato w Mieście 2020 trwa do 14 sierpnia 
w MDK „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47, 
a w niej:
Główka pracuje, czyli leśne quizy, krzyżówki, ka-
lambury, łamigłówki, złudzenia, a to wszystko 
w formie zabawy okraszonej solidną dawką wie-
dzy, która przyda się każdemu!
DIY – zrób to sam – leśne makiety i kreatywne pa-
tyczkowe konstrukcje, tworzenie masek z masy 
solnej i świata w miniaturze z wykorzystaniem pu-

dełek, a do tego wszystkiego kwiatowe szaleństwo 
i wspaniałe pompony. Do warsztatowej produkcji 
wykorzystamy materiały recyklingowe – wszystko 
w duchu EKO!
Oko na sztukę – zapoznanie z mistrzami malar-
stwa, których niezwykle kreatywne prace warto 
znać. Każdy z nich tworzył charakterystyczne 
„w ten deseń” dzieła: Paul Klee, Mondrian i Andy 
Warhol, Matisse, Jackson Pollock, Vincent van 
Gogh i Pablo Picasso. 
Zapraszamy dzieci w wieku 6–10 lat w poniedział-
ki, środy i piątki, o godz. 10.00–12.00.
Zapisy telefonicznie lub osobiście w sekretariacie 
MDK. Zajęcia są bezpłatne, liczba miejsc ograni-
czona. Nasze zajęcia są bezpieczne i przeprowa-
dzane w pełnym reżimie sanitarnym wyznaczonym 
dla instytucji kultury. Regulamin i zasady sani-
tarne dostępne są na naszej stronie internetowej 
www.mdkkoszutka.pl

Konkurs 50 przepisów na 50 lat MDK
1–31 sierpnia
Nasz konkurs to kulinarna podróż przez ostatnie 
5 dekad istnienia domu kultury. To również smak 
i zapach, które są jak wehikuł czasu – potrafią 
przenieść nas w odległe czasy, obudzić wspo-
mnienia jak za dotknięciem magicznej różdżki. Za-
pach ciepłego chleba przypomina rodzinny dom, 
smak truskawek kojarzy się z wakacjami u babci, 
a jagodzianki to wyprawy z kolegami do cukierni 
po szkole. Wszyscy pamiętamy smak pierwszego 
gofra z bitą śmietaną, kogel-mogel ucierany z ka-
kao, oranżadę w proszku, zupę pomidorową mamy, 
ciasto drożdżowe, które babcia piekła na rodzinne 
popołudnie lub kakao, które robiła mama, gdy było 
nam smutno. Bo wspomnienia mają smak!
Dlatego zapraszamy do udziału w smacznym 
wydarzeniu organizowanym na 50-lecie istnienia 
MDK „Koszutka” i to zupełnie online. Wystarczy, 
że przyślesz do nas swój przepis na adres mailowy 
domkultury@mdkkoszutka.pl. Regulamin i szcze-
góły konkursu na www.mdkkoszutka.pl i na Face-
booku

LETNIE KINO PLENEROWE  
NA OS. WITOSA

Dom Kultury na Witosa #LOOK! Vol. 3 (2020)
Terminy projekcji:
1 sierpnia, godz. 21.00–23.00, film „Zagubieni”, 
reż. Petr Zelenka
7 sierpnia, godz. 20.30–22.30, film „The Square”, 
reż. Ruben Östlund
8 sierpnia, godz. 20.30–22.30, film „Służąca”, reż. 
Chan-wook Park
14, 15 sierpnia, godz. 20.30–22.30
21, 22 sierpnia, godz. 20.00–22.00
28, 29 i 30 sierpnia, godz. 20.00–22.00
Liczba miejsc ograniczona do 100 osób. Szczegóły 
i regulamin uczestnictwa dostępne są na stronie 
mdkkoszutka.pl Wstęp wolny. Wydarzenie realizo-
wane w ramach projekt finansowanego z Budżetu 
Obywatelskiego w Katowicach

ul. Krzyżowa 1

AKCJA LATO W MIEŚCIE 2020

1–14 sierpnia
Z radością zapraszamy wszystkich młodych po-
szukiwaczy przygód w wieku od 7 do 12 lat do 
wyruszenia z nami w podróż po krainie wyobraź-
ni. Waszym przewodnikiem będzie sam Zaszybek! 

Nasz Skrzat zaplanował dla was spotkania pełne 
kreatywnych wyzwań i dobrej zabawy. Letnie 
przedpołudnia wypełnimy quizami, konkursami 
i grami składającymi się na Zaszybkowy Challen-
ge. Spróbujemy wyrazić wasze barwne osobo-
wości poprzez twórcze projekty i wybierzemy się 
na wielomilową wyprawę bez ruszania się z miej-
sca dzięki zajęciom storytellingu. 
Nasza ekspedycja w magiczny świat Zaszybko-
landii zaczyna się już 1 lipca. Widzimy się w każdy 
poniedziałek, środę i piątek, od 10.00 do 12.00.
Zapisy telefonicznie lub osobiście w sekretariacie 
MDK. Zajęcia są bezpłatne, liczba miejsc ograni-
czona. Nasze zajęcia są bezpieczne i przeprowa-
dzane w pełnym reżimie sanitarnym wyznaczonym 
dla instytucji kultury. Regulamin i zasady sani-
tarne dostępne są na naszej stronie internetowej 
www.mdkkoszutka.pl

Konkurs Spacer po Katowicach
1–31 sierpnia
Przez całe wakacje zapraszamy do udziału w na-
szym konkursie. Pokażcie swoje ulubione miejsca 
w naszym kochanym mieście. Opiszcie wasze 
trasy spacerowe lub inne szlaki codziennego prze-
mieszczania się, dorzućcie zdjęcia i zgłoście je do 
konkursu. Wystarczy wysłać zgłoszenie na maila 
filiadab@mdkkoszutka.pl lub dostarczyć osobiście 
do sekretariatu MDK. Pamiętajmy o zasadach bez-
pieczeństwa podczas poruszania się po mieście.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 sierpnia. 
Szczegóły na stronie www.mdkkoszutka.pl i na Fa-
cebooku

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

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

www.mdk.katowice.pl

Bezpieczne Miasto –  
samoobrona dla każdego
5, 12, 19, 26 sierpnia, godz. 17.00
Wstęp wolny, obowiązują zapisy 

„Mały Ceramik”
6, 13, 20, 27 sierpnia, godz. 10.00 
Zajęcia ceramiczne dla najmłodszych w ramach 
akcji Lato w Mieście 2020.
Obowiązują zapisy/liczba miejsc ograniczona 

Wystawa malarstwa 
Sabiny Pasoń, członki-
ni Grupy Janowskiej.
1–31 sierpnia
Wstęp wolny 

„Śląsk akwarelą malowany”
1–31 sierpnia
Wystawa online prac malarskich Joanny Bożek.

Wystawa online prac cera-
micznych Eweliny Kaganiec.
1–31 sierpnia

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

Kazimierz Kutz. Destylacje 
Sierpień/wrzesień
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Wystawa plenerowa, współorganizacja z Filmote-
ką Śląską i Instytucją Filmową Silesia Film w Ka-
towicach w ramach projektu ,,Rok z Kazimierzem 
Kutzem”.

Kulturalne Katowice* –  
seans filmowy ,,Mam to 
pod kontrolą”, Kino Światowid.
1 sierpnia, godz.18.00
Wstęp wolny, obowiązują zapisy

,,Wakacje z uśmiechem” 
w ramach Akcji Lato – 
Turniej gry w piłkarzyki
4 sierpnia, godz. 10.00–11.00
Wstęp wolny, obowiązują zapisy

Szopienicka Scena Piosenki 
Aktorskiej* – spektakl mu-
zyczny ,,Ni pies, ni wydra”,  
Beata Zarembianka 
i Dariusz Niebudek
9 sierpnia, godz. 17.00
Sala widowiskowa MDK na Burowcu, ul. Hallera 28. 
Bezpłatne wejściówki

,,Wakacje z uśmiechem” 
w ramach Akcji Lato – 
warsztaty plastyczne.
19–20 sierpnia, godz.10.00
Wstęp wolny, obowiązują zapisy

Szopienicka Scena 
Monodramu* – ,,Karin Stanek” 
– monodram muzyczny
23 sierpnia, godz. 17.00
Sala widowiskowa MDK na Burowcu, ul. Hallera 28. 
Bezpłatne wejściówki

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

AKCJA LATO W MIEŚCIE 2020

6, 13, 20 sierpnia, godz. 10.00 
Warsztaty animacji i zabawek optycznych: fenaki-
stiskop, zoetrop, taumatrop, praksiniskop, trady-
cyjna animacja poklatkowa.
Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy

Las w słoiku. Wakacyjny obraz 
z mchu – zajęcia florystyczne.
12 sierpnia, godz. 17.00
Wstęp: 50 zł. Obowiązują zapisy

Giszowiec Letnią Porą. 
Muzyczne pożegnanie wakacji.
29 sierpnia, godz. 16.00 
W programie: „Zuzanka i Utopce”, Teatr Trip, Ka-
baret Moherowe Berety, koncert De Silvers i ABBA 
M. Wydarzenie realizowane w ramach Inicjatywy 
Lokalnej.
Wstęp wolny
* Projekt Centrum Społecznościowe Szopki w Szo-
pienicach – I etap

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
RPO WSL 2014–2020

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

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

e-mail: sekretariatmdk@ 
mdkbogucice-zawodzie.pl

www.mdkbogucice-zawodzie.pl

Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne 
i ograniczoną liczbę osób mogących przebywać 
jednocześnie w pomieszczeniach na wszystkie za-
jęcia obowiązują wcześniejsze zapisy.

DZIAŁ „BOGUCICE”; ul. Markiefki 44A
Zadania realizowane w ramach projektu finanso-
wanego z funduszy UE „Bogucice – moje miejsce 
na ziemi. Program aktywności lokalnej”:

„Bery i bojki w godce ślonskiej” 
– spotkania z gwarą śląską
27 sierpnia, godz. 17.30.
Zapraszamy na kolejne spotkanie z gwarą śląską 
prowadzone przez Barbarę Szmatloch. Liczba 
miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.

DZIAŁ „ZAWODZIE”; ul. Marcinkowskiego 13A

AKCJA LATO W MIEŚCIE

3–21 sierpnia, poniedziałki, śro-
dy, piątki, godz. 10.00–14.00
Akcja Lato w Mieście 2020 – Kameralne Wakacje 
w Ogrodzie. Liczba miejsc ograniczona, obowiązu-
ją zapisy.

Zadania realizowane w ramach projektu „Działania 
kulturalne oraz rekreacyjne uzupełniające wspar-
cie w ramach programów aktywności lokalnej dla 
osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzin-
nego”:

„W zdrowym ciele,  
zdrowy duch” – warsztaty  
dla seniorów związane  
ze zdrowym trybem życia
4, 11, 18, 25 sierpnia, godz. 13.00
Warsztaty o tematyce zdrowotnej dla seniorów. 
Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

OFERTA ONLINE

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

Słuchowisko dla dzieci 
„O krasnoludkach i sierotce 
Marysi” Marii Konopnickiej
7, 14, 21, 28 sierpnia, godz. 18.00, FB

Muzeum Historii Katowic
ul. ks. J. Szafranka 9,  

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

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

ul. Szafranka 9  
tel. 32 256 18 10 

e-mail: mhk@mhk.katowice.pl

Wystawy stałe – „Z dziejów Katowic”; Wnętrza miesz-
czańskie: „W kamienicy mieszczańskiej. Codzienność 
i odświętność”; „U sąsiadów, na pokojach i w kuchni”

„II powstanie śląskie” 
od 17 sierpnia

Sympozjum naukowe –  
„Rok 1920 i II powstanie śląskie 
w Katowicach i na Śląsku 
w 100. rocznicę wybuchu” 
17 sierpnia, od godz. 10.00 do 14.00
sytuacji w 1920 roku oraz II powstaniu śląskiemu, 
które było kolejnym zrywem Ślązaków walczących 
o przyłączenie swojej małej ojczyzny do Polski. 
Podczas sympozjum zaprezentowane zostaną 
tematy obejmujące różne płaszczyzny, zarówno 
społeczne, polityczne, jak i kulturalne. W trakcie 
sympozjum zostanie pokazana również wystawa 
planszowa poświęcona omawianym zagadnieniom.

Obrazki z wystawy 
(…i magazynów) – Witkacy 
i Asymetryczna Dama 
„Dwoistość uczuć”
19 sierpnia, godz. 19.00
Cykl filmów dostępnych na profilu YouTube mu-
zeum. Pani Natalia Kruszyna opowiada w nim hi-
storie obrazów, które można znaleźć na naszych 
wystawach… i w naszych magazynach.

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

tel. 32 353 95 59

Wystawy stałe – „Wokół mistrzów Grupy Janow-
skiej”; „U nos w doma na Nikiszu”; „Woda i mydło 
najlepsze bielidło. W pralni i maglu na Nikiszowcu”

Wystawa fotograficzna 
Krzysztofa Gołucha „Hotel” 
do 31 sierpnia

Etnografki w sieci
12 sierpnia, godz. 19.00
Cykl filmów prezentujących zbiory Działu Etnologii 
Miasta na profilu YouTube muzeum. W poszcze-
gólnych odcinkach etnografki MHK pokażą i opo-
wiedzą o wybranych, interesujących eksponatach, 
które na co dzień możemy zobaczyć na wystawach 
stałych w naszym Oddziale na Nikiszowcu, i o ta-
kich, które znajdują się w muzealnych magazynach. 

Dział Teatralno-Filmowy, ul. Kopernika 11/2 
e-mail: ptf@mhk.katowice.pl, tel. 32 745 17 28 

lub 514 499 614

Wystawa stała – „Muzeum Barbary i Stanisława 
Ptaków”

Wystawa prac Joli 
Barnaś „CZUĆ” 
do 28 sierpnia

Internetowe zakończenie 
wystawy Joli Barnaś „CZUĆ”
27 sierpnia, godz. 18.00

Dział Grafiki im. Pawła Stellera  
ul. Kościuszki 47  

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

Wystawa stała – „Paweł Steller – katowiczanin 
z wyboru”

Wystawa malarstwa 
„Tajemniczy Batik Agnes Nagy” 
do 14 sierpnia

Muzeum Śląskie

ul. T. Dobrowolskiego 1  
tel. 32 213 08 70

www.muzeumslaskie.pl

Lato w Muzeum Śląskim, czyli cykl warsztatów let-
nich dla dzieci i młodzieży
Muzeum Śląskie zaprasza na cykl warsztatów 
skierowanych zarówno do najmłodszych widzów, 
jak i do młodzieży. Szereg wakacyjnych wydarzeń 
to dobra okazja do rozwijania twórczych aktywno-
ści. W repertuarze znajdują się m.in. warsztaty ani-
macji poklatkowej, plenerowe warsztaty malarskie 
czy warsztaty w pasiece. 
Fundacja Wielki Człowiek – Warsztaty Animacji 
See the Sound
See the Sound to weekendowe warsztaty animacji 
poklatkowej i  kreacji dźwięku prowadzone przez 
Wojtka Kukuczkę i  Jacka Czarkowskiego. Warsz-
taty kierowane są do osób zarówno zaawansowa-
nych w dziedzinie fotografii i animacji, jak i do cał-
kowicie początkujących uczestników. Warunkiem 
wzięcia udziału w  warsztatach jest posiadanie 
aparatu cyfrowego oraz statywu. Program jest 
każdorazowo profilowany pod  wymagania okre-
ślonej grupy warsztatowiczów. Podsumowaniem 
3-dniowego cyklu weekendowego jest pokaz fina-
łowy, na  którym prezentowane są realizacje kur-
santów wykonane podczas warsztatów. 
Wydarzenie jest bezpłatne i  skierowane do  osób 
powyżej 14. roku życia. Obowiązują wcześniejsze 
zapisy: warsztaty@wielkiczlowiek.pl lub  telefo-
nicznie 691 156 476
Terminy warsztatów: 21–23 sierpnia, 28–30 sierpnia
Letnie Plenery Malarskie
Plenerowe warsztaty malarskie to okazja do roz-
wijania twórczej aktywności. W  otoczeniu nowo-
czesnej architektury kompleksu budynków poko-
palnianych powstaną obrazy, które mogą się stać 
wyjątkową pamiątką z wizyty w muzeum. W two-
rzeniu obrazów wykonanych na profesjonalnym 
podobraziu pomoże nasza edukatorka. Dla każ-
dego z uczestników będzie przygotowany zestaw 
malarski, farby akrylowe, paleta malarska, pędzle 
oraz sztaluga. W razie niepogody spotkanie odbę-
dzie się w budynku dawnej Stolarni.
Do udziału w  zajęciach zapraszamy uczestników 
w wieku od 6 do 16 lat
Termin warsztatów: 22 sierpnia, godz. 11.00

Szczegóły oraz regulamin znajdują się  
na naszej stronie internetowej
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Rozrywka  
najwyższych lotów

W tym roku wszyscy poszukujący za-
równo duchowej uczty, jak i inteligentnej 
rozrywki powinni pojawić się na spek-
taklach Letniego Ogrodu Teatralnego. 
LOT funkcjonuje od 1998 roku i stał się 
trwałym fundamentem letniej rozrywki 
kulturalnej w Katowicach. – Za sprawą 
niezwykle lubianego i kreatywnego Mi-
rosława Neinerta, pomysłodawcy LOT-u,  
oraz dzięki zaangażowaniu całego ze-
społu Teatru Korez impreza ta stała się 
atrakcyjną wakacyjną propozycją, skie-
rowaną do mieszkańców naszego mia-
sta. Dlatego zachęcam katowiczan, by 
wybrali się na Letni Ogród Teatralny – 
mówi prezydent Marcin Krupa. 

Przed dorosłymi widzami cztery 
spektakle oraz występ kabaretu Hrabi, 
natomiast młodsza widownia może zo-
baczyć jeszcze pięć spektakli na żywo 
lub przez stronę internetową Letniego 
Ogrodu Teatralnego, transmitowanych 
przez COMTV. Sierpniowa część LOT-u  
dla starszych widzów rozpocznie się 
spektaklem „Inteligenci” Teatru Śląskiego 
w koprodukcji z Teatrem Korez. Z kato-
wickich teatrów na scenie w podcieniach 
zagości Teatr Gry i Ludzie z bajką „Mama 
bohatera” oraz spektakl „Staś i zła noga” 
Teatru Śląskiego w koprodukcji z Teatrem 
Lalki i Aktora Ateneum. W ostatnią sobotę 
Letniego Ogrodu Teatralnego w repertu-
arze najświeższy spektakl Teatru Korez 
„Nerwica natręctw”. I w tym roku nie za-
braknie krakowskich gości: teatru KTO ze 
spektaklem „Teatr telewizji” oraz teatru 
Bagatela, który jest corocznym bywalcem 
na scenie w podcieniach. 

Zapraszamy do zapoznania się 
z całym repertuarem oraz śledzenia 

informacji na Facebooku, stronie www.
letniogrodteatralny.pl oraz na www.ko-
rez.art.pl. Prosimy również o zapoznanie 
się z regulaminem imprezy.

Wakacje  
z Panem Kleksem

Jaka jest recepta na wakacje w mieście? 
Wakacje w Bajce Pana Kleksa w Katowi-
cach! To Centrum Nauki Kultury i Zabawy 
przy ul. Porcelanowej 23. Misją miejsca 
jest pokazywanie najmłodszym, że nauka 
nie musi być nudna. To świetne miejsce 
do spędzania czasu dla rodzin z dziećmi, 
w którym nie ma miejsca na nudę. Sie-
dem dni w tygodniu czeka bogaty pro-
gram atrakcji oraz półkolonie letnie dla 
najmłodszych. 

Wśród atrakcji m.in. warsztaty ma-
nualne i sensoryczne dla najmłodszych, 
podczas których dzieci poznają świat 
zapachów, smaków i dźwięków czy 
warsztaty naukowe, na których bohate-
rowie Pana Kleksa, Doktor Paj-Chi-Wo 
i Wielki Elektronik odkrywają sekrety 
świata nauki. Na innych warsztatach 
dzieci sprawdzą m.in., jak izoluje się 
DNA pomidora, stworzą własne kratery 
na księżycu czy wykonają chemiczne 
eksperymenty z użyciem produktów 
dostępnych w każdej kuchni. Będzie też 
wspólne czytanie bajek, bo tak jak Piegi 
Pana Kleksa dodają witalności, tak czy-
tanie od najmłodszych lat rozwija wy-
obraźnię i chęć poznawania świata!

Na wszystkie atrakcje w ciągu dnia obo-
wiązuje jeden, tańszy o 35% bilet. Oznacza 
to, że o 12.00 w południe można wziąć udział 
w warsztatach naukowych, pójść na zwie-
dzanie z Panem Kleksem o godz. 13.00, 
a o 16.00 odpocząć przy wspólnym czyta-
niu bajek. W ten sposób można spędzić miło 
czas zarówno w tygodniu, jak i w weekend. 

W Bajce Pana Kleksa organizowane 
są również półkolonie letnie. W każdy 
poniedziałek rozpoczynają się nowe, 
5-dniowe turnusy. Więcej informacji 
na www.bajkapanakleksa.pl. 

Wodne place zabaw, 
baseny i kąpieliska 
zapraszają

Nowo powstałe baseny na Burowcu (ul. 
Konna 2) i na Brynowie (ul. Kościuszki 
104) są otwarte dla mieszkańców przez 
cały tydzień w godzinach od 6.00 do 
22.00.  Pierwsze wejście do wody o godz. 
6.15, wyjście do godz. 21.30. Godzinowy 
bilet normalny kosztuje 8 zł, a ulgowy 4 zł.  
Zniżka przysługuje dzieciom i młodzieży 
do 26. roku życia, emerytom oraz oso-
bom niepełnosprawnym – za okazaniem 
odpowiedniego dokumentu (np. legity-
macji). Osoby spoza Katowic płacą dwu-
krotnie więcej, odpowiednio 16 zł i 8 zł  
za godzinę. Więcej informacji: basen 
„Burowiec” – tel. 32 78 82 680, burowiec.

wodociagi.katowice.pl; basen „Brynów” 
– tel. 32 78 82 465, brynow.wodociagi.ka-
towice.pl. Od otwarcia do 28 lipca baseny 
odwiedziło ponad 44 tys. osób.

Zapraszamy także na kąpieliska 
Bugla i Rolna. W ośrodku Rolna bilet 
normalny kosztuje 7 zł za cały dzień, 
a ulgowy 3 zł, a na Bugli odpowiednio 12 
i 6 zł. Dzieci do 7. roku życia płacą w obu 
miejscach 1 zł. Obiekty są czynne są 
w godzinach od 10.00 do 19.00 od ponie-
działku do piątku oraz od 9.00 do 19.00 
w soboty, niedziele oraz święta. Ochłodę 
można znaleźć też na wodnych placach 
zabaw przy ul. Biedronek (przy skrzyżo-
waniu z ul. Radockiego) i ul. Gliwickiej 
214. Po remoncie wodny plac zabaw 
w Dolinie Trzech Stawów powinien zostać 
otwarty w sierpniu. Kąpać możemy się 
w Stawie Kąpielowym na Dolinie Trzech 
Stawów, a także w stawie Morawa w Szo-
pienicach. Tamtejsze kąpieliska będą 
czynne do 30 sierpnia.

Zapraszamy również do korzysta-
nia z innych zajęć odbywających się 
na terenie obiektów sportowych MOSiR  
(mosir.katowice.pl). 
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