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Pierwszy w Katowicach 
sklep socjalny
Już w pierwszych dniach grudnia przy ul. Tysiącle-
cia 82 rozpocznie działalność sklep socjalny, w któ-
rym najbardziej potrzebujący mieszkańcy Katowic 
będą mogli zrobić zakupy w atrakcyjnych cenach. 

Więcej S. 2

Śmigłowiec ratowniczy 
powrócił do Katowic
Po trzynastu latach do Katowic na cywilne lotni-
sko Muchowiec wróciła baza śmigłowcowa Lot-
niczego Pogotowia Ratunkowego.

Więcej S. 3

Pakiety pomocowe 
dla przedsiębiorców, 
organizacji 
pozarządowych i artystów
Na początku epidemii, walcząc z jej ekonomicz-
nymi skutkami, decyzją prezydenta Marcina Krupy 
przy współpracy z radnymi wszystkich klubów 
w Katowicach wdrożone zostały trzy pakiety osło-
nowe: dla przedsiębiorców, organizacji pozarzą-
dowych i artystów. Miasto podjęło także szereg 
innych działań, mających na celu walkę z samym 
koronawirusem oraz minimalizowanie jego spo-
łecznych skutków.

Więcej s. 4 I 5

Centra przesiadkowe  
na Zawodziu i Brynowie – 
przygotowania do otwarcia
 Aż cztery centra przesiadkowe będą funkcjono-
wać w Katowicach do końca tego roku. To na Li-
gocie zostało uruchomione pod koniec 2018 roku, 
centrum Sądowa zostało otwarte pod koniec wrze-
śnia, a te na Zawodziu i Brynowie zaczną obsługi-
wać pasażerów już w grudniu. 

Więcej S. 6

Świąteczne prezenty 
i jedzenie na wynos  
Miasto przygotowało Świąteczną Bazę Przed-
siębiorców i bazę „Jedzenie na wynos”, do któ-
rych mogli się zgłaszać lokalni przedsiębiorcy. 
Zachęcamy do korzystania z ich usług!

Więcej s. 22 I 23
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Grudzień to miesiąc, w którym przy-
gotowujemy się do świąt Bożego 
Narodzenia. W poprzednich la-
tach dużą popularnością cieszył 

się jarmark bożonarodzeniowy na rynku, 
który przyciągał tysiące katowiczan i gości 
z całego regionu, którzy mogli zakupić pre-
zenty, skorzystać ze strefy gastronomicznej, 
a także posłuchać muzyki na żywo. W tym 
roku, ze względu na obostrzenia sanitarne, 
jarmark musiał zostać odwołany. Podobną 
decyzję podjęto m.in. w Krakowie, Wrocła-
wiu czy Gdańsku. 

– Pomimo pandemii koronawirusa 
chcemy, by na ulicach naszego miasta 
można było poczuć magię nadchodzących 
świąt. Z początkiem grudnia będziemy uru-
chamiać iluminacje. W tym roku nie kupo-
waliśmy nowych ozdób, ale te z poprzednich 
lat pomogą nam upiększyć wszystkie dziel-
nice Katowic. Na rynku stanęła już kilku-
nastometrowa jodła, a wkrótce pojawią się 

tam także atrakcje dla najmłodszych miesz-
kańców i bezpłatne lodowisko – zapowiada 
prezydent Marcin Krupa.

Lodowisko na rynku zostanie urucho-
mione w pierwszym tygodniu grudnia. 
Będzie czynne codziennie w godzinach od 
9.00 do 22.00. Jednocześnie będzie mogło 
korzystać z niego do 40 osób. Powierzch-
nia tafli wyniesie 400 m2. Przy ślizgawce 
będzie funkcjonować wypożyczalnia ły-
żew. Obok lodowiska pojawią się atrak-
cje dla dzieci, a obsługa będzie na bieżąco 
dezynfekować dotykane przez ludzi ele-
menty. Na miłośników zimowych atrak-
cji czekać będą także pełnowymiarowe, 
oświetlone lodowisko w Murckach i tor 
saneczkowy w Parku Kościuszki. Urucho-
mienie tych atrakcji wymaga kilkudnio-
wych mrozów.

Grudzień to także czas intensyw-
nych zakupów. Poszukujemy pre-
zentów, ozdób świątecznych czy też 

produktów na przygotowanie wigilijnej 
wieczerzy. Okazuje się, że wiele cieka-
wych pomysłów i inspiracji możemy zna-
leźć właśnie w Katowicach. – Pandemia 
koronawirusa mocno uderzyła w kato-
wickich przedsiębiorców. Możemy im 
pomóc, robiąc u nich świąteczne zakupy. 
Utworzyliśmy bazę katowickich restau-
ratorów, którzy sprzedają jedzenie na wy-
nos. To doskonała okazja, by zaopatrzyć 
się w świąteczne potrawy, a także możli-
wość zamówienia obiadu czy kolacji, gdy 
nie będziemy mieli czasu przygotować ich 
sami. Z kolei firmy z bazy przedsiębior-
ców pomogą nam udekorować mieszka-
nie czy też znaleźć ciekawy i niebanalny 
prezent dla najbliższych – podkreśla pre-
zydent Marcin Krupa. Bazy restaurato-
rów i przedsiębiorców można znaleźć 
na stronach 22 i 23 oraz w specjalnym ser-
wisie miejskim www.koronawirus.kato-
wice.eu.

MAGIA ŚWIĄT W CZASIE PANDEMII 
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Pierwszy w Katowicach sklep socjalny
Już w pierwszych dniach grudnia przy 
ul. Tysiąclecia 82 rozpocznie działal-
ność sklep socjalny, w którym najbar-
dziej potrzebujący mieszkańcy Katowic 
będą mogli zrobić podstawowe zaku-
py w atrakcyjnych cenach. W założeniu 
twórców sieci i katowickiego samorzą-
du placówka nie będzie wyłącznie miej-
scem służącym zakupom, ale ma przede 
wszystkim służyć aktywizacji i integra-
cji społecznej. Ten pionierski projekt, 
powołany do życia przez Miasto Kato-
wice i Fundację Wolne Miejsce, stano-
wi pilotaż do tworzonej przez fundację 
ogólnopolskiej sieci sklepów socjal-
nych SPICHLERZ.
Sklep socjalny będzie służyć osobom, które 
znajdują się w trudnej sytuacji życiowej czy 
finansowej, np. zachorowały czy straciły 
pracę. – Prowadzony przez Fundację sklep 
będzie oferował m.in. artykuły spożyw-
cze, środki higieny osobistej i chemii do-
mowej w cenach niższych niż ich wartość 
rynkowa. Z zakupów będą mogły korzy-
stać osoby spełniające określone kryte-
ria, na podstawie specjalnych skierowań 
uprawniających do zakupów w sklepie. 
Będą one wydawane przez MOPS – wy-
jaśnia Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, 

naczelnik Wydziału Polityki Społecznej 
Urzędu Miasta.

Z zakupów będą mogły skorzystać za-
równo osoby objęte pomocą społeczną, jak 
również osoby i rodziny niekorzystające 
dotąd z pomocy MOPS, które jednak speł-
niają określone kryteria dochodowe. – To, 

czy dana osoba lub rodzina spełnia te kry-
teria, pomoże ustalić pracownik socjalny, 
dlatego ważne jest, by przed wizytą w skle-
pie socjalnym koniecznie skontaktować się 
telefonicznie z jednym z Terenowych Punk-
tów Pomocy Społecznej, gdzie udzielimy fa-
chowej pomocy i ustalimy uprawnienia do 

korzystania z oferty sklepu – mówi Anna 
Trepka, dyrektor MOPS-u (numery do 
TPPS znajdują się na www.mops.katowice.
pl/node/7). 

Osobę uprawnioną do korzysta-
nia z zakupów obowiązywać będzie li-
mit wizyt w trakcie tygodnia, a także 
limit kwoty, którą będzie mogła jednora-
zowo wydać podczas zakupów. – Utwo-
rzenie sklepu socjalnego w naszym 
mieście to bardzo dobry pomysł. Ludzie 
najmniej zamożni będą mogli zrobić za-
kupy za niewielką kwotę. Każdy z nas zna 
osoby, które będą mogły skorzystać z takiej 
pomocy – podkreśla Emilia Kloc, miesz-
kanka Katowic.

W trudnym czasie pandemii bene-
ficjentami projektu może zostać wielu 
seniorów. W ramach funkcjonują-
cego w Katowicach Pogotowia Zakupowego 
wolontariusze będą mogli zakupić pro-
dukty i dowieźć je do najstarszych miesz-
kańców naszego miasta. Więcej informacji 
można uzyskać, dzwoniąc na numer Srebr-
nego Telefonu (32 251 69 00), czynnego 
codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30. 
Więcej informacji o sklepie socjalnym 
można znaleźć na stronie: mops.katowice.
pl/sklepsocjalny. 

WIGILIA DLA SAMOTNYCH – TYM RAZEM MOBILNA

Wigilia z dostawą do domu
Katowice wraz fundacją Wolne Miejsce 
oraz darczyńcami i wolontariuszami 
łączą siły w organizacji Wigilii dla Sa-
motnych. Oczywiście z powodu pande-
mii w tym roku formuła musiała zostać 
całkowicie zmieniona. Zamiast spotka-
nia w Międzynarodowym Centrum Kon-
gresowym, gdzie przy wspólnym sto-
le zasiadało ponad trzy tysiące osób, 
wydarzenie przyjmie formę mobilną. 
To wolontariusze wypełnią wolne miej-
sca w życiu odwiedzanych, samotnych 
ludzi, dostarczając im kolację wigilijną 
bezpośrednio do domów. 
Akcja odbędzie się 24 grudnia w godz. od 
7.00 do 15.00. Wszystko po to, by, pomimo 
trudnych dla nas wszystkich obostrzeń 
poczuć prawdziwe święta Bożego Naro-
dzenia i podzielić się z samotnymi oso-
bami nie tylko posiłkiem, ale też dobrym 
słowem i życzeniami. – Uczestniczyłam 
już zarówno w Wigilii, jak i w Wielkanocy 
dla Samotnych. Spotkałam tam wspa-
niałych i kochanych ludzi. Nie mam już 
nikogo bliskiego, bo całe życie opiekowa-
łam się rodzicami, którzy trzy lata temu 
zmarli w ciągu miesiąca. Dzięki fundacji 
poznałam innych samotnych i sobie po-
myślałam, że już zawsze będziemy się spo-
tykać, śpiewać kolędy. Jednak w tym roku 
musi być inaczej, choć też wyjątkowo: 

wszyscy razem wspólnie poświętujemy, 
choć na odległość – mówi pani Mariola, już 
stała uczestniczka świątecznych spotkań.

Nie tylko pani Mariola, ale każda sa-
motna osoba, której sytuacja życiowa 
nie pozwala, by spędzić Wigilię w gronie 

najbliższych, może zgłosić chęć przyjęcia 
paczki z wigilijnymi potrawami. Wystar-
czy skontaktować się z infolinią fundacji 
Wolne Miejsce, która będzie czynna od 5 
do 20 grudnia przez całą dobę pod nr tel. 
32 723 28 28. – Zapraszamy również do 

wypełnienia wolnego miejsca wolontaryj-
nego. Pragnę zapewnić, że wszyscy, którzy 
czują chęć uczynienia czegoś autentycz-
nego i dobrego dla drugiego człowieka, od-
najdą się w naszym fundacyjnym gronie. 
Wiem o tym, bo każdy z wielkanocnych 
kierowców, zawożąc świąteczne śniadania, 
wracał z wiosennej akcji poruszony tym, 
jak wiele radości dawał, wręczając paczki. 
Chętnych do wolontariatu i wsparcia dzia-
łań fundacji zapraszamy na stronę facebook.
com/wolnemiejsce – mówi Mikołaj Rykow-
ski, prezes i założyciel fundacji.

Tegoroczna Wigilia będzie opera-
cją o niezwykle złożonej logistyce. Funda-
cja wraz z licznymi samorządami i ponad 
dwoma tysiącami wolontariuszy organizuje 
wigilię w wielu miastach Polski. – Działa-
nia Fundacji są dla nas niezwykle cenne, 
bo możemy wspólnie aktywizować tych 
mieszkańców, którzy przez lata czuli się od-
izolowani bądź wręcz wykluczeni. Z kolei 
idea wolontariatu pomaga nam wzmacniać 
społeczeństwo obywatelskie. Akcje Wigi-
lia i Wielkanoc dla Samotnych dla wielu 
mieszkańców stanowią wyjątkowe w ich 
życiu chwile, wypełnione radością, miło-
ścią i pokojem. Dlatego jako miasto chętnie 
uczestniczymy w tego typu działaniach – 
podsumowuje Marcin Krupa, prezydent 
Katowic.  (KK)

W tym roku z powodu epidemii również Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych trafiło bezpośrednio 
do domów potrzebujących. W dostarczeniu posiłków pomogły dziesiątki wolontariuszy! 

Ideą sklepu socjalnego jest pomaganie osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.  
Na zdjęciu – przygotowania do otwarcia placówki przy ul. Tysiąclecia
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#NIETRUJ

Smogobus pomaga walczyć o czyste powietrze
17 odwiedzonych lokalizacji, ponad 100 
wniosków o dofinansowanie do wy-
miany „kopciuchów” oraz pół tysiąca 
udzielonych porad – to dotychczasowy 
bilans efektów działań pracowników 
Urzędu Miasta, którzy w specjalnym 
smogobusie zachęcają mieszkańców 
Katowic do instalacji ekologicznych 
źródeł ciepła. Rozpoczęta w paździer-
niku akcja #nieTruj potrwa do połowy 
grudnia, a smogobus pojawi się jesz-
cze w Bogucicach, Zawodziu, Dąbrów-
ce Małej, Szopienicach, Nikiszowcu, 
Giszowcu i Murckach – rozkład do-
stępny na stronie miasta https://bit.
ly/2J6QE6m.
– Dzięki obecności smogo-
busa w dzielnicach nie trzeba przychodzić 
do urzędu. W pojeździe rygorystycznie 
przestrzegamy wszelkich zaleceń sani-
tarnych. Poza przyjmowaniem wniosków 
informujemy mieszkańców Katowic o eko-
logicznych sposobach ogrzewania miesz-
kań i domów, finansowym wsparciu miasta 
czy też o programie „Czyste powietrze” 
– mówi Daniel Wolny, kierownik Biura 
Zarządzania Energią w Urzędzie Miasta 
Katowice. 

Choć dzięki różnym działaniom miasta 
jakość powietrza z roku na rok się polepsza, 
to wciąż pozostaje daleka od ideału. Warto 
pamiętać, że główną przyczyną powstawa-
nia smogu w naszym regionie są stare kotły 
węglowe. Jednocześnie badania naukowe 
dowodzą, że palenie w kotłach najbardziej 
zanieczyszcza powietrze w promieniu do 

kilkudziesięciu metrów. Oznacza to, że ko-
tły węglowe najbardziej trują mieszkań-
ców z bardzo bliskiego sąsiedztwa.

– Choć jako jedno z niewielu 
miast w Polsce nie mamy limitów na do-
tacje do wymiany systemów grzewczych, 
to wciąż aż 18 tysięcy gospodarstw do-
mowych nie skorzystało z tej możliwości. 
Oferujemy dofinansowanie w wysoko-
ści aż do 10  000 zł. Z pomocą smogo-
busa chcemy dodatkowo zmotywować 

mieszkańców do składania wniosków 
na wymianę kotłów. Każdy zlikwido-
wany „kopciuch” przekłada się na realną 
poprawę jakości powietrza – mówi Mar-
cin Krupa, prezydent Katowic i dodaje, 
że w latach 2015–2019, dzięki miejskiemu 
programowi, udało się dofinansować wy-
mianę 3735 źródeł ciepła kosztem 30,7 
mln zł. Dotacje mogą otrzymać osoby fi-
zyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby 
prawne i przedsiębiorcy. 

BEZPIECZEŃSTWO

Śmigłowiec ratowniczy powrócił do Katowic
Baza śmigłowcowa Lotniczego Pogo-
towia Ratunkowego (LPR) po trzynastu 
latach powróciła do Katowic – na cywil-
ne lotnisko Muchowiec w Dolinie Trzech 
Stawów. Realizacja inwestycji trwa-
ła rok i kosztowała 7,7 mln zł, z cze-
go 80% stanowiły środki Ministerstwa 
Zdrowia, a 20% dofinansowanie unij-
ne. Przypomnijmy, że w 2007 roku 
bazę z Katowic przeniesiono do Gliwic, 
argumentując to „koniecznością zwięk-
szenia zasięgu operacyjnego”. 
– Lotnisko Muchowiec oferuje nie tylko 
świetną lokalizację, ale dało także moż-
liwość stworzenia nowoczesnej bazy 
dostosowanej do wymogów współcze-
snego ratownictwa. Zmiana lokalizacji 
to świetna wiadomość dla katowiczan, 
gdyż możemy mówić o zwiększeniu po-
ziomu zabezpieczenia w sytuacjach kry-
zysowych, w których każda minuta pracy 
służb ratunkowych jest na wagę złota – 
mówi Marcin Krupa, prezydent miasta 
Katowice. 

Baza w Katowicach jest jedną z 21 sta-
łych krajowych baz HEMS, czyli Śmigłow-
cowej Służby Ratownictwa Medycznego. 
Skład załogi stanowią pilot, ratownik me-
dyczny lub pielęgniarz oraz lekarz. Dy-
żur pełniony jest godzinach od 7.00 do 
20.00. Śmigłowce ratownicze najczęściej 
są kierowane do wypadków komunikacyj-
nych i nagłych, ciężkich zachorowań, ta-
kich jak zawał mięśnia sercowego czy udar 
mózgu. 

–  Załoga ma w Katowicach do dys-
pozycji ponad siedemsetmetrowy 
budynek, w którym mieszczą się pomiesz-
czenia operacyjne, socjalne, magazyny me-
dyczne i techniczne oraz hangar. Rozkład 
zaplanowano tak, by jak najsprawniej móc 
odtworzyć gotowość załogi do kolejnej mi-
sji. Baza jest wyposażona w stację paliw oraz 
elektryczną platformę, na której „wyhanga-
rowuje” się śmigłowiec, bez użycia ciągnika 
– wylicza Justyna Sochacka, rzeczniczka 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.  

(KK)
Po 13 latach śmigłowiec ratunkowy wrócił na lotnisko w Katowicach-Muchowcu.  
Załoga już rozpoczęła dyżur w nowej siedzibie
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Jak miasta 
walczą ze smogiem? 

Powietrze nie zna granic – dlatego 
na jakość powietrza w naszym regionie 
wpływają mocno działania wszystkich 
miast aglomeracji. Górnośląsko-Za-
głębiowska Metropolia (GZM) opraco-
wała raport* pokazujący m.in. wydatki 
41 miejscowości tworzących GZM 
na „ochronę powietrza atmosferycz-
nego i klimatu”. Jak pokazują dane 
za 2019 rok – najwięcej środków w tym 
obszarze wydatkowały Katowice (pra-
wie 12 mln zł). W dziesiątce najak-
tywniejszych miast znalazły się także 
Piekary Śląskie (niespełna 8 mln zł), 
Gliwice i Tychy (ponad 4 mln zł), Za-
brze, Psary i Dąbrowa Górnicza (ponad 
3 mln zł), Sosnowiec i Mikołów (ponad 
2 mln zł) oraz Tarnowskie Góry (ponad 
1 mln zł). Niestety w zestawieniu zna-
lazły się także gminy, które w ogóle nie 
wydały na ten cel środków (np. Cho-
rzów i Wojkowice). 

* Raport 2/2020 „Jakość powietrza”, 
Departament Strategii i Polityki 

Przestrzennej Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii  
(www.metropoliagzm.pl).
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SŁUŻBA ZDROWIA

Szpital Murcki przekształcony  
w placówkę covidową
W związku z pogarszającą się sytuacją 
epidemiczną w kraju Wojewoda Śląski 
zwrócił się do Ministra Zdrowia z wnio-
skiem o przekształcenie katowickiego 
Szpitala Murcki w tzw. szpital covidowy. 
Placówka zaczęła przyjmować pacjen-
tów ze stwierdzonym koronawirusem od 
drugiej połowy listopada. W Murckach 
dostępnych jest 29 łóżek ulokowanych 
na oddziałach interny i neurologii.
– Jako miasto Katowice nie mieliśmy 
wpływu na podjęcie takiej decyzji. Biorąc 
jednak pod uwagę konieczność ratowa-
nia życia i zdrowia naszych mieszkańców, 
prosimy o wyrozumiałość wszystkich pa-
cjentów szpitala, którzy wcześniej mieli tu 
zarezerwowane terminy w różnych od-
działach. Co ważne, działalność Szpitala 
Murcki w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej pozo-
staje bez zmian – mówi Ewa Lipka, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta Katowice. 

Jednocześnie działalność poradni spe-
cjalistycznych w Szpitalu Murcki została 
ograniczona. W związku z tym wszyscy 
pacjenci są proszeni o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny celem potwierdzenia terminu 

wizyty. Numery telefonów: telefon na cen-
tralę (32) 255 61 30, poradnie specjalistyczne 
wew. 224, POZ, nocna i świąteczna opieka 
wew. 290.

Miasto Katowice w latach 2015-2020 
przeznaczyło w różnej formie na Szpital 
Murcki ponad 38 mln zł.  (RED)

WALKA ZE SKUTKAMI EPIDEMII

Katowiccy urzędnicy  
wspierają Sanepid 
W ostatnich tygodniach w całej Polsce 
notuje się coraz więcej zakażeń korona-
wirusem. Tym samym coraz więcej osób 
kierowanych jest na izolację i kwaran-
tannę. Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami z każdą taką osobą powinien 
zostać przeprowadzony wywiad epide-
miczny. Niestety liczba pracowników 
Sanepidu jest ograniczona, a potrzeby 
ogromne. 
– Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla 
nas priorytetem. Dlatego zdecydowałem, 
by pracownicy Urzędu Miasta Katowice 
wsparli Sanepid. Oddelegowaliśmy 22 
osoby, które od pierwszej połowy listo-
pada przeprowadzają telefoniczne wywiady 
epidemiczne. Każda taka rozmowa trwa 
od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. 
Dzięki naszym pracownikom praca służb 
sanitarnych została znacząco odciążona – 
mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Pomimo tego, że za walkę z koronawi-
rusem odpowiada rząd, Miasto Katowice 
realizuje szereg działań mających na celu 
wsparcie heroicznych wysiłków pracow-
ników służby zdrowia. Przykładowo decy-
zją prezydenta Marcina Krupy zakupiono 

wartą blisko milion złotych maszynę do te-
stowania pod kątem koronawirusa, która 
trzykrotnie zwiększyła przepustowość ślą-
skiego laboratorium, uruchomione zostały 
trzy wymazobusy oraz zostały wdrożone 
pakiety osłonowe dla przedsiębiorców, ludzi 
kultury i NGO. 

Przypominamy, że bieżące informacje 
na temat sytuacji epidemicznej, raporty i ko-
munikaty dostępne są na stronie www.ko-
ronawirus.katowice.eu. (RED)

PAKIETY POMOCOWE 

Prezydent przedłuża pomoc dla przedsiębiorców  
i uruchamia wsparcie dla kultury
Nowe obostrzenia rządowe związa-
ne z walką z koronawirusem znacząco 
ograniczyły lub wręcz uniemożliwiły 
prowadzenie działalności m.in. w bran-
żach gastronomicznej i zdrowia fi-
zycznego. W związku z tym prezydent 
Katowic Marcin Krupa podjął decy-
zję o wdrożeniu Katowickiego Pakie-
tu Przedsiębiorcy 2.0. w październiku. 
Natomiast w związku z przedłużeniem 
obowiązywania ograniczeń czas obo-
wiązywania zapisów pakietu został 
przedłużony, a dodatkowo pomoc objęła 
także podmioty sektora kultury.
– Epidemia koronawirusa sprawiła, 
że przedsiębiorcy znaleźli się w krytycz-
nej sytuacji. W Katowicach mamy ponad 
28 tysięcy mikroprzedsiębiorstw zatrud-
niających do 9 osób. To między innymi 
dzięki tym firmom Katowice tak prężnie 
rozwijały się w ostatnich latach. Dlatego 
mając na uwadze aktualną sytuację, pod-
jąłem decyzję o wdrożeniu Katowickiego 
Pakietu Przedsiębiorcy 2.0 dla podmiotów 

gastronomicznych i restauracyjnych, fit-
ness i zdrowia fizycznego już w paździer-
niku, a teraz przedłużamy to wsparcie 
także na grudzień. Ponadto pakiet pomo-
cowy rozszerzamy na podmioty z obszaru 
kultury – mówi prezydent Marcin Krupa. 
– Celem naszych działań jest utrzymanie 
miejsc pracy i przetrwanie firm. Pande-
mia kiedyś się skończy i znów zaczniemy 

chodzić masowo do restauracji, na siłow-
nie czy różne zajęcia sportowe. Dlatego 
chcemy pomóc katowickim przedsiębior-
com w tym trudnym dla nich czasie. Warto 
podkreślić, że aktualne pakiety pomocowe 
oparliśmy o rozwiązania, które wiosną 
wprowadziliśmy wspólnie – ponad podzia-
łami politycznymi – z radnymi wszystkich 
klubów Rady Miasta – dodaje prezydent. 

Pierwsze dwa filary pakietu pomoco-
wego kierowane są do przedsiębiorców, 
którzy są najemcami lub dzierżawcami miej-
skich lokali i gruntów. Przepisy prawa nie 
pozwalają w tym zakresie udzielić pomocy 
podmiotom prowadzącym działalność w lo-
kalach prywatnych. Z kolei dwa kolejne filary 
adresowane są już do wszystkich przedsię-
biorców z branż objętych obostrzeniami 
rządowymi i dotyczą podatków od nieru-
chomości i wywozu odpadów. Od grudnia z 4 
filarów zwolnień, analogicznie do przedsię-
biorców, mogą korzystać katowickie pod-
mioty z obszaru kultury – w tym najemcy 
„Lokali na Kulturę”.

– Wszyscy beneficjenci mogą składać 
wnioski do końca roku. Jeśli ktoś składał 
wniosek w ramach pomocy na listopad, musi 
złożyć dodatkowy wniosek na grudzień, a je-
żeli nie złożył wniosku w ogóle – może to 
zrobić na cały okres, tj. listopad i grudzień 
– mówi Mariusz Jankowski, naczelnik wy-
działu obsługi inwestorów. Obsługę Kato-
wickiego Pakietu Przedsiębiorcy koordynuje 
katowicki Miejski Inkubator Przedsiębior-
czości Rawa.Ink. Pracownicy Inkubatora 
Rawa.ink obsługują przedsiębiorców pod nu-
merami telefonów: 32 705 47 47, 32 705 47 46, 
32 705 47 11, 32 259 31 53, 32 259 32 77 oraz 
drogą mailową: rawa.ink@katowice.eu.

Przypomnijmy, że wiosną tego roku 
zostały wdrożone trzy pakiety osło-
nowe adresowane do przedsiębiorców, 
podmiotów sektora NGO i ludzi świata 
kultury. Pomoc objęła ponad 2000 podmio-
tów, a łączna wysokość wszystkich ulg, zwol-
nień i bonifikat przekroczyła 12 mln zł. Był 
to jeden z największych tego typu pakietów 
pomocowych w całej Polsce. 

Wymazobusy finansowane przez miasto 
są obsługiwane m. in. przez pracowników 
Szpitala Murcki, którzy kładą duży nacisk na 
bezpieczeństwo katowiczan
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jest dla nas priorytetem. 
Dlatego zdecydowałem, 
by pracownicy Urzędu 
Miasta Katowice wsparli Sanepid. 
Oddelegowaliśmy 22 osoby, 
które od pierwszej połowy 
listopada przeprowadzają 
telefoniczne wywiady epidemiczne 
– mówi Marcin Krupa,
prezydent Katowic
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Osocze ozdrowieńców  
może uratować życie!
Lekarze w całej Polsce apelują do osób, 
które przechorowały COVID-19 lub prze-
były bezobjawowo zakażenie koronawiru-
sem SARS COV-2 – o oddawanie osocza. 
Osocze ozdrowieńców zawiera przeciw-
ciała, które wspomagają leczenie cho-
rych na COVID-19 z ciężkimi objawami 
zakażenia. Oddając je, można uratować 
komuś życie. Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach 
prosi o telefoniczny kontakt wszystkie 
osoby, które spełniają poniższe warunki:

Wiek od 18 do 65 lat.
Kryteria zdrowotne takie jak dla hono-

rowych dawców krwi (strona www.rckik-
-katowice.pl – w zakładce Krwiodawca).

Osoby po przechorowaniu COVID-19, 
dysponujące pozytywnym wynikiem wy-
mazu na obecność koronawirusa SARS-
-CoV-2 metodą PCR – po upływie minimum 
28 dni od pełnego ustąpienia objawów lub 18 
dni od zakończenia izolacji.

Osoby po bezobjawowym zakażeniu ko-
ronawirusem SARS-CoV-2 z pozytywnym 
wynikiem badania na obecność przeciw-
ciał anty-SARS-CoV-2 po upływie mini-
mum 14 dni od uzyskania pozytywnego 
wyniku badania.

Numery telefonów dla ozdrowieńców 
dostępne od poniedziałku do piątku w godz. 
od 7.30 do 14.30: 726 227 229, 607 619 718, 
607 678 519, 32 208 74 19.  (RED)

CHRYZANTEMY W PARKACH I SKWERACH

Blisko trzy tysiące chryzantem w donicach kupił od katowickich przedsiębiorców Zakład Zieleni Miejskiej. Akcję zainicjował prezydent Marcin Krupa w odpowiedzi na decyzję o zamknięciu w całej Polsce 
cmentarzy w okresie uroczystości Wszystkich Świętych. Przedsiębiorcy handlujący kwiatami z dnia na dzień znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Poza akcją miasta – również mieszkańcy Katowic, 
w geście solidarności, masowo skupowali kwiaty. Chryzantemy trafiły do katowickich miejsc pamięci, a także ozdobiły wiele punktów rozsianych po całym mieście. 

W ŚWIĘTA WSPIERAM LOKALSÓW –  
„ŚWIĄTECZNA BAZA PRZEDSIĘBIORCÓW”

Grudzień to czas, kiedy obdarowujemy bliskich upominkami. Warto w tym czasie pomyśleć,  
by wesprzeć jednocześnie lokalne firmy – przedsiębiorców, którzy oferują w swoim asortymen-
cie rzeczy, które mogą stać się świątecznym prezentem. Firmy mogą się zgłaszać na adres: 
bp@katowice.eu z tematem „ŚWIĄTECZNA BAZA PRZEDSIĘBIORCÓW”. Szczegóły na stronie 
www.koronawirus.katowice.eu. Na str. 22 publikujemy zgłoszenia, które dotarły do nas do 
czasu składu i druku gazety.

KATOWICE URUCHOMIŁY ZNÓW BAZĘ  
„JEDZENIE NA WYNOS”

Baza "Jedzenie na wynos" sprawdziła się  
i stała się inspiracją dla mieszkańców i po-
mocą dla branży gastro. Podczas kolejnych 
obostrzeń związanych z pandemią, znów 
polecamy miesz-
kańcom firmy, 
które oferują usługi 
gastronomiczne 
na wynos. Spis firm 
na str. 23.
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NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W MIEŚCIE

Farma fotowoltaiczna zamiast wysypiska
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-

nalnej w Katowicach jest miejską spółką, 
która zajmuje się przede wszystkim odbio-
rem, transportem, składowaniem i prze-
twarzaniem odpadów, letnim i zimowym 
oczyszczaniem naszych dróg. Jednym sło-
wem całą „brudną robotą”, która jest klu-
czowa dla codziennego funkcjonowania 
miasta. Teraz MPGK podejmuje się nowego 
zadania, jakim jest wybudowanie profesjo-
nalnej farmy fotowoltaicznej. Po co? Aby 
uzyskiwać własny, tani prąd. To ważny 
projekt nie tylko dlatego, że energia elek-
tryczna w naszym kraju wciąż drożeje, ale 
również ze względu na konieczność reali-
zowania inwestycji, które mają bezpośredni 
wpływ na poprawę jakości powietrza i pro-
mują proekologiczny styl życia.

Czym są farmy fotowoltaiczne? To elek-
trownie słoneczne, powstałe w specjalnie 
wydzielonych strefach terenu z rozlokowa-
nymi instalacjami paneli zamieniających 
energię słoneczną w energię elektryczną. 
Po zainstalowaniu niezbędnej infrastruk-
tury, czyli paneli, inwerterów, elemen-
tów konstrukcyjnych, oraz po wykonaniu 
przyłącza, prąd pozyskiwany jest wprost 
ze słońca, stając się w pełni darmową 

energią. Co ważne może również zostać 
magazynowany w akumulatorach w celu 
wykorzystania go w czasie braku nasłonecz-
nienia. Taką właśnie farmę MPGK wybu-
duje przy ul. Żwirowej w Dąbrówce Małej, 

na zrekultywowanej kwaterze składowiska 
odpadów o powierzchni 17 tys. m2 – co od-
powiada powierzchni 2,5 boisk piłkarskich.

Powstanie instalacja o mocy około  
1 megawata. Byłaby to czwarta część energii, 

jaką zużywa dziś spółka. – Mamy już do-
świadczenie w produkcji prądu ze źródeł 
odnawialnych. Na dachu jednej z hal przy 
siedzibie spółki przy ul. Obroki w sierpniu 
2017 roku zostały zainstalowane panele fo-
towoltaiczne o łącznej mocy 30 kilowatów. 
Była to instalacja pilotażowa, pozwalająca 
ocenić, czy takie rozwiązanie się sprawdzi. 
Jesteśmy zadowoleni. Z prognoz i dotych-
czasowego czasu użytkowania paneli wy-
nika, że inwestycja zwróci się w ciągu 7–8 
lat – tłumaczy Robert Potucha, wiceprezes 
MPGK w Katowicach.

W ramach przygotowań do budowy 
farmy fotogalwanicznej do końca maja 
przyszłego roku zostanie opracowana kon-
cepcja oraz projekt budowlano-wykonaw-
czy. To pozwoli określić koszty inwestycji, 
na której realizację MPGK zamierza poszu-
kać finansowania zewnętrznego. Eksperci 
podkreślają, że elektrownia fotowoltaiczna 
powinna zapewnić zwrot kosztów inwesty-
cji w ciągu dekady, więc inwestor osiąga ren-
towność na poziomie dziewięciu procent. 
Elektrownia w Dąbrówce Małej powinna 
według wstępnych szacunków kosztować 
około 4 mln zł. 

(KK)

INWESTYCJE

Otwarcie centrów przesiadkowych na Zawodziu i Brynowie
Aż cztery centra przesiadkowe będą 
funkcjonować w Katowicach do koń-
ca tego roku. To na Ligocie zostało 
uruchomione pod koniec 2018 roku, 
centrum Sądowa zostało otwarte 
pod koniec września, a te na Zawo-
dziu i Brynowie zaczną obsługiwać pasa-
żerów już w grudniu. Łączny koszt tych 
inwestycji wyniósł 240 mln zł, z czego 
aż 155 mln zł to pozyskane dofinanso-
wanie zewnętrzne. Ideą centrów prze-
siadkowych jest możliwość szybkiego 
przesiadania się z różnych środków ko-
munikacji na inne – np. z samochodu 
na tramwaj, z roweru miejskiego na au-
tobus czy pociąg. 
– Centra przesiadkowe przyczyniają się 
do zmniejszenia ruchu samochodowego, 
co z kolei oznacza redukcję emisji spalin 
oraz zmniejszenie poziomu hałasu. Płyn-
niejszy ruch to korzyści dla kierowców, któ-
rzy oszczędzają czas i paliwo. Park&ride 
na Brynowie i Zawodziu umożliwią także 
szybsze dotarcie do centrum Katowic. Co 
istotne, posiadając ważny bilet komunikacji 
miejskiej w karcie ŚKUP – nawet ten naj-
tańszy na jednorazowy przejazd – będzie 
można tam bezpłatnie parkować – podkre-
śla prezydent Marcin Krupa.

Pandemia koronawirusa w całej  
Polsce silnie uderzyła w transport publiczny.  

W porównaniu do zeszłego roku znacząco 
zmniejszyła się liczba osób podróżujących 
tramwajami i autobusami. Powód jest jeden: 
lęk przed zakażeniem. Co ciekawe, przy 
przestrzeganiu obostrzeń epidemicznych 

(noszenie maseczki, dezynfekowanie rąk) 
ryzyko takiego zakażenia jest nieduże – po-
dobne jak np. w sklepie. Jak podaje portal 
transport-publiczny.pl: „Niemiecki Insty-
tut im. Roberta Kocha prześledził ponad 

55 tys. przypadków zachorowań na CO-
VID-19. Badania wykazały, że w środkach 
komunikacji zbiorowej doszło jedynie do 
90 zakażeń (0,2% całości)”. Wynalezie-
nie szczepionki daje jednak szansę, że od 
przyszłego roku sytuacja wróci do normy. 
Dlatego tak ważne jest promowanie ko-
munikacji publicznej już dzisiaj. Z tego 
względu centra przesiadkowe na Bry-
nowie i Zawodziu zostaną otwarte wła-
śnie w grudniu. 

Centra przesiadkowe zapewnią pa-
sażerom duży komfort podczas prze-
siadek. Znajdziemy tam centra obsługi 
podróżnych – budynki z poczekalnią, 
toaletą, a w najbliższych tygodniach 
także sklepikami. Centra wyposażone 
są w system monitoringu, systemy elek-
tronicznej informacji o kursach tramwa-
jów i autobusów, infoboxy i biletomaty. 
Centrum na Brynowie posiada łącznie 551 
miejsc parkingowych, a to na Zawodziu 
405. W obu miejscach znajdują się punkty 
krótkotrwałego postoju Kiss&Ride i miej-
sca postoju taxi. Centra uzupełniają wiaty 
rowerowe, a od przyszłego roku pojawią się 
tam także stacje rowerów miejskich. W re-
jonie centrów uporządkowano także zie-
leń, pojawiły się nowe nasadzenia kilkuset 
drzew i krzewów. 

(RED)

Farma fotowoltaiczna MPGK ma powstać na dawnym składowisku odpadów

Centra przesiadkowe to szereg korzyści dla mieszkańców. Mogą np. zostawić tu samochód,  
a do centrum miasta podróżować szybko i komfortowo tramwajem
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BADANIE KLIMATU ROWEROWEGO

Będą badać klimat… tym razem rowerowy
Europejskie Badanie Klimatu Rowero-
wego (EBKR) ma na celu dostarczyć od-
powiedzi na pytania związane z poru-
szaniem się jednośladami po polskich 
miastach. Każdy mieszkaniec Katowic 
do końca grudnia może wypełnić an-
kietę pod adresem rowerowyklimat.
pl. Udział w programie jest dobrowol-
ny. W skali całej Polski przystąpiły do 
niego 82 jednostki samorządu teryto-
rialnego (miasta i gminy). 
– Zależy nam na tym, by pozyskiwać infor-
macje od mieszkańców w zakresie tego, jak się 
jedzie rowerem po Katowicach. Dlatego pod-
jąłem decyzję, by dołączyć do projektu EBKR. 
Co roku inwestujemy znaczne środki na roz-
budowę infrastruktury rowerowej. W ze-
szłym roku wydaliśmy na ten cel ponad 6 mln 
zł, a w tym roku zarezerwowano w budżecie 
aż 18 mln zł. To oznacza, że w 2020 roku po-
wstanie łącznie prawie 8 km nowych dróg 
rowerowych – czyli dwa razy więcej niż w ubie-
głym roku. Naszym celem jest połączenie 
wszystkich dzielnic miasta komfortowymi 
drogami rowerowymi z centrum – mówi pre-
zydent Marcin Krupa i przypomina, że reali-
zując ten cel w latach 2014–2019 w Katowicach 

wybudowano 28 km dróg rowerowych. – Do 
tematu rowerów podchodzimy systemowo. 
Traktujemy je jako środek nie tylko rekreacji, 
ale też transportu. Dlatego poza rozbudową 
dróg rowerowych kładziemy także nacisk 
na rozwój sieci rowerów miejskich. W 2015 
roku testowaliśmy 3 wypożyczalnie – dziś 
jest już ich 82, a docelowo będzie 150 – do-
daje prezydent. 

Organizatorem projektu jest Polska 
Unia Mobilności Aktywnej. Wyniki testu 
umożliwią stworzenie wielowymiarowego 
obrazu sytuacji osób korzystających z rowe-
rów w poszczególnych miastach i gminach 
kraju, dając możliwość wsparcia argumen-
tów na rzecz poprawy warunków jazdy ro-
werem i jakości przestrzeni publicznych. 

 (RED)

ROZWÓJ KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KATOWICACH

Nowe tramwaje na ulicach Katowic
Spółka Tramwaje Śląskie, której naj-
większym udziałowcem jest Miasto 
Katowice, złożyła duże zamówienie 
na nowe tramwaje w firmie Pesa Byd-
goszcz SA. Bydgoski producent ma do-
starczyć przewoźnikowi w sumie 35 no-
wych tramwajów – z czego 8 dłuższych, 
32-metrowych, a 27 krótszych, 25-me-
trowych. Część wagonów dojechała już 
do Katowic i wozi pasażerów na liniach 
nr 6, 15, 16 i 36.
Tramwaje wyposażone są w wiele no-
woczesnych systemów i podzespołów. 
Część z nich, jak energooszczędny sys-
tem napędowy czy układ hamulcowy 
z systemem rekuperacji, czyli odzyski-
wania energii podczas hamowania, jest 
dla pasażerów niedostrzegalna. – Część 
wyposażenia to jednak elementy, które 
odgrywają dużą rolę dla pasażerów, to 
m.in.: klimatyzacja przedziału pasażer-
skiego, ładowarki USB, moduły Wi-Fi, 
monitoring, głosowy i wizualny system 
informacji pasażerskiej czy ułatwienia 
dla osób niepełnosprawnych – wylicza 
Jacek Kaminiorz, dyrektor eksploatacyjny 
spółki Tramwaje Śląskie SA.

Zakup 35 nowych tramwajów jest 
elementem prowadzonego przez spółkę 
Tramwaje Śląskie SA. „Zintegrowanego 
projektu modernizacji i  rozwoju infra-
struktury tramwajowej w Aglomeracji Ślą-
sko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru 

tramwajowego” współfinansowanego przez 
Unię Europejską. Wartość kontraktu to nie-
spełna 221 mln zł netto. 

– W Katowicach kładziemy duży nacisk 
na popularyzację transportu publicznego. 

Warto przypomnieć, że w latach 2015–2019 
zakupiliśmy za 151 mln zł aż 120 nowych 
autobusów. Ponadto we wrześniu tego roku 
otworzyliśmy Centrum Przesiadkowe Są-
dowa, a w grudniu oddamy do użytku dwa 

kolejne centra przesiadkowego na Zawo-
dziu i Brynowie. Łączny koszt ich budowy 
wyniósł 240 mln zł – podkreśla prezydent 
Marcin Krupa. 

(RED)

Ścieżka wzdłuż ul. Panewnickiej to jedna z ważniejszy inwestycji rowerowych w tym roku

Wymiana taboru autobusowego i tramwajowego świetnie wpisuje się w politykę zrównoważonego transportu prowadzoną w Katowicach. Takie działania 
mają pozytywny wpływ na popularyzowanie komunikacji miejskiej wśród mieszkańców, co z kolei korzystnie wpływa na jakość życia w mieście
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Ścieżki rowerowe:  
raport z budowy
Mimo jesiennej aury trwa budowa dwóch – ważnych 
z komunikacyjnego punktu widzenia – dróg rowero-
wych o łącznej długości 2,4 km. Katowice przeznaczą 
na te inwestycje 3 mln zł. Pierwsza z nich to odcinek, 
który pozwoli nie tylko skomunikować północne dziel-
nice miasta z Parkiem Śląskim, ale będzie też sta-
nowił fragment drogi rowerowej, którą w przyszłości 
z tej części miasta będzie można dojechać do cen-
trum. Mowa o 1,3-kilometrowym połączeniu wzdłuż  
al. W. Korfantego na odcinku od ul. Telewizyjnej do ul. 
Gnieźnieńskiej. – Droga będzie rozpoczynać się przy pę-
tli Alfreda, a na wysokości ul. Mieczysława Karłowicza 
przekraczać obydwa pasy ruchu i prowadzić po zachod-
niej stronie ulicy. Warto przypomnieć, że wspomniana 
droga rowerowa na pętli Alfreda połączy się z już istnie-
jącą, liczącą blisko 700 m drogą rowerową prowadzącą 
wzdłuż ul. Telewizyjnej do Parku Śląskiego.
Kolejna droga rowerowa, która jest obecnie w budowie, 
ułatwi rowerzystom dojazd do Doliny Trzech Stawów. 
Droga o długości 1,1 km zostanie poprowadzona wzdłuż 
ul. Lotnisko. W kolejnych latach stanie się ona fragmen-
tem znacznie większej drogi rowerowej, która będzie 
miała połączyć os. Paderewskiego z Nikiszowcem.
Wśród innych najbliższych planów można wymienić 
ścieżkę rowerową przez Podlesie, która połączy istniejącą 
ścieżkę rowerową na ul. Zaopusta z granicą dzielnicy przy 
ul. Hortensji. Obecnie trwają prace komisji przetargowej, 
do przetargu zgłosiło się 7 firm. Na przełomie 2020 i 2021 
roku ogłoszony ma też być przetarg na budowę zjazdu 
rowerowego pod rondo im. gen. Ziętka. 

MZUiM  
remontuje ulice
Zadania własne:
Ziembowa, Bema, Beskidzka,  
Al. Bielska, Maków, Stellera, 
Przodowników,  
Plac Wyzwolenia  
– naprawa nawierzchni 
Normy – przebudowa przejść  
dla pieszych
Owsiana – budowa przejścia  
dla pieszych i przejazdu rowerowego
Jaracza – remont drogi
Krzywa – remont zatok parkingowych  

Naprawy wykonane na podstawie 
zgłoszeń mieszkańców:
naprawy nawierzchni chodników: 
Andrzeja 27,  Kościuszki, Dębowa 67, 
Raciborska, Kantorówny, Armii Kra-
jowej 385, Pl. Alfreda, Józefowska 27, 
Fiołków

naprawa nawierzchni jezdni: Broda-
tego,  Pl.Roztka, Damrota, Koraszew-
skiego, Roździeńskiego, Łączna, Armii 
Krajowej, Sienkiewicza, Małachow-
skiego, Krzemienna

Kolejne zielone inwestycje w Katowicach
Zagospodarowywanie nowych i rewitaliza-
cja istniejących terenów zielonych ma klu-
czowe znaczenie w zakresie podwyższania 
jakości życia w Katowicach. Celem tych 
działań jest zarówno tworzenie atrakcyjnych 
terenów rekreacyjnych umożliwiających ak-
tywny wypoczynek, jak i troska o ekologię 
w zakresie jakości powietrza, naturalnej 
retencji czy też niwelowania tzw. wysp cie-
pła. – Katowice to trzecie najbardziej zielone 
miasto w Polsce. Lasy, parki, skwery i stawy 
zajmują ponad połowę powierzchni miasta. 
Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, po-
mimo pandemii realizujemy kolejne ważne 
projekty, których efekty będą widoczne 
w najbliższych latach – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic.

Tylko w ostatnich latach w Katowicach 
zrealizowano szereg zielonych inwestycji. 
W maju tego roku zakończono kosztem 2 
mln zł rewitalizację pl. Londzina na Załężu, 
w 2019 r. mieszkańcy zyskali kompleksowo 
zmodernizowany Park Bogucki (koszt ponad 
6 mln zł) oraz Park Olimpijczyków w Szo-
pienicach (koszt 1,2 mln zł), a w 2018 r. za-
kończyła się rewitalizacja Skweru Fojkisa 
w Wełnowcu o wartości 2,3 mln zł.

Aktualnie miasto przygotowuje się do 
realizacji nowych inwestycji. Zakład Zieleni 
Miejskiej wybrał już w przetargu wykonaw-
ców dokumentacji projektowej parku przy 
ul. Wantuły oraz na zagospodarowanie 

Stargańca. Rozstrzygnięto także przetarg 
na wybór projektanta parku w dolinie Śle-
piotki i parku między ulicami Leopolda, 
Bohaterów Monte Cassino i Wiertniczą. Po-
nadto z końcem listopada ogłoszony został 
przetarg na opracowanie projektu rewita-
lizacji i rozbudowy Parku Wełnowieckiego 
wraz z sąsiadującymi terenami, potocznie 
nazywanymi „Alpami”. Większość z tych re-
alizacji będzie dostępnych dla mieszkańców 
w latach 2022 i 2023. 

– Przygotowujemy się także do realiza-
cji największej zielonej inwestycji w historii 

Katowic. Chodzi o Dolinę Pięciu Stawów 
w Szopienicach i Burowcu. Koszt realizacji 
całego projektu szacujemy na poziomie 50 
mln zł. Ten piękny, wciąż nieodkryty przez 
większość katowiczan obszar zyska m.in. 
kąpieliska, drogi rowerowe, punkty grillowe 
czy też molo. W najbliższych tygodniach 
ogłosimy przetarg na projekt budowlany 
całości – podkreśla prezydent i dodaje, 
że nad brzegiem Morawy powstanie nowa 
stanica żeglarska, która umożliwi żeglowa-
nie po tym największym katowickim stawie. 
(KK)

Wykonano odcinek ścieżki rowerowej od ul. Konduktor-
skiej do ul. Karłowicza. Do wykonania na tym odcinku 
pozostała organizacja ruchu i wykończenia. Wdrożona 
ma zostać czasowa organizacja ruchu na odcinku od ul. 
Karłowicza do pl. Alfreda oraz wycinka drzew w celu wy-
budowania ciągu pieszo-rowerowego. Projekt był uzgod-
niony z Zespołem ds. Polityki Rowerowej oraz Radą 
Jednostki Pomocniczej.

Na odcinku od ul. Francuskiej do ul. Szybowcowej uło-
żone są już krawężniki oraz podbudowa pod ścieżkę 
rowerową na odcinku ok. 200 m. Na odcinku od ul. Szy-
bowcowej ul. Granicznej wykonano krawężniki wzdłuż 
drogi oraz obrzeża, podbudowa jest wykonana w więk-
szej części, do wykonania pozostała podbudowa w części 
pod chodnikiem. Wykonano też fundamenty pod słupy 
oświetleniowe. W tym miejscu prace powinny zakończyć 
się zgodnie z planem w styczniu. Projekt tej ścieżki był 
uzgodniony z Zespołem ds. Polityki Rowerowej oraz Radą 
Jednostki Pomocniczej.

Połączenie rowerowe wzdłuż al. Korfantego  
od ul. Telewizyjnej do rejonu skrzyżowania  
z ul. Konduktorską
Termin rozpoczęcia prac: sierpień 2020 r.
Szacowany termin ukończenia prac: styczeń 2021 r.
Koszt: 1,36 mln zł

Połączenie rowerowe  
ul. Pułaskiego z ul. Francuską  
wzdłuż ul. Lotnisko
Termin rozpoczęcia prac: sierpień 2020 r.
Termin ukończenia prac: styczeń 2021 r.
Koszt: 1,67 mln zł
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE

Pora na kolej do Pyrzowic

Na tę inwestycję czekano wiele lat. PKP 
PLK podpisały umowę na wykonanie li-
nii kolejowej na lotnisko w Pyrzowicach. 
Dzięki przedsięwzięciu będzie możliwa 
podróż pociągiem ze stolicy województwa 
śląskiego do Katowice Airport (KTW), 
wzrośnie również znaczenie portu w kon-
tekście przewozów towarowych. Wartość 
kontraktu to 812 mln zł brutto.

Katowice Airport to czwarte naj-
większe lotnisko w kraju pod względem 
liczby obsłużonych pasażerów – w 2019 
roku w Pyrzowicach było ich ponad 
4,84 mln. Wyższe wyniki notują tylko 
porty w Warszawie (Lotnisko Chopina) 
oraz w Krakowie i Gdańsku. KTW jest 
za to ogólnopolskim liderem w segmencie 
lotów czarterowych, a w skali regionalnej 
dominuje w przewozach cargo. W podka-
towickim porcie trwa obecnie rozbudowa 
infrastruktury, w tym realizacja nowego 
terminalu, dzięki czemu w przyszłości 
możliwa będzie obsługa jeszcze większej 
liczby podróżnych.

Mimo to w swojej ponad półwiecznej 
historii KTW nie doczekało się połącze-
nia kolejowego. Stąd charakterystyczne 
dla otoczenia portu są połacie parkin-
gów z tysiącami samochodów. Część ru-
chu pasażerów udających się w rejs lub 
wracających z lotniska uzupełniają połą-
czenia autobusowe. Za ok. 2,5 roku podróż 
do Katowice Airport będzie możliwa rów-
nież pociągiem. Z końcem października 
br. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały 
umowę na wykonanie inwestycji obejmu-
jącej m.in. odbudowę nieczynnej 30-ki-
lometrowej trasy kolei (nr 182) między 
Tarnowskimi Górami a Siewierzem oraz 
remont istniejącej infrastruktury. W su-
mie rewitalizacja i elektryfikacja dotyczyć 
będzie ok. 48 km linii kolejowej. Inwesty-
cją objęto 52 obiekty inżynieryjne, w tym 
budowę dwupoziomowych skrzyżowań, 
m.in. z autostradą A1 i drogą wojewódzką 
913 Będzin–Pyrzowice, będącą trasą do-
jazdową do lotniska. Modernizacji ma też 
zostać poddanych 38 przejazdów kole-
jowo-drogowych. Trasa umożliwi dojazd 
do lotniska zarówno od strony Zawiercia, 
jak i Tarnowskich Gór.

Na nowej trasie pociągi pasażer-
skie będą rozwijać prędkość do 140 
km/h. Przejazd do KTW zajmie podróż-
nym z Katowic i Częstochowy niecałą 
godzinę. Pasażerowie z Zawiercia do-
jadą do lotniska w 23 min, a z Tarnow-
skich Gór  – w niecałe 20 min. Projekt 
ma także istotne znaczenie dla spraw-
nych przewozów towarowych. Trasa ob-
służy bocznicę cargo na lotnisku oraz 
dwie bocznice w Siewierzu. Składy towa-
rowe pojadą z maksymalną prędkością 
80 km/h, a linia zostanie dostosowana do 
przejazdu ciężkich wagonów.

W ramach inwestycji powstaną nowe 
przystanki: Miasteczko Śląskie Centrum, 
Mierzęcice, Zawiercie Kądzielów oraz 
dwuperonowa stacja Pyrzowice Lotnisko. 

Piesi będą korzystać z nowych przejść 
podziemnych w KTW i Siewierzu, a w Za-
wierciu, na lotnisku i Tarnowskich Górach 
zostaną zamontowane windy. Moderniza-
cji będą poddane perony na stacjach w Tar-
nowskich Górach, Siewierzu i Porębie. 
Na stacji Zawiercie powstanie nowy peron 
nr 3. Infrastruktura zyska nowe oświetle-
nie, wiaty, ławki, nagłośnienie, monitoring 
oraz czytelne oznakowanie i tablice infor-
macyjne. Aby w przyszłości możliwy był 
dalszy rozwój kolei, zabezpieczono teren 
pod dwa przystanki na terenie gminy Mia-
steczko Śląskie i Poręba.

Inwestycję zrealizuje konsorcjum, któ-
rego liderem jest Track Tec Construction 
oraz jego dwóch partnerów: Infrakol oraz 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryj-
nego i Kolejowego. Prace budowlane mają 
ruszyć w pierwszym kwartale 2021 roku, 
po opracowaniu przez wykonawcę projek-
tów wykonawczych. Zakończenie inwesty-
cji nastąpi dwa lata później, w pierwszym 
kwartale 2023 roku. Umowa ma war-
tość 812,1 mln zł brutto. Przedsięwzięcie 

zostanie dofinansowane z Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kwota 
unijnego wsparcia wynosi ponad 500 mln zł.

Miasto Katowice przekazało 
grunty na budowę nowej 
komendy policji
Miasto Katowice nieodpłatnie przekazało 
teren pod budowę nowej komendy miej-
skiej policji. Budynek ma powstać w ciągu 
6 lat. Inwestycja jest konieczna, by poprawić 
warunki pracy policjantów oraz usprawnić 
obsługę petentów. Komendant wojewódzki 
policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysz-
tof Justyński i prezydent miasta Katowice 
Marcin Krupa złożyli podpisy pod aktem 
notarialnym w połowie października br. 
Procedura przekazania nieruchomości 
otwiera drogę do realizacji obiektu. – Na tę 
chwilę od dawna czekali katowiccy poli-
cjanci. Po wieloletnich staraniach kie-
rownictwa Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach i Komendy Miejskiej 
Policji w Katowicach, przy ogromnym 

wsparciu władz miasta Katowice, policjanci 
największej jednostki śląskiego garnizonu 
otrzymali działkę pod nową siedzibę – in-
formuje śląska policja. 

Władze miasta zdecydowały o nieod-
płatnym przekazaniu nieruchomości znaj-
dującej się na wschodnim skraju Osiedlu 
Witosa. Chodzi o niezabudowany grunt o po-
wierzchni 3,83 ha, położony u zbiegu ulic 
Kolońskiej i Michejdy. Blisko stąd do bezpo-
średniego zjazdu na autostradę A4. W póź-
niejszym czasie policja otrzyma jeszcze ok. 
0,57 ha z wąskiego pasa terenu od strony 
wschodniej, jednak najpierw będzie ko-
nieczny podział geodezyjny działki.

Mundurowi informują, że nieodpłatne 
pozyskanie nieruchomości pozwoli im 
na opracowanie programu inwestycyjnego, 
który wymaga już tylko zatwierdzenia 
przez Komendę Główną Policji. Wsparcie 
finansowe dla przedsięwzięcia zapowiedział 
już prezydent Marcin Krupa. W Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta Katowice za-
rezerwowano na ten cel 6,65 mln zł. 

(ZIT)
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Stacja kolejowa Pyrzowice Lotnisko

Dzięki tej inwestycji 
będzie możliwa 
podróż pociągiem 
ze stolicy
województwa 
śląskiego do lotniska 
w Pyrzowicach
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RAWA.INK

Katowizje, czyli szukamy innowacji
Katowizje to projekt mający na celu wy-
łonienie liderów CSR (z ang. społeczna 
odpowiedzialność biznesu) wśród lo-
kalnych mikro, małych i średnich firm, 
które inwestują, kreują i wdrażają inno-
wacyjne narzędzia i rozwiązania, mające 
służyć lokalnym społecznościom i śro-
dowisku naturalnemu. 
Konkurs ma wyróżnić firmy, które tworzą 
przestrzeń i warunki dla zrównoważonego 
rozwoju społecznego i ekonomicznego po-
mimo aktualnej globalnej sytuacji pan-
demicznej i wyzwań biznesowych z nią 
związanych. – Szukamy innowacji, dlatego 
będziemy zwracali uwagę na rozwiąza-
nia autorskie, niestandardowe, a jednak 
przynoszące korzyści dla lokalnej spo-
łeczności. Dobrze, gdyby polegały one 
również na partycypacji i wspierały zrów-
noważony rozwój – mówi Wioleta Ni-
ziołek-Żądło, koordynator projektów 
społecznych w Urzędzie Miasta Katowice, 
jedna z jurorek konkursu.

Inicjatywa Katowizji została podjęta 
przez Miejski Inkubator Przedsiębiorczości 

Rawa.Ink, reprezentujący miasto Katowice 
oraz agencję 19 Południk. Zwycięzcy otrzy-
mają nie tylko nagrodę prezydenta miasta 
Katowice, ale również pakiet wsparcia mar-
ketingowego o wartości 10  000 złotych. 

Laureatów poznamy 17 grudnia, dokładnie 
rok po oficjalnym otwarciu Rawa.Ink. 

– Przez ten rok, pomimo sytu-
acji związanej z pandemią, inkuba-
tor wrósł już w tkankę miasta i  wielu 

przedsiębiorców z sektora MMŚP oraz 
start-upów znalazło do nas drogę. Jako 
Rawa.Ink chcemy żyć biznesowym rytmem 
miasta. Ten konkurs pozwoli nam poznać 
inicjatywy wpisujące się w społeczną odpo-
wiedzialność biznesu – podkreśla Mariusz 
Jankowski, naczelnik wydziału obsługi 
inwestorów. 

Miejski Inkubator Przedsiębiorczo-
ści Rawa.Ink to nowoczesna przestrzeń 
biurowa wraz ze strefą coworkingową, 
umożliwiająca rozwój mieszkańcom Kato-
wic w obszarach przedsiębiorczości i inno-
wacyjności. Powstała z myślą o start-upach 
oraz firmach sektora MŚP, które znajdą tu-
taj wsparcie w zakresie sieciowania kon-
taktów, poszerzania wiedzy, zdobywania 
doświadczenia, inspiracji, rozwoju pro-
jektów oraz internacjonalizacji, które za-
pewniają liczni partnerzy i mentorzy oraz 
zespół Rawa.Ink. 

(RED)

 Więcej na  
www.rawaink.katowice.eu 

RYNEK USŁUG

Najniższy wskaźnik pustostanów 
powierzchni biurowych jest w Katowicach 
W związku z pandemią większość na-
jemców już w drugim kwartale tego roku 
odłożyło decyzje o zmianie lokalizacji czy 
też ewentualnej dalszej ekspansji. Sytu-
ację zbadała agencja Knight Frank, która 
przeprowadza ankiety dotyczące różnych 
dziedzin biznesu, w tym rynku biurowego. 
Z najnowszych analiz wynika, że w lipcu 
wśród najemców w Polsce aż 77% ankietowa-
nych firm wprowadziło pracę zmianową lub 
rotację personelu z powodu pandemii. W re-
zultacie w miastach odnotowany został spadek 
popytu oraz wzrost podnajmów i pustosta-
nów. Obecnie najwyższy wskaźnik pustosta-
nów jest we Wrocławiu i w Łodzi, na poziomie 
14,3 procent, a najniższy w Katowicach, gdzie 
wynosi 7 procent.

–  Niski współczynnik pustosta-
nów w Katowicach wynika z wciąż nienasyco-
nego w pełni rynku powierzchni biurowych. 
Dopiero w ostatnich latach nastąpił dyna-
miczny wzrost inwestycji biurowych dostar-
czających nowoczesną powierzchnię klasy A. 
Jednocześnie Katowice stały się atrakcyjnym 
rynkiem dla zagranicznych firm sektora BDO, 
SSC, R&D oraz IT. Katowice są zdominowane 
przez sektor nowoczesnych usług bizneso-
wych, czyli firmy stanowiące część global-
nych korporacji, które przez swoją stabilność 
finansową są bardziej odporne na kryzysy i nie 
muszą szukać oszczędności „tu i teraz”, co jest 

podstawową cechą podnajmu – komentuje 
Iwona Kalaga z katowickiego oddziału Kni-
ght Frank.

Katowice pomimo pandemii wciąż są 
atrakcyjne dla biznesu, a samorząd prowadzi 
aktywne działania mające na celu przyciąga-
nie nowych inwestorów, szczególnie z branż 

nowoczesnych technologii i usług bizneso-
wych. –  Katowicki rynek biurowy dyna-
micznie się rozwija. Każdy nowy inwestor 
potrzebuje powierzchni do prowadzenia 
swojej działalności. Jednocześnie każda nowa 
firma, która lokuje się Katowicach oznacza 
szereg korzyści dla mieszkańców. Powstają 

nowe miejsca pracy w atrakcyjnych, dobrze 
płatnych sektorach gospodarki, a pracownicy 
firm przynoszą zyski katowickim przedsię-
biorcom: lokalnym sklepikarzom, restaura-
torom, taksówkarzom czy też podmiotom 
świadczącym rozmaite usługi – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic.  (RED)

Głównym założeniem Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink jest stworzenie inspirującej 
przestrzeni do wymiany poglądów, kreowania nowych, innowacyjnych pomysłów, sieciowania kontaktów

Katowicki rynek powiększył się w 2020 r. o ponad 30 000 m2, dzięki temu całkowite zasoby powierzchni biurowej wyniosły niemal 560 000 m2.  
Aktualnie w realizacji znajduje się ponad 200 000 m2, z czego większość projektów ma zaplanowaną datę ukończenia budowy na 2021 r.  
(„Polska – rynek biurowy i inwestycyjny w III kwartale 2020 r.”). Na zdjęciu - biurowiec KTW II w budowie
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STREET ART.

Ruszamy szlakiem katowickich murali
„Tańcząca z atomami” to tytuł muralu 
znajdującego się na ścianie rektoratu Uni-
wersytetu Śląskiego, przedstawiającego 
znaną katowicką noblistkę Marię Goep-
pert-Meyer. Również inne postaci z dzie-
jów naszego miasta zdobią elewacje miej-
skich budynków. Na ścianie Izby Pamięci 
Kopalni „Wujek” jest wymowny napis upa-
miętniający górników, którzy zginęli pod-
czas pacyfikacji kopalni w 1981 roku. 
Na katowickich ścianach znajdziemy także 
dzieła poświęcone Jerzemu Kukuczce, 
Wojciechowi Korfantemu czy też Kazi-
mierzowi Kutzowi. Murale przyciągają do 
stolicy województwa śląskiego gości z ca-
łego kraju. – Street art w Katowicach ma 
mocno regionalny klimat. Zarówno ten 
robiony spontanicznie, jak i planowany 
przez różne instytucje. Poznanie historii 
lokalnych murali pozwala dowiedzieć się 
więcej nie tylko o kondycji współczesnej 
sztuki, ale także poznać historię i tradycję 
Śląska – czytamy na blogu poświęconym 
sztuce ulicznej www.ultrafioletowo.pl.

– Pierwsze przykłady malarstwa ścien-
nego pojawiły się w naszym mieście wiele 
lat temu, lecz dopiero dzięki zaangażowaniu 
artystów zaproszonych do udziału w pierw-
szej edycji Katowice Street Art Festival nasze 
miasto zapełniło się muralami – mówi Mar-
cin Krupa prezydent Katowic. – Kolejne od-
słony tego odbywającego się od prawie dekady 
wydarzenia sprawiły, że w Katowicach zapa-
nowała moda na sztukę uliczną, której pod-
stawową intencją jest zauważać i obserwować 
rytm miasta, a nieraz stać się też sugestywnym 
głosem w publicznej debacie. Dlatego postano-
wiliśmy utworzyć bazę katowickich murali, by 
promować naszą sztukę i zachęcać mieszkań-
ców do zwiedzania różnych zakamarków Ka-
towic. Jednocześnie zachęcamy katowiczan do 
uzupełniania bazy zarówno o nowe murale, 

jak i te, których dzisiaj w mieście już nie ma – 
dodaje prezydent.

Dzięki Festiwalowi Katowice odwie-
dzili m.in.: Daniel Sparkes, Zbiok, Cleon 
Peterson, Filippo Minelli, Mobstr, MCity, 
Roa, Boogie, Eltono, Sten Lex, Łukasz Su-
rowiec, Krzysztof Żwirblis, Jakub Szczę-
sny, Kamila Szejnoch, Danilo Milovanowić 

i  wielu innych. Powstało również wiele 
niezależnych projektów, m.in. autorstwa 
Mony Tusz czy Raspazjana. – Dobrze wy-
konane i ciekawe artystycznie murale 
wzbogacają i ożywiają miasto. Szczególnie 
dobrze sprawdzają się w miastach, które 
powstawały lub rozwijały się dzięki rewo-
lucji przemysłowej, a takich właśnie miast 

jest w naszym regionie najwięcej – mówi 
profesor Jacek Rykała z Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach.

Tradycja współczesnych murali sięga lat 
20. i 30. XX wieku, kiedy to w Meksyku i in-
nych krajach Ameryki Łacińskiej powstawały 
nierzadko monumentalne prace, które do 
dzisiaj zdobią ściany np. uniwersytetu. Rów-
nież obecnie jest to sztuka zaangażowana 
społecznie, dydaktyczna, stosująca proste 
alegorie i dosadną ekspresję. Oczywiście jest 
to sztuka uliczna, żyje z miastem, więc bywa, 
że murale zakrywa inny mural lub zostają 
zabudowane. To naturalne życie street artu, 
że dzieła te nie są elementami stałymi.

– Dostrzegając zainteresowanie tą formą 
działalności artystycznej, miasto Katowice 
postanowiło stworzyć szlaki spacerowe, 
przebiegające w pobliżu budynków ozdo-
bionych muralami. Pierwszym krokiem ku 
temu jest strona internetowa, dzięki której 
każdy może odkryć tę niezwykle barwną 
stronę miasta, a także poznać bliżej arty-
stów, będących autorami poszczególnych 
prac – mówi Marta Chmielewska, naczel-
nik wydziału promocji katowickiego ma-
gistratu, i zachęca do odwiedzenia strony 
murale.katowice.eu.  (RED)

NABÓR WNIOSKÓW O DWIE NAGRODY PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

Miasto ponownie nagrodzi społeczników
Zapraszamy mieszkańców i organiza-
cje pozarządowe do składania wnio-
sków o przyznanie Nagród Prezydenta 
Miasta Katowice. Pierwsza z nich to Na-
groda im. Józefa Kocurka w dziedzinie 
działalności społecznej, która przyzna-
wana jest od 2012 roku.
 Wśród laureatów byli do tej pory przed-
stawiciele organizacji pozarządowych, 
mieszkańcy prowadzący aktywność 
społeczną w dzielnicach lub działalność 
branżową, np. w zakresie edukacji przy-
rodniczej i leśnej czy promocji aktywności 
górskiej wśród młodego pokolenia, a także 
organizacja pozarządowa, która otrzymała 
nagrodę za całokształt swojej działalności. 

– Mając na uwadze różne formy aktywno-
ści mieszkańców, a z drugiej strony doceniając 

działalność charytatywną mieszkańców i or-
ganizacji pozarządowych polegającą na niesie-
niu pomocy potrzebującym, prezydent Marcin 
Krupa podjął decyzję o ustanowieniu na-
grody za działalność charytatywną – mówi 
Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds. 
organizacji pozarządowych. Nagroda będzie 
przyznawana osobom fizycznym lub orga-
nizacjom pozarządowym, które w sposób 
widoczny prowadziły działalność na rzecz 
mieszkańców miasta w co najmniej jed-
nej z poniższych sfer, w zakresie: 

pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ży-
ciowej oraz wyrównywania szans tych ro-
dzin i osób;

wspierania rodziny i systemu pie-
czy zastępczej;

udzielania nieodpłatnej pomocy praw-
nej oraz zwiększania świadomości praw-
nej społeczeństwa;

działalności na rzecz integracji i reinte-
gracji zawodowej i społecznej osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym;

działalności charytatywnej;
działalności na rzecz osób  

niepełnosprawnych;
działalności na rzecz rodziny, macie-

rzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnia-
nia i ochrony praw dziecka;

przeciwdziałania uzależnieniom i pato-
logiom społecznym.

W ramach każdego z naborów przewi-
dziano nagrodę główną i po dwa wyróż-
nienia. Wnioski o nagrody przyjmowane 

będą do połowy stycznia – informacje do-
tyczące sposobu zgłaszania kandydatów, 
termin naborów i termin rozstrzygnięcia 
oraz inne ważne informacje są dostępne 
na www.katowice.eu. W przypadku pytań 
prosimy o kontakt telefoniczny (32 259 37 
46 lub 32 259 31 18) lub mailowy (agnieszka.
lis@katowice.eu).  (RED)

Nagroda im. J. Kocurka
Dotychczasowi laureaci nagrody im. J. Ko-
curka: Eugeniusz Poloczek, s. Anna Bałchan, 
Bogdan Nowak, Jadwiga Charyga, Bolesław 
Bobrzyk, Elżbieta Zacher, hufiec ZHP Kato-
wice, Ignacy Walenty Nendza

– Dobrze wykonane 
i ciekawe artystycznie 
murale wzbogacają 
i ożywiają miasto 
– mówi profesor 
Jacek Rykała z ASP
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UNIJNE DOFINANSOWANIE DO PROJEKTÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Centra społecznościowe: przestrzeń do spotkań i integracji
W ostatnich latach w Katowicach powsta-
ły wyjątkowe miejsca. Stare budynki zy-
skały nowe życie – dzięki czemu miesz-
kańcy mogą spotykać się i integrować. 
Takie działania prowadzone są m.in. przy 
ul. Bednorza 14, gdzie Miasto Katowice 
utworzyło Centrum Usług Społeczno-
ściowych oraz przy ul. Brynica 7, gdzie 
funkcjonuje Centrum Animacji Młodzie-
żowej „Kotłownia”. W listopadzie Katowi-
ce pozyskały dofinansowanie w kwocie  
9 mln zł na kolejne tego typu projekty.
– Przywróciliśmy mieszkańcom dzielnic 
Szopienic i Burowca miejsca ważne, choć 
nieco zapomniane. Nadaliśmy im nie tylko 
nowe funkcje, ale zmieniliśmy także ich wy-
gląd. Centra społecznościowe cieszą się tak 
dużą popularnością, że zainspirowało nas to 
do realizacji podobnych projektów w innych 
częściach miasta: na Załężu, w Śródmie-
ściu, w Bogucicach, Dębie, na Zawodziu, Jó-
zefowcu i Nikiszowcu. Chcemy dzięki temu 
włączać coraz więcej katowiczan w życie 
miasta. Pozyskanie 9 mln zł umożliwi nam 
realizację naszych planów – podsumowuje 
Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Miasto Katowice otrzymało łącz-
nie 9,1 mln zł dofinansowania do  

7 projektów o wartości 10,7 mln zł. – Celem 
naszych projektów jest m.in. zmniejszenie 
dysproporcji w poziomie życia miesz-
kańców, zarówno poszczególnych dziel-
nic, jak i całego obszaru miasta, a także 

wzmocnienie aktywności i partycypacji 
społecznej – wyjaśnia Małgorzata Doma-
galska, naczelnik wydziału funduszy euro-
pejskich. Projekty potrwają do końca 2022 
roku. 

Co zmieni się w dzielnicach? 
Na Załężu w Centrum Społecznościo-
wym co najmniej 85 osób skorzysta m.in. ze 
szkoleń i warsztatów oraz działań kultural-
nych. W Śródmieściu i na Zawodziu będzie to 
niemal 150 osób. Natomiast projekt „Katowice 
miasto otwarte – organizowanie społeczno-
ści lokalnej – II etap” służyć będzie organizo-
waniu społeczności osób niepełnosprawnych 
tak, by zyskały zdolność do zatrudnienia 
oraz aktywności i partycypacji społecznej. 
Ma pomóc co najmniej 80 osobom. Na Jó-
zefowcu i Wełnowcu realizacja projektu ma 
na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych 60 osób. Zaplanowane działania 
mają także na celu wyłonienie liderów spo-
łeczności lokalnej, wzmocnienie aktywności 
czy zwiększenie dostępu do udziału w życiu 
kulturalnym. W Bogucicach z podobnych 
działań skorzysta 100 mieszkańców. Z ko-
lei w Centrum Społecznościowym SZOPKI 
działania w obszarze reintegracji zawodowej, 
kultury i wsparcia rodziny oraz osób starszych 
obejmą 120 osób. W Janowie-Nikiszowcu 
ponad 80 osób będzie się integrować i uczyć 
wzmacniania oddolnych aktywności społecz-
nych i gospodarczych, determinujących atrak-
cyjność turystyczną dzielnicy.  (RED)

SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ! 

Starsza mieszkanka Katowic pomogła 
schwytać przestępcę
W ręce katowickich policjantów trafił 
15-latek podejrzany o wyłudzanie pie-
niędzy od starszych mieszkańców Ka-
towic. Wpadł na gorącym uczynku, gdy 
odbierał kopertę, w której miało być 
prawie 17 tysięcy złotych. Przezorna 
seniorka zadzwoniła na policję, a do 
koperty włożyła ulotki i gazety. Śled-
czy ustalili, że zatrzymany nastolatek 
zamieszany jest także w inne oszustwa 
podobną metodą.
Cała historia skończyła się dobrze dzięki czuj-
ności katowickiej seniorki, która zadzwoniła 
na policję po otrzymaniu telefonu od męż-
czyzny podającego się za jej bratanka. Oka-
zało się, że kobieta w przeszłości odbierała 
już podobne telefony i postanowiła tym ra-
zem współdziałać z policją, by złapać oszusta 
na gorącym uczynku. Do koperty, zamiast 
gotówki, włożyła ulotki reklamowe i gazetę. 
Następnie już pod nadzorem policjantów 
pojechała w umówione z przestępcą miej-
sce w celu przekazania „pieniędzy”. Kiedy 
15-latek odbierał kopertę, został zatrzymany 
przez policjantów. Nastolatek trafił do poli-
cyjnej izby dziecka, gdzie okazało się, że jest 
uciekinierem z młodzieżowego ośrodka 

wychowawczego. Policjanci z Wydziału do 
Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu 
ustalili, że zatrzymany 15-latek jest również 
zamieszany w dwa inne wyłudzenia pienię-
dzy od seniorów. Śledczy sprawdzają, czy nie 

ma on na swoim koncie również innych tego 
typu przestępstw. 

– Apelujemy do mieszkańców o roz-
mowy z bliskimi seniorami, a także samot-
nymi sąsiadami, którzy korzystają z telefonów, 

szczególnie stacjonarnych. Oszuści wzmogli 
swoje działania metodą „na policjanta”, bez 
skrupułów wyłudzając pieniądze od naj-
starszych mieszkańców Katowic. W ra-
mach poprawy bezpieczeństwa seniorów 
policjanci rozpoczęli współpracę z katowic-
kimi bankami oraz korporacjami taksówek 
– mówi mł. asp. Agnieszka Krzysztofik, po-
licjantka katowickiej komendy zajmująca 
się profilaktyką społeczną.

W 2020 r. katowiccy policjanci od-
notowali 70 przestępstw polegających 
na usiłowaniu oszustwa lub oszustwa me-
todą na „policjanta/wnuczka”. Łupem 
sprawców była gotówka w walucie pol-
skiej i obcej, a także biżuteria. Najstarsza 
oszukana osoba ma 95 lat, a najmłodsza 55 lat. 
Usiłowano również oszukać osobę w wieku 
33 lat, ale jest to wyjątek. Najczęściej łupem 
oszustów padała gotówka w kwocie po kilka-
naście tysięcy złotych. Największa kwota, jaką  
osoba pokrzywdzona przekazała oszustowi 
to 460 tys. zł, natomiast kolejny pokrzyw-
dzony przekazał w walucie obcej prawie 52 
tys. euro. Jedna z osób pokrzywdzonych 
dokonała przelewu bankowego na kwotę  
475 tys. zł.   (RED)

Na przykładzie lokali po starej aptece przy ul. Bednorza 14 i kotłowni przy Brynicy 7 Miasto Katowice 
pokazało, jak ważna jest rewitalizacja nie tylko samych budynków, ale także społeczna. Na zdjęciu: 
stara apteka przy ul. Bednorza

W 2020 r. katowiccy policjanci odnotowali 70 przestępstw polegających na usiłowaniu oszustwa lub 
oszustwa metodą na „policjanta/wnuczka”. Niektórzy mieszkańcy stracili nawet kilkaset tysięcy złotych
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OPŁATY ZA ŻŁOBEK MIEJSKI

Zmiany w katowickich żłobkach
Wysokość opłaty za pobyt dziec-
ka w żłobku miejskim będzie od wrze-
śnia 2021 roku uzależniona od sytuacji 
finansowej rodziny, a najmniej zamożne 
rodziny będą mogły liczyć na wsparcie 
finansowe miasta, dzięki czemu w ogóle 
nie będą ponosić odpłatności za żłobek.
Opłaty za pobyt dziecka w żłobkach miej-
skich nie były zwiększane od 2011 roku. Od 
tego czasu znacząco wzrosły koszty zwią-
zane z prowadzeniem żłobków, np. koszt 
energii wzrósł o 45%, średnie miesięczne 
wynagrodzenie o 44%. Tym samym średni 
miesięczny koszt utrzymania jednego miej-
sca w żłobku w 2019 roku wynosił o 531 zł 
więcej w stosunku do roku 2011, co oznacza 
jego wzrost o ponad 43%.

Pomimo utrzymania niskich 
kwot odpłatności dla mieszkań-
ców decyzją prezydenta Marcina 
Krupy, w latach 2015–2019 powstało aż 330 
nowych miejsc w żłobkach miejskich. Stawka 
za opiekę w żłobku miejskim w Katowicach 
należy dziś do najniższych w Polsce i wynosi 
150 zł. Ponadto Katowice jako jedno z nielicz-
nych polskich miast dofinansowują miejsca 
dla dzieci w żłobkach prywatnych, dopłaca-
jąc 600 zł do opieki nad jednym dzieckiem, 
dzięki czemu koszty ponoszone przez rodzi-
ców są znacząco mniejsze. Łącznie w Kato-
wicach jest dziś 2639 miejsc opieki żłobkowej.

– Naszym celem jest zapewnienie 
profesjonalnej opieki nad najmłodszymi 
mieszkańcami Katowic. Znaczący wzrost 
niezależnych od nas kosztów spowodował 
konieczność dokonania zmian w opłacie 
za żłobek miejski, która do tej pory należy 
do najniższych w Polsce. Chcąc utrzymać 
wysokie standardy opieki żłobkowej, po-
stanowiliśmy uzależnić wysokość opłaty 
od dochodów osiąganych przez gospo-
darstwa domowe. Jednocześnie najmniej 
zamożnym mieszkańcom Katowic za-
pewnimy dodatkowe wsparcie, by sytu-
acja materialna nie przekreślała szans 
na skorzystanie z możliwości umieszcze-
nia dziecka w żłobku. Pozyskane środki 
przeznaczymy na dofinansowanie utwo-
rzenia nowych miejsc w żłobkach, by do-
prowadzić do sytuacji, w której wszystkim 
chętnym rodzicom zapewnimy opiekę 
żłobkową dla ich dzieci – podkreśla Jerzy 
Woźniak, wiceprezydent Katowic. 

Dla rodzin z dochodami do 1100 zł 
netto na osobę utrzymane zostaną ak-
tualnie obowiązującą stawki, tj. 150 zł, 
do 1700 zł netto – opłata wyniesie 250 
zł, a powyżej tej kwoty – 400 zł. – Ro-
dziny znajdujące się w trudnej sytuacji 
materialnej będą mogły otrzymać wspar-
cie: sfinansowanie lub dofinansowanie 
do opłaty stałej. W przypadku żłobków 

miejskich i dochodu na osobę do 1056 
zł dopłata może pokryć cały koszt. Na-
tomiast w żłobkach niepublicznych do-
płata dla rodzin będzie uzależniona od 
dochodu i wyniesie maksymalnie 500 zł 
(przy dochodach do 580,80 zł na osobę) 
lub maksymalnie 400 zł (przy dochodach 
od 580,81 zł do 1056,00 zł) – mówi Mał-
gorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik 
wydziału polityki społecznej Urzędu Mia-
sta Katowice. 

POMOC POTRZEBUJĄCYM

Zima to trudny czas dla bezdomnych
Patrząc na termometr za oknem, można 
stwierdzić, że zaczęła się zima. Coraz 
częściej nocą temperatury spadają po-
niżej zera. To czas szczególnie trudny 
dla osób bezdomnych, które w tym roku 
poza wyziębieniem są także narażone 
na skutki pandemii koronawirusa. 
Dlatego apelujemy do mieszkań-
ców o zwracanie uwagi na osoby przeby-
wające w miejscach nieprzeznaczonych 
do zamieszkania – piwnicach, strychach, 
klatkach schodowych. Mogą one potrzebo-
wać pomocy. W takich przypadkach należy 
powiadomić Straż Miejską, która codzien-
nie wykonuje kontrole miejsc, w których 
mogą przebywać bezdomni. Wszystkim 
odnalezionym strażnicy proponują po-
moc w postaci przewiezienia do noclegowni, 
rozmawiają i namawiają do skorzystania 
ze wsparcia. Również Komenda Miejska 
Policji jest zaangażowana w akcję po-
mocy bezdomnym.

Pomoc osobom bezdomnym trwa cały 
rok, a strażnicy współpracują w tym za-
kresie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej oraz innymi instytucjami. Szcze-
gólnie w okresie jesienno-zimowym działania 
te są zintensyfikowane. – Przygotowaliśmy 
łącznie 406 miejsc noclegowych. Ponadto od 

poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 
do 13.00 funkcjonuje przy ul. Krakowskiej 
138 łaźnia dla osób bezdomnych. Noclegow-
nie zaopatrzone są w maski i rękawiczki oraz 
środki dezynfekujące. Wprowadzono również 
obligatoryjne badania temperatury. Katowice 
działają na rzecz przeciwdziałania bezdom-
ności międzysektorowo i partnersko. Zawsze 

możemy też liczyć na dużą wrażliwość 
mieszkańców i profesjonalizm służb. Wciąż 
rozwijamy nowe narzędzia wsparcia, np. 
streetworking, który nie tylko koncentruje 
się na dostarczaniu ciepłego posiłku czy 
napoju, lecz także na bezpośrednim docie-
raniu do osób bezdomnych, przeprowadza-
niu z nimi rozmów. Z kolei Towarzystwo 

Pomocy im. św. Brata Alberta realizuje 
na zlecenie miasta zadanie „Pomagać Mą-
drze”. To skuteczne narzędzie wsparcia i ła-
godzenia problemu „bezdomności ulicznej”, 
szczególnie w dobie pandemii – mówi Mał-
gorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik 
wydziału polityki społecznej katowickiego 
magistratu. 

TABELA PORÓWNUJĄCA WYSOKOŚĆ OPŁAT W ŻŁOBKACH W KATOWICACH  
I WYBRANYCH MIASTACH WOJEWÓDZKICH

MIASTO OPŁATA W ŻŁOBKU MIEJSKIM DOFINANSOWANIA MIASTA  
DO 1 MIEJSCA W ŻŁOBKU NIEPUBLICZNYM 

KATOWICE Obecnie: 150 zł  
(po zmianach: 150, 250 lub 400 zł  
z dopłatami dla najmniej zamożnych)

600 zł

GDAŃSK 441 zł brak

POZNAŃ 520 zł brak

KRAKÓW 349 zł 357 zł

OPOLE 554 zł 650 zł

LUBLIN 260 zł 400 zł 

Wszystkim odnalezionym strażnicy proponują pomoc w przewiezienia do noclegowni, rozmawiają 
i namawiają do skorzystania ze wsparcia

Przydatne namiary
Straż Miejska – tel. 986
Policja – tel. 997
 Infolinia Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego – tel. 987, gdzie 
bezdomni mogą uzyskać pomoc
 Dział ds. Osób Bezdomnych MOPS, 
ul. Morcinka 19a, tel. (32) 209 00 09 
oraz (32) 251 43 87
 Schronisko dla Bezdomnych 
Mężczyzn, ul. Krakowska 138,  
tel. (32) 202 38 73 oraz Schroniska 
dla Bezdomnych Kobiet i Kobiet 
z Dziećmi, ul. Orkana 7a,  
tel. (32) 203 12 60
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KONKURSY DLA SEKTORA NGO

Miasto przekaże 46 mln zł NGOsom 
na zadania zlecone
Miasto Katowice ogłosiło w listopadzie 
konkursy dla organizacji pozarządowych 
na zadania publiczne. W projekcie bu-
dżetu miasta na 2021 rok zarezerwowa-
no na ten cel blisko 46 mln zł. Na jakich 
płaszczyznach miasto współpracu-
je z organizacjami NGO? 
Ogłoszone konkursy dotyczą zadań 
ze sfery pomocy społecznej (wsparcie 
osób bezdomnych, ośrodki wsparcia 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
dzienne domy pomocy społecznej dla se-
niorów czy całodobowego DPS-u), dzia-
łalności charytatywnej (program FEAD 
dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, sklep charytatywny), dzia-
łań na rzecz seniorów (Kluby Seniora, 
program Złota Rączka) czy na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami (dzienne 
ośrodki wsparcia dla ON), a także za-
dań w obszarze wspierania rodziny i sys-
temu pieczy zastępczej (placówki wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży, placówki 
opiekuńczo-wychowawcze typu socjaliza-
cyjnego) oraz dotyczące przeciwdziałaniu 
uzależnieniom i patologiom społecznym.

Również w listopadzie ogłoszono nabór 
ofert w ramach konkursu na zadania z za-
kresu upowszechniania sportu i turystyki 
oraz organizacji uprawiania sportu, a także 
na prowadzenie punktu informacyjnego dla 
cudzoziemców. Ponadto trwa nabór w ra-
mach konkursu ciągłego na dofinansowanie 
tzw. wkładu własnego do projektów orga-
nizacji, na które pozyskały środki ze źródeł 

zewnętrznych, czyli spoza budżetu miasta 
Katowice. W bieżącym roku na konkurs za-
planowano 500 tys. zł. Przy tej okazji warto 
dodać, że w 2020 roku w konkursie tym 
udzielono dofinansowania do 17 projektów 
NGO na kwotę 413 989 zł.

Na grudzień zaplanowano 
ogłoszenie konkursu dla NGO 
na zadania publiczne w dziedzinie kultury, 
natomiast w lutym 2021 roku ogłoszone 

zostaną konkursy w obszarze edukacji. 
Pozostałe konkursy na zadania publiczne 
„Ochrona i promocja zdrowia”, „Promo-
cja i organizacja wolontariatu” i inne zada-
nia nieobligatoryjne zostały wstrzymane 
do czasu unormowania się sytuacji epide-
micznej w kraju. Harmonogram konkur-
sów jest dostępny na stronie www.katowice.
eu w zakładce: Dla mieszkańca – Współ-
praca z NGO – Dotacje – Konkursy. Tam 

też znajduje się link do aktualnie trwających 
naborów. 

– Organizacje pozarządowe są strate-
gicznymi partnerami miasta w działaniach 
mających na celu jego rozwój i poprawę 
jakości życia katowiczan. Wspierają mia-
sto w realizacji wielu cennych inicjatyw – 
podkreśla Agnieszka Lis, pełnomocnik 
prezydenta ds. organizacji pozarządo-
wych.  (JG)

POMOC MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Wsparcie  
dla potrzebujących seniorów
Jeżeli jesteś seniorką lub seniorem i ukoń-
czyłeś 70. rok życia oraz potrzebujesz 
wsparcia w trudnym okresie pandemii, 
zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Katowicach. Pracownicy 
zrobią i dostarczą zakupy, wyprowadzą 
psa na spacer, wyrzucą śmieci, załatwią 
sprawy urzędowe, udzielą wsparcia psy-
chologicznego, bezpłatnie dowiozą zaku-
piony przez mieszkańca gorący posiłek. 
Dodatkowo mogą organizować bezpłatny po-
siłek – jeśli miesięczny dochód na osobę nie 
przekracza 1402 zł (osoba samotna) lub 1056 
zł (na osobę w rodzinie). Jeżeli osoby potrzebu-
jące nie mają jeszcze 70 lat, ale mimo to potrze-
bują z różnych względów wsparcia, również 
mogą skontaktować się z MOPS. 

By uzyskać wsparcie lub by 
zapytać, czy spełniasz kryteria, 
wybierz jedną z form kontaktu: 

�skontaktuj�się�ze�swoim�Terenowym�
Punktem�Pomocy�Społecznej,�jeśli�
korzystasz�już�z�naszego�wsparcia

�zadzwoń�na�Srebrny�Telefon�–�(32)�
251�69�00�–�codziennie�od�7.30�do�
15.30

�napisz�na:�senior@mops.katowice.pl

�zadzwoń�na�ogólnopolską�infolinię�
Wspieraj�Seniora�–�(22)�505�11�11

Jednym z zadań zleconych przez miasto organizacjom pozarządowym jest usługa „złotej rączki”, z której mogą korzystać seniorzy
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RUSZA AKCJA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA MPGK  

Uporządkujmy wiedzę  
o odpadach wielkogabarytowych  
i wyrzućmy je z centrum 
Odpady wielkogabarytowe to wielki pro-
blem, szczególnie w centrum Katowic 
– przyznają zgodnie mieszkańcy, przed-
stawiciele miasta i Miejskiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej. 
Tymczasem zbliża się czas szaleństwa 
zakupowego i remontowego. Przed nami 
okres przedświąteczny. W tym cza-
sie zawsze rośnie ilość wyrzucanych 
przez mieszkańców odpadów wielko-
gabarytowych. Dlatego już teraz MPGK 
rozpoczyna akcję informacyjno-edu-
kacyjną „Uporządkuj wiedzę o odpa-
dach wielkogabarytowych”.
Duże odpady wyrzucane w niewłaściwych 
miejscach i terminach są szczególnie wi-
doczne w Śródmieściu.  Pracownicy MPGK 
podkreślają, że wielkie gabaryty wysta-
wiane są często niezgodnie z harmonogra-
mem i nie tam, gdzie powinny się znaleźć. 
Dojazd do śmieci porzucanych w wąskich 
uliczkach centrum nierzadko utrudniają 
także źle zaparkowane samochody. Aby 
zapobiec tym sytuacjom, przedsiębiorstwo 
uruchomiło kolejne brygady na drugiej 

zmianie. Także po południu zajmują się 
one tą kategorią odpadów, ponawiając 
wyjazdy w problemowe miejsca, co wiąże 
się z dodatkowymi kosztami. Przedstawi-
ciele MPGK przyznają jednak, że sytuację 
trudno będzie trwale zmienić, bez zmiany 
postaw społecznych. 

– Wielkie gabaryty to wielkie wyzwa-
nie. Mieszkańcy muszą przede wszyst-
kim mieć świadomość, jak ważny jest 
czas oraz miejsce ich wyrzucania. To na-
prawdę kluczowe. Czas – bo te odpady 
można wystawiać tylko w przeddzień ter-
minu wyznaczonego w harmonogramie. 
Miejsce – bo powinny być wystawiane za-
wsze w odpowiednim punkcie. W przypadku 
nieruchomości jednorodzinnych przed pose-
sją, natomiast w przypadku budynków wielo-
rodzinnych w ustalonym z administracją czy 
właścicielem miejscu, z zagwarantowanym 
dojazdem dla samochodu ciężarowego, najczę-
ściej w bezpośrednim sąsiedztwie wiat śmietni-
kowych. Kolejnym „stopniem wtajemniczenia” 
jest wiedza o tym, co zaliczamy do odpadów 
wielkogabarytowych, a co nie. Chcemy ją 

upowszechniać w przyjazny sposób, aby przy-
czyniać się do zmiany postaw w tym zakresie –  
wyjaśnia Robert Potucha, wiceprezes MPGK. 
Dlatego MPGK przygotowało m.in. serię przy-
jaznych i czytelnych grafik. 

Ze statystyk wynika, że w 2019 r. 
mieszkańcy Katowic wyrzucili aż 7 400 
ton odpadów wielkogabarytowych, a więc 
niemal o 700 ton więcej niż 2018 r. Wśród 
najczęściej przetwarzanych wielkich ga-
barytów znajdują się meble oraz kolejno: 
deski, drzwi, futryny, palety, dywany, pa-
nele, zbiorniki plastikowe, plastikowe 
kompostowniki, wanny, brodziki. Nie-
stety nierzadko mieszkańcy za odpady 

wielkogabarytowe błędnie uznają także 
sprzęt RTV/AGD, a także opony, gruz i od-
pady poremontowe. 

Tymczasem odpady nietypowe, pore-
montowe, sprzęty elektryczne i elektro-
niczne czy odpady niebezpieczne oraz inne 
wytwarzane nieregularnie odpady komu-
nalne (np. gruz, opony, opakowania po far-
bach/lakierach, odpady zielone) – można, 
bez potrzeby ponoszenia dodatkowych opłat 
przekazywać do Gminnych Punktów Zbie-
rania Odpadów. Na terenie Katowic dzia-
łają cztery GPZO (przy ul. Milowickiej 7A, 
Obroki 140, Zaopusta 70 i Bankowej 10). 

 (RED)

KATOWICE LAUREATEM KONKURSU „SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS”

Nowe życie starej kamienicy
Katowickie Centrum Usług Społecz-
nych „Integracja” to wyjątkowe miejsce 
na mapie Katowic. Jest w nim świad-
czona pomoc dla osób niepełnospraw-
nych i dorosłych z autyzmem. Doceniają 
to nie tylko opiekunowie osób niepeł-
nosprawnych, ale dostrzegło też jury 
konkursu „Samorząd Równych Szans”. 
Katowice zdobyły nagrodę w katego-
rii „Najlepszy powiat grodzki”. Przy-
pomnijmy, że ośrodek powstał w 2018 
roku w wyremontowanej przez miasto 
kosztem 4,6 kamienicy przy ul. Francu-
skiej 43 w Śródmieściu. 
Projekty realizowane w Centrum są 
efektem współpracy z partnerami spo-
łecznymi: Fundacją Pomocy Dzie-
ciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. 
św. Stanisława Kostki, a w przeszłości 
również Stowarzyszeniem FAON i 4Fu-
ture Marzena Olchowy. Placówka prze-
znaczona jest dla osób ze zróżnicowanym 
stopniem niepełnosprawności. Pozwala 
rozwijać samodzielność podopiecz-
nych, a także odciążyć ich opiekunów. To 
pierwsze w Katowicach miejsce oferujące 
osobom z niepełnosprawnościami bardzo 
zróżnicowane formy terapii, w szczegól-
ności dedykowane osobom z autyzmem. 

Odbywają się tu zajęcia indywidu-
alne i grupowe, warsztaty, wycieczki, 
wyjścia na hipoterapię, alpakoterapię, 
dogoterapię oraz muzykoterapię. – Do 
CUS trafiłam przez koleżankę, ponie-
waż byłam zainteresowana działalnością 
prowadzoną przez MOPS dla aktywizacji 
osób z niepełnosprawnością. Dzięki po-
mocy specjalistów udało mi się zdobyć 
pracę i znacznie podreperować domowy 
budżet. W CUS też mam możliwość re-
habilitacji, co jest niezbędne dla mojego 
ogólnego zdrowia i samopoczucia. Korzy-
stając z szerokiej oferty klubów i spotkań 
tematycznych, zdobyłam wiele przydat-
nych dla mnie wiadomości z różnych 
dziedzin potrzebnych mi w codziennym 
funkcjonowaniu. Mogę też rozwijać swoje 
zainteresowania. Spotkania w Centrum 
dały mi też okazję nawiązać nowe znajo-
mości, które poszerzyły moje spojrzenie 
na świat – mówi Gabriela von Rebenstok, 
uczestniczka projektu.

Głównym problemem osób dotknię-
tych niepełnosprawnością lub chorobą 
jest ograniczenie dostępu do codzien-
nych aktywności, w tym edukacji, opieki, 
pracy i możliwości uczestnictwa w życiu 
kulturalnym. –  W katowickim ośrodku 

osoby z grup zagrożonych wykluczeniem 
stawiają kolejne kroki, żyjąc i ucząc się – 
na ile to możliwe  – samodzielnie funk-
cjonować w społeczeństwie. Centrum 
wyposażone zostało w sprzęt fizjoterapeu-
tyczny, urządzenia do elektroterapii, magne-
toterapii, laseroterapii, sonoterapii, a także 

oprogramowanie wspierające rehabilitację 
osób z zaburzeniami mowy oraz innymi za-
burzeniami poznawczymi. Powstały także 
specjalistyczne sale terapeutyczne: doświad-
czania świata i integracji sensorycznej  – 
mówi Mariusz Nowak, zastępca dyrektora 
MOPS.  (RED)

Zabytek przeszedł generalny remont, dzięki czemu zyskał nowe życie
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POMOC W SIECI

Czerwone Noski 
Niosą uśmiech i radość dzieciom i do-
rosłym. Przed pandemią można ich było 
spotkać w szpitalach, domach pomo-
cy społecznej czy świetlicach środo-
wiskowych. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej rozpoczął właśnie współ-
pracę z Fundacją „Czerwone Noski – 
Klown w Szpitalu”. 
Jest to organizacja charytatywna, której misją 
jest niesienie śmiechu i humoru osobom po-
trzebującym radości. Jej wolontariusze jako 
artyści-klowni działają regularnie w ponad 
10 szpitalach dziecięcych w Polsce, a także 
domach pomocy społecznej, prowadzą rów-
nież działania dla seniorów oraz personelu 
medycznego. Obecnie epidemia korona-
wirusa sprawiła, że duża część codziennej 
aktywności przeniosła się do świata wirtu-
alnego, również artyści-klowni, nie mogąc 
odwiedzać dzieci osobiście, realizują swoje 
dotychczasowe działania online.

W ramach „Noskowej E-linii” or-
ganizowane są wirtualne spotkania 
dla dzieci powyżej trzeciego roku ży-
cia. Dzięki współpracy MOPS i Fundacji 
„Czerwone Noski – Klown w Szpitalu” 
biorą w nich udział wychowankowie świe-
tlic specjalistycznych oraz dzieci z rodzin 
zastępczych z Katowic. Jak wskazują re-
alizatorzy projektu „ideą współpracy 
jest, by wykorzystując humor, oddawać 
sprawczość i decyzyjność dzieciom, co jest 
ogromnie istotne w czasie pandemii, gdy 
dookoła dzieją się rzeczy, na które nawet 
my, dorośli, nie do końca mamy wpływ”. 
Dotychczasowe doświadczenia pokazują, 
że dzieci chętnie uczestniczą w wirtual-
nych spotkaniach z artystami-klownami, 
których humor sprawia, że łatwiej znaleźć 
radość w trudnych czasach izolacji.

Spotkania są bezpłatne. 
Można z nich korzystać po wcześniejszym 

zapisaniu się na e-wizytę. Jak to zrobić? Należy 
wejść na stronę: czerwone-noski-klown-w-
-szpitalu.reservio.com/, wybrać dzień i go-
dzinę. W przypadku gdy w domu jest więcej 
niż jedno dziecko – należy zarezerwować 
termin dla każdego dziecka osobno. Rezer-
wacji można dokonywać z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem. Po zapisaniu się ważne jest 
napisanie za pomocą aplikacji Messenger 
na m.me/czerwony.nosek.1, i podanie imie-
nia i wieku dziecka – dzięki temu klowni będą 
wiedzieć, na jakie konto Messenger dzwonić. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie 
www.czerwonenoski.pl.   (MOPS)

Zmiany w funkcjonowaniu  
Urzędu Miasta

 24 grudnia (Wigilia)  
Urząd Miasta Katowice  
będzie nieczynny. 

 31 grudnia (Sylwester)  
Urząd będzie czynny  
w godzinach od 7.30 do 14.30.

 Do odwołania Referat Rejestracji 
Stanu Cywilnego Urzędu Stanu 
Cywilnego (rejestracja zgonów)  
przy  pl. Wolności 12A pełni dyżur 
także w każdą sobotę  
w  godz. od 7.30 do 14.00  
(tel. 32 2597 215).

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW RADZI

Co zrobić, by zakupy przez Internet były bezpieczne
Zbliża się czas świątecznych zaku-
pów i wyprzedaży. Coraz częściej wybie-
ramy zakupy w e-sklepach, które zwłasz-
cza w czasie pandemii są alternatywą dla 
zakupów w sklepach stacjonarnych. Aby 
bezpiecznie i korzystnie kupić wybraną 
rzecz, warto zwrócić uwagę na kilka spraw.

Konsumencie,  zanim klikniesz  
„zamawiam i płacę”:

Porównaj cenę wybranego pro-
duktu w wiarygodnych porównywarkach, 
jeśli jest to możliwe, sprawdź też historię ceny.

Sprawdź opinie o produkcie na niezależ-
nych portalach.

Zwróć uwagę na cechy charaktery-
styczne produktu, żeby nie nabrać się 
na podróbki.

Uważaj na reklamy i zawarte w nich 
informacje, szczególnie te wyglądające 
na nieformalne, które otrzymujesz w me-
diach społecznościowych – mogą pochodzić 
od oszustów.

Sprawd ź tożsa mość sprze-
dawcy i możliwość kontaktu z nim. 
Nie kupuj, jeżeli na stronie dane nie 
są podane. Taki sklep może należeć do 
oszusta, który nie wysyła opłaconych 
zamówień albo oferuje produkty z nie-
legalnych źródeł.

Zwróć uwagę, kiedy przedsiębiorca po-
wstał, ile otrzymał opinii, kiedy je otrzymał 
i czego dotyczą.

Sprawdź, czy przedsiębiorca działa z Pol-
ski lub z innego kraju UE – Twoje prawa są 
wówczas dużo mocniej chronione. Prawa 

e-konsumenta są w całej Unii Europejskiej 
jednolite. 

Płać kartą kredytową. Ułatwi to 
ewentualne odzyskanie pieniędzy. Żeby 
skorzystać z procedury chargeback, 
złóż reklamację w banku, który wydał 
kartę kredytową.

Jeśli dokonujesz przelewu lub płatności, 
dokładnie sprawdź, czy nie zostałeś przenie-
siony na fikcyjną stronę platformy płatności 
lub banku.

Zweryfikuj okres zwrotu zakupów 
oferowany przez sprzedającego – co do 
zasady przy zakupach na odległość (czyli 
między innymi w internecie) jest to 14 dni 
i może być dłuższy, ale nie może być krót-
szy. Produkt możesz zwrócić bez podania 
przyczyny.  

LISTY DO REDAKCJI

  Maras  
na ul. Barcelońskiej

Denerwuje mnie to, co się dzieje przy ul. Bar-
celońskiej. Trwa tam już od dłuższego czasu 
remont, po którym zostaje wielki maras. Auta 
budowy rozjeżdżają ulicę, chodniki są zdewa-
stowane. Kilkakrotnie zostały zatkane stu-
dzienki kanalizacyjne. Proszę o interwencję.

CZYTELNIK NK

Odp. Redakcji: W ulicy Barcelońskiej trwają 
roboty budowlane związane z modernizacją 

systemu kanalizacyjnego polegające na roz-
dziale systemu ogólnospławnego poprzez 
adaptację istniejącego kolektora na kana-
lizację deszczową (po uprzedniej jego re-
nowacji) oraz budowę nowego kolektora 
sanitarnego. Aktualnie prowadzone są ro-
boty związane z budową kanału głównego 
kolektora sanitarnego. Następnie wykony-
wane będą sięgacze do nieruchomości przy 
ul. Barcelońskiej. Kolejny etap to tymcza-
sowe odtworzenie jezdni i chodników.

Docelowe odtwarzanie nawierzchni  
i chodników do stanu pierwotnego 

planowane jest na początku przyszłego 
roku. Zostanie wykonana nowa na-
wierzchnia asfaltowa – warstwa ścieralna 
na całej szerokości jezdni ul. Barceloń-
skiej oraz w pozostałych przyległych uli-
cach, w których wykonywane były prace 
wykopowe.  

Pamiętajmy, że niekorzystne wa-
runki pogodowe oraz sytuacja zwią-
zana z pandemią mogą negatywnie 
wpłynąć na planowaną realizację inwe-
stycji i przesunięcie terminów wykona-
nia robót.  

Artyści-klowni niosą radość dzieciom np. w szpitalach. Teraz – z konieczności – działają online

Bezpłatna pomoc  
dla konsumentów 

 Infolinia Konsumencka: 801 440 220 
oraz 22 290 89 16
 Konsumenckie Centrum E-porad: 
porady@dlakonsumentow.pl
 Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji 
Handlowej: www.uokik.gov.pl/wiih
 Więcej informacji na  
www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl 
 Miejski Rzecznik Konsumentów 
w Katowicach
 Informacje dla konsumentów: www.
katowice.eu, zakładka „Dla miesz-
kańca – załatw sprawę  
– miejski rzecznik konsumentów”,  
tel. 32 259 38 46; 32 259 39 05,  
e-mail: mrk@katowice.eu
 Korespondencję można kierować 
na adres: Urząd Miasta Katowice,  
40-098 Katowice, ul. Młyńska 4 
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Z JM REKTOREM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ PROF. DR. HAB. INŻ. ARKADIUSZEM MĘŻYKIEM ROZMAWIA MACIEJ SZCZAWIŃSKI

Szeroko otwarte drzwi
M.S.: Politechnika Śląska, podobnie jak cała 
Polska, od wielu miesięcy funkcjonuje w rze-
czywistości covidowej. W pana wypowie-
dziach na początku roku dominował opty-
mizm. Jak jest dzisiaj?
A.M.: Rzeczywiście tak było, ale jednocze-
śnie staraliśmy się podchodzić do tej sytuacji 
bardzo racjonalnie. Cała społeczność Poli-
techniki od początku włączyła się aktyw-
nie w proces zwalczania skutków epidemii, 
zatem dzisiaj mamy już znaczący bagaż bar-
dzo konkretnych doświadczeń i niemniej 
konkretnych przemyśleń. Oczywiście od 
marca uczelnia funkcjonuje w warunkach 
dalekich od normalności, co może rodzić 
zrozumiałą frustrację. Mówimy o zjawi-
sku znanym i wytłumaczalnym w skali spo-
łecznej, ważny jest natomiast sposób, w jaki 
się generalnie zachowamy. My wybraliśmy 
drogę maksymalnie jak mniemam racjo-
nalną, czyli najpierw analiza bieżącej sy-
tuacji, następnie wskazanie problemów 
możliwych do rozwiązania w pierwsze 
kolejności. Wspomniany przez pana opty-
mizm gra tu zresztą istotną rolę. Wiąże 
się z nadzieją. Bez niej nie ma mowy o peł-
nej mobilizacji, zarówno moralnej, jak inte-
lektualnej. Absolutnie nie lekceważąc wciąż 
istniejących zagrożeń, trzeba pamiętać 
też o tym, że w ciągu ostatnich miesięcy 
nastąpił w sferze komunikacji i zdal-
nego kształcenia istotny technologiczny 
skok. A przecież początek wydawał się 
spiętrzeniem trudności wręcz niewyobra-
żalnych! Dzisiaj potrafimy już znacząco 
wykorzystywać nowe sposoby i nowe sys-
temy reagowania, ale to rzecz jasna ciągle 
jest proces. Polega zarówno na pokonywa-
niu przeszkód, bo trzeba opanować nowe 
metody, jaki i na łamaniu własnych men-
talnych czy emocjonalnych barier. Raz 
jeszcze podkreślam: optymizm jest tu uza-
sadniony i niezbędny.
Nowa Ustawa Praw o Szkolnictwie Wyższym 
dała ogromne kompetencje rektorowi, ale też 
określa kolosalną odpowiedzialność całej 
właściwie kadry zarządzającej. 

Wszystkie nasze działania muszą te-
raz uwzględniać zarówno skutki bieżące, 
jak i te, które pojawić się mogą w przyszło-
ści. A przyszłość to obecnie odpowiedź 
na pytanie: „jak funkcjonować?”. Okres pan-
demii to dla nas od samego początku bardzo 
poważny egzamin, bo chodzi nie tylko o od-
powiedzi dotyczące zarządzania, ale rów-
nież o ciągłość naszych badań naukowych. 
Od roku Politechnika Śląska należy do eli-
tarnej grupy dziesięciu polskich uczelni ba-
dawczych, to teraz potężne wyzwanie, ale 
też ogromna szansa.
Szanse w obecnej sytuacji wydają się mocno 
ograniczone…

Pandemia pokazała, że właśnie w nauce 
szukamy rozwiązania najbardziej palących 
problemów. Tych ostatnich jest multum, 
ale nie ustaje też wysoka aktywność szkół 
wyższych i różnego rodzaju instytutów 
badawczych. Słowem, otwierają się nowe, 

niesłychanie ważne pola działalności. A dla 
mnie osobiście istotne było to, że z chwilą 
zawieszenia pracy szkół wyższych niemal 
natychmiast nastąpiła ogromna mobilizacja 
całej naszej akademickiej wspólnoty i jej ak-
tywny udział w zwalczaniu skutków epide-
mii. Tak się składa, że sprecyzowane przez 
nas wcześniej obszary badawcze bardzo 
dobrze z tym procesem się komponują. 
Teraz jesteśmy w przededniu uchwale-
nia nowej strategii rozwoju Politechniki 
Śląskiej na lata 2021–2026 i wszystkie 
najbardziej aktualne doświadczenia 
są w niej uwzględnione.
Panie Profesorze, w planach wyższych uczel-
ni, a jest to w tej chwili trend właściwie już 
globalny, jak mantra powtarza się fraza: 
„współpraca z otoczeniem społeczno-go-
spodarczym”. Brzmi nieco drętwo, ale chodzi 
przecież o otwarcie, o „podłączenie” w skali 
mikro i makro do najbardziej żywotnych pro-
blemów świata. Czy ową zasadę gościnności 
uwzględniają Państwo w swoich strategiach?

To dzisiaj warunek niezbędny dla roz-
woju uczelni. My kształcimy specjalistów 
dla gospodarki przyszłości, a postęp cywi-
lizacyjno-techniczny jest w tej chwili tak 
szybki, że nie jesteśmy już w stanie przy-
gotować podręczników, żeby uczyć z nich 
na bieżąco studentów. Mnóstwo wiedzy 
związanej ze współczesną technologią 
implementuje się bezpośrednio w prze-
myśle, zatem wspomniany przez pana kon-
takt i otwarcie są po prostu warunkiem 
sine qua non. I to zarówno dla rozwoju 
kadry kształcącej, jak i samych studen-
tów, inaczej nie odnajdą się w dzisiejszym 

środowisku pracy. Proszę zauważyć, jak 
bardzo życie prywatne zaczyna się spla-
tać z życiem zawodowym. Podobnie jest 
ze sferą naukowo-badawczą i z przemysło-
wym procesem wytwarzania produktów. 
Synergia to konieczność! Naturalnie wciąż 
aktualne jest generalne rozróżnienie badań 
podstawowych, czyli analizy i objaśniania 
zjawisk oraz badań stosowanych, których 
efekty mogą być następnie komercjalizo-
wane i wdrożone dla społecznych potrzeb. 
Tego nam zresztą ciągle brakuje: szybkiego 
transferu wiedzy naukowej bezpośrednio do 
przemysłu. Po prostu trzeba budować rela-
cje. Tak działa dzisiejszy świat.
Zainteresowała mnie pańska mocna dezapro-
bata wobec krzywdzących Śląsk stereotypów. 
To ciągłe spychanie go w płaskie, zastana-
wiająco trwałe klisze „wielkoprzemysłowe”, 

w dość prostackie uogólnienia. Prawdę mó-
wiąc, sądziłem, że taką niezgodę objawiają 
prawie wyłącznie humaniści…

Jak się okazuje, nie tylko. Otóż 
sztance i frazesy trzeba absolutnie zwalczać, 
bo są szkodliwe i krzywdzące. Chcemy i ro-
bimy wszystko, żeby region Górnego Ślą-
ska był nie tylko miejscem, gdzie można 
zdobyć dobrze płatną pracę, ale przede 
wszystkim przestrzenią możliwie pod każ-
dym względem atrakcyjną, przyjazną dla 
życia. Powtarzanie w kółko schematów 
robi swoje, ale my mamy teraz szansę, żeby 
to zmienić. W końcu coraz bardziej prze-
kształcamy się w obszar zaawansowanych 
technologii, a to już inny świat, inna rze-
czywistość. Wciąż jest dużo do zrobienia, 
zwłaszcza w sferze przekazu. Trzeba infor-
mować, jaki jest ten obecny Śląsk, jak kolo-
salne zmiany w nim zaszły.
Współdziałanie Politechniki Śląskiej z resz-
tą wyższych uczelni regionu… Dla laika to są 
hermetyczne światy, których raczej nic nie 
łączy.

Nic bardziej mylnego. Obecnie 
na rozwój społeczny i na postęp tech-
nologiczny patrzymy, bo musimy tak 
patrzeć, w sposób interdyscyplinarny. Po-
dam dwa konkretne przykłady: nasza Po-
litechnika i AWF w Katowicach. Mamy 
znakomite relacje w zakresie inżynierii 
biomedycznej i biomechaniki, w Zabrzu po-
wstaje Centrum Inżynierskiego Wspoma-
gania Medycyny i Sportu. Kolejny przykład 
to Akademia Sztuk Pięknych, wzornictwo 
przemysłowe. Ten wydział to przecież nie 
tylko estetyczny wymiar designu, bo kształ-
tując na wczesnym etapie projektowania 
formę produktu, wpływamy jednocześnie 
na sam proces jego funkcjonowania. Mnó-
stwo aspektów przenika się tutaj i wiąże. 
Słowem trudno byłoby dzisiaj wskazać ob-
szar, na którym międzyuczelniana koope-
racja byłaby niemożliwa. 
Panie Profesorze, zmieniając wątek, a jedno-
cześnie pozostając w kręgu owych „spotkań”, 
„zbliżeń” i „przenikań”: murale! Czyli spotka-
nie przeszłości z teraźniejszością na terenie 
kampusu Politechniki Śląskiej. Jest pan po-
mysłodawcą przedsięwzięcia.

Chcieliśmy w ten sposób pokazać histo-
rię uczelni. Jak ona się kształtowała w czasie 
dla jej twórców nie mniej dramatycznym 
niż dzisiejszy. Nasi „ojcowie założyciele” zo-
stali przecież brutalnie wyrwani ze swojego 
naturalnego życia i ze środowiska, jakim 
był przedwojenny Lwów, jego słynna Poli-
technika, tamte tradycje, tamte standardy. 
Trafili do miejsca, gdzie wcześniej uczelni 
wyższej nie było i które jeszcze parę miesięcy 
wcześniej należało do innego państwa… Te 
murale, ekspresyjne, sugestywne, a jedno-
cześnie bardzo przecież realistyczne mają też 
unaocznić fakt, że nasza Politechnika sze-
roko otwiera drzwi. Że to nie tylko wysoko 
zaawansowane technologie, ale też arcy-
ciekawy aspekt ludzki, mierzenie się z trud-
nościami i pokonywanie trudności.  

Chcemy i robimy 
wszystko, żeby region 
Górnego Śląska był 
nie tylko miejscem, gdzie 
można zdobyć dobrze 
płatną pracę, ale przede 
wszystkim przestrzenią 
możliwie pod każdym 
względem atrakcyjną, 
przyjazną dla życia

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
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HISTORIA

Tam stała synagoga.  
Opowieści o żydowskich Katowicach

Ślady obecności Żydów w Katowicach 
są dziś niemal zatarte. Ci, którzy 150 lat 
temu współtworzyli to miasto, są prak-
tycznie nieobecni w lokalnej świado-
mości. Tu stała synagoga z mykwą (tj. 
zbiornik z wodą służący do rytualnego 
obmycia przez zanurzenie całego ciała), 
tam mieszkał Ignatz Grünfeld, zasłużony 
budowniczy miasta, tam stał największy 
na Górnym Śląsku młyn parowy, a tuż 
obok Fabryka Mydła… W ramach projektu 
„Tam stała synagoga. Opowieści o ży-
dowskich Katowicach” opracowano 15 
opowieści o ludziach, miejscach i zdarze-
niach, które przywołują żydowskie ko-
rzenie miasta. Wszystkie historie zostały 
zaprezentowane na stronie Fundacji dla 
Filmu i Fotografii oraz zebrane w bezpłat-
nej e-publikacji dostępnej do pobrania ze 
strony https://bit.ly/tamstalasynagoga. Po-
niżej przedstawiamy pierwszą opowieść.

Karczma Fröhlichów  
przy katowickim rynku
Przy katowickim rynku, w miejscu, gdzie 
dziś stoi „Skarbek”, stanęła prawdopo-
dobnie pod koniec XVI wieku karczma 
służąca zarówno przyjezdnym, jak i ro-
botnikom działającej tam wtedy Kuźnicy 
Boguckiej. W 1702 roku dzierżawił ją Żyd, 
którego imienia nie znamy, wiemy nato-
miast z zachowanych dokumentów, że pła-
cił 150 florenów za koncesję na sprzedaż 
piwa i wódki. I była to ta sama karczma, 
którą wziął w dzierżawę w 1825 roku przy-
były wówczas do Katowic Hirschel Frölich.

Było to u samych początków kształ-
towania się społeczności żydowskiej. 
Informacje na ten temat znajdujemy w „Hi-
storii gminy synagogalnej w Katowicach 
na Górnym Śląsku” autorstwa rabina Ja-
coba Cohna: „Hirschel Fröhlich dzierża-
wił w roku 1825 dworską arendę. Po jego 
zgonie od 1826 roku dzierżawę tę przez 
dłuższy czas podtrzymywała wdowa 
po nim. W 1840 roku mieszkały w tym 
miejscu jeszcze dwie rodziny żydowskie: 
Isaaka Grätzera, który zlecił budowę hotelu 
Welt, oraz Marianne Fröhlich, łącznie 12 
dusz. W liczbie tej znaleźli się pomocnik 

kupiecki Josef Hausdorff oraz oberżysta 
Loebel Zernik. W roku 1844 liczba rodzin 
zwiększyła się o 2, a dusz było 17”.

Budynek gospody górował nad wiejską 
katowicką zabudową, jego bryłę znamy z li-
tografii Ernesta Wilhelma Knippela, który 
wykonał ją na zlecenie górnośląskich prze-
mysłowców, zostawiając nam tym samym 
najstarszy wizerunek dzisiejszego centrum 
Katowic. Wspomina ją także dr Richard 
Holtze: „arenda z wysokim dachem i po-
dwójnym szczytem, przewyższająca strze-
chą kryte wiejskie domki”.

XIX-wieczna karczma była już 
dużym, murowanym obiektem, 
wyposażonym w stajnie, gorzelnię, bro-
war i mieszkanie arendarza (czyli dzier-
żawcy). Można było tu liczyć na nocleg, 
wyżywienie, ale także zabawy taneczne 
suto zakrapiane alkoholem. Podobno dzia-
łał tam nawet pierwszy lupanar, czyli dom 
publiczny. Kiedy w 1847 roku Żydzi zostali 
zrównani w prawach obywatelskich, Fröh-
lichowie mogli wykupić od Franza Winc-
klera karczmę wraz z gruntem. Dzięki 
temu Adolf Fröhlich mógł następnie udo-
stępniać miejsce na modlitwy rozwijającej 
się społeczności żydowskiej.

W latach pięćdziesiątych XIX wieku 
gospoda zaczęła podupadać, zamożniej-
sza klientela przeniosła się do restaura-
cji w Hotelu Welta, a karczma stała się 
miejscem spotkań uboższych miesz-
kańców. Arenda zawaliła się ostatecz-
nie rok przed nadaniem praw miejskich 
Katowicom, w 1864 roku – „ze wstydu 

zapadła się do połowy w ziemię, dopóki 
nie rozleciała się zupełnie”, podsumo-
wał najwyraźniej mało przychylny miej-
scu dr Richard Holtze. Stara karczma 
raziła swoją plebejskością nowych, wy-
soko aspirujących mieszkańców two-
rzącego się miasta. W pewnym sensie 
zawalenie się gospody było symbolicznym 
pożegnaniem z wiejską przeszłością mia-
sta. Na miejscu karczmy Adolph Fröhlich 
postawił jednopiętrową kamienicę zwaną 
„belwederem”.

W okresie dwudziestolecia między-
wojennego obiekt wciąż należał do spad-
kobierców Fröhlicha. Mieściły się tam 
cukiernia wraz z kawiarnią Franciszka 
Liczbińskiego, prywatna klinika dok-
tora Speiera, specjalisty chorób kobie-
cych i położnictwa, skład z konfekcją 
damską i męską Ernesta Wienera oraz 
hurtownia maszyn i rowerów prowa-
dzona przez Izydora Genendelmanna. 
Prawdopodobnie w tym miejscu działał 
także sklep kolonialno-korzenny Louisa 
Borinskiego, przeniesiony potem na ul.  
3 Maja 3. Po II wojnie światowej znajdo-
wały się tam również delikatesy – i także 
teraz, niejako kontynuując tę handlową 
tradycję, stoi w tym miejscu Spółdzielczy 
Dom Handlowy „Skarbek”. 

WIRTUOZI V4+

Trzynastoletni pianista z Katowic  
w międzynarodowym talent show
Od 27 listopada w TVP Kultura można 
śledzić organizowaną przez telewizję 
węgierską pierwszą edycję międzynaro-
dowego talent show muzyki klasycznej 
„Wirtuozi V4+”. 
W programie biorą udział młodzi arty-
ści reprezentujący kraje Grupy Wyszeh-
radzkiej oraz Serbię. Jest też katowicki 
akcent. Polskę reprezentuje czworo wy-
bitnie utalentowanych młodych polskich 
muzyków, w tym trzynastoletni pianista 
Michał Korzeń z Katowic. – Moja mama 
uczy gry na fortepianie, tata gra na kon-
trabasie w Śląskiej Orkiestrze Kameralnej. 
Zawsze mogę liczyć na pomoc i wsparcie 
rodziców, zwłaszcza mamy w przypadku 

utworów solowych. Mój brat gra na kon-
trabasie, często mu towarzyszę. Uwiel-
biamy grać razem, a muzyka zawsze była 
obecna w moim domu, ponieważ pocho-
dzę z rodziny muzyków. Gry na pianinie 
uczę się od 6 lat. Przystąpiłem do tego kon-
kursu, ponieważ chciałem przeżyć nową 
muzyczną przygodę. W przyszłości chciał-
bym zostać pianistą jazzowym – mówi 
Michał Korzeń. Konkurs „Wirtuozi V4+” 
składa się z czterech odcinków, które w na-
szym kraju emitowane są w TVP Kul-
tura w każdy piątek od godziny 19.00.  

Więcej informacji:  
facebook.com/WirtuoziV4plus Z Polski do konkursu zakwalifikował się m.in. Michał Korzeń z Katowic
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Jak się zakończy 
konkurs dla młodego 
katowiczanina? 
Zachęcamy do 
oglądania programu!

Pierwszy odcinek 
można zobaczyć, 
uruchamiając kod 
QR. 

Więcej informacji  
znajdziesz klikając  
w kod QR
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KATOWICKI PAKIET DLA KULTURY

Literatura czasów pandemii
Katowicki Pakiet dla Kultury ogłoszo-
ny w kwietniu przez prezydenta Mar-
cina Krupę zawierał m.in. program 
wsparcia dla katowickich twórców li-
teratury. Instytucja Kultury Katowice 
Miasto Ogrodów zaprosiła ich do wzię-
cia udziału w konkursie na utwory pro-
zatorskie i poetyckie. Oprócz nagród 
finansowych zachętą była również pu-
blikacja wyróżnionych utworów we frag-
mentach na łamach „Naszych Katowic”. 
Przedstawiamy kolejne utwory nagro-
dzone w konkursie. Dziś prezentujemy 
początek nagrodzonych prac Michała 
Łukowicza i Kacpra Łukowicza. Do prze-
czytanie pozostałej części zapraszamy 
na miasto-ogrodow.eu.

Królowa Elżbieta
W dzień, kiedy dowiedziała 
się o śmierci Lady Di, nie mogła powstrzy-
mać płaczu. Szykowna, dystyngowana, 
młoda, z perspektywami, klasą i dwójką 
uroczych synków kobieta umiera roztrza-
skana pod paryskim mostem, a ona – nie-
ustannie aspirująca, przytłoczona tysiącem 
zmarszczek i kompleksów, posiadaczka 
jedynego gburowatego syna żyje i żyć 
musi, i nic nie wskazuje na to, że będzie 
jej dane szybko umrzeć. A na pewno nie 
pod paryskim mostem. Co najwyżej 
– katowickim. 

Płakała nad sobą i swoimi niezreali-
zowanymi ambicjami, które wypełzły jak 
węże zza odbiornika telewizyjnego za-
raz po tym, jak młody wąsaty dziennika-
rzyna poinformował widzów, że księżna 
Diana była „prawdziwie piękną, inspirującą 
kobietą”. 

Piękne i inspirujące umierają, zostają 
takie jak ty. To smutne – zdawał się mówić 
pierwszy wąż.

To prawda. To smutne – odpowiadała.
Osierociła dwójkę kochanych słodkich 

blondasków, którzy teraz pewnie trzęsą się 
jak galaretki, płacząc nad słonymi od łez, 
królewskimi budyniami – wysyczał drugi 
gad – a ty żyjesz dla niewdzięcznego syna, 
który nawet…

…nie mrugnąłby okiem na wieść o mojej 
śmierci. Nikt by nie mrugnął. 

Bo masz tylko jego. A tak się starałaś…
Wypruwałaś żyły, żeby Czarek miał 

zawsze ciepły obiad. Wymarzone buciki. 
Na mecze hokejowe z nim chodziłaś. 

Do kina na filmy o wężach… – po-
twierdziła kolejnej wizji – A przecież boję 
się węży!

Wszystkie filmy mógł oglądać. Wszyst-
kie, wymarzone. Wykształcenie mu 
zagwarantowaliśmy, pieniądze na stu-
dia w Krakowie. Czarek był małym księ-
ciem. Małym mądrym królewiczem. Nie 
oczekuję przecież nie wiadomo czego… Te-
lefonu raz na jakiś czas.

Jak się czujesz, mamo? – zagadnął naj-
większy z węży. Inny dodał: 

Dziękuję ci, mamusiu, za to, że jesteś. 
Że zawsze mogłem na ciebie liczyć.

Tylko tyle. Wystarczy telefon, dowód 
na to, że żyję.

Po tej krótkie wymianie zdań, ni to z od-
biornikiem telewizyjnym (wspomnienie 
syna mogło się pojawić w związku z tym, 
że jej Czarek, tak jak mężczyzna w telewizji, 
miał pod nosem nienagannie przyciętą, wło-
chatą pamiątkę po wojsku), ni to ze swoimi 
myślami (które miały tendencje do przybie-
rania najdziwniejszych, czasem wstydli-
wych i obślizgłych postaci), postanowiła 
chwycić za słuchawkę telefonu i wybrać bli-
ski bolącemu sercu numer. Matki umierają 
na drogach świata, osierocają swoje dzieci, 
jak to mogło kogoś nie wzruszyć? A nawet 
jeżeli ktoś mógłby mieć tak mocno upośle-
dzony ośrodek współczucia i empatii, żeby 
nie westchnąć nad biedną Lady Di, łamiący 
się głos starej, przejętej kobiety, samotnej 
jak kot w pustym mieszkaniu, musiał roz-
trzaskać pancerz takiego niewrażliwca. Lub 
choćby go nadwątlić. Zrobić dziurkę. Dziu-
reczkę. (…)

 MICHAŁ ŁUKOWICZ

Dziwny heksaptyk 
namalowany farbami 
akwarelowymi

I
Mam wrażenie, że moje życie składa się 
ostatnio z przedziwnych, rodzajowych 
scen. W jednej z nich mały kotek siedzi 
na stole i wpatruje się we mnie swym słod-
kim wzrokiem.

Zupełnie jakby chciał przeprosić.
Zupełnie jakby myślał, że cała ta scena 

spowodowana jest jego pojawieniem 
się w naszym życiu.

A to przecież nie może być jego wina, 
wszak jest tylko małym kotkiem. Asia 
chciała nazwać go Franek, ale wraz z żoną 
kategorycznie zabroniliśmy.

Franek to przecież imię naszego za-
ginionego syna, który zniknął ze swojego 
łóżka dokładnie trzy dni temu, 9 lipca 
2007 roku.

Teraz mały kotek, który przybył do nas 
dzień po zaginięciu Franka, dokładnie dwa 
dni temu, czyli 10 lipca 2007 roku, zeska-
kuje ze stołu i podchodzi do swojej nowej 
siostrzyczki, która nie zwraca na niego 
uwagi. Dokładnie trzy dni temu zaginął jej 
brat, który wykazywał pewne podobień-
stwo do kota.

Podobnie jak Franek miał czarne włosy, 
kot nosił czarną jak węgiel sierść.

Kot więc, próbując zostać zauważonym 
przez tę małą, rudowłosą dziewczynkę, 
która siedzi na dywanie i koloruje rysunek 
wycięty z najnowszego numeru Kaczora 
Donalda, zaczyna ocierać się swoim czar-
nym futerkiem o jej bosą nóżkę.

Wreszcie po kilkunastu sekundach 
przymilania się ta mała ośmioletnia dziew-
czynka – moja córka – Asia, chwyta go 
za ogon i wykonuje silne (jak na jej drobne 
mięśnie) pociągnięcie.

Kot krzyczy.
Ja krzyczę.
Dziewczynka krzyczy.
Jej mama, a moja żona nie krzyczy, 

bo nie widzi całej tej sytuacji.
Bardzo dobrze, bo gdyby widziała, rów-

nież by krzyczała, wszak moja żona – Maria 
jest wegetarianką i bardzo nie lubi krzyw-
dzenia zwierząt.

Maria bardzo przeżywa zaginię-
cie Franka.

Siedzi ciągle na naszym łóżku i nie-
ustannie smarka w chusteczki.

Ja natomiast jestem malarzem i mam 
na imię Jacek.

Siedzę przy stole i opisuję właśnie 
rodzajową scenkę, w której to polska, 
prowincjonalna rodzina nie potrafi pora-
dzić sobie ze zniknięciem najmłodszego 
jej członka.

Ma luję a kwarelami swo-
ich myśli tę przedziwną rodzajową 
scenę, w której matka płacze na łóżku, 
córka koloruje kolorowankę i ciągnie kota 
za ogon, a ojciec próbuje opisać, to co dzieje 
się teraz w jego domu, aby jakoś poradzić 
sobie z nieopisanym bólem spowodowanym 
zaginięciem synka.

II
Zawsze miałem fotograficzną pamięć.

Tak przynajmniej nazywali ją ludzie.
Ja jednak nie uważam, żeby była foto-

graficzna, skoro zapamiętywałem raczej 
opisy, które tworzyły się w mojej głowie.

Tak też robię teraz.
Maluję w swej głowie prze-

dziwne obrazy.
Dokładnie zapamiętuję to, co się 

dzieje i ubieram to w kwieciste słowa po to 
tylko, by nie zapomnieć.

Maluję akwarelami obrazy na płótnie, 
którym jest moja pamięć.

Po to, żeby mieć co opowiadać, ale 
przede wszystkim po to, aby nie oszaleć.

Przecież każdy by oszalał, gdyby cztery 
dni po zaginięciu syna zaginęła i córka.

Sam jeszcze nie wiem, czy to prawda.
Byłem na razie w jej pokoju, lecz w jej 

łóżku nikogo nie zastałem.
Spoglądam na swoją żonę Marię, lecz 

ona śpi jak zabita. Nie mam serca, żeby ją 
budzić, wszak nie spała tak głęboko od czte-
rech dni, dokładnie rzecz ujmując, od 9 lipca 
2007 roku.

Schodzę więc po schodach na dół, lecz 
tam również nie ma mojej najukochań-
szej córeczki, która to pewnie postanowiła 
sama, w środku nocy odszukać swojego za-
ginionego brata Franka.

Być może jednak wybiegła gdzieś za ko-
tem, którego to również nigdzie nie mogę 

znaleźć, a który na pewno zostawał w domu 
na noc.

Naciskam na metalową klamkę należącą 
do drzwi wejściowych, która to (ku mojemu 
notabene zaskoczeniu) nie stawia najmniej-
szego oporu.

Drzwi są otwarte, mimo że na pewno je 
wcześniej zamykałem.

Nie ma więc w moim domu ani mojej 
córki, ani mojego kota, a drzwi wejściowe 
są otwarte.

W grę wchodzi porwanie lub wielka, za-
planowana ucieczka. (…) 

 KACPER ŁUKOWICZ

Michał Łukowicz 
(1991) – katowiczanin, doktorant litera-
turoznawstwa na Wydziale Filologicz-
nym UŚ. Z zamiłowania twórca filmowy 
i teatralny. Stały współpracownik dwu-
tygodnika „ArtPapier”, jego utwory 
publikowane są okazjonalnie w rozma-
itych czasopismach (m.in. „Dwutygo-
dnik.com”, „Opcje”, „Krytyka Literacka”, 
„Fabularia”). Wielokrotnie nagradzany 
na ogólnopolskich i międzynarodowych 
festiwalach kina niezależnego. Współ-
twórca katowickiej grupy poetyckiej 
„Horyzont”. Współtwórca spektakli Te-
atru Podziemnego Poezji Stanu Wojen-
nego w Teatrze Śląskim w Katowicach 
(2010–2019). Jego tekst „Kuszenie 
Wojciecha K.” znalazł się w finale Kato-
wickiej Rundy Teatralnej 2019, a dramat 
„Superbohater” został wyreżyserowany 
przez Beniamina Bukowskiego w finale 
Sceny Nowej Dramaturgii w Rzeszowie.

Kacper Łukowicz
 (2001) – urodzony i mieszkający w Ka-
towicach świeży absolwent chorzow-
skiego „Słowaka”. Pasjonat literatury, 
kinematografii i gier komputerowych, 
mający na swoim koncie nagrodzone re-
cenzje (wyróżnienie w konkursie „Punkt 
krytyczny” organizowanym przez UŚ 
w 2019 r.) oraz opowiadania (I miejsce 
w ogólnopolskim konkursie „(Pod)różne 
historie” organizowany przez Dom Kul-
tury w Białymstoku). Autor powieści o li-
cealistach „Złe duchy” (2020).
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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

Miasto Ogrodów tymczasowo 
działa teraz w sferze online

Nasze najlepsze zajęcia dla dzieci, warsztaty, 
wykłady i koncerty proponujemy teraz w sieci

OTO WYBRANE Z NICH:

MuzykoDOM
Asi Mina, jak my wszyscy, także woli zostać 
w domu. Stamtąd w soboty o godz. 12.30 nadaje 
MuzykoDOM, czyli domową wersję Muzykodromu. 
Razem z Wami tworzy instrumenty ze zwykłych 
przedmiotów, proponuje muzyczne gry i zabawy, 
zaprasza na spotkania z ciekawymi twórcami 
z muzycznego kosmosu
Oglądajcie na profilu FB @muzykodrom

Future Artists
Na nudę ciągłego siedzenia w domu najlepszym spo-
sobem dla dzieci jest tworzenie. Najlepiej z Ewą Kokot, 
która raz na dwa tygodnie, w soboty o godz. 10.00 pro-
ponuje nowe fascynujące, artystyczne zadanie
Znajdziecie je tutaj: Facebook.com/groups/FAjak-
FutureArtist

Czytanki „Bajki olbrzymie  
i bardziej skromne”
Kontynuujemy nasz cykl czytanek w formie japoń-
skiego teatru obrazkowego kamishibai. Po ponad-
czasowych bajkach Ignacego Krasickiego oraz 
legendach ze Śląska i okolic przyszedł czas na 
melancholijne „Bajki olbrzymie i bardziej skromne” 
autorstwa Piotra Zaczkowskiego
Premiery bajek w wybrane niedzielne wieczory 
o godz. 20.00 na FB Miasta Ogrodów: facebook.
com/2016katowice

Rodzinne Matinée 
#zostanwdomu
Zdzisław Smucerowicz zamknął się w domu z całą 
orkiestrą! Jego muzykami są szklanki, łyżeczki, 
widelce i wszystko to, co Wy także znajdziecie 
w swojej kuchni. Zagrajcie razem! Nowe filmy pu-
blikujemy raz na dwa tygodnie na FB Miasta Ogro-
dów: facebook.com/2016katowice

Portrety Kompozytorów Polskich
Dział Edukacji Muzycznej przygotował cykl audycji 
video pt. „Portrety Kompozytorów Polskich”. Autorka 
scenariuszy i narratorka Alicja Kotyl w poszczególnych 
odcinkach przedstawia życie i twórczość rodzimych 
kompozytorów, począwszy od Fryderyka Chopina. Pa-
sjonującym opowieściom, pełnym anegdot i szczegó-
łów z życia twórców, towarzyszą prezentacje muzycz-
ne na żywo w wykonaniu wybitnych śląskich artystów.
Wszystkie filmy z serii zobaczyć można na kanale 
YouTube: https://bit.ly/PortretyAlicjiKotyl

Koncerty online
Biuro Dźwięku Katowice prezentuje Biuro, czyli se-
rię inscenizowanych koncertów zarejestrowanych 
w tymczasowym, eksperymentalnym studiu tele-
wizyjnym w Katowicach. Dokumentuje one waż-
ne zjawiska na polskiej scenie eksperymentalnej 
w dobie pandemii COVID-19. Emisje koncertów na 
biurodzwieku.pl/biurotv
Koncert kameralny online w ramach XIX Śląskich 

Dni Muzyki Współczesnej
3 grudnia, godz. 19.00 (Facebook, YouTube Związ-
ku Kompozytorów Polskich Oddział Katowice i Ka-
towice Miasto Ogrodów)
*Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury w ramach programu „Za-
mówienia kompozytorskie”, realizowanego przez 
Instytut Muzyki i Tańca
To tylko niewielka część naszych działań online. 
Śledźcie nas na bieżąco na miasto-ogrodow.eu 
oraz facebook.com/2016katowice

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

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

www.ateneum.art.pl

W Ateneum premiera online i przegląd 
spektakli archiwalnych

W grudniu Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum za-
planował dwa wydarzenia w ramach swoich dzia-
łań w sieci.
Dokładnie w Mikołaja, 6 grudnia o godz. 
12.00 można będzie zobaczyć prapremierowy 
spektakl online pod intrygującym tytułem 
„Wielkie Gorące Szybkie Puff” na podstawie 
książki Bogusia Janiszewskiego „Kosmos. 
To, o czym dorośli ci nie mówią”; dodajmy: 
z drobną domieszką „Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza i jeszcze drobniejszą domieszką 
tekstów Pawła Chomczyka. Autorem adaptacji 
i reżyserem jest twórca związany na co dzień 
ze znakomitą białostocką Grupą Coincidentia, 
Paweł Chomczyk, który do współpracy zaprosił 
scenografkę Małgorzatę Tarasewicz-Wosik 
oraz kompozytora Jerzego Bielskiego. 

Wcześniej, od 1 do 5 grudnia, odbędzie 
się w Internecie przegląd archiwalnych 
spektakli katowickiej sceny pn. „Możliwość 
Lalki”. To wyjątkowa okazja obejrzenia kilku 
najciekawszych przedstawień, powstałych 
w latach 1989–1999, ze specjalnym 
wprowadzeniem historyka i krytyka teatru lalek, 
Marka Waszkiela. Początek emisji codziennie 
o godz. 16.00, przy czym wszystkie prezentowane 
sztuki pozostaną dostępne bezpłatnie i bez 
ograniczeń aż do 15 czerwca 2021 roku.
W repertuarze przeglądu znalazło się pięć inscenizacji:

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/

„Mikroświat Biblioteki Śląskiej”
Biblioteki mają swoje sekrety, ukryte przed okiem czy-
telnika zakamarki, tajemne procedury, skomplikowane 
urządzenia. Ten wewnętrzny biblioteczny kosmos 
odkrywamy fragmentami w projekcie „Mikroświat Bi-
blioteki”. Dawid Kasza, fotograf, uzbrojony w wiedzę 
o bibliotece, obiekty w skali H0 czyli 1:87 i aparat fo-

tograficzny kreuje i utrwala biblioteczne mikroświaty. 
Jego spojrzenie uzupełniają opisy – dopowiedzenia, 
w ten sposób obraz i słowo tworzą kompozycję ilustru-
jącą wybrany dział lub zajęcie. Dzięki tym żartobliwym 
i rebusowym kadrom życie książnicy zyskuje nieco-
dzienny walor.– Ciekawostką jest to, że fotografie nie 
są fotomontażem ani fotomanipulacją. Scena pokaza-
na na zdjęciu to jeden kadr. Takie prace wyróżniają się 
tym, że można na nich zobaczyć świat z całkiem innej 
perspektywy – jak podkreśla Dawid Kasza.
Zapraszamy co niedzielę na trzy porcje dobrej 
zabawy i wiedzy publikowane na Facebooku 
i Instagramie Biblioteki Śląskiej, a także na kana-
łach Dawida Kaszy:
facebook.com/BibliotekaSlaskaKatowice 
facebook.com/Dawid.Kasza.DeKa
instagram.com/silesian_library/
instagram.com/bigworld.photography

Tutaj znajdziecie jedną z pierwszych 
odsłon projektu:

facebook.com/BibliotekaSlaskaKatowice/
posts/3388299384526216

Miejska  
Biblioteka Publiczna 

ul. Kossutha 11;  
tel. 32 254 60 98

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

Ze względu na pandemię i wprowadzone w związ-
ku z nią obostrzenia Miejska Biblioteka Publiczna 
w Katowicach wszystkie zaplanowane spotkania 
organizuje online. 
Na stronie internetowej (www.mbp.katowice.pl), na 
profilu głównym Biblioteki w portalu Facebook (www.
facebook.com/MBPKatowice) oraz na oficjalnym kanale 
YouTube (www.youtube.com/user/MBPwKatowicach) – 
to właśnie tam odbywają się teraz spotkania autorskie, 
podróżnicze, warsztaty literacko-artystyczne, czytanie 
bajek czy koncerty. Być może nie mają one tej samej at-
mosfery co wydarzenia na żywo, z udziałem czytelników, 
jednak bezapelacyjnie mają wielką zaletę dostępności – 
mogą je obejrzeć ludzie na całym świecie.
W grudniu będziemy mieli okazję gościć na waszych 
ekranach m.in. autorów kryminałów - Roberta Małec-
kiego („Zadra”, „Wada”, „Skaza”, „Żałobnica”) i Wojciecha 
Chmielarza („Wyrwa”, „Żmijowisko”, „Rana”) oraz autorkę 
powieści obyczajowych z cyklu „Spacer Aleją Róż” – Edy-
tę Świętek. Odbędą się świąteczne warsztaty artystyczne 
dla dzieci i dorosłych, prowadzone przez aktorów Teatru 
Trip oraz Pracownię Artystyczne Działania; dzieci zapra-
szamy również na przedstawienia teatralne online oraz 
na „Czytanie na ekranie „– przeniesione do Internetu 
wtorkowe „Czytanie na dywanie”. Dorosłych czytelników 
zachęcamy do przyłączenia się do grup dyskusyjnych 
online, m.in. do klubu „Porozmawiajmy o książkach”, dzia-
łającego w Filii nr 13. Napiszcie maila na adres klubowi-
czeksiazki@gmail.com, a dowiecie się na jakich zasadach 
odbywają się tutejsze spotkania online. Warto dołączyć 
teraz, poznać nowych znajomych, a gdy już minie pande-
mia, brać udział w spotkaniach na żywo. 

MDK „Południe”

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

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

Szewc, piekarz i wielebny. 
Każdy tak samo potrzebny
„Szewc, piekarz i wielebny…” to wyjątkowy projekt 
etnograficzny. MDK „Południe” w Katowicach oraz 
„Kapela Fedaków” zapraszają na muzyczno-filmową 

opowieść o folklorze zawodowym. Cykl filmów jest 
dostępny na stronie www.fachman.mdkpoludnie.com.
Iga i Kuba Fedak to małżeństwo zafascynowane 
folklorem. Muzykowanie to dla nich nie tylko pasja, 
to sposób na życie. Iga jest etnologiem i istruktor-
ką tańca, w zespole śpiewa i gra na bębenku i ba-
rabanie. Jakub jest wykładowcą, kompozytorem 
i multiinstrumentalistą. Zespół uzupełnia Karolina 
– skrzypaczka i początkująca lutniczka. „Kapela 
Fedaków” regularnie uczestniczy w festiwalach 
folkowych (Czeremcha, Śląski tabor), prowadzą 
też warsztaty folklorystyczne.
W kolejnych odcinakach cyklu kapela odwiedza miejsca 
pracy fachmanów. Przyglądamy się pracy strażaków 
z Kostuchny, handlarzy z mikołowskiego targu, a na Ni-
kiszowcu uruchamiamy ponad stuletni, wciąż działający 
magiel. Opowieść o artystycznym fachu snuje Ireneusz 
Botor, mieszkający w Podlesiu artysta-plastyk, autor 
m.in. fresków w podleskim kościele. Odwiedzamy też 
miejsca osobliwe, jak Kuźnia Druida z Orzesza. Każdy 
odcinek to nie tylko spotkanie z zawodowcem i jego 
fachem, to przede wszystkim przypomnienie utworów 
folkloru zawodowego, niegdyś bardzo bogatego i popu-
larnego, a dzisiaj zupełnie zapomnianego.
Warto wspomnieć, że realizatorem filmów jest 
Wojtek Szwiec, kulturoznawca i twórca filmowy 
autor i scenarzysta kilkunastu filmów poświęco-
nych kulturze i historii Górnego Śląska (m.in.: „Mi-
sja Wolnego”, „Beboki, mopliki i klamory”).
Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej 
projektu www.fachman.mdkpoludnie.com. To na-
prawdę doskonałe, profesjonalne materiały filmo-
we i muzyczne dla miłośników folkloru, uczniów, 
nauczycieli, regionalistów, które można wykorzy-
stać na lekcjach nauczania regionalnego, historii 
lub wiedzy o kulturze. 

DK „Ligota”

ul. Franciszkańska 33
tel. 32 252 32 34

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

Klub dyskusyjny online
7 grudnia, godz. 18.00
Spotkanie z Markiem Makaronem Motyką pt. 
„O Bluesie, czyli zapraszamy na pogadanki 
o uczuciu zwanym Bluesem i zmierzenie się 
na rozdrożu z diabłem”. Wydarzenie odbędzie 
się bez udziału publiczności, transmitowane 
na żywo na naszej facebookowej stronie 
(Facebook/Miejski Dom Kultury „Ligota”)

14 grudnia, godz. 18.00
Spotkanie z Dariuszem Seniejko, pasjonatem 
lokalnej historii, pt. „Panewnicka Betlejka”. 
Wydarzenie odbędzie się bez udziału 
publiczności, transmitowane na żywo na 
naszej facebookowej stronie (Facebook/
Miejski Dom Kultury „Ligota”)
Ponadto zapraszamy na internetowe strony www.
mdkligota.pl

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
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Miejski Dom Kultury „Koszutka” zaprasza na gru-
dniowe koncerty publikowane online. Wszystkie 
materiały zostaną zarejestrowane, a następnie 
udostępnione na naszych stronach i kanałach 
w mediach społęcznościowych. Spodziewajcie się: 

„Kiedy znów zakwitną białe bzy”
Na scenie zespół muzyczny Maes-Trio w składzie: 
Marzena Mikuła fortepian, Jacek Gros skrzypce, 
Dariusz Kasperek klarnet/, Jacek Woleński prowa-
dzenie. Koncert zostanie zrealizowany w ramach 
inicjatywy lokalnej „Muzycznie w ogrodzie sztuki” 
współfinansowanej z budżetu Miasta Katowice

„Nadzieja i nostalgia  
w piosence polskiej” 
Koncert z cyklu Wieczory Muzyczne w wykonaniu 
Tercetu Pasjonata 

Klub Podróżnika
Kolejne spotkanie podróżnicze zrealizujemy w for-
mie prezentacji online

„Zakochaj się w Załężu”
Koncert w ramach Inicjatywy Lokalnej pn. „Wy-
darzenia kulturalne w ramach obchodów 600-le-
cia dzielnicy. Koncert finałowy «Zakochaj się 
w Załężu» – wydarzenia kulturalne skierowane do 
mieszkańców dzielnicy Załęże”. Inicjatywa lokalna 
współfinansowana z budżetu Miasta Katowice

„Śląski Blues”
Wystąpią znani artyści: Jan Gałach, Krzysztof Głuch, 
Michał Kielak, Krzysztof Kot, Agnieszka Łapka, Mi-
rosław Rzepa, Krzysztof Ścierański, Leszek Winder 
i inni. Koncertowi towarzyszyć będzie wręczenie Na-
grody Artystycznej im. Jana „Kyksa” Skrzeka

Zapraszamy do śledzenia naszych stron: www.
mdkkoszutka.pl, Facebook @mdkkoszutka,  
IG mdkkoszutka oraz na Facebook/Miejski 
Dom Kultury „Ligota”, na których zamieszcza-
ne są regularnie różnorodne zajęcia i cykle 
tematyczne

DK „Ligota”

ul. Franciszkańska 33
tel. 32 252 32 34

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

Klub dyskusyjny online
7 grudnia, godz. 18.00
Spotkanie z Markiem Makaronem Motyką pt. 
„O Bluesie, czyli zapraszamy na pogadanki 
o uczuciu zwanym Bluesem i zmierzenie się 
na rozdrożu z diabłem”. Wydarzenie odbędzie 
się bez udziału publiczności, transmitowane 
na żywo na naszej facebookowej stronie 
(Facebook/Miejski Dom Kultury „Ligota”)

14 grudnia, godz. 18.00
Spotkanie z Dariuszem Seniejko, pasjonatem 
lokalnej historii, pt. „Panewnicka Betlejka”. 
Wydarzenie odbędzie się bez udziału 
publiczności, transmitowane na żywo na 
naszej facebookowej stronie (Facebook/
Miejski Dom Kultury „Ligota”)

Ponadto zapraszamy na internetowe strony 
www.mdkligota.pl oraz na Facebook/Miejski 
Dom Kultury „Ligota”, na których zamieszczane 
są regularnie różnorodne zajęcia i cykle tema-
tyczne

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

www.mdk.katowice.pl

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

Wystawa online ceramiki  
Marty Głowackiej
2 grudnia

„Rychtujymy się na zima – kiszenie kapusty” 
– występ online Regionalnego Zespołu 
Śpiewaczy „Szarotki” (kanał YouTube)
3 grudnia

Papierowa gwiazda do powieszenia 
– warsztaty online
4 grudnia

„Świniobicie” – występ online 
Regionalnego Zespołu Śpiewaczy 
„Jaśkowiczanie” (kanał YouTube)
10 grudnia

Zimowe malowanki – warsztaty 
online dla najmłodszych
14 grudnia

Coraz bliżej święta – dekoracja 
ceramiczna, warsztaty on-line
16 grudnia

„Na pasionku” – występ online 
Dziecięcego Zespołu Góralskiego 
„Gronicek” z Gilowic (kanał YouTube)
17 grudnia

Świąteczne dekoracje na szybko 
– mały pomocnik DIY online
21 grudnia

„Wigilia” – występ online Zespołu 
Folklorystycznego „Karlinianki” (kanał YouTube)
24 grudnia

„Oczepiny” – występ online Zespołu 
Ludowego „Osiny” (kanał YouTube)
31 grudnia

Filia nr 1 
ul. Obr. Westerplatte 10 

tel./fax 32 256 99 77

Wystawa retrospektywna laureatów Konkursu 
Plastycznego dla Twórców Nieprofesjonalnych 
im. Pawła Wróbla w Szopienicach online
1–30 grudnia

„Świąteczne skrzaty” – zrób to sam, 
DIY, warsztaty rękodzielnicze online
3 grudnia

„Barbórka” – quiz z wiedzy o tradycjach 
górniczych na Górnym Śląsku, online
4 grudnia

Stwórz z nami indywidualną kartkę świąteczną 
DIY – po prostu hand made online
9 grudnia

„Stan wojenny 1981–1983” – wystawa 
edukacyjna dla młodzieży ze zbiorów 
Instytutu Pamięci Narodowej, online
11 grudnia

Świąteczna krzyżówka dla najmłodszych – online
14 grudnia

„Szopki, szopki… – wspomnień czas” – 
retrospektywa fotograficzna wydarzeń 

unijnego projektu Centrum Społecznościowe 
„Szopki” w Szopienicach, etap I, online
29 grudnia

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

tel./fax 32 206 46 42

Tik Tok, koty i rodzinne rozrywki 
– warsztaty online
2 grudnia

Gdzie Mikołaj nie może, tam… – kto 
przychodzi do dzieci? – on-line
4 grudnia

List do Świętego Mikołaja – warsztaty online
4 grudnia

„Fabryka Śniegu” – spektakl 
Mikołajkowy Teatru Trip, online
6 grudnia

Rysunkowe gry na dłuuugie wieczory 
w domu – warsztaty online
9 grudnia

Dzieci czują kino – cykl filmów 
edukacyjnych online
12 grudnia

Sen o Mieście Ogrodzie – cykl 
filmów edukacyjnych online
13 grudnia

Świąteczne DIY – warsztaty online
15 grudnia

Szkicownik muzyczny – cykl muzycznych 
filmów edukacyjnych online
16 grudnia

Co w sieci piszczy – czyli jak sprezentować 
trochę kultury pod choinkę, online
17 grudnia

„Last Christmas” kawa na ławę! Wszystko, czego 
nie wiecie o świątecznych hitach! – online
20 grudnia

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

W czasach pandemii Miejski Dom Kultury „Bogu-
cice-Zawodzie” dostarcza Państwu rozrywki w for-
mie online. Zapraszamy do śledzenia naszych me-
diów społecznościowych – profilu na FB i kanału 
na YouTube. Co czeka nas w grudniu? Rękodzielni-
cze spotkania online, które pozwolą Państwu inte-
raktywnie stworzyć ozdoby świąteczne. Co tydzień 
tradycyjna już bajka o Krasnoludkach i Sierotce 
Marysi. Przygotowaliśmy też dla Was wirtualny 
kurs programowania. Dobiegają końca projekty 
realizowane w ramach programu Dom Kultury + 
Inicjatywy Lokalne dofinansowanego przez Naro-
dowe Centrum Kultury, ich finały również odbędą 
się w formie widowisk online. 
Przygotowujemy dla Państwa również koncerty 
online z okazji Mikołaja i na Święta. 
Na koniec wisienka na torcie: mamy już nagrany 
koncert zespołu „Sztywny Pal Azji” z okazji wir-
tualnego odsłonięcia muralu stworzonego w pro-
jekcie „Murem za Niepodległą” finansowanego ze 
środków Biura Programu Niepodległa. Zostańcie 
z nami i obserwujcie nasz profil!

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

Wirtualny Przewodnik
Z radością informujemy, że Muzeum Historii Ka-
towic pozyskało środki z programu Kultura w sieci 
na stworzenie wirtualnego przewodnika po siedmiu 
wystawach stałych, prezentowanych w Muzeum 
Historii Katowic oraz zabytkowym kościele pw. 
św. Michała Archanioła w Katowicach. Przewodnik 
zostanie wykonany w nowoczesnej technologii, za-
pewniającej niezwykle wysoką jakość i odwzorowa-
nie z detalami rejestrowanych przestrzeni. Odbiorca 
będzie mógł, nie wychodząc z domu, zwiedzić mu-
zealne wnętrza w interaktywnej formie, oglądając 
w zakresie 360 stopni sale wystawowe i eksponaty. 
W wybranych punktach odbiorca będzie miał moż-
liwość, z wykorzystaniem intuicyjnego interfejsu, 
odczytać tekst na temat wystawy bądź konkretnego 
obiektu lub też odsłuchać nagrania lektorskie. Aby 
zwiększyć grono odbiorców, wszystkie treści zosta-
ną przygotowane w języku polskim i angielskim.

Gmach główny Muzeum

„Obrazki z wystawy…  
i magazynów”. Odcinek 7
16 grudnia, godz. 19.00
„Obrazki z wystawy (…i magazynów)” to nowy cykl 
(wyłącznie internetowych) wykładów Muzeum 
Historii Katowic. Jest to seria filmów, w których 
Natalia Kruszyna opowiada historie obrazów, które 
można znaleźć na naszych wystawach… i w na-
szych magazynach.

Dział Etnologii Miasta

„Etnografki w sieci”. Odcinek 6
23 grudnia, godz. 19.00
Cykl filmów prezentujących zbiory Działu Etnologii 
Miasta na profilu YT muzeum. W poszczególnych 
odcinkach etnografki MHK pokażą i opowiedzą 
o wybranych, interesujących eksponatach, które 
na co dzień możemy zobaczyć na wystawach sta-
łych w naszym oddziale na Nikiszowcu i o takich, 
które znajdują się w muzealnych magazynach. Bę-
dzie to okazja do zapoznania się z historią osiedli 
robotniczych, przedstawienia ciekawych obiektów, 
a także szczegółów ich pochodzenia i powstania.

Dział Teatralno-Filmowy 
Wydarzenia online

Co widać w teatrze. Rozmowa 
z Robertem Talarczykiem
10 grudnia, godz. 18.00

Przyjaciele Barbary 
i Stanisława – opłatek 
przy ekranie
17 grudnia, godz. 18.00
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NAZWA FIRMY ADRES STACJONARNY ADRES INTERNETOWY KONTAKT OPIS

64 Pola ul. Świdra 33 szachy.sklep.pl szachy.sklep@gmail.com; tel. 532 787 297 
797 216 464

Duży wybór szachów drewnianych, zegarów szachowych oraz książek o tej tematyce. 

Aleksandra Kasty-
lijska Alabastro

ul. Adamskiego 11 alabastro.store/ info@alabastro.art; tel. 500 261 073 W asortymencie galerii jest już ponad 100 produktów: plakaty, foto-
grafie i ręcznie malowane obrazy na papierze i płótnie. 

ART ORGANIC ul. Adamskiego 5 artorganic.pl/ nadruki@arteam.com.pl Sklep internetowy z koszulkami na różne okazje.

AP Holding SA (ecosac) wyłącznie zamówienie online ecosac.pl/sklep info@ecosac.pl; ecosac.pl; 32 781 21 30 Produkujemy ekologiczne torby papierowe.

BAMBINO Paweł Stobiecki,  
Sklep z odzieżą  
i obuwiem dziecięcym

ul. gen. Jankego 156 facebook.com/bambinokatowice avastob@op.pl; tel. 32 202 85 69; 608 331 999 
505 280 460

BAMBINO to sklep stacjonarny z odzieżą i obuwiem dziecięcym. 

Barhan Odbiór osobisty w kawiarni 
Botanika, ul. Sienkiewicza 27

barhan.pl/ instagram.com/barhan.pl/; barhan.pl@gmail.com 
tel. 500 024 018

Wełniane czapy PRZEKOZAK to świetna alternatywa dla kla-
sycznych skarpet; polecamy pod choinkę. 

BiżuAnn ul. Witosa 17 facebook.com/Bizu-
ann-541887832496920

tel. 509 467 872 U nas zakupisz włóczki, wstążki, półfabrykaty do robienia biżuterii oraz biżuterię ręcznie robioną. 

bro.Kat ul. Gliwicka 188/3, Geszeft pracowniabrokat.pl/ produkt@pracowniabrokat.pl; tel. 883 366 008 Pracownia tworzy srebrną i pozłacaną biżuterię z węgla. 

Clover Cosmetics 
Joanna Paluch

Asortyment dostępny w sklepie 
internetowym: clovercosmetics.pl

joannapaluch@clovercosmetics.pl;  
marcinpaluch@clovercosmetics.pl; tel. 883040484

Jesteśmy producentem wyrobów kosmetycznych: pielęgnacyjnych oraz myjących. 

DIUCZKO JEWELLERY Asortyment dostępny stacjo-
narnie: ul. Zajączka 2/2

diuczko.com/ office@diuczko.com; diuczko.com/; tel. 693 394 898 Artystyczna pracowania złotnicza, w której znajdziesz oryginal-
ną biżuterię wykonaną z szlachetnych kruszców. 

Długo i Szczęśliwie Armii Krajowej 293/6 dlugoiszczesliwie.com/sesje-swiateczne/ dlugoiszczesliwie.com; kontakt@dlugoiszczesliwie.com 
tel. 510 145 500

Prezent w formie vouchera na świąteczne minisesje zdjęciowe dla rodziców i dzieci.

Drzwi Zwane Koniem ul. Warszawska 37 drzwizwanekoniem.pl/ daniel@drzwizwanekoniem.pl; tel. 607 668 414 Kompleksowo dowozimy święta pod każde drzwi!

Edukacja Jęsiak Urszula 
Antykwariat księgarski 

Książki, komiksy. Nowe i używane. 
Katowice, ul Mickiewicza 14

32 253 00 42, 607 240 616; imagoantykwariat@gmail.com Wybór książek, komiksów oraz widokówek w atrakcyjnych cenach. 

F.H.U. SET s.c. Irena 
Setnik, Anna Setnik

os. Witosa, ul. Ossowskiego 
16 (wejście z boku bloku)

allegro.pl/uzytkownik/1001upomin-
kow?logout=1&bmatch=baseline-product-
cl-eyesa2-engag-dict45-uni-1-1-1106

annasetnik.set@gmail.com facebook.com/FHU-SET-
-1384761064918119/?view_public_for=1384761064918119
tel. 502721249

Wybór kartek okolicznościowych, świeczek, ceramiki, upominki.

Galeria Amadeus ul. 3 Maja 18 amadeus.katowice.pl/, facebook.com/
Galeria-Amadeus-142162561810

biuro@amadeus.katowice.pl Oferujemy biżuterię, galanterię skórzaną, wyroby użytkowe, dewocjonalia.

Hurtownia Misericordia Asortyment dostępny stacjo-
narnie: ul. Paderewskiego 65

misericordia.pl/ katowice@misericordia.pl, tel. 733-414-788 Wybór dewocjonaliów, w tym asortymentu bożonarodzeniowego. 

JOGA ŻYCIA ul. Francuska 12, II piętro jogazycia.pl/ kontakt@jogazycia.pl; facebook.com/jogazycia Zajęcia dla początkujących, ale też zaawansowanych. 

K&G S.C. VIA TOSCANA 
RESTAURANT & CAFE 

Restauracja VIA TOSCANA,  
ul. Uniwersytecka 13 1 Piętro

 viatoscana.pl katowice@viatoscana.pl, 32 603 01 91, 512 020 808 Zapraszamy do zamawiania specjałów świątecznych na wynos.

Księgarnię TAK Czytam Asortyment dostępny 
stacjonarnie: ul. 3 Maja 13

takczytam.com takczytam.com; katowice@takczytam.pl 
tel. 32 255 37 73; instagram: takczytam.katowice 
facebook: tak.czytam

Bogaty asortyment książek, które stanowią idealne świąteczne upominki. 

Księgarnia Miejscownik 
Tygiel Kulturalny

ul. Warszawska 28 sklep@soniadraga.pl ksiegarniamiejscownik@soniadraga.pl; soniadraga.pl/ 
tel. 507712473,

Ponad 7 tysięcy tytułów z zakresu literatury faktu, beletrystyki oraz literatury dziecięcej. 

Kwiatowy Ryneczek ul. Panewnicka 33 facebook.com/KwiatowyRyneczek/ kwiatowyryneczek@gmail.com; tel. 791 827 771 Wybór świątecznych produktów, m.in. wieńce adwentowe, stro-
iki, choinki, gałązki, ozdoby, kartki, torebki, świeczki.

Laboratorium Miniatur 
Jolanta Rypień-Wilczek

facebook.com/LaboratoriumMiniatur jolanta.rypien@gmail.com; laboratorium-miniatur.pl/ 
tel. 537 770 051

Miniaturowe wnętrza zamknięte w magicznych latarenkach, bomb-
kach i ramkach, meble wykonuję ręcznie z drewna. 

Lollipop Inspire ul. Słowackiego 17 facebook.com/lollipopinspire/ lollipopinspire@gmail.com; tel. 663747924 Stylizacje dzienne oraz wieczorowe dla pań oraz dodatki: paski, torebki oraz szpilki.

Łyżkarz Śląski Asortyment dostępny stacjonarne: 
Ułańska 7/225, 40-887 Katowice

instagram.com/milosz.jaksik/ milosz.jaksik@gmail.com, telefon: 505 352 268 Zajmuję się rzeźbieniem łyżek stołowych, chochli, desek do krojenia, miseczek. 

Małe – Wielkie – Dzieła Odbiór osobisty w Katowicach 
po wcześniejszym uzgodnieniu

facebook.com/malewielkiedziela biuroforma@wp.pl; tel. 607 147 763 Pomożemy Ci stworzyć, uszyć przedmioty według Twojego projektu.

PHU Katarzyna Lisek ul. Wodospady 54 facebook.com/%C5%9Awie%C5%BCe-
-warzywa-i-owoce-2319546615040754

 Wybór warzyw, owoców, nabiału, miodów, wędzonych ryby, oliwy.

P.H.U. VECTOR Sp. z o.o. ul. Bielska 29 – możliwość 
odbioru osobistego

biurowelove.pl/ vector.katowice.pl; tel. 32 356 30 00 Akcesoria piśmiennicze, komputerowe, ergonomiczne, kreatyw-
ne produkty dla dzieci i wszystko, co niezbędne w biurze.

Planeta JuBlaMa  
SP. z o.o. / Bajka Pana Kleksa

ul. Porcelanowa 23 sklep.bajkapanakleksa.pl bajkapanakleksa.pl; justyna@bajkapanakleksa.pl; tel. 600 759 503 W ofercie porcelana wypalaną w legendarnej Fabryce Porcelany  
czy unikatowe ubrania własnego projektu. 

Remus s.c. lotynadkatowicami.pl/ muchowiec.aw@gmail.com; tel. 792051106 Możliwość wykonania lotu nad okolicznymi terenami /Śląsk, Beski-
dy, Jura/ o charakterze widokowym, lub fotograficznym. 

Restauracja Kwartet Asortyment dostępny stacjo-
narnie: ul. Powstańców 25

restauracjakwartet.pl kontakt@restauracjakwartet.pl Od ręcznie robionych pierogów z kapustą i grzybami po mię-
sa pieczone, barszcz z uszkami i rolady śląskie. 

Restauracja  
Rodzinna “Club 99”

Odbiór osobisty: ul. Bracka 16 club99.pl/oferta-wigilijna.html,  
club99.pl/kosze_prezentowe.html, 

club99@club99.pl, tel. 32 258 24 26, 501 419 661 Oferujemy własne przetwory wyłącznie na bazie naturalnych skład-
ników, wytwarzane według “babcinej” receptury. 

Restauracja Wiejska Chatka Plac Grunwaldzki 4 Katowice Asortyment dostępny w sklepie 
internetowym: wiejskachatka.com.pl

Kontakt: email-biuro@wiejskachatka.com.pl ,wiej-
skachatka.com.pl, telefon – 32 350 30 10

Dania kuchni polskiej-menu świąteczne, pakiety prezentowe. 

SAFFA Marta Szafraniec pl. Oddziałów Młodzie-
ży Powstańczej 2/5

saffa.pl/ pracownia@saffa.pl; tel. 533 101 959 Autorska biżuteria będąca manifestacją braku zgody na stan-
dard i utarty schemat, to odważna pasja tworzenia. 

Seryonline Zamówienia rozwozimy klientom 
bezpośrednio  
do domów naszym „serowozem”

seryonline.pl tel. 48 32 307 22 66; 48 790 335 442 W naszej ofercie sery z Holandii, Szwajcarii i Niemiec. 

Studio Florystyczne 
Kwiat Toskanii

ul. Radockiego 251 facebook.com/KwiatToskanii/ sf@kwiattoskanii.pl; tel. 722 251 288 Bukiety kwiatowe, kompozycje w naczyniach, szkle, florystyka fu-
neralna, ślubna, dekoracja sal i kościołów, rękodzieło.

„Szewc – Kaletnik” 
Zenon Stokłosa

ul. Kościuszki 11 facebook.com/szewckatowice/ szewckaletnik@int.pl, tel. 577697630 Renowacja obuwia, rękodzieło, naprawa torebek, szycie, klejenie, wymiana zamków, naprawa walizek. 

Śląska Prohibicja ul. Krawczyka 1 delikatesyprohibicji.pl/ zamowienia@slaskaprohibicja.pl; slaskaprohibicja.pl;  
delikatesyprohibicji.pl; tel. 32 308 03 33

Zamów specjalne dania przygotowane na Boże Narodzenie. 

UPstore Poland Kilińskiego 22 facebook.com/upstorepoland tel. 534 010 503 Dekoracje wnętrz, biżuteria, która idealnie sprawdzą się jako świąteczny prezent. 

Witraże Krzemień M. Żuber 
i M. Thiele-Janeczko s.c.

al. Roździeńskiego 90/XI http://witraze-krzemien.pl/ witrazekrzemien@gmail.com; facebook.com/WitrazeKrzemien; 
instagram.com/witraze_krzemien/

Tworzymy witraże i inne wyroby szklane: talerze, szkatułki, aniołki, biżuterię.
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Amfora Restaurant& Cocktail Bar ul. Francuska 1A facebook.com/amforarestauracja/ tel. 32 253 56 04 Zamawianie codziennie w godz. 12:00-21:00 telefonicznie lub przez messangera. 

Baklava ul. Warszawska 57 baklava.pub tel. 508 487 905; 32 353 16 53

Basiliana ul. Mariacka 24 basiliana.pl tel. 515 516 555

Bistro Pizza Bzik ul. Chorzowska 7 bistrobzik.pl tel. 666 044 666 32 350 25 25 Domowa kuchnia polska, śląska, makarony oraz pyszna PIZZA!

Bistro Smaczek ul. Katowicka 54 facebook.com/bistrosmaczekpl tel. 507 384 703 Pyszne obiady, pizza a także codziennie inne danie wegetariańskie . 

Bobby Burger Katowice ul. Stawowa 2 bobbyburger.pl/ tel. 533 091 002 Zamówienia można składać za pomocą: strony internetowej, portalu pyszne.pl, UberEats, Glovo, telefonicznie

Botanika ul. Sienkiewicza 27/2 caffebotanica.pl tel. 32 724 18 36 Serwujemy dania wegetariańskie, wegańskie, bez glutenu i dania wzmacniające odporność. Robimy pieczywo na zakwasie. 

Club Garage ul. Dąbrówki 10 clubgarage.pl tel. 32 781 08 80

Dobra Karma ul. św. Jacka 1 facebook.com/DobraKarma

Dobre Gastro Rondo Generała Ziętka 1 tel. 508 392 930 Oferujemy autorską kuchnię szefa kuchni Daniela Wanke, opierającą się na kuchni amerykańskiej z azjatyckimi wpływami..  

Drzwi Zwane Koniem ul. Warszawska 37 drzwizwanekoniem.pl tel. 32 204 12 53 Wegetariańskie oraz mięsne deep dish picki, quesadille i burrita na wytrawnie, oraz frytki na 101 sposobów. 

Fit Fat Catering ul. Staromiejska 10 terazkanapka.pl tel. 505 36 96 50 Tace z kanapkami dekoracyjnymi, przekąskami, tace wędlin i serów oraz sałatki, oferujemy również obiady i lunche. 

Fit-Food’s ul. Hallera 20C fitfoods.pl tel. 572 576 333 Firma specjalizuje się w przygotowywaniu posiłków lekkostrawnych, w ofercie mamy obiady, ale również całodniowe zestawy.  

GibkO ul. Karliczka 3B gibko.katowice.pl tel.662 411 901 Zajmujemy się sprzedażą jedzenia na wynos jak i w dowozie, w ofercie mamy pizzę, burgery, makarony, frytki oraz sałatki.

Grillpoint – Best grill ‚n’ burger restaurant ul. Przemysłowa 3 facebook.com/grillpointkatowice tel. 666 555 244

Kartofelnik ul. Mielęckiego 4 kartofelnik.pl tel. 507 503 557 Posiłki z karty menu oraz domowe obiady przy wcześniejszym zamówieniu w  atrakcyjnych cenach. 

Kuchnia Gessler Na Kanapce ul. Warszawska 5 tel. 32 222 33 33 Wspaniałe wiedeńskie kanapeczki według autorskich receptur Adama Gesslera teraz w Katowicach. 

Lajkonik Piekarnia 
i Kawiarnia

1.ul. Stawowa 8 
2.ul. Chorzowska 107 
3.ul. Staromiejska 3 
4.ul. Skargi 6 
5. ul. Brynowska 6

lajkonik-pik.pl/ 1. tel.533 335 283 
2. tel.885 508 863 
3. tel.885 985 559 
4. tel.533 335 288 
5. tel. 533 335 177

W naszym menu znajdziesz świeże kanapki, aromatyczną kawę, ręcznie wy-
rabiane pieczywo, a także słodkie ciasta i słone przekąski.

Manufaktura Marcello ul. Jankego 185 manufakturamarcello.pl/ tel. 789 116 364

Moodro bistro&cafe ul. Dobrowolskiego 1 tel. 795 559 299

Naleśnikarnia „Nasz Naleśnik” ul. Wojewódzka 36 nasznalesnik.pl; facebook.com/nasznalesnikkatowice tel. 784 054 221

Nasza Gastronomia ul. Mieleckiego 6 sakana.pl/; facebook.com/sakanakatowice tel. 32 204 27 70 Wiemy, co jest najważniejsze dla naszych Gości i Przyjaciół, najwyższą jakość serwisu łączymy z najlepszym sushi w Katowicach. 

Okiem i Brzuchem ul. Kościuszki 18 facebook.com/zupodajniart/ tel. 695 738 722 Codziennie 6 różnych, świeżych, pożywnych i zdrowych zup zarówno dla wegan, wege, jak i dla miłośników mięsa. 

PancakeHeaven ul. Drzymały 9/1 pancakeheaven.pl tel. 696 927 105 Pyszne, Wolt, Glovo, Ubear Eats

Pizza Dominium ul. Staromiejska 12 dostawa.pizzadominium.pl/ tel. 222 10 10 10 W menu znajdują się świeże, pyszne pizze oraz dania wywodzące się z kuchni włoskiej, tj. makarony, calzone, sałatki oraz desery.

Pizzeria Biesiadowo ul. Kotlarza 8 biesiadowo.pl/z-katowice-ul-kotlarza; 
facebook.com/BiesiadowoKatowice

tel. 517 126 746 Oprócz standardowej pizzy, w naszych lokalach serwowane są tradycyjne dania obiadowe, burgery, bagietki.

Pizzeria Me Gusta ul. Wrocławska 5 pizzeria-megusta.pl tel. 32 252 02 00 Pizza z pieca opalanego drewnem - zapraszamy! Działamy na wyjazdy i odbiór osobisty.

Pizzeria Nocna Katowice ul. Witosa 18a katowice.pizzerianocna.pl/ tel. 732 519 519; 695 695 346; 

Pizzeria Prosciutto ul. Wojewódzka 56 pizzeria-prosciutto.pl/ tel. 735 127 294

Placek ul. Roździeńskiego 88a http://placek.katowice.pl/ tel. 720 855 852 Jeśli masz ochotę na placki ziemniaczane, naleśniki, pierogi lub pizze - zapraszamy do Placka.

Pod Belkami ul. Morcinka 19 facebook.com/PodBelkamiKatowice/ tel. 32 258 23 45; 502 685 954

Pod Drewnianym Bocianem ul. Gliwicka 49 drewnianybocian.com.pl tel. 32 720 11 17; 535 535 222  Gorąca zupa, wyjątkowa pizza, rozgrzewające buritto, domowe pierogi , dania główne, naleśniki.

Prego Pizza Plac Rostka 2  pizzaprego.pl tel. 32 201 90 13  W ofercie pizza, makarony, sałatki, przystawki oraz menu 100% dla wegan, w tym pizza z serem wegańskim.

Restauracja Allure ul. Sikorskiego 42 restauracjaallure.pl; facebook.com/Restauracja-Allure tel. 32 34 88 444

Restauracja Beka w Piwnicy ul. Bednorza 2a-6 bekawpiwnicy.com.pl tel. 793 835 213

Restauracja Bierhalle ul. Chorzowska 107   
SCC, I piętro

bierhalle.pl tel. 609 677 709 W swojej ofercie posiadamy m.in. golonki, schabowy, żeberka, sałatki, zupy, dania wegetariańskie oraz piwo z własnego mini browaru. 

Restauracja Chata z Zalipia ul. Wojewódzka 15  chatazzalipia.pl tel. 32 205 33 00  Tradycyjna kuchnia polska. Ręcznie klejone pierogi, najlepsze rolady wołowe w mieście.  

Restauracja Dzień i Noc ul. Warszawska 5 tel.  32 222 33 33   531 034 034

Restauracja Fantasmagoria ul. Gliwicka 51 tel. 571 808 722

Restauracja Kuchnia Otwarta ul. Bytkowska 1a kuchnia.otwarta@parkinn.com tel. 32 721 11 66

Restauracja Kwartet ul. Powstańców 25 restauracjakwartet.pl tel. 694 206 632 Polskie, domowe jedzenie oraz codziennie inny lunch dnia, polecamy również nasz catering okolicznościowy. 

Restauracja La Cantina ul. Trzech Stawów 22 la-cantina.pl; lacantina.shoplo.com tel. 32 256 29 27 502 310 179

Restauracja Misone Al. Roździeńskiego 191 misone.pl; facebook.com/ramen.suu tel. 502 373 374 Specjalizujemy się w kuchni japońskiej i koreańskiej. Mamy w ofercie ramen oraz m.in kimbap, bibimbap, kimchi, gyoza.

Restauracja Nieinaczej ul. Mariacka Tylna 13a facebook.com/nieinaczej.kato tel. 506 801 100 Serwujemy pyszne burgery wegańskie w dostawie i na wynos. 

Restauracja Numero 53 ul. Gliwicka 53 numero53.pl/online-ordering tel. 733 3456 11 Zapraszamy do składania zamówień w sklepie online, zdrowe jedzenie to nasze motto. 

Restauracja Patio Park ul. Kościuszki 101 patio-park.pl tel. 32 205 30 77 511 191 190

Restauracja U Babuni ul. Kilińskiego 16 restauracjaubabuni.pl/ tel. 32 250 01 03

Sombrero ul. Staromiejska 10 facebook.com/sombrerokatowice/ tel. 530 990 567; 505 36 96 50 Kultowe pozycje kuchni meksykańskiej – burrito, quesadilla i tacos oraz ręcznie robione salsy o różnym stopniu ostrości. 

Susharnia Sushi Bar ul. Rolna 20a susharnia.com.pl tel. 797 504 224; 501 674 758 Dostawa sushi w opcji bezkontaktowej dostawy pod drzwi. 

Thai - Pan Oriental Taste  ul. Puchały 6 thaipanrestauracja.pl/; facebook.com/thaipan.polska tel. 601 584 044 Kuchnia autorska o charakterze orientalnym.

Uciecha ul. Paderewskiego 65 uciecha.com.pl/ tel. 660 635 885

Wiejska Chatka Restauracja Plac Grunwaldzki 4 wiejskachatka.com.pl/; wiejskachatka.zamawiaj.to/ tel. 32 350 30 10 Polecamy dania kuchni polskiej i europejskiej, śląskie klasyki, pierogi ręcznie lepione, a dla smakoszy steki z polskiej polędwicy wołowej.

Zdrowa Krowa Katowice Gliwicka  ul. Gliwicka 275 zdrowakrowa.com; facebook.com/zdrowakrowagliwicka tel. 506 582 581 Zamówienia telefoniczne. Steki, burgery, sałatki, śniadania.

Zajebista Pizza ul. Józefowska  95 katowice.zajebistapizza.com tel. 600 794 257 600 794 273 Nocna pizzeria z dowozem w Katowicach i okolicznych miastach.
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BIEG DZIEWIĘCIU GÓRNIKÓW

Podwójny bieg w hołdzie  
Dziewięciu Górnikom kopalni „Wujek”
Bieg Dziewięciu Górników ma na celu 
upamiętnienie ofiar krwawej pacyfika-
cji kopalni „Wujek” z 16 grudnia 1981 
roku. Wtedy od ostrej amunicji plutonu 
ZOMO śmierć poniosło dziewięciu straj-
kujących górników, którzy okupowali ko-
palnię: Jan Stawisiński, Joachim Józef 
Gnida, Józef Czekalski, Józef Krzysztof 
Giza, Ryszard Józef Gzik, Bogusław Kop-
czak, Andrzej Pełka, Zbigniew Wilk i Ze-
non Zając. 
Wydarzenie sportowe związane z tra-
giczną rocznicą jest organizowane od 
ośmiu lat, a od 2018 roku mogą w nim 
rywalizować zawodnicy z całego kraju. 
12 grudnia pokonają „9 kilometrów dla 
9 górników”. Zapisy na stronie bieg9gor-
nikow.pl.

16 grudnia hołd Dziewięciu Gór-
nikom odda także młodzież wo-
jewództwa śląskiego. W tym roku 

restrykcje związane z pandemią koro-
nawirusa wymusiły na organizatorach 
zmianę formuły uczestnictwa w tej ka-
tegorii. Spośród wszystkich zgłoszonych 
do udziału szkół podstawowych i śred-
nich zostanie wylosowanych dziewięć 
reprezentacji szkolnych. Każda dru-
żyna otrzyma od organizatora ko-
szulki z wizerunkiem zastrzelonego 
górnika. W przypadku poprawy sytu-
acji epidemicznej możliwy jest powrót 
do tradycyjnej organizacji biegu. Dlatego 
warto śledzić stronę głównego organiza-
tora imprezy – Śląskiego Centrum Wol-
ności i Solidarności.

Uczestnicy tradycyjnie pobiegną 
oznaczonymi ścieżkami parku im. T. 
Kościuszki. W poprzedniej edycji wzięło 
udział prawie 700 uczniów ze szkół całego 
województwa śląskiego.  

(DC)

WIELOSEKCYJNA GIEKSA

Pracowita jesień w  GKS
Piłkarze GKS-u Katowice dzięki listopa-
dowej serii zwycięstw wskoczyli na po-
zycję wicelidera tabeli 2. ligi. W kluczo-
wym starciu podopieczni trenera Rafała 
Góraka pokonali na wyjeździe Wigry 
Suwałki 2:1. W grudniu GieKSę czeka-
ją jeszcze trzy mecze. Przy Bukowej 
zmierzymy się z Chojniczanką Chojni-
ce. Na wyjeździe zagramy z Bytovią By-
tów i Stalą Rzeszów. Spotkanie przeciw-
ko ekipie z Podkarpacia będzie ostatnim 
piłkarskim akcentem 2020 roku.
Tegoroczne występy zakończył już pił-
karki GKS-u. W ostatnim meczu efektowne 
zwycięstwo 5:0 z drugą drużyną Czarnych 
Sosnowiec zapewniło podopiecznym tre-
nera Witolda Zająca awans do kolejnej 
rundy Pucharu Polski. Po rundzie jesien-
nej katowiczanki zajmują 6. miejsce w ta-
beli Ekstraligi.

Na grudzień zaplanowano trzy ko-
lejki Polskiej Hokej Ligi. Dla zawodników 
GKS-u Katowice będzie to doskonały test, 
bo przyjdzie im zmierzyć się ze ścisłą ligową 
czołówką (GKS Tychy, JKH GKS Jastrzębie, 
Unia Oświęcim). Za hokeistami już ponad 
połowa sezonu zasadniczego, więc każde 
spotkanie będzie coraz istotniejsze dla układu 
tabeli, a tym samym rozstawienia w fazie play 
off. Katowiczanie wciąż muszą odrabiać 
straty po słabszym początku rozgrywek. 
Wielkie nadzieje pokładamy w pracy i umie-
jętnościach nowego trenera Andrieja Par-
fionowa. 49-letni rosyjski szkoleniowiec 
ma w dorobku pracę m.in. z młodzieżowymi 
reprezentacjami Rosji i Polski. – Stawiamy 

na ciężką pracę i dyscyplinę. Trener Par-
fionow świetnie wpisuje się w nasz pomysł 
prowadzenia drużyny  – podkreślał Roch 
Bogłowski, dyrektor sekcji hokeja. Pod ko-
niec miesiąca w lidze nastąpi przerwa, co ma 
związek z zaplanowanym turniejem EIHC. 
Reprezentacja Polski wystąpi w dniach 17–19 
grudnia na katowickim Jantorze.

Siatkarska GieKSa rozegra do końca 
roku cztery spotkania, z czego dwa w hali 
OS Szopienice. Mowa o meczach rundy 
rewanżowej z Aluronem CMC Wartą 
Zawiercie i MKS-em Będzin. Katowi-
czanie mimo długiej przerwy w grze 
spowodowanej kwarantanną nie tracą 
formy i cieszą oczy swoich fanów waleczną 

postawą w każdym spotkaniu. Drużyna 
trenera Grzegorza Słabego, znana z roz-
grywania długich pięciosetowych bojów, 
udowadnia, że stać ją na przekonujące zwy-
cięstwa za trzy punkty, co pokazały listo-
padowe spotkania ze Ślepskiem Malow 
Suwałki (3:1), a także efektowne zwycięstwo 
3:0 z Czarnymi w Radomiu. 

Mecze niestety wciąż rozgrywane są bez 
udziału publiczności. Szczegółowe informa-
cje na www.gkskatowice.eu. Na stronie klubu 
także szczegóły na temat ważnej akcji społecz-
nej, w którą co roku zaangażowane są wielo-
sekcyjna GieKSa oraz stowarzyszenie kibiców 
„SK1964” . Chodzi oczywiście o przygotowa-
nie Szlachetnej Paczki.  GKS)

IMPREZA BIEGOWA

Mroźny Hubertus w Dolinie Pięciu Stawów
Zajrzyj do Szopienic, by zobaczyć pięk-
ne tereny zielone zespołu przyrodniczo-
-krajobrazowego „Szopienice-Borki”, 
gdzie odbywa się cykl biegów i marszów 
nordic walking.
Nieodkryte jeszcze przez wielu mieszkań-
ców miejsca zachwycają dziką naturą. Tu-
taj w 2019 roku został zapoczątkowany cykl 
„W Kręgu Natury”. W jego skład wchodzą 
cztery wydarzenia biegowe odbywające 
się w każdej z czterech pór roku. W marcu 
– II Zielone Borki, w czerwcu – VI Bieg 
im. Janusza Sidły, w październiku –  
II Złota Morawa i wreszcie najbliższy bieg –  
II Mroźny Hubertus, już 12 grudnia.

Organizatorzy chcą pokazać biega-
czom i spacerowiczom z okolicznych miast, 
że wokół stawów Morawa, Borki oraz Hu-
bertus drzemie ogromny potencjał rekre-
acyjny i wypoczynkowy. Spacery, bieganie, 
jazda na rowerze, wędkowanie, żeglowanie 
to tylko część z aktywności, które oferować 
będzie Dolina Pięciu Stawów w Katowicach 
po kompleksowej rewitalizacji, która będzie 
realizowana w najbliższych latach.

W ramach cyklu planowane są biegi dla 
dzieci, biegi i marsze na dystansie 5 km oraz 
bieg na 10 km (tylko podczas VI Biegu im. 
Janusza Sidły). Organizatorzy zapewniają 
przyjemną, rodzinną atmosferę, pamiąt-
kowy medal, poczęstunek, opiekę medyczną 
oraz profesjonalny pomiar czasu. Zapisy 
na cały cykl są już rozpoczęte, a jeśli ktoś 
zapiszę się i opłaci wszystkie biegi przed  
II Zielonymi Borkami, otrzyma prezent w po-
staci komina/chusty „W Kręgu Natury”. Orga-
nizatorem biegów jest UKS Szopienice. 

Zapisy i szczegóły na www.wkre-
gunatury.pl lub na www.facebook.com/
wkregunatury. Warto obserwować cykl 
na Instagramie: #wkregunatury.  (ORG)

MIKOŁAJE NA START!

Bieg Mikołajkowy 
w zmienionej 
formule
6 grudnia od wielu lat - oprócz dnia św. 
Mikołaja - wielu osobom kojarzy się z wy-
cieczką do Katowic, na Dolinę Trzech Sta-
wów, gdzie w tym roku już po raz siódmy 
miał odbyć się Bieg Mikołajkowy organizo-

wany przez MK team oraz Urząd Miasta. Nie-
stety w tym roku biegaczom będzie musiała 
wystarczyć wirtualna edycja imprezy, która 
polegać będzie na tym, że wszystkie chętne 
osoby biegają/spacerują/maszerują z ki-
jami w dowolnym miejscu i czasie (od 5 do 
13 grudnia) na dowolnie wybranym dystansie. 
Organizatorzy zachęcają, by uczestnicy Biegu 
Mikołajkowego wybrali Park Leśny na miej-
sce startu (mapa trasy dostępna na www.
mkteamevents.pl/mikolaj), ale z doświadcze-
nia poprzednich biegów wirtualnych widać, 
że w jednoosobowych lub rodzinnych zawo-
dach biorą udział także mieszkańcy Gdańska, 
Krakowa czy Warszawy. 

Wszystkie osoby, które wezmą 
udział w Wirtualnym Biegu Mikołajko-
wym, otrzymają od organizatorów prze-
syłkę, w której znajdą specjalnie na tę 
okazję zaprojektowany medal, a także magnes 
na lodówkę z logo biegu. Strona do zapisów:  
www.mkteamevents.pl/mikolaj, fanpage MK 
team – www.facebook.com/MKTEAMevents,  
e-mail: klaudia.witor@mkteamevents.pl. 

Bieg Mikołajkowy w Katowicach to 
największa tego typu impreza biegowa 
na Górnym Śląsku. W 2019 r. w zawodach 
wzięło udział niemal 500 dzieci i 2000 do-
rosłych.  (ORG)
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Katowiczanie mimo długiej przerwy w grze spowodowanej kwarantanną nie tracą formy i cieszą 
fanów waleczną postawą
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