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Nowe kamery 
monitoringu miejskiego
Co najmniej 48 nowych kamer monitoringu miej-
skiego będzie działało w tym roku w Katowicach. 
Większość z nich to kamery zlokalizowane w no-
wych centrach przesiadkowych. Osiem kamer 
zostanie zainstalowanych w dzielnicach na wnio-
ski radnych, a dwie to inicjatywa mieszkańców 
w ramach budżetu obywatelskiego.

WIĘCEJ S. 2

Innowacyjny serwis 
„Katowice dla odmiany 3D”
Zdjęcia w 3D, precyzyjna ortofotomapa, foto-
grafie archiwalne i mapa pokazująca potencjał 
solarny dachów na terenie całego miasta – mię-
dzy innymi takie funkcjonalności oferuje nowy 
serwis internetowy „Katowice dla odmiany 3D”. 
To pierwszy tego typu serwis w Polsce i Europie 
w całości zaimplementowany w usłudze chmu-
rowej Oracle Cloud.

WIĘCEJ S. 2

Szczepienia przeciw 
Covid-19 w Katowicach 
W Katowicach ruszyła rejestracja osób na dobro-
wolne i bezpłatne szczepienia przeciw Covid-19. 
Zachęcamy do zapoznania się z przydatnymi 
informacjami.

WIĘCEJ S. 3

Zielone inwestycje 
w Katowicach
Zagospodarowywanie nowych i rewitalizacja ist-
niejących terenów zielonych ma kluczowe zna-
czenie dla jakości życia w mieście. Celem działań 
podejmowanych przez miasto jest zarówno two-
rzenie atrakcyjnych terenów rekreacyjnych umoż-
liwiających aktywny wypoczynek, jak i troska 
o ekologię w zakresie jakości powietrza, natural-
nej retencji czy też niwelowania tzw. wysp ciepła. 
Jakie tereny zielone zyskają wkrótce nowe oblicze?

WIĘCEJ S. 4–5

Wspominamy  
Erwina Sówkę
W styczniu zmarł Erwin Sówka, malarz prymi-
tywista, emerytowany górnik Kopalni Węgla 
Kamiennego „Wieczorek” w Janowie, ostatni 
z założycieli Grupy Janowskiej.

WIĘCEJ S. 13

Wzrost cen za parkowanie, prefe-
rencyjne stawki dla mieszkańców 
oraz wyższe kary dla kierowców, 
którzy nie płacą za parkowanie 

– to część systemowych rozwiązań, które 
zmierzają do przemodelowania polityki par-
kingowej i ograniczenia ruchu samochodo-
wego w Śródmieściu. 

Katowice stawiają na transport zrów-
noważony, czyli przyjazny dla pieszych, ro-
werzystów, pasażerów komunikacji, ale też 
kierowców – dlatego miasto wprowadza 
udogodnienia dla wszystkich grup. W ubie-
głym roku otwarte zostały dwa duże park and 
ride w Brynowie i Zawodziu oraz Centrum 
Przesiadkowe „Sądowa”, a od 2018 roku kie-
rowcy mają do dyspozycji Park and Ride w Li-
gocie – inwestycje mają zachęcić do wjazdu 
do centrum miasta komunikacją miejską. 
Katowice chcą przekonać osoby przyjeżdża-
jące spoza miasta do korzystania z komuni-
kacji publicznej i centrów przesiadkowych. 
Mają w tym pomóc również proponowane 
zmiany uchwały parkingowej, które przewi-
dują m.in. nowe ceny za parkowanie i prefe-
rencyjne stawki dla mieszkańców.

– Do Katowic wjeżdża dziennie 
średnio 123 tys. pojazdów z rejestra-
cjami z miast ościennych. Liczba miejsc 
parkingowych w Śródmieściu jest ograni-
czona, a parkują tu głównie osoby z innych 
miast. Zależy mi na tym, żeby mieszkańcy 
Katowic załatwiając sprawy w centrum 
mieli gdzie zaparkować pojazd i nie mu-
sieli szukać miejsca przez kilkanaście mi-
nut. Z drugiej strony osoby zamieszkujące 
centrum również chcą móc parkować samo-
chody pod swoimi domami. Dlatego kilka 
lat temu podjąłem decyzję o przemodelo-
waniu polityki parkingowej w mieście. Jej 
głównym celem jest zachęcenie tysięcy osób 
przyjeżdżających codziennie do Katowic do 
pracy z innych miast, by korzystały z ko-
munikacji publicznej i centrów przesiadko-
wych, jak to się dzieje od lat w wielu krajach 
Europy Zachodniej – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic. –  Jednocześnie miesz-
kańcy centrum, jak i całego miasta będą 
traktowani w sposób preferencyjny – po-
przez abonamenty miesięczne czy też karty 
mieszkańca strefy płatnego parkowania. 
Mniejszy ruch w Śródmieściu oznacza także 

zmniejszenie emisji spalin, hałasu i wzrost 
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów – 
dodaje prezydent. 

Z końcem 2019 roku katowicki samo-
rząd zlecił badania, których celem było 
określenie poziomu rotacji pojazdów parku-
jących w Strefie Płatnego Parkowania. Z ba-
dań wynika, że aż 57 procent pojazdów, 
które pozostawiano na parkingach znaj-
dujących się w zasobach Miejskiego Za-
rządu Ulic i Mostów przyjeżdżało spoza 
Katowic. Z kolei 47 procent wszystkich 
samochodów parkowało w centrum przez 
co najmniej trzy godziny, a w tej liczbie te 
spoza Katowic stanowiły 61,3 procenta. 
Pochodną czasu parkowania jest wskaźnik 
rotacji miejsc parkingowych. Na parkin-
gach w SPP wynosi on średnio 2,59 pojazdu.

Wyniki przeprowadzonych badań posłu-
żyły za wyraźny impuls do opracowania no-
wej polityki parkingowej w newralgicznych 
obszarach miasta.

 O najważniejszych z proponowanych 
zmian piszemy na stronie 7. 

NOWA POLITYKA PARKINGOWA  
W KATOWICACH 
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INNOWACYJNY SERWIS „KATOWICE DLA ODMIANY 3D”

Palcem po mapie, czyli Katowice w trójwymiarze 
Zdjęcia w 3D, precyzyjna ortofotomapa, 
fotografie archiwalne i mapa pokazująca 
potencjał solarny dachów na terenie całe-
go miasta – między innymi takie funkcjo-
nalności oferuje nowy serwis internetowy 
„Katowice dla odmiany 3D”. To pierwszy 
tego typu serwis w Polsce i Europie w ca-
łości zaimplementowany w usłudze chmu-
rowej Oracle Cloud.
– Katowice to nowoczesne miasto, które 
od lat stawia na innowacyjne rozwiązania. 
Serwis „Katowice dla odmiany w 3D” jest 
przykładem takich właśnie działań, a sko-
rzystać z niego mogą zarówno mieszkańcy, 
jak i potencjalni inwestorzy. Przesuwając 
kursorem po ekranie, możemy porównać 
każdy obszar naszego miasta od roku 1998 
do roku 2020 i zachodzące zmiany. Nowością 
jest wykorzystanie usługi lokalizacji działek 
ewidencyjnych z uwzględnieniem szczegó-
łowych informacji na ich temat z naszych 
baz danych. Dla potencjalnych inwestorów 
do serwisu podpięta została warstwa prezen-
tująca tereny inwestycyjne – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic. – Dodatkową 

innowacją jest część prezentująca potencjał 
solarny dachów na terenie Katowic. W do-
bie  korzystania z alternatywnych źródeł 
energii i dynamicznego rozwoju fotowol-
taiki warstwa ta może zarówno stanowić 
źródło wiedzy dla mieszkańców i instytucji, 
jak i wzbogacić informacje przekazywane 

przez Miejskie Centrum Energii – do-
daje prezydent.

Serwis dostępny jest pod adresem sip.
katowice.eu/. Powstał dzięki wykorzy-
staniu zdjęć lotniczych, zdjęć ukośnych, 
fotoplanów, skaningu laserowego, opra-
cowaniu prawdziwej ortofotomapy „true 

ortho” oraz aktualizacji numerycznego mo-
delu 3D budynków i budowli. Całość zo-
stała przetworzona przez specjalistyczny 
sprzęt i umieszczona w chmurze Oracle 
Cloud. Serwis jest zintegrowany z Miej-
skim Systemem Zarządzania – Katowicką 
Infrastrukturą Informacji Przestrzennej. To 
pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce i Eu-
ropie w całości zaimplementowane w usłu-
dze chmurowej Oracle Cloud. – Prawdziwa 
ortofotomapa „true ortho” dla Katowic zo-
stała wykonana po raz pierwszy. Dotychczas 
ortofotomapy wykonywane były w spo-
sób „tradycyjny”, co oznaczało poprawność 
prezentowania obiektów wyłącznie na po-
ziomie gruntu. Wyższe budynki wyraźnie 
pochylały się, zasłaniając część treści orto-
fotomapy. W większości przypadków dachy 
widoczne na ortofotomapie były przesunięte 
względem przyziemia. Mapa „true ortho” 
wyeliminowała ten problem i została wy-
konana z bardzo dużą dokładnością – mówi 
Maciej Jasny, główny specjalista ds. projek-
towo-wdrożeniowych IP w Wydziale Geode-
zji. Koszt projektu to 350 tys. zł. (RED)

BEZPIECZEŃSTWO

48 nowych kamer monitoringu miejskiego
Co najmniej 48 nowych kamer monito-
ringu miejskiego będzie działało w tym 
roku w Katowicach. Większość z nich to 
kamery zlokalizowane w nowych cen-
trach przesiadkowych. 8 kamer zostanie 
zainstalowanych w dzielnicach na wnio-
ski radnych, a 2 to inicjatywa mieszkań-
ców w ramach budżetu obywatelskiego. 
Kamery zostaną włączone w Katowicki 
Inteligentny System Monitoringu i Ana-
lizy (KISMiA).
– Bezpieczeństwo mieszkańców jest jed-
nym z naszych priorytetowych zadań. 
KISMiA pozwala nam poprawiać bez-
pieczeństwo publiczne, w tym drogowe, 
efektywnie gospodarować zasobami ludz-
kimi i sprzętem Straży Miejskiej, a także 
sprawniej działać w sytuacjach kryzy-
sowych. Widać, że montaż monitoringu 
przynosi efekty. Tylko w ubiegłym roku 
Straż Miejska i Policja wykorzystały bli-
sko 2,5 tysiąca nagrań z monitoringu. 
Widząc, że system spełnia swoje zadania, 
podjęliśmy decyzję o jego dalszej rozbudo-
wie – podsumowuje Marcin Krupa, prezy-
dent Katowic.

System KISMiA został urucho-
miony w 2016 r. Koszt inwestycji 
wyniósł na starcie blisko 14 mln zł. Obec-
nie w KISMiA działa 277 kamer. Jest to najno-
wocześniejszy w tej skali inteligentny system 
monitoringu w Polsce, który sam wykrywa 
kilkanaście określonych typów zdarzeń i sy-
tuacji, np. kolizję pojazdów, zbiegowisko czy 
leżącego człowieka, i alarmuje o nich dys-

pozytorów. Podobne systemy funkcjonują 
m.in. w Chicago, Rio de Janeiro i Madrycie. 

Kamery, poza Śródmieściem i dzielni-
cami, są także umiejscowione na głównych 
arteriach drogowych, gdzie skanują tablice 
rejestracyjne przejeżdżających pojazdów. 
System przy nowych centrach przesiad-
kowych działa z wykorzystaniem kamer 
obrotowych i punktowych, dzięki którym 
monitorowane są całe ich tereny.

Straż Miejska na podstawie monito-
ringu w 2020 r. interweniowała w przypadku 
2229 zdarzeń, czego skutkiem było:

ukaranie mandatem 289 sprawców, 
wystawienie 163 pouczeń,
doprowadzenie do izby wytrzeźwień 

25 osób.
Monitoring jest pomocny w pracy funk-

cjonariuszy Policji. – Zapis z monitoringu 
wykorzystywany jest np. w sytuacji, kiedy 
obywatel został pokrzywdzony przestęp-
stwem i zgłasza ten fakt w jednostce Poli-
cji. Wówczas policjanci mają możliwość 
sięgnięcia do zabezpieczonego nagrania, 
na którym np. zarejestrowano przebieg 
zdarzenia, jego okoliczności, a bardzo często 

także wizerunek osób biorących w nim 
udział. Dzięki przekazowi „na żywo” po-
licjanci mogą natomiast momentalnie re-
agować np. na zachowanie grupy osób 
biorących udział w bójkach – mówi 
Agnieszka Żyłka, rzeczniczka prasowa Ko-
mendy Miejskiej Policji w Katowicach. 

Koszt rozbudowy systemu o 10 nowych 
kamer w ramach zadania „Zaprojekto-
wanie i wykonanie trzech monitoringów 
wizyjnych włączanych do Katowickiego 
Inteligentnego Systemu Monitoringu i Ana-
lizy” to około 700 tys. zł. 

Przesuwając kursor po ekranie, możemy porównać każdy obszar miasta od roku 1998 do roku 2020

Nowe kamery będą na bieżąco włączane do systemu, a wszystkie mają w nim działać najpóźniej  
do czwartego kwartału tego roku
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W 2021 r. do KISMiA włączonych 
zostanie co najmniej 48 kamer 
w tym:

1 kamera na skrzyżowaniu  
ul. Armii Krajowej i ul. Kościuszki

9 kamer z Międzynarodowego 
Dworca Autobusowego przy ul. Sądowej

21 kamer z Centrum 
Przesiadkowego „Zawodzie”

 7 kamer z Centrum 
Przesiadkowego „Brynów”

10 nowych kamer w ramach 
zadania „Zaprojektowanie i wykonanie 
trzech monitoringów wizyjnych 
włączanych do KISMIA” – dot. dzielnic:  
Murcki – 2 kamery, Bogucice  
– 4 kamery, Zawodzie – 2 kamery, 
Dąbrówka Mała (Burowiec) – 1 kamera,  
Śródmieście – 1 kamera.
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WALKA Z PANDEMIĄ
Szczepienia  
przeciw Covid-19 
Opracowanie szczepionek prze-
ciw COVID-19, które są bez-
pieczne i skuteczne, to długo oczekiwany 
punkt zwrotny w walce z pandemią. 
Zmieniła ona życie Polaków, sposób pracy, 
edukację dzieci, ma negatywny wpływ 
na gospodarkę.

Szczepionka jest ogromną szansą na uod-
pornienie społeczeństwa na zakażenie, 
zdobycie kontroli nad transmisją wirusa 
SARS-CoV-2. Jest nadzieją na powrót do 
normalności. Wdrożenie masowych szcze-
pień, przy wysokim procencie osób za-
szczepionych, spowoduje powrót do pełnej 
funkcjonalności służby zdrowia, podniesie 
efektywność i stabilizację gospodarczą. To 
także powrót na stałe do trybu stacjonar-
nego nauczania.

– Idea szczepień jest bardzo istotna: 
poza tym, że chronimy nas samych, czyli 
uzyskujemy tzw. odporność indywidu-
alną, budujemy również odporność popu-
lacyjną. Co to znaczy? Jeśli duży odsetek 
populacji zostanie zaszczepiony, to osoby, 
które nie mogą być zaszczepione z różnych 
względów, np. zdrowotnych, są chronione 
przez właśnie te osoby, które znajdują się 
wokół nich i które zostały zaszczepione. 
To jest idea odporności zbiorowiskowej, 
którą można oczywiście również oma-
wiać w mikroskali, np. w skali naszych ro-
dzin. Dzięki temu, że my się zaszczepimy, to 
np. osoba, która mieszka z nami, a nie może 
się zaszczepić, także jest wtedy chroniona 
– mówi dr hab. n. med. Iwona Paradowska-
-Stankiewicz, krajowy konsultant w dzie-
dzinie epidemiologii.

Szczepienia przeciw 
Covid-19 w Katowicach
W Katowicach ruszyła rejestracja osób 
na dobrowolne i bezpłatne szczepienia 
przeciw Covid-19. – Drodzy Mieszkańcy 
Katowic, już prawie cały rok żyjemy w cią-
głej niepewności. Nie wiemy, czy zarazimy 
się koronawirusem, czy przebieg choroby 
będzie bezobjawowy. Wszyscy obawiamy 
się ewentualnych powikłań, które zo-
staną z nami przez całe życie. Ja się zaszcze-
pię i do tego samego zachęcam Państwa. 
Będziemy czuli się o wiele bezpieczniej – 
apeluje prezydent Katowic Marcin Krupa. 

Zachęcamy do zapoznania się z poniż-
szymi informacjami, które ułatwią działa-
nia, zwłaszcza osobom w wieku senioralnym 
planującym się zaszczepić. W pierwszej ko-
lejności umawiane są osoby powyżej 80. 
roku życia, a od 22 stycznia po termin szcze-
pienia mogą zgłaszać się również osoby po-
wyżej 70. roku życia.

Jak się zapisać 
na szczepienia
Są trzy sposoby, aby zapisać się na szczepienie:

całodobowo za pośrednictwem infolinii 
989 (do rozmowy należy mieć przygotowany 
swój nr PESEL oraz nr telefonu komórko-
wego). W związku z dużą liczbą osób ko-
rzystających z infolinii prosimy o cierpliwe 
oczekiwanie na połączenie.

całodobowo on-line przez Internetowe 
Konto Pacjenta na stronie https://pacjent.
gov.pl/ (do zapisu przez system konieczne 
jest posiadanie Profilu Zaufanego)

bezpośrednio u swojego lekarza rodzin-
nego lub osobiście w punkcie szczepień 

(wykaz punktów dostępny na stronie www.
katowice.eu/szczepienia). Przed wizytą u le-
karza lub w punkcie szczepień zachęcamy 
do wcześniejszego kontaktu telefonicz-
nego z placówką medyczną. Przy zapisach 
na szczepienie warto też sięgnąć po pomoc 
osób bliskich. 

Aby zarejestrować się na szczepienie, nie 
jest wymagane skierowanie od lekarza.

Po dokonaniu rezerwacji otrzy-
mamy SMS z informacją o wybranym 
miejscu i terminie szczepienia. Od razu 
zostaniemy umówieni na dwie wi-
zyty. O terminie drugiej wizyty przypomni 
nam także SMS.

Informujemy, że z powodu zbyt małej 
liczby szczepionek dostarczanych z Agen-
cji Rezerw Materiałowych tempo szczepień 
jest znacząco mniejsze niż liczba chęt-
nych. W związku z tym w poradniach two-
rzą się kolejki osób chcących się zaszczepić, 
co stwarza ryzyko zakażenia.

Transport na szczepienia
W Katowicach osoby z niepełnosprawno-
ściami oraz powyżej 70. roku życia, które 
samodzielnie nie są w stanie dotrzeć do 
najbliższego punktu szczepień, będą mo-
gły liczyć na wsparcie Urzędu Miasta Kato-
wice. Osoby chcące skorzystać z transportu 

powinny mieć już wyznaczony konkretny 
termin szczepienia.

Aby sprawdzić, kto może skorzy-
stać z oferty, należy zadzwonić na infolinię:

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

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

Gdzie można się zaszczepić?
Lista placówek realizujących szczepie-
nia w Katowicach dostępna jest na stro-
nie https://koronawirus.katowice.eu/oraz 
https://www.Katowice.eu/szczepienia. 

Więcej informacji na temat szczepień moż-
na uzyskać, dzwoniąc na infolinię (nr 989) 
lub wchodząc na stronę https://www.gov.

pl/web/szczepimysie

Narodowy Program Szczepień – ważne informacje 

Czy szczepionka  
jest 
dobrowolna 
i darmowa? 

Tak. Pierwsze dawki (tzw. etap 0 szcze-
pień) były przeznaczone dla osób, które 
są najbardziej narażone na zakaże-
nie. Są to: pracownicy sektora ochrony 
zdrowia (w tym wykonujący indywidu-
alną praktykę), pracownicy domów po-
mocy społecznej i pracownicy miejskich 
ośrodków pomocy społecznej oraz per-
sonel pomocniczy i administracyjny 
w placówkach medycznych, w tym stacjach 
sanitarno-epidemiologicznych. 
W etapie I ze szczepień korzystają: pen-
sjonariusze domów pomocy społecznej 
oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, 
pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych 
miejsc stacjonarnego pobytu, osoby 
powyżej 60. roku życia w kolejności od 
najstarszych, służby mundurowe, w tym 
Wojsko Polskie oraz nauczyciele.

Informacje o szczepionce 
– gdzie szukać?
Przede wszystkim w sprawdzonych, rzetelnych 
źródłach: gov.pl/szczepimysie. Uruchomiona 
została też całodobowa infolinia wyjaśniająca 
wątpliwości na temat szczepień: numer 989. 
Dla osób z zagranicy: 22 62 62 989. 

Czy szczepionka  
jest bezpieczna?
Szczepionka jest bezpieczna. Zanim 
trafi na rynek, musi uzyskać pozwolenie 
na dopuszczenie do obrotu. W przypadku 
tej grupy produktów wymagania są nie-
zwykle rygorystyczne. W Polsce dopusz-
czeniem szczepionek do obrotu zajmuje 
się Prezes Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Pro-
duktów Biobójczych (URPL). Decyzja może 
być także podjęta przez Radę Unii Europej-
skiej lub Komisję Europejską po przepro-
wadzeniu przez Europejską Agencję Leków 
procedury scentralizowanej. 

Koronawirus szybko 
mutuje, czy da się 
wyprodukować skuteczną 
szczepionkę?
Szczepionka jest skuteczna przy mutacji 
koronawirusa. Szczepionki produkuje się 
przeciwko antygenom podstawowym, które 
niezależnie od mutacji są zawsze takie 
same. Warto wiedzieć, że koronawirus mu-
tuje znacznie mniej niż wirusy grypy, a i tak 
zaleca się szczepienia przeciwko grypie.

Czy szczepionka  
może wpływać  
na ludzki genom?
Szczepionka wpływa pozytywnie na na-
szą odporność. Po zaszczepieniu układ 
immunologiczny uczy się rozpoznawać 
wirusa. Wytwarza skierowane przeciwko 
niemu przeciwciała. Szybko go rozpoznaje, 
reaguje, chroni przed zarażeniem się i cho-
robą. Nie istnieje nawet biologiczna moż-
liwość modyfikowania ludzkiego genomu.

Czym jest niepożądany 
odczyn poszczepienny  
i jak często występuje?
Setki tysięcy ludzi przyjęło już szczepionkę 
przeciwko COVID-19 w Polsce. Niepożą-
dane odczyny poszczepienne odnotowano 
w kilkudziesięciu przypadkach i w zdecy-
dowanej większości miały one łagodną po-
stać. Każda osoba po podaniu szczepionki 
przeciwko COVID-19 pozostaje na obser-
wacji w punkcie szczepień. Dzięki temu, 
w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek, 
niepokojącego objawu, potrzebujący mogą 
otrzymać szybką i profesjonalną pomoc. 
Bezpieczeństwo jest kluczowym kryte-
rium decydującym o wprowadzeniu do po-
wszechności szczepień. 

Opracowano na podstawie  
gov.pl/web/szczepimysie/

szczepienie-przeciwko-covid-19

Śląski Uniwersytet Medyczny  
wraz z Śląską Izbą Lekarską 
w Katowicach prowadzą kampanię  
edukacyjno-informacyjną  
„Covid zabija – zaszczep się",  
w której wziął udział  
prezydent Katowic. 
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Zagospodarowywanie nowych i rewita-
lizacja istniejących terenów zielonych 
ma kluczowe znaczenie dla jakości ży-
cia w mieście. Celem działań podejmowa-
nych przez miasto jest zarówno tworzenie 
atrakcyjnych terenów rekreacyjnych umoż-
liwiających aktywny wypoczynek, jak i tro-
ska o ekologię w zakresie jakości powie-
trza, naturalnej retencji czy też niwelowania 
tzw. wysp ciepła. – Katowice to trzecie 
najbardziej zielone miasto w Polsce. Lasy, 
parki, skwery i stawy zajmują ponad poło-
wę powierzchni miasta. Zgodnie z oczeki-
waniami mieszkańców, pomimo pandemii 
realizujemy kolejne ważne projekty, których 
efekty będą widoczne w najbliższych latach 
– mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Aktualnie miasto przygotowuje się do 
realizacji kilku nowych inwestycji. 

Wiśnie, klony i szlachetne
krzewy ozdobią 
śródmieście Katowic

Zakład Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg, 
którego efektem będzie rewitalizacja zie-
leni w centrum Katowic. To oznacza, że po-
żegnamy surmie, które dziś rosną na Placu 
Kwiatowym. Drzewa zostaną starannie wy-
kopane i przeniesione do szklarni Działu 
Produkcji Roślinnej ZZM. Tam zostaną 
„zadołowane”, by po niezbędnej kuracji 
mogły być ponownie zasadzone w nowej 
lokalizacji. Ich miejsce zajmie szesnaście 
wiśni pikowanych „Kazan” oraz piętnaście 
klonów czerwonych „Redpointe”.

Wymienione również zostaną klony je-
sionolistne z donic umieszczonych wzdłuż 
ulicy 3 Maja. W zamian pojawi się dwadzie-
ścia osiem klonów polnych „Elsrijk”, których 
uzupełnienie będą stanowić krzewy jałowca 
płożącego „Blue Forest”, cisu pośredniego 
„Hicksii”, róże „Heidetarum” oraz pnącza 
bluszczu pospolitego „Thorndale”. Wysa-
dzone „stare” klony powędrują na kurację 
szklarniową wraz z surmiami.

– Wybrane gatunki drzew nie tylko zna-
cząco poprawią estetykę, ale także zapew-
nią ciekawe warianty kolorystyczne nie 
tylko jesienią, ale nawet zimą. Nową zieleń 
będzie cechować odpowiednia żywotność 
oraz optymalne tempo wzrostu. Ponadto 
wymieniona zieleń będzie przystosowana 
do naszego klimatu i warunków, jakie pa-
nują w ścisłym centrum miasta – mówi 
Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zie-
leni Miejskiej. 

Finalny efekt zobaczymy i będziemy mo-
gli ocenić z końcem kwietnia tego roku. 

Zazieleni się 
przy ulicy Wantuły

Przy ul. Wantuły ma powstać kolejna zielona 
inwestycja urozmaicająca i wzbogacająca 

krajobraz miasta. Zakład Zieleni Miej-
skiej wybrał koncepcję zagospodarowa-
nia parku w tym miejscu. Do końca maja 
zostanie wykonana dokumentacja projek-
towa, a następnie ogłoszony ma zostać prze-
targ na wybór wykonawcy. 

Istniejący zbiornik wodny zostanie 
oczyszczony tak, by powstało naturalne 
siedlisko dla flory i fauny. Wybudowane 
zostaną pomosty bądź drewniane kładki 
wokół stawu, z poręczami i punktem wi-
dokowym oraz tablicami informacyjnymi. 
Znajdzie się też miejsce na grę o charakterze 
edukacyjnym. Konstrukcja ma być w pełni 
przyjazna dla osób niepełnosprawnych. Po-
nadto w parku utworzone zostaną elementy 
małej architektury oraz stanowiska rekre-
acyjne, w tym do gry w tenisa stołowego czy 
kącik szachowy. 

Wokół stawu zostanie wytyczona ścieżka 
dydaktyczna wraz z małą ścieżką zdro-
wia i elementami zabawowymi dla dzieci. 
Powstanie „zielona klasa”, prawdopodob-
nie w formie altany obrośniętej różnymi 
gatunkami pnączy, z miejscem przezna-
czonym dla zajęć szkolnych na świeżym 
powietrzu i edukacji ekologicznej oraz z są-
siadującymi „hotelem” dla owadów czy bud-
kami lęgowymi ptaków. W parku pojawią 
się nowe drzewa, krzewy, pnącza i byliny. 
Utworzony również będzie obszar z na-
turalną roślinnością łąkową, strefą ekolo-
giczną niewymagającą stałej pielęgnacji, 
co wpisuje się w ideę adaptacji do zmian 
klimatycznych. 

Na ścieżkach użyta zostanie przepusz-
czalna nawierzchnia – dla wspomagania 
małej retencji wód opadowych, a dodatkowo 

przy ścieżkach powstaną rowy chłonne. 
Po wytyczeniu nowych traktów pieszych 
nastąpi montaż oświetlenia solarnego wy-
posażonego w czujniki zmierzchu i ruchu. 

Morska bryza 
na osiedlu Tysiąclecia

W VII edycji Budżetu Obywatelskiego 
mieszkańcy zdecydowali o budowie tężni 
solankowej na osiedlu Tysiąclecia.  Pro-
jekt stanowi idealne uzupełnienie oblega-
nej tężni w Zadolu. Obiekt przeznaczony 
będzie dla wszystkich mieszkańców 

Katowic, a w szczególności centralnych i pół-
nocnych dzielnic. 

Tężnia solankowa wytwarza mikrokli-
mat podobny do nadmorskiego. Godzina 
oddychania powietrzem nasyconym so-
lanką i pochłaniana w ten sposób dawka 
jodu równa się trzem dniom spędzonym 
nad morzem. To bardzo ważne dla zdro-
wia mieszkańców, szczególnie aglomera-
cji śląskiej, narażonych na wiele schorzeń 
górnych dróg oddechowych. Tężnia stymu-
luje i podnosi odporność organizmu, a więc 
jest wskazana dla osób starszych i dzieci. 
Pomaga przy chorobach nie tylko gór-
nych dróg oddechowych, ale także przy 

Kolejne zielone inwestycje w Katowicach

 W grudniu na ul. Dworcowej pojawiły się pierwsze z planowanych tu 54 drzew. Niebawem również na rynku pojawi się nowa zieleń 

Miasto przygotowuje się do utworzenia kolejnych parków, powstaną m.in. na granicy Bogucic 
i Dąbrówki Małej czy przy ul. Wantuły. Zrewitalizowany będzie też Starganiec
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nadciśnieniu, niedoczynności tarczycy, 
alergiach, nerwicach czy ogólnie wyczer-
paniu organizmu. Dodatkowo teren wokół 
tężni zostanie zagospodarowany, co ucieszy 
mieszkańców, którzy już wcześniej zgłaszali 
taką potrzebę. 

Budowa tężni to projekt o charakterze 
dwuletnim. Zakład Zieleni Miejskiej prowa-
dził już przetarg na opracowanie dokumen-
tacji projektowej tężni. W ostatnim kwartale 
tego roku planowane jest ogłoszenie prze-
targu na roboty budowlane. Tężnia powsta-
nie pod koniec 2022 r. 

Rośliny na wyciągnięcie ręki 
w ogrodzie sensorycznym 
na os. Tysiąclecia

W pobliżu planowanej tężni na osie-
dlu Tysiąclecia między rondem Sybira-
ków a rondem Karola Stryji powstanie ogród 
sensoryczny. Inwestycja jest ściśle powią-
zana z projektem tężni.

Zadanie wybrane przez mieszkań-
ców w VII edycji Budżetu Obywatelskiego 
ma na celu wykorzystanie potencjału 
ogromnego terenu w bardzo atrakcyjnej 
lokalizacji osiedla, obecnie zaniedbanego.

Ogród sensoryczny jest miejscem, gdzie 
rośliny, dobrane tak, aby pobudzić zmysły, 
są na wyciągnięcie ręki, dostarczając wra-
żeń zmysłowych, uspokajając, odprężając. 
Dodatkowym bodźcem będą urządzenia 
sensoryczne i ścieżki sensoryczn, wyko-
nane z różnych materiałów i faktur, stymu-
lujące zmysły. 

W ramach projektu przewidziano 
uprzątnięcie terenu, nasadzenia zieleni ni-
skiej i wysokiej, nasadzenia roślinności sty-
mulującej, wykonanie chodników z kostki 
brukowej, ścieżek z nawierzchni mineralnej, 
wodoprzepuszczalnej, ścieżek sensorycz-
nych, ustawienie urządzeń sensorycznych, 
ławek, koszy na śmieci, stołów pikniko-
wych oraz zadaszonej altanki drewnia-
nej z huśtawką. 

Zielony Budżet 
pozwoli zrealizować 
pomysły mieszkańców

Nasadzenia nowych drzew, zazielenienie 
przystanków, budki lęgowe dla ptaków czy 
też zajęcia z recyclingu – to wszystko po-
mysły mieszkańców, które zostaną zreali-
zowane w tym roku w ramach I edycji tzw. 
Zielonego Budżetu. Katowiczanie zgłosili 
łącznie aż 128 projektów, spośród których 
54, o łącznej wartości dwóch milionów zło-
tych, zyskało największe uznanie w oczach 
ekspertów. 

– Wśród zadań wybranych z propozycji 
mieszkańców znalazły się m.in. zazielenie-
nie 22 przystanków – po jednym w każdej 
dzielnicy Katowic, odtworzenie małej re-
tencji w Katowickim Parku Leśnym czy też 
urządzenie zielonego skweru przed Super-
jednostką. Z kolei we wschodnich dzielnicach 
miasta – Nikiszowcu, Janowie, Szopieni-
cach, Burowcu i Dąbrówce Małej – w ramach 
jednego wniosku pojawią się nasadzenia 
drzew, krzewów i kwiatów. W Brynowie 
powstanie ogród deszczowy, a w Kostuchnie 
łąka kwietna. Poza zazielenieniem miasta 
katowiczanie zgłosili propozycje, których 
realizacja oznacza wsparcie dla zwie-
rząt. W tym roku na terenie Ligoty-Panew-
nik oraz Wełnowca-Józefowca pojawią się 
m.in. budki lęgowe dla ptaków miejskich, 
takich jak sikorki, szpaki i wróble, a w Ko-
szutce nowe hotele dla owadów – wymienia 
Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zie-
leni Miejskiej.

Dzięki ogólnomiejskiemu projektowi 
„Zielona Szkoła – edukujemy ekologicz-
nie” w wybranych klasach ósmych szkół 
podstawowych odbędą się zajęcia z za-
kresu tzw. zero waste (z ang. zero odpadów, 
zero marnowania). W Ligocie-Panew-
nikach i Zawodziu odbędą się warsztaty 
dla dorosłych m.in. w zakresie domowej 
hodowli ziół w doniczkach z recyklingu, 

tworzenia ekologicznych środków czysto-
ści i kosmetyków czy też własnoręcznej bu-
dowy budek lęgowych dla ptaków. Z kolei 
aktywiści z Piotrowic i Ochojca zainicjowali 
Otwarty Klub Przyrodnika, czyli cykl zajęć 
edukacyjno-przyrodniczych, które wzbo-
gacą ofertę zajęć kulturalnych i edukacyj-
nych organizowanych przez Miejski Dom 
Kultury „Południe”. Aktualnie trwa przetarg 
na projekt. Start wiosną.

 
Rewitalizacja Doliny 
Pięciu Stawów coraz bliżej

Połączenie wodne między stawami Mo-
rawa i Borki, nowa stanica żeglarska, 
drogi rowerowe, kąpieliska wraz zaple-
czem, 500-metrowa promenada, mo-
nitoring i pomosty wędkarskie. Warta 
50 milionów złotych rewitalizacja Do-
liny Pięciu Stawów będzie najwięk-
szym zielonym projektem w historii 
Katowic. Pod koniec ubiegłego roku 
ogłoszono przetarg na dokumenta-
cję budowlano-wykonawczą. Wyko-
nawca będzie mieć 14 miesięcy na jej 
sporządzenie. Kolejnym krokiem bę-
dzie przetarg na realizację inwestycji. 
Prace w terenie wystartują z początkiem 
2023 roku, a wcześniej – bo już w pierw-
szej połowie tego roku – rozpocznie się 
warta 5,5 mln budowa nowej stanicy że-
glarskiej nad stawem Morawa. 

Zielone miejsca 
w nowej odsłonie

Starganiec na granicy Mikołowa i Katowic 
czeka rewitalizacja. Do końca I kwartału 
2021 roku Zakład Zieleni Miejskiej opra-
cuje i uzgodni projekt oraz uzyska stosowne 
zezwolenia. W II kwartale 2021 roku ZZM 
wyłoni wykonawcę zadania. Termin wy-
konania całości robót to koniec czerwca 
2022 roku. 

Na granicy Bogucic i Dąbrówki Ma-
łej rewitalizację przejdzie teren między 
ulicami Leopolda, Bohaterów Monte 
Cassino i Wiertniczą. W styczniu przedsta-
wiono pierwsze dwie koncepcje projektu 

dla nowego parku. Obecnie trwa faza 
projektowa wraz z uzgodnieniami, które 
zakończą się w listopadzie 2021 roku. 
Na początku 2022 roku planuje się ogłosze-
nie przetargu na wykonanie robót, na wio-
snę rozpoczęcie robót w terenie, a w III 
kwartale 2023 zakończenie rewitaliza-
cji i utworzenie w tym miejscu parku. 

Zielone inwestycje 
pomogą walczyć ze smogiem 

Zielone przystanki, wiaty i ławki czy ogród 
sensoryczny – Katowice otrzymają na to 
ponad 2,1 mln zł z projektu UPSURGE re-
alizowanego w ramach programu Komisji 
Europejskiej HORIZON 2020. Głównym 
założeniem jest wypracowanie w miastach 
rozwiązań opartych na przyrodzie w celu 
zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. 
Katowice znalazły się w gronie 23 miast eu-
ropejskich, które będą uczestniczyć w pro-
jekcie w latach 2021-2024. 

Projekt ma pomóc w stworzeniu no-
watorskiego podejścia do polepszenia 
jakości powietrza. Chodzi o pokazanie 
niewykorzystanego potencjału rozwiązań 
opartych na naturze. W ramach projektu 
na terenie wokół przystanku autobuso-
wego przy ulicy Jankego powstanie zielona 
wiata i zielona ławka, a przy ul. Tyskiej za-
adaptowany zostanie teren, gdzie w ubie-
głym roku powstał zbiornik retencyjny. 
Powstanie tu zakątek z zielenią i rośli-
nami kserotermicznymi. Na terenie przed 
szpitalem w Ochojcu utworzony zosta-
nie ogród sensoryczny. Zielone przy-
stanki pojawią się przy ul. Warszawskiej 
(na wysokości kościoła Katedrze Ewan-
gelickiej Zmartwychwstania Pań-
skiego) i ul. Chorzowskiej (obok wejścia 
do Parku Śląskiego). 

Wybrane miejsca zostaną wyposa-
żone w stację rejestrującą zmiany pa-
rametrów środowiska i reakcji roślin 
na stres. Rośliny te będą wykorzystane 
jako wskaźnik jakości życia w przestrze-
niach miejskich. Realizacja zadania będzie 
możliwa w oparciu o współpracę z Insty-
tutem Ekologii Terenów Uprzemysłowio-
nych w Katowicach. 

Kolejne zielone inwestycje w Katowicach

Tężnia w Zadolu cieszy się bardzo dużą  popularnością, teraz czas na kolejną – tym razem 
mieszkańcy zaproponowali, by powstała na os. Tysiąclecia

Rewitalizacja Doliny Pięciu Stawów będzie największym zielonym projektem w historii Katowic
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NA FRONCIE WALKI ZE SMOGIEM

Czujniki monitorują jakość powietrza  
w miejskich placówkach

Ostatni etap montowania czujników po-
wietrza w ramach europejskiego projek-
tu AWAIR zakończony – w wybranych 
jednostkach organizacyjnych Katowic 
zamontowano w sumie 9  specjalnych 
urządzeń monitorujących jakość po-
wietrza wewnętrznego. To dopełnie-
nie wcześniejszych działań, w ramach 
których zainstalowano 127 czujni-
ków zewnętrznych.
– Walka o czyste powietrze to jedno z najwięk-
szych wyzwań dla wielu miast województwa 
śląskiego. W Katowicach od dłuższego czasu 
podejmujemy złożone, warte dziesiątki mi-
lionów złotych działania na rzecz czystego 
powietrza. Przykładem może być system mo-
nitoringu jakości powietrza wewnętrznego 
realizowany w ramach projektu AWAIR. To 
kolejne działanie skupiające się na bieżącej 
kontroli powietrza w naszym mieście. Wy-
typowaliśmy trzy placówki miejskie do za-
montowania czujników. W każdej zostały 
wybrane trzy sale, w których zamontowano 
stacje monitorujące – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic. 

System monitoringu jakości powietrza 
wewnętrznego zrealizowany w ramach 
projektu AWAIR polega na zamontowa-
niu w wybranych placówkach miasta Kato-
wice stacji monitorujących jakość powietrza 
wewnętrznego. Składa się on z 9 urządzeń 
pomiarowych, które mierzą parametry chwi-
lowe powietrza wewnętrznego, takie jak: 
temperatura, stężenie pyłów PM10, PM2,5, 
stężenie CO2 oraz wilgotność powietrza. 
Dodatkowo stacje monitoringu rejestrują 
moment otwarcia drzwi i okien w salach 
za pomocą zamontowanych kontaktronów. 
Czujniki zostały zamontowane w Miejskim 
Przedszkolu nr 85, Szkole Podstawowej nr 
33 oraz oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. 
Uniwersyteckiej. W zależności od stanu ja-
kości powietrza na zewnątrz oraz sposobu 
wykorzystania pomieszczeń, osoby odpo-
wiedzialne za ich użytkowanie będą mogły 
podejmować różne działania zgodnie z przy-
jętymi protokołami opracowanymi przez 
partnerów AWAIR. Koszt instalacji tych 
urządzeń to 120,5 tys. brutto, z czego aż 85% 
to dotacja ze środków europejskich. 

Największy system monitoringu 
powietrza w Polsce
Czujniki do monitorowania powietrza 
wewnątrz pomieszczeń to ostatni etap 
wdrażania projektu AWAIR. Wcześniej 

Katowice otrzymały dofinansowanie na re-
alizację pilotażowych działań polegających 
na montażu w wybranych lokalizacjach 
(żłobki, przedszkola, domy dziecka, domy 
pomocy społecznej) czujników zanieczysz-
czenia powietrza zewnętrznego. 

– W ramach działań pilotażowych za-
montowaliśmy 127 czujników jakości 
powietrza zewnętrznego. Wyniki ich po-
miarów dostępne są w czasie rzeczywistym 
na 155 ekranach multimedialnych zainsta-
lowanych w wybranych obiektach użytecz-
ności publicznej, m.in. w Miejskim Centrum 
Energii przy ul. Młyńskiej 2 czy Biurze Ob-
sługi Mieszkańca w budynku Urzędu Mia-
sta przy Rynku 1 – mówi Daniel Wolny, 
kierownik Biura Zarządzania Energią.

Pomiary są też na bieżąco podawane 
za pośrednictwem strony powietrze.kato-
wice.eu. Obecnie jest to największy w Polsce 
system monitorowania jakości powietrza ze-
wnętrznego, który stanowi własność miasta. 
Projekt AWAIR współfinansowany jest ze 
środków Interreg Central Europe. 

Informacje po śląsku

Wchodząc na stronę powietrze.katowice.
eu, można odczytać bieżące parametry po-
wietrza w interesującym nas rejonie Katowic. 
Znajdują się tam też komunikaty i zalecenia 
związane ze stanem powietrza. Co ciekawe, te 
zalecenia wyświetlane są najpierw w języku pol-
skim, a chwilę później ten sam komunikat wy-
świetla się po śląsku. 

W przypadku dobrego stanu przeczytamy np.:
Powietrze w bardzo dobrym stanie. Nic, tylko 
wyjść z domu pooddychać świeżym powietrzem.
Powietrze na zicher. Nic, ino wyłazić  
z doma i nachytać sie świeżego luftu.

Lepiej się módl do Pana Boga, aby zawsze było 
tak pięknie jak teraz.
Rzykej do Ponbóczka, coby durś było tak 
gryfnie jak terozki.

Stan umiarkowany:
Nie jest źle, ale jak nie musisz, to nie wychodź 
na zewnątrz.
Ni ma tak źle, ale jak nie musisz, to nie łaź 
po placu.

Nie ma co niepotrzebnie ryzykować, nie wia-
domo, kto czym pali w piecu.
Ni ma co niepotrzebnie ryzykować, ni wia-
domo, kto co mioł w kułkastli.

Stan zły:
Lepiej zostaw auto w domu i jedź autobusem 
albo tramwajem.
Lepij zostow auto w doma i jedź sie busym 
abo baną.

Uwaga! Pyły latają w powietrzu.
Dej pozór! Pyły lotają w lufcie.

Miasto walczy o czyste powietrze

Katowice w ostatnich latach zintensyfikowały 
działania na rzecz walki o czyste powietrze. 
W latach 2015–2020 dzięki miejskiemu pro-
gramowi udało się dofinansować wymianę 
4865 źródeł ciepła kosztem 42,1 mln zł. Dota-
cje mogą otrzymać osoby fizyczne, wspólnoty 
mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. 
Od października do grudnia ubiegłego roku 
w Katowicach trwała akcja #nieTruj, w  ra-
mach której wybrane rejony miasta odwie-
dził specjalny Smogobus. Podróżowali nim 
pracownicy Urzędu Miasta, którzy zachęcali 
mieszkańców do wymiany kotłów węglowych 
przy wsparciu finansowym miasta. Podczas 
29 kursów Smogobusa udzielono 545 po-
rad związanych z wymianą starych kotłów 
i przyjęto 160 wniosków na takie wymiany. 
Działania miasta przynoszą efekty. Z roku 

na rok jakość powietrza się poprawia. Dane 
„Systemu monitoringu jakości powietrza” Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska pokazują, że 2019 rok charakteryzował 
się najlepszą jakością powietrza w historii 
pomiarów. Dla wskaźnika PM10 (parametr 
określający ilość zawieszonych w  metrze 
sześciennym powietrza cząsteczek o średnicy 
nieprzekraczającej 10 mikrometrów) średnia 
miesięczna w 2019 r. wyniosła 33. Dla porów-
nania w 2018 r. było to 40, a w 2017 r. – 41, 
natomiast w 2010 r. średnioroczny wskaźnik 
PM10 wyniósł aż 52. Również ubiegłoroczne 
dane wskazują najniższe wartości w historii – 
29. W roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019 
ilość pyłu zawieszonego PM10 spadła o 12%, 
a w okresie ostatnich 10 lat mamy do czynie-
nia ze spadkiem aż o 44%. 

Zmiany 
w dotacjach

W Katowicach od 1 stycznia pojawiły się 
zmiany m.in. w programie dotacyjnym 
na wymianę źródeł ciepła mające na celu 
zwiększenie atrakcyjności oferowanego 
wsparcia finansowego.
Dzięki temu od tego roku o zwiększone do-
finansowanie (10 tys. PLN, do 80% kosz-
tów inwestycji) ubiegać się mogą także 
osoby, które chcą wymienić stare ogrze-
wanie na kocioł z podajnikiem na pellet, 
który spełnia wymogi Ekoprojektu, lub 
pompę ciepła. Osoby, które wcześniej ko-
rzystały już z dotacji i wymieniły kocioł 
na węglowy, teraz będą mogły po upływie 
5 lat (wcześniej było to 10 lat) ubiegać się 
o kolejne środki z budżetu miasta w przy-
padku zmiany na ogrzewanie: elektryczne, 
gazowe, z sieci zdalaczynnej, na pompę 
ciepła do centralnego ogrzewania, na ko-
cioł z podajnikiem na pellet, który spełnia 
wymogi Ekoprojektu. 

Zobacz  
katowicki flesz 
informacyjny, 
a w nim informacje 
o czujnikach 
monitorujących 
jakość powietrza



7www.katowice.eu MIASTO

UNIJNE ŚRODKI NA INWESTYCJE 

Tramwaje Śląskie inwestują  
w torowiska, pojazdy i przystanki
Blisko trzy kilometry zmodernizowa-
nych linii tramwajowych, przebudowa-
ne przystanki dostosowane do potrzeb 
niepełnosprawnych i nowe pojazdy – to 
wszystko zakłada trzecia część najwięk-
szego w historii spółki Tramwaje Ślą-
skie S.A. projektu inwestycyjnego, która 
uzyskała dofinansowanie środkami Unii 
Europejskiej. 
Dzięki podpisanej z Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych umowie do 
spółki, której największym udziałow-
cem jest miasto Katowice, trafi blisko 
40 mln zł unijnej dotacji. – W Katowi-
cach kładziemy duży nacisk na popula-
ryzację transportu publicznego. Warto 
przypomnieć, że w latach 2015–2019 za-
kupiliśmy za 151 mln zł aż 120 nowych 
autobusów. Ponadto we wrześniu ubie-
głego roku otworzyliśmy Centrum Prze-
siadkowe Sądowa, a w grudniu oddano do 
użytku dwa kolejne centra przesiadkowe 
– na Zawodziu i Brynowie. Łączny koszt 
ich budowy wyniósł 240 mln zł – podkre-
śla prezydent Marcin Krupa.

Wymiana taboru tramwajowego świet-
nie wpisuje się w prowadzoną w Katowi-
cach politykę zrównoważonego transportu. 
Takie działania mają pozytywny wpływ 
na popularyzowanie komunikacji miejskiej 
wśród mieszkańców, co z kolei korzystnie 
wpływa na jakość życia w mieście. – To 
kolejny krok, aby jeszcze bardziej zachęcić 

mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii, w tym osoby z ograniczoną 
mobilnością, do korzystania z transportu 
publicznego – podkreśla Joanna Lech, p.o. 
dyrektor CUPT, a Waldemar Buda, wice-
minister funduszy i polityki regionalnej 

dodaje: – Dzięki inwestycji Katowice zy-
skają nie tylko prawie trzy kilometry 
zmodernizowanych linii tramwajowych, 
ale również nowe, przebudowane przy-
stanki, które będą dostosowane do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami. Liczymy, 

że inwestycja zachęci mieszkańców do po-
rzucenia samochodów i częstszego korzy-
stania z komunikacji miejskiej. 
Przebudowane zostaną torowiska:

w ul. Obrońców Westerplatte na odcinku 
od ul. Korczaka do ul. Wańkowicza

wzdłuż ul. Chorzowskiej na odcinku od 
ul. Złotej do ul. Dębowej, 

wzdłuż trasy im. Nikodema i Józefa Reńców 
na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Brackiej

w ul. 1 Maja i ul. Obrońców Westerplatte 
na odcinku od wiaduktu DK79 do „Baterpolu”.

 Tramwaje Śląskie kupią też specja-
listyczne pojazdy techniczne: 3 pojazdy 
torowe, szlifierkę torową oraz pojazd specja-
listyczno-ratunkowy. – Wkrótce będziemy 
ogłaszać pierwsze przetargi na realizację 
zadań – mówi Bolesław Knapik, prezes za-
rządu spółki Tramwaje Śląskie S.A.

W latach 2017 i 2018 dofinansowa-
nie z POIiŚ otrzymały dwa wcześniejsze 
etapy projektu spółki Tramwaje Śląskie S.A. 
– dofinansowanie dla etapu I wynosiło ok. 
462 mln zł, a dla etapu II ok. 98 mln zł. Część 
zadań I i II etapu będzie realizowana w na-
stępnych latach. Trwają także dostawy kupio-
nych nowych niskopodłogowych tramwajów.

Wartość etapu III projektu wynosi blisko 
76 mln zł, z czego ponad 61 mln zł to środki 
kwalifikowane, a dofinansowanie unijne 
wyniesie niemal 40 mln zł. Środki pocho-
dzą z Programu Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020.   (RED)

DOKOŃCZENIE TEKSTU ZE STR. 1

Nowa polityka parkingowa
Zgodnie z zapowiedziami prezydenta Mar-
cina Krupy stawki za postój na miejskich 
parkingach zostaną podniesione. Pierw-
sza godzina parkowania ma kosztować  
3 zł, czyli o 1 zł więcej niż obecnie. Druga 
godzina będzie kosztować 3,6 zł, a trzecia 
4,2 zł. Po upływie trzech godzin, za każdą 
kolejną trzeba będzie zapłacić 3 zł. 
Mieszkańcy Katowic będą mogli skorzy-
stać z preferencyjnych stawek abonamen-
towych, miesięcznych lub kwartalnych. 
To realizacja zapowiedzi Prezydenta Mar-
cina Krupy o preferencyjnych warunkach 
dla katowiczan. „Karta mieszkańca strefy 
płatnego parkowania” na jeden samochód 
będzie przysługiwała tym osobom, które 
są zameldowane na pobyt stały w strefie 
płatnego parkowania. Jej planowany koszt 
to 20 zł miesięcznie lub 50 zł za kwar-
tał. W przypadku mieszkańców Katowic 
spoza Śródmieścia abonament miesięczny 

ma kosztować 200 zł, a kwartalny 480 zł. 
Miasto chce też nakładać wyższe kary 
na kierowców, którzy nie płacą za parko-
wanie w Śródmieściu. Obecna kara to 50 
zł, a po wprowadzeniu nowych rozwiązań 
miałoby to być 200 zł. 

W styczniu miasto zbierało opinie miesz-
kańców na temat proponowanych zmian. 
Uwagi nadsyłane przez mieszkańców będą 
miały wpływ na przygotowanie projektu 
uchwały – który zostanie poddanym kon-
sultacjom społecznym w lutym br. 

Planowane jest podniesienie stawek  
za postój na miejskich parkingach:
 pierwsza godzina 3 zł
 druga godzina 3,6 zł
 trzecia godzina 4,2 zł
 każda kolejna godzina 3 zł 

W Katowicach kładzie się nacisk na popularyzację transportu publicznego

FO
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TRANSPORT

Progi spowalniające na ulicy 
Zabłockiego do korekty
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w odpo-
wiedzi na głosy mieszkańców dokona 
korekty wysokości progów spowalnia-
jących na ulicy Zabłockiego. Prace zo-
staną wykonane, gdy pozwolą na to wa-
runki atmosferyczne.
Mieszkańcy ulicy Zabłockiego, która łą-
czy ul. Szarych Szeregów z ul. Bażantów, 
skarżyli się na progi spowalniające ruch 
samochodowy, wskazując na to, że spowal-
niacze są zbyt wysokie oraz że jest ich na tej 
ulicy zbyt dużo. W połowie grudnia 2020 
roku Urząd Miasta zwrócił się w tej spra-
wie o opinię do Rady Jednostki Pomocniczej 
nr 2 w Kostuchnie. Radni jednostki pomoc-
niczej potwierdzili problem z nadmierną 
wysokością spowalniaczy, stwierdzając, 
że mogą one uszkodzić podwozia pojazdów, 
jednocześnie nie kwestionując przy tym 
liczby progów. W swoim piśmie do Urzędu 
Miasta zasugerowali zmianę parametrów 
konstrukcyjnych spowalniaczy.  (DC)

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

Coraz więcej podróżnych 
korzysta z dworca przy ul. Sądowej
Z nowym rokiem dworzec autobusowy 
przy ulicy Sądowej przejął funkcję obsługi 
komunikacji krajowej i międzynarodowej, 
którą pełnił wcześniej zaniedbany obiekt 
przy ulicy Piotra Skargi. Od 4 do 24 stycz-
nia łączna liczba odjazdów przekroczyła 
trzy tysiące, a z tego nowoczesnego węzła 
komunikacyjnego z dnia na dzień korzysta 
coraz więcej podróżnych. 
 Nowo powstały dworzec znajduje się za-
ledwie kilkaset metrów od starego obiektu 
przy ul. Piotra Skargi. Dojście pieszo z jed-
nego do drugiego miejsca zajmuje niecałe 
10 minut, jednak możliwy jest również do-
jazd do niego autobusami ZTM (linie 0, 11, 
50, 110, 154, 177, 193, 296, 657, 674) z przy-
stanku autobusowego „Katowice Sokolska” 
przy hotelu Vienna House (dojście do przy-
stanku przejściem podziemnym pod ulicą 
Sokolską). 

Obsługujący dworzec przewoźnicy ofe-
rują przejazdy międzynarodowe w najpo-
pularniejszych kierunkach, m.in. do Austrii, 
Niemiec, Holandii, Czech i na Ukrainę. Ich 
liczba systematycznie rośnie, gdyż zarządca 
nowego węzła prowadzi uzgodnienia z kolej-
nymi przewoźnikami. Aktualnie Międzyna-
rodowy Dworzec Autobusowy obsługuje 35 
firm przewozowych. – Od stycznia br. z ul. 

Sądowej pasażerowie mogą podróżować do 
takich miast, jak: Kraków, Wrocław, Szcze-
cin, Busko-Zdrój, Kielce, Zamość, Olkusz, 
Opole czy Sanok. Dla sprawniejszej obsługi 
podróżnych pomiędzy dworcem przy ul. 
Sądowej a dworcem PKP kursują bezpłatne 

połączenia autobusowe – mówi Bogusław 
Lowak, naczelnik Wydziału Transportu 
Urzędu Miasta Katowice.

Przypomnijmy, że w skład Centrum 
Przesiadkowego Sądowa wchodzą: budy-
nek obsługi pasażerskiej, zespół zadaszonych 

peronów autobusowych, zadaszony par-
king rowerowy i przystanki komunikacji 
miejskiej oraz otwarty parking samocho-
dowy dla 55 samochodów. Budynek słu-
żący obsłudze podróżnych pełni także 
funkcję handlowo-usługową – na miej-
scu możemy skorzystać z usług kiosku 
oraz bistro, które z uwagi na obostrze-
nia epidemiczne jest obecnie nieczynne 
– po zniesieniu ograniczeń najemca jest 
gotowy do jego ponownego uruchomienia. 
Ponadto w budynku znajdują się punkt ka-
sowy, przechowalnia bagażu oraz zaplecze 
dla podróżnych i kierowców (toalety, pocze-
kalnie). Centrum Przesiadkowe Sądowa to 
inwestycja o wartości 66 mln zł, z czego 43 
mln zł pochodziły z dofinansowania z Fun-
duszu Spójności w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020. (DC)
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Miasto przychyli się do głosów kierowców, 
którzy wskazywali na to, że progi w jezdni  
ulicy Zabłockiego są zbyt wysokie.  
Progi zostaną obniżone

INWESTYCJE 

Przejścia w Piotrowicach doświetlone
Pod koniec ubiegłego roku udostępnio-
ne dla ruchu zostało rondo na przebu-
dowywanym skrzyżowaniu ul. Kościusz-
ki z Armii Krajowej w Piotrowicach. Ruch 
lokalny odbywa się przez nowo powstałe 
rondo turbinowe, a ruch tranzytowy bie-
gnie tunelem pod rondem, w ciągu DK81, 
tzw. wiślanki. 
Ze względu na zmianę charakteru tego 
skrzyżowania zmieniła się też organizacja 
ruchu pieszych. Na wlotach podporząd-
kowanych ronda oraz na zjazdach z ronda 
wyznaczone zostały przejścia dla pieszych 
bez sygnalizacji świetlnej, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami oraz wynikami 
audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
sporządzonego przez uprawnionych audy-
torów na etapie przygotowania inwestycji. 

Pomimo pozytywnego wyniku audytu 
prezydent Marcin Krupa podjął decyzję, 
że miejsca, w których znajdują się przejścia 
dla pieszych, z uwagi na bezpieczeństwo 
przechodniów, powinny być oświetlone 
jeszcze mocniej. Po wprowadzeniu zmian 
przejścia mają w jednoznaczny sposób 
odróżniać się od pozostałej części oświe-
tlonej drogi, aby były one widoczne dla 

kierowców z jeszcze większej odległości niż 
dotychczas, i wskazywać miejsce wymaga-
jące zachowania szczególnej ostrożności. 
Ma się to przełożyć na jeszcze większe bez-
pieczeństwo w ruchu drogowym, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem pieszych. Dlatego 
też podjęte zostały czynności dla wdroże-
nia dodatkowego oświetlenia w rejonach 
przejść dla pieszych.

Przypomnijmy, że w ramach inwe-
stycji o wartości 81,5 mln zł powstało 
dwupoziomowe skrzyżowanie. Prace 
budowlane trwały od początku 2018 
roku i zakończyły się w grudniu 2020. 
Aktualnie trwają odbiory, a całość in-
westycji zakończy się w pierwszym 
kwartale bieżącego roku. W ramach prze-
budowy powstał tunel, dzięki któremu ja-
dąc z centrum w kierunku Mikołowa i w 
drugą stronę, nie będziemy zatrzymywać 
się na tym skrzyżowaniu. W tym miej-
scu powstało też dwupasowe rondo, które 
jest bezpiecznym rozwiązaniem dla osób 
poruszających się pomiędzy Piotrowi-
cami a Ligotą. To wszystko docelowo 
sprawi, że po Katowicach będzie się podró-
żowało szybciej i bardziej komfortowo. 

Urząd Miasta Katowice przygotował 
mapę z trasą dojścia do dworca  
przy ul. Sądowej. Banery z mapą 
pojawiły się w okolicy dawnego dworca 
przy ul. P. Skargi
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KONKURS POPULARYZATOR NAUKI 

Dr Jerzy Jarosz i Śląski Festiwal Nauki 
triumfują w konkursie Popularyzator Nauki 
Doktor Jerzy Jarosz otrzymał nagrodę 
główną, a Śląski Festiwal Nauki KATO-
WICE organizowany wspólnie z miastem 
Katowice od 2016 roku triumfował w ka-
tegorii zespół w prestiżowym konkursie 
Popularyzator Nauki organizowanym 
przez serwis „Nauka w Polsce” PAP 
oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego.
Nagrodę główną otrzymał dr Jerzy Jarosz, 
profesor Uniwersytetu Śląskiego. Laureat od 
1983 r. prowadzi wykłady z pokazami eks-
perymentów „Osobliwości Świata Fizyki”. 
Jest organizatorem festiwali nauki i konfe-
rencji o tym, jak dobrze uczyć, oraz prze-
wodniczącym Ogólnopolskiego Klubu 
Demonstratorów Fizyki. – Jeżeli uda nam się 
uzależnić kogoś od przyjemności rozumie-
nia świata i od zdobywania coraz większej 
wiedzy i coraz lepszej, coraz bardziej pre-
cyzyjnej informacji o tym, jak świat działa, 
wtedy mamy gotowego nauczyciela czy też 
naukowca, który potem będzie ze swojej 
pracy czerpał tę przyjemność przez całe ży-
cie – mówi dr Jarosz.

Kapituła konkursowa doceniła Ślą-
ski Festiwal Nauki KATOWICE jako 
„jedno z największych wydarzeń 

popularnonaukowych w kraju i Europie, 
mimo że zadebiutowało jako niewielka, 
lokalna inicjatywa w 2016 roku”. O konse-
kwentnym rozwoju ŚFN najlepiej świad-
czą liczby: cztery dotychczasowe edycje 
przyciągnęły do Międzynarodowego Cen-
trum Kongresowego prawie 150 tysięcy 
osób, a kolejnych prawie 60 tysięcy widzów 
śledziło przebieg festiwalu za pośrednic-
twem transmisji internetowej! Na program 
czterech odsłon festiwalu złożyło się łącznie 
715 stanowisk pokazowych, 604 wykła-
dów i 419 warsztatów; w MCK zaprezento-
wało się 5 tysięcy wystawców oraz wystąpiło 

780 prelegentów. Na ŚFN przybyło 82 go-
ści specjalnych, w tym aż 19 zagranicznych 
(na czele z astronautką NASA Nicole 
Stott, austriackim pisarzem Markiem Els-
bergiem czy założycielem SETI Sethem 

Szostakiem), a przedstawiciele festiwalu sami 
gościli na kilku zagranicznych festiwalach 
nauki, podpatrując najlepszych w organizacji 
tego typu wydarzeń oraz nawiązując z nimi 
współpracę.  (RED)

TRANSPORT

Aglomeracja Katowicka najmniej zakorkowana w Polsce
Aglomeracja katowicka jest najmniej 
zakorkowanym miejscem w kraju – tak 
wynika z najnowszego raportu rocznego 
przedstawionego przez firmę Tom Tom. 
Średni poziom zakorkowania to zaled-
wie 16%, a w ciągu roku było 40 dni bez 
korków.  
– Coroczny raport firmy Tom Tom poka-
zuje, że działania podejmowane w Katowi-
cach na rzecz zrównoważonego transportu 
przynoszą wymierne efekty. Wprowa-
dzona w Śródmieściu w 2015 roku strefa 
Tempo 30, która w latach kolejnych została 
rozszerzona także na wybrane dzielnice, to 
jeden z przykładów działań na rzecz płyn-
nego ruchu w Katowicach. Promujemy 
transport rowerowy, a z każdym rokiem 
stacji wypożyczania rowerów miejskich 
przybywa. W ubiegłym roku otworzyli-
śmy trzy centra przesiadkowe, z których 
kierowcy na razie mogą korzystać bez pła-
cenia za parkingi. Inwestujemy w infra-
strukturę drogową, aby ruch tranzytowy 
odbywał się sprawnie. W pierwszej poło-
wie tego roku zakończy się przebudowa 
DK81 w Piotrowicach, a cały czas trwają 
także prace na DK86 w Giszowcu. To 

wszystko przekłada się na jakość porusza-
nia się po mieście i mniejsze korki – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

Z raportu firmy Tom Tom wynika, 
że średni poziom zakorkowania spadł o 3 

punkty procentowe i wyniósł 16%. Najmniej 
zakorkowanym miesiącem w 2020 roku 
był kwiecień, a największy ruch samo-
chodowy odnotowano we wrześniu. 
Największe natężenie ruchu jest w dni 

robocze, w godzinach porannego i popo-
łudniowego szczytu. Co ciekawe, większe 
jest po południu niż rano. W całym 2020 
roku kierowcy spędzili dodatkowo 59 go-
dzin podczas podróży w godzinach szczytu, 
czyli 2 dni i 11 godzin. To o 21 godzin mniej, 
niż rok wcześniej. 

Na 12 miast, które brane są 
pod uwagę w corocznym badaniu, Ka-
towice po raz kolejny wypadły najlepiej. 
Drugie miejsce przypadło Bielsku-Bia-
łej, a na trzecim uplasował się Białystok. 
Najbardziej zakorkowanym polskim 
miastem jest Łódź. TomTom Traffic In-
dex został opracowany już po raz 10. 
Raport powstaje na podstawie danych 
gromadzonych z 600 milionów urzą-
dzeń na świecie, dzięki czemu jest wia-
rygodnym źródłem informacji. Swoim 
zasięgiem obejmuje drogi w 416 mia-
stach z 57 krajów. W globalnym zesta-
wieniu Aglomeracja Katowicka zajęły 
310 miejsce, czyli również daleko od 
najbardziej zakorkowanych europejskich 
miast, wśród których przodują Moskwa, 
Istambuł i Kijów. 

(MICHAŁ MALINA)

Miasto Katowice, gospodarz festiwalu, wspiera wydarzenie kwotą 400 tys. zł i udostępnia 
Międzynarodowe Centrum Kongresowe na preferencyjnych zasadach

Największe natężenie ruchu w Katowicach jest w dni robocze, w godzinach porannego  
i popołudniowego szczytu

Dr Jerzy Jarosz, prof. UŚ
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Katowice pozyskały niemal 4 mln zł dofinan-
sowania z UE do kompleksowej modernizacji 
energetycznej sześciu budynków wielorodzin-
nych. Z unijnym dofinansowaniem remont 
przejdą budynki przy ul. Gliwickiej 4, 190 i 194, 
Słowackiego 11, św. Jana 14 i przy al. W. Kor-
fantego 84. 

– Katowice są liderem w województwie 
śląskim, jeśli chodzi o realizację projektów, 
których celem jest poprawienie jakości powie-
trza. Jako miasto dofinansowujemy wymianę 
starych systemów grzewczych na nowe i eko-
logiczne oraz realizujemy także liczne projekty 
związane z termomodernizacją budynków 
w Katowicach. Z jednej strony inwestujemy 
w budynki użyteczności publicznej, a z dru-
giej remontujemy budynki mieszkalne – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Prace przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 
11, ul. św. Jana i przy al. W. Korfantego 84 
rozpoczęły się pod koniec ubiegłego roku 

i potrwają do końca 2021 r., natomiast inwe-
stycja przy ul. Gliwickiej 190 i 194 startuje 
w I kwartale 2021 r. i potrwa do końca roku. 
Prace obejmą m.in. ocieplenie ścian zewnętrz-
nych oraz tzw. stropodachu, wymianę okien 
i drzwi, rozbiórkę starych pieców i instalację 
ekologicznych źródeł ogrzewania. – Katowice 
ponownie pozyskały środki unijne na realiza-
cję projektów związanych z poprawą efek-
tywności energetycznej. Dzięki temu kolejne 
budynki mieszkalne poddane zostaną pracom 
budowlanym mającym na celu ograniczenie 
strat ciepła i efektywne wykorzystanie energii 
cieplnej. Pozwoli to na zmniejszenie kosztów 
utrzymania obiektów oraz wpłynie pozytyw-
nie na jakość powietrza poprzez ograniczenie 
emisji CO2 – mówi Małgorzata Domagalska, 
naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich. 
Projekty do dofinansowania wybrał WFO-
ŚiGW w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2014–2020. 

Budynek VIII Liceum Ogólnokształcącego 
przy ulicy 3 Maja 42 w Katowicach przejdzie 
gruntowny remont. Oprócz termomoderniza-
cji planowana jest między innymi wymiana 
sieci oraz montaż platformy dla niepełno-
sprawnych. Prace już się rozpoczęły, mają 
się zakończyć jeszcze w tym roku.
W ramach inwestycji wykonana zostanie re-
nowacja elewacji cokołowej z piaskowca oraz 
remont poszczególnych części elewacji, którą 
czeka malowanie farbą termoceramiczną 
i tynkiem ciepłochronnym wraz z odtworze-
niem detali architektonicznych oraz naprawą 
elementów elewacyjnych z cegły licówki. Wy-
konany zostanie remont dachu wraz z docie-
pleniem i wymianą ocynkowanego pokrycia 
dachowego, a także remont wieży. W bu-
dynku zostaną wymienione drzwi oraz okna 
i zamontowana zostanie platforma schodowa 
dla osób niepełnosprawnych. Prace obejmą 
także wymianę instalacji elektrycznej, w tym 

montaż instalacji fotowoltaicznej oraz ko-
lektorów słonecznych na potrzeby własne 
budynku. Oświetlenie, zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz budynku, zostanie wymie-
nione na oświetlenie energooszczędne typu 
LED. W zakresie wymiany źródła ciepła pla-
nowana jest likwidacja kotłów węglowych 
na rzecz dwufunkcyjnego węzła ciepła, który 
będzie przeznaczony na potrzeby central-
nego ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej.

Kolejne zbiorniki retencyjne w Katowicach
W Katowicach ruszyły kolejne inwestycje 
służące adaptacji do zmian klimatu. Nowe 
sieci kanalizacji deszczowej oraz podziemne 
zbiorniki retencyjne powstaną na terenie 
osiedla Widok, w Dąbrówce Małej, Brynowie 
oraz Kokocińcu. Pierwsze roboty budowlane 
już się rozpoczęły. 

To kolejne przedsięwzięcia związane 
z dużą retencją realizowane w Katowicach. 
W rezultacie na terenie miasta powstanie  
25 podziemnych zbiorników retencyjnych 
o łącznej pojemności ok. 10 tys. m3.

– Zmiany klimatyczne, których jeste-
śmy świadkami, wymagają od nas szyb-
kich i zdecydowanych działań. W ubiegłym 
roku w całej Polsce zmagaliśmy się z su-
szą. W ostatnich dwóch latach w Katowi-
cach zanotowaliśmy jedne z największych 
opadów dobowych w historii, które spowo-
dowały lokalne podtopienia. Eksperci pod-
kreślają, że kolejne lata mogą być pod tym 
względem gorsze. Dlatego w Katowicach 
realizujemy warte ok. 94 mln zł przedsię-
wzięcie, którego celem jest uporządko-
wanie systemu gospodarowania wodami 
opadowymi oraz retencjonowanie tych wód 
– mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Część ze zgromadzonej w zbiornikach 
wody można wykorzystać np. do podle-
wania zieleni miejskiej, czyszczenia kana-
lizacji czy mycia powierzchni ulic, placów 
i chodników. – Mamy już dostęp do zbiorni-
ków w Piotrowicach, Szopienicach, a także 
przy ul. Dudy-Gracza – mówi Mieczysław 
Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej. 

Użycie wód opadowych do celów komu-
nalnych to nie jedyne korzyści z realizacji 
inwestycji. Zbiornik retencyjny zatrzymuje 
okresowo nadmiar wód opadowych spływa-
jących do kanalizacji, zabezpieczając tereny 
zagrożone podtopieniami przed zalewaniem 
i powodziami. – Inwestycja pozwoli zabez-
pieczyć narażone na zalewania części mia-
sta, które w wyniku zmian klimatycznych 
i intensywnych opadów coraz częściej są 
zagrożone występującymi podtopieniami. 
Zbiorniki retencyjne pozwolą także od-
ciążyć system kanalizacyjny oraz oczysz-
czalnie ścieków, a dzięki zastosowanym 
rozwiązaniom technicznym polegającym 

na podczyszczaniu wód opadowych, zapo-
biegną zanieczyszczeniu środowiska natu-
ralnego – wyjaśnia Anna Wilk z Katowickiej 
Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej 
sp. z o.o. 

Z 25 zaplanowanych podziemnych zbior-
ników retencyjnych 8 jest już gotowych 
– w Piotrowicach, Szopienicach, przy ul. Je-
rzego Dudy-Gracza, Kruczej i Gospodarczej. 

W styczniu ruszyły roboty budowlane 
na terenie osiedla Widok, w rejonie parku 
im. Alojzego Budnioka oraz ulicy Jana Ne-
pomucena Stęślickiego. Zabudowane zo-
staną dwa zbiorniki retencyjne oraz ponad 
trzy kilometry sieci kanalizacji deszczowej. 
Wznowione zostały roboty budowlane na te-
renie Dąbrówki Małej. Wykonana zostanie 
renowacja około kilometra istniejącej ka-
nalizacji deszczowej oraz zabudowane zo-
staną trzy zespoły zbiorników retencyjnych. 
Również w rejonie ulicy Kruczej trwa zabu-
dowa zbiorników retencyjnych. W styczniu 
wykonany został jeden z trzech kanałowych 
zbiorników planowanych do wykonania w ra-
mach tej inwestycji. Powstanie również ok. 
pół kilometra sieci deszczowej. 

Rozpoczynają się także prace na terenie 
Brynowa. Powstaną dwa zbiorniki retencyjne 
w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki, Nasypo-
wej, Kłodnickiej i Rzepakowej, sieć kanaliza-
cji deszczowej oraz przebudowany zostanie 
istniejący wylot do rzeki Kłodnicy. 

W planach są jeszcze zabudowy zbior-
ników na terenie os. Zgrzebnioka oraz 
na Burowcu. 

Inwestycja:  
Modernizacja VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie
Lokalizacja: ul. 3 Maja 42, Śródmieście
Termin rozpoczęcia prac: I kw. 2021 r. 
Termin ukończenia prac: IV kwartał 2021 r.
Całkowity koszt: 8,3 mln zł

Inwestycja: Modernizacja energetyczna budynków 
Lokalizacja: ul. Gliwicka 4, 190 i 194, Słowackiego 11, św. Jana 14  
i al. W. Korfantego 84
Termin rozpoczęcia prac: IV kw. 2020 r., I kw. 2021 r. 
Termin ukończenia prac: IV kwartał 2021 r.
Całkowity koszt: ponad 12,2 mln zł, w tym dofinansowanie UE – prawie 3,8 mln zł

Projekt: Uporządkowanie systemu 
gospodarowania wodami opadowymi 
(Etap I oraz Etap II)
Lokalizacja: Piotrowice, Brynów, 
os. Zgrzebnioka, Kokociniec, 
Śródmieście, Koszutka, Janów-
Nikiszowiec, Szopienice, Burowiec, 
Dąbrówka Mała
Termin realizacji: 2017 - 2023
Całkowity koszt realizacji projektu: 
ok. 94 mln zł (dla Etapu I i Etapu II), 
w tym dofinansowanie z Funduszu 
Spójności ok. 34 mln zł (dla Etapu I).
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BIZNES

Katowice stolicą innowacji  
w Diebold Nixdorf w 2021 roku
Diebold Nixdorf, globalny dostawca roz-
wiązań sprzętowych i oprogramowania dla 
sektora bankowego oraz handlowego, roz-
począł budowę zespołu zajmującego się 
opracowaniem i wdrażaniem nowatorskiego 
rozwiązania technologicznego. Zespół pra-
cować będzie głównie w Katowicach i Kijo-
wie, a projekt ten wiąże się z otwarciem bli-
sko 100 nowych stanowisk pracy w stolicy 
województwa śląskiego.
 – Cieszę się, iż pomimo trudnych warunków 
gospodarczych i pandemii Katowice nadal 
stanowią wyjątkowo atrakcyjne miejsce dla 
rozwoju międzynarodowego biznesu. Szcze-
gólnie budujący jest fakt, iż Diebold Nixdorf, 
funkcjonując w Katowicach od przeszło 20 
lat, nadal znajduje możliwości dalszego wzro-
stu. Wynika to ze specyficznej kombinacji 
możliwości, jakie oferuje miasto i cały region, 
czyli dostępu do specjalistów IT, strategicznej 
lokalizacji w Europie oraz doskonałej infra-
struktury lotniczej i drogowej. Warto rów-
nież podkreślić, iż rozwijany lokalnie obszar 
będzie związany z innowacyjnymi technolo-
giami, co pokazuje, jak strategiczne jest dla 
inwestora katowickie biuro – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic.

Firma, mająca swoje biura także w War-
szawie i Szczecinie, na swoją centralną 
lokalizację wytwarzania i dostarczania 
oprogramowania dla globalnych klien-
tów sektora handlowego wybrała właśnie 

Katowice, gdzie jest obecna już od ponad 
dwóch dekad. Biuro w nowoczesnym bu-
dynku Brynów Center niebawem będzie 
gotowe na przyjęcie nowego zespołu.

Katowice są nie tylko dynamicznie roz-
wijającym się miastem, ale także wyjątkowo 
atrakcyjnym miejscem, dysponującym fan-
tastycznym potencjałem ludzkim. – Bardzo 
cieszymy się, że prace nad tak kluczowym 
projektem dla całego Diebold Nixdorf 
powierzono właśnie naszemu, katowic-
kiemu oddziałowi. Oznacza to, że przez 
ostatnie lata udało nam się udowodnić 
kompetencje i zaangażowanie naszych pra-
cowników. Z drugiej strony dla obecnych, 
jak i przyszłych pracowników otwiera to 
nowe możliwości pracy, przy implementacji 
nowatorskich rozwiązań z wykorzystaniem 
najnowocześniejszych technologii chmuro-
wych Microsoft Azure, konteneryzacją i pro-
gramowaniem w .NET Core, Angular 10 
oraz React – mówi Adrian Gawryś, dyrek-
tor w katowickim oddziale Diebold Nixdorf. 

Diebold Nixdorf rozpoczął już rekrutację 
pierwszych 50 nowych pracowników i pla-
nuje rozpoczęcie działalności nowego ze-
społu w pierwszym kwartale 2021 r.

Równolegle z wprowadzeniem nowego 
projektu rozwijane są dotychczas funkcjonu-
jące zespoły, dając potencjalnym pracowni-
kom możliwość rozwoju w różnych obszarach  
i na różnych szczeblach kariery.     (RED)

ZAGRANICZNI INWESTORZY W KATOWICACH

Katowice, lider ekologicznych rozwiązań  
i nowych technologii, przyciągają światowych graczy
W ostatnich latach samorządy coraz 
chętniej stawiają na rozwiązania ekolo-
giczne, czy to budując elektrownie wy-
korzystujące odnawialne źródła energii, 
czy inwestując w transport zeroemisyj-
ny, jak rowery i hulajnogi. W wysiłkach 
na rzecz zrównoważonego rozwoju od 
lat nie ustaje również stolica wojewódz-
twa śląskiego.
Katowice uznawane są za jedno z naj-
bardziej ekologicznych miast w Polsce. 
Rewitalizujemy dziedzictwo przemy-
słowe, przystosowując je do nowych 
funkcji społecznych i gospodarczych. 
Stopniowo powiększamy powierzch-
nię terenów zielonych w przestrzeni 
miejskiej. Prężnie rozwijamy sieć wy-
pożyczalni rowerów. Wyrastamy także 
na krajowego lidera elektromobilno-
ści – do użytku kierowców oddaliśmy 
już 124 punkty ładowania, zlokalizo-
wane w  ponad 58 stacjach na mapie 

miasta. W najbliższych planach mamy 
otwarcie kolejnych 20 punktów. 

Wszystkie te działania nie tylko wpły-
wają korzystnie na naszą planetę, ale rów-
nież przyciągają uwagę zagranicznych 
inwestorów, którym troska i zaangażowa-
nie w ochronę środowiska są równie bliskie. 

Dobrym przykładem jest Hyland – amery-
kański dostawca zaawansowanej platformy 
zarządzania treścią, od 11 lat określany przez 
Gartner Magic Quadrant liderem w swojej 
kategorii. Firma zatrudnia ok. 4000 specja-
listów pracujących w biurach w kilkunastu 
miastach na świecie, m.in. w Londynie, São 
Paulo i Tokio. Do tej listy w 2020 roku do-
łączyły Katowice, gdzie Hyland aktualnie 
rozwija pierwsze w Europie Środkowo-
-Wschodniej centrum R&D. 

Jak przyznaje Jeremy Nass, country ma-
nager w Hyland, przed podjęciem decy-
zji o otwarciu biura w stolicy województwa 
śląskiego szczegółowej analizie poddano 
sześć ośrodków w Polsce. – Szukaliśmy 
miasta o  najlepszym współczynniku sy-
tuacji ekonomicznej regionu do poziomu 
życia mieszkańców i przede wszystkim 
potencjału do pozyskiwania talentów. Ka-
towice ujęły nas swoją strategią zrówno-
ważonego rozwoju, gościnnym podejściem 

do przyjezdnych i apetytem na dynamiczny 
rozwój. Nic dziwnego, że to właśnie tutaj 
odkryliśmy kopalnię wysokiej klasy specja-
listów IT, którym bez wahania możemy po-
wierzyć kluczową rolę w rozwijaniu naszego 
oprogramowania – mówi Jeremy Nass.

Zatrudnieni w nowoczesnym centrum 
R&D Hyland programiści pracują nad mo-
dernizacją flagowych produktów firmy 
tworząc dla nich nowe funkcjonalności. 
Amerykańska inwestycja na Śląsku oznacza 
szereg korzyści dla miasta i jego mieszkańców. 
Przyciągnięcie do miasta młodych, utalentowa-
nych ludzi perspektywą pracy z najnowszymi 
technologiami działa ożywczo na tkankę 
miejską, pobudzając kolejne sektory biznesu, 
jak branża gastronomiczna czy nieruchomo-
ści, do rozwoju. Pozyskanie tak prestiżowej 
firmy IT o ugruntowanej na globalnym rynku 
renomie pozwala także wzmocnić markę Ka-
towic jako liczącego się na świecie inkubatora 
nowych technologii.  (MG)

PRESTIŻOWY CERTYFIKAT 

Katowicki biurowiec .KTW I 
wyróżniony
Biurowiec .KTW I jako pierwszy w Polsce 
uzyskał certyfikat WELL Health-Safety 
Rating. Dokument ten dowodzi, że bu-
dynek został zaprojektowany w sposób 
funkcjonalny oraz że wdrożono w nim 
rozwiązania sprzyjające zdrowiu i bez-
pieczeństwu użytkowników.
Health-Safety Rating to system certyfika-
cji oceniający nowe oraz istniejące obiekty 
na podstawie analizy parametrów decy-
dujących m.in. o stopniu ryzyka rozprze-
strzeniania się chorób. Ocenie poddawane 
są urządzenia i instalacje, zasady opera-
cyjne oraz plany awaryjne na wypadek 
wystąpienia sytuacji kryzysowych. 

– Jednostka certyfikująca doce-
niła budynek .KTW I m.in. za efekty- 
wne i kompleksowe procedury sprząta-
nia i czyszczenia, w tym regularną de-
zynfekcję budynku przy zastosowaniu 
bezpiecznych dla użytkowników środ-
ków czystości. Pozytywnie oceniono 
także działania w zakresie utrzymania 
prawidłowego funkcjonowania instalacji 
wentylacji i klimatyzacji, które zapew-
niają wysoką podaż i jakość powietrza 
wewnątrz obiektu oraz minimalizują 
możliwość rozprzestrzeniania się wi-
rusów i bakterii ze względu na pracę 
tylko w świeżym powietrzu. Do otrzy-
mania certyfikatu przyczyniło się również 
przygotowanie budynku i pracowników 

na wypadek wystąpienia zdarzeń loso-
wych – mówi Kamil Krępa, dyrektor ds. 
komercjalizacji TDJ ESTATE.  (RED)

Inwestor kontynuuje budowę drugiej wieży 
kompleksu .KTW

W 2020 roku wielkość powierzchni .KTW I ob-
jętej nowymi umowami wyniosła łącznie ok. 
4,7 tys. m2, w tym wynajęto wszystkie po-
wierzchnie handlowo-usługowe w budynku. 
Wśród najemców dominowały firmy z sek-
tora IT, co wpisuje się w trendy obserwowane 
na katowickim rynku biurowym.

– Katowice ujęły nas swoją strategią zrównowa-
żonego rozwoju, gościnnym podejściem do przy-
jezdnych i apetytem na dynamiczny rozwój  
– mówi Jeremy Nass, Country Manager w Hyland
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE

Informatycy przejdą  
do wieży
ING Tech Poland utworzy nowe, większe 
biuro w Global Office Park powstającym 
przy ul. Mickiewicza. Ekspansja wiąże się 
także ze wzrostem zatrudnienia. Już w tej 
chwili to jeden z największych pracodaw-
ców w mieście z obszaru nowoczesnego 
biznesu. Spółka ma siedzibę w Katowicach.

Firma działa od 17 lat, świadcząc usługi 
informatyczne i operacyjne dla Grupy ING 
na całym świecie. W katowickiej siedzi-
bie i warszawskim oddziale pracuje 1,8 tys. 
osób, a do końca 2021 r. przyjętych zostanie 
kolejnych 1,5 tys. specjalistów. 

Na razie katowicki zespół ING Tech 
Poland działa w GPP Business Park przy 
ul. Konduktorskiej. Dla rozrastających się 
struktur przedsiębiorstwa konieczna jest 
nowa lokalizacja. Wybór padł na Global 
Office Park, czyli kompleks biurowo-usłu-
gowo-mieszkaniowy, który od grudnia 2019 
r. powstaje w kwartale ulic Dąbrówki, Mic-
kiewicza, Sobieskiego i Zabrskiej.

– Sukces naszej pracy zależy od otwar-
tości na nowych ludzi, inny punkt widze-
nia oraz bodźce do zmian. Dlatego tak 
ważne jest dla nas tworzenie dynamicz-
nego i sprzyjającego kreatywności śro-
dowiska pracy. Decyzja o  przeniesieniu 
głównej siedziby do zupełnie nowej loka-
lizacji to również wyraz zaufania ING oraz 
potwierdzenie dynamicznego rozwoju ING 
Tech Poland w długofalowej perspektywie 
– powiedział Paweł Michalik, szef ING 
Tech Poland.

Spółka wynajęła dla pracowników 14,5 
tys. m2 z 27,9 tys. m2 powierzchni dostęp-
nej w jednej ze 100-metrowych wież. To 
rekordowa umowa najmu na katowickim 
rynku biurowym. Dodatkowo na kolej-
nych 2 tys. m2 powstanie „Gravity Point” 
– strefa ogólnodostępna dla społeczno-
ści miasta, z której będą mogli korzystać 
zarówno pracownicy, jak i osoby spoza 
firmy. Spółka podaje, że podobne rozwią-
zanie sprawdziło się już w głównej siedzi-
bie ING w Amsterdamie, gdzie stworzono 
przestrzeń do współpracy pomiędzy bizne-
sem, uczelniami i lokalnymi przedsiębior-
stwami. Przeprowadzka ING Tech Poland do 

jednej z dwóch wież kompleksu Global Office 
Park, która zyska nową nazwę ING Tower, 
zaplanowana jest na lipiec 2022 r.

Oprócz dwóch realizowanych wież biu-
rowych w ramach Global Office Park ma 
powstać jeszcze trzeci budynek wysoko-
ściowy, w którym znajdą się mieszkania 
na wynajem. W styczniu trwały ostatnie 
prace wykończeniowe w czwartym obiekcie 
kompleksu, którym jest 6-kondygnacyjny 
biurowiec przy ul. Zabrskiej.

Zielono przy biurowcach
Przy ul. Chorzowskiej zakończyła się realiza-
cja drugiego etapu Face2Face Business Cam-
pus. Ostatnia faza prac przypadnie wiosną, 
kiedy między biurowcami będzie powstawać 
patio. Tymczasem na północy miasta ruszyły 
przygotowania do budowy energooszczęd-
nych budynków Eco City Katowice.

Drugi etap Face2Face Business Campus 
to 15-kondygnacyjny budynek o  prostej 
bryle, którego okna równomiernie roz-
dzielają jasne panele elewacji. Usytuowany 
wzdłuż ulicy biurowiec robi szczególnie do-
bre wrażenie po zmroku, gdy rozświetla się 
jego wnętrze.

Rok wcześniej ukończono pierwszy, 
7-kondygnacyjny budynek kompleksu, 
który jest dobrze widoczny od ul. Grund-
manna. Po zakończeniu głównych robót bu-
dowlanych przed inwestorem jeszcze prace 
związane z  zagospodarowaniem terenu.  
– Face2Face to  projekt wyjątkowy, po-
nieważ jego częścią jest duże zielone wie-
lofunkcyjne patio ulokowane między 
budynkami. Efekt tych prac będziemy 
mogli podziwiać w połowie 2021 roku – 
mówi Paweł Szarpak, senior project mana-
ger w dziale biur firmy Echo Investment, 
odpowiedzialnej za inwestycję.

Zaplanowano tu strefy, które mają pobu-
dzać do kreatywnej pracy, ale także pozwolą 
odpocząć. Patio, zaaranżowane we współ-
pracy z katowickim biurem projektowym 
Małeccy, pomieści boisko do gry w koszy-
kówkę na świeżym powietrzu, strefę relaksu 
z leżakami i ławkami, łąki kwietne.

W innej części miasta ciekawe rozwią-
zania dla pracowników przewiduje Grupa 
GPP. Z końcem ub. roku firma rozpo-
częła prace przy ul. Konduktorskiej, gdzie 

zamierza zrealizować Eco City Katowice. 
Pod nazwą kryje się nowoczesny zespół 
zabudowy biurowej, który tworzyć będą 
energooszczędne budynki i tereny z ziele-
nią urządzoną.

W tym przypadku sercem przestrzeni 
wspólnej stanie się Eco Square, czyli strefa 
rekreacyjno-wypoczynkowa. Wraz z oka-
lającą budynki 800-metrową ścieżką spa-
cerową i amfiteatrem w plenerze stanowić 
będzie 60 proc. powierzchni inwestycji.

Oprócz tego Eco City Katowice mają 
tworzyć cztery 7-kondygnacyjne bu-
dynki biurowe (po 8,6 tys. m2 każdy) 
oraz dwukondygnacyjny parking pod-
ziemny. Ponadto przewidziano tu ta-
rasy z zielenią i widokiem na centrum 
Katowic, podziemne parkingi dla rowerzy-
stów wraz z szatniami i prysznicami, stacje 
ładowania pojazdów elektrycznych, myjnię 
parową dla samochodów osobowych oraz 
szeroki wybór lokali usługowych na parte-
rze. Ciekawym rozwiązaniem będzie rów-
nież 3-kondygnacyjna, częściowo otwarta, 
strefa pracy wspólnej (tzw. coworking), 
która umożliwi elastyczne podejście do wy-
najmu powierzchni klientom.

W budynkach będą wprowadzone pro-
ekologiczne i energooszczędne rozwiąza-
nia, takie jak m.in. pozyskiwanie energii 
elektrycznej z paneli fotowoltaicznych i na-
turalnego chłodu z otoczenia, zastosowanie 
urządzeń zapewniających odzysk energii 
elektrycznej, wykorzystywanie gazowych 
pomp ciepła. W budynkach zaprojektowano 
innowacyjne systemy wentylacyjno-klimaty-
zacyjne, które mają pozwolić na podniesienie 
komfortu pracy i zdrowia użytkowników, 
co ma wpłynąć na wydajność pracy i spadek 
wskaźnika zachorowalności.

Na razie firma realizuje parking pod-
ziemny pod dwa biurowce. Prace te mają 
zakończyć się wiosną br.

Amerykanie na dłużej 
w Roździeniu 
Rockwell Automation, amerykańska 
firma z branży automatyki przemysłowej, 
przedłużyła umowę najmu hali produk-
cyjno-biurowej, tym samym gwarantu-
jąc na kolejne lata utrzymanie stanowisk 
pracy w Katowicach.

Górnośląska fabryka Rockwell Auto-
mation dostarcza komponenty automatyki 
przemysłowej na rynek afrykański, azja-
tycki i europejski, w tym rosyjski. Między-
narodowy gigant, który osiąga przychody 
przekraczające 6 miliardów dolarów rocz-
nie, po raz kolejny postawił na rozwój od-
działu w mieście.

To jedna z zaledwie kilkunastu fa-
bryk Rockwell Automation na całym 
świecie. Przedsiębiorstwo działa w po-
nad 100 krajach, zatrudniając łącznie ok. 
23  tys. pracowników, z których ponad 
2 tys. pracuje w Polsce. Firma jest obecna 
na naszym rynku od ponad 20 lat, a od 
2007 r. rozwija swój zakład produkcyjny 
w Katowicach.

W ostatnich tygodniach Rockwell Au-
tomation zdecydował się na przedłużenie 
umowy najmu w obiekcie przy ul. Roź-
dzieńskiej 49, planując tym samym rozwój 
swojej działalności w mieście. Budynek 
produkcyjny wraz z częścią biurowo-so-
cjalną ma ponad 17 tys. m2. W pobliżu znaj-
duje się Park Przemysłowo-Technologiczny 
Porcelana Śląska Park, a pod koniec ub. 
roku w sąsiedztwie miasto otworzyło Cen-
trum Przesiadkowe „Zawodzie”.

– Katowice przechodzą istotne 
zmiany, a transformacja miasta koncen-
truje się na najnowocześniejszych technolo-
giach, outsourcingu usług oraz innowacjach. 
Firmy mają tutaj również dostęp do wyso-
kiej jakości rynku pracy, co zwiększa atrak-
cyjność Katowic w regionie. Cieszymy się, 
że taki najemca jak Rockwell dostrzega te 
atuty i w rezultacie wzmacnia swoją pozy-
cję w tej lokalizacji – powiedział Rhys Evans 
z firmy Aviva Investors, która jest właścicie-
lem budynku.

Rockwell Automation zatrudnia rów-
nież pracowników w biurowcach przy uli-
cach Francuskiej i Konduktorskiej, gdzie 
specjaliści pracują nad technologicznym 
rozwojem oferty amerykańskiego przed-
siębiorstwa. – Katowiccy inżynierowie 
pełnią istotną rolę w rozwoju produktów, 
rozwiązań IT i usług naszej firmy. Jeste-
śmy zadowoleni z dotychczasowej lokali-
zacji w Katowicach – skomentował Dawid 
Idzior, członek zarządu Rockwell Automa-
tion w Polsce. 

(ZIT)
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ZMARŁ ERWIN SÓWKA
„Jak pójdę na tamten świat,  
to będę folowoł pierzy na łopocie…”

21 stycznia w szpitalu w Bogucicach zmarł 
Erwin Sówka, malarz prymitywista, emery-
towany górnik Kopalni Węgla Kamiennego 
„Wieczorek” w Janowie, ostatni z założycieli 
Grupy Janowskiej.

Erwin Sówka urodził się 18 czerwca 
1936 roku w Giszowcu. Po zakończeniu 
edukacji podjął pracę w elektrowni „Jerzy” 
przy kopalni „Giesche” (późn. KWK „Wie-
czorek”) w Janowie. Wówczas namalował 
swój pierwszy obraz. Po pewnym czasie 
został górnikiem w tej kopalni i przepraco-
wał w niej 38 lat. Łączył ciężką pracę w prze-
myśle z tworzeniem dzieł sztuki. Jego prace 
przedstawiają m.in. kobiece akty na tle 
Nikiszowca, bloków i ogródków działko-
wych.  W listopadzie 2017 roku redakcja 

„Naszych Katowic” przeprowadziła wy-
wiad z mistrzem Sówką. Tak wówczas opo-
wiadał o Śląsku, pracy i swojej twórczości:

– Przed laty Śląsk wyglądał inaczej. 
Praca była ciężka, a artysta pracujący jako 
górnik – to bardzo trudne połączenie. Ta 
symbioza artysty, malarstwa z ciężką pracą 
fizyczną. Dlatego z górników wychodzą 
najlepsi artyści. Praca i sztuka uczy pokory. 
Skończyłem przerzucać węgiel, ale jak pójdę 

na tamten świat, to będę folowoł pierzy na ło-
pocie (przerzucał pierze łopatą – przyp. red.).

– Maluję codziennie. Czasem tylko 
5 minut. Najlepiej jest malować rano, 
bo ćwierkają ptaki. Mam wtedy wenę twór-
czą. Tak to jest u artysty. Malowanie obrazu 
zajmuje od tygodnia do kilku. Uważam, 
że obraz nigdy nie jest skończony. Bo gdy 
już zakończę malowanie, to siadam, zaczy-
nam patrzeć i poprawiać. Najlepiej, gdyby 
ktoś go kupił i wyniósł. Mam nadzieję, 
że jeszcze dużo namaluję, ponieważ twier-
dzę, że właśnie teraz powstają moje najlep-
sze obrazy – przekonywał Erwin Sówka. 

Malowany świat Erwina Sówki jest 
pełen tajemniczości, kobiet, Boga i miło-
ści. Patrząc na jego obrazy, możemy po-
czuć i ujrzeć wartości ważne dla artysty. 
– Wiara, nadzieja i miłość. W moich obra-
zach wszystko się wokół tego kręci. Ludzie 

zapominają o tych słowach. A one są po-
nadczasowe. Dzisiaj nie ma romantyzmu. 
Artyści są wyuczeni, nie są prawdziwymi 
artystami z woli Bożej – dodał na zakoń-
czenie rozmowy artysta. 

Pogrzeb Erwina Sówki odbył się 25 
stycznia w kościele św. Anny na jego uko-
chanym Nikiszowcu. Malarz spoczął 
na cmentarzu w Janowie. 

– Ostatni raz miałem zaszczyt spotkać się 
z Mistrzem nieco ponad rok temu w Szopie-
nicach, gdy uroczyście otwieraliśmy zapro-
jektowany przez niego mural - poświęcony 
śp. K. Kutzowi. Podczas naszej rozmowy z 
każdego zdania przebijało niezwykłe przy-
wiązanie Erwina Sówki do „małej ojczyzny”, 
ale też humor i żywiołowość właściwa oso-
bom mającym połowę mniej lat w metryce 
- mówi prezydent Marcin Krupa. 

MICHAŁ MALINA

Z KLAUDIĄ ROKSELĄ, ETNOLOGIEM, WSPÓŁAUTORKĄ PROJEKTU GRYFNIE.COM, ROZMAWIA SŁAWOMIR RYBOK

Jak wytłumaczyć po angielsku: Kaj sie ciśniesz?
Sławomir Rybok: Pomimo pandemii i trudnej 
sytuacji firm rozpoczynamy cykl rozmów z lo-
kalnymi przedsiębiorcami, pokazując ich po-
mysły na biznes. Jak rodziło się Gryfnie, czyli 
pomysł na pokazanie regionalności?
Klaudia Roksela: Początkowo był to projekt 
skierowany głównie do młodego pokole-
nia, zachęcający do zaznajamiania się z na-
szą kulturą i śląską godką. Chodziło o to, 
żeby młodzi wiedzieli, skąd są i jak się tutaj 
godo. I nie sądziliśmy wtedy, że przyniesie 
nam jakikolwiek gelt. Gelt przyszedł dużo 
później. Zresztą chyba z każdym biznesem 
tak jest, że wymaga czasu. Zaczęliśmy od 
Facebooka i gryfnych słów, potem były dłuż-
sze teksty na stronie. Bez reklam, bez spon-
sorów. W końcu zdecydowaliśmy, że aby 
strona fajnie działała, zrobimy jakieś małe 
gyszynki. Zresztą sami je wykorzystywali-
śmy, gdy wybieraliśmy się do kogoś w go-
ściny. Naszym pierwszym produktem była 
kartka pocztowa, ale nie zwykła, bo dru-
kowana typograficznie! Teraz już mało kto 
tak drukuje. Potem wybraliśmy się na rajzy 
do Łodzi, by poszukać fajnej jakości tka-
nin, dzianin i oczywiście pań, które będą 
nam szyły to, co wymyślimy. Pamiętam, 
że w każdej wyprawie coś nam przeszka-
dzało. Dosłownie rzucano nam kłody 
pod nogi – kiedyś na przykład jechaliśmy 
za transportem leśnego drewna, gdy na-
gle jeden pal wypadł i przebiliśmy oponę. 
Na zapasie dojechaliśmy do Łodzi i kupi-
liśmy superbelkę 60 m drelichu. Udało się 
ją wcisnąć do corsy. I nigdy nie poddawali-
śmy się, choć było ciężko, bo żaden produ-
cent nie chciał zrobić małych ilości, np. 100 
sztuk skarpet. Produkcję trzeba było za-
cząć od tysiąca. Dla nas to było niemożliwe, 
oczywiście finansowo. Więc próbowaliśmy 
dalej, dzwoniliśmy, kilkakrotnie słysząc 
„nie”. Ale udało się! Pani Edyta powie-
działa, że nigdy nie miała do czynienia z tak 

wytrwałą osobą i łonaczy dla nas skarpety 
do dzisiaj.
Ubrania, książki, pocztówki, kubki... ale na 
Gryfnie widzę też wywiady, porady, felietony 
„Skond sie wzion”. Czyli nie tylko biznes, ale 
też edukacja?
Edukacja to podstawa! Zresztą, kiedy za-
czynaliśmy tworzyć Gryfnie, zakładaliśmy, 
że głównym naszym zadaniem będzie poka-
zywanie godki tak, by ludzie ją zapamiętali, 
żeby wiedzieli, co dane słowo znaczy. I to 
przyniosło gryfne efekty. Wiem to, bo często 
ktoś do nas pisze i dziękuje, że przypomnie-
liśmy dane słowo, bo on je pamięta z cza-
sów swojego dzieciństwa. Staramy się też 
wrzucać artykuły poświęcone naszej kul-
turze, z różnych dziedzin: przepisy na ulu-
bione , trochę muzyki, literatury. 

Jeśli mamy możliwość i czas, idziemy do 
przedszkoli i organizujemy spontaniczne 
zajęcia dla najmłodszych, żeby wsłuchały 
się w piękno mowy. Mówię wam, z jakim 
zaciekawieniem słuchają!
Podobno w sklepie godocie po ślonsku, a czy 
kupują u was tylko Ślązacy?
Umiejętność posługiwania się mową ślą-
ską w naszym sklepie wśród sprzedawców 
to obowiązek. A jeśli chodzi o klientów, to 
są to osoby głównie godające, ha, nawet le-
pij łod nos. Bardzo jim dziynkujymy, bo łod nich 
sie uczymy. Do tego podsuwają nam pomysły 
na kolejne produkty. Także to jest nasz skarb. 
Naszym skarbem są też osoby nieznające ślą-
skiego, ale próbujące się zasymilować z re-
gionem. Kupują w Gryfnie, bo chcą się czuć 
tutaj dobrze i być zaakceptowanym przez 

tutejszych. Kolejną grupą klientów są obco-
krajowcy, którzy chcą mieć jakąś pamiątkę. 
Pamiętam, kiedyś przyszła do sklepu ro-
dzina z azjatyckimi rysami. Jakbyście widzieli 
radość na ich twarzach i ciągłe pytania: co to 
znaczy? A jak wytłumaczyć Azjacie po angiel-
sku, co znaczy powiedzenie Kaj sie ciśniesz?, 
abo Ja, mhm? To je łogiyń!!! Zapraszamy też do 
naszych Katowic! Choć tu nie mieszkamy, ale 
pracujemy już tak długo, że traktujemy je jako 
nasze. Miasto jest tak gryfne i zróżnicowane 
architektonicznie. Robimy tutaj dużo sesji 
fotograficznych prezentujących nasze pro-
dukty, ale też same miasto. A kiedy mamy 
czas, przechadzamy się po parku Kościuszki 
lub w okolicach Strefy Kultury, wymyślając 
kolejne gryfne tematy.
Jak radzicie sobie w trudnym czasie pande-
mii? Czy mogliście liczyć na pomoc ze stro-
ny miasta?
Ten czas nie był i nie jest łatwy dla ni-
kogo. A ubrania, kubki, książki nie są pod-
stawową potrzebą człowieka. Ale staramy 
się rozwijać, robić nowe rzeczy, nie pod-
dawać się. Choć był taki moment na po-
czątku: załamka, bezsilność, strach przed 
zamknięciem. Ale wtedy usiedliśmy z mę-
żem tak jak na początku działalności i po-
traktowaliśmy ten czas tak samo jak nasze 
początki, czyli że zaczynamy od nowa i mu-
simy dokładać wielu sił, żeby ludzie o nas 
nie zapomnieli. Także codziennie wrzuca-
liśmy na insta i fejsa wpis, robiliśmy kon-
kursy, sondy, nowe produkty, by pokazać, 
że warto o nas dbać, bo robimy kawał dobrej 
roboty. Ponieważ była też możliwa pomoc ze 
strony miasta Katowice w postaci obniżenia 
stawki czynszu na jakiś okres, skorzystali-
śmy z niej i to nas też uratowało. Prawda jest 
taka, że jeśli nie ma dochodów na tym sa-
mym poziomie, to każda pomoc jest ważna, 
żeby przetrwać. I ta nasza praca przyniosła 
efekty, mogliśmy utrzymać ludzi i sklepy. 
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STREET ART

Szlak katowickich murali: Milo Banachowicz
Murale cieszą się coraz większą po-
pularnością. Także w Katowicach po-
wstaje ich coraz więcej. W listopadzie 
2020 roku miasto uruchomiło stronę 
murale.katowice.eu, na której prezen-
tuje większość z nich. Za każdym dzie-
łem stoi artysta. Elewację katowic-
kiej Fabryki Porcelany zdobią murale, 
których autorami są Milo Banacho-
wicz i Miłosz Konieczko, studenci ka-
towickiej ASP i twórcy projektu Łata 
Miasta. O pracy nad wielkoformatowy-
mi dziełami, znaczeniu street artu dla 
kultury i jego obecności w przestrzeni 
miejskiej z Milo Banachowiczem rozma-
wiała Martyna Mędrek.

Martyna Mędrek: Skąd pomysł, żeby zająć 
się street artem?
Milo Banachowicz: Wszystko zaczęło się 
na studiach. To wtedy zacząłem bawić 
się w street art. W pracowni multimediów 
wraz z Miłoszem Konieczko stworzyliśmy 
pierwszy zarys naszego wspólnego pro-
jektu, który stał się nieoczekiwanie począt-
kiem dalszych działań. Nasz pomysł bardzo 
szybko okazał się unikatowy, poprzez wy-
korzystanie wybrakowanej lub zniszczonej 
przestrzeni publicznej jako medium. W ten 
sposób zaczęliśmy stawiać w mieście na-
sze pierwsze streetartowe kroki oraz po-
znaliśmy kilka osób ze streetartowego 
podwórka. 
Wraz z Miłoszem Konieczko stworzyliście 
murale na ścianie w dawnej Fabryce 
Porcelany. Jeden z nich to czarno-biały mural 
ze wzorem przypominającym trochę labirynt.
Czarno-biały mural na ścianie przy Fa-
bryce Porcelany to część projektu Łata 
Miasta. Wzór układany jest z 4 różnych 
kwadratów, które można dowolnie ze sobą 

składać i zestawiać. W ten sposób tworzymy 
charakterystyczną siatkę. Mural przy ul. 
Porcelanowej jest największym dziełem 
Łaty Miasta. Pozostałe wrzuty są tymcza-
sowe. Tworzone są metodą plakatową. Dru-
kowane na zwykłym papierze, a następnie 
przyklejane w różnych wyciętych lub wy-
brakowanych elementach tkanki miejskiej. 
Naszą Łatę można znaleźć w różnych czę-
ściach miasta, ale czasami trzeba spoj-
rzeć tam, gdzie zwykle nie spodziewamy 
się zobaczyć nic ciekawego. Staramy się 
również z Miłoszem dokumentować nasze 
dokonania na Instagramie @lata_miasta.
Jaką rolę pełni w przestrzeni miejskiej 
street art?

Od swoich początków miał on speł-
nić pewne zadanie. Street art wtedy,  
a konkretnie tagowanie ścian, miało na celu 
zaznaczanie swojego terytorium. W czasie II 
WŚ w Polsce służył on zagrzewaniu sprzy-
mierzeńców do dalszej walki czy później 
pokazywaniu sprzeciwu wobec panującej 
władzy. Przez wiele dekad postrzeganie, 
jak i funkcja street artu się zmieniły. Obec-
nie powstaje z różnych przyczyn. Niektóre 
dzieła mają edukować odbiorców, inne zwra-
cać uwagę na poważne problemy, a jeszcze 
inne pełnią role czysto estetyczne. 
Czy Katowicom potrzebne są murale? 
Każde miasto potrzebuje murali 
oraz graffiti. Murale wprowadzają 

trochę życia w szare lub pastelowe mury 
miasta. Nawet te, które nie mają przeka-
zywać żadnej treści, a po prostu upiększać 
przestrzeń, sprawiają, że identyczne mury 
różnych miast stają się wyjątkowe.
Masz swój ulubiony?
Trudno wybrać mi jeden ulubiony mu-
ral z Katowic. Nie wiem nawet, czy wi-
działem wszystkie. Bardzo lubię mural 
Hyuro „#DZIEWCZYNA Z KARABI-
NEM” na ulicy Gliwickiej 58, albo „Pyr-
lik i żelosko” Vova Vorotniova przy ul. 
Morawa 5. Najbardziej podobają mi się te 
nieskomplikowane, które niosą ze sobą ja-
kiś przekaz lub pozwalają sobie ten prze-
kaz dopowiedzieć. 
Czy murale robione „na zamówienie” urzędów 
miast nadal posiadają równoznaczną wartość 
dodaną, co te, które ktoś stworzył z własnej 
inicjatywy? 
Trudno powiedzieć, czy motywacja 
stworzenia muralu wpływa na jego war-
tość. W większości murale powstają 
na zlecenie lub przynajmniej za zgodą 
właściciela budynku. Co za tym idzie, ktoś 
musi zatwierdzić przedstawiany projekt. 
Dla mnie najważniejsze jest to, jak mu-
ral wygląda skończony i czy pasuje do 
otoczenia. 
W Katowicach na ścianach powstają murale 
przedstawiające postaci historyczne, 
takie jak Wojciech Korfanty czy Maria 
Skłodowska-Curie. Czy twoim zdaniem 
to dobry pomysł na upamiętnienie ich 
w przestrzeni miasta?
Zdecydowanie dobry. Podobizny znanych 
postaci edukują społeczeństwo i kulty-
wują pamięć o nich. Większość murali, 
które przedstawiają czyjś portret, nie tra-
fia w moje gusta, mimo to doceniam i cieszę 
się, że powstają również takie dzieła. 

BUDŻET OBYWATELSKI

Biblioteczne centrum spotkań
W 2020 roku zrealizowano szereg za-
dań wybranych przez mieszkańców pod-
czas głosowania w VI edycji budżetu 
obywatelskiego. Wśród 152 projektów 
znalazła się spora liczba tych realizo-
wanych w oddziałach Miejskiej Biblio-
teki Publicznej (MBP). Ze środków BO 
oprócz tradycyjnych nowości wydawni-
czych – w postaci papierowej i audio-
booków – poszczególne siedziby bi-
blioteki zakupiły również… konsole oraz 
gry planszowe.
Od paru miesięcy mieszkańcy mają możli-
wość korzystania w bibliotekach z zasobów 
gier planszowych oraz gier elektronicznych. 
To także zasługa wnioskodawców, któ-
rzy w ostatnich edycjach zgłaszali swoje 
pomysły na ulepszenie przestrzeni MBP. 
Projekty dotyczące doposażenia kolejnych 

filii najwyraźniej spodobały się mieszkań-
com, bo przyglądając się kilku ostatnim 
edycjom BO, można zauważyć wzrost zgło-
szeń i wyboru podobnych inicjatyw. 

Pierwszą zapowiedzią większych zmian 
był projekt „Biblioteka na miarę XXI wieku” 
sprzed prawie trzech lat. Projekt Tomasza 
Pelca dotyczący Filii nr 26 MBP w Murc-
kach i mający na celu poszerzenie działal-
ności biblioteki spowodował, że ta stała 
się nowym miejscem spotkań na kultu-
ralnej mapie dzielnicy. W nowej, większej 
przestrzeni znalazły się, poza książkami, 
także gry planszowe, stół multimedialny, 
konsola PlayStation 4 czy kontrolery 
Move i VR. W kolejnych dwóch edycjach BO 
dzięki głosom mieszkańców biblioteka przy 
ul. Goetla 2 znacząco poszerzyła kolekcję 
tytułów planszówek i gier multimedialnych 

dla najmłodszych, jak i nieco starszych użyt-
kowników. Natomiast w zeszłym roku dzięki 
podobnemu projektowi do Filii nr 28 MBP 
przy ul. Uniczowskiej 36 trafiła konsola 
XBOX One.

Oprócz książek i audiobooków w biblio-
tekach istnieje również możliwość wypoży-
czania gier planszowych. W październiku 
zeszłego roku otwarto tzw. bibliotekę 
planszówek, dzięki czemu na okres dwóch 
tygodni gry karciane i planszowe można wy-
pożyczać już w dziewięciu placówkach (filie 
nr 3, 10, 11, 14, 17, 19, 26, 27 i 30). Wśród setek 
tytułów znajdujących się w zasobach biblio-
tek wymienić można te najpopularniejsze, 
jak chociażby: „Azul”, „Catan”, „Monopoly”, 
„Dixit”, „5 sekund”, „Wsiąść do pociągu”, 
„Potwory w Tokio” czy „Harry Potter: Ho-
gwarts Battle”. Uruchomienie wypożyczalni 

gier było możliwe również za sprawą pro-
jektów zgłaszanych i wybieranych w BO. 
Dzięki głosom mieszkańców w zeszłym roku 
wzbogacono kolekcję filii w Dąbrówce Ma-
łej i Murckach, a w nadchodzących miesią-
cach nowe tytuły gier trafią m.in. do bibliotek 
na Dębie czy na os. Tysiąclecia. 

We wrześniu ubiegłego roku, w ramach 
głosowania w VII edycji BO, do realizacji wy-
brano 23 projekty o charakterze bibliotecz-
nym o łącznej wartości blisko 500 tysięcy 
złotych. Suma ta pokryje koszty nie tylko 
zakupu gier planszowych, nowych tytułów 
książkowych czy audiobooków, ale też orga-
nizacji spotkań autorskich oraz warsztatów. 

W marcu ruszy nabór wniosków do VIII 
edycji budżetu obywatelskiego.  
Więcej na www.bo.katowice.eu.
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PROJEKTY DLA MIESZKAŃCÓW ZAWODZIA, SZOPIENIC I BUROWCA

Dużo się dzieje blisko Ciebie!
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Spo-
łeczności Lokalnej „Mocni Razem” od 
kilku lat aktywizuje i integruje miesz-
kańców Szopienic, Burowca i Zawodzia. 
Stowarzyszenie w partnerstwie z mia-
stem Katowice realizuje dwa nowe 
projekty: Centrum Społecznościowe 
Szopki etap II oraz Centra Społeczno-
ściowe w Śródmieściu i Zawodziu. 
W Zawodziu stowarzyszenie nadal prowa-
dzi Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. 
Łącznej 2-4, w ramach którego działa:

Klub Mieszkańca dla osób w wieku 26–
59, gdzie mogą zyskać wsparcie w podej-
mowaniu inicjatyw na rzecz społeczności 
lokalnej, w rozwoju umiejętności liderskich, 
pozyskiwaniu środków na działania,

Klub Wolontariusza dla osób w wieku 
15–25 lat, które chcą poprzez wolontariat 
zdobywać doświadczenie i nabywać no-
wych umiejętności przydatnych na rynku 
pracy, a jednocześnie pomagać innym

Dzielnicowa Akademia Seniora dla osób 
60+, oferująca kawiarenki sąsiedzkie, punkt 

porad i informacji obywatelskiej oraz multi-
medialna akademia seniora, która przybliża 
seniorom nowe technologie.

Więcej pod nr. tel. 881 454 543  
oraz na Fb: CALZawodzie.

W Szopienicach przy ul. Brynicy 7 sto-
warzyszenie prowadzi Centrum Animacji 
Młodzieżowej (CAM) Kotłownia dla mło-
dzieży w wieku od 13 do 26 lat. W CAM 
można miło spędzić czas, ale przede wszyst-
kim rozwijać pasje, zainteresowania i umie-
jętności poprzez udział w spotkaniach 
edukacyjnych, szkoleniach. 

Więcej pod nr. tel. 729 974 629  
oraz na Fb: CAMSzopienice.

Wszystkie działania są bezpłatne, 
współfinansowane ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, środków Urzędu 
Miasta, a także wkładu własnego Stowarzy-
szenia Mocni Razem. Miejsca są dostępne dla 
osób niepełnosprawnych.  (RED)

KATOWICE DLA SENIORA
Nabór kandydatów  
na członków Rady Seniorów 
Miasta Katowice

Seniorze, zgłoś się i działaj!
Na początku lutego wystartował nabór kan-
dydatów na członków Rady Seniorów Mia-
sta Katowice. Kto może wejść w jej skład? 
Mieszkańcy Katowic – przedstawiciele se-
niorów, którzy ukończyli 60 lat, oraz przed-
stawiciele: organizacji pozarządowych 
działających na rzecz osób w wieku senio-
ralnym, klubów seniora, uniwersytetów 
trzeciego wieku, podmiotów działających 
na rzecz osób starszych w Katowicach. Rada 
Seniorów jest organem doradczym wobec 
władz miasta, opiniującym i inicjatywnym.  
– Rada Seniorów w tym trudnym czasie 
pandemii ma ograniczone możliwości dzia-
łania, ale mimo to staramy się być aktywni, 
bierzemy czynny udział w różnych działa-
niach, wykorzystując łączność internetową 
na różnych platformach. Promujemy zdrowy  
i aktywny sposób życia seniorów. Aktywnie 
współpracujemy z Policją, która prowadzi 
akcję „Bezpieczna Przystań – seniorze nie 
nie daj się oszukać”, współpracujemy ze 
Strażą Miejską i Federacją Konsumentów. 
Byliśmy jednym z inicjatorów akcji „Ma-
seczka dla seniora” i włączyliśmy się w szy-
cie maseczek dla potrzebujących – mówi 
Regina Szołtysik, przewodnicząca Rady 
Seniorów kończącej się kadencji. 

Kandydatów na członków rady mogą 
zgłaszać organizacje pozarządowe dzia-
łające na rzecz osób starszych, kluby se-
niora, uniwersytety trzeciego wieku, rady 
jednostek pomocniczych miasta Katowice, 
grupy inicjatywne 20 seniorów. Seniorzy 

mogą zgłaszać kandydatury za pośrednic-
twem tych podmiotów. Do rady wejdzie 
15 osób, które uzyskają największą liczbę 
głosów. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia kandy-
data na członka Rady Seniorów (dostępną 
na stronie: www.katowice.eu, zakładka Dla 
mieszkańca – Dla seniorów), w zaklejonej 

kopercie, wraz z dopiskiem „Wydział Po-
lityki Społecznej – Zgłoszenie kandydata 
na członka Rady Seniorów Miasta Kato-
wice”, należy złożyć w kancelarii Urzędu 
Miasta Katowice, ul. Rynek 1, do 15 lutego. 
Wyniki głosowania uwzględniające liczbę 
głosów uzyskanych przez poszczegól-
nych kandydatów oraz informację o tym, 
którzy kandydaci weszli w skład Rady 
Seniorów, znajdą się na stronie www.ka-
towice.eu w ciągu 7 dni od daty zakończe-
nia głosowania.

Informacje oraz odpowiedzi na zapytania 
można uzyskać u pani Gizeli Przeor z Wy-
działu Polityki Społecznej Urzędu Miasta 
Katowice, tel. (32) 25 93 780, e-mail: gizela.
przeor@katowice.eu. 

Rada Seniorów Miasta Katowice  
pełni dyżury pod numerem telefonu:  
536 569 236  
w każdy wtorek i czwartek  
w godz. 11.00–13.00;  
adres mailowy:  
rada.seniorow@katowice.pl

MIASTO

MOPS i COP 
przeprowadzą się  
do nowej siedziby
Miasto sfinalizowało transakcję nabycia bu-
dynku przy ul. Wita Stwosza 7. Po remoncie 
pod ten adres przeniesie się katowicki MOPS, 
który obecnie znajduje w dwóch placówkach  
– przy ulicy Jagiellońskiej i Francuskiej. 
– Dzięki funkcjonowaniu w jednym bu-
dynku możliwe będzie sprawniejsze działa-
nie MOPS-u – mówi Michał Łyczak, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta. Dodatkowo część 
budynku zostanie udostępniona na potrzeby 
Centrum Organizacji Pozarządowych.  
– Obecna siedziba przy ul. Kopernika jest bar-
dzo mała, brakuje tu chociażby salek do spo-
tkań prowadzonych przez przedstawicieli tych 
organizacji – dodaje rzecznik. Do budynku 
przy ul. Wita Stwosza 7 mają przenieść się także 
organizacje kombatanckie.

Miasto nabyło budynek od Agencji Han-
dlowej „CENTROSTAL” S.A. Akt notarialny 
sporządzono 30 grudnia 2020 r. Transakcja 
opiewa na kwotę niecałych 15 mln zł. Budynek 
ma powierzchnię użytkową ok. 5 tys. m2.  

SPIS POWSZECHNY 2021
NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
Od 1 kwietnia w Polsce przeprowadzony bę-
dzie Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań. W związku z tym trwa – ogło-
szony przez Gminnego Komisarza Spisowego  
– otwarty nabór kandydatów na rachmi-
strzów. Termin składania ofert upływa 9 lu-
tego. Szczegóły na bip.katowice.eu. 
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UKAZAŁA SIĘ BIOGRAFIA HENRYKA SŁAWIKA 

Bohater trzech narodów 
Opublikowana przez katowicki oddział 
IPN prawdziwie monumentalna publika-
cja Tomasza Kurpierza „Henryk Sławik 
1894–1944. Biografia socjalisty” to, jak 
celnie zauważył niedawno Andrzej Gra-
jewski, „zajmujący i przejmujący” opis 
dojrzewania bohatera do heroizmu. Tak, 
był Sławik postacią bez wątpienia he-
roiczną i rozpłomieniającą wyobraźnię, 
czego podkreślanie akurat w przypadku 
historycznych prac naukowych atutem 
wcale być nie musi. Tu pożądany jest ra-
czej ogląd chłodno-obiektywny, emo-
cje mu nie służą. Jak zatem pogodzić 
te sprzeczne żywioły? Jak wyświetlić 
możliwie pełną prawdę? 
Inny istotny kontekst zadania, którego 
podjął się Kurpierz, to zmienne losy wie-
ści o Sławiku. Przez długie lata przeby-
wał przecież w informacyjnym „czyśćcu”, 
przypominany na krótko i instrumentalnie 
(1968), a powolne docieranie do społecznej 
świadomości rangi jego czynu znaczyły uję-
cia o charakterze zdecydowanie popular-
nym. Roiło się w nich zresztą od błędów, 
czasami dość poważnych. Przede wszyst-
kim jednak koncentrowały się na węgier-
skim okresie życia Sławika i pomocy dla 
polskich Żydów, inne fakty, aspekty i wątki 
traktując dość marginalnie. Wspomniane 
mankamenty dające się zrozumieć i wy-
tłumaczyć gorliwością wyrównywania 
rachunku „informacyjnej krzywdy” tracą 
na znaczeniu, kiedy porównać je z dotych-
czasowym brakiem wiarygodnej, a nie 
hagiograficznej odpowiedzi na pytanie: z ja-
kiego świata wyłania się ta zdumiewająca 
postać? Co dziś można jeszcze ustalić ponad 
wszelką wątpliwość? Jaki był dom rodzinny 
Sławika? Środowisko? Formująca działal-
ność w okresie wczesnej dojrzałości? 

Historiografia i jej szczególny ro-
dzaj, czyli właśnie biografistyka muszą 

zadbać o takie informacje. W przeciw-
nym razie portrety ludzi i czasów pozo-
stają niepełne, wyzute z genezy, nie do 
końca uwierzytelnione. W końcu czas za-
ciera znaki i ślady, pozostają domniema-
nia i mity, a te w zderzeniu z kryterium 
prawdy szans większych nie mają. 

Większości danych autor musiał szu-
kać na własną rękę w przeróżnych źró-
dłach i archiwach, co zajęło mu wraz 
pisaniem książki ni mniej, ni więcej, tylko 
całą dekadę. Efekt osiągnął prawdziwie 
imponujący. Losy Sławika zostały ujęte 
całościowo bez ograniczania się jedynie 
do suchej faktografii, bo stosując swoisty 
metodologiczny zoom, autor przybliża 
to, co indywidualne i prywatne („życie 
bohatera”), po czym z maestrią zmienia 

parametry i z oddalenia, już w szerszym 
planie rejestruje „tło epoki”. To właśnie de-
cyduje o rytmie, o „nerwie” i atrakcyjności 
całej pracy, nie mówiąc już o tym, że pozwala 
zachować maksymalny obiektywizm relacji.


Książkę budują dwie zasadnicze czę-

ści. Już we wstępie Kurpierz wyjaśnia, 
że pierwsza dotyczy międzywojnia, a w niej 
m.in. rozdziały poświęcone dzieciń-
stwu i młodości Sławika, ukazujące jego 
udział w powstaniach śląskich i kampanii 
plebiscytowej, pracę redakcyjną w „Gaze-
cie Robotniczej”, obecność w najwyższych 
regionalnych władzach PPS i bycie radnym 
Katowic (1928–1930). Po raz pierwszy tak 
wszechstronnie i tak interesująco poka-
zano te wszystkie labirynty i meandry ów-
czesnej polityki, pośród których bohater 
książki musiał się poruszać, dokonując wy-
borów na własną rękę, podejmując decyzje 
trudne i – co tu dużo mówić – arcyryzy-
kowne (płacił nieraz słoną cenę), słowem: 
zdając naprawdę ważny egzamin – nie 
bójmy się tu wielkich słów – z bycia czło-
wiekiem dzielnym. Istotny dla całości pod-
tytuł „Biografia socjalisty” staje się w pełni 
zrozumiały dopiero po przeczytaniu tych 
właśnie stron. Nie tylko zresztą podtytuł, 
ale i cała światopoglądowo-etyczna wizja, 
której Sławik był wierny i która determinuje 
jego postawę w dalszym życiu. 

I część druga – losy Henryka Sławika 
na Węgrzech w czasie II wojny światowej. 
Czyli poznanie Józsefa Antalla, prezeso-
wanie Komitetowi dla spraw Opieki nad 
Polskimi Uchodźcami, fundamentalnie 
ważny udział w akcji ratowania ludności 
żydowskiej, aż po losy Sławika i jego ro-
dziny po wkroczeniu Niemców na Węgry. 
Aresztowanie przez Gestapo, męczeń-
stwo i śmierć w Mauthausen-Gusen. Epilog 

kończący książkę wyświetla jeszcze splą-
tane, niezwykle dramatyczne losy ro-
dzin Sławika i Antalla po wojnie. Zawiera 
też opis przywracania pamięci i różne 
formy upamiętniania.


Piękny, bardzo wyrazisty w swojej 

bryle i mocno już wrosły w miejski pejzaż 
pomnik Sławika i Antalla w Katowicach 
skłania dzisiaj do wielu refleksji. Można 
głęboko się zamyślić nad „historyczną spra-
wiedliwością”, nad „troską o pamięć” i nad 
skutecznością szlachetnych działań ludzi, 
którzy do powstania tego monumentu do-
prowadzili. Można też z goryczą zadumać 
się nad niewspółmiernością czynów wiel-
kich i ich obecnością w świadomości dal-
szych pokoleń. Bo świat nie stoi w miejscu. 
Świat ciągle przyspiesza, zmieniając gorącz-
kowo kolejne narracje, wizerunki bohate-
rów, podwyższając lub zmniejszając cokoły. 

Praca Tomasza Krupierza zakotwicza 
raz na zawsze owo „dojrzewanie do hero-
izmu” w sferze ujętych całościowo kon-
kretów i rekonstruowanych z pietyzmem 
faktów. Określenie „pomnikowa” wydaje się 
tu z wielu powodów uzasadnione. 

(MACIEJ SZCZAWIŃSKI)

Henryk Sławik (1894–1944). Przed 1918 r. szu-
kający pracy robotnik, żołnierz i jeniec w pru-
skim mundurze w obozie na Syberii, potem 
powstaniec śląski, dziennikarz i polityk Polskiej 
Partii Socjalistycznej. Ideowy antykomunista 
walczący o prawa najuboższych. W 1939 r. 
los rzucił go na Węgry, gdzie ze swym przyja-
cielem Józsefem Antallem przyczynił się do 
uratowania tysięcy osób, w tym wielu polskich 
Żydów. W 1990 r. uhonorowany tytułem Spra-
wiedliwy wśród Narodów Świata, a w 2010 r. 
Orderem Orła Białego.

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

Prezydent nagrodzi społeczników
Do 10 lutego można składać wnio-
ski o przyznanie Nagrody im. Józefa 
Kocurka w dziedzinie działalności spo-
łecznej oraz Nagrody Prezydenta Miasta 
Katowice za działalność charytatywną. 
Zapraszamy mieszkańców i organizacje 
pozarządowe do składania propozycji, 
kogo nagrodzić w tym roku. 
Nagroda im. Józefa Kocurka w dziedzi-
nie działalności społecznej przyznawana 
jest od 2012 roku. Wśród laureatów byli 
do tej pory przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, mieszkańcy prowadzący 
aktywność społeczną w dzielnicach lub 
działalność branżową, np. w zakresie 
edukacji przyrodniczej i leśnej czy pro-
mocji aktywności górskiej wśród młodego 

pokolenia, a także organizacja pozarzą-
dowa, która otrzymała nagrodę za cało-
kształt swojej działalności. 

Druga z nagród – za działalność cha-
rytatywną – przyznana będzie po raz 
pierwszy. – Mając na uwadze różne formy 
aktywności mieszkańców, a z drugiej 
strony doceniając działalność charyta-
tywną mieszkańców i organizacji poza-
rządowych polegającą na niesieniu pomocy 
potrzebującym, prezydent Marcin Krupa 
podjął decyzję o ustanowieniu nagrody 
za działalność charytatywną – mówi 
Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta 
ds. organizacji pozarządowych. Nagroda 
będzie przyznawana osobom fizycznym 
lub organizacjom pozarządowym, które 

prowadziły działalność na rzecz miesz-
kańców, np. w zakresie pomocy rodzi-
nom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, 
działalności na rzecz integracji i reinte-
gracji zawodowej i społecznej osób za-
grożonych wykluczeniem społecznym, 
działalności na rzecz osób niepełnospraw-
nych, przeciwdziałania uzależnieniom i pa-
tologiom społecznym.

W ramach każdego z naborów prze-
widziano nagrodę główną i po dwa 
wyróżnienia. W przypadku pytań pro-
simy o kontakt telefoniczny (32 259 37 46 
lub 32 259 31 18) lub mailowy (agnieszka.
lis@katowice.eu). Więcej informacji 
na stronie http://bit.ly/3bzGoiN.  (RED)

Dotychczasowi 
laureaci Nagrody 
im. Józefa Kocurka

Ignacy Walenty Nendza
 Stowarzyszenie  
HUFIEC ZHP KATOWICE
Elżbieta Zacher 
Bolesław Bobrzyk
Jadwiga Charyga
Bogdan Nowak
s. Anna Bałchan 
Eugeniusz Poloczek
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ODBIÓR NATURALNYCH CHOINEK PRZEZ MPGK

Co zrobić z choinką po świętach?
Gdy nie mamy możliwości posadzenia 
naszego świątecznego drzewka w ogród-
ku, co byłoby najlepszym rozwiązaniem, 
lub choinka już uschła, z pomocą przyj-
dzie miasto – pracownicy MPGK będą 
odbierać choinki od właścicieli domów 
jednorodzinnych w lutym przy pierwszym 
terminie odbioru odpadów ulegających 
biodegradacji, a sprzed nieruchomości 
wielorodzinnych w lutym przy pierwszym 
terminie odbioru odpadów wielkogaba-
rytowych – właściciele takich nierucho-
mości (np. spółdzielnie mieszkaniowe) 
powinni wyznaczyć miejsce ich wyrzu-
cenia i przekazać tę informację MPGK. 
W praktyce pracownicy Miejskiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy-
znają, że wywożą choinki niemal cały 
styczeń i luty, w terminach zgodnych z ogól-
nym harmonogramem, tzn. w dniach od-
bioru gabarytów w przypadku zabudowy 
wielorodzinnej lub odpadów z kategorii 
bio – w przypadku zabudowy jednorodzin-
nej. W kolejnych miesiącach, nawet do maja 
zdarzają się pojedyncze przypadki zgło-
szeń o potrzebie odbioru choinek natural-
nych. One także są realizowane. Co ciekawe, 
zdarzają się nawet przypadki wyrzucania 
drzewek razem z ozdobami. 

– Nie jest dla nas problemem częstszy 
niż pierwotnie zakładany odbiór choinek. 
Prosimy jednak mieszkańców, żeby brali 
pod uwagę ogólny harmonogram wywozu. 

Niestety często wystawiają oni choinki, tak 
jak i inne wielkie gabaryty, znacznie przed 
terminami lub zaraz po odbiorze. Ważne 
też, aby drzewko było odpowiednio przy-
gotowane do dalszego recyklingu – przede 
wszystkim pozbawione ozdób, elementów 
szklanych, metalowych czy plastikowych, 
oraz naturalnie doniczek. Warto także za-
znaczyć, że zawsze istnieje również moż-
liwość samodzielnego, nieodpłatnego 
przekazania choinek do jednego z czte-
rech gminnych punktów zbierania odpa-
dów, czynnych od poniedziałku do soboty 
– wyjaśnia Antoni Ostrowski, kierownik 
Działu Transportu MPGK Katowice. Więcej 

na www.mpgk.com.pl/dla-mieszkancow/
punkty-zbiorki-odpadow.

Zebrane choinki trafiają do należącego 
do MPGK Zakładu Odzysku i Unieszko-
dliwiania Odpadów. Drzewka naturalne 
zostają rozdrobnione i po przejściu od-
powiednich procesów technologicznych 
stają się składnikiem środka poprawia-
jącego właściwości gleby. Ten zaś trafia 
zwykle jako nawóz pod trawniki i rośliny 
ozdobne na użytkach zielonych oraz do 
rekultywacji terenów zdegradowanych. 
Drzewka sztuczne są z kolei traktowane jak 
złom i przechodzą typową dla nich drogę 
recyklingu.  (MM)

MOPS APELUJE

Bądźmy czujni wobec 
osób bezdomnych 
i potrzebujących
Nasza czujność może uratować życie 
osobom bezdomnym, szczególnie w cza-
sie dużych mrozów. Nigdy nie wiemy, 
jaka tragedia kryje się za tym, że ktoś 
znalazł się na ulicy bez dachu nad głową. 
– W Katowicach działamy na tym polu między-
sektorowo i partnersko. Zawsze możemy też 
liczyć na dużą wrażliwość mieszkańców i pro-
fesjonalizm służb. Wciąż rozwijamy nowe na-
rzędzia wsparcia, np. streetworking, który 
koncentruje się nie tylko na dostarczaniu ciepłej 
strawy czy napoju, lecz także na bezpośred-
nim docieraniu do osób bezdomnych w sposób 
przemyślany oraz zintegrowany. Dzięki temu 
analizujemy też miejsca skupisk osób bez-
domnych i możemy skuteczniej im pomagać 
– podkreśla Agata Mryc, zastępca dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Al-
berta na zlecenie miasta Katowice realizuje 
streetworking wśród osób bezdomnych. To 
skuteczne narzędzie wsparcia i łagodzenia 
problemu „bezdomności ulicznej”, szczegól-
nie w dobie pandemii. – Dziękuję społecz-
nikom, mieszkańcom i służbom miejskim 
za zaangażowanie i empatię w pomaganiu 
osobom dotkniętym bezdomnością – mówi 
Agata Mryc. I apeluje: – Zwracam się z prośbą 
do wszystkich mieszkańców Katowic o za-
chowanie szczególnej czujności wobec osób 
bezdomnych na klatkach, korytarzach, w piw-
nicach, strychach oraz innego typu pomiesz-
czeniach niemieszkalnych.

Prosimy o zgłaszanie informacji na temat 
osób wymagających pomocy Straży Miej-
skiej (tel. 986), Policji (tel. 997), Działowi ds. 
Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej (ul. Morcinka 19a w ponie-
działki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku 
od 7.30 do 15.30, tel. (32) 209 00 09 oraz (32) 
251 43 87) lub całodobowo Schronisku dla 
Bezdomnych Mężczyzn (ul. Krakowska 138, 
tel. 32 202 38 73) bądź Schronisku dla Bez-
domnych Kobiet i Kobiet z Dziećmi (ul. Or-
kana 7a, tel. 32 203 12 60). (RED) 

OSTRZEŻENIE 
PRÓBY PODSZYWANIA SIĘ  
POD URZĄD MIASTA KATOWICE
W związku z ogłoszeniami, które pojawiły 
się w ostatnim czasie w skrzynkach pocz-
towych, na klatkach schodowych czy tabli-
cach ogłoszeń w budynkach mieszkalnych 
na terenie naszego miasta, informujemy, 
iż Urząd Miasta Katowice w zakresie do-
tacji na wymianę kotłów nie korzysta z po-
średników i rekomenduje w tej sprawie 
bezpośredni kontakt z urzędem. Prosimy 
mieszkańców o zachowanie czujności. 
Zapraszamy do kontaktu z Miejskim Centrum 
Energii, ul. Młyńska 2, tel. 32 259 32 85, mce@
katowice.eu. Szczegóły w zakresie udzielania 
dotacji na wymianę źródła ciepła dostępne są 
pod adresem: bit.ly/2trCjcL. 

LISTY DO REDAKCJI

  Latarnie

Od ponad miesiąca przechodząc ul. Złotą ob-
serwuję palące się w biały dzień latarnie na tym 
parkingu.Tyle się u nas mówi o oszczędnościach, 
śladzie węglowym itd, a na moje interwencje nikt 
nie zareagował i nie spowodował wyłączenia tego 
oświetlenia. Może Wam uda  się to sprawić. Prze-
cież wszyscy za to płacimy.

WIESŁAWA

Odpowiedź redakcji: Oświetlenie  par-
kingu usytuowanego przy ulicy Złotej nie 
jest zasilane z sieci miejskiej. Miasto nie 
ponosi kosztów zużytej energii elektrycz-
nej w tym miejscu. Jednocześnie spraw-
dzono, że oświetlenie ulicy  Złotej, za której 
odpowiada miasto, działa  prawidłowo.

  Kwestia nazewnictwa
Chcę się odnieść do pewnej kwestii nazwy wy-
mowy. Jestem mieszkańcem miasta Katowice od 
dawna. Podróżuję i korzystam z komunikacji pu-
blicznej miejskiej w mieście i na całym Śląsku. 
Będąc na przystankach czy wewnątrz pojazdów 
zawsze słyszę „Jadę do Katowic” – to mówią star-
sze panie i nie tylko, inne osoby również. Dzieje 
się to w dzielnicach Piotrowice-Ochojec, Ligota, 
Murcki i nie tylko. W innych również. To są być 

może stare przyzwyczajenia ludzi. Mnie to iry-
tuje, dziwi i zarazem częściowo obraża. Wszak 
my wszyscy starsi i młodsi – mieszkańcy róż-
nych dzielnic – już od dawna mieszkamy w Ka-
towicach, dawniej nawet w Stalinogrodzie. [...] 
My mieszkańcy winniśmy się zawsze integrować 
z tym miastem, przyznawać, doceniać. Być za-
dowolonym, że mieszkamy w mieście wyróżnio-
nym, podniesionym do rangi metropolii. Dodam, 
że każde duże miasta mają dzielnice i wszyscy 
razem jesteśmy częścią składową tego miasta. 
Ceńmy się nawzajem – wszystkie dzielnice to 
jedna całość. Nie dołujmy się, że dzielnica są inne, 
gorsze. Apeluję do mieszkańców dzielnic, by zmie-
nić swoje zdanie i z dumą mówić: jadę do cen-
trum, do Śródmieścia, do urzędów, banków itd. 

ALEKSANDER

Odpowiada Jacek Siebel  
– dyrektor Muzeum Historii Katowic:
Nie ma o co się obrażać. Jest to tradycja, przy-
pomnienie tego, co było, i rodzaj nawyku. 
Osoby, które tak mówią, przywykły do tego, 
że w czasach, kiedy były jeszcze dziećmi i słu-
chały swoich rodziców i dziadków, słyszały 
od nich: jada do Katowic. Zarzecze, Piotro-
wice, Podlesie, Murcki itd. nie przynależały 
wtedy do miasta Katowice.  Jada do Katowic, 
czyli do lokalnego centrum. Tak mówiono 
we wszystkich dzielnicach, były one wtedy 

osobnymi gminami. Miały też swoją trady-
cję i historię, która była o dwieście lat starsza 
niż przemysłowo-mieszczańskie śródmie-
ście Katowic.

Jeśli chodzi o młodych, którzy tak mó-
wią, to już jest inna sprawa. Chodzi o nie 
do końca świadome przenoszenie pewnej 
tradycji językowej i sposobu myślenia.

Osoby tak mówiące traktują to tak, 
jak w latach dwudziestych, i wcześniej, trak-
towano język serca. Czyli przychodziło się 
do szkoły, pracy, urzędu i mówiło się języ-
kiem oficjalnym, a w domu mówiło się ję-
zykiem domowym. Mówili: – idź do Lipy 
po chleb, czyli do centrum wsi. w której 
mieszkali, i z kolei – jedź do Katowic i kup 
se tam szakiet (bo w Katowicach były do-
bre garnitury).

Nie trzeba więc dziś mówić: jedź do 
centrum miasta. Nie mamy prawa wyma-
gać tego od mieszkańców. Moim zdaniem 
mogą mówić, jak chcą, byle był to język dla 
nich zrozumiały. 

Nasz adres: Redakcja „Naszych Katowic”, 
Wydział Komunikacji Społecznej  

Urząd Miasta Katowice,  
Rynek 13, 40-003 Katowice  

lub e-mail: redakcja@katowice.eu
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INICJATYWA LOKALNA 

Katowice zrealizują projekty mieszkańców
Dziewiąta edycja inicjatywy lokal-
nej w Katowicach przyniosła 61 pomy-
słów mieszkańców, które będą realizo-
wane w 2021 roku. Spośród 96 pomysłów 
wybrano te, które spełniały warunki for-
malne i najlepiej wpisywały się w stra-
tegie oraz programy miejskie w różnych 
obszarach. Mieszkańcy zgłaszają pomy-
sły i działania w swoim otoczeniu, a po-
tem określają swój udział w ich realizacji 
– najczęściej jest to praca społeczna.
– Katowice tworzą i rozwijają przede 
wszystkim nasi mieszkańcy, dlatego otwie-
ranie się na potrzeby katowiczan uważam 
za swój obowiązek. Mieszkańcy chętnie 
korzystają z inicjatywy lokalnej czy też 
budżetu obywatelskiego, bo widzą efekty 
swojego zaangażowania w życie społecz-
ności lokalnych – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic. – Wszystkie nasze dzia-
łania mają jeden wspólny cel: nieustanne 

podnoszenie jakości życia w mieście. Cie-
szę się, że w ramach inicjatywy lokalnej bę-
dziemy mogli wspólnie zrealizować aż 61 
wniosków. Dzięki inicjatywom lokalnym 
pracujemy nad ulepszeniem i upiększeniem 
przestrzeni Katowic, integrujemy miesz-
kańców, a także wspieramy grupy sąsiedz-
kie i aktywistów – dodaje prezydent.

Miasto już od 2013 r. wspomaga takie ini-
cjatywy, a od 2016 r. przeznacza na ten cel 
milion złotych rocznie. W ubiegłym roku 
– w związku z epidemią – wiele działań nie 
zrealizowano się bądź przesunięto na bie-
żący rok. Dlatego też kwota miliona złotych 
została pomniejszona o wartość zadań 
przesuniętych (535 230 zł) i do dyspozy-
cji mieszkańców w ramach naboru na 2021 
rok było 464 770 zł. – Koronawirus, wpro-
wadzone z tego tytułu zakazy i obostrzenia 
spowodowały w ubiegłym roku szereg utrud-
nień w realizacji inicjatyw lokalnych, dlatego 

mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkań-
ców, po uzgodnieniu z pomysłodawcami, pod-
jąłem decyzję, by część inicjatyw przesunąć 
do realizacji na rok bieżący – mówi prezy-
dent i dodaje, że na 2021 rok zostało przesu-
niętych 59 inicjatyw z planowanych 117.

Przez ostatnie trzy lata udało się zre-
alizować 233 projekty, a tylko w zeszłym 
roku liczba godzin zaangażowania spo-
łecznego katowiczan wyniosła ponad  
31 tysięcy. – Ważnym elementem inicja-
tyw jest praca społeczna mieszkańców. To 
dzięki własnemu zaangażowaniu mogą 
pozyskać wsparcie na działania podejmo-
wane na rzecz integracji i budowania więzi 
lokalnych społeczności czy zmianę lub 
upiększenie otoczenia – mówi Agnieszka 
Lis, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji 
pozarządowych. 

– Inicjatywy lokalne pojawią się 
praktycznie w każdej dzielnicy, a wśród 

wybranych pomysłów mamy warsztaty 
artystyczne, florystyczne, wizażu i  ko-
smetologii naturalnej, prozdrowotne 
oraz graficzne, planowane są również 
ogrodnicze spacery i spotkania tema-
tyczne, spektakle i występy kabaretowe, 
koncerty, zajęcia rekreacyjne i sportowe 
dla rodzin, a także szkolenia wioślarskie 
dla dzieci i młodzieży. Powstanie też in-
terwencyjny komediowy spektakl teatru 
telewizji o tematyce profilaktycznej do-
tyczącej zagrożeń czyhających na osoby 
starsze, promowany będzie wolontariat 
na rzecz zwierząt, powstanie ogród sen-
soryczno-przyrodniczy, a podczas jed-
nego z festynów promowane będą postawy 
ekologiczne i zasady bezpieczeństwa nad 
wodą – mówi Michał Łyczak, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta. Więcej na www.
katowice.eu (zakładka Dla mieszkańca –
Zaangażuj się – Inicjatywa lokalna).  (RED)

HISTORIA 

Uwaga, nadjeżdża pociąg,  
czyli 175 lat Kolei Górnośląskich

175 lat temu 
powstały 
Koleje Gór-

nośląskie. Ich znaczenie dla 
naszego regionu było nieba-
gatelne, a inwestycja okazała 
się przełomowa. Głównym 
powodem poszukiwań wy-
dajnego i stabilnego środka 
transportu był górnośląski prze-
mysł, zwłaszcza górnictwo węgla 
kamiennego i hutnictwo. Począt-
kowo szeroko stosowanymi me-
todami transportu były powozy 
konne oraz żegluga śródlądowa. 

21 lutego 1804 r. angielski in-
żynier Richard Trevithick zapre-
zentował pierwszą przemysłową 
kolej, w ramach której pociąg 
złożony z parowej lokomotywy 
ciągnął wagony po torach. W tym 
samym roku hrabia Fryderyk 
Wilhelm von Reden zaprezen-
tował plan, według którego wę-
giel z kopalni Królowa Luiza koło 
Zabrza miał być transportowany 
koleją do kanału gliwickiego, a na-
stępnie drogą wodną w głąb pań-
stwa pruskiego. 

Kolejny plan, zakładający po-
łączenie Zabrza z Wrocławiem, 
został przedstawiony w 1816 r.  

Co istotne, w tym czasie nie ist-
niała żadna publiczna linia kole-
jowa z prawdziwego zdarzenia. 
Górnośląscy przemysłowcy, za-
chęceni potencjałem nowego 
wynalazku oraz perspektywą 
sprawnego, masowego wy-
wozu swoich produktów do od-
biorców, postanowili w 1836 r.  
zawiązać Komitet Założy-
cielski Kolei Górnośląskich, 
rozpoczynając tym samym 
przedsięwzięcie polegające 
na budowie linii kolejowej łączą-

cej Wrocław z Bieruniem i bie-
gnącej przez Opole, Kędzierzyn, 
Gliwice, Katowice i Mysłowice. 
Koncesji na budowę udzielono 
Towarzystwu Kolei Górnoślą-
skich, a samą inwestycję roz-
poczęto 24 lutego 1842 r. we 

Wrocławiu. Po roku otwarto 
pierwszy odcinek linii Kolei 
Górnośląskich do Oławy, o roz-
stawie szyn wynoszącym 1435 
mm. Dalsze prace budowlane 
przebiegały w imponującym 
tempie. Po trzech miesiącach li-
nia dotarła do Brzegu, a w maju 
1843 r. do Opola. Po ostatecz-
nym zatwierdzeniu przebiegu 
toru Kolej Górnośląska dotarła 
przez Kędzierzyn i Gliwice do 
Świętochłowic w 1845 r., na-
stępnie przez wieś Katowice 
do Mysłowic, gdzie ostatecz-
nie zakończono inwestycję.  
3 października 1846 r. nastąpiło 
uroczyste otwarcie linii. W ko-
lejnych latach Górny Śląsk zyskał 
połączenie z Krakowem torem 
Kolei Krakowsko- Górnośląskiej 
oraz z Warszawą linią Kolei War-
szawsko-Wiedeńskiej. Inwestycja 
okazała się przełomowa. Liczne 
zakłady przemysłowe zaczęto 
łączyć z linią główną. W pierw-
szych latach działalności wiel-
kość przewozów towarowych 
prowadzonych koleją między 
przemysłowym Górnym Ślą-
skiem a Wrocławiem przewyż-
szyła łączną wielkość przewozów 

realizowanych za pomocą trans-
portu drogowego i rzecznego. 
Ożywił się również masowy 
transport pasażerski.

– Kolej od samego początku 
swojego istnienia uważana była 
za wynalazek przełomowy. 
To ona swoimi torami wyty-
czała bieg historii, jednoczyła 
państwa, dała początek współ-
czesnym wielkim ośrodkom 
miejskim. Stała się także siłą na-
pędową światowej gospodarki 
– handlu i przemysłu. Uspraw-
niła podróżowanie, umożliwiła 
trwałe połączenie ze sobą naj-
dalszych zakątków świata. Do 
dzisiaj jest także polem dla roz-
woju techniki, łącząc w sobie 
wiele dziedzin nauk technicz-
nych. Szczególnie widoczny 
wpływ kolei na kształt regionu 
można zauważyć na Śląsku. To 
tutaj kolej stała się kluczowym 
elementem rozwoju gospodar-
czego i społecznego. Dlatego 
warto przypomnieć sobie jej 
historię i zacząć ją pielęgno-
wać – mówi Sebastian Hojdys, 
mieszkaniec Katowic i ma-
szynista w spółce PKP Inter-
city w sekcji Katowice.  (RED)



W lutym na afiszu on-line Ślą-
skiego Teatru Lalki i Aktora 
Ateneum mamy aż 6 tytułów w 
ramach prezentacji „Możliwość 

Lalki” – obok spektakli archiwalnych („Jak 
zdobyć korzec złota, czyli bezeceństwa Pana 
Klausa”, „O medyku Feliksie”, „Pinokio”, 
„Król Jeleń” i „Planeta K-dron, czyli tajem-
nica przerwanej podróży”) warto obejrzeć 
też zupełnie nowe przedstawienie. 

„Wielkie gorące szybkie puff” powstało 
na podstawie książki Bogusia Janiszew-
skiego „Kosmos. To, o czym dorośli ci nie 
mówią”. Autor adaptacji i zarazem reży-
ser Paweł Chomczyk dodał w scenariuszu 
nieco tekstów z mickiewiczowskiego „Pana 

Tadeusza” oraz swoich własnych, scenogra-
ficznie oprawiła wszystko Małgorzata Ta-
rasewicz-Wosik, muzycznie Jerzy Bielski,  
a w kameralnej sztuce – opowiadają-
cej o zupełnie niekameralnych wydarze-
niach – zagrali Krystyna Nowińska, Michał 
Skiba, Bartosz Socha oraz Ewa Reymann. 
Swój specjalny udział mają w nim również 
autor i reżyser, którzy na potrzeby jednej 
sceny na chwilę znaleźli się na planie. W du-
żym stopniu był to właśnie plan filmowy, 
jako że twórcy nie tyle zarejestrowali gotowy 
spektakl, ile stworzyli go przy użyciu środ-
ków zarówno teatralnych, jak i filmowych. 
Miejmy nadzieję, że kiedyś zobaczymy „Wiel-
kie gorące szybkie puff” w wersji scenicznej, 

na żywo, tymczasem jednak polecamy 
je w wariancie internetowym.

W jaki sposób powstał wszechświat i czy 
kiedyś przestanie istnieć? Co było przed-
tem, a co stanie się potem? Czym są czarne 
dziury, skąd wzięła się Ziemia i jak wygląda 
życie gwiazdy… Co zrobić z czasem, któ-
rego nie ma, i czym była nicość… Dlaczego 
protony i elektrony szalały na „imprezie na-
rodzinowej wszechświata” i jakie były tego 
konsekwencje… No i co z tym czwartym 
wymiarem?! 

Trudne pytania i jeszcze trudniejsze odpo-
wiedzi okazują się w pełnej humoru inscenizacji 
zrealizowanej w konwencji teatru w teatrze – 
fascynujące, zabawne i zrozumiałe nawet dla 

tych, którzy nigdy nie interesowali się astrofi-
zyką. Jak mówi jeden z bohaterów, „kosmiczna 
rozróba trwa na całego”, a scena pełna jest wek-
torów i pracząstek, aktorskiej energii oraz oży-
wionych form. 

Przedstawienie, które warto polecić za-
równo dzieciom, jak i ich rodzicom, można 
oglądać bezpłatnie i bez ograniczeń do 15 
czerwca 2021 r. na stronie internetowej 
Teatru: ateneumteatr.pl/wielkie-gorace-
-szybkie-puff oraz YouTube youtu.be/
DbabYBDIMDI.

Realizację dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. 

(RENATA CHUDECKA)

Informator

WYSTAWY – s. 20 | BIBLIOTEKI – s. 20 | MDK – s. 21 | MUZEA – s. 22 | SPORT – s. 23

kulturalny

ATENEUM W KOSMOSIE! 
Spektakl  
można  
obejrzeć,  
uruchamiając 
kod QR
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MUZYCZNIE I NIE TYLKO

Szlakowe Odsłuchy on-line
Na Szlaku Śląskiego Bluesa, czyli pierwszym w Pol-
sce szlaku turystycznym prowadzącym po klubach 
muzycznych (w tym przypadku – klubach, gdzie 
rodził się w Katowicach i regionie blues), muzyki 
jest co niemiara. 
Odsłuchy wracają w lutym „na szlak”, czyli profil face-
-bookowy Szlaku Śląskiego Bluesa (@szlakbluesa). 

Katowicki Radar Muzyczny
Mimo pandemii Miasto Ogrodów nie przestaje dzia-
łać na rzecz wszystkich tych, dla których muzyka 
jest powołaniem i zawodem. Podczas wirtualnych 
spotkań Katowickiego Radaru Muzycznego spe-
cjaliści z branży dzielą się swoimi spostrzeżeniami 
i radami, które mają pomóc muzykom poradzić 
sobie w tym szczególnie trudnym czasie. 4 i 18 lu-
tego na FB Miasta Ogrodów dwa odcinki rozmowy 
z Ulą Nowak, współzałożycielką Pannonica Festival, 
i Martyną Markowską, dyrektorką artystyczną m.in. 
Festiwalu Muzyki Świata Ogrody Dźwięków i Kato-
wice JazzArt Festivalu, której tematami będą wpływ 
wydarzeń on-line na publiczność i branżę oraz roz-
wiązania ekologiczne w organizacji festiwali.

Wirtualne oprowadzanie  
po wystawach 
Pięć galerii sztuki w siedzibie Miasta Ogrodów cze-
ka, żeby móc się otworzyć dla publiczności. Jednak 
dopóki nie będzie to możliwe, wiele gotowych już 
wystaw można oglądać, nie wychodząc z domu, 
podczas wirtualnego zwiedzania na żywo, za pośred-
nictwem internetu. Co piątek o godz. 18.00 na profilu 
facebookowym Galerii Miasta Ogrodów (@Galerie-
MiastaOgrodow) prezentujemy wybraną z nich.

REPERTUAR
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wszyst-
kie placówki kulturalne pozostają zamknięte do 
odwołania. Tym samym wszystkie działania Miasta 
Ogrodów czasowo realizowane są w formule on-line.

WYSTAWY W GALERIACH  
MIASTA OGRODÓW

Katarzyna Gawrych-Olender,  
„Mały Londyn”
Wystawa w Galerii Engram do 28 lutego
Oprowadzenie po wystawie on-line (część 2):  
5 lutego, godz. 18.00, FB @GalerieMiastaOgrodow
Oprowadzanie kuratorskie w języku migowym:  
6 lutego, godz. 18.00, Zoom
Odmienność Londynu w dużej, wielkomiejskiej ska-
li została już stukrotnie opowiedziana obrazami. 
Ale istnieją te drobiazgi, które mamy pod nogami, 
na obrzeżu trawnika, nad stawem, pod ziemią czy 
nad głową, w prześwietlonej słońcem perspektywie 
czy w cieniu pod mostem. Wystawa, na którą zapra-
szamy, to notatki z kilku dni w Londynie (zbiór miał 
zostać uzupełniony, jednak na drodze stanęła nam 
zaraza). Współautorem zbioru jest Jacek Olender. 
(Katarzyna Gawrych-Olender – Wstęp. Fragmenty)

Demontaż
Wystawa zbiorowa w Galerii Miasta Ogrodów  
do 23 lutego
Oprowadzenie po wystawie on-line: 12 lutego, godz. 
18.00, FB @GalerieMiastaOgrodow
Oprowadzanie kuratorskie w języku migowym:  
13 lutego, godz. 18.00, Zoom
Uczestnicy wystawy: Kornel Janczy, Karolina Freino, 
Bartek Buczek, Przemek Branas, Mikołaj Szpaczyń-
ski, Małgorzata Szymankiewicz, Radek Szlęzak

Jakub Dziewit, „This is not 
another Martin Parr exhibition”
Wystawa w Galerii 5 do 14 marca
Oprowadzenie po wystawie on-line (część 2):  
19 lutego, godz. 18.00, FB @GalerieMiastaOgrodow
Oprowadzanie kuratorskie w języku migowym:  
20 lutego, godz. 18.00, Zoom
„Na fotografiach Jakuba Dziewita widzimy samotnych 
ludzi. […] Spacerują po muzeum, może świątyni. Pilnie 
oglądają poprzez swoje aparaty fotograficzne strzeliste 
kolumny. […] Dziewit wnikliwie bada – nie tylko za po-
mocą aparatu fotograficznego – stan naszych zacho-
wań i – co zrozumiałe – tworzonych przez nas nowych 
światów”. (Artur Rychlicki – Wstęp. Fragmenty)

Artur Rychlicki,  
„Ogrody szczęśliwości”
Wystawa w Galerii Pustej do 4 kwietnia
Oprowadzenie po wystawie on-line (część 2):  
26 lutego, godz. 18.00, FB @GalerieMiastaOgrodow
Oprowadzanie kuratorskie w języku migowym:  
27 lutego, godz. 18.00, Zoom
Rychlicki na swojej najnowszej wystawie przyglą-
da się właśnie „Ogrodom szczęśliwości”: miejscom 
pełnym życia, oazom, rajom na ziemi – tyle że kie-
dyś, w przeszłości, bo obecnie pozbawionym sen-
sów, nadziei i obietnic, często martwym. (Jakub 
Dziewit – Wstęp. Fragment)

Martyna Majchrowicz
Wystawa pracy w Galerii Pojedynczej  
do 21 marca
Wernisaż on-line: 25 lutego, godz. 17.00, FB @Ga-
leriaPojedyncza
Współpraca z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach
Martyna Majchrowicz — studentka Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach. Porusza temat wstydu oraz 
tabu w sytuacjach codziennych z luzem i dystansem. 
Aktualnie zajmują ją tematy związane z kobiecością. 

SPOTKANIA I DZIAŁANIA 
EDUKACYJNE

Katowicki Radar Muzyczny
Spotkania on-line (FB @2016katowice) pod ha-
słem „Muzyka Świata w Nowym Świecie”

Prowadzenie: Mateusz Zegan
4 lutego – druga część rozmowy Uli Nowak  
i Martyny Markowskiej dotycząca organizacji 
wydarzeń on-line  
i ich konsekwencji środowiskowych.
18 lutego – trzecia część rozmowy 
Uli Nowak i Martyny Markowskiej 
dotycząca ekologii w muzyce.
Dodatkowe informacje: mateusz.zegan@miasto-
-ogrodow.eu

Katowicki Chór Wirtualny
Premiera „Cichej nocy” w wykonaniu Katowickiego 
Chóru Wirtualnego i chórzystów z partnerskiego 
Miasta Muzyki UNESCO – Frutillar (Chile)
2 lutego, FB @2016katowice

Cyfrowe Archiwum 
Historyczne ul. Kościuszki
Która kamienica jest najstarsza? Ile sklepów ko-
lonialnych znajdowało się przy ulicy? Kim jest 
rodzina Zimmermannów? Eksploruj archiwalne 
zdjęcia, pocztówki i dokumenty, informacje o ka-
mienicach i mapy. Poznaj historię ulicy Kościuszki 
w skali makro! Prezentujemy Cyfrowe Archiwum 
Historyczne ul. Kościuszki – najnowszy projekt 
Medialabu Katowice.
Adres portalu: kosciuszki.medialabkatowice.eu/

Warsztaty fotograficzne  
dla dzieci i dorosłych niesły-
szących i słabosłyszących
13 i 20 lutego, godz. 12.00–14.00.  
Prowadzenie: Kinga Hołda-Justycka
Zajęcia dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat (13 lute-
go) oraz osób w wieku od 13 do 20 lat (20 lutego) 
pod hasłem „Kropla Wyobraźni” zostaną zrealizo-
wane na platformie Zoom.
Informacje, zapisy: kinga.holda-justycka@miasto-
-ogrodow.eu.

MUZYKODOM
Zapraszamy na domową wersję Muzykodromu, czyli 
eksperymentalne muzyczne spotkania dla dzieci. 
Będziemy tworzyć instrumenty ze zwykłych przed-
miotów, poznawać muzyczne gry i zabawy, spotykać 
się z ciekawymi twórcami z muzycznego kosmosu.

soboty, godz. 12.30 FB @muzykodrom

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

„Śląsko-zagłębiowskie szwen-
dania okoliczne” on-line
Bajkowe opowieści  
instrumentów
Cykl audycji on-line Działu Edukacji Muzycznej 
przeznaczony dla najmłodszych melomanów. Baj-
kowym opowieściom o przygodach instrumentów 
towarzyszą improwizacje muzyczne.
To tylko niewielka część naszych działań on-line. 
Śledźcie nas na bieżąco na miasto-ogrodow.eu 
oraz facebook.com/2016katowice

Galeria Sztuki Współczesnej 
BWA

al. Wojciecha Korfantego 6
40-004 Katowice

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

WYSTAWA „SZTUKA_W_GALERII”

Wystawa zostanie udostępniona odbiorcom po znie-
sieniu obostrzeń związanych z sytuacją epidemiolo-
giczną w Polsce. Wystawa potrwa do 28 lutego.
Artyści: Sławomir Brzoska, Małgorzata Jabłońska, 
Marek Kuś, Piotr Lutyński, Krystyna Pasterczyk, Ja-
rosław Rodycz, Waldemar Rudyk, Adam Rzepecki, 
Piotr Szewczyk.
Teksty literackie: Bartłomiej Majzel. Kuratorzy: Ewa 
Kokot, Tomasz Dąbrowski.

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/

Nowe informacje dotyczące 
działania Wypożyczalni i Czytelni 

Głównej Biblioteki Śląskiej!

Z uwagi na stan epidemii Biblioteka Śląska jest czynna 
w ograniczonym zakresie. Z Wypożyczalni można korzy-
stać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–18.00 (od-
biór zamówionych i zwrot wypożyczonych materiałów).

O zmianach będziemy informować na bieżąco 
we wszystkich kanałach informacyjnych.

Pedagogiczna Biblioteka  
Wojewódzka

im. Józefa Lompy w Katowicach
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7

tel. 32 258 38 38,  
32 258 57 84

e-mail: biblioteka@pbw.katowice.pl
www.pbw.katowice.pl

Poster Maker – pomysł 
na profesjonalny plakat
od 1 lutego, godz. 8.00 (kurs e-learningowy) 
Uczestnicy kursu poznają zasady obsługi darmo-
wego narzędzia webowego do tworzenia materia-
łów promocyjnych. Plakaty i ulotki można w nim 
opracowywać samodzielnie lub za pomocą goto-
wych szablonów. Dostęp do szkolenia będzie moż-
liwy do końca marca. 
Zapraszamy również do korzystania z innych 
bezpłatnych kursów, które zostały opublikowa-
ne na naszej platformie: https://moodle.pbw.
katowice.pl/. Obecnie trwa nabór uczestników 
na 12 szkoleń.

Padlet – wirtualna tablica
25 lutego, godz. 14.00 (webinarium)
Jak w prosty, atrakcyjny i darmowy sposób udo-
stępniać materiały w sieci? W tym celu warto 
skorzystać z usługi Padlet (https://pl.padlet.
com/) w polskiej wersji językowej. Uczestnicy 
webinarium poznają podstawy jej obsługi oraz 
tworzenia wirtualnych tablic zwierających mate-
riały pobrane z własnego dysku i linki do zaso-
bów sieciowych. 

Miejska  
Biblioteka Publiczna 

ul. Kossutha 11 
tel. 32 254 60 98

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

KATOWICKA SREBRNA KSIĄŻKA  
DLA SENIORÓW

W sierpniu ubiegłego roku Miejska Biblioteka Pu-
bliczna uruchomiła usługę „Katowicka Srebrna Książ-
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NASZE

DK „Ligota”
ul. Franciszkańska 33

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

www.mdkligota.dt.pl

Spotkanie on-line Klubu 
Dyskusyjnego pt. „Znani 
i mniej znani ligocianie”
8 lutego, godz. 18.00 

Spotkanie on-line w ramach 
Klubu Dyskusyjnego 
z Eugeniuszem Szwarcerem
22 lutego, godz. 18.00 
Spotkanie z Eugeniuszem Szwarcerem, wokalistą, 
gitarzystą pt. „Poezja śpiewana w stylu folk i blues”.  
Wraz z Eugeniuszem Szwarcerem wystąpi gitarzy-
sta Adam Harazin.
Ponadto zapraszamy na internetowe strony www.
mdkligota.pl oraz na Facebook/Miejski Dom Kultury 
„Ligota”, na których zamieszczane są regularnie pro-
pozycje różnorodnych zajęć i cykli tematycznych. 

MDK „Południe”
ul. Boya-Żeleńskiego 83

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

www.mdkpoludnie.com

Wieczorynka w kinie
3 lutego, godz. 17.00
Projekcje.

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

Piotrowice, ul. gen. Z. Jankego 136

Klub Gier Planszowych
18 lutego, godz. 17.00
Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym. Będziemy 
poznawać gry klasyczne oraz ostatnie planszowe 
przeboje. Obowiązują zapisy. Wstęp wolny.

Klub Przyrodnika
25 lutego, godz. 17.00
Spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Kato-
wice, podczas którego porozmawiamy o lokalnej 
florze i faunie. Obowiązują zapisy. Wstęp wolny.

Murcki, ul. P. Kołodzieja 42

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

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

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

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

Taniec regionalny
środy, godz. 17.00
Warsztaty taneczne prowadzone przez „Kapelę 
Fedaków”. Poznajemy też lokalne śpiewki i instru-
menty. Obowiązują zapisy.

Zarzecze, ul. P. Stellera 4

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

Klub Gier Planszowych
wtorki, godz. 17.00
Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym. Będziemy 
poznawać gry klasyczne oraz ostatnie planszowe 
przeboje.
Obowiązują zapisy. Wstęp wolny.

Wesołe Zarzecze  
– spotkanie z tradycją
4, 11 lutego, godz. 17.00
Spotkania z górnośląskimi gawędami dla najmłod-
szych. W programie również warsztaty plastyczne. 
Obowiązują zapisy.

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

Podlesie, ul. Sołtysia 25

Czarno-białe
3 lutego, godz. 17.00
Ekowarsztaty artystyczne. Stworzymy wyjątkowe-
go pingwina. Obowiązują zapisy.

Walentynkowe szaleństwo
17 lutego, godz. 17.00
Warsztaty artystyczne, na których stworzymy ma-
giczne serduszkowe drzewko. Obowiązują zapisy.

MDK „Koszutka”
ul. Grażyńskiego 47; ul. Krzyżowa 1

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

filiadab@mdkkoszutka.pl
www.mdkkoszutka.pl

ul. Grażyńskiego 47 

Wirtualny Klub Podróżnika
Już w lutym zapraszamy na kolejną podróż w na-
szym Klubie Podróżnika przygotowaną przez pa-
sjonatkę podróży Gabriele Łęcką. Materiał ukaże 
się na naszej stronie www.mdkkoszutka.pl, Face-
booku @mdkkoszutka oraz kanale YouTube.

Mamy nadzieję, że już w lutym będziemy mogli za-
prosić do uczestnictwa w Akademii Umiejętności:

nauka gry na pianinie, keyboardzie i gitarze
zespoły taneczne D.G.R.O. dla dzieci i dorosłych

step amerykański scuff dance dla dzieci i mło-
dzieży oraz tap dance dla dorosłych

Filia „Dąb”, ul. Krzyżowa 1 

Za siódmą górą i siódmą rzeką 
– słuchowiska opowiadane 
baśnią i malowane wyobraźnią
Zapraszamy wszystkie dzieci na wędrówkę do 
najpiękniejszego ze światów – świata wyobraźni. 
To właśnie tam bezpiecznie mogą poznawać prze-
piękne krajobrazy i przeżywać wspaniałe przygody, 
które są ograniczone jedynie ich fantazją.

Wszystkich uczestników zachęcamy do podzielenia 
się wspomnieniami z wypraw – narysowania ilustra-
cji lub opowiedzenia, co się przydarzyło. Na prace 
czekamy w komentarzach na Facebooku lub mailo-
wo do końca marca roku. Dla wszystkich uczestni-
ków przygotowaliśmy pamiątkowe gadżety. 

Ogród, drzewo wielu rozwiązań, 
twoje zwierzęta czekają!
Słuchowiska dostępne na stronie internetowej 
www.mdkkoszutka.pl pod akcją „Zima w mieście 
2021” oraz na Facebooku instytucji. 

Mamy nadzieję, że już w lutym uda się uruchomić 
naszą stacjonarną działalność dla Was wszyst-
kich. Dla spragnionych twórczych i ruchowych 
działań mamy Przestrzenie Aktywności, a w nich:

warsztaty malarstwa i rysunku oraz indywidualne 
konsultacje z malarstwa i rysunku dla seniorów; 
grupę malarską FILAR; Krainę Barw – zajęcia pla-
styczne dla dzieci
poranną gimnastykę dla seniorów; Active Body dla pań,
Chór ANIMA CANTO, zajęcia wokalne, 
naukę gry na gitarze,
zespoły taneczne dla dzieci w różnym wieku: ta-
niec, rytmika, balet, jazz dla młodzieży, gimna-
stykę z elementami tańca, Frodo Team i Drużynę 
Pierścienia – breaking,
taniec towarzyski dla dzieci w różnych grupach za-
awansowania; taniec towarzyski dla dorosłych w róż-
nych grupach zaawansowania; taneczny Mix Solo 
dla dorosłych; hip-hop i popping (młodzież i dorośli)

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

„Utalentowane Szopienice”
1–28 lutego, Galeria „Antrakt” 
Wystawa zbiorcza prac fotografii tradycyjnej, kre-
atywnej i komputerowej 

Fotografia kreatywna  
– wystawa on-line Alicji Ramus 
1 lutego

Walentynkowe warsztaty on-line 
6 lutego

„Serca z gliny” – warsztaty 
ceramiki on-line 
12 lutego

„Słoiczek na kredki”
24 lutego
Warsztaty decoupage’u on-line. 

ka dla Seniora”. Jej ideą jest umożliwienie kontaktu 
z kulturą czytelnikom, którzy nie mają możliwości 
osobiście stawić się w bibliotece – seniorom oraz 
osobom z niepełnosprawnościami. Książki dostar-
czane są do domów na zamówienie, bezpłatnie, spe-
cjalnie oznakowanym „książkobusem”. 

Srebrna Książka to literacki stały kontakt ze światem, 
choć na co dzień osoby z niej korzystające nie wycho-
dzą na zewnątrz. Od początku akcji, tj. od 10 sierpnia 
2020 r. dostarczyliśmy już niemal 2 tysiące książek, 
składając prawie 400 wizyt u czytelników! Nasz biblio-
teczny „książkobus”, prowadzony przez Sławomira 
Hordejuka, przejechał w tym czasie ponad 2400 km. 

W nowym roku nie zwalniamy tempa; planujemy do-
trzeć do jeszcze większej rzeszy czytelników, którzy 
nie mogą nas odwiedzić, a bardzo chcą korzystać 
z bibliotecznej oferty. Jesteśmy do usług! Srebrna 
Książka cały czas funkcjonuje, bibliotekarze czekają 
pod telefonami na zamówienia. Regulamin korzy-
stania z usługi dostępny jest na naszej stronie inter-
netowej, informacji udzielamy także pod numerem 
telefonu 502 28 88 28, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 10.00 do 14.00.

Katowicka Srebrna Książka dla Seniorów realizowana 
jest we współpracy z miastem Katowice. 

Polecamy Państwa uwadze stronę internetową Bibliote-
ki mbp.katowice.pl, zachęcamy również do subskrypcji 
newslettera – na naszej stronie, w dolnym menu. 

(ANTONINA SZYMITOWSKA,  
DZIAŁ METODYKI, ANALIZ I PROMOCJI MBP)
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Filia nr 1, ul. obr. Westerplatte 10,  
tel./fax 32 256 99 77

Łamigłówki na koniec 
karnawału – on-line
2 lutego

Rękodzieło on-line – stwórz 
z nami okolicznościową 
kartkę walentynkową
10 lutego

Kocha, lubi, szanuje ...  
– warsztaty plastyczne  
dla najmłodszych on-line 
12 lutego

Quiz o polskich tradycjach 
i kulturze on-line  
– Popielec i Wielki Post
17 lutego

Pawlikowska-Jasnorzewska 
konkursowo 
20 lutego
Wystawa retrospektywna 27 okładek konkurso-
wych z 27 edycji Konkursu im. Marii Pawlikow-
skiej-Jasnorzewskiej w Szopienicach – powspo-
minajmy on-line.
Szlakiem STREET ARTU 
w Szopienicach – poznajmy 
sztukę ulicy w dzielnicy 
Katowic – spacer on-line 
26 lutego

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

Warsztat sitodruku 
on-line - część 1
1 lutego 

Poczytalnia – polecanki 
książkowe on-line
3 lutego 

Najstarsze kreskówki świata 
– hot or not? on-line
5 lutego 
Potwory i spółka – ekologiczny 
warsztat karnawałowy on-line
8 lutego 

Filmy, seriale, miniseriale 
– co ciekawego oglądać 
w sieci (on-line)
10 lutego 

Przegląd kulturalny dla 
fanów romansów!
12 lutego 

Zoom, webinar, click meeting... 
– nowoczesne narzędzia 
niestraszne seniorom! on-line
15 lutego 

Warsztat sitodruku online 
– część 2 on-line
17 lutego 

Muzyczny szkicownik  
– warsztaty muzyczne on-line
19 lutego 

Malowanie na lodzie  
– warsztaty on-line
22 lutego 
Co w teatrze piszczy,  
czyli co polecamy on-line
24 lutego 
Karnawał zero waste! 
– warsztaty on-line
26 lutego 
W pracowni Pana Gawlika 
– wystawa pokonkursowa
1–28 lutego 

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

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

e-mail: sekretariatmdk@ 
mdkbogucice-zawodzie.pl

www.mdkbogucice-zawodzie.pl

Wszystkie organizowane wydarzenia odbędą się w for-
mie stacjonarnej lub on-line w zależności od aktualnie 
obowiązujących obostrzeń. Szczegółowe informacje 
są dostępne telefonicznie pod numerami: Bogucice  
– 32 203 05 17 wew. 2, Zawodzie – 32 255 32 44.

DZIAŁ „BOGUCICE”, ul. Markiefki 44A

„Znamy Bałkany”
9, 23 lutego, godz. 18.00
Audycje dla miłośników krajów bałkańskich on-line.

Premiera spektaklu 
muzycznego „MASKARADA”
26 lutego, godz. 17.00
On-line lub stacjonarnie, wstęp wolny.

DZIAŁ „ZAWODZIE”, ul. Marcinkowskiego 13A

„W sieci”
6 lutego, godz. 13.00
Propozycja domowej zabawy on-line.

Quiz „Jak dobrze znasz 
polskie przysłowia”
13 lutego, godz. 13.00
Quiz on-line.

Wernisaż wystawy on-line
16 lutego, godz. 17.00
Wystawa malarstwa niepełnosprawnego artysty 
Filipa Oczadłego.

Kreatywnie – zrób to sam
20 lutego, godz. 13.00
Instruktaż plastyczny on-line.

Czas na sztukę
23 lutego, godz. 9.00
Interaktywny wykład on-line (4 zł/os.).

Kreatywny Przedszkolak
23 lutego, godz. 17.00
Udział z rodzicami, zajęcia stacjonarne lub on-line 
(4 zł/os.).

Muzeum Śląskie
ul. T. Dobrowolskiego 1

40-205 Katowice
tel. 32 213 08 70

www.muzeumslaskie.pl

MUZEUM PRZY KAWIE,  
CZYLI KULTURALNE ROZMOWY  

O SZTUCE I NIE TYLKO

Muzeum Śląskie w Katowicach w ramach projektu 
„Kolekcjonuj przeżycia” zaprasza na cykl spotkań 
„Muzeum przy kawie”, podczas których przy kubku 
aromatycznej kawy kuratorzy będą zachęcać do 
rozmów o muzeum, sztuce oraz o emocjach, jakie 
w nas ona wywołuje. Spotkania będą realizowane 
za pomocą aplikacji Zoom i będą odbywać się re-
gularnie o godzinie 17.00. Na początek instytucja 
zaprasza na dwa cykle.

Spotkania  
„Zaczynając od Ociepki”
Tematem pierwszego cyklu spotkań będzie oso-
ba Teofila Ociepki. Nietuzinkowa postać malarza 
samouka z katowickiego Janowa posłuży za prze-
wodnika po labiryncie pojęć i definicji opisujących 
plastykę nieprofesjonalną. Porozmawiać będzie 
można zatem o tym, czym jest to zjawisko i jaką 
rolę odegrało w kreowaniu artystycznego wize-
runku Górnego Śląska. Ale to tylko początek – 
dalej dyskutanci spróbują również zastanowić się 
na nad problemem mitologizowania postaci same-
go Ociepki oraz tak zwanej Grupy Janowskiej. 

Na spotkaniach Muzeum Śląskie zaprosi także do 
debaty o naiwistach polskich, francuskich i chor-
wackich, także o przedstawicielach art brut i out-
sider art, o artystach, badaczach, kolekcjach i wy-
stawach w Polsce i na świecie. Wreszcie otworzy 
dyskusję o procesie twórczym, o relacji artysty do 
dzieła oraz o etyce kolekcjonera, kuratora i muze-
alnika w kontakcie z artystą. 

Spotkania poprowadzi kustosz Sonia Wilk, a odby-
wać się będą w następujących terminach:

17 lutego , 17 marca, 21 kwietnia

Spotkania o sztuce
Spotkania poprowadzi kustosz Magdalena Nizio-
łek, a odbywać się będą w następujących termi-
nach:

1, 15 lutego, 1, 15, 29 marca, 12 kwietnia.
Szczegóły na stronie internetowej. 

Muzeum Historii Katowic
ul. ks. J. Szafranka 9  

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

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

Wystawy stałe: „Z dziejów Katowic”, „W kamienicy 
mieszczańskiej. Codzienność i odświętność”, „W ka-
mienicy mieszczańskiej. U sąsiadów i na pokojach”.
Wystawa czasowa: „Dwurnik. Totalnie. Malarstwo”, 
czynna do 14 marca.

Dział Etnologii Miasta 
ul. Rymarska 4, tel. 32 353 95 59

Wystawy stałe: „Mistrzowie Grupy Janowskiej”, 
„U nos w doma na Nikiszu. We wnętrzu nikiszo-

wieckiego mieszkania”, „Woda i mydło najlepsze 
bielidło. W pralni i maglu na Nikiszowcu”.
Wystawy czasowe: „Dwurnik. Totalnie. Matejko 
współczesności”, czynna do 14 marca.

Dział Teatralno-Filmowy 
ul. Kopernika 11, tel. 32 745 17 28, 

514 499 614
Wystawa stała: „Muzeum Barbary i Stanisława 
Ptaków”.
Wystawa czasowa: „Dwurnik. Totalnie. Na papie-
rze”, czynna do 14 marca.

Dział Grafiki im. Pawła Stellera 
ul. Kościuszki 47, tel. 32 728 85 57, 

534 800 413
Wystawa stała: „Paweł Steller – katowiczanin 
z wyboru”.
Wystawa czasowa: „Dwurnik. Totalnie. Grafika”, 
czynna do 14 marca.

Muzeum on-line 
mhk.katowice.pl

Zbiory on-line: Wirtualny katalog zbiorów Mu-
zeum Historii Katowic, zawierający zdjęcia oraz 
opisy obiektów.
Muzeum 3D: Eksponaty z naszego zasobu mu-
zealnego udostępnione w formie przestrzennych 
wystaw on-line.
Edukacja: Materiały edukacyjne w formie warsztatów 
plastycznych dla dzieci i młodzieży do zrealizowa-
nia w domowym zaciszu.
Wirtualny Przewodnik: Możliwość zwiedzenia wy-
staw stałych MHK bez wychodzenia z domu.

Chcesz  
wiedzieć więcej?
 facebook.com/Katowice.eu

 twitter.com/BiuroPrasoweKce

  instagram.com/miasto_katowice 

 youtube.com/KatowiceTube

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

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

Zacznij przygodę ze sportem w „Młodej GieKSie”
Wiosna to czas pobudzenia do życia. 
Szczególnie po okresie zimowym warto po-
wrócić do większej aktywności – również 
fizycznej. Z takiego założenia wychodzi 
akademia sportowa „Młoda GieKSa”, któ-
ra zachęca rodziców do prób odnajdywa-
nia w swoich pociechach pasji do sportu. 
Celami Fundacji Sportowej Katowice, 
która od 2014 roku prowadzi szkolenia 
dzieci i młodzieży dla klubu GKS GieKSa 
Katowice S.A., jest propagowanie idei sportu 
wśród młodzieży, promocja zdrowia i sa-
morozwoju. Początkowo całość składała się 
wyłącznie z Akademii Piłkarskiej „Młoda 
GieKSa”, jednak od 2019 roku fundacja roz-
poczęła szkolenie młodych zawodników 
również w innych dyscyplinach. Obecnie 
Wielosekcyjna Akademia „Młoda GieKSa”, 
mając już łącznie ponad 800 podopiecz-
nych, szkoli dzieci i młodzież w czterech 
sekcjach. Największą stanowi kadra piłki 
nożnej – w podziale na drużyny dziewczyn 
oraz chłopców – licząca 600 zawodników. 
Blisko 130 osób należy do sekcji hokejowej, 
kolejnych 70 trenuje siatkówkę, a sekcję te-
nisa tworzy 25 zawodników. 

Jak podkreśla Tomasz Rogalski z Funda-
cji „Sportowe Katowice”, swoją przygodę ze 
sportem rozpocząć mogą nawet najmłodsi. 

– Zapraszamy szczególnie dzieci w wieku 
przedszkolnym, które chcą rozwijać swoje 
zainteresowania i bliżej zapoznać się z róż-
nymi sportami drużynowymi – dodaje. Fun-
dacja podejmuje wiele inicjatyw i aktywności 
związanych z upowszechnianiem sportu. Są 
to projekty współorganizowane między in-
nymi z miastem Katowice, Ministerstwem 
Sportu czy poszczególnymi związkami 
sportowymi. 

Jednym z programów współorgani-
zowanych z Ministerstwem Sportu jest 

skierowany do najmłodszych projekt „Przed-
szkolaczek – biegam, kiwam, strzelam, ska-
czę”. W przypadku „Lodowego Przedszkola” 
przedszkolaki uczą się jazdy na łyżwach oraz 
podstaw gry w hokeja. Ponadto dzieci i mło-
dzież mogą korzystać z takich akcji, jak cykl 
„Lato i Zima z Młodą GieKSą”, czyli pro-
wadzonych w okresie ferii zimowych oraz 
wakacji zajęć skierowanych do dzieci miesz-
kających w Katowicach. Podczas wydarzenia 
„Cross dla Bajtli” dzieci mają możliwość zmie-
rzenia się w biegu z przeszkodami, a w ramach 

„Piłkarskiego Crossu przy Bukowej” – inte-
gracji z sympatykami GKS-u Katowice oraz 
środowiskiem sportowym w różnym wieku. 

Ciekawostką jest program „Playmakers” 
skierowany do dziewczynek w wieku od 5 
do 8 lat. Zajęcia w ramach tego cyklu mają 
na celu zachęcić dziewczynki do aktywnego 
spędzania czasu oraz rozbudzić w nich mi-
łość do piłki nożnej. Program organizowany 
jest wraz z UEFA oraz Polskim Związkiem 
Piłki Nożnej. Warto wspomnieć, że Akade-
mia Piłkarska chłopców posiada złoty cer-
tyfikat szkolenia PZPN, który przyznawany 
jest placówkom prezentującym najwyższy 
poziom w zakresie wartości merytorycznej 
programu, kwalifikacji kadry czy bezpieczeń-
stwa dzieci.

Zaświadczeniem jakości niech będzie 
fakt, że wiosną drużyny piłkarskie chłopców 
oraz dziewcząt będą występować w Central-
nej Lidze Juniorów U-15 – najwyższej klasie 
rozgrywkowej w Polsce, a w dniach od 5 do 
7 lutego podopieczne Fundacji zagrają w fina-
łach Mistrzostw Polski w futsalu.

Wielosekcyjna Akademia „Młoda GieKSa” 
cały czas prowadzi nabory dzieci do swoich 
sekcji. Więcej informacji można uzyskać 
na stronie www.mloda-gieksa.pl lub pod nu-
merem telefonu: 725 250 893.  (RED)

FINANSOWE WSPARCIE SPORTU

Dotacje dla klubów sportowych
Prawie 19 milionów złotych – tyle w 2021 
roku w ramach wspierania sportu i naj-
młodszych zawodników otrzyma 18 ka-
towickich klubów. Zabezpieczone w bu-
dżecie fundusze dotrą do nich w formie 
dotacji. 
Wielosekcyjny GKS Katowice otrzyma 16,5 
mln zł, zaś współpracująca z GKS Funda-
cja„Sportowe Katowice” otrzyma 400 tys. 
zł na szkolenie młodzieży (o działalności 
Fundacji piszemy w artykule poniżej).

Na klub GKS Katowice składają się sek-
cje poszczególnych dyscyplin sportowych: 
piłki nożnej mężczyzn (II liga), piłki nożnej 
kobiet (Ekstraklasa), siatkówki mężczyzn 
(PLPS Plusliga) oraz hokeja na lodzie męż-
czyzn (Polska Liga Hokeja) i to między te 
kadry rozdzielono kolejno: 6,36 mln zł, 1,2 
mln zł, 4 mln zł i 4,9 mln zł. Pozostałe środki 
komisja konkursowa przeznaczyła dla innych 
klubów w mieście. Otrzymają je m.in. AZS 
AWF Katowice, Koszykarski Klub Sportowy 
„Mickiewicz”, Klub Uczelniany AZS UŚ czy 
Klub Futbolu Amerykańskiego Silesia Rebels.

– Wiemy, że w mieście mamy wielu sympa-
tyków sportu. GKS to marka, która powinna 
być cały czas na topie. W ramach wielosek-
cyjnej GieKSy mamy hokeistów, siatkarzy, 
piłkarzy i piłkarki czy szachistów. Wszyscy 
walczą o sportowe sukcesy dla naszego miasta, 
których chcielibyśmy mieć jak najwięcej. A do 

tego potrzeba nie tylko zaangażowania osób, 
lecz także środków finansowych – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

Ponadto miasto przeprowadziło kon-
kurs na realizację zadań publicznych w za-
kresie upowszechniania sportu i turystyki. 
Środki przyznane zostały na następujące 
cele: szkolenie dzieci i młodzieży w dzie-
dzinie sportu i turystyki (1,45 mln zł), „Pro-
wadzenie Środowiskowych Programów 
Profilaktycznych w formie pozalekcyjnych 
zajęć sportowych” przez uczniowskie kluby 
sportowe (800 tys. zł) i organizację imprez 
sportowych i turystycznych do 30 czerwca 
br. (40 tys. zł).

W tej pierwszej kategorii największe 
środki, w wysokości 400 tys. zł, przeznaczone  

zostały dla ściśle współpracującej  
z GKS GieKSą Fundacji „Sportowe Kato-
wice”. Sekcja piłki nożnej otrzymała 265 tys. 
zł, siatkówki i hokeja na lodzie – po 60 tys. 
zł, a tenisa ziemnego – 15 tys. zł. Wśród pozo-
stałych klubów szkolących dzieci i młodzież, 
które otrzymają dofinansowanie z budżetu 
miasta, warto wymienić AZS AWF Kato-
wice, KS „Rozwój Katowice” czy Klub Hokeja 
na Lodzie Kobiet „Kojotki” Naprzód Janów.

Największym beneficjentem dotacji 
przeznaczonych na programy pozalekcyjne 
okazały się MKS Pałac Młodzieży, UKS SP 
27 Katowice, UKS Katowice Naprzód Ja-
nów czy MKS MOS Katowice. W sumie 800 
tys. zł dofinansowania rozdzielono między  
33 uczniowskie kluby sportowe.  (KK)

MOŻNA POBIEC I POMÓC

5. edycja Biegu 
Śląskich Aniołów

20 lutego na terenie katowickiej Doliny Trzech 
Stawów odbędzie się jubileuszowa, piąta edy-
cja imprezy charytatywnej Biegu Śląskich 
Aniołów. W ramach wydarzenia zbierane są 
fundusze dla podopiecznych Fundacji Śląskie 
Anioły, aby uskrzydlić ich życie i pomóc w co-
dziennych potrzebach. Uczestnicy mają do 
wyboru bieg lub marsz nordic walking na dy-
stansie 5 kilometrów, a dla najmłodszych 
przygotowane są dystanse 200 i 400 metrów. 
Istotnym aspektem jest anielski akcent, który 
każdy z uczestników ma na sobie – dzięki 
temu bierze udział w konkursie na najlepszy 
strój. Szczegóły dotyczące wydarzenia zna-
leźć można na profilu facebookowym Funda-
cji Śląskie Anioły. Zapisy na stronie: dostartu.
pl/v-bieg-slaskich-anio-ow-v5423. 
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Wsparcie od miasta na szkolenie dzieci i młodzieży dostanie m.in Fundacja „Sportowe Katowice”

Dziewczynki z „Młodej GieKSy” udowadniaja, że piłka nożna to sport nie tylko dla chłopców
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INTEL EXTREME MASTERS KATOWICE 2021

Światowe serce e-sportu
Intel Extreme Masters – Mistrzostwa 
Świata w grach komputerowych to naj-
dłużej działający profesjonalny turniej 
e-sportowy na świecie. Jego finały, od 
2013 roku odbywające się w Katowi-
cach, elektryzują fanów e-sportu w każ-
dym miejscu globu. Tegoroczne wyda-
rzenie w nieco zmienionym formacie 
odbędzie się w Katowicach w terminie 
16–28 lutego. Niestety z uwagi na ob-
ostrzenia związane z pandemią, zma-
gania graczy publiczność będzie mogła 
oglądać tylko on-line. 
– Po ubiegłorocznych perturbacjach 
wierzyliśmy głęboko, że tegoroczne roz-
grywki odbędą się w formule, do której 
zarówno my, jak i nasi kibice zdążyli-
śmy się przyzwyczaić, że Spodek znów 
zapełni się fanami e-sportu i będziemy 
mogli celebrować wielkie e-sportowe 
święto, ale tak się nie stało – mówi Alek-
sander Szlachetko, prezes ESL Gaming 
Polska, organizator wydarzenia. – Przez 
ostatni rok intensywnie pracowaliśmy 
nad procedurami związanymi z bez-
pieczeństwem oraz wdrażaliśmy nowo-
czesne rozwiązania technologiczne, tak 

aby móc realizować wydarzenia e-spor-
towe w pełni on-line, jednak bez żadnej 
straty dla widza przed ekranem. Jeste-
śmy przygotowani do przeprowadzenia 
rozgrywek na profesjonalnym poziomie, 
więc na pewno nie zabraknie wielkich 
emocji i pięknych momentów – dodaje 
Szlachetko. 

Tegoroczne rozgrywki odbędą 
się w specjalnie przygotowanym stu-
dio, w siedzibie ESL w Katowicach. 
Zawodnicy z całego świata, z uwagi 
na ograniczenia związane z podróżowa-
niem oraz ze względów bezpieczeństwa, 
wezmą w turnieju udział za pomocą sieci 
Internet. Organizator deklaruje, że nie 
będzie to miało wpływu na jakość trans-
misji. W nadchodzącej edycji rozegrane zo-
staną rozgrywki w Counter Strike: Global 
Offensive, StarCraft II oraz WarCraft III: 
Reforged. Pula nagród wynosi 1 350 000 
dolarów. W trakcie transmisji zaplanowano 
szerokie zaprezentowanie walorów miasta. 
Stawka promocyjna jest wysoka – rekord 
oglądalności padł w 2019 r. Rozgrywki 
obejrzało wówczas 230 mln osób na całym 
świecie.  (RED)

SZACHY

Jak zostać arcymistrzem szachowym? 
W swoim sportowym życiu pokonał już 
mistrza świata, w szachy gra od 5. roku 
życia, od 2013 roku jest arcymistrzem. 
Jan Krzysztof Duda, nasz ekstraligowy 
zawodnik związany z WASKO HETMAN 
GKS Katowice, został niedawno ogło-
szony przez jeden z portali sportowcem 
roku 2020 w naszym regionie. Nomino-
wany był też w plebiscycie „Przeglądu 
Sportowego” na najlepszego polskiego 
sportowca roku 2020. Z jednym z naj-
lepszych szachistów na świecie rozma-
wia Sławomir Rybok. 

Sławomir Rybok: Grał pan już z wielo-
ma utytułowanymi szachistami. Czy na li-
ście wielkich nazwisk jest jeszcze ktoś, z kim 
chciałby pan rozegrać partię?
Jan Krzysztof Duda: Z obecnej czołówki 
grałem już z każdym z zawodników i mam 
nadzieję jeszcze nie raz to zrobić. Oczywiście 
najbardziej prestiżowe są pojedynki w tzw. 
superturniejach zastrzeżonych tylko dla naj-
lepszych zawodników świata. W zeszłym 
roku miałem okazję grać w reprezentacji 
Europy dowodzonej przez samego Gar-
riego Kasparowa i to jest jeden z zawodni-
ków, z którymi z przyjemnością bym się 
zmierzył. Sam jestem ciekaw, co by z tego 
wynikło, bo to ciągle silny zawodnik.

Jeżeli mógłbym przenieść się w czasie, 
to szachistą, który wywarł na mnie duży 
wpływ, jest najlepszy w historii polski 

szachista – Akiba Rubinstein. Choć sam nie 
wiem, czy atrakcyjniejsze byłoby zmierzenie 
się z nim, czy gra u jego boku w reprezenta-
cji Polski.
Który ze swych sukcesów sportowych uznaje 
pan za najważniejszy?

Oczywiście sukcesem związanym z poje-
dynczą rozgrywką jest pokonanie w zeszłym 
roku mistrza świata Magnusa Carlsena, jed-
nak to wicemistrzostwo świata w szachach 
błyskawicznych z 2018 roku jest moim za-
wodowym sukcesem numer jeden. Cenię 

też sobie czwarta lokatę z reprezentacją 
Polski na szachowej olimpiadzie w tym sa-
mym roku oraz tytuł mistrza świata do lat 
10 z 2008 roku.
Szachy pojawiły się w pana przypadku w bar-
dzo młodym wieku. Co w tej dyscyplinie jest 
najważniejsze: talent czy praca?

Szachy są sportem, który zaczyna się 
uprawiać już w wieku kilku lat. Ja zaczy-
nałem jako pięciolatek. Myślę, że mam ta-
lent do szachów, bo jednak głównie dzięki 
niemu mogłem zwyciężać, będąc dzieckiem. 

Im byłem starszy i lepszy, praca stawała się 
coraz ważniejsza. Jednak tak naprawdę to 
kombinacja obydwu tych elementów po-
zwala dostać się na szczyt. Dominującą rolę 
przypisałbym pracy, czyli codziennemu, 
żmudnemu treningowi.
Szachy ciągle nie są wśród młodych ludzi 
zbyt popularną dyscypliną. Pan za ich promo-
cję otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi.

Nie zgodzę się tą opinią. Szczegól-
nie teraz, kiedy szachy stały się naprawdę 
popularne w Polsce. Ale już od lat wiele 
dzieci w nie gra, a turnieje na kilkaset i po-
nad tysiąc zawodników nie są niczym spe-
cjalnym. Natomiast ważne jest to, że szachy 
są dla każdego – małego i dużego, zdro-
wego i osoby z niepełnosprawnościami, 
kobiety i mężczyzny, słabego i dobrego 
gracza. To jest sport, który może uprawiać 
każdy. Rozwija też wiele umiejętności po-
trzebnych w codziennym życiu. Pokazują, 
jak radzić sobie z problemami, uczą odpo-
wiedzialności za wykonane posunięcia, pla-
nowania strategicznego i taktycznego czy 
radzenia sobie z porażką. Mógłbym podać 
wiele więcej powodów, by się nimi zaintere-
sować, ale dodam tylko, że jest to po prostu 
fajna gra.
Czego należy życzyć szachiście ?

Połamania skoczków!;-) A tak naprawdę 
to tego samego, co każdemu sportowcowi: 
sukcesów, trochę szczęścia, zdrowia i odwagi 
do walki o najwyższe cele. 
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Jan Krzysztof Duda, reprezentant katowickiego klubu, pokonał najlepszego szachistę w historii 
Magnusa Carlsena

WIELOSEKCYJNY KLUB

Co słychać w GKSie
Piłkarze GKS-u Katowice zakończyli 
świąteczną przerwę i w styczniu wrócili 
do wspólnych zajęć. Pierwsze dni zespół 
poświęcił na testy, które miały przed-
stawić sztabowi trenerskiemu, w jakiej 
formie są piłkarze przed rozpoczęciem 
przygotowań do rundy wiosennej. 
GKS na półmetku sezonu ma 38 punktów i jest 
wiceliderem tabeli 2 ligi. W lutym podopiecz-
nych trenera Rafała Góraka czekają trzy mecze 
kontrolne. Natomiast 27 lutego, w urodziny 
GKS-u, zespół podejmie Sokół Ostróda. Bę-
dzie to pierwszy mecz rundy wiosennej. To 
będzie także okazja do debiutu dla nowego 
piłkarza. W Katowicach spore nadzieje wiąże 
się z Rafałem Figielem, który jest kreatyw-
nym i bardzo ambitnym zawodnikiem.

Do zajęć wróciły także piłkarki. Trener 
Witold Zając podkreślał, że nie jest do końca 
usatysfakcjonowany tym, jak potoczyła się dla 
zespołu runda jesienna. GieKSa z dorobkiem 
16 punktów zajmuje 6. miejsce w tabeli i czeka 
ją sporo pracy, jeśli chce przed końcem roz-
grywek dogonić czołówkę. Zespół w trakcie 
zimowego okienka zasiliła 21-letnia Mag-
dalena Dragunowicz, która ma wzmocnić 
blok defensywny. Do ligowej rywalizacji 

nasze zawodniczki wracają dopiero w marcu, 
ale w lutym rozegrają trzy mecz sparingowe.

W decydującą fazę wkracza sezon Plu-
sLigi, a GKS pod wodzą trenera Grzego-
rza Słabego walczy o historyczny awans 
do fazy play-off Ligi Mistrzów Świata. 
Po wymagającym terminarzu w styczniu 
siatkarską GieKSę czekają mecze, których 
wyniki rozstrzygną o ich końcowej pozy-
cji w tabeli po fazie zasadniczej. W lutym 
siatkarze katowickiego klubu rozegrają pięć 
spotkań, z czego trzy w hali OS Szopienice. 

Hokeiści rozegrają w lutym cztery ostat-
nie spotkania fazy zasadniczej PHL, której 
wyniki zadecydują o klasyfikacji w tabeli 
rozgrywek i rozstawieniu par w fazie play-
-off. Ostatnie spotkanie, mecz z Comarch 
Cracovią, zostanie rozegrane w „Sateli-
cie”. Na początku roku hokejowa GieKSa 
wzmocniła się solidnymi zawodni-
kami z zagranicy, wśród których prym 
wiedzie napastnik reprezentacji Białorusi 
Andriej Stiepanow. Zespół Andrieja Parfio-
nowa ma duże szanse na miejsce w czołowej 
trójce PHL po pierwszej części sezonu, która 
ułatwi jej walkę o najwyższe ligowe cele. 

(MICHAŁ KAJZEREK, MICHAŁ KACZMARCZYK)
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