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Katowice ruszają do walki o pra-
widłowe parkowanie w mieście. 
W ramach akcji „Wyzwanie: par-
kowanie!”, przy wsparciu Straży 

Miejskiej, prowadzone będą działania edu-
kacyjne, interwencyjne oraz rewitalizacyjne 
– w pierwszej kolejności na terenie Śród-
mieścia i Koszutki. Kierowcy, którzy par-
kują niezgodnie z przepisami, w pierwszej 
fazie akcji będą głównie pouczani, a później 
muszą liczyć się z mandatami i blokadami 
na kołach. 

– Śródmieście Katowic to obszar, 
który przeszedł zauważalną prze-
mianę w ostatniej dekadzie. Pojawia się 
tu coraz więcej zieleni, kolejne przestrze-
nie są rewitalizowane i przywracane pie-
szym, a przykładem pozytywnych zmian 
jest dobiegająca końca kompleksowa 
przebudowa ul. Dworcowej. Niestety 
efekt psuje niewielki odsetek kierow-
ców, którzy nie potrafią lub nie chcą pra-
widłowo zaparkować swoich pojazdów. 
Tymczasem w Śródmieściu mamy ponad 
2000 miejsc parkingowych. Utworzyli-
śmy także cztery centra przesiadkowe 

– w tym aż trzy o charakterze park and 
ride, w których na kierowców czeka blisko 
1000 bezpłatnych miejsc parkingowych. 
Pomimo tego obserwujemy, że w ostat-
nich latach coraz częściej rozjeżdżane 
są trawniki i zieleńce. Niektóre pojazdy 
blokują chodniki, co stanowi duże utrud-
nienie dla rodziców z wózkami lub dla 
osób niepełnosprawnych. Dochodzi także 
do sytuacji, w których pojazd pozosta-
wiony w niewłaściwym miejscu uniemoż-
liwia dojazd karetce, straży pożarnej czy 
np. służbom miejskim wywożącym śmieci 
– mówi Marcin Krupa, prezydent Kato-
wic. – Doszliśmy do punktu, w którym 
należy powiedzieć: „dość”. Dlatego ru-
szamy z akcją „Wyzwanie: parkowanie!”. 
Sam jej tytuł jest przekorny, bo poka-
zuje, że dla niektórych osób zaparkowa-
nie samochodu staje się swego rodzaju 
wyczynem. Akcja składa się z trzech 
faz: w pierwszej będziemy edukować, 
pokazując, jakie konsekwencje wiążą 
się z nielegalnym parkowaniem; w dru-
giej będziemy dyscyplinować kierow-
ców poprzez mandaty, a w trzeciej w 22 

wybranych miejscach punktowo upo-
rządkujemy rozjeżdżoną zieleń – dodaje 
prezydent. 

– Przeprowadzenie akcji „Wyzwanie: par-
kowanie!” jest konieczne, bo jak pokazują co-
dzienne obserwacje i nasze statystyki, wielu 
kierowców parkuje w miejscach do tego nie-
wyznaczonych – mówi Piotr Piętak, zastępca 
komendanta Straży Miejskiej w Katowicach. 
Akcja rozpoczęła się 28 kwietnia i swoim za-
sięgiem obejmie najpierw Śródmieście oraz 
Koszutkę. W pierwszej fazie, czyli do 9 maja, 
kierowcy parkujący w niedozwolonych miej-
scach lub blokujący ruch mogą liczyć na ta-
ryfę ulgową – otrzymają ulotkę informacyjną 
przypominającą mandat lub upomnienie. 
Od 10 maja nie będzie już przymykania 
oka, a na opornych parkujących czekają man-
daty oraz blokady na koła. Tak stanowcze 
działania mają doprowadzić do tego, że sa-
mochody będą stawały jedynie w miejscach 
do tego wyznaczonych. Po 10 maja akcja prze-
niesie się także na inne dzielnice. 

WI CEJ O AKCJI NA STR  

WYZWANIE  ARKOWANIE
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II EDYCJA ZIELONEGO BUD ETU 

Trzy miliony złotych 
na zielone pomysły katowiczan

Trwa nabór wniosków do II edycji Zie-
lonego Budżetu w Katowicach. Miesz-
kańcy mają do dyspozycji 3 mln złotych 
na realizację zielonych pomysłów w mie-
ście. Katowiczanie mogą zgłaszać swoje 
pomysły do 27 maja. 
– Katowiczanie najlepiej  wiedzą,  czego  
potrzeba  w  ich  otoczeniu.  Coraz  czę-
ściej słyszałem  od  mieszkańców, że Bu-
dżet Obywatelski powinien w większym 
stopniu umożliwiać zgłaszanie projektów 
zielonych. Uznałem, że warto podjąć takie 
działanie i tak powstał Zielony Budżet. Jest 
on  podobny  do  „zwykłego” budżetu oby-
watelskiego  na  etapie  zgłaszania  wnio-
sków oraz  ich  weryfikacji. Pula 3 mln zł 
została rozdzielona na zadania ogólnomiej-
skie i dzielnicowe – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic. - Pierwsza edycja Zie-
lonego Budżetu pokazała, że katowiczanie 
mają wiele pomysłów na zagospodarowa-
nie i zazielenienie ich najbliższego otocze-
nia. Potwierdziła to liczba zgłoszeń, jak
i zróżnicowanie projektów mieszkań-
ców. Wierzę, że również tegoroczna 
wiosna przyniesie podobne rezultaty – do-
daje prezydent.

Mieszkańcy Katowic  mogą zgłaszać 
swoje projekty do 27 maja, a następnie wnio-
ski będą przechodziły przez weryfikację 
formalną i merytoryczną. W ostatnim etapie 
komisja złożona z urzędników i zewnętrz-
nych ekspertów wybierze najciekawsze 
projekty, które zostaną zrealizowane w ko-
lejnym roku. Podobnie jak przed rokiem, 
również i w tej edycji, na zgłoszone projekty 

przeznaczono kwotę 3 mln zło-
tych, z których 2,4 mln zł rozdzielono po-
między 22 dzielnice w ramach wniosków 
lokalnych, natomiast 600 tys. złotych prze-
znaczono na realizację zadań o charakte-
rze ogólnomiejskim.

Do Zielonego Budżetu można zgła-
szać projekty, które z założenia są do-
bre dla środowiska naturalnego czy 
bytowania zwierząt. W ramach tej pro-
cedury można zgłosić zadania dotyczące  

m.in. zazielenienia przestrzeni publicznej, 
rewitalizacji skwerów i parków, tworzenie 
łąk kwietnych oraz tworzenia systemowej 
opieki dla starych drzew, ale również pro-
jekty związane z programami dotyczącymi 
zwierząt czy warsztaty i działania eduka-
cyjne w zakresie ekologii i ochrony przy-
rody. 

i cej na: 
www.katowice.eu/zielonybudzet

330 WNIOSKÓW 
W PULI VIII EDYCJI BO

0 projekty – to liczba projektów zgło-
szonych do  edycji Budżetu Obywa-
telskiego w Katowicach. Tym razem 
katowiczanie mieli możliwość składa-
nia formularzy ze swoimi pomysłami do 
22 kwietnia.
Spośród wszystkich projektów 48 to 
wnioski o charakterze ogólnomiejskim. 
Jeśli chodzi o projekty zgłoszone dla po-
szczególnych jednostek pomocniczych, 
to spośród 282 wniosków najwięcej zare-
jestrowano dla dzielnic południowych, tj. 
Kostuchna (20), urcki (20), Piotrowice-
-Ochojec (18). Na dalszych miejscach 
znalazły się ródmieście, Osiedle Paderew-
skiego- uchowiec i Szopienice-Burowiec, 
dla których wpłynęło po 17 wniosków.

harakter i tematykę wszystkich zgło-
szonych projektów poznamy najpó niej 
12 maja podczas publikacji wyników 
trwającej obecnie weryfi kacji formalnej 
projektów. Wtedy też dowiemy się, które 
z pomysłów mieszkańców zostaną prze-
kazane do dalszej weryfi kacji.

Harmonogram VIII edycji Budżetu Obywa-
telskiego w Katowicach

łoszenie wyników weryfi kacji 
ormalnej – do 12 maja 

łoszenie wyników weryfi kacji 
merytorycznej – do 1  sierpnia 
Głosowanie – od  do 19 września
Podanie wyników łosowania 
– do 29 września 

leja wiśniowa przy ul. Bogdanowicza - w ramach tego zadania zaplanowano nasadzenia drzew, 
które mogłyby być aleją spacerową dla mieszkańców, z zachowaniem dotychczasowych traktów 
pieszych. – Drzewa wiśniowe, które mieszkańcy naszej dzielnicy znają z Rynku, są wspaniałą ozdobą 
na wiosnę – zaznaczyła w swoim wniosku mieszkanka, która zaproponowała ten projekt

Podczas pierwszej edycji Zielone o udżetu 
wpłyn ło 12  wniosków, z cze o ostatecznie 
do realizacji wybrano 54 z nic  o wartości 
blisko 2 mln złotyc . śród wybranyc  pro
jektów znalazły si  c ociażby: zazielenienie 
22 przystanków – po jednym w każdej 
dzielnicy Katowic, urządzenie zielone o 
skweru przed uperjednostką, o ród desz
czowy w rynowie, nowe nasadzenia 
drzew, krzewów i kwiatów w ikiszowcu, 

anowie, zopienicac , urowcu i ą
brówce Małej, projekty zakupu i montażu 
budek l owyc  dla ptaków miejskic  
na terenie i oty Panewnik, kwietna 
łąka z o rodem deszczowym w Kostuc
nie, łąki kwietne i uzupełnienie drzew na os. 
ysiąclecia czy zaj cia o c arakterze edu

kacyjnym w szkołac  i dla dorosłyc . ie
wykorzystany w tej procedurze ponad 
1 mln złotyc  zostanie przeznaczony 
na nowe zielone inwestycje w mieście.

W Katowicach od 2018 roku siejemy łąki kwietne wspólnie z mieszkańcami jak ta na Rynku , a od ubiegłego roku o łąki można także wnioskować 
za pomocą Zielonego Budżetu. Do czego gorąco zachęcamy!
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Chcesz 
wiedzieć więcej?
 facebook.com/Katowice.eu

 twitter.com/BiuroPrasoweKce

 instagram.com/miasto_katowice 

 youtube.com/KatowiceTube
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KATOWICKI AKIET RZEDSI BIORCY RZEDŁU ONY
Przedsiębiorcy wciąż mogą 
liczyć na pomoc miasta
Przedłużający się stan pandemii to wyzwanie 
dla nas wszystkich, mieszkańców, służby zdro-
wia, przedsiębiorców. i ostatni wciąż mogą 
korzystać ze wsparcia miasta. Prezydent ar-
cin Krupa podjął decyzję o przedłużeniu Kato-
wickiego Pakietu Przedsiębiorcy.

– Utrzymanie miejsc pracy i przetrwanie 
firm to główne cele Katowickiego Pakietu 
Przedsiębiorcy. Trwają szczepienia, pande-
mia kiedyś się skończy i znów zaczniemy 
chodzić masowo do restauracji, na siłow-
nie czy różne zajęcia sportowe. To bardzo 
trudny czas na prowadzenie działalności 
gospodarczej, dlatego chcemy pomóc kato-
wickim przedsiębiorcom. Rozwiązania za-
warte w naszym pakiecie to między innymi 
zwolnienia z opłat za czynsze, dzierżawy 
i wywóz odpadów. Warto podkreślić, że opra-
cowaliśmy je wspólnie – ponad podziałami 
politycznymi z radnymi wszystkich klubów 
Rady iasta – mówi arcin Krupa, prezy-
dent Katowic. 

Pierwsze dwa filary KPP adresowane są 
do przedsiębiorców, którzy są najemcami 
lub dzierżawcami miejskich lokali i gruntów 
za okres, w którym przedsiębiorca ma zakaz 
prowadzenia działalności. 

Trzeci filar dotyczy m.in. możliwo-
ści umorzenia, rozłożenia na raty lub 
odroczenia terminu wpłaty podatku od 

nieruchomości na indywidualny wnio-
sek przedsiębiorcy za okres jednego 
miesiąca, który odnotował znaczący 
spadek przychodów. Ponadto przedłu-
żony został do dnia 0 listopada 2021 
r. termin płatności rat podatku od nie-
ruchomości płatnych w styczniu, lutym, 
marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2021 r.  
Przedłużenie dotyczy również przedsię-
biorców prowadzących działalność gospo-
darczą polegającą na handlu lub wynajmie 
powierzchni handlowych w obiektach han-
dlowych lub usługowych o powierzchni 
sprzedaży lub świadczenia usług powy-
żej 2000 mkw. W celu skorzystania z ulgi 
należy dokonać zgłoszenia na wzorze (do 

0.11.2021 r.), przedłożyć formularz w za-
kresie pomocy publicznej oraz spełnić wa-
runki wynikające z Uchwały Rady iasta 
w sprawie przedłużenia terminów płatności 
rat podatku od nieruchomości. 

zwarty filar dotyczy 0  obniżki na od-
biór odpadów dla przedsiębiorców mających 
podpisaną umowę z miejską spółką PGK 
sp. z o.o. 

Obowiązujące przepisy rozporządzeń 
pozwalają na wprowadzenie zwolnień w ra-
mach pierwszego, drugiego oraz czwartego 
filaru przedsiębiorców reprezentują-
cych branże:

dyskoteki, baseny, siłownia, centrum fit-
ness, gastronomia, domy i ośrodki kultury  

poprawa kondycji fizycznej, hotelarska, 
galerie, salony wystawiennicze, teatr, kino, 
instytucje kultury

fryzjerstwo, kosmetyczka, salony tatu-
ażu i piercingu

świadczące usługi kserograficzne na te-
renie szkół i placówek oświatowych

Wnioski w ramach ww. filarów ( ,  i ) 
będzie można składać do końca maja 2021 r. 
nformacje nt. okresu zwolnień, zwolnionych 

branż oraz wnioski znajdują się na rawaink.ka-
towice.eu/katowicki-pakiet-przedsiebiorcy-2-0/

Wypełnione wnioski  
można złożyć:

w formie elektronicznej, a skan wniosku na-
leży przesłać na adres: rawa.ink katowice.eu, 

poprzez skrzynkę kontaktową znaj-
dującą się w budynku Urzędu iasta 

Katowice przy Rynku 1 z adnotacją „ iej-
ski nkubator Przedsiębiorczości Rawa. nk” 

za pośrednictwem operatora poczto-
wego na adres: Urząd iasta Katowice, 

iejski nkubator Przedsiębiorczości Rawa.
nk, ul. Teatralna 17a, 40-00  Katowice. 

UW G : W przypadku ubiegania się 
o zwolnienie w ramach trzeciego filaru nie ma 
możliwości przesłania wniosków w formie 
elektronicznej, natomiast przesłać można je 
także za pomocą platformy ePU P lub S K P.

kcję pomocową koordynuje iejski n-
kubator Przedsiębiorczości Rawa. nk, 
pracownicy obsługują przedsiębiorców 
pod numerami: ( 2) 2 9 2 77, ( 2) 70  
47 47, ( 2) 70  47 11, ( 2) 70  47 4 , ( 2) 
70  47 4 , ( 2) 2 9 1 , ( 2) 2 9 7 11 
oraz drogą mailową: rawa.ink katowice.
eu.  (RED)

SZCZE IENIA RZECIW CO ID  W KATOWICACH 
Punkty szczepień 
masowych i większa 
dostępność szczepionek 
pozwolą szybciej walczyć 
z pandemią
Szczepionki przeciw O -19 to długo 
oczekiwany punkt zwrotny w walce z pan-
demią. Szczepionka jest ogromną szansą 
na uodpornienie społeczeństwa na zaka-
żenie, zdobycie kontroli nad transmisją wi-
rusa S RS- o -2. Jest nadzieją na powrót 
do normalności. Wdrożenie masowych 
szczepień 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. Jednym z punktów walki 
z pandemią są punkty szczepień powszech-
nych. Katowice zaproponowały, by powstały 
dwa takie miejsca: w ośrodku OSiR przy 
ul. Szopienickiej 70 oraz w gmachu Kato-
wice iasto Ogrodów przy placu Sejmu lą-
skiego. Ostatecznie, decyzją N Z, taki punkt 
powstanie tylko w tej pierwszej lokalizacji. 
Zacznie działać w maju

Punkt będzie działał od poniedziałku do 
soboty w godzinach od 8 do 18. Szczepio-
nych w nim będzie minimum trzy tysiące osób 

tygodniowo, a w przypadku dużej dostępno-
ści szczepionek liczba ta może wzrosnąć. 
– Jako miasto dokładamy wszelkich starań, 
aby pomagać mieszkańcom w szczepieniach. 

amy aż 1 punktów szczepień na terenie 
miasta i olbrzymie moce przerobowe. Brakuje 
jedynie szczepionek. m więcej szczepionek 
dostaniemy, tym szybciej i więcej osób za-
szczepimy. Nasze możliwości organizacyjne 
w punkcie przy ul. Szopienickiej są bardzo 
duże. Na pewno wykorzystamy w bardzo 
szybkim tempie każdą otrzymaną szczepionkę  
– deklaruje prezydent Katowic arcin Krupa. 

Oprócz punktu zorganizowanego przez 
miasto przy ul. Szopienickiej w Katowicach 
działa 1 punktów szczepień, które funk-
cjonują na dotychczasowych zasadach. 

ista placówek realizujących szczepienia 
w Katowicach dostępna jest na stronie ko-
ronawirus.katowice.eu. 

Harmonogram szczepień
o 9 maja każdy, kto ukończył 18 lat, otrzyma 

e-skierowanie. Będzie można zarejestrować 
się na szczepienie zgodnie z nowym harmo-
nogramem. odatkowo każda osoba dorosła 
może skorzystać z niewykorzystanej dawki 
w punkcie szczepień. hodzi o to, żeby nie 
zmarnowała się żadna szczepionka. 

Jak działać będzie punkt szczepień 
powszechnych? Są trzy sposoby, aby 
zapisać się na szczepienie:

całodobowo za pośrednictwem info-
linii 989 (do rozmowy należy mieć przy-
gotowany swój nr P S  oraz nr telefonu 
komórkowego). W związku z dużą liczbą 
osób korzystających z infolinii prosimy 
o cierpliwe oczekiwanie na połączenie.

całodobowo online przez nternetowe 
Konto Pacjenta na stronie https://pacjent.
gov.pl/ (do zapisu przez system konieczne 
jest posiadanie Profilu Zaufanego)

bezpośrednio u swojego lekarza ro-
dzinnego lub osobiście w punkcie szcze-
pień (wykaz punktów dostępny na stronie 
www.katowice.eu/szczepienia). Przed 
wizytą u lekarza lub w punkcie szczepień 
zachęcamy do wcześniejszego kontaktu 
telefonicznego z placówką medyczną. 
Przy zapisach na szczepienie warto też 
sięgnąć po pomoc osób bliskich. 

by zarejestrować się na szczepienie, 
nie jest wymagane skierowanie od 
lekarza.
Po dokonaniu rezerwacji otrzymamy 
S S z informacją o wybranym miej-
scu i terminie szczepienia. Od razu zo-
staniemy umówieni na dwie wizyty. 

O terminie drugiej wizyty przypomni nam 
także S S.

Transport na szczepienia
W Katowicach osoby z niepełnospraw-
nościami oraz powyżej 70 r. życia, które 
samodzielnie nie są w stanie dotrzeć do 
najbliższego punktu szczepień, mogą li-
czyć na wsparcie Urzędu iasta Katowice. 
Osoby chcące skorzystać z transportu po-
winny mieć już wyznaczony konkretny ter-
min szczepienia.

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

( 2) 2 1 9 00 – infolinia czynna od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
7. 0–1 . 0,

( 2) 2 9 0 0  i ( 2) 2 9 0 07 – info-
linie czynne w poniedziałki, wtorki i środy 
w godzinach 7. 0–1 . 0, w czwartki w go-
dzinach 7. 0–17.00, w piątki w godzinach 
7. 0–14.00.

Więcej informacji
Więcej informacji na temat szczepień 
można uzyskać, dzwoniąc na infolinię (nr 
989) lub wchodząc na stronę www.gov.pl/
web/szczepimysie. 
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NOWE TRASY ROWEROWE

Rowerem przez miasto. Nowe drogi
Ponad 13 kilometrów nowych tras rowero-
wych powstanie w tym roku w Katowicach. 
Na nową infrastrukturę rowerową Katowi-
ce przeznaczą w tym roku około 13 mln zł. 
– Katowice są miastem przyjaznym rowe-
rzystom, a jednoślady traktujemy nie tylko 
jako sposób rekreacji, ale także jako śro-
dek transportu. Każdego roku rozwijamy 
sieć wypożyczalni i przeznaczamy znaczne 
środki na rozbudowę infrastruktury rowe-
rowej. W zeszłym roku wydaliśmy na ten 
cel ponad 6 mln zł, a w tym roku zarezer-
wowano w budżecie około 13 mln zł. Dzięki 
takim inwestycjom pod koniec 2020 roku 
mieliśmy w Katowicach blisko 180 km 
tras, a docelowym planem jest połączenie 
wszystkich dzielnic miasta komfortowymi 
drogami rowerowymi z centrum – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

Kluczowe z punktu widzenia komuni-
kacyjnego będą dwie drogi rowerowe, z któ-
rych jedna połączy ulicę Gospodarczą (od 
tymczasowego przystanku autobuso-
wego) z osiedlem Paderewskiego (ulice Gra-
niczna i Pułaskiego). Ta trasa liczyć będzie 
ok. 1,5 km. Zakładany koszt realizacji to ok. 
1,9 mln zł. Druga trasa o długości 2,4 km 
połączy Giszowiec z Nikiszowcem wzdłuż 
ul. Szopienickiej. Wartość tej inwestycji to 6 
mln zł. Jeszcze w bieżącym kwartale ogło-
szone zostaną przetargi na roboty budow-
lane dla obu inwestycji.

Kolejna ważna inwestycja realizo-
wana w tym roku połączy śródmiejską 
strefę „TEMPO 30” z węzłem przesiadko-
wym Brynów. Ta trasa ma służyć rowe-
rzystom podróżującym z południowych 

dzielnic do centrum Katowic. Budowana 
droga dla rowerów połączy od południa 
istniejącą ścieżkę w rejonie sklepu LIDL 
dwustumetrowym odcinkiem wzdłuż ulicy 
Jankego z węzłem przesiadkowym Brynów  
i dalej pobiegnie wzdłuż ulicy Kościuszki. 
Koszt tej inwestycji wyniesie 1,7 mln zł, a jej 
długość osiągnie około 1,4 km. Zakończenie 
tej inwestycji przewidywane jest na koniec 
września bieżącego roku.

Jednym z planowanych projektów jest 
inwestycja, która ułatwi ruch rowerowy 
pod rondem gen. Ziętka od strony deptaka 
prowadzącego wzdłuż ulicy Chorzowskiej 
(przy tzw. Niebieskich Blokach). W ramach 
projektu planowana jest budowa pochylni 
rowerowej umożliwiającej wygodny zjazd 
pod rondo i wyjazd spod niego. Koszt to ok. 
4,3 mln zł. Początek realizacji inwestycji na-
stąpi z końcem 2021 r. 

Wśród tegorocznych planów jest rów-
nież droga rowerowa przez Podlesie, 

która połączy istniejącą trasę na ulicy Za-
opusta i trasę w biegu ul. Armii Krajo-
wej z granicą dzielnicy przy ulicy Hortensji. 
Powstanie tu ciąg pieszo-rowerowy na od-
cinku od ul. Hortensji do ul. Trojoka, gdzie 
ruch zostanie uspokojony i oznakowany 
znakami poziomymi. Dodatkowo zostaną 
wykonane przejazd rowerowy przez ulicę 
Armii Krajowej na wysokości ulicy Sołty-
siej oraz połączenie istniejącej trasy w ciągu 

ul. Zaopusta z trasą w ciągu ul. Armii Kra-
jowej. Długość ścieżki wyniesie ok. 500 m. 
Inwestycja będzie kosztować ponad 700 
tys. zł i będzie realizowana w ramach pro-
jektu z BO. 

W marcu została oddana do użytku 
droga rowerowa wzdłuż ul. Lotnisko. 
Droga ta o długości 1,1 km ułatwi rowe-
rzystom dojazd do Doliny Trzech Stawów. 
Kontynuowana jest budowa ścieżki rowe-
rowej wzdłuż alei Korfantego na odcinku 
od ul. Telewizyjnej do ul. Gnieźnieńskiej. 
Inwestycja zostanie ukończona w drugim 
kwartale. Do tej pory zrealizowano odcinek 
od ul. Karłowicza do ul. Gnieźnieńskiej. Ta 
inwestycja pozwoli nie tylko skomunikować 
północne dzielnice miasta z Parkiem Ślą-
skim, ale będzie też stanowić fragment drogi 
rowerowej, którą w przyszłości z tej części 
miasta będzie można dojechać do centrum. 
Mowa o wynoszącym 1,3 km połącze-
niu wzdłuż al. W. Korfantego na odcinku 
od ul. Telewizyjnej do ul. Gnieźnieńskiej. 
Wspomniana droga na pętli Alfreda połączy 
się z już istniejącym 700-metrowym odcin-
kiem drogi rowerowej prowadzącej wzdłuż 
ul. Telewizyjnej do Parku Śląskiego.

W fazie projektowej znajduje się połą-
czenie ul. Konnej (przy basenie) z ul. Techni-
ków i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową 
nr 5 (szlak żółty). Ten projekt ma powstać do 
końca sierpnia. Kolejna wyczekiwana przez 
mieszkańców inwestycja rowerowa połączy 
Giszowiec z obszarem Katowickiego Parku 
Leśnego. Jeszcze w bieżącym kwartale zo-
stanie ogłoszony przetarg na dokumentację 
budowlano-wykonawczą. 

ZMIANY W PRAWIE O RUCHU DROGOWYM

Będzie bezpieczniej na pasach
Jak pokazują statystyki, nieustąpienie 
pierwszeństwa pieszemu na przejściu 
jest jedną z głównych przyczyn wypad-
ków drogowych. 1 czerwca wejdzie w ży-
cie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu 
drogowym. Według nowych zapisów 
pieszy zarówno wchodzący na przejście, 
jak i aktualnie znajdujący się na nim bę-
dzie miał pierwszeństwo przed nadjeż-
dżającymi pojazdami.
– Celem wprowadzenia przez ustawo-
dawcę od 1 czerwca zmian w przepisach 
jest, niewątpliwie, poprawa bezpieczeń-
stwa na drogach zwłaszcza niechronionych 
uczestników ruchu drogowego. Z analizy 
zdarzeń z udziałem pieszych wynika, 
że paradoksalnie najwięcej z nich ma 
miejsce w okolicach przejść dla pieszych. 
Pomimo ciążącego na kierujących obo-
wiązku zachowania szczególnej ostroż-
ności w rejonie przejść dla pieszych do 
zdecydowanej większości zdarzeń w tym re-
jonie dochodzi właśnie z winy kierującego. 

Zgodnie z dotychczasowymi regulacjami 
pieszy ma pierwszeństwo w momen-
cie wejścia na przejście. Nowe przepisy 
będą dawały pierwszeństwo pieszemu 
już w momencie wchodzenia na przejście 
dla pieszych (przed wszystkimi pojaz-
dami z wyjątkiem tramwaju). Będzie to 
oznaczało jeszcze większą odpowiedzial-
ność spoczywającą na kierujących. Takie 
rozwiązanie, z założenia, powinno skut-
kować dodatkową ostrożnością wśród 
prowadzących pojazdy, a tu najskuteczniej-
szym zachowaniem będzie zmniejszenie 
prędkości – mówi sierż. szt. Adam Jakub-
czyk z Wydziału Ruchu Drogowego Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Według informacji Komendy Miejskiej 
Policji w Katowicach, od początku 2020 r. 
do końca marca 2021 r. doszło do 56 wy-
padków drogowych i 69 kolizji z udziałem 
pieszych (łącznie 125 zdarzeń). W ich wy-
niku zginęły 4 osoby, a 53 zostały ranne. 
81 zdarzeń było spowodowanych przez 

kierujących (64,8%), a 38 przez pieszych 
(30,4%), pozostałych 6 (4,8%) z przyczyn in-
nych lub nieustalonych. W analizowanym 
okresie odnotowano dwa zdarzenia na przej-
ściu dla pieszych przy ul. Agnieszki 16.  
Poza tym w ciągu ulic Armii Krajowej, 
al. Korfantego, ul. Mikołowskiej oraz Pa-
newnickiej zarejestrowano po 4 zdarzenia 
na przejściach.

Miasto Katowice inwestuje w bezpie-
czeństwo na drogach. Przykładowo w 2020 r. 
przebudowano i oświetlono 30 przejść dla 
pieszych na ul. Panewnickiej. Poprawiono 
też bezpieczeństwo i zmieniono organizację 
ruchu na ul. 1 Maja w rejonie Uniwersytetu 
Ekonomicznego. A w tym roku na skrzy-
żowaniu DK81 z Armii Krajowej w Piotro-
wicach doświetlono przejścia dla pieszych, 
które teraz w jednoznaczny sposób wyróż-
niają się od pozostałej części oświetlonej 
drogi, aby były one widoczne dla kierow-
ców z większej odległości. 

(SZYMON HACZYK)

Zmiany w innych
przepisach 
W życie wejdą także inne regulacje:

zrównanie dopuszczalnej pr dkości 
na obszarze zabudowanym przez całą 
dob  dotychczas w porze nocnej, w godzi-
nach 23 5, mo na było jecha  szybciej  

koniecznoś  zachowania określonej 
odległości od poprzedzającego pojazdu 
na drodze ekspresowej i autostradzie.  

zw. jazda na zderzak zostaje penalizo-
wana przez ustalenie wymaganej odległo-
ści mi dzy pojazdami jako połowy wartości 
pr dkości, z jaką poruszają si  pojazdy  
np. przy pr dkości 120km h jest to 0 m

koniec z u ywaniem telefonów 
komórkowych podczas przechodzenia 
przez jezdni . Przepisy nakładają nowe 
obostrzenia równie  na pieszych  za-
bronione zostanie korzystanie z telefonu 
podczas wchodzenia lub przechodzenia 
przez jezdni  lub torowisko, w tym równie  
podczas wchodzenia lub przechodzenia 
przez przejście dla pieszych  w sposób, 
który prowadzi do ograniczenia mo liwości 
obserwacji sytuacji.

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

rok 2014  ok. 5,3 km 
rok 2015  ok. 1,9 km 
rok 201   ok. ,5 km 
rok 201   ok. ,1 km 
rok 2018  ok. 4,3 km 
rok 2019  ok. 3,1 km 
rok 2020  ok. 8,9 km
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DOKO CZENIE ZE STR  

Wyzwanie: parkowanie! 
Współpraca z mieszkańcami w dzielnicach

Po 10 maja akcja startuje w dzielnicach. 
– Wystosowałem zaproszenia do rad 
jednostek pomocniczych, które będą 
mogły umówić się ze Strażą Miejską 
na spacer po dzielnicy, a jego celem bę-
dzie sporządzenie mapy miejsc, gdzie 
najczęściej łamane są przepisy związa-
ne z parkowaniem. Właśnie te obszary 
zostaną objęte szczególnym nadzorem 
Straży Miejskiej. W tych działaniach nie 
zależy nam na osiągnięciu jednorazo-
wych efektów, tylko na kształtowaniu 
trwałych nawyków – zapowiada prezy-
dent Marcin Krupa.
Także 28 kwietnia rozpoczęła się akcja 
„Zielone? Nie parkuję!”. Mieszkańcy będą 
mogli zgłaszać zieleńce, które są noto-
rycznie rozjeżdżane przez samochody. 
Następnie w każdej z 22 dzielnic zostanie 
wybrane jedno miejsce, które będzie zrewi-
talizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej, 
przy współpracy z Miejskim Zarządem 
Ulic i Mostów w taki sposób, by utrudnić 
wjazd samochodów.

Równolegle do działań w terenie pro-
wadzona będzie kampania edukacyjna 
dla mieszkańców. Na stronie internetowej 
oraz w mediach społecznościowych poja-
wią się krótkie spoty pokazujące konse-
kwencje nielegalnego lub nieprawidłowego 
parkowania. Od 4 maja mieszkańcy 

będą mieli możliwość oznaczenia 
na specjalnej mapie miejsc, w których pro-
blemy z nieprawidłowym parkowaniem wy-
stępują najczęściej, oraz dołączenia do nich 
fotografii z „miszczami parkowania”. Auto-
rzy zdjęć przedstawiających najbardziej ja-
skrawe i „oryginalne” przykłady „miszczów 
parkowania” zostaną nagrodzeni gadżetami 
miejskimi. Mapa dostępna będzie na stronie 
wyzwanieparkowanie.katowice.eu.

STATYSTYKI 
POTWIERDZAJĄ SKALĘ
PROBLEMU

W roku 2019 Straż Miejska 

przeprowadziła w sumie  

różnego rodzaju interwencji 
związanych z porządkiem 
w komunikacji. 

W tym:  

unieruchomiono  
samochodów  
poprzez zastosowanie blokady kół  

 pojazdy zostały usunięte 
z drogi na koszt właściciela 

przeprowadzono  interwencji 
związanych z parkowaniem 
pojazdów na zieleńcach  

– ukarano mandatami 775 osób,  

a wobec  zastosowano 
pouczenie,  

 sprawy trafiły do sądu.

W roku 2020 Straż Miejska 

przeprowadziła w sumie  
różnego rodzaju czynności 
związanych z porządkiem 
w komunikacji. 

W tym: unieruchomiono  
samochodów poprzez zastosowanie 
blokady kół  

 pojazdy zostały usunięte z drogi 
na koszt właściciela 

przeprowadzono  interwencji 
związanych z parkowaniem 
pojazdów na zieleńcach – ukarano 

mandatami  osób,  

a wobec  zastosowano 

pouczenie,  
 spraw trafiło do sądu.

Utworzone zostało 
także wydarzenie 
na FB, gdzie można 
znale ć bieżące 
informacje związane 
z akcją „Wyzwanie: 
parkowanie!”.
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WSPOMNIENIE

Zmarło dwoje honorowych obywateli 
miasta Katowice
Kwiecień przyniósł smutne pożegna-
nia z dwoma honorowymi obywatelami 
Katowic. 
W połowie miesiąca zmarła Barbara To-
micka-Nowakowska z domu Galas, pol-
ska działaczka podziemia, która 1953 r. 
podjęła publiczny sprzeciw wobec zmiany 
nazwy Katowice na Stalinogród. Odszedł 
także ks. Władysław Basista.

Sprzeciw trzech licealistek
By uczcić zmarłego dyktatora Józefa Sta-
lina, władze PRL zdecydowały o zmianie 
nazwy miasta. „Dla uczczenia pamięci 
Wielkiego Wodza i Nauczyciela mas pra-
cujących i Jego wiekopomnych zasług dla 
Polski, Rada Państwa i Rada Ministrów Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalają, 
co następuje: miasto Katowice przemiano-
wać na miasto Stalinogród, a województwo 
katowickie na województwo stalinogrodz-
kie” – uchwalono w dekrecie Rady Pań-
stwa z 7 marca 1953 roku. Dzień później 
po raz pierwszy przez megafony na ka-
towickim dworcu kolejowym podróżni 
usłyszeli: „Tu stacja Stalinogród, byłe Ka-
towice”. W dzień pogrzebu Stalina w Mo-
skwie w mieście pojawiły się już nowe 
szyldy i tablice. Wymieniano także drogo-
wskazy, rejestracje samochodów i pieczęcie. 

Nazwa obowiązywała do 21 października 
1956 roku.

Zmianie nazwy miasta sprzeciwiły się 
trzy licealistki: Barbara Nowakowska (wów-
czas nosząca nazwisko panieńskie Galas), 
Natalia Piekarska i Zofia Klimonda. Za po-
mocą dziecięcej drukarenki wydrukowały 
ulotki „Precz ze Stalinogrodem”, „Komuna 
to zaraza” czy też „Śmierć komunie”. Ulotki 
kolportowały w tramwajach, barach i ka-
wiarniach. Podobnej treści hasła wypisywały 
kredą na murach. Urząd Bezpieczeństwa 
wpadł na ich trop i po kilku tygodniach 
zostały aresztowane. W czerwcu stanęły 
przed sądem. 8 czerwca 1953 roku sąd uznał 

je winnymi „sporządzenia i kolportażu 
ulotek o treści nawołującej do zbrodni i za-
wierających fałszywe wiadomości, mogące 
wyrządzić istotną szkodę interesom Pań-
stwa Polskiego”. Natalia Piekarska i Zofia 
Klimonda trafiły do poprawczaka, a Barbara 
Galas została skazana na cztery lata więzie-
nia. Pozbawione wolności dziewczyny odzy-
skują ją w 1956 roku.

W 2004 roku władze Katowic posta-
nowiły uhonorować dokonania trzech 
licealistek. Otrzymały one honorowe oby-
watelstwo miasta.

Zmarł ks. Władysław Basista
W minionym miesiącu pożegnaliśmy rów-
nież ks. Władysława Basistę. Kapłan uro-
dził się w 1928 r. w Niedobczycach. Jego 

ojciec i wujowie walczyli w powstaniach 
śląskich, a ich historię przedstawił Kazi-
mierz Kutz w filmie „Sól ziemi czarnej”. 
Po wybuchu II wojny światowej został ze-
słany na roboty przymusowe w głąb Rze-
szy. Kiedy po II wojnie światowej w kraju 
panował głód i wszechogarniający chaos, 
17-letni wówczas Władysław Basista zało-
żył w rodzinnych Niedobczycach zlewnię 
mleka i został jej kierownikiem. Wszystkie 
okoliczne dzieci miały tym sposobem za-
pewnioną szklankę mleka każdego dnia.

Po maturze wstąpił do Wyż-
szego Śląskiego Seminarium Duchow-
nego w Krakowie i uczęszczał na Wydział 
Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Był działaczem społecznym, filologiem, pe-
dagogiem i jednym z najbardziej znanych 
polskich wykładowców homiletyki i fone-
tyki. Przez wiele lat związany z parafią św. 
Józefa na Załężu. W 1995 roku został kano-
nikiem honorowym Kapituły Metropoli-
talnej w Katowicach. W 2004 roku papież 
Jan Paweł II mianował go prałatem. W 2005 
roku został Kapelanem Jego Świątobliwo-
ści. W 2018 roku otrzymał Złotą Odznakę 
Honorową za zasługi dla Województwa Ślą-
skiego przyznaną przez radnych Sejmiku 
Śląskiego. W 2018 roku został Honorowym 
Obywatelem Miasta Katowice.  (MM)

PUNKT INFORMACYJNY DLA CUDZOZIEMCÓW

W Katowicach każdy może czuć się dobrze
W Katowicach powstało miejsce, gdzie cu-
dzoziemcy przybywający do naszego mia-
sta otrzymają wsparcie. Pomoc w uzyska-
niu informacji na temat dostępu do służby 
zdrowia, poradnictwa prawnego, psycholo-
gicznego, informacje o kursach nauki języ-
ka polskiego czy przepisach dotyczących 
prawa pracy w Polsce – to przykładowy 
zakres działań pomocowych, które będą 
realizowane w Punkcie Informacyjnym dla 
Cudzoziemców. 
– Katowice są miastem otwartym 
na wszystkich, bez względu na narodowość 
czy wyznanie. Każdego roku przyjeżdża do 
nas wielu cudzoziemców do pracy, na stu-
dia lub w celach turystycznych. Chcemy, 
aby mogli poczuć się w Katowicach do-
brze, dlatego z myślą o obcokrajowcach 
postanowiliśmy utworzyć specjalny punkt 
informacyjny. Będzie to miejsce, które 
ułatwi im aklimatyzację w mieście i wza-
jemną integrację czy integrację z mieszkań-
cami. W punkcie uzyskają niezbędną pomoc 
dotyczącą m.in. meldunku, zatrudnienia, 

dostępu do służby zdrowia czy 
szkoleń językowych, jak rów-
nież dostępu do oferty kul-
turalnej Katowic  – mówi 
prezydent Marcin Krupa. 
– Cieszę się, że zadanie 
to będzie realizowane we 
współpracy z organizacją 
pozarządową – Fundacją In 
Corpore wyłonioną w otwar-
tym konkursie ofert – dodaje.

Fundacja od lat służy cudzo-
ziemcom, wspierając ich w kwestiach 
bytowych, ale także angażuje się, poma-
gając osobom z niepełnosprawnościami 
przyjeżdżającym do Polski po fachową 
pomoc diagnostyczno-terapeutyczną i or-
topedyczną – mówi prezeska Fundacji In 
Corpore Iwona Sosnowska-Wieczorek. 
– Od lat współpracujemy z wiodącymi 
ośrodkami naukowymi na świecie. Dla 
naszych wschodnich przyjaciół funda-
cja organizuje szkolenia i kursy specja-
listyczne, by potem sami mogli pomagać 

tym potrzebującym, którzy 
nie są w stanie przyjechać do 

Katowic. In Corpore regularnie 
przyjmuje na wizyty studyjne delegacje 
samorządowe oraz uniwersyteckie z Ru-
munii, Ukrainy, Rosji. Z dotychczaso-
wych doświadczeń wzięła się potrzeba 
wsparcia nowego zadania ujętego w Pro-
gramie współpracy Miasta z organiza-
cjami pozarządowymi. Chcemy dotrzeć 
do tych cudzoziemców, którzy nie trafiają 
bezpośrednio do In Corpore, a z którymi 
możemy podzielić się naszymi doświad-
czeniami. Chcemy też nadać punktowi in-
formacyjnemu szczególną rangę – dodaje 

– i podejść do tego projektu 
emocjonalnie, stąd realizo-
wana od dwóch miesięcy 
przez fundację In Corpore 
kampania promocyjna „Ka-
towiczanie i katowiczanki 
– Piękni w różnorodno-
ści”. W sesji zdjęciowej oraz 
wywiadach wzięli udział ob-

cokrajowcy, którzy reprezentują nie tylko 
różne kraje, ale również różne profesje. 
Wszyscy mieszkają w Katowicach, odno-
szą sukcesy i pragną zostać swoistymi am-
basadorami swoich krajów, wspierającymi 
rodaków przyjeżdżających do naszego 
miasta.  (JG)

Punkt działa przy ul. Młyńskiej 5.  
Godziny otwarcia:  
poniedziałek i czwartek 12.00–17.00  
oraz wtorek, środa, piątek 9.00–14.00.  
Zadanie jest współfinansowane  
ze środków budżetu miasta Katowice.

KATOWICZANIE I KATOWICZANKI 
PIĘKNI W RÓŻNORODNOŚCI

Ks. Władysław Basista Barbara Nowakowska po prawej  i Natalia 
Piekarska-Poneta w środku  podczas 
odbierania tytułu Honorowego Obywatela 
Katowic w 2004 r. 
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ZIELE  W MIEŚCIE

Władze miasta wspólnie  
z mieszkańcami bronią drzew
W ostatnich tygodniach mieszkańcy oko-
lic ul. Hadyny i Ostrawskiej dowiedzieli 
się, że w tym miejscu mają zostać wy-
cięte drzewa - chodzi o 16 starych drzew 
szlachetnych gatunków – są to m.in. 
dęby, brzozy, lipy, kasztanowce. Niektó-
re z nich mogą mieć nawet 200 lat. 
Właściciel działki planuje w tym miej-
scu budowę budynków mieszkalnych. 
Wiązać miałoby się to z wycinką więk-
szości drzew. Temat rodzi wiele dyskusji 
– a w mediach społecznościowych pojawiło 
się w tej sprawie wiele nieprawdziwych 
informacji. Sprawdzamy, jak wyglądają 
fakty w tej sprawie.

Nieprawdą jest, że miasto zgodziło się 
na wycinkę 

W listopadzie 2020 r. została wydana 
tzw. decyzja o warunkach zabudowy (WZ) 
dla dwóch budynków wielorodzinnych 
przy ul. Hadyny i ul. Ostrawskiej. Decy-
zja o warunkach zabudowy wydawana jest 
na podstawie ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. Co ważne 
– decyzja nie rozstrzyga w zakresie wy-
cinki drzew, natomiast w tym zakresie 
powinna odesłać do obowiązujących prze-
pisów. Taki też zapis znalazł się w wyda-
nej inwestorowi decyzji (Punkt III brzmi: 
Wszelkie ewentualne kolizje projektowanej 
inwestycji z istniejącą zielenią średnią i wy-
soką należy rozwiązać zgodnie z przepi-
sami o ustawy o ochronie przyrody).

We wniosku o wydanie WZ inwestor po-
informował o planowanej wycince. Należy 
jednak podkreślić, że wydanie warunków 
zabudowy nie oznacza automatycznej zgody 
na wycinkę. Ta procedura musi być przedmio-
tem osobnego postępowania. W momencie 
wydawania WZ Urząd Miasta nie sprawdza 
stanu drzew. Robi się to, gdy inwestor składa 
wniosek o wycinkę. Gdy inwestor złożył 
wniosek o wycinkę, miasto zdecydowało się 
skonsultować temat z Radą Jednostki Pomoc-
niczej Ligota-Panewniki. Miasto podjęło się 
też rozmów z inwestorem, by do wycinki nie 
doszło. W efekcie większość planowanych do 
wycinki drzew zostanie uratowanych. – In-
westor z dużym zrozumieniem podszedł do 
stanowiska miasta i polecił przeprojektowanie 
budynków, które mają powstać na tych dział-
kach tak, by większość drzew mogła zostać 
ocalona. Warto pamiętać, że aby miasto mogło 
się rozwijać, by powstawały kolejne potrzebne 
mieszkańcom inwestycje, musimy dążyć do 
kompromisu. Ważny jest zrównoważony roz-
wój miasta. Na szczęście tym razem udało się 
osiągnąć kompromis – mówi wiceprezydent 
Katowic Waldemar Bojarun.

Nieprawdą jest, że wydanie warunków 
zabudowy oznacza wycinkę drzew.

Wydanie tzw. WZ nie odnosi się do 
kwestii wycinki drzew. Organ ustala-
jący warunki zabudowy określa jedynie 
ogólne zasady realizacji wnioskowanej in-
westycji w zakresie parametrów i funkcji 

zabudowy, w ramach uwarunkowań okre-
ślonych w  ustawie o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym.  Warunki 
zabudowy określają, co może powstać i nie 
są pozwoleniem na budowę.

Wydanie decyzji o warunkach zabu-
dowy nie jest jednoznaczne z uzyskaniem 
zgody na wycinkę drzew. 

Na terenie objętym decyzją usytuowanie 
drzewostanu w  przeważającej większości 
na obrzeżach terenu objętego wnioskiem, przy 

wnioskowanym przez inwestora wskaźniku 
zabudowy (od 0,29 do 0,35) oraz minimalnej 
powierzchni biologicznie czynnej 0,25 wska-
zują, że realizacja inwestycji z zachowaniem 
drzew w sposób całkowity lub w jego więk-
szości, przy spełnieniu wszystkich zapisów de-
cyzji, jest jak najbardziej możliwa. Wszystko 
zależy od projektu i dobrej woli inwestora/
projektanta. Nie każdy wie, że każda osoba 
może złożyć wniosek o wydanie WZ dla do-
wolnej działki w mieście – także prywatnej, 
jednakże ww. postępowanie w ogóle nie jest 
związane z wycinką drzew.

Nieprawdą jest, że wydane zostało po-
zwolenie na budowę

Dla tych działek została wydana tylko 
decyzja o warunkach zabudowy dwóch bu-
dynków wielorodzinnych. Inwestor złożył 
też wniosek o wydanie pozwolenia na bu-
dowę. Jednak 16 kwietnia 2021 r. na wnio-
sek inwestora postępowanie ws. wydania 
pozwolenia na budowę zostało zawieszone. 
Wiceprezydent Katowice Waldemar Boja-
run spotkał się z inwestorem. Projekt zosta-
nie zmieniony. Miasto czeka na propozycję 
inwestora i jego projektanta.

Nieprawdą jest, że miasto wydało po-
zwolenie na wycinkę drzew

19 kwietnia 2021 r. wpłynął do Wy-
działu Kształtowania Środowiska wnio-
sek o zawieszenie postępowania o wycinkę 
drzew na ul. Hadyny.   (JG)

INWESTYCJE

Miasto wymienia wysłużony telebim w Spodku
Miasto Katowice podjęło decyzję o wy-
mianie telebimu wewnątrz Spodka. Po-
przedni model był już znacznie wyeks-
ploatowany i drogi w utrzymaniu. Działał 
od 2009 r. 
– Wewnętrzny telebim w Spodku zosta-
nie wymieniony. Poprzedni ekran był już 
mocno wysłużony, a co ważniejsze – gene-
rował znaczne koszty dla naszego budżetu, 
stąd decyzja o zakupie nowego. Tym samym 
skończą się problemy ze starym i często za-
wodnym sprzętem. To powinna być dosko-
nała wiadomość zarówno dla mieszkańców, 
jak i wszystkich odwiedzających Kato-
wice z zamiarem  uczestnictwa w wielkich 
wydarzeniach, którzy po zakończeniu pan-
demii i związanych z nią obostrzeń z pew-
nością powrócą do Spodka. W tym roku 
obchodzimy 50-lecie obiektu, który przez 
ten czas zdobywał ogromną popular-
ność i zasłużoną renomę na całym świecie. 

Wierzymy, że dzięki szerokim możliwo-
ściom organizacyjnym Spodek (szczególnie 
od 2015 roku, po połączeniu z Międzyna-
rodowym Centrum Kongresowym) znów 
stanie się areną licznych prestiżowych 
atrakcji, w tym również o znaczeniu glo-
balnym, z różnych dziedzin, w których będą 
uczestniczyły tysiące ludzi — podkreśla 
Marcin Krupa, prezydent miasta Katowice.

Umowa na montaż nowego telebimu 
została podpisana 15 stycznia. Zadanie 
to powierzono firmie Wizja Multimedia 
sp. z o.o. z Piaseczna. Nowy telebim będzie 
miał podobne wymiary jak jego poprzed-
nik, jednak zapewni nieporównywalnie 
lepszą jakość obrazu (rozdzielczość będzie 
aż trzykrotnie wyższa, poprawiony zosta-
nie kontrast za pomocą diod typu BLACK 
FACE). Dodatkowo ekran zostanie wyko-
nany metodą bezszwową, co pozwoli uzy-
skać jednolitą emisję wyświetlanych treści 

(co jest jakże ważne np. podczas transmi-
sji meczów siatkówki). Ponadto producent 
zapewnia, że panele ekranu są wyginane, 
przez co telebim sprawia wrażenie ideal-
nego owalu.

Miasto Katowice uzyskało też informa-
cję o możliwości serwisowania sprzętu przez 
jedną osobę (a nie dwie, jak było do tej pory). 
Produkt posiada certyfikat wodoszczelności 
IP65, co pozwala na spokojne użytkowanie 
telebimu w razie nieprzewidzianych sytu-
acji. Panel sterujący wyświetlaczem będzie 
się znajdował na poziomie płyty hali, przez 
co nie trzeba będzie schodzić do podziemia.

26 kwietnia rozpoczął się montaż no-
wej konstrukcji telebimu. Miasto Kato-
wice przeznacza na ten cel kwotę 2 250 900 
złotych brutto. W ramach operacji zwią-
zanej z montażem telebimu wymieniane 
są także monitory zarówno na antresoli, 
jak i w pomieszczeniach VIP. Pokazuje 

to skalę toczących się robót w obszarze 
obiektu. Tak samo jak w przypadku tele-
bimu, monitory zostaną zamontowane do 
lipca tego roku.

Operacja wymiany telebimu wewnętrz-
nego to pierwsza część zadania, w ramach 
którego miasto przeprowadza moderniza-
cję infrastruktury teleinformatycznej w ob-
rębie popularnego Spodka. Drugą odsłoną 
robót jest wymiana przede wszystkim sta-
rych i zużytych urządzeń sieciowych. Tę 
część zadania wykonana Konsorcjum Firm: 
Grupa E sp. z o.o. – lider konsorcjum oraz 
Maxto sp. z o.o. S.K.A, Maxto ITS sp. z o.o. 
S.K. Koszt tych prac obejmie kwotę 3 751 500 
złotych brutto.

Warto nadmienić, że w tym roku 
na wszystkie prace związane z renowa-
cją i modernizacją Spodka miasto Katowice 
planuje przeznaczyć kwotę ponad 9 mln zł.

(SZYMON HACZYK)  

FO
T.

 D
. C

ZA
PL

A



8 www.katowice.euMIASTO

rwają prace budowlane mające na celu zher-
metyzowanie placu dojrzewania w akładzie 
Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów nale-

ącym do Miejskiego Przedsi biorstwa Go-
spodarki Komunalnej w Katowicach. Jest to 
ostatni etap kompletnej hermetyzacji procesu 
stabilizacji odpadów biodegradowalnych.
Wykonawcą inwestycji jest firma K o a 
z Poznania. Spółka ma 12 miesi cy na reali-
zacj  kontraktu. W ramach przedsi wzi cia 
zostanie wybudowana hala z bioreaktorami 
o łącznej powierzchni 5000 mkw., oczyszczal-
nia odcieków oraz zespół urządzeń oczyszcza-
jących powietrze.

 Post p prac jest na bie ąco monitoro-
wany w oparciu o ustalony w drodze prze-
targu harmonogram. dajemy sobie spraw , 
e prowadzenie inwestycji w czasie pandemii 

to wyzwanie i mo e to odbi  si  na ostatecz-
nym terminie zakończenia prac, ale b dziemy 
robi  wszystko, aby zminimalizowa  wpływ 
tego czynnika  mówi Robert Potucha, wice-
prezes MPGK. 

ala zostanie wybudowana zgodnie ze stan-
dardami obowiązującymi dla tego rodzaju 
obiektów. Jej konstrukcja b dzie stalowa, na-
tomiast odpad stabilizat  zamiast na placu, 

b dzie dojrzewał przez okres trzech tygodni 
w dziesi ciu elbetowych, szczelnie zamyka-
nych tunelach zwanych te  bioreaktorami. 
Odpad b dzie tam intensywnie napowietrzany 
i nawadniany oczyszczonymi odciekami. u-
dynek zostanie tak e wyposa ony w profe-
sjonalny system wentylacji, płuczki wodne 
i chemiczne, w których b dzie oczyszczane 
powietrze, oraz wieloetapowy układ oczysz-
czania odcieków technologicznych pozwa-
lający ponownie wykorzysta  odzyskaną 
wod  do procesu. W wyniku inwestycji cały 
proces biologicznego przetwarzania zostanie 
zamkni ty w jednym, szczelnym kompleksie 
budowlanym. ałoś  procesów b dzie w pełni 
zautomatyzowana, a odpady b dą transpor-
towane pomi dzy poszczególnymi etapami 
za pomocą ładowarek.

ego typu rozwiązanie zaliczane jest do naj-
korzystniejszych i najbezpieczniejszych dla 
środowiska naturalnego. o tak e jedna z naj-
nowocześniejszych inwestycji tego typu w Pol-
sce. owa inwestycja b dzie odgrywa  wa ną 
rol  w procesie przetwarzania frakcji organicz-
nej odpadów i przyczyni si  z jednej strony do 
jego pełnej hermetyzacji, a z drugiej strony do 
skrócenia czasu tego etapu. 

akończyła si  przebudowa skrzy owania 
ulic rmii Krajowej i Kościuszki w Piotro-
wicach. W ramach wartej blisko 100 mln 
zł inwestycji powstało dwupoziomowe 
skrzy owanie. W jego skład wchodzi dwu-
pasmowe rondo turbinowe dla ruchu lokal-
nego oraz droga dla ruchu tranzytowego. 

 akończenie przebudowy w zła DK81 
w Piotrowicach to bardzo wa ny moment 
dla Katowic i mieszkańców naszego miasta. 
Jedną z podstawowych kwestii było oddzie-
lenie ruchu tranzytowego od komunikacji 
lokalnej. Katowiczanie z południowych dziel-
nic z pewnością odczują ogromną popraw  
w codziennym korzystaniu z tego skrzy o-
wania. Mam świadomoś , e tą drogą prze-
biega wiele szlaków tranzytowych. Dlatego 
tak istotną inwestycją jest przebudowa wą-
skich gardeł na drodze krajowej nr 81 w Pio-
trowicach i Giszowcu  mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic. 
Odcinek rozbudowanej drogi stanowi cz ś  
wi kszej inwestycji, jaką jest przebudowa 

drogi krajowej nr 81. Realizacja wszystkich 
inwestycji pozwoli na bezkolizyjny wyjazd 
z Katowic w kierunku południowym Miko-
łów, Skoczów, Wisła  od w zła Ro dzień-
skiego droga krajowa nr 9  D  oraz 
w zła Murckowska al. Górnośląska  auto-
strada 4 .

elem realizacji projektu jest poprawa warun-
ków komunikacyjnych związanych z ruchem 
lokalnym, jak równie  tranzytowym w ciągu 
dróg krajowych. Przyj te rozwiązania komu-
nikacyjne usprawnią i ułatwią obsług  komu-
nikacyjną w tym rejonie. 

Koszt tej inwestycji to około 100 mln złotych. 
Dofinansowanie ze środków Unii uropejskiej 
wynosi 85  dla całego projektu, w tym dla 
robót budowlanych, nadzoru autorskiego 
i nadzoru inwestorskiego oraz dokumentacji 
projektowej. 

Zeskanuj kod QR  
i zobacz,  
jak powstawała  
inwestycja na DK81

W parku udnioka na Koszutce po-
wstanie nowoczesna toaleta miejska 

 samoczyszcząca, higieniczna, funk-
cjonalna. oaleta b dzie podłączona do 
sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycz-
nej. W kabinie zamontowany zostanie 
bezpieczny przewijak dla niemowląt.  o-
aleta b dzie te  dostosowana do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

oalet  zaprojektowała pracownia archi-
tektoniczna MSProjekt, a przetarg na wy-
konanie wygrała firma ko Gigant. Prace 
rozpocz ły si  w kwietniu. Obiekt po-
wstanie do końca pa dziernika. Pomysł 
zgłosił mieszkaniec w ramach bud etu 
obywatelskiego. 

Inwestycja: Toaleta w parku 
Budnioka
Termin rozpoczęcia prac:  
II kwartał 2021 r.
Planowany termin ukończenia 
prac: pa dziernik 2021 r.
Koszt: 255 tys. zł

Inwestycja: Przebudowa 
skrzyżowania ul. Kościuszki  
i Armii Krajowej, Piotrowice
Termin rozpoczęcia prac:  
styczeń 2018 r.
Termin ukończenia prac:  
II kwartał 2021 r.
Całkowity koszt: 100 mln zł

Inwestycja: Budowa nowej hermetycznej hali do tzw. dojrzewania stabilizatu
Lokalizacja: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej,  
ul. Milowicka 7 , Dąbrówka Mała
Termin rozpoczęcia prac: I kwartał 2021 r.
Planowany termin ukończenia prac: IV kwartał 2021 r.
Koszt: 17 mln zł
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Na osiedlu Witosa w Katowicach powstanie miejski dom kultury – trwa jego projektowanie
W rejonie ulic Kwiatkowskiego i Grabskiego 
na osiedlu Witosa powstanie miejski dom 
kultury wraz z parkiem. W kwietniu Urząd 

iasta podpisał umowę ze spółką B NK 
R T K  na wykonanie dokumentacji 

projektowej. W połowie roku zostanie opra-
cowana koncepcja obiektu, która pozwoli 
określić zakres przyszłej inwestycji oraz 
koszty jej budowy i utrzymania. 
– zięki budowie miejskiego domu kultury 
zwiększy się oferta kulturalna i rekreacyjna 
w tej części Katowic. Zależy nam na tym, by 
osoby w każdym wieku mogły realizować 
swoje pasje, a także spotykać się i integro-
wać podczas różnych wydarzeń. Jakość 
życia w mieście odgrywa bardzo dużą rolę 
w życiu mieszkańców i często jest kluczo-
wym czynnikiem wpływającym na decyzję 
o zamieszkaniu w danym mieście i jego 
konkretnej dzielnicy. Dlatego w tej sprawie 
rozmawialiśmy z mieszkańcami, by to oni 
powiedzieli, jakie mają oczekiwania wobec 
domu kultury i parku – mówi arcin Krupa, 
prezydent Katowic.
Głosy mieszkańców stały się podstawą do 
stworzenia tzw. koncepcji funkcjonalno-
-użytkowej tego miejsca. Jej założenia 
obejmują przede wszystkim budowę no-
wego domu kultury, w skład którego wejdą 
np. sala wielofunkcyjna, wytłumiona aku-
stycznie na potrzeby organizowania im-
prez i wydarzeń kulturalnych, ze sceną 
i widownią na ok. 200 miejsc wraz z ekra-
nem, nagłośnieniem, oświetleniem, mul-
timediami i kurtyną, hol, w którym będzie 
możliwa organizacja wystaw, z systemami 
podwieszania i podświetlania, sala bale-
towa, sala taneczno-ruchowa, pracow-
nia plastyczna.
Wyposażenie pozwoli na organizację imprez 
plenerowych. o dyspozycji organizatorów 
wydarzeń będą zadaszona scena plene-
rowa, nagłośnienie, oświetlenie, a także 
ławy, krzesła i namioty. Ponadto dzięki wy-
posażeniu w ekran dmuchany, projektor, 

leżaki i pufy możliwa będzie organizacja 
plenerowych projekcji filmowych. iesz-
kańcy zgłaszali takie zapotrzebowanie. 
Realizowany od 2018 r. projekt w ramach 
budżetu obywatelskiego pt. „ OOK – dom 
kultury na Witosa” pokazuje, że tego typu 
wydarzenia cieszą się ogromną popularno-
ścią. W nowym budynku będą także działać 
Klub Seniora oraz Rada Jednostki Pomoc-
niczej nr 8. 

Budynek zostanie wkomponowany 
w nowy park. W planach jest utworze-
nie ogrodów społecznych, ścieżek pie-
szo-rowerowych, ścieżek edukacyjnych, 
montaż urządzeń fitness, elementów 
małej architektury. Na terenie parku pla-
nowana jest możliwość zbierania desz-
czówki przeznaczonej do podlewania 
roślin, a także wykorzystania ekologicz-
nych form nawadniania, m.in. suche rzeki 

i suche oczka wodne. Budynek K i te-
ren parku będą w pełni dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Realizacja inwestycji zostanie podzielona 
na dwa etapy: w pierwszym powstanie budy-
nek, w kolejnym park. Rozpoczęcie budowy 
przewidywane jest na 2022 rok.
nwestycja stanowi realizację jednego 

z punktów „Umowy z mieszkańcami Prezy-
denta Miasta Katowice”. 

Katowickie TBS ogłosiło przetarg na budowę domków jednorodzinnych na Giszowcu
Katowickie TBS przymierza się do budowy 
domów jednorodzinnych na Giszowcu przy 
ul. ziałkowej. Ogłosiło przetarg na budowę, 
której rozpoczęcie jest planowane na  
kwartał tego roku, a zakończenie ma nastą-
pić pod koniec 2022 r. 
nwestycja obejmuje budowę 1  lokali 

mieszkalnych wraz z infrastrukturą tech-
niczną, budynkami garażowymi, budynkami 
gromadzenia odpadów oraz zagospodaro-
wanie terenu. Każdy lokal mieszkalny będzie 
dwukondygnacyjny, między 80 a 90 mkw. 
powierzchni. o mieszkania będą przyna-
leżne dwa miejsca postojowe zewnętrzne 
lub jedno miejsce postojowe i jedno sta-
nowisko w garażu. Każdy lokal będzie 
posiadał bezpośrednie wyjście do przyna-
leżnego ogródka – ich wielkość będzie zróż-
nicowana. o istotne, budynki architekturą 
mają nawiązywać do „osiedla ogrodu” – hi-
storycznych zabudowań, z których znany 
jest Giszowiec. Nowością jest fakt, że bu-
dynki zostaną sprzedane na wolnym rynku. 

Po zakończeniu budowy rozpocznie się pro-
cedura związana ze zbyciem nieruchomo-
ści, najprawdopodobniej w drodze licytacji 
– jest to pierwsza tego typu inwestycja Ka-
towickiego TBS. 

– W Katowickim Towarzystwie Budownic-
twa Społecznego staramy się poszerzać 
ofertę lokali i włączać w nią propozycje 
dla różnych grup mieszkańców. la osób 
poszukujących pierwszego mieszkania 

lub niechcących inwestować we własne 
mieszkanie proponujemy wynajem w bar-
dzo dobrym standardzie z możliwością 
otrzymania dopłaty do czynszu. la tych, 
którzy są zainteresowani własnym , za-
proponowaliśmy inwestycję z dojściem 
do własności w budynku przy ul. Krasiń-
skiego, który właśnie kończymy zasiedlać. 
Wreszcie inwestycja na Giszowcu będzie 
propozycją dla osób poszukujących więk-
szych przestrzeni oraz komfortu, a dzięki 
jej sprzedaży będziemy mogli zaoferować 
komfortowe mieszkania dla osób potrzebu-
jących wsparcia – mówi Janusz Olesiński, 
prezes KTBS. 
Budowa na Giszowcu jest ściśle powiązana 
z planami KTBS w zupełnie innej części mia-
sta. rodki pozyskane ze sprzedaży lokali 
przy ul. ziałkowej zostaną zainwestowane 
w rewitalizację trzech kamienic przy ul. a-
riackiej, gdzie powstaną mieszkania dla se-
niorów, mieszkania dla absolwentów oraz 
mieszkanie chronione. 
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE
Nowa siedziba prokuratur 
pełna symboli
W ostatnich tygodniach rozstrzygnięto kon-
kurs na opracowanie koncepcji architekto-
niczno-urbanistycznej siedziby prokuratur 
różnego szczebla w Katowicach. Gmach 
mieszczący siedem instytucji powsta-
nie w Załężu między ul. Gliwicką i Drogową 
Trasą Średnicową.

Konkurs przeprowadziło  katowic-
kie Stowarzyszenie Architektów Polskich 
na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Kato-
wicach. Do udziału uprawnione były 63 pra-
cownie, spośród których 28 zgłosiło swoje 
opracowania. Do finału 15-osobowe jury 
wyłoniło sześć prac. Za najlepszą uznano 
koncepcję przygotowaną przez kato-
wicką pracownię Ostrowscy Architekci. 
– Nagrodę przyznano za czytelną, zdy-
scyplinowaną i przekonującą dyspozy-
cję przestrzenną, najlepiej spełniającą cel 
konkursu. Sąd konkursowy uznał, iż jed-
noznaczny w wyrazie architektonicznym 
obiekt przyszłej siedziby prokuratur stano-
wić będzie wartościowy akcent wjazdowy 
do miasta – podała Marta Zawada-Dybek, 
rzecznik prasowy Prokuratury Okręgo-
wej w Katowicach.

Zwycięzców chwali architekt Krzysztof 
Gorgoń, przewodniczący sądu konkurso-
wego. – Ze wszystkich propozycji ta kon-
cepcja przedstawia najbardziej komfortowe 
warunki pracy urzędników pod wzglę-
dem jakości powierzchni biurowych oraz 
uzupełnienia ich o przyległe strefy zie-
leni i rekreacji. Ma również perfekcyjnie 
rozwiązaną kwestię bezpieczeństwa dostęp-
ności, co w takim urzędzie jak prokuratura 
jest bardzo istotne. 

Autorzy najlepszej pracy otrzymali 
nagrodę w wysokości 50 tys. zł. Ponadto 
pracownię zaproszono do negocjacji w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki 
na przygotowanie szczegółowej dokumenta-
cji projektowej. Dokument będzie podstawą 
do złożenia wniosku o pozwolenie na bu-
dowę oraz ogłoszenia postępowania prze-
targowego na roboty budowlane.

Jak tłumaczą architekci, za inspirację do 
ukształtowania bryły gmachu posłużył sym-
bol graficzny paragrafu, czyli podstawowej 
jednostki redakcyjnej tekstu prawnego. Bu-
dynek składa się z dwóch połączonych 
modułów, które tworzą całość z trzema 
wydzielonymi dziedzińcami. Na elewacji 
dominują pionowe lamele (listwy) o coraz 
szerszym rozstawie na kolejnych kondy-
gnacjach. Rozwiązanie to ma podkreślać 
hierarchiczność instytucji prokuratury i jej 
uporządkowanie. – Stopniowalna struktura 
elewacji, patrząc od najniższego poziomu 
ku górze, przywołuje na myśl skompliko-
waną pracę prokuratury u podstaw prowa-
dzonych postępowań, ich wielowątkowy 
wymiar, a w rezultacie – transparentną 
ocenę – wyjaśniają architekci. Kolorystykę 
budynku oparto na głębokiej czerni i czer-
wonych akcentach na frontach lamel, co 
ma nawiązywać do wyglądu prokurator-
skiej togi.

Gmach powstanie przy ul. Gliwickiej 
na wysokości Centrum Handlowego Au-
chan, które znajduje się po drugiej stronie 
DTŚ. Pod inwestycję przeznaczono nie-
zabudowaną działkę o powierzchni 3,49 
ha. W 2018 roku miasto przekazało nieru-
chomość Prokuraturze Okręgowej w Ka-
towicach. – Inwestycja będzie elementem 
rozwoju dzielnicy Załęże – mówił podczas 
ogłoszenia wyników konkursu prezydent 
miasta Marcin Krupa. – Katowice stoją ar-
chitekturą i ten projekt jest naszym kolejnym 
wyróżnikiem, bo zarówno od momentu po-
wstania miasta, skończywszy na dzisiejszych 
czasach, możemy pochwalić się naprawdę 
udanymi realizacjami.

W budynku swoją siedzibę będzie 
mieć Śląski Wydział Zamiejscowy Depar-
tamentu do Spraw Przestępczości Zorga-
nizowanej i Korupcji w Katowicach oraz 
sześć prokuratur: Prokuratura Regio-
nalna w Katowicach, Prokuratura Okrę-
gowa w Katowicach oraz cztery prokuratury 
rejonowe w Katowicach (Północ, Południe, 
Wschód, Zachód). Na nowy gmach przede 
wszystkim liczą jego przyszli użytkow-
nicy. Po ukończeniu budowy obiekt ma 
pomieścić co najmniej pół tysiąca urzędni-
ków. – Jeżeli wszystkie prokuratury będą 
pracowały w jednym obrębie, to przepływ 
informacji między nami czy sposób prze-
mieszczania się bardzo usprawni tę pracę 
– komentuje Elżbieta Tkaczewska-Kuk, 
prokurator okręgowy w Katowicach.

Według wstępnych założeń prace budow-
lane miałyby ruszyć w przyszłym roku, a od-
danie budynku do użytkowania spodziewane 
jest w 2024 r. Zakładany budżet inwestycji to 
190 mln zł. Finansowanie przedsięwzięcia 
ma zapewnić Skarb Państwa.

Wsparcie dla banków
Chorzowska firma ArchiDoc utwo-
rzyła w Katowicach centrum obsługi wnio-
sków kredytowych dla sektora bankowego. 
Zatrudnienie znajdzie ponad 100 osób. Z roz-
wiązań oferowanych przez spółkę korzysta 
9 z 10 największych banków w Polsce.

Jednostka działa od paru miesięcy, a jej 
siedziba znajduje się w Centrum Biurowym 
Francuska przy ul. Francuskiej, obok bu-
dynku Sądu Okręgowego w Katowicach. 
Oddział zatrudni 120 analityków finanso-
wych, którzy będą przygotowywać doku-
menty i przeprowadzać wielopłaszczyznową 
weryfikację kredytową na potrzeby decyzji 
ekspertów bankowych.

– Polski sektor bankowy jest jednym  
z najnowocześniejszych na świecie. W jego 
funkcjonowaniu dużą rolą odgrywają wy-
specjalizowane firmy wspierające procesy 
finansowe. Dzięki temu banki mogą pozosta-
wać dużo bardziej elastyczne niż w przypadku 
realizacji tych samych procesów całkowicie 
wewnętrznie – tłumaczy spółka.

Pracownicy katowickiego centrum zaj-
mują się pozyskiwaniem informacji o sy-
tuacji klienta, zbieraniem dokumentów, 
sprawdzeniem ich kompletności, po-
prawności i aktualności. Druga część ich 

pracy jest bardziej skomplikowana i polega 
na przeprowadzaniu zaawansowanych we-
ryfikacji kredytowych, np. dotyczących 
poszczególnych umów na zakup nierucho-
mości czy weryfikacji profili kredytobior-
ców zgodnie z wymaganiami konkretnej 
instytucji finansowej. 

Tak przygotowane opracowania wnio-
sków trafią do ekspertów w bankach.  
– Do nich bowiem należy decyzja w spra-
wie udzielenia kredytu. Niemniej odpo-
wiednie przygotowanie procesu pod kątem 
formalnym i pomoc merytoryczna znacząco 
przyspieszają jej podjęcie i odciążają pra-
cowników instytucji finansowych – podaje 
ArchiDoc i dodaje, że banki w coraz więk-
szym stopniu są zainteresowane współpracą 
przy tego typu procesach z zewnętrznymi 
podmiotami. Pozwala im to na utrzymanie 
wysokiego poziomu obsługi klienta oraz za-
chowanie szybkości działania w dobie dy-
namicznych zmian rynkowych. Centrum 
obsługi wniosków kredytowych może być 
także wykorzystywane przez banki jako 
ośrodek zapasowy.

Wśród klientów firmy są m.in. Alior, 
Getin Noble, ING, Millenium czy Pekao. 
Spółka działa na terenie całego kraju, będąc 
jednym z największych polskich przedsię-
biorstw oferujących usługi biznesowe z ob-
szaru zarządzania dokumentami i wsparcia 
pracy biura. Jej siedzibą jest Chorzów, a jedy-
nym akcjonariuszem irlandzki OASIS.

Nowe mieszkania  
przy stawach
Firmy Okam i Develia zapowiedziały 
rozpoczęcie kolejnych etapów swoich in-
westycji mieszkaniowych – Inspire oraz 
Ceglana Park.

Inspire powstaje przy ul. Sikorskiego 
41 na os. Paderewskiego, w pobliżu stawu 
„Łąka”. Inwestor otrzymał pozwolenie 
na budowę trzeciego budynku, w którym 
znajdzie się 61 mieszkań na 9 kondygna-
cjach. Podziemny dwukondygnacyjny par-
king pomieści 80 samochodów. Rozpoczęcie 
prac budowlanych zaplanowano na drugi 
kwartał 2021 r., a ich zakończenie nastąpi 
w  pierwszym  kwartale 2023  r. Budowa 
dwóch pierwszych budynków osiedla w su-
mie obejmuje 112 mieszkań i ma być go-
towa w ostatnim kwartale br.

Z kolei Develia inwestuje przy ul. Cegla-
nej w Brynowie. Trwa realizacja drugiego 
etapu projektu Ceglana Park (dwa bu-
dynki z 87 lokalami), a jeszcze w tym kwar-
tale rozpocznie się budowa kolejnych trzech 
bloków. Znajdzie się w nich 196 mieszkań. 
Ponadto w ramach tego etapu powstanie 
tężnia solankowa, a budynki staną bezpo-
średnio przy niewielkim stawie z pomo-
stem i osiedlowej promenadzie zamkniętej 
dla ruchu samochodowego. Budowa tej czę-
ści inwestycji potrwa ok. 2 lat.  (ZIT)

Wizualizacja siedziby prokuratur różnego szczebla w Katowicach. Gmach mieszczący siedem 
instytucji powstanie w Załężu między ul. Gliwicką i Drogową Trasą Średnicową.
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OCZYSZCZONO KORYTO RZEKI RAWY OD RYNKU DO UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO
Katowickie Wodociągi we współpracy z in-
nymi miejskimi spółkami oczyściły koryto 
Rawy. To nie pierwsza tego typu akcja. Trzy 
lata temu oczyszczono odcinek od ul. Brac-
kiej do Sokolskiej, w tym na odcinkach pod-
ziemnych. Wyrównano wtedy brzegi oraz 
półki rzeki. Teraz prowadzone były prace na 
odcinku od rynku do ul. Bohaterów Monte 
Cassino. Prace zasadnicze już się zakończy-
ły, trwa porządkowanie terenu wzdłuż rzeki 
na bulwarach Rawy.
W pierwszej kolejności z koryta Rawy wy-
ciągane były różnego rodzaju śmieci, któ-
re pracownicy umieszczali na betonowych 
półkach. Następnie pakowano je do worków 
i przekazywano do utylizacji przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. 
W niektórych miejscach rzeki do wydobycia 
rzeczy zalegających na dnie konieczne było 
użycie koparki. Pracownicy biorący udział 
w czyszczeniu koryta Rawy przepracowali 

łącznie 592 godziny. W sumie z półek rzeki 
usunięto 24 tony osadu. Z koryta usunięto 
zalegające tam śmieci, w tym wielkogaba-
rytowe, wśród których znalazła się między 
innymi lodówka. 
Równolegle z pracami Katowickich Wodocią-
gów rozpoczęło się porządkowanie terenów 
zielonych w pobliżu rzeki Rawy. Zadanie to 
realizowane było przez Zakład Zieleni Miej-
skiej. Pracownicy odnowili 120 ławek oraz 
małą architekturę wzdłuż koryta rzeki. Upo-
rządkowano także roślinność, ze szczegól-
nym uwzględnieniem korzeni wrastających 
w koryto rzeki. Ostatecznie wszystkie pra-
ce prowadzone przez ZZM zakończyły się 
w kwietniu. W prace zaangażowany został 
także Miejski Zarząd Ulic i Mostów. Po za-
kończeniu prac przez Katowickie Wodociągi 
MZUiM zajął się wykonaniem napraw i uzu-
pełnieniem ubytków w nawierzchni bulwarów 
Rawy.  (RED)

REZES KIWK RZECHODZI NA EMERYTUR

Dwanaście lat rozwoju  
i modernizacji infrastruktury 
W kwietniu po 12 latach sprawowania 
funkcji prezesa Zarządu Katowickiej 
Infrastruktury Wodociągowo-Kanaliza-
cyjnej sp. z o.o. na emeryturę przeszedł 
Władysław Spyrka. 
Dwunastoletnia prezesura obfitowała w sze-
reg wyzwań, działań, przedsięwzięć zwią-
zanych z rozwojem i modernizacją systemu 
wodociągowo-kanalizacyjnego w Kato-
wicach. W tym okresie spółka prowadziła 
działania związane z rozpoczęciem i re-
alizacją sześciu dużych projektów, których 
planowany całkowity koszt przekracza 
wartość 874 mln zł, oraz szereg mniejszych 
inwestycji zmierzających do uporządko-
wania gospodarki ściekowej i systemu wód 
opadowych i roztopowych w stolicy Ślą-
ska. W rezultacie złożonych w konkursach 
aplikacji spółka aż sześciokrotnie uzyskała 
na realizację przedsięwzięć dofinansowa-
nie ze środków Funduszu Spójności (FS) 
do łącznej wysokości ponad 425 mln zł. 

Dwanaście lat rozwoju i moderniza-
cji infrastruktury w mieście, ale i roz-
woju spółki. W 2009 r. kapitał zakładowy 
spółki wynosił 170 mln zł, a obecnie 455 
mln zł. W latach 2009–2016 zostały zre-
alizowane i rozliczone dwie fazy pro-
jektu „Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w mieście Katowice”, w ramach 
których zostało wybudowanych i zmoder-
nizowanych łącznie ponad 220 km sieci 
kanalizacyjnych, wybudowano/zmoder-
nizowano 24 pompownie ścieków, zabu-
dowano 8 zbiorników retencyjnych oraz 
zmodernizowano 2 oczyszczalnie ścieków: 

Panewniki i Podlesie. Zakupiono 6 samo-
chodów specjalistycznych do obsługi sieci 
kanalizacyjnych. Realizacja projektu umoż-
liwiła ponad 12 tysiącom mieszkańców 
przyłączenie ich nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnych, a ścieki od ponad 81 ty-
sięcy użytkowników zostały prawidłowo 
przekierowane na oczyszczalnie ścieków. 
Całkowity koszt realizacji obu faz projektu 
wyniósł ponad 435 mln zł, a dofinansowa-
nie z FS to blisko 202 mln zł. 

Teraz czas na etap trzeci projektu. 
Planowany koszt to ponad 345 mln zł. 
Na projekt spółka uzyskała ponad 175 mln 
zł dofinansowania z FS. 

Wychodząc naprzeciw konieczno-
ści adaptacji do zmian klimatu, spółka 
podjęła również działania w zakresie 

budowy i modernizacji sieci kanalizacji 
deszczowej oraz infrastruktury towarzy-
szącej, które przyczynią się do odprowa-
dzania, retencjonowania i wykorzystania 
wód opadowych. Działania inwestycyjne 
prowadzone są w ramach dwóch etapów 
projektu Uporządkowanie systemu gospo-
darowania wodami opadowymi. Realizacja 
planowana jest w latach 2017–2023. Koszt 
to ok. 94 mln zł. W 2017 r. spółka pozyskała 
ok. 34 mln zł dofinansowania z FS (etap I), 
natomiast w 2020 r. ok. 14 mln zł na etap 
II. Z 22 zaplanowanych podziemnych zbior-
ników retencyjnych zostało wykonanych 8 
– w Piotrowicach, Szopienicach, przy ul. 
Jerzego Dudy-Gracza, Kruczej i Gospodar-
czej. 

(MM)

Michał Malina z redakcji
„Naszych Katowic”
rozmawia 
z Władysławem Spyrką 

NK: 12 lat pracy w KIWK to długi 
okres. Co uważa pan za swój najwięk-
szy sukces? 
Władysław Spyrka: Najważniej-
szym i najcenniejszym elementem 
firmy jest jej załoga. Udało mi się 
ukształtować bardzo sprawny i rozu-
miejący się zespół, który zrealizował 
to wszystko, o czym mowa powyżej.
Jaki projekt był dla pana największym 
wyzwaniem?

Bez wątpienia ten pierw-
szy. Trudne technicznie i organi-
-zacyjnie zadania, realizowane  
w znacznej mierze w centralnej czę-
ści miasta z udziałem inżyniera kon-
traktu oraz w formule FIDIC, której 
wszyscy się uczyliśmy. Nie było lekko, 
ale daliśmy radę.
Jak mógłby pan w kilku zdaniach pod-
sumować 12 lat pracy w KIWK? 

Myślę, że właściwie realizo-
waliśmy postawione przed spółką 
zadania. Dzięki dobrej współ-
pracy z władzami miasta oraz po-
szczególnymi wydziałami i innymi 
jednostkami organizacyjnymi, jak 
Katowickie Wodociągi, MZUiM 
czy poszczególne rady dziel-
nic, a przede wszystkim z miesz-
kańcami wybudowaliśmy lub 
zmodernizowali znaczną część in-
frastruktury kanalizacyjnej, która 
zapewnia bezpieczne i ekologiczne 
odprowadzanie ścieków sanitar-
nych i wód opadowych.

Te 12 lat to dobrze przepraco-
wany czas. Wierzę, że kolejne lata dla 
spółki i miasta będą jeszcze lepsze, 
czego wszystkim serdecznie życzę. 

Najważniejszym
i najcenniejszym 
elementem firmy 
jest jej załoga. 
Udało mi się 
ukształtować 
bardzo sprawny 
i rozumiejący się 
zespół
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8 maja 1971 roku w obecności Edwarda 
Gierka, Józefa Cyrankiewicza i ponad  
12 tysięcy gości otwarto Spodek, naj-
większy i najnowocześniejszy jak 
na tamte czasy obiekt widowiskowo-
-sportowy w Polsce. Podczas uroczy-
stości wystąpili zespół „Śląsk”, nna 
German oraz Ewa Decówna.
Projekt, według którego Spodek został 
zbudowany, został skreślony ręką Macieja 
Gintowta i Macieja Krasińskiego z warszaw-
skiego Biura Studiów i Projektów Typowych 
Budownictwa Przemysłowego. Autorem 
konstrukcji był prof. inż. Wacław Zalewski, 
który odpowiadał także za koncepcję kato-
wickiego i warszawskiego Supersamu. Jego 
współpracownikiem był Andrzej Żórawski. 
Zespół za swoją pracę został uhonorowany 
pierwszą nagrodą w konkursie, do którego 
SARP zaprosił tylko wybrane biura projek-
towe. Ten niezwykle śmiały pomysł archi-
tektoniczny zachwycił jury, tym bardziej, 
że projektanci wyliczyli, że tylko taka orygi-
nalna konstrukcja zniesie wstrząsy górnicze. 

Pierwotną lokalizacją dla Spodka miała 
być przestrzeń Wojewódzkiego Parku 

Kultury i Wypoczynku, jednakże osta-
tecznie wojewoda Jerzy Ziętek, którego to 
przedsięwzięcie osobiście zainteresowało, 
zdecydował o usytuowaniu Spodka w cen-
trum Katowic. Jego budowa trwała sie-
dem lat.

Spodek był jednym z pierwszych 
na świecie obiektów zwieńczonych da-
chem w kształcie kopuły. Ważąca trzysta ton 
konstrukcja, która nadała budowli kształt 
niezidentyfikowanego obiektu latającego, 
umożliwiła połączenie dwóch podstawo-
wych funkcji hali – sportowej i widowi-
skowej. Oprócz niej powstały również 
lodowisko, sala gimnastyczna, basen i hotel. 
Ta wielofunkcyjna przestrzeń zajmuje w su-
mie aż siedem hektarów powierzchni.

– Dzięki wprowadzonym rozwiąza-
niom architektonicznym Spodek mógł 
stać się miejscem wielu szczególnie me-
dialnych imprez – mówi prezydent Marcin 
Krupa. – Kibicowaliśmy tu zawodnikom 
podczas meczów siatkówki i koszykówki, 
hokeja na lodzie, słuchaliśmy koncer-
tów, uczestniczyliśmy w konferencjach 
naukowych, kongresach czy imprezach 

targowych. Z dziećmi można było przyjść 
chociażby na rewie na lodzie – wspo-
mina prezydent.

Spodek od pierwszych lat swojego 
istnienia przyciągał wielkie wydarze-
nia. W 1972 roku do Katowic przyjechał 
Fidel Castro. „Trybuna Robotnicza” dono-
siła wówczas: „Gorąco i serdecznie powitało 
społeczeństwo ziemi śląsko-zagłębiow-
skiej bohaterskiego przywódcę narodu ku-
bańskiego, I sekretarza KC KPK, premiera 
Rewolucyjnego Rządu tow. Fidela Castro, 
który na zaproszenie pierwszego sekreta-
rza KC PZPR tow. Edwarda Gierka prze-
bywa na czele partyjno-rządowej delegacji 
Kuby z wizytą w Polsce”. Kilkugodzinne 
spotkanie z kubańskim rewolucjoni-
stą w Spodku odbyło się przy udziale 10 ty-
sięcy widzów!

Jeszcze w tym samym miesiącu w hali 
Spodka swoją premierę, podczas Wiel-
kiej Wystawy Samochodów, miał Fiat 
126p, a rok później Spodek stał się ogromną 
salą kinową, w której 104 tysiące widzów 
miało szansę zobaczyć „W pustyni i w pusz-
czy”, a 62 tysiące – „Ojca chrzestnego”.

Spodek stanowi niezaprzeczalny sym-
bol Katowic, ikonę, której charakterystyczny 
kształt rozpoznawalny jest również poza 
granicami naszego kraju. Dzięki swojej 
popularności, a także szerokim możliwo-
ściom organizacyjnym (od 2015 roku w po-
łączeniu z Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym) przyciąga wiele wydarzeń, 
nierzadko międzynarodowych, z różnych 
dziedzin, w których co roku uczestniczą ty-
siące ludzi.

– Jubileusz pięćdziesięciolecia Spodka 
to szczególne wydarzenie w naszym miej-
skim kalendarzu – mówi prezydent Mar-
cin Krupa. – To przede wszystkim okazja, 

HISTORIA

Mija 50 lat od wylądowania Spodka w Katowicach
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by trochę powspominać. Poszukajmy w pa-
mięci i wśród rodzinnych fotografii wyda-
rzeń, które wiążą się z tym miejscem. Jestem 
przekonany, że jest ich wiele, niejednokrot-
nie przecież mieliśmy okazję być we wnę-
trzu naszego rodzimego statku kosmicznego 
– dodaje prezydent.

– Nadal zachęcamy do nadsyłania 
swoich zdjęć Spodka z różnych czasów. 
Przyjmujemy też skany dawnych fotogra-
fii – przypomina Marta Chmielewska, na-
czelnik Wydziału Promocji katowickiego 
magistratu. – Zdjęcia wykorzystamy w na-
szych działaniach związanych z obcho-
dami jubileuszu.

Zdjęcia można wysyłać w wersji elektro-
nicznej pod adresem: promocja@katowice.
eu lub pocztą tradycyjną, zapisane na no-
śniku, pod adresem: Urząd Miasta Katowice 
– Wydział Promocji, ul. Młyńska 4, 40-098 
Katowice, z dopiskiem w tytule mejla lub 
na kopercie „50 lat Spodka”. Ważne też, aby 
załączyć do przesyłki podpisane przez siebie 
zdanie tej treści: „Wyrażam zgodę na wyko-
rzystanie mojego zdjęcia do celów promo-
cyjnych Miasta”. 

Tupot żołnierskich stóp
W czasie budowy nie obyło się bez niespo-
dzianek. Architekci z Gliwic i Warszawy 
alarmowali, że konstrukcja Spodka, gdy 
zostaną usunięte podpory, może się zawa-
lić, gdy obiekt będzie wypełniony ludźmi. 
Przez 18 miesięcy projektanci ponownie 
weryfikowali projekty. Nie znaleziono błę-
dów. Ówczesna władza zdecydowała się 
przeprowadzić eksperyment. Na widowni 
zasiadło 4000 żołnierzy, którzy na znak 
zaczęli równocześnie tupać, skakać i krzy-
czeć. – Będąc w wojsku w Pniówku koło 
Pawłowic, jechaliśmy do Katowic do 
Spodka. Było tu wtedy szaro, buro i po-
nuro, a Spodek był surowy. Przyjechaliśmy 
wykonywać próby. Tupaliśmy, klaskaliśmy, 
śpiewaliśmy, trzaskaliśmy itd. Czas zle-
ciał nam bardzo szybko – napisał w liście 
do redakcji Jan Piper, uczestnik tamtych 
wydarzeń. 

Drugi z uczestników „testowania” 
Spodka, Jerzy Urbańczyk, tak po latach 
wspomina tamto wydarzenie: – Wszystko 
zaczęło się jesienią 1970 roku, kiedy 27 
października poszedłem do wojska do jed-
nostki 3925 na Wełnowiec. Po unitarce, 
która skończyła się w grudniu, to był bar-
dzo trudny okres. Chcieli nas przerzu-
cić do Gdańska, bo tam były zamieszki, 
tu w Katowicach też było niewesoło, dla-
tego, że nasza jednostka była otoczona 
przez jednostkę, która przyjechała z Prud-
nika. Na każdym kroku na terenie naszej 
jednostki było wojsko, mieli karabiny ma-
szynowe na kółkach, nie była to wtedy cie-
kawa sytuacja. Dopiero po latach człowiek 

sobie uzmysłowił, co mogło wtedy się 
stać. W kwietniu 1971 roku ściągnięto 
m.in. nas do Spodka. Ubrano nas w mun-
dury i wyszliśmy z jednostki z Wełnowca. 
Według mojej oceny w środku było około 
10–15 tys. wojska. Byliśmy dosłownie jeden 
na drugim. Naszym zadaniem było darcie 
się, skakanie, żeby była jak największa 
wrzawa, jak najwięcej hałasu. Rozchodziło 
się o sprawdzenie pod względem technicz-
nym wytrzymałości konstrukcji. Dopiero 
po latach sobie uzmysłowiłem „co by było, 
gdyby…?”. Takie były czasy i realia, czło-
wiek nie miał na to wpływu, był w mundu-
rze i podlegał rozkazom. Taki dostaliśmy 
rozkaz i wyszliśmy do Spodka. W ten 
sposób to sprawdzano, okazało się dzięki 
Bogu, że nic się nie stało, wszyscy przy-
szliśmy z powrotem do jednostki, oczy-
wiście umorusani, bo tam wtedy było 
klepisko, Spodek był zamknięty w stanie 
surowym, nie było jeszcze konkretnej pod-
łogi. Pamiętam to do dzisiaj, szkoda, że nie 
mam zdjęcia.

Konstrukcja okazała się wytrzymała, 
wibracje wywołane podskakiwaniem nie 
spowodowały żadnych zniszczeń. 8 maja 
1971 r. w 50. rocznicę III powstania ślą-
skiego i 26. rocznicę zakończenia II wojny 
światowej odbyło się uroczyste otwarcie 
katowickiego Spodka, największej i najno-
wocześniejszej wówczas hali widowiskowo-
-sportowej w Polsce. Udział w wydarzeniu 
wzięło 12 000 gości, na wielkiej gali otwar-
cia wystąpili zespół „Śląsk”, Anna German 
oraz Ewa Decówna.

 MI  M I
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Mija 50 lat od wylądowania Spodka w Katowicach
SPODEK W LICZBACH

338 732 m³
tyle wynosi kubatura całego obiektu

29 473 m²
to powierzchnia użytkowa

35 sektorów, 

w tym specjalny sektor VIP

9 351
liczba stałych miejsc siedzących

11 016
łączna liczba miejsc siedzących

7 ha 
tyle liczy hala Spodka wraz 
z uzupełniającymi obiektami 
użytkowymi

4 000 
żołnierzy tupało i podskakiwało, 
sprawdzając wytrzymałość 
konstrukcji

30 tys. 
aluminiowych łusek pokrywa 
elewację Spodka
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TWARZE KATOWICKIEGO SZLAKU MURALI  ŁUKASZ ZASADNI

„Być jak Tom i Jerry,  
czyli rywalizować i gonić się po mieście”
Martyna Mędrek: Postać, którą stworzy-
łeś – Franek Mysza – pojawia się w miejskiej 
przestrzeni od ponad 15 lat. Jak powstał ten 
pomysł? Czemu akurat mysz?

ukasz Zasadni: Tak naprawdę dokład-
nie 16 lat temu pierwsze myszy powstały  
25 marca 2005 roku na terenie VIII Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-
-Curie w Katowicach. Postać Franka Myszy 
powstała jako odpowiedź na ilustrację kota, 
który zaczął malować parę miesięcy przede 
mną. Postanowiliśmy być jak Tom i Jerry, 
czyli rywalizować i gonić się po mieście. 
Franek Mysza kojarzony jest głównie ze Ślą-
skiem, ale pojawia się także w innych regio-
nach Polski i zawędrował kiedyś aż do Kairu. 
Jaką rolę, twoim zdaniem, pełni w przestrzeni 
miejskiej street art?

Zgadza się, postać Franka można znaleźć 
prawie w całym kraju, a także za granicą. Jak 
tylko ma się dobry wzrok, można wypatrzeć 
go w najdziwniejszych zakamarkach Polski. 
Street art to moja pasja lub… uzależnienie 
– dokądkolwiek podróżuję, mam ze sobą 
zestaw farb, które zawsze są w pogotowiu. 
Staram się zaskakiwać tych, którzy zwracają 
uwagę na Franka, i maluję myszy w najdziw-
niejszych miejscach. Street art jest zazwyczaj 
odpowiedzią autora na otaczający go świat, 
można dzięki tej formie obrazu komentować 
rzeczywistość lub po prostu dobrze się ba-
wić, malując uśmiechniętą postać, która po-
trafi rozbawić lub zmusić do refleksji. Wiele 
osób z Polski czy z zagranicy faktycznie było 
zdziwionych, widząc Franka w tzw. Mieście 
Umarłych na obrzeżach Kairu, gdzie na za-
proszenie ambasady RP mogłem przez dwa 
tygodnie malować różne zakątki miasta. 
Uwielbiam zdewastowane i mało turystyczne 

obrzeża miast, zwykle wybieram miejsca do 
malowania, na które tak naprawdę nikt inny 
by nie zwrócił uwagi. Moją misją jest zmie-
nianie szarych zapomnianych ścian w kolo-
rową przestrzeń, gdzie można uśmiechnąć 
się do Franka. 
Czy Katowicom potrzebne są murale? 

Katowice bardzo zmieniły się pod tym 
względem w czasie ostatniej dekady. Skrom-
nie mówiąc, to właśnie dzięki mojemu po-
mysłowi i zaangażowaniu w 2011 roku 
powstała pierwsza edycja Street Art Fe-
stiwalu w Katowicach. Brałem czynny 
udział w wyborze ścian czy doborze ar-
tystów, m.in. takich jak ARYZ z Hiszpa-
nii. W tym właśnie roku rozpoczęła się nowa 
era dla murali w Katowicach. Czy murale 
są potrzebne? To jest bardzo subiektywna 
ocena, w moim mniemaniu jak najbardziej.

Masz swój ulubiony?
Moim ulubionym muralem ze 

względu na technikę wykonania oraz 
niesamowity kunszt malarski jest praca 
mojego przyjaciela Jerzego Rojkow-
skiego z Krakowa przedstawiająca Jerzego 
Kukuczkę w tunelu pod trasą DTŚ między 
os. Gwiazdy a Bogucicami. 
Czy murale robione „na zamówienie” nadal 
posiadają równoznaczną wartość dodaną, co 
te, które tworzysz z własnej inicjatywy? 

Murale malowane na zamówienie, 
czyli moje główne źródło utrzymania, 
to zupełnie inna forma sztuki niż malo-
wanie spontanicznych myszy. Mam to 
szczęście, że kocham swoją pracę i mogę 
tworzyć z pasją prace komercyjne, jak i te 
powstające z potrzeby chwili. Staram się 
aby myszy, choć wydają się proste, zawsze 

były dopracowane tak jak moje zlecenia 
komercyjne. To na pewno łączy te dwie 
dziedziny twórczości. Prace „na zamó-
wienie” są często z zupełnie z innej bajki, 
staram się zawsze spełniać oczekiwania 
klienta. Tutaj ogranicza nas tylko fantazja 
zamawiającego mural oraz budżet. W 2007 
roku założyłem pierwszą profesjonalną 
firmę w Polsce zajmującą się komercyj-
nym malowaniem murali www.nietak.
eu. Wartość dodana pracy to na pewno 
doświadczenie zdobyte wcześniej dzięki 
malowaniu myszy czy „zwykłego” graf-
fiti, które tworzę tak naprawdę już od 
1997 roku.
W pracach twojej grupy często pojawia-
ją się postaci historycznie ważne dla miast 
i regionów – Marek Krajewski we Wrocła-
wiu, mural upamiętniający Kazimierza Kut-
za projektu Erwina Sówki, a teraz portret 
Krystyny Bochenek. Czy uważasz, że takie 
formy przedstawienia tych osób lepiej do-
cierają do mieszkańców niż tradycyjne for-
my, takie jak rze by czy obrazy o zdecydo-
wanie mniejszym formacie?

To wielki zaszczyt móc upamiętnić 
tak wybitne postacie. Mural przez swoją 
formę ma na pewno ogromną siłę przebi-
cia, jest w pewnym sensie permanentnym 
tatuażem na tkance miejskiej. Towarzy-
szy mieszkańcom lub osobom odwie-
dzającym miasto przez wiele, wiele lat. 
Murale poświęcone wyjątkowym oso-
bom są uhonorowaniem ich działalności 
czy twórczości. Mam nadzieję, że dzięki 
muralom pozostaną one dłużej w naszej 
pamięci, a same murale będą skłaniały 
kolejne pokolenia do refleksji i chęci po-
znania ich dokonań. 

ROZSTRZYGNI CIE LEBISCYTU GALERIA ARTYSTYCZNA 

Kazimierz Kutz i Józef Świder będą uhonorowani w Galerii Artystycznej
Znamy wyniki tegorocznego plebiscy-
tu w ramach Galerii rtystycznej Kato-
wice. Największą liczbę głosów uzyskał 
Józef Świder, wieloletni dyrektor arty-
styczny Oddziału Śląskiego Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr. I to jego po-
stać dołączy do grona ludzi kultury upa-
miętnionych w Galerii rtystycznej przy 
pl. Grunwaldzkim. W Galerii pojawi się 
także rze ba Kazimierza Kutza. 
– Pamięć o wybitnych postaciach, które 
zapisały się w historii Katowic i naszego 
regionu, to nasz obowiązek. Dlatego dzię-
kuję tym wszystkim, którzy oddali swój 
głos w plebiscycie zarówno tegorocznym, 
jak i tym zorganizowanym rok wcześniej. 

Bardzo cieszy mnie fakt, że Galeria Arty-
styczna niezmiennie budzi duże zaintere-
sowanie wśród katowiczan – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic. 

W tegorocznej edycji udział 
wzięło ponad 4,5 tys. mieszkańców. 
Aż 41% z nich wskazało, że to właśnie Jó-
zef Świder powinien zostać uhonoro-
wany w Galerii Artystycznej. To wybitny 
polski kompozytor i pedagog muzyczny, 
wieloletni dyrektor artystyczny Oddziału 
Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Or-
kiestr. W tej edycji plebiscytu prezydent 
Marcin Krupa zdecydował o uznaniu gło-
sów mieszkańców zaangażowanych rów-
nież w ubiegłoroczny plebiscyt i postanowił 

upamiętnić także Kazimierza Kutza, który 
zarówno w 2020 roku, jak i w tym, znalazł 
się w gronie trzech kandydatów z najwięk-
szą liczbą głosów.

W ubiegłym roku z uwagi na rozpo-
czynającą się epidemię plebiscyt nie został 
rozstrzygnięty. Nadzwyczajne okoliczności 
wymagały od miasta działań koncentrują-
cych się przede wszystkim na tych prze-
strzeniach, które najbardziej potrzebowały 
interwencji samorządu. Dlatego też środki 
finansowe zabezpieczone wcześniej na za-
dania związane z organizacją Galerii Ar-
tystycznej zostały przeznaczone na inne 
przedsięwzięcia, a decyzja o wyborze po-
staci została odłożona w czasie. 

– Szanując wolę tych, którzy w ubiegłym 
roku bardzo licznie zagłosowali na prof. 
Krzysztofa Uniłowskiego, chcemy od-
dać cześć także tej postaci, cenionej nie 
tylko w środowisku akademickim – dodaje 
prezydent Marcin Krupa.

Decyzją prezydenta ten poważany i lu-
biany wykładowca Uniwersytetu Śląskiego 
zostanie uhonorowany tablicą pamiątkową. 
Dlatego też we wrześniu 2021 roku, w rocz-
nicę nadania Katowicom praw miejskich, 
zostaną odsłonięte rzeźby Józefa Świdra 
oraz Kazimierza Kutza, a także tablica pa-
miątkowa poświęcona Krzysztofowi Uni-
łowskiemu. 

(RED)



15www.katowice.eu MIASTO

ROZMOWA Z PROFESOREM JERZYM BRALCZYKIEM

Jest coś młodego w Katowicach
Maciej Szczawiński: Panie Profesorze, ję-
zyk to bardzo czuły instrument. Jak reaguje 
na „koronawirusową” rzeczywistość? 
prof. Jerzy Bralczyk: To nowa sytuacja. 
Pewnie trzeba będzie jej się przyjrzeć bli-
żej. To przecież proces, nie wiadomo, jak 
się w języku zaznaczy, ale wszyscy wi-
dzimy i słyszymy, że pojawiły się pewne 
nowe słowa i nowe sformułowania. Nowe 
jak nowe, ale na pewno ten aktualny covi-
dowy kontekst jest środowiskiem, w którym 
one inaczej „brzmią”. Zostały zaakcepto-
wane, przyzwyczailiśmy się już do nich, 
po prostu są. 
Czy na długo? 

Pewnie na zawsze, ale oby tylko jako ele-
ment historii języka, a nie sposób nazywania 
tego, co aktualne. Na przykład „wyszczepić” 
albo „spłaszczenie krzywej”… Niektóre, jak 
„zachowanie społecznego dystansu”, mogą 
mieć nawet lekko żartobliwy odcień, cho-
ciaż dotyczą spraw jak najbardziej serio. 
Proszę zauważyć też zmiany gramatyczne. 
Jak szybko i powszechnie przyjęte zostały 
określenia protez kontaktu: Zoom, Skype 
itp. To już przecież językowa codzienność, 
coś oczywistego. Ja jeszcze niedawno byłem 
raczej niechętny takim formom zaznaczania 
swojej obecności, potem jak większość zo-
stałem do nich zmuszony, a teraz, może nie 
entuzjastycznie, ale akceptuję i rozumiem. 
Są konieczności i są atuty. Od pewnego 
czasu jestem już emerytem, ale moja ak-
tywność ani trochę nie zmalała, przeciwnie, 
nawet się nasila! Zatem online (o, nasz nowy 
„domownik” językowy) mogę, nie ruszając 
się z mojego Milanówka, spokojnie wykła-
dać i spotykać się z audytorium w Katowi-
cach, Gdańsku czy Wrocławiu.
Czy czegoś jednak w ten sposób nie tracimy? 
Można przecież przeczytać i usłyszeć utyski-
wania, nieraz poparte wcale poważnymi ar-
gumentami z zakresu psychologii, socjolo-
gii, ba! medycyny i filozofii, że to nas ograbia 
z tego, co istotne czy wręcz niezbędne. Kon-
takt z drugim „przy zachowaniu społecznego 
dystansu”  – sam Pan przed chwilą zwrócił 
uwagę, że to brzmi tak sobie

Są konieczności, z którymi się nie dys-
kutuje, i są atuty, które też należy dostrze-
gać, choć nie dla każdego równie oczywiste. 
„Na żywo” nie zawsze i wcale niekoniecz-
nie musi oznaczać istotną bliskość czy 
koncentrację. Mnóstwo rzeczy wtedy roz-
prasza, odwraca uwagę, staje na przeszko-
dzie obu stronom.
„Na przeszkodzie” stoi bardzo maska. lbo 
bardziej pieszczotliwie: maseczka. Nie mówi-
my tu oczywiście o argumentach sanitarnych 
– te miażdżą wszelkie dywagacje – ale o no-
wym znów!  zjawisku. Niby wszystko zna-
ne, ale obecna sytuacja wprowadziła inne tło 
i inną skalę. 

No tak, maska, maseczka, twarz 
za maską ukryta, usta wypowiadające 
słowa „przez maskę”… dużo i długo mo-
glibyśmy o tym i na ten temat, bo to prze-
cież etosy. Pojawiły się też przyłbice, 

zatem i etos rycerza, wojownika, etos walki, 
tym razem z wrogiem, którym jest wirus. 
Ale dzisiaj to przede wszystkim znak. Ko-
munikat: „dbam o siebie i o ciebie”. Czyli 
„moje intencje są dobre”. Taki sygnał, prze-
kaz i znaczenie.
Panie Profesorze, dzisiaj wiele osób, chociaż 
nie wypowiada tego pytania na głos, to prze-
cież je zadaje: „Gdzie nadzieja?”.

Perspektywa czegoś dobrego jest ko-
nieczna, ale to musi być naturalne. Nie 
można „postarać się” o nadzieję, tak jak nie 
można „starać się” polubić czy pokochać. 
Tylko naturalność krzepi. 
Byłem Pana studentem. Tamten Uniwersytet 
Śląski, tamte Katowice. Dawne dzieje, lata 70. 

Dawne, ale zapamiętane. Na UŚ, odkąd 
pamiętam, zawsze było bardzo silne języ-
koznawstwo, doświadczyłem tego, pracu-
jąc na wydziale tutejszej filologii. Świetne 
nazwiska profesorów: Irena Bajerowa, 
Władysław Lubaś, Aleksander Wilkoń, 
Henryk Wróbel. W ogóle Katowice kojarzą 
mi się z ważnymi wydarzeniami dotyczą-
cymi polszczyzny. Przede wszystkim nie-
odżałowana Krystyna Bochenek i jej słynne 
„Dyktando” – od początku brałem udział we 
wszystkich edycjach! Cykl „Ambasador Pol-
szczyzny” ustanowiony przez Radę Języka 
Polskiego, zainteresowanie tutejszych me-
diów i w zasadzie wszystkich środowisk, ta 
atmosfera, ta organizacja… Lubię to mia-
sto i lubię tu przyjeżdżać. Jak by nie patrzeć, 
to także miejsce mojej młodości. W ogóle 
wciąż jest coś młodego w Katowicach. Ener-
gia, rozmach, otwartość na zmiany, no i bar-
dzo dobre połączenie (a to nie wszędzie się 
udaje) tego, co dawne, z tym, co nowe. 

Lubię to miasto 
i lubię tu przyjeżdżać. 
Jak by nie patrzeć, 
to także miejsce 
mojej młodości. 
W ogóle wciąż jest coś 
młodego w Katowicach. 
Energia, rozmach, 
otwartość na zmiany, 
no i bardzo dobre 
połączenie 
a to nie wszędzie się udaje

tego, co dawne, 
z tym, co nowe.
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KATOWICE DLA SENIORA
Katowice aktywnie pomagają senio-
rom w trudnych czasach pandemii, i nie 
tylko. Osoby starsze mogą liczyć na wspar-
cie w wielu obszarach. O części z propozycji 
informujemy poniżej. 

Pomoc w formie 
przygotowywania posiłku 
z dowozem do domu  
na terenie miasta Katowice

W Katowicach osoby starsze, niepełno-
sprawne, długotrwale chore, nieporadne ży-
ciowo, które nie są w stanie zapewnić sobie 
posiłku, mogą go otrzymać z dowozem do 
domu. Firmy realizujące dowóz posiłków 
na terenie Katowic przygotowują i dostar-
czają gorące posiłki od poniedziałku do piątku 
(z wyłączeniem dni świątecznych), a na soboty 
przygotowują posiłek w formie suchego pro-
wiantu. Dowóz gorących posiłków następuje 
codziennie od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 12.00 do 14.30.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy 
prosimy o kontakt z pracownikami socjal-
nymi terenowych punktów pomocy spo-
łecznej. Adresy i telefony TPPS: www.mops.
katowice.pl/node/7. Nr tel. MOPS: 32 2510087.

Wniosek o udzielenie pomocy może 
zostać złożony osobiście przez osobę za-
interesowaną, listownie, telefonicznie, 
elektronicznie lub przez inne osoby i insty-
tucje w imieniu osoby zainteresowanej.

Usługa jest częściowo realizo-
wana w ramach wieloletniego rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019–2023. Oznacza to, że osoby, 
których dochód nie przekracza 150% kry-
terium dochodowego dla osoby samotnie 
gospodarującej (tj. kwoty 1 051,50 zł) lub 
dla osoby w rodzinie (tj. kwoty 792,00 
zł na osobę w rodzinie), nie ponoszą od-
płatności za przyznaną pomoc. Dla osób, 
których dochód przekracza te kwoty, od-
płatność zostanie ustalona podczas prze-
prowadzonego wywiadu środowiskowego. 

Zajęcia dla seniorów 
Miasto Katowice oraz Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej zapraszają seniorów do 
udziału w zajęciach:

W ramach projektu „Centrum Społeczno-
ściowe Nasze Załęże” zaplanowano:

6 maja – „Senior w działaniu” – warsz-
taty na powietrzu: „Układanie kwiatów”,

13 maja – „Senior w ruchu” – aktywny 
spacer w Parku Śląskim, 

20 maja – „Senior w działaniu” – warsz-
taty na powietrzu „Naturalne kosmetyki”,

27 maja – „Senior w akcji” – senioralna 
gra terenowa. 

Osoby zainteresowane udziałem w pro-
jekcie prosimy o kontakt z:

gatą Nawrot, Dominiką Szołtysik
 Telefony kontaktowe: 501 242 787, 502 
032 688

W ramach projektu „Bogucice – moje miej-
sce na ziemi. Program aktywności lokalnej 
– II etap” zaplanowano:

5 maja – o godz. 10.00 i 14.00 – „Se-
nior w ruchu” – zajęcia nordic walking,

10 maja – „Senior w działaniu” – 
warsztat lampionowy online,

12 maja – „Senior w ruchu” – zajęcia 
nordic walking,

17 maja – „Senior w działaniu” – biżu-
teria handmade online,

19 maja – „Senior w ruchu”– zajęcia 
nordic walking,

24 maja – „Senior w działaniu” – 
ozdoby decoupage,

26 maja – „Senior w ruchu” – zajęcia 
nordic walking.

Osoby zainteresowane udziałem w pro-
jekcie prosimy o kontakt z:

Kariną Ploch-Oleksy, nną Wołoch, 
Markiem Mierzwą
 Telefony kontaktowe: 502 032 604, 720 
779 447 lub 502 032 544

W ramach projektu „Programu ktywno-
ści Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb” 
planuje się:

2 razy w miesiącu – zajęcia nordic wal-
king – spacery trwają od godziny do półto-
rej, częstym miejscem odwiedzanym podczas 
spaceru jest Park Śląski. Zajęcia są zależne od 
panujących obostrzeń i ograniczeń w ilości 
osób uczestniczących podczas zajęć na dworze,

2 razy w miesiącu – warsztaty ręko-
dzielnicze stacjonarnie lub online.
 Informacje o dokładnych terminach 
znajdą się na fanpage’u: Program Aktyw-
ności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb 
lub u pracowników PAL.

Osoby zainteresowane udziałem w projek-
cie prosimy o kontakt z:

Jolantą Legierską-Rygiel, Magdaleną 
Michałek, Katarzyną Schr der
 Telefony kontaktowe: 32 416 22 66; 725 
161 463

W ramach projektu „Centrum Społeczno-
ściowe w Śródmieściu – I etap” realizo-
wane będą następujące działania, w których 
mogą wziąć udział seniorzy:

12 maja w godz. 10.00–14.30 – „Spacer 
historyczny ul. Kościuszki”, podczas którego 
uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania 

się z historią ulicy i poznania jej interesują-
cej architektury,

19 maja w godz. 11.00–15.00 – warsztat 
zdalny – tworzenie świec sojowych,

27 maja w godz. 10.00–15.00 – warsz-
tat zdalny – tworzenie drzewa genealogicz-
nego. Warsztat będzie okazją do integracji 
pokoleń i stworzenia ciekawej pamiątki dla 
całej rodziny;

bezpłatne telefoniczne i stacjonarne 
konsultacje dietetyczne – prowadzone 
przez doświadczonego dietetyka dla osób, 
które chcą zmienić swój styl życia na zdrow-
szy i poczuć się lepiej w swoim ciele. Dietetyk 
pomoże ułożyć dietę dostosowaną do indywi-
dualnych potrzeb i wskaże sposoby na utrzy-
manie zdrowej i pełnej wigoru sylwetki.

Podczas zajęć, spotkań i warszta- 
tów przestrzegamy zasad reżimu sanitar-
nego. Uczestnicy mają dostęp do płynów 
dezynfekujących, rękawiczek, używają ma-
seczek i zachowują dystans. W związku z epi-
demią zajęcia przeprowadzane są w małych, 
5-osobowych grupach.

Osoby zainteresowane udziałem w projek-
cie prosimy o kontakt z:

Marią Mol-Grabowską lub Joanną Pines 
 Telefony kontaktowe: 501 242 833, 501 
242 831. 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY • S ISA  SI  BEZ IECZNIE

Narodowy Spis Powszechny Ludno-
ści i Mieszkań dotyczy wszystkich 
mieszkańców Polski. Jeśli wśród Pań-
stwa bliskich, znajomych, sąsiadów są 
osoby starsze, które nie mają kompute-
ra lub mają kłopot z obsługą telefonu, 
pomóżmy im bezpiecznie zrealizować 
obowiązek spisowy w najdogodniejszej 
dla nich formie: samospisu interneto-
wego w domu lub punkcie spisowym  
albo w formie rozmowy telefonicz-
nej z rachmistrzem.
Respondenci, którzy nie będą mogli sa-
modzielnie spisać się poprzez formularz 
internetowy lub telefonicznie na infolinii 
spisowej, zostaną spisani przez rachmi-
strzów telefonicznie.

Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną 
pracę od 4 maja br. i będą dzwonić z nu-
meru: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

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

Tożsamość rachmistrza można spraw-
dzić na infolinii spisowej pod numerem 22 
279 99 99, a po 4 maja również poprzez 
dedykowaną aplikację dostępną na stronie 
spis.gov.pl.

Z uwagi na pandemię decyzją General-
nego Komisarza Spisowego rachmistrzowie 
nie będą realizować wywiadów bezpośred-
nich (w tym odwiedzać respondentów 

w domach) aż do odwołania. Osoby, które 
pukają do drzwi i podają się za rach-
mistrzów, są oszustami. Prosimy zgła-
szać takie przypadki na policję i upewnić 
się, że nasi bliscy seniorzy mają tego 
świadomość. 

Jeśli seniora spisał współmieszkaniec 
lub senior spisał się sam (np. z czyjąś po-
mocą przez internet albo poprzez infoli-
nię spisową), zrealizował tym samym swój 
obowiązek udziału w spisie. Nikt nie ma 
prawa do niego zadzwonić w tej sprawie. 
Takie kontakty mogą być próbą wyłudze-
nia danych.

Jeśli respondent będzie miał uzasad-
nione wątpliwości co do wiarygodności 
i rzetelności kontaktującego się z nim 

rachmistrza, powinien zaistniały incydent 
zgłosić na infolinię spisową lub do Gmin-
nego Biura Spisowego.

Jeżeli ktokolwiek zidentyfikuje zda-
rzenie podszycia się pod jego tożsamość, 
powinien niezwłocznie powiadomić o tym 
fakcie GUS, kontaktując się z infolinią 
pod nr. 22 279 99 99 (infolinia działa od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00–18.00 
i jest obsługiwana przez pracowników sta-
tystyki publicznej) lub poprzez formularz: 
https://stat.gov.pl/pytania-i-zamowienia/
pytanie-o-narodowy-spis-powszechny-
ludnosci-i-mieszkan/, zaznaczając w te-
macie „bezpieczeństwo, w tym zgłoszenie 
naruszenia bezpieczeństwa”. 

(RED)
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LISTY DO REDAKCJI

  Flagi na urzędach

W wielu miastach w Polsce (nie mówiąc już o pań-
stwach europejskich) na najważniejszych budyn-
kach lub obiektach dumnie powiewają zawieszone 
na stałe na masztach flagi państwowe i miejskie 
jako wyraz polskości i patriotyzmu. Wydaje nam 
się, że jest to sprawa generalnie bardzo ważna 
dla nas wszystkich, skoro nawet ustalone zostało 
Święto Flagi (2 maja!). Wyjątkowo dostojnie 
prezentuje się biało-czerwona flaga zawieszona 
na maszcie kopalnianej wieży szybowej z tarasem 
widokowym na terenie Muzeum Śląskiego. Nie-
stety, wywieszana jest ona tylko na okoliczność 
świąt: 1–3 maja, 11 listopada, 4 grudnia i może 
jeszcze innych. I naprawdę nie wiemy, ani dla-
czego, ani co stoi na przeszkodzie, ażeby ta flaga 
powiewała nam przez cały rok!

JO  I P W  U

Odp. redakcji: Ustawa o godle, bar-
wach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz o pieczęciach państwowych reguluje 

zasady wywieszania flagi państwowej. 
Każdy ma prawo używać barw Rzeczy-
pospolitej Polskiej, w szczególności w celu 
podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt 
lub innych wydarzeń. Urząd Miasta Kato-
wice we wszystkie święta państwowe i inne 
ważne uroczystości wywiesza na terenie 
miasta flagi m.in. Rzeczypospolitej Pol-
skiej i miasta Katowice.

  Wspomnienia ze Spodka
Moje kontakty ze „Spodkiem” rozpoczęły 
się w okresie końcowej fazy montażu urzą-
dzeń w małej hali. Brak mocy przerobowej 
oraz materiałów potrzebnych do montażu wi-
downi skłonił zarząd hali oraz wykonawców do 
szukania pomocy w otoczeniu budowy. Sprawa 
trafiła do dyrekcji Huty Baildon, która będąc 
sponsorem sekcji hokeja na lodzie, okazała za-
interesowanie współpracą, mogąc po urucho-
mieniu hali korzystać z jej usług dla swojej 
sekcji. W tym czasie byłem zatrudniony w hucie 

oraz pełniłem społecznie funkcję kierownika 
sekcji hokeja. Dyrekcja huty uznała, że będąc 
zainteresowany tematem oraz mając doświad-
czenie w realizacji tego typu zadań, jestem wła-
ściwą osobą, której należy zlecić wykonanie tego 
zadania. W ten sposób połączyły się losy klubu 
Baildon z WHWS. Działacze klubu, w czy-
nie społecznym, zmontowali widownię małej 
hali oraz adaptowali zaplecze dla potrzeb ho-
keja. W tym czasie hokej w KS Baildon był wi-
cemistrzem kraju, co powodowało, że na mecze 
przychodził nadkomplet kibiców. Często wyni-
kiem tego były zatargi z milicją, która pomocy 
porządkowej nie udzielała, natomiast rozliczała 
działaczy za brak porządku wokół hali pod-
czas meczu. Jednym z czołowych zawodników 
naszej sekcji był Feliks Góralczyk. Występując 
na Mistrzostwach Świata w Rumuni, doznał 
kontuzji, w wyniku której stracił oko. Uczest-
nicy mistrzostw dokonali zbiórki pieniężnej 
na koszty leczenia. Reprezentacja Czechosło-
wacji natomiast zadeklarowała rozegranie me-
czu z reprezentacją Polski z przeznaczeniem 

przychodu z biletów dla poszkodowanego. Mecz 
ten odbył się 18.03.1972 r. Sprzedano 7500 bile-
tów. Ocena organizacji i przebiegu meczu była 
bardzo pozytywna. 

Obecny na meczu gość honorowy wicepre-
zes Światowej Federacji Hokeja na Lodzie, dr 
Zdenek Andrst, zaproponował, by Katowice 
zgłosiły swoją kandydaturę na organizatora 
najbliższych Mistrzostw Świata grupy A, obie-
cując swoje poparcie. Temat zgłosiłem panu 
wojewodzie, gen. J. Ziętkowi, który projekt po-
parł, upoważniając mnie do dalszego działania. 
Sprawę przekazałem w Pradze panu dr. Andr-
stowi, który na posiedzeniu Światowej Federacji 
Hokeja w Moskwie zaproponował kandydaturę 
Katowic z pozytywnym wynikiem. Całość prze-
kazałem kierownictwu PZHL. W trakcie mi-
strzostw opiekowałem się drużyną radziecką, 
która miała swą bazę w Novotelu. W ten sposób 
Katowice stały się organizatorem znaczącej im-
prezy sportowej, natomiast „Spodek” rozpoczął 
przygodę z dużym sportem. 

ZBIGNIEW SOBECKI

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Od 1 kwietnia 2021 r. Główny Urząd 
Statystyczny przeprowadza Na-
rodowy Spis Powszechny Ludno-
ści i Mieszkań 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy.

Spisem objęci się:
mieszkańcy Polski, zarówno Polacy,  
jak i cudzoziemcy,
stali mieszkańcy Polski przebywający 
w czasie spisu za granicą.

by wypełnić obowiązek spisowy, należy 
dokonać samospisu internetowego poprzez 
wypełnienie formularza spisowego na stro-
nie https://spis.go .pl/

Jeżeli nie możesz wykonać samospisu inter-
netowego – zadzwoń na infolinię i spisz się 
przez telefon: 22 279 99 99.
Ponadto w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu 
Miasta Katowice przy Rynku 1 oraz w budynku 
Urzędu Statystycznego przy ul. Owocowej 3 
przygotowano specjalne stanowiska, na których 
można dokonać samospisu. W razie zaistnienia 
takiej potrzeby stosownej pomocy udzielą pra-
cownicy Gminnego Biura Spisowego. 

Warto wspomnieć, że w Biurze Obsługi Miesz-
kańców działa system tłumaczenia języka 

migowego online. Dzięki temu możliwe jest 
tłumaczenie języka migowego online na ba-
zie wideokonferencji w rzeczywistym czasie 
trwania rozmowy, wykonywane przez tłu-
macza, w formie tłumaczenia rozmowy trój-
stronnej, w czasie której tłumacz dokonuje 
tłumaczenia pomiędzy osobą używającą 
polskiego języka migowego lub systemu ję-
zykowomigowego a osobą używającą języka 
polskiego fonicznego. Każda osoba, która 
posługuje się językiem migowym, może sko-
rzystać z tego systemu w celu skutecznego 
porozumiewania się podczas załatwiania 
spraw urzędowych. Pomocy przy obsłudze 
tłumacza udziela pracownik stanowiska 
Informacji. 

Dodatkowo na stanowisku Informacji za-
instalowana jest pętla indukcyjna, z której 
mogą skorzystać osoby posiadające aparat 
słuchowy. Podczas korzystania z pętli in-
dukcyjnej eliminowane są niepożądane przy-
d więki i hałasy z najbliższego otoczenia 
osoby słabosłyszącej.

Z osobami, które nie spiszą się samodziel-
nie, skontaktują się rachmistrzowie spi-
sowi, aby przeprowadzić spis w formie 
wywiadu telefonicznego.
Rachmistrzowie spisowi dzwonią z numeru 
telefonu: 22 828 88 88. 

Bezpłatna sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących
Trwa bezpłatna akcja sterylizacji i kastracji ko-
tów wolno żyjących na terenie miasta Katowice.

kcja trwa do końca roku lub do czasu wykorzy-
stania środków przeznaczonych na ten cel przez 
Urząd Miasta Katowice. Zabiegi wykonywane są 
w trzech zakładach leczniczych dla zwierząt:

 Przychodnia Weterynaryjna  
nimals Centrum

ul. Kanarków 7, 40-535 Katowice
tel.: 603 105 175
e-mail: animals.centrum@gmail.com
www.animals-centrum.com

 Przychodnia Weterynaryjna SmartPet
ul. Chorzowska 107 lok. 35, 40-001 Katowice
CH Silesia City Center

tel.: 32 760 56 18
e-mail: biuro@smartpet.com.pl
www.smartpet.com.pl

 Przychodnia Weterynaryjna iVet
ul. Bażantów 6c,  
40-668 Katowice
tel.: 600 633 006
 e-mail: kontakt@i- et.pl
www.i- et.pl 

SZKOLNICTWO ZAWODOWE

Miejsce z energią i ekologią
Szkoła zawodowa daje duże możliwo-
ści planowania kariery i rozwoju zawo-
dowego oraz osobistego. Optymalnie 
przygotowana i stale unowocześniana 
baza dydaktyczna katowickich szkół 
zawodowych, a  także wysoko wy-
kwalifikowana kadra pedagogiczna 
są gwarancją dobrego przygotowania 
młodzieży i wysokiej zdawalności egza-
minów zawodowych.
Katowickie szkoły wychodzą też naprze-
ciw wyzwaniom współczesności i stawiają 
na zawody przyszłości. Przykładowo Zespół 
Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Murc-
kach jest mocno ukierunkowany na my-
ślenie i działanie proekologiczne, szanujące 
środowisko i klimat planety. 

Kierunkami kształcenia promującymi 
postawy proekologiczne i życie w duchu 
slow life są technik ogrodnik i ogrod-
nik. Część zajęć praktycznych odbywa 
się na terenie ogrodu sensoryczno-bota-
nicznego znajdującego się na terenie przy-
szkolnym, wchodzącego w skład Centrum 
Edukacji Ekologicznej. – Ogród ten pro-
wadzony jest ekologicznie. Dbamy o natu-
ralny obieg materii organicznej, znajdują 
się tam łąka kwietna i hotele dla owadów, 

zasadziliśmy stare odmiany rodzimych 
drzew owocowych, pokazujemy rozwią-
zania, jak efektywnie wykorzystać desz-
czówkę – mówi Iwona Goźlińska, dyrektor 
szkoły. 

Szkoła kształci też w zawodzie tech-
nik elektryk – absolwenci tego kierunku 
są poszukiwanymi na rynku pracy fachow-
cami. A w tym roku szkolnym otwiera 
nowy kierunek: technik urządzeń i syste-
mów energetyki odnawialnej. Szacuje się, 
że w Polsce jest potrzebnych około 35 ty-
sięcy monterów instalacji fotowoltaicznych. 
Kierunek ten to zatem zawód przyszłości. 
Ciągłe zwiększanie udziału OZE w sys-
temach energetycznych państw, wynika-
jące z troski o środowisko naturalne i klimat 
planety, wymaga wykształcenia specjali-
stów do budowy i obsługi systemów ener-
getyki przyjaznej środowisku. Szkoła 
nawiązała kontakty z firmami specjali-
zującymi się w montażu i obsłudze syste-
mów fotowoltaicznych, które będą wspierać 
uczniów w zakresie praktycznej nauki za-
wodu. Inny ciekawy kierunek proponowany 
przez szkołę to technik organizacji tury-
styki i technik eksploatacji portów i termi-
nali. Więcej na www.zs2.katowice.pl. 



18 www.katowice.euMIASTO

ROCZNICA OWSTANIA ŚLĄSKIEGO

„Nadstawcie ucha, kochani ludkowie”
Z okazji 100. rocznicy III powstania ślą-
skiego Oddział Instytutu Pamięci Naro-
dowej w Katowicach wydał dwa teledyski 
do pieśni powstańczych z płyty Grzego-
rza Płonki „Nadstawcie ucha, kochani 
ludkowie”, wydanej przez Fundację „Dla 
Dziedzictwa” z Opola. 
Utwory „Przyszli po wypłata górniki 
masami” oraz „Kajze mi się podzioł” 
pochodzą ze zbioru Adolfa Dygacza 
(1914–2004), etnografa, muzykologa, 
folklorysty, znawcy kultury górnoślą-
skiej oraz zagłębiowskiej. Badacz ten 
zbierał i zapisywał pieśni ludowe na Gór-
nym Śląsku. Łącznie zgromadził ponad 
16 tysięcy melodii i tekstów, w tym ślą-
skich pieśni powstańczych. Płyta „Nad-
stawcie ucha, kochani ludkowie” zawiera 
12 utworów  w nowoczesnej aranża-
cji pod kierunkiem artysty Grzegorza 
Płonki, muzyka i aranżera, dziennikarza, 
pisarza i popularyzatora śląskiej kultury. 
Za reżyserię i zdjęcia do teledysków od-
powiada Bartosz Dominik. 

– Pomysł na płytę ze śląskimi pie-
śniami powstańczymi zrodził się we 
mnie na początku 2017 r. Wtedy to 
wspólnie z panią Janiną Dygaczową wy-
braliśmy jedenaście pieśni ze zbiorów jej 
męża prof. Adolfa Dygacza. Niektóre me-
lodie mają XIX-wieczne korzenie i były 
powszechnie znane wśród ludu. Dzięki 
temu po dostosowaniu tekstu do tema-
tyki powstańczej szybko trafiały między 
powstańcze szeregi. Pozostałe pieśni są 
przykładami samorodnej twórczości. 
Ich twórcy są anonimowi bądź znani 
pod pseudonimami. Większość tekstów 
tych pieśni ukazała się w latach 1919–
1922 w czasopismach: „Kocynder” i „Po-
wstaniec”. Dobierając utwory na płytę 
„Nadstawcie ucha, kochani ludkowie”, 
kierowałem się chęcią przedstawienia 

różnorodnych emocji i nastrojów, zwią-
zanych z tamtymi czasami. Teksty mówią 
m.in. o masakrze górników na terenie 
kopalni „Mysłowice”, o walkach o Górę 
św. Anny, o ucieczce z Niemiec cesarza 
Wilhelma II Hohenzollerna, o losach 
chłopaka z nizin społecznych, który 
po szkole miał do wyboru iść do pru-
skiego wojska lub „za ślepra” na kopal-
nię. Wysłuchamy też opowieści żołnierza 
– Ślązaka wysłanego na fronty I wojny 
światowej. W warstwie muzycznej chcia-
łem, aby płyta nawiązywała brzmieniowo 
do popularnych na Śląsku w początkach 
XX w. kwintetów dętych. Utwory za-
aranżował Andrzej Kaszuba. Płytę na-
grano w Radiu Katowice w składzie: 
Grzegorz Płonka – śpiew, Wojciech 
Kaszuba – I trąbka, Adrian Gaweł – II 
trąbka, Michał Zdrzałek – waltornia, 
Michał Czyż – puzon, Jakub Sznajder 
– tuba, Łukasz Kurek – perkusja oraz 
gościnnie w jednym utworze Klaudia 
Cyrnal. Wydawcą płyty jest Fundacja 
„Dla Dziedzictwa”, a jej okładkę zdobi 
obraz Grzegorza Chudego – mówi Grze-
gorz Płonka. 

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENT W RADZI
Uważaj na firmy,  
które proponują niższe 
rachunki za prąd, gaz, 
telefon i internet
Niektóre firmy oferujące prąd, gaz, tele-
fon i internet nieuczciwie sugerują, że są 
twoim dotychczasowym dostawcą. Mo-
żesz nieświadomie zerwać dotychczasową 
umowę i ponieść dotkliwe straty finansowe. 
Pamiętaj! Możesz w ciągu 14 dni odstąpić 
od umowy, jeśli podpisałeś ją w domu.

Na nieuczciwe praktyki i oszustwa na-
rażeni są szczególnie starsi konsumenci. To 
do nich do domu najczęściej trafiają przed-
stawiciele handlowi. Stosują często różne 
sztuczki i manipulacje: złudzenie wyjątko-
wej okazji, zwodnicze wzbudzanie sympatii, 

rzekome rabaty i promocje oraz koniecz-
ność podjęcia decyzji „tu i teraz”.

Nie chcesz dać się oszukać i stracić pie-
niędzy? Oto jak się możesz ochronić:

 Dokładnie sprawdzaj oferty – zwłasz-
cza te pochodzące od nieznanych ci, no-
wych firm.
 Bądź czujny, gdy przedstawiciel handlowy 
gwarantuje ci dużo niższe rachunki.
 Nie ulegaj presji natychmiastowego pod-
pisywania umowy.
 Daj sobie czas na decyzję – jeśli ktoś każe 
ci ją podjąć natychmiast, bo okazja się 
nie powtórzy, najprawdopodobniej chce 
cię oszukać.
 Przeczytaj dokumenty, zapytaj o zdanie 
lub opinię znajomych lub najbliższych.

 Sprawdź, jakie koszty poniesiesz, 
rozwiązując umowę z dotychczaso-
wym dostawcą.

Nowa umowa musi zawierać:
nazwę firmy, numer NIP, REGON;
siedzibę firmy;
adres mailowy oraz numer telefonu; 
 cenę świadczenia, obowiązujące ta-
ryfy i regulaminy promocji;
procedurę rozpatrywania reklamacji;
 adres, pod którym konsument może 
składać reklamacje; 
 sposób i termin wykonania prawa odstą-
pienia od umowy, a także wzór formula-
rza odstąpienia od umowy;
 okres obowiązywania umowy, warunki 
jej rozwiązania i koszty.

Pamiętaj: zawierając umowę w domu, 
masz prawo do namysłu!
W terminie 14 dni od zawarcia umowy 
możesz od niej odstąpić bez ponosze-
nia kosztów.

 Infolinia konsumencka: 801 440 220 
oraz
 telefon: 22 290 89 16, w godz. 8.00–
18.00, opłata wg taryfy operatora.

Porady dla mieszkańców Katowic:
 Biuro Miejskiego Rzecznika 
Konsumentów 
tel.: 32 25 93 846; 32 25 93 905
 Korespondencję proszę kierować 
na adres:
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
e-mail: mrk@katowice.eu
www.katowice.eu/mrk. 

Teledyski można zobaczyć, uruchamiając kody QR
Grzegorz Płonka  

 Przyszli po wypłata gór-
niki masami
Pieśń zapisana przez 
Adolfa Dygacza w Janowie 
(Katowice) w 1935 r.

Grzegorz Płonka  
 Kajze mi si  podzioł

Pieśń zapisana przez 
Adolfa Dygacza w Opolu 
w 1961 r.
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Nawet na 25 tys. zł mogą liczyć ar-
tyści lub organizacje, które zgło-
szą ciekawy projekt muzyczny do 
programu Muzykogranty. W czasie 

pandemii ten popularny projekt instytucji 
Katowice Miasto Ogrodów służący rozwo-
jowi środowiska muzycznego ma też bar-
dziej pomocowy charakter.

Głównym celem Muzykograntów jest 
wspieranie projektów o charakterze non 
profit, wpisujących się w ideę Miast Kre-
atywnych UNESCO. Wnioski zgłaszać 
mogą osoby fizyczne, organizacje pozarzą-
dowe i przedsiębiorcy. Pomysły muszą mieć 
charakter muzyczny lub dotyczyć eduka-
cji w zakresie muzyki i być kierowane do 
mieszkańców Katowic.

– Katowice jako Miasto Kreatywne 
UNESCO w dziedzinie muzyki czuje się 

odpowiedzialne za swoich twórców. W ze-
szłym roku wsparliśmy ich, kierując pół mi-
liona złotych na programy pomocowe, w tym 
na konkurs „Lokata w kulturę”. Pandemia 
nas nie opuszcza i artyści wciąż mają ogra-
niczone możliwości realizacji swoich planów. 
Liczę, że uruchomiony teraz przez instytucję 
Katowice Miasto Ogrodów program Muzy-
kograntów będzie istotnym bodźcem dla 
muzycznych sektorów kreatywnych Kato-
wic i pomoże im przetrwać ten trudny czas 
– mówi Marcin Krupa, prezydent miasta 
Katowice. 

Właśnie dlatego po raz pierw-
szy w Muzykograntach artyści mogą 
również wnioskować w budżetach pro-
jektów o honoraria dla siebie (maksy-
malnie do wysokości 25% budżetu). 
Wnioskować można nawet o wsparcie 

projektów w kwocie 25 tys. zł brutto. Mia-
sto Ogrodów przeznaczyło na Muzyko-
granty 200 tys. zł. Szczególnie preferowani 
będą artyści lub organizacje pozarządowe 
lub firmy z Katowic. Przy ocenie wniosków 
mogą liczyć na dodatkowe punkty. 

– Projekty zgłaszane do Muzykogran-
tów można zrealizować do grudnia tego 
roku. Zdajemy sobie sprawę, że trudno 
przewidzieć, jak długo będą obowiązywały 
obostrzenia związane z pandemią, dlatego 
zachęcamy, aby przy tworzeniu projektów 
wziąć pod uwagę możliwość ich prezenta-
cji także zdalnie, np. w internecie – mówi 
Łukasz Kałębasiak, zastępca dyrektora ds. 
programowych Katowice Miasto Ogrodów 
– Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek. 

Pierwsza edycja Muzykograntów 
zrealizowana została w 2016 r. i była 

odpowiedzią na otrzymany w grudniu 
2015 przez Katowice tytuł Miasta Kre-
atywnego UNESCO w dziedzinie muzyki. 
Do tej pory w ramach programu zrealizo-
wane zostały m.in. warsztaty, festiwale, 
potańcówki, koncerty oraz wydania płyt. 
Jedną z najbardziej widowiskowych reali-
zacji w ramach Muzykograntów był tzw. 
Tunel Muzyczny w przejściu podziemnym 
między ul. Wojewódzką i Mariacką Tylną. 

Wnioski można składać do 7 maja. 
Na stronie wsparcie.miastoogrodow.eu po-
brać można formularz wniosku oraz zapo-
znać się z regulaminem konkursu. 

Katowice Miasto Ogrodów uruchomi 
wkrótce również projekt Mikrograntów 
dla organizacji pozarządowych działają-
cych w sektorze kultury oraz Teatrogranty 
dla katowickich teatrów niezależnych. (KMO)

 TYSI CY ZŁOTYCH NA MUZYCZNE ROJEKTY 
W ramach Muzykograntów powstał m.in. tunel muzyczny w przejściu między ul. Wojewódzką a Mariacką Tylną
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Katowice Miasto Ogrodów
Instytucja Kultury 

im. Krystyny Bochenek
pl. Sejmu Śląskiego 2

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

www.miasto-ogrodow.eu

W związku z obowiązującymi w województwie 
śląskim obostrzeniami epidemicznymi 

Katowice Miasto Ogrodów pozostaje zamknięte 
do odwołania. Zachęcamy do śledzenia 

naszych działań online na miasto-ogrodow.
eu oraz na Facebooku 2016katowice. 

MUZYKOGRANTY
Muzykogranty to realne wsparcie dla każdego, kto 
ma pomysł na oryginalny projekt z zakresu szeroko 
pojętej muzyki. Program daje szansę na uzyskanie 
wkładu fi nansowego w wysokości do 25 tys. zł. Na 
wsparcie mogą liczyć organizatorzy wydarzenia 
lub projektu, który promuje Katowice, odbędzie się 
w Katowicach, jest skierowany do mieszkańców 
miasta lub organizowany przez podmioty związa-
ne z Katowicami. Projekty mogą zgłaszać osoby fi -
zyczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy. 

ączna pula środków w programie to 200 tys. zł. 
Na wnioski czekamy do 7 maja 2021 roku. 
Więcej: wsparcie.miastoogrodow.eu

10. KATOWICE JAZZART FESTI AL 
2021

Christopher Dell solo
7 maja, godz. 19.00 – wydarze-
nie online (FB @Katowice2016)
Solo na wibrafon Christophera Della, niemieckiego 
muzyka i urbanisty, zarejestrowane podczas rezy-
dencji artystycznej w Katowicach między 23–2  
kwietnia. 
Partnerzy: Stowarzyszenie AntyRama, projekt Plac 
na Glanc, bezpłatne

Mikołaj Trzaska trio
28 maja, godz. 19.00
Koncert w składzie: Mikołaj Trzaska, Macio Moret-
ti, Olo Walicki
Trio reprezentantów polskiej sceny improwizowa-
nej, którzy spotykali się w różnych składach, m.in. 
Shofar i łoskot. Zagrają kompozycje własne i mu-
zykę fi lmową, która pojawia się w fi lmach Wojcie-
cha Smarzowskiego.
Bilety: 30 zł (szczegółowe informacje na miasto-
-ogrodow.eu)

Llo age
29 maja, godz. 19.00, KMO
Koncert w składzie: Jacek Prościński, Olo Walicki
LLo age to najbardziej niemożliwy duet elektro-
niczny na kontrabas i perkusję. Starannie ważąc 
proporcje, jak podczas przygotowywania mieszan-
ki ziół, Walicki i Prościński stworzyli formułę autor-
skiego organizmu elektro-akustycznego. 
Partner: No ara Jazz Festi al. Bilety: 30 zł (szcze-
gółowe informacje na miasto-ogrodow.eu)

Performans „Unhappy Ending”
30 maja, godz. 18.00, KMO
Trio na kontrabas (Kamila Drabek), słowo (Anna 
Malinowska) i obraz (Pola Dwurnik) stworzone 
specjalnie na potrzeby JazzArtu. „Unhappy En-

ding” to książka poetycko-malarska, której doda-
jemy warstwę muzyczną za zaproszeniem Kamili 
Drabek.
Partner: Galeria Szara w Katowicach. Bilety: 20 zł 
(szczegółowe informacje na miasto-ogrodow.eu)

WYSTAWY 
W GALERIACH MIASTA OGROD W

Teresa Solarz, 
„Kolejowa przystań”
Wystawa w Galerii Engram do 30 maja

Marek Krzysztof 
Lasecki, „Portrety”
Wystawa prezentowana w Galerii 
od 5 do 13 czerwca

Krzysztof Ślachciak, 
„Bardziej prawdopodobne, 
że nie jesteśmy wyjątkowi”
Wystawa interdyscyplinarna 
w Galerii Pustej do 29 sierpnia

Dawid Kubek, „ lienacja”
Wystawa pracy w Galerii Pojedynczej 
do 23 maja
Współpraca z Akademią Sztuk Pięknych w Kato-
wicach

Wypatrywanie absolutu
ystawa w alerii ciana Sztuki ziecka 

do 30 maja
Prezentacja instalacji artystycznych powstałych 
podczas działań akcyjnych pod tym samym tytu-
łem realizowanych w marcu br. 

PROJEKTY

Cyfrowe archiwum 
historyczne ul. Kościuszki
Która kamienica jest najstarsza? Ile sklepów ko-
lonialnych znajdowało się przy ulicy? Kim jest 
rodzina Zimmermannów? Jak wyglądały szyldy 
reklamowe 0 lat temu? Jakie ciekawostki kryje 
park Kościuszki? Eksploruj archiwalne zdjęcia, 
pocztówki i dokumenty, informacje o kamienicach 
i mapy. Poznaj historię ulicy Kościuszki w skali ma-
kro  Prezentujemy „Cyfrowe archiwum historyczne 
ul. Kościuszki” – najnowszy projekt Medialabu 
Katowice.
Adres portalu: kosciuszki.medialabkatowice.eu

PROJEKTY DZIAŁU EDUKACJI 
MUZYCZNEJ

„Przed wielkimi konkursami”
wa koncerty transmitowane online  

1  i 23 maja na B 201 katowice
Andrzej Wierciński – fortepian
Prowadzenie: Alicja Kotyl (1. część koncertu), Ali-
cja Przytuła (2. część koncertu)
Program 1: L. an Beetho en, F. Chopin, F. Liszt, 
S. Rachmaninow, G. Ligeti
Program 2: D. Scarlatti, J.S. Bach F. Busoni, 
F. Schubert F. Liszt, S. Prokofjew

DZIECI W SIECI

Koncert edukacyjny online 
dla dzieci pod hasłem: 
„Od piosenki do arii”
19 maja, godz. 10.00, transmisja  
na B 201 katowice
Paulina Horajska – sopran, Katarzyna Rzeszutek 
– fortepian
Alicja Kotyl – prowadzenie
W programie: F. Chopin – „ yczenie”, L. Bernstein 
– „I hate music”, S. Moniuszko –aria Hanny „Do 
grobu stać...”

Szkicownik muzyczny
29 maja, godz. 18.00, 
transmisja  bit.ly SzkicownikMuzyczny
Zapraszamy do wspólnych poszukiwań i rozmów 
o pięknie ukrytym w muzyce prezentowanej na 
żywo przez zaproszonych artystów. Prowadzenie 
– Alicja Przytuła.

FUTURE ARTIST
Na nudę ciągłego siedzenia w domu najlepszym 
sposobem dla dzieci jest tworzenie. Najlepiej 
z Ewą Kokot, która raz na dwa tygodnie, w soboty 
o godz. 10.00 proponuje nowe fascynujące, arty-
styczne zadanie. Znajdziecie je tutaj: Facebook.
com groups FAjakFutureArtist.
W ramach projektu prowadzony jest obecnie nowy 
nabór na warsztaty twórcze wobec sztuki najnow-
szej. Decyduje kolejność zgłoszeń  Prowadzenie, 
zapisy: Ewa Kokot, ewa.kokot miasto-ogrodow.
eu, tel. 0  7 01
Dla kogo? Dla dzieci w wieku 7–12 lat. Kiedy? Od 
kwietnia do grudnia 2021. Spotkania dwa razy 
w miesiącu w soboty Jak? ybrydowo: spotkania 
w siedzibie Mieście Ogrodów oraz online (platfor-
ma ZOOM) Za ile? Bezpłatnie.

Warsztaty fotografi czne 
dla dzieci niesłyszących 
i słabosłyszących
Spotkania online pod hasłem: „Wielokrotna eks-
pozycja”. Prowadzenie: Kinga ołda-Justycka. 
Informacje, zapisy: kinga.holda-justycka miasto.
ogrodow.eu
Informacje, harmonogram spotkań: kinga.holda-
-justycka miasto-ogrodow.eu

Szwendania okoliczne
Cykl sobotnich wycieczek prowadzonych przez 
Pawła Graję.
Ilość uczestników zależna od aktualnych wytycz-
nych epidemicznych. Decyduje kolejność zgło-
szeń. Zapisy, informacje: pawel.graja miasto-
oogrodow.eu

15 maja – 189. śląsko-zagłębiowskie szwenda-
nie okoliczne z Olkusza do Błędowa pod hasłem: 
„Srebrne miasto, roznos, trawertyn i las sosnowy”
29 maja – 190. śląsko-zagłębiowskie szwendanie 
okoliczne po Koszęcinie pod hasłem: „Mała Panew, 
czyli pętla po wilczej krainie”
Trasy całodniowe (czas trwania –5 h.) Dojazd na 
miejsce zbiórki we własnym zakresie.

Galeria Sztuki Współczesnej 
BWA

aleja Wojciecha Korfantego 6
40-004 Katowice

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

„20 lat, czyli 5 m.b.”
8 maja – 6 czerwca 
Wystawa podsumowująca 20 lat działalności Aka-
demii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Artyści: Jakub Adamek, Maciej Bieniasz, Zbigniew 
Blukacz, Kazimierz Cieślik, Antoni Cygan, Jerzy 
Fober, Katarzyna Fober, Jolanta Jastrząb, Janusz 
Karbowniczek, Szymon Kobylarz, Piotr Kossakow-
ski, Antoni Kowalski, Dominika Kowynia, Aleksan-
der Kozera, Maciej Linttner, oman Maciuszkie-
wicz, Michał Minor, Małgorzata ozenau, Jacek 

ykała, Krzysztof ze niczek, Michał Smandek, 
Paweł Szeibel, Andrzej Tobis, Agnieszka Trzos, Ire-
neusz Walczak, Paulina Walczak- ańderek, Miłosz 
Wnukowski
Kuratorzy: Maciej Linttner, Ireneusz Walczak
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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/

WRZUTNIA  
W BIBLIOTECE L SKIEJ 

Wrzutnia mechaniczna A FIDO (z taśmociągiem) 
została zamontowana w gmachu głównym Bi-
blioteki Śląskiej. Urządzenie umożliwia całodobo-
wy, samodzielny i bezkontaktowy zwrot książek. 
Zwrot odbywa się na podstawie zeskanowanego 
kodu kreskowego, a aktualizacja informacji na 
bibliotecznym koncie czytelnika przebiega natych-
miastowo. Warto też wiedzieć, że interfejs ma trzy 
wersje językowe – polską, angielską i rosyjską. Ko-
rzystając z urządzenia, należy postępować zgod-
nie z pojawiającymi się na ekranie komunikatami. 
Wymagane jest zeskanowanie kodu kreskowego 
każdej zwracanej książki.

Zachęcamy do korzystania  
z nowego urządzenia

Słownik Powstań 
Śląskich tom II
Z okazji 100. rocznicy powstań śląskich Instytut 
Badań egionalnych Biblioteki Śląskiej w Ka-
towicach oddaje do rąk czytelników drugi tom 
„Słownika Powstań Śląskich”, poświęcony tym 
razem wydarzeniom 1 20 roku. Współpraca wie-
lu badaczy, reprezentujących związane z Górnym 
Śląskiem placówki akademickie, biblioteczne, 
muzealne i naukowe, pozwoliła na przygotowanie 
zestawu obszernych haseł problemowych oraz 
biogramów osób związanych z dziejami kampa-
nii plebiscytowej i z drugim powstaniem śląskim. 
Tekst uzupełniają liczne fotografie, mapy, diagra-
my i indeksy. 
Tom liczy prawie 500 stron i jest do kupie-
nia na stronie internetowej Biblioteki Śląskiej  
w zakładce Wydawnictwa www.bs.katowice.pl pl
wydawnictwa.

Wystawa online  
„Logika to za mało” 
Marcina Wysockiego
Otaczające nas przedmioty nie biorą się zni-
kąd – powstają z konkretnego powodu,  
w konkretny sposób i w konkretnym celu. Podob-
nie rzecz ma się z projektami graficznymi. W tym 
przypadku, szczególnie jeśli projekt jest stworzo-
ny na potrzeby kultury, kontekst bywa intrygujący. 
Wystawa „Logika to za mało” daje odpowiedzi 
na wiele pytań ważnych dla takich projektów – 
o odbiorców, procesy, sytuacje i miejsca, w których 
mają zaistnieć. Wystawa jest też efektem wielolet-
nich badań autora nad procesami zachodzącymi 
wokół wystaw sztuki współczesnej.

Wystawa online facebook.com 
/DomOswiatowy-
BibliotekiSlaskiej/
Marcin Wysocki – projektant. Absolwent Akademii 
Sztuk Pięknych w Katowicach. Autor projektów 
identyfikacji wizualnej, plakatów, aplikacji webo-
wych, wideoklipów. Od 2011 roku kieruje działem 
wydawnictw w Centrum Sztuki Współczesnej Kro-
nika. Doktorant ASP w Katowicach.

Pedagogiczna Biblioteka  
Wojewódzka

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

tel. 32 258 38 38, 
32 258 57 84

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

Bezpłatne kursy e-learningowe

od 4 maja, platforma Moodle
Ponownie uruchamiamy nabór uczestników na 
szkolenia z zakresu kodowania oraz obsługi apli-
kacji Poster Maker i My Story Book. Kursy są do-
stępne na naszej platformie edukacyjnej (https:
moodle.pbw.katowice.pl). Można się na nie zapi-
sać samodzielnie, po założeniu konta. Formularz 
rejestracji logowania jest dostępny na stronie: 
https: moodle.pbw.katowice.pl login inde .php.
Zachęcamy także do korzystania z pozostałych 
kursów – aktualnie prowadzimy szkolenia z kilku-
nastu tematów.

Katowicka Wielka Liga 
Czytelników – edycja 2020/21

11 maja, godz. 10.00, test online
Finał tegorocznej edycji konkursu dla uczniów ka-
towickich szkół podstawowych, w dwóch katego-
riach wiekowych: klasy I–I  i – III.

Tworzymy stronę internetową  
w Weebly

12 maja, godz. 13.30, platforma MS Teams
Uczestnicy webinarium dowiedzą się, jak można 
przygotować i udostępnić własną witrynę interne-
tową – za darmo i bez znajomości języków progra-
mowania.

Kobiety w złocie.  
Gustav Klimt

10 maja, godz. 11.00,  
eatr l ski. Scena w alerii

Cykl comiesięcznych zajęć dla seniorów w każdym 
wieku. Opowieści o  dziełach mistrzów. Przyjem-
nie. Ciekawie. Przystępnie. Bez dalekich podróży 
zaglądamy do największych muzeów świata i opo-
wiadamy o życiu niezwykłych artystów i artystek.
Uwaga  W spotkaniu może uczestniczyć maksy-
malnie 70 osób. Jego realizacja jest uzależniona 
od aktualnej sytuacji epidemicznej.

Tworzenie uizów w wybra-
nych aplikacjach webowych

25 maja, godz. 13.30, platforma MS Teams
Uczestnicy webinarium poznają wybrane aplikacje 
edukacyjne (Educandy, Mentimeter, Quizizz,  
Weebly). Udział w szkoleniu polecamy nauczycie-
lom, wychowawcom i rodzicom.

Miejska  
Biblioteka Publiczna 

ul. Kossutha 11   
tel. 32 254 60 98

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

DLA DOROSŁYCH

Miejsca w Szopienicach zwią-
zane z III Powstaniem Śląskim

6 maja, godz. 17.00
Facebook: MBPKatowiceFilia19

Prelekcja online historyka Michała Bulsy.

Spotkanie autorskie z Mariolą 
Zaczyńską, autorką po-
wieści obyczajowych

8 maja, godz. 17.00
Facebook: MBPKatowiceFilia12

Spotkanie w formule li e stream.

Spotkanie autorskie 
z nną Sulińską

20 maja, godz. 17.00
Facebook: MBPKatowiceFilia14
Anna Sulińska jest autorką książek reportażowych 
„Olimpijki” oraz „Wniebowzięte. O stewardesach 
w P L-u”. Spotkanie w formule li e stream.

Biblioteka to takie miejsce

1–28 maja, ilia nr 1 , ul. rzy owa 1,  
atowice b

Konkurs literacki dla dorosłych na wiersz lub 
opowiadanie o bibliotece. Szczegóły w filii.

DLA DZIECI

Spotkanie autorskie 
z Wojciechem Widłakiem

12 maja, godz. 10.00
Facebook: MBPKatowiceFilia16
Wojciech Widłak jest autorem książek dla dzieci, m.in. 
o Panu Kuleczce. Spotkanie w formule li e stream.

Walizki z różnych stron świata 

15 maja
Facebook: MBPKatowiceFilia19
Przedstawienie online w wykonaniu Teatru Lalek 
Marka yły.

Spotkanie autorskie 
z Michałem Rusinkiem

26 maja, godz. 17.00
Facebook: MBPKatowiceFilia16
Michał usinek jest autorem książek o języku, 
także dla dzieci. Spotkanie w formule li e stream.

Przygoda  
ciekawskiej księżniczki

28 maja, godz. 15.00
Facebook: MBPKatowiceFilia16
Przedstawienie online w wykonaniu Teatru Bajko-
we Skarbki Śląska.

MDK „Ligota”
ul. Franciszkańska 33

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

www.mdkligota.pl

SPOTKANIA KLUBU DYSKUSYJNEGO 
ONLINE

Powiew wiatru
10 maja, godz. 18.00
Słowno-muzyczne spotkanie z Jowitą ercig na tema-
ty związane z jej muzyczną pasją oraz nową płytą „Po-
wiew wiatru”. Transmisja na facebook.com mdkligota.

Hajmat
17 maja, godz. 18.00
Spotkanie z „synkiem z Ligoty”, aktorem Jaku-
bem Wróblewskim. Transmisja na facebook.com
mdkligota.

Kolorowe berety twórczo  
inspirują – warsztaty plastyczne  
online „Bogactwa ziemi” 
18 maja, godz. 17.00
„Kolorowe berety ” to cykliczne warsztaty plastycz-
ne z Maciejem Pa dziorem i jego pomocnikiem 
(oboje w beretach ). Okazja, by podglądać inspiru-
jący proces twórczy i samemu coś stworzyć. Tym 
razem namalujemy kompozycje barwne na kamie-
niach. Transmisja na facebook.com mdkligota.

Ptaki czary  
– konkurs plastyczny 
4–25 maja
Wystarczy wyruszyć w wędrówkę, rzeczywistą czy 
też w wyobra ni, aby uwiecznić na papierze piękno 
przyrody tak rozśpiewanej przez ptaki. Zachęcamy 
do kreacji bajkowych ptaków, czarownych, cudacz-
nych i magicznych.
Na prace formatu A3 (wykonane dowolną techniką 
płaską umożliwiającą oprawę w ramę za szkłem) 
czekamy od  do 25 maja. Szczegóły i regulamin 
na www.mdkligota.pl. Zapraszamy do wspólnej 
przygody i udziału w konkursie

SPOTKANIA KLUBU DYSKUSYJNEGO 
ONLINE

Stand-up na siedząco,  
w dodatku przy fortepianie, 
czyli o muzyce na wesoło! 
24 maja, godz. 18.00

ozmowa z pianistą Adamem Snopkiem o jego 
wyjątkowym projekcie  Transmisja na facebook.
com mdkligota.

Sezamkowo online
wtorki i pi tki, godz. 9.00
Filmy z twórczymi zabawami dla najmłodszych – 
muzycznymi, ruchowymi i rytmicznymi  Poćwiczcie 
z jeżykiem i stwórzcie własną gitarę  Bywalcy Se-
zamkowa poczują się tu jak ryby w wodzie  Sezam-
kowo odwiedzicie na facebook.com mdkligota.

Historia dzielnicy
środy, godz. 19.00
Seria artykułów o dziejach Ligoty – ródło niezliczonych 
historycznych ciekawostek i wiedzy o dzielnicy. Kolejne 
odcinki znajdziecie na facebook.com mdkligota i na 
naszej stronie internetowej www.mdkligota.pl w sekcji 
„ istoria dzielnicy”.
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Zapraszamy na nasze strony  
– internetową: mdkligota.pl  

i facebookową: facebook.com mdkligota. 
Tam znajdziecie również inne propozycje 
różnorodnych zajęć i cykli tematycznych,  

które regularnie publikujemy – np. „Zrób to sam 
– w domu” czy „Domowa akademia plastyki”.

MDK „Południe”
ul. Boya- eleńskiego 83

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

www.mdkpoludnie.com

Kostuchna,  
ul. T. Boya- eleńskiego 83

Wieczorynka w kinie
5, 12 maja, godz. 17.00
Projekcje animowanych przebojów dla najmłodszych. 

„Wiosna, wiosna, ach to ” 
– namaluj witraż i Ty
19 maja, godz. 17.00
Warsztaty witraży malowanych, forma zawieszki 
ozdobnej na okna i drzwi.

Dobry film
19 maja, godz. 18.00
Projekcje najnowszych filmowych przebojów oraz 
klasyki kina.

Dzień Matki w kinie
26 maja, godz. 17.00
Tym razem to dzieci mogą zabrać swoje Mamy 
do kina. Obejrzeć wzruszający film, a przy okazji 
wręczyć laurkę własnoręcznie zrobioną przed se-
ansem na warsztatach plastycznych.

Piotrowice, ul. gen. Z. Jankego 136

Wypożyczalnia Gier 
Planszowych
Zapraszamy do Wypożyczalni Gier Planszowych. Znaj-
dziecie tu wiele najnowszych tytułów, które umilą Wam 
czas wolny. Wybrane gry prezentujemy także online. 

Treningi umysłu dla seniorów 
środy, godz. 11.00
W ramach Klubu Aktywnego Seniora „Każdy może ” 
zapraszamy seniorów do udziału w treningach umy-
słu aktywizujących pamięć, uwagę, wyobra nię oraz 
szybkość reakcji. Zajęcia odbywają się online.

Kamienne kaktusy  
na Dzień Matki – rze biarskie  
warsztaty on-line
12 maja, premiera
Tym razem dowiecie się, jak stworzyć rze bę, wyko-
rzystując i ozdabiając kamienie naturalne. Film in-
struktażowy dostępny na stronie internetowej MDK.

Co nam w sercu gra – śląsko 
pieśniczka każdego dnia!
18 maja, godz. 10.00, zaj cia stacjonarne
Zapraszamy na warsztaty regionalne, podczas których 
pośpiewamy wspólnie najpopularniejsze pieśni bie-
siadne Górnego Śląska. Impreza odbywa się w ramach 
działalności Klubu Aktywnego Seniora „Każdy może ”.

Ryba z recyklingu  
– rze biarskie warsztaty online
2  maja, premiera
Nauczymy się jak, krok po kroku, przygotować gipso-
wą rybę. ze bę ozdobimy surowcami z recyklingu. 

Murcki, ul. P. Kołodzieja 42

Plener malarski w Murckach
22 maja, godz. 10.00
„Pocoidlakogo” to jedna z najbardziej aktywnych grup 
malarskich na Śląsku. Plener murckowski jest pierw-
szym z cyklu czterech, następne plenery odbędą się 
w Kostuchnie, Podlesiu i Zarzeczu. Jesienią można 
będzie zobaczyć efekty pracy artystów na wystawie 
podsumowującej projekt.

Zarzecze, ul. P. Stellera 4

Ekowarsztaty artystyczne  
online
12, 2  maja, premiera
Warsztaty, na których do stworzenia wyjątkowych 
prac uczestnicy wykorzystują tylko materiały z re-
cyklingu. Obowiązują zapisy.

Podlesie, ul. Sołtysia 25

Ozdoby, gadżety, bibeloty  
– warsztaty online

, 19 maja, premiera
Warsztaty pod hasłem „Nie wyrzucaj – wykorzy-
staj”, na których wyczarowujemy wyjątkowe dzieła 
i dziełka z materiałów z recyklingu.

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

M JN ZDJ CI CH
Zapraszamy do fotograficznej zabawy trwającej cały 
miesiąc. Czekamy na Wasze zdjęcia prezentujące do-
wolną majową tematykę. Pokażcie nam swój MAJ na 
Facebooku i Instagramie, oznaczając tagiem maj-
nazdjęciach. Stwórzmy razem piękny maj  

MDKKRE TYWNIE
6, 13, 20 maja
Kolejne odcinki serii warsztatów online, które poka-
zują, jak tworzyć piękne rzeczy w domu.

Stwórzmy sobie arcydziełko
26 maja godz. 9.30, 10.30, 11.30 
Warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci. 
Obowiązują zapisy, płatne:  zł.
W przypadku braku możliwości spotkania stacjonarne-
go warsztaty zostaną przeprowadzone w formie online. 

Kulturalna Koszutka 2021 
– Inicjatywa Lokalna
17 maja, godz. 18.00
Spektakl pt. „Shirley alentine” w wyk. Teatru ela-
znego. 
Obowiązują bezpłatne wejściówki do odebrania 
w sekretariacie MDK.

Piknik Sąsiedzki na Koszutce 
– Inicjatywa Lokalna
22 maja 
Koncerty, konkursy, występy i zabawy dla rodzin 
z dziećmi.
Inicjatywa Lokalna współfinansowana z budżetu 
Miasta Katowice.
W przypadku utrzymującego się zawieszenia dzia-
łalności domów kultury działanie będzie przeniesio-
ne na inny termin.

Dni Witosa
28 i 29 maja
Festyn na os. Witosa pełen atrakcji dla rodzin 
z dziećmi.
Więcej szczegółów podamy wkrótce.

Filia „Dąb”  
ul. Krzyżowa 1 

www.mdkkoszutka.pl 
Facebook mdkkoszutka 
Instagram mdkkoszutka

Dębowa Scena 2021
21 maja godz. 18.00 
Spektakl teatralny pt. „Mianujom mie anka” w wy-
konaniu Teatru Korez z Katowic.
Obowiązują bezpłatne wejściówki do odebrania 
w sekretariacie MDK. Liczba miejsc ograniczona.
Projekt finansowany ze środków budżetu obywatel-
skiego w Katowicach
W przypadku utrzymującego się zawieszenia dzia-
łalności domów kultury działanie będzie przeniesio-
ne na inny termin.

KREATYWNY MAJ ONLINE
Zapraszamy dzieci i dorosłych na cykl działań onli-
ne inspirujący do kreatywnej aktywności:

Zosia Samosia
 i 2  maja

Jak uszyć krok po kroku spódnicę dla siebie i su-
kienkę dla córki. Działanie online. 

Kalejdoskop Wyobra ni
Cykl działań opowiadanych bajkami i malowanych 
wyobra nią. Począwszy od maja na początku każ-
dego tygodnia będziemy prezentować bajkę napi-
saną przez dzieci podczas zrealizowanych w MDK 
„Koszutka” Festiwali Bajek i zachęcać do pobudze-
nia wyobra ni poprzez narysowanie do niej ilustra-
cji. Ilustracje będzie można wysłać skanem na ad-
res filiadab mdkkoszutka.pl Wszyscy uczestnicy 
otrzymają nagrody

Zaszybkowy Pokój Zagadek
Zapraszamy wszystkich lubiących rozwiązywanie za-
gadek i logicznych łamigłówek do wspólnej zabawy. 
W środę każdego majowego tygodnia nasz Zaszybko-
wy Pokój będzie wypełniał się zagadką, na rozwiąza-
nie której będziemy czekać do następnego tygodnia. 
Zapraszamy do podążania zaszybkowymi ścieżkami. 

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

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

www.mdk.katowice.pl

Czas na przesadzanie. 
Doniczki i osłonki ceramiczne.

ystawa online prac uczest-
niczek zaj  ceramiki.

„Czary-mary  
kalkograf zaczarowany” 

arsztaty kalkograficzne dla ka dego online.

Rozkwitamy ceramicznie.  
Kwiatek na patyku

ystawa online prac uczest-
niczek zaj  ceramiki.

„Obrazy farbą odbijane”
ystawa grafik warsztato-

wych w alerii ntrakt .

Wyhoduj własne pomidory
arsztaty ogrodnicze online.

„Wiosenne porządki”
28 maja
Sprzątamy Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy 
„Szopienice-Borki”. Wyjd  przed dom i posprzątaj 
swoje najbliższe otoczenie – zapraszamy na spon-
taniczny spacer z workiem.

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

„Pamiętaj z nami  
o powstaniach śląskich”
maj 2021, balkon sali widowiskowej 
Wystawa plakatów upamiętniających wybranych boha-
terów walk o przynależność Górnego Śląska do Polski, 
powstałych na podstawie koloryzowanych, archiwal-
nych fotografii ze zbiorów katowickiego oddziału IPN.

Robert Oszek 1896–1938  
– żołnierz Niepodległej. 
Wystawa edukacyjna. 
do 7 maja
Wystawa poświęcona bohaterowi wojny polsko-bol-
szewickiej oraz III powstania śląskiego. Wystawa 
składa się z  plansz opowiadających historię kapi-
tana marynarki, oficera Polskiej Marynarki Wojennej 
i dowódcy w III powstaniu śląskim. Wystawa wypo-
życzona ze zbiorów oddziału IPN Katowice.

XVIII Węgiel Film Festiwal 
– o festiwalu online
13–16 maja 2021
Węgiel to jedyny w Polsce międzynarodowy festi-
wal filmowy organizowany całkowicie przez stu-
dentów. Co roku Węgiel tworzą studenci drugiego 
roku Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej 
w Szkole Filmowej im. K. Kieślowskiego.

Szopienickie „foto-archeo” 
17 maja
Cykl dotyczący MDK-owej archiwalnej fotografii online.

Z wizytą w ekscentrycznych 
muzeach z okazji 
Międzynarodowego Dnia 
Muzeów – online
18 maja

Laurka dla Mamy 
21 maja
Warsztaty rękodzielnicze online na Dzień Matki.

Szopienickie „foto-archeo”
25 maja

Szopienicki Talent online 
28 maja

eminiscencje 11. edycji konkursowego przeglądu 
w Szopienicach

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

tel. fa  32 206 46 42

Międzynarodowy Dzień Kosmosu
11 maja
Warsztaty sensoplastyczne online.

Wielkie Domy Mody, 
sławni projektanci
13 maja
Warsztaty online.
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Domek na drzewie
14 maja
Warsztat online dla dzieci.

Co mają mosty do maja?
18 maja
Warsztaty online.

Po śląsku, czyli po naszymu.  
Książki, filmy spektakle
19 maja
Warsztaty online.

DIY – Pacynkowy teatrzyk
20 maja
Warsztaty online.

Piękno jest w Tobie
22 maja
Inicjatywa lokalna skierowana do kobiet. W progra-
mie m.in.: spotkanie z osobistą stylistką, pisarką, 
architektem, panel zdrowia i urody, swap ubraniowy. 
Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy. (Wydarzenie, ze 
względu na zamknięcie instytucji i obostrzenia sani-
tarne, może zostać przeniesione na inny termin)

Ślimak, ślimak, pokaż rogi, 
a jak możesz, to i nogi
24 maja
Warsztaty online.

Poczytalnia
26 maja
Nowości książkowe. Warsztaty online.

Warsztat haftowania
27 maja
Warsztaty online.

W zależności od sytuacji epidemicznej 
nasze propozycję odbywać się 
będą stacjonarnie lub online.

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

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

e-mail: sekretariatmdk@
mdkbogucice-zawodzie.pl

www.mdkbogucice-zawodzie.pl
Wszystkie organizowane wydarzenia odbędą się 

w formie stacjonarnej lub online w zależności 
od aktualnie obowiązujących obostrzeń. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 
wydarzeń. Szczegółowe informacje są dostępne 
telefonicznie pod numerami: Bogucice – 32 203 

05 17 w. 2, Zawodzie – 32 255 32 44.

DZIAŁ „BOGUCICE” ul. Markiefki 44A:

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

Miejski Ogród Kultury
2, 16, 30 maja, godz. 9.00
Cotygodniowy program o zieleni zarówno w domu, jak 
i w otoczeniu Domu Kultury. Dostępny na YT i FB.

Uroczystość upamiętnienia  
wybuchu III Powstania Śląskiego  
i uchwalenia Konstytucji 3 maja
4 maja, godz. 10.00

Uroczystości przy pomniku przy pl. Wajdy w Kato-
wicach. W przypadku utrzymania obostrzeń epide-
micznych uroczystość będzie transmitowana.

„Znamy Bałkany”
4, 18 maja, godz. 18.00
Audycje dla miłośników krajów bałkańskich online.

¡Hola! Hiszpański dla 
dzieci od podstaw
7, 21 maja, godz. 17.00
Podróż po językach obcych dla najmłodszych on-
line.

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

„Wsłuchaj się w kulturę”
9, 23 maja, godz. 17.00
Zapraszamy na nowy, niedzielny cykl audycji 
o kulturze. Sylwia i Paulina dyskutują o kulturze, 
wydarzeniach w MDK i mieście, zapraszają gości. 
Materiał dostępny w serwisie YouTube, Spotify i na 
Facebooku.

Bogucice – tu jestem w akcji
13 maja, godz. 17.00
Warsztaty upcyclingu. Jak zmienić starą koszulkę 
w przydatną torbę? Jak nadać nowe życie starym 
doniczkom? Wymiana kwiatowa. Sfinansowano 
ze środków Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” 
w ramach programu „UTW – Seniorzy w akcji
Wstęp wolny – obowiązują zapisy telefoniczne.

XXX Urodziny MDK 
„Bogucice-Zawodzie”
14 maja, godz. 18.00
Uroczystości związane z obchodami 30. rocznicy 
powstania Miejskiego Domu Kultury „Zawodzie”. 
Zapraszamy mieszkańców Katowic do przesyłania 
nam swoich wspomnień związanych z Domem Kul-
tury. Obowiązują zapisy telefoniczne.

Koncert urodzinowy  
Gospel Sound
22 maja, godz. 18.00
Koncert z okazji urodzin zespołu, współorganizo-
wany ze Stowarzyszeniem Gospel bez Granic. Obo-
wiązują zapisy telefoniczne.

VI Muzyczne Wieczory 
w Bazylice
23 maja, godz. 18.00 – parafia pw.  
św. Szczepana – bazylika sanktuaryjna  
Matki Boskiej Boguckiej
Tradycyjne coroczne majowe Muzyczne Wieczory 
w Bazylice wracają jako inicjatywa lokalna. Wystą-
pi Orkiestra Wojewódzkiej Komendy Policji w Ka-
towicach.
Wydarzenia realizowane w ramach projektu: Bogu-
cice – moje miejsce na ziemi – etap II, współfinan-
sowane ze środków UE w ramach EFS.

Integracyjne Warsztaty 
Kulinarne
6 maja, godz. 17.00
Wracają warsztaty kulinarne. Liczba miejsc ogra-
niczona, obowiązują zapisy telefoniczne.

Rodzinne Warsztaty Plastyczne
25 maja, godz. 17.00

Wracają warsztaty plastyczne dla całych rodzin. 
Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy te-
lefoniczne.

DZIAŁ „ZAWODZIE” ul. Marcinkowskiego 13A

Koncert Jubileuszowy 
Śląskiego Ludowego Zespołu 
Śpiewaczego „Zawodzianki”
8 maja, godz. 16.00
Zespół w tym roku świętuje 10. urodziny. Z tej oka-
zji da specjalny koncert w ramach inicjatywy lokal-
nej. Obowiązują zapisy telefoniczne, ilość miejsc 
ograniczona.

Ekologiczne warsztaty  
z cyklu „Zaczarowany ogród”
17 maja, godz. 17.30
Warsztaty realizowane w ramach Zielonego Bu-
dżetu miasta Katowice. Obowiązują zapisy telefo-
niczne.

Quiz „Polskie Miasta”
19 maja, godz. 13.00
Quiz online.

Finał XII edycji  
konkursu plastycznego  
„Podróż moich marzeń”
25 maja, godz. 17.00
Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników

Finał dostępny online w mediach społecznościo-
wych MDK

Koncert z okazji Dnia Matki
26 maja, godz. 16.00
Obowiązują zapisy telefoniczne, ilość miejsc ogra-
niczona.

Koncert Tadeusza Trzaskalika
28 maja, godz. 17.00
Koncert w ramach obchodów 30-lecia MDK „Bo-
gucice-Zawodzie” Obowiązują zapisy telefoniczne, 
ilość miejsc ograniczona.

Finał konkursu 
„Zawodzianin roku”
29 maja, godz. 18.00 podczas festynu  
lub w formie online  
w mediach społecznościowych.
Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników.

Wydarzenia realizowane w ramach projektu: Cen-
trum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu, 
współfinansowane ze środków UE w ramach EFS.

Majowy Festyn Integracyjny 
w ogrodzie MDK
29 maja, godz. 15.00
Festyn dla mieszkańców Zawodzia. Wstęp wolny, 
zgodny z aktualnymi ograniczeniami epidemiolo-
gicznymi.

Szczegóły dotyczące działań: Mamy Czas, Wspólne 
budowanie, W zdrowym ciele zdrowy duch, Uszyte 
Zawodzie dostępne telefonicznie 32 255 32 44.

Muzeum Historii Katowic
ul. ks. J. Szafranka 9 

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

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

ul. ks. J. Szafranka 9

WYSTAWY

Wystawy stałe: „Z dziejów Katowic”, „W kamieni-
cy mieszczańskiej. Codzienność i odświętność”, 
„W kamienicy mieszczańskiej. U sąsiadów na po-
kojach i w kuchni”
Wystawa czasowa: „Dwurnik. Totalnie. Malarstwo”, 
czynna do 15 maja
Wystawa czasowa: „W setną rocznicę wybuchu III 
powstania śląskiego”, czynna do 5 lipca
Wystawa online: „Pozdrowienia z Katowic. Miasto 
na dawnej pocztówce”, mhk.katowice.pl – Muzeum 
3D

WYDARZENIA

Cykl online (FB MHK) „Obrazki z wystawy i.. z ma-
gazynów” N. Kruszyna, „Obrazki z wystawy... i ma-
gazynów” Witkacy i Asymetryczna Dama – odc. 11 
„Conchita, czyli tryumf bestii”, maj (data będzie 
podana na FB Muzeum)

DZIAŁ ETNOLOGII MIASTA 
ul. Rymarska 440-425, Katowice-Nikiszowiec 

tel. 32 353 95 59

WYSTAWY 

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

WYDARZENIA

 „Noc Muzeów na Nikiszu”, 15 maja online
Cykl online (FB MHK) „Etnografki w sieci 2.0” – 
rozpoczęcie nowego sezonu, od 27 maja online

DZIAŁ TEATRALNO-FILMOWY  
ul. Kopernika 11  
40-064 Katowice  

tel. 32 745 17 28, 514 499 614 

WYSTAWY

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

DZIAŁ GRAFIKI IM. PAWŁA STELLERA  
ul. Kościuszki 47  
40-048 Katowice  

tel. 32 728 85 57, 534 800 413

WYSTAWY

Wystawa stała: „Paweł Steller – katowiczanin 
z wyboru”
Wystawa czasowa: „Dwurnik. Totalnie. Grafika”, 
czynna 15 maja
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WYŚCIGI SAMOCHODOWE — WYWIAD Z MŁODYM KIEROWCĄ Z KATOWIC

Mateusz Kaprzyk nie zwalnia tempa
Joanna Górska: Wraca pan z Barcelony, gdzie 
miał pan szansę ścigać się z najlepszymi. To 
trudne wyzwanie? Kolejny sukces?
Mateusz Kaprzyk: Rzeczywiście starty  
w mistrzostwach Europy European Le Mans 
Series dla kierowcy w wieku zaledwie 19 
lat to skok na bardzo głęboką wodę, ponie-
waż w kategorii LMP3 można także ścigać 
się w niższych i pewnie nieco mniej wymaga-
jących seriach. Lubię jednak stawiać sobie po-
przeczkę wysoko, a także walczyć i uczyć się 
od najlepszych, jak chociażby Robert Kubica, 
który także ściga się w ELMS. Debiutancki 
wyścig w Barcelonie był sporym wyzwaniem, 
ale jestem z tego startu zadowolony. Na swojej 
pierwszej zmianie przebiłem się z szesnastej 
na ósmą pozycję i wykręciłem trzeci najlepszy 
czas okrążenia w swojej klasie, co jest bardzo 
dobrym wynikiem. Szczególnie jak na debiu-
tanta. O prawdziwym sukcesie będzie można 
mówić, gdy staniemy na podium, i mam na-
dzieję, że tak się w tym roku stanie. 
Ma pan szansę ścigać się na znanych euro-
pejskich torach, a od niedawna w kasku z na-
pisem Katowice.

Wszystkie tory w kalendarzu ELMS to 
obiekty znane z Formuły 1, dlatego jestem 
bardzo podekscytowany startami na nich. 
Równie mocno cieszy mnie to, że mogę 
startować w kasku z logo Katowic i repre-
zentować moje rodzinne miasto w tak pre-
stiżowych zawodach, jak ELMS.

Moja przygoda z samochodami rozpoczę-
ła się od...

Samochodami interesuję się od dziecka, 
natomiast moja przygoda ze sportem mo-
torowym rozpoczęła się od kartingu, gdy 
miałem dziewięć lat. Pierwsze amatorskie 
przejażdżki szybko przerodziły się w profe-
sjonalne starty. Najpierw w Polsce, a następ-
nie w całej Europie. Przygoda z „dużymi” 
samochodami wyścigowymi rozpoczęła 
się w grudniu 2018 roku, od testów pro-
totypu klasy LMP3, w której ścigam się 
obecnie. 
Mój największy sukces to...

Na pewno moim największym sukce-
sem był tytuł kartingowego mistrza Polski 
wywalczony w sezonie 2017. W roku 2019 
wystartowałem w kilku wyścigach klasy 
GT4 w Porsche i już w pierwszym starcie 
stanąłem na podium. Mile to wspominam, 
podobnie jak punkty, które wywalczyłem rok 
temu jako pierwszy Polak w historii bardzo 
prestiżowych mistrzostw Włoch Formuły 4. 
Moje największe sportowe marzenie...

Sportowym marzeniem jest być na wy-
ścigowym szczycie, czyli wywalczyć tytuł 
mistrza świata, czy to w Formule 1, czy 
to w długodystansowych wyścigach FIA 
WEC. Osobną kwestią jest bycie kierowcą 
fabrycznym, czyli zatrudnianym bezpośred-
nio przez daną markę. To oznacza wejście 
na pewien poziom, który daje bardzo duże 

możliwości rozwoju i już taki etap dla wielu 
profesjonalnych kierowców jest spełnieniem 
marzeń. 
Kolejny krok w karierze to... F1?

O ile można powiedzieć, że w przypadku 
wyścigów długodystansowych seria ELMS 
jest ostatnim szczeblem przed tym najwyż-
szym stopniem, czyli MŚ FIA WEC, o tyle do 
F1 droga jest jeszcze dość daleka i na pewno 
nie jest to kwestia kolejnego kroku. Startowa-
łem już w Formule 4, więc kolejnym krokiem 
byłaby Formuła 3, a później Formuła 2 i do-
piero wtedy F1. Tym bardziej, że aby dostać 
się do F1, trzeba wywalczyć odpowiednią 
liczbę punktów do tzw. superlicencji, a zdo-
bywa się je właśnie w F3 i F2. F1 nadal pozo-
staje jednak tym ostatecznym celem. 
Kto będzie następcą Roberta Kubicy?

To często zadawane w Polsce pytanie, 
ale nie ma na nie łatwej odpowiedzi. Mamy 
wielu utalentowanych i ciężko pracujących 
kierowców już na poziomie kartingu i wszy-
scy chyba marzymy o tym, aby pójść w ślady 
Roberta. W tym sporcie sam talent i ciężka 
praca to jednak nie wszystko. Przekonałem 
się o tym chociażby rok temu w Formule 4, 
dlatego tym bardziej cieszę się, że w tym se-
zonie mogę liczyć na tak wyjątkowych part-
nerów, jak PKN ORLEN czy właśnie moje 
rodzinne Katowice. Każdego dnia pracuję 
bardzo ciężko i staram się być jak najlep-
szym kierowcą oraz sportowcem, a jak da-
leko dzięki temu dojadę? Czas pokaże, ale 
na pewno zrobię  wszystko, co mogę, aby 
spróbować zrealizować swoje motorspor-
towe marzenia i cele. 

WIELOSEKCYJNY KLUB

Co słychać w GKSie
Za piłkarzami GKS-u Katowice szcze-
gólnie trudny miesiąc. Po przegra-
nym wyjazdowym meczu w Pruszko-
wie z miejscowym Zniczem 0:1  badania 
na obecność S RS-CoV-2 w przypadku 
kilkunastu zawodników dały wynik pozy-
tywny. To oznaczało konieczność izolacji 
dużej części zespołu i przekładanie za-
planowanych meczów. 
Pierwszym meczem po zakończeniu nie-
przewidzianego odpoczynku było domowe 
starcie ze Skrą Częstochowa, które GieKSa 
wygrała po golach strzelonych w 83. oraz 89. 
minucie. W ten sposób podopieczni Rafała 
Góraka rozpoczęli niezwykle trudny okres 
rozgrywania meczów co kilka dni. W maju 
piłkarzy z Bukowej czeka aż osiem spo-
tkań, w tym cztery na własnym boisku. Ma-
raton rozpoczniemy od domowego meczu ze 
Śląskiem Wrocław 1 maja, następnie zmie-
rzymy się z Olimpią Elbląg 5 maja, Wigrami 
Suwałki 15 maja i Bytovią Bytów 25 maja. 
Będzie to miesiąc, który w dużej mierze 
zdecyduje o tym, na jakim miejscu GKS za-
kończy rozgrywki 2020/21 eWinner 2. ligi.  
Natomiast piłkarki GKS-u Katowice konty-
nuują walkę o jak najwyższe miejsca w ta-
beli Ekstraligi. Podopieczne trenera Witolda 

Zająca w międzyczasie rywalizowały po-
nadto w rozgrywkach Pucharu Polski, jed-
nak w półfinale uległy na wyjeździe TME 
UKS SMS-owi Łódź 0:2. Kilka dni później 
na boisku Podlesianki w Katowicach prze-
grały ligowy mecz z obecnymi mistrzyniami 
Polski GKS-em Górnik Łęczna (1:6), co 
oznaczało, że w maju czeka je szalona pogoń 
za piątym w tabeli WKS-em Śląsk Wrocław. 
Przed naszymi piłkarkami dwa domowe me-
cze: 8 maja zmierzą się z Olimpią Szczecin, 
natomiast 22 maja z liderkami tabeli – Czar-
nymi Sosnowiec. Sezon natomiast zamkną 
wyjazdowym meczem z AP Lotosem Gdańsk 
29 maja.

Siatkarze zakończyli sezon 2020/2021 
na 9. miejscu, pokonując w dwóch ostat-
nich meczach niedawnej edycji PlusLigi 
Indykpol AZS Olsztyn. Wynik ten uznano 
za satysfakcjonujący, biorąc pod uwagę 
przedsezonowe prognozy dotyczące po-
stawy siatkarzy GieKSy i cel postawiony 
drużynie przez zarząd, czyli utrzyma-
nie w PlusLidze. Po zakończeniu rozgry-
wek w pierwszej kolejności przedłużono 
umowy z trenerem Grzegorzem Sła-
bym i pozostałymi członkami sztabu szko-
leniowego, czyli Damianem Musiakiem, 

Piotrem Karlikiem i Grzegorzem Rzetec-
kim. Nowe umowy z klubem podpisali Ja-
kub Szymański, Jakub Nowosielski, Dawid 
Ogórek oraz kapitan zespołu Jakub Jarosz. 
– Kiedy tylko pojawił się temat pozosta-
nia w GKS-ie Katowice i doszło do odpo-
wiednich rozmów, bardzo się z tego powodu 
ucieszyłem, bo od dłuższego czasu liczyłem 
na to, że moja przygoda z tym klubem będzie 
trwała dłużej. Jest to dla mnie o tyle ważne, 
że po prostu nie widzę żadnego powodu, 
dla którego miałbym zmieniać klub; GKS 

zapewnia mi wszystko, czego obecnie po-
trzebuję sportowo i życiowo. Dlatego sama 
decyzja była łatwa i cieszę się z finalizacji no-
wej umowy – powiedział Jarosz po przedłu-
żeniu umowy z GKS-em Katowice.

Za nami także hokejowe rozgrywki li-
gowe. GieKSa zakończyła sezon na 4. miej-
scu i obecnie trwa już budowa zespołu 
na kolejny sezon. W maju fani hokeja mogą 
emocjonować się występami reprezenta-
cji Polski, w której nie brakuje oczywiście 
przedstawicieli GKS-u.  (GKS)

Mateusz Kaprzyk od tego sezonu je dzi w kasku 
z napisem Katowice

Piłkarki GKS-u Katowice kontynuują walkę o jak najwyższe miejsca w tabeli Ekstraligi
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