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Konsultacje w sprawie 
Centralnego Portu 
Komunikacyjnego
Centralny Port Komunikacyjny nie jest inwe-
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Mieszkasz w Katowicach? Zamel-
duj się i odprowadzaj podatek 
w naszym mieście. Jeżeli tego 
nie robisz – pieniądze z Twego 

PIT-u płyną do innej gminy. Roczne rozliczenie 
PIT za 2021 rok składamy w urzędzie skarbo-
wym według miejsca rzeczywistego zamieszka-
nia, a nie zameldowania. Dlatego w rozliczeniu 
podatkowym wpisz miejsce, które jest Twoim 
faktycznym centrum życiowym (rodzinnym 
i zawodowym). Jeżeli mieszkasz i pracujesz 
w Katowicach (niekoniecznie musisz być za-
meldowany), rozliczaj swój podatek dochodowy 
w Katowicach. To istotne z punktu widzenia do-
chodów, jakie uzyskuje miasto. Dochód z tytułu 
udziału w podatku dochodowym od osób fizycz-
nych i prawnych to niemal 700 mln zł spośród 
2,3 mld zł w budżecie miasta.

Lokalne rozliczenie podatku jest nie 
tylko ważnym źródłem dochodu zapew-
niającym funkcjonowanie gminy, ale 
przede wszystkim jest udziałem w inwe-
stycjach służących rozbudowie i poprawie 

infrastruktury w naszym najbliższym oto-
czeniu – istotnym jest zatem, by mieć w ten 
właśnie sposób wpływ na rozwój swojej 
małej ojczyzny. Przykładowo w latach 
2015-2021 wybudowano ponad 36 km no-
wych dróg rowerowych za blisko 29 mln zł. 
Trwa budowa kompleksu sportowego przy 
ul. Asnyka za prawie 42 mln zł. Trzy baseny 
miejskie to łączny koszt ponad 130 mln zł, a  
przebudowa węzłów drogowych w Piotrowi-
cach i Giszowcu – ponad 400 mln zł. Warto 
też wspomnieć, że w latach 2015-2021 dzięki 
miejskiemu programowi dofinansowano wy-
mianę 6273 źródeł ciepła kosztem ponad 53,5 
mln zł. Natomiast Budżet Obywatelski po-
zwolił na realizację 837 zadań za ponad 130 
mln zł w latach 2015-2021. 

Sposobem na premiowanie osób, które są 
zameldowane w Katowicach i tu odprowa-
dzają podatki jest Katowicka Karta Miesz-
kańca. – Idea jest prosta – jeżeli mieszkasz 
w Katowicach, to powinieneś się tu zamel-
dować i odprowadzać podatek. Katowicka 

Karta Mieszkańca ma w pierwszej kolejności 
umożliwiać mieszkańcom Katowic korzy-
stanie ze zniżek na usługi instytucji kultury, 
sportu i rekreacji. Przykładowo w nowo wy-
budowanych basenach katowiczanie dzięki 
KKM płacą 8 zł za godzinę, a osoby spoza 
miasta 20 zł. Wkrótce dwukrotnie taniej bę-
dzie można zaparkować w Strefie Kultury. 
Katowiczanie otrzymują także zniżkę sięga-
jącą nawet 50% m.in. na bilety do Muzeum 
Historii Katowic, teatru „Ateneum”, wyda-
rzenia realizowane przez Katowice Miasto 
Ogrodów – Instytucję Kultury im. K. Boche-
nek, na obiekty MOSiR – siłownie i kąpieli-
ska Bugla oraz Rolna – podkreśla prezydent 
Marcin Krupa.  Od początku trwania pro-
gramu (od 1 września 2020 r.) Kartę uzyskało 
ponad 64 tysiące osób. Mogą one korzystać 
ze zniżek na usługi instytucji kultury, sportu 
i rekreacji oraz u partnerów prywatnych – to 
ponad 100 podmiotów.  JG

I E  S. 
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Konsultacje ws. CPK odsunięte w czasie
Z uwagi na pogarszającą się sytuację 
epidemiczną organizator konsulta-
cji społecznych, rma gis oland sp. 
z o.o., która działa na zlecenie Central-
nego ortu Komunikacyjnego, odwołuje 
zaplanowane spotkania konsultacyjne 
w sprawie rozbudowy linii kolejowych, 
w tym te, które miały odby  się w Kato-
wicach 4 i 4 lutego. 
Spotkania zostają przesunięte w czasie, 
niemniej jednak z uwagi na dynamicz-
nie zmieniającą się sytuację epidemiczną, 
w chwili obecnej nie jest możliwe wska-
zanie kolejnych terminów.

Urząd Miasta Katowice poinformuje 
mieszkańców o nowych terminach, nie-
zwłocznie, gdy organizator poda je do pu-
blicznej wiadomości.

Przypomnijmy, że CPK nie jest inwe-
stycją planowaną ani realizowaną przez 
miasto, jednak ze względu na jej zasięg 

i ingerencję w zabudowę mieszkaniową 
prezydent Marcin Krupa zadeklarował 
zaangażowanie w sprawę. Chcąc zachę-
cić jak największą grupę mieszkańców 

do udziału w konsultacjach, organizowa-
nych na zlecenie CPK, prezydent skiero-
wał listy do mieszkańców dzielnic, przez 
które mogą przebiegać nowe połączenia 

kolejowe – tj. Podlesia, Piotrowic, Zarze-
cza i Kostuchny. – Jako społeczność Kato-
wic powinniśmy mieć wpływ na to, który 
wariant zostanie wybrany do wdrożenia 
w naszym regionie. Aby tak się stało, mu-
simy zaangażować się w dyskusję – czy 
to poprzez wypełnienie ankiety, udział 
w przyszłym spotkaniu czy też mailowe 
nadsyłanie uwag. Jako miasto włączymy 
się aktywnie w te konsultacje, a także bę-
dziemy gromadzić wszelkie informacje 
w tej sprawie dla mieszkańców na naszych 
stronach – mówi prezydent. I dodaje: – 
Rozwój kolei w regionie i w samych 
Katowicach jest ważny – ale może nastę-
pować wyłącznie z poszanowaniem praw 
mieszkańców. Dlatego tak ważny jest nasz 
udział w konsultacjach. Na planowanych 
spotkaniach wspólnie będziemy mogli za-
dać CPK pytania, na które dziś nie znamy 
odpowiedzi. (RED)

DZIELNICE KATOWIC

Materiał o Załężu naruszył zasady etyki 
Skandaliczny materiał o Załężu naruszył 
standardy dziennikarskie – wynika ze 
stanowiska ady tyki Mediów. Zgod-
nie z deklaracjami prezydenta Marcina 
Krupy do ady tyki Mediów została 
skierowana skarga w związku z emisją 
pełnego manipulacji reportażu „Mrocz-
ne dzielnice  Załęże”, wyemitowanego 
przez T 3 Opole. ada w pełni zgodzi-
ła się z opinią prezydenta.
W październiku ubiegłego roku na antenie 
TVP3 Opole opublikowany został reportaż 
„Mroczne dzielnice: Załęże”, który dziel-
nicę przedstawił jako miejsce niebezpieczne 
i zdegradowane. – Utworzenie takiego ob-
razu dzielnicy jest żenującą manipulacją, 
krzywdzącą przede wszystkim mieszkań-
ców, którzy od wielu lat wspólnie z miastem 
ciężko pracują, by pokazać, że stereotypy 
o tej dzielnicy nie są prawdziwe – mówił 
Marcin Krupa, prezydent Katowic, zapo-
wiadając podjęcie kroków prawnych.

Miasto przygotowało skargę, która tra-
fiła w grudniu ubiegłego roku do Rady Etyki 
Mediów (REM). W połowie stycznia REM 
opublikowała swoje stanowisko, w któ-
rym uznała, że materiał TVP narusza za-
sady etyki dziennikarskiej. W uzasadnieniu 
czytamy: „REM zapoznała się z reportażem 
będącym przedmiotem skargi i potwierdza 
zasadność wszystkich zawartych w niej za-
rzutów. Zdaniem REM, TVP jako nadawca 
materiału oraz wymienione w skardze 
osoby naruszyły zapisane w Karcie Etycz-
nej Mediów zasady prawdy, obiektywizmu 
i pierwszeństwa dobra odbiorcy, która sta-
nowi, że podstawowe prawa czytelników, 
widzów, słuchaczy są nadrzędne wobec 

interesów redakcji, dziennikarzy, wydaw-
ców, producentów i nadawców”.

REM przypomina także w piśmie, 
że reportaż „Mroczne dzielnice” przedsta-
wił podobnie nieprawdziwy obraz o wro-
cławskim Przedmieściu Oławskim: „Także 
i tam dostrzegła REM działanie w myśl 
z góry założonej tezy nakazującej pokazy-
wanie jednostronnie krytycznego, a więc 
nieprawdziwego obrazu wybranej dla tego 
celu dzielnicy, stygmatyzującego ją, krzyw-
dzącego jej mieszkańców i władz miasta, 
które robią wiele, by zmieniać poszczególne 
dzielnice na lepsze. Nie tylko dzielnice są 
przedmiotem dokonanego przez TVP wy-
boru, także same miasta – niemal wyłącz-
nie te, których prezydenci nie reprezentują 
rządzącej w Polsce partii, lub nie deklarują 
się jako jej zwolennicy. To, zdaniem REM, 
przejaw kolejnej tezy podpowiadanej przez 
autorów tej serii reportaży i obrażającej in-
teligencję widzów TVP – że mroczne dziel-
nice są tam, gdzie nie rządzi PiS”.

– Cieszę się, że REM przyznała nam 
rację – stając po stronie prawdy, faktów 
i rzetelności dziennikarskiej. To dobra wia-
domość dla mieszkańców Załęża, którzy 
otrzymają jasny sygnał, że program o ich 
dzielnicy był tylko żałosną manipulacją. 
Nie ma mojej zgody, by mieszkańcy czy or-
ganizacje pozarządowe, działające na rzecz 
dzielnicy, były krzywdzone i wykorzysty-
wane w pseudoreportażu – podkreśla pre-
zydent. – Mam nadzieję, że opinię REM 
będziemy mogli wykorzystać w dalszych 
działaniach w tej sprawie. Wspólnie z praw-
nikami przeanalizujemy możliwość podję-
cia kolejnych kroków – mówi prezydent.

Warto przypomnieć, że w Załężu 
w ostatnich latach zrewitalizowano plac 
Londzina, powstał wodny plac zabaw, 
a także są realizowane inicjatywy podmio-
tów sektora NGO, które odmieniają Za-
łęże, np. Klubu Wysoki Zamek czy Domu 
Aniołów Stróżów. Dla dzielnicy powstał 
zintegrowany program rewitalizacji, który 
dofinansowany był z środków unijnych. Za-
angażowanie mieszkańców w życie dziel-
nicy jest widoczne podczas cyklicznych 
obchodów dni dzielnicy. (RED)

Na stronie www.katowice.eu/konsulta-
cje w zakładce „Plany CPK dotyczące 
linii kolejowych” miasto publikuje 
wszystkie informacje, jakie wpłynęły 
do urzędu m.in. mapy z przebiegiem 
planowanej linii kolejowej w różnych 
wariantach , a także odnośniki do an-
kiety online, którą uruchomiło CPK. 
Będzie ona aktywna do 15 marca. 
Do jej wypełnienia firma prowadząca 
konsultacje zaprosiła mieszkańców 15 
gmin naszego regionu. Dlatego to nie-
zmiernie ważne, żeby głos katowiczan 
głośno wybrzmiał w tej sprawie.

ANDRZEJ KAROL 
PR WOD I  
R D  
D I I  R 7 

– Cieszy nas szybka i zdecydowana reakcja 
władz miasta, których istotnym zadaniem 
jest budowanie i obrona dobrego wize-
runku Katowic, tym bardziej, e reporta  
został wyemitowany na ogólnopolskiej an-
tenie.  drugiej zaś strony zachodzi pytanie, 
dlaczego w tak tendencyjnie wykonanym 
i zmanipulowanym reporta u pokazywane 
jest właśnie ał e, dzielnica, która w cz -
ści stanowi ścisłe centrum miasta. Dziel-
nica z wielowiekową tradycją w 2020 roku 
obchodziliśmy 660-lecie pierwszej pisem-
nej wzmianki o ał u , zasłu ona dla Ka-
towic, w której w przeszłości inwestowali 
twórcy nowoczesnego przemysłu na lą-
sku: J. aildon i K. Godula, dzielnica z coraz 
liczniejszą grupą aktywnych, wspaniałych 
mieszkańców, chcących budowa  jej przy-
szłoś . Pomimo e wiele si  ju  zmieniło 
i zasługujemy na wi cej, w dalszym ciągu 
pokutuje obraz wszechobecnej patologii. 
Jako mieszkańcy nie godzimy si  na taki 
wizerunek i na tak złą opini . ach camy do 
innego spojrzenia na t  historyczną, ciągle 
rozwijającą si  dzielnic , która, aby spro-
sta  zadaniu, jakim jest zmiana wizerunku, 
potrzebuje wi kszego wsparcia i zaanga o-
wania równie  władz miasta.

MONIKA BAJKA 
PREZES 
S OW R S I  
POMO  D I IOM 
I M OD I  
DOM IO W 

S R W

 ieszymy si , e Rada tyki Mediów po-
dziela naszą opini  o materiale o ał u 
zrealizowanym przez P Opole. Program 
subiektywnie i stronniczo pokazał bardzo ne-
gatywny obraz dzielnicy, która od ponad 20 
lat jest nam wyjątkowo bliska. o w ał u 
działamy od lat 90., by polepszy  sytuacj  
mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzie y. 
Jako Dom niołów Stró ów zdecydowanie 
sprzeciwiamy si  manipulowaniu treściami 
i obrazami. akie niechlubne działanie wpły-
n ło bardzo krzywdząco zarówno na stowa-
rzyszenie, jego pracowników, wolontariuszy 
i podopiecznych, jak i na samych mieszkań-
ców dzielnicy.



3www.katowice.eu MIASTO

EKOLOGIA

Katowice walczą o czyste powietrze
Miasto Katowice prowadzi szereg dzia-
łań mających na celu poprawę jakości 
powietrza  dofinansowanie wymiany 
systemu ogrzewania nawet do  tys. zł, 
kampania edukacyjna nietruj, wsparcie 
dla osób gorzej sytuowanych, stawianie 
na transport zrównoważony to tylko kilka 
przykładów. Działania miasta przynoszą 
efekty. Z roku na rok jakoś  powietrza 
się poprawia i cho  wiele trzeba jeszcze 
zrobi , miasto może pochwali  się do
brymi statystykami.
– Katowice w ostatnich latach zintensy-
fikowały działania na rzecz walki o czy-
ste powietrze. W latach 2015–2021 dzięki 
miejskiemu programowi dofinansowano 
wymianę 6273 źródeł ciepła kosztem ponad 
53,5 mln zł. Dotacje mogą otrzymać osoby 
fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby 
prawne i przedsiębiorcy. Wsparcie miasta 
sięga nawet do 10 tys. zł. Ze smogiem wal-
czymy na wielu frontach. Poza wymianą 
kotłów realizujemy projekty termomoder-
nizacji, Straż Miejska wykonuje kontrole, 
inwestujemy także setki milionów zło-
tych w komunikację publiczną. Powietrze 
z roku na rok jest coraz lepsze, ale do ideału 
wciąż daleko – mówi Marcin Krupa, pre-
zydent Katowic.

Wymiana ródeł ciepła i kontrole
Choć chcielibyśmy działać szybciej i – po-
dobnie jak w latach 2015–2019 – realizo-
wać wiele kontroli smogowych, musimy 
czasem zmierzyć się z sytuacją, w której 
straż miejska decyzją wojewodów w całym 
kraju jest w dyspozycji policji, a sytuacja 
epidemiologiczna czy też ekonomiczna 
wpływają na decyzje mieszkańców m.in. 
te związane ze zmianą systemu ogrze-
wania. W minionym roku straż miejska 
przeprowadziła łącznie 470 kontroli pa-
lenisk i urządzeń grzewczych, ponad 
20 osób zostało ukaranych mandatem 
(dwie za spalanie odpadów). Jednocześnie 
nie stwierdzono wykroczeń związanych 
ze spalaniem paliw zabronionych, w tym 
wilgotnego drewna. 

W systemie pomocy społecznej, której 
podopieczni w zdecydowanej większości 
korzystają z pieców węglowych, wprowa-
dzono możliwość uzyskania jednorazowej 
dopłaty w wysokości 900 zł. – Środki te 
muszą być wydatkowane na węgiel dobrej 
jakości. Istnieje również możliwość sko-
rzystania z zasiłku na pokrycie kosztów 
ogrzewania elektrycznego lub gazowego 
w wysokości do 1200 zł. Z tej formy po-
mocy w 2020 skorzystały 44 rodziny, 
a w 2021 tych rodzin było już ponad 70 – 
mówi Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, na-
czelnik Wydziału Polityki Społecznej.

Mimo że Katowice nie mają limitu 
na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, 
to szacuje się, że jest  jeszcze ok. 15 tys. sys-
temów grzewczych kwalifikujących się do 
wymiany. Katowice wprowadzają zmiany, 
które pozwalają mieszkańcom jeszcze 

szerzej korzystać ze wsparcia miasta w za-
kresie wymiany źródeł ciepła.  

Od 2021 zaprzestano udzielania dotacji 
do zakupu kotłów węglowych, w zamian 
skracając okres karencji dla wymiany ko-
tłów węglowych zakupionych wcześniej 
w systemie dotacji z 10 do 5 lat oraz pod-
niesiono do 10  tys. maksymalną wyso-
kość dofinansowania dla kotłów na pellet 
oraz pomp ciepła przeznaczonych na cele 
grzewcze. W ramach dodatkowych dzia-
łań stworzono możliwość udzielania cesji 
kwoty dotacji celowej na zmianę systemu 

ogrzewania – dotacja może być wypła-
cona bezpośrednio na konto wykonawcy 
dokonującego wymiany systemu ogrze-
wania i/lub montażu odnawialnego źró-
dła energii. – W naszym mieście każda 
osoba, która złoży wniosek o wymianę 
kopciucha i spełni wymogi, otrzyma dota-
cję na zmianę ogrzewania. Dotacje mogą 
otrzymać osoby fizyczne, wspólnoty 
mieszkaniowe, osoby prawne i przedsię-
biorcy. Wsparcie miasta w Katowicach jest 
jednym z największych w Polsce! W roku 
2021 wymieniliśmy 1407 systemów ogrze-
wania na ekologiczne w lokalach i budyn-
kach – mówi Daniel Wolny, kierownik 
biura zarządzania energią.

KZGM planuje przeprowadzić zmianę 
sposobu ogrzewania w lokalach mieszkal-
nych znajdujących się w zasobach miasta. 
Do 2023 roku planuje się modernizację 
47 budynków za kwotę prawie 99 mln zł. 
Część robót została już rozpoczęta.

Inne działania Katowic  
smogobus, Miejskie Centrum 

nergii, transport zrównoważony
Ostatni kwartał 2021 to czas kampanii 
edukacyjnej #nietruj, która ma na celu 
podniesienie świadomości na temat za-
nieczyszczenia powietrza, przyczyn jego 
powstawania, wpływu na komfort życia, 
zagrożeń płynących z niskiej emisji oraz 
możliwości przeciwdziałania temu zja-
wisku. W ramach akcji na ulice miasta 
po raz kolejny ruszył Smogobus – mobilny 
punkt informacyjny. Smogobus odwie-
dził 30 miejsc. Z jego usług skorzystało 
ponad 500 mieszkańców, którzy otrzy-
mali porady m.in. dotyczące możliwości 

wymiany źródła ogrzewania. W ponad 
100 przypadkach zwieńczeniem konsulta-
cji w Smogobusie było złożenie wniosków 
o dofinansowanie wymiany starych kop-
ciuchów na ekologiczne formy ogrzewa-
nia. Najwięcej chętnych było w Murckach, 
Giszowcu, Podlesiu, Piotrowicach, Panew-
nikach, Ochojcu oraz Kostuchnie. Dużym 
zainteresowaniem Smogobus cieszył się 
także w Śródmieściu.

Od 2018 roku w Katowicach działa 
Miejskie Centrum Energii. W pierwszym 
roku funkcjonowania centrum udzieliło 
niespełna 2 tys. porad, rok później pra-
wie 3,5 tys., a w roku ubiegłym było to już 
ponad 5,6 tys. Celem MCE jest wspiera-
nie mieszkańców oraz przedsiębiorców 
w zakresie usług doradczych związanych 
ze wzrostem efektywności energetycznej, 
ochroną klimatu oraz wsparcie przy szu-
kaniu informacji dotyczących finansowa-
nia tego typu przedsięwzięć.

Elementami mającymi poprawić ja-
kość powietrza są ukończenie budowy 4 
centrów przesiadkowych o wartości po-
nad 260 mln zł czy przebudowa węzłów 
w Piotrowicach i  Giszowcu o łącznej war-
tości ponad 400 mln zł. Wszystkie te dzia-
łania ograniczające ruch samochodowy 
w centrum oraz usprawniające tranzyt 
mają na celu ograniczenie emisji CO² przez 
pojazdy. Miasto podpisało też umowę 
na zaprojektowanie i wdrożenie systemu 
zarządzania transportem, który powinien 
być gotowy w 2023 roku. Dodatkowo, 
na liniach kursujących po Katowicach po-
jawiają się autobusy spełniające najbardziej 
rygorystyczne normy emisji spalin oraz au-
tobusy elektryczne.  (RED)

redni poziom pyłu zawieszonego M . Stacja  Katowice, ul. Kossutha ródło: powietrze.gios.go .pl

Działania miasta 
przynoszą efekty

 roku na rok jakoś  powietrza si  po-
prawia i cho  wiele trzeba jeszcze zrobi , 
miasto mo e pochwali  si  dobrymi sta-
tystykami. Dane Systemu monitoringu 
jakości powietrza  Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony rodowiska pokazują, 

e 2020 rok charakteryzował si  najlepszą 
jakością powietrza w historii pomiarów. 
Dla wska nika PM10 parametr określa-
jący iloś  zawieszonych w m  cząsteczek 
o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrome-
trów  średnia miesi czna w ub. roku wy-
niosła 31 w 2020  29 . Dla porównania 
w 2018 r. było to 40, a w 2017 r.  41, na-
tomiast w 2010 r. średnioroczny wska nik 
PM10 wyniósł a  52. Porównując rok 2020 
i 2019, iloś  pyłu zawieszonego PM10 spa-
dła o 12 , a na przestrzeni 10 lat jest to 
spadek a  o 44 .
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BUD E  OBY A ELSKI

Mieszkańcy zgłosili pomysły, czas na efekty
W tym roku przed nami dziewiąta edy-
cja Budżetu Obywatelskiego. Zanim to 
jednak nastąpi, przyjrzyjmy się temu, co 
udało się ostatnio zakończy  i odda  do 
użytku mieszkańcom. W ostatnich ty-
godniach s nalizowano kilka ciekawych 
pomysłów zgłoszonych przez katowi-
czan w ramach BO. 
– Mieszkańcy Katowic włączają się w dzia-
łania związane z budżetem obywatelskim, 
bo widzą efekty swojego zaangażowania 
– mówi Marcin Krupa, prezydent Kato-
wic. Budżet Obywatelski pozwolił na re-
alizację 837 zadań. Powstały nowe ławki, 
chodniki, drogi rowerowe, zielone skwery, 
boiska, pierwszy wodny plac zabaw, tężnia 
solankowa czy tor saneczkowy w parku 
Kościuszki. Z efektów tych projektów 
korzystają tysiące mieszkańców. Kato-
wiczanie dostali świetne narzędzie do 
wprowadzania realnych zmian swojego 
otoczenia i bardzo sprawnie z niego ko-
rzystają – dodaje prezydent. 

Zielone Załęże i  drzew dla Witosa
Koszt: 350 tys. zł.
Zadanie ogólnomiejskie na terenie Za-

łęża i os. Witosa

Projekt autorstwa Joanny Janiak wpro-
wadził zieleń w kolejne obszary miasta. Ma 
na celu poprawę estetyki, komfortu przeby-
wania i mieszkania w objętych nim okolicach. 
Na wniosek złożyło się m.in. 156 drzew, 1473 
krzewów, 33 m.b. żywopłotu, 93 pnącza i by-
liny, 448 metrów kwadratowych trawników, 
klomby, czy donice.

Nowoczesna izjoterapia w Szpitalu 
Murcki

Koszt 154 tys. zł.
ul. Sokołowskiego 2
Dzięki projektowi Jarosława Urycha 

zakupiono nowoczesny sprzęt fizjotera-
peutyczny dla szpitala. Urządzenia mają 
wspomóc rehabilitację, poprawić komfort 

wykonywanych ćwiczeń, urozmaicić moż-
liwości prowadzonej terapii oraz podnieść jej 
skuteczność. Kupiono m.in. falę uderzeniową, 
kozetki pneumatyczne, materace, rotory, stół 
pionizacyjny, poręcze do nauki chodzenia, 
czy artromot.
Tor rolkowy na Bolinie

Koszt: 140 tys. zł.
Park Bolina, ul. Leśnego Potoku
Tobiaszowi Witkowi zawdzięczamy 

pomysł toru rolkowego na Bolinie. Aby nie 
niszczyć przyrody, tor został wytyczony 
na części istniejącego już wcześniej chod-
nika. Zmieniono nawierzchnię z kostki bru-
kowej na asfalt i dostosowano konstrukcję 
tak, żeby zarówno rolkarze, jak i piesi mogli 
czuć się bezpiecznie i komfortowo.
Studio wokalne dla mieszkańców

Koszt 204 tys. zł.
ul. Goetla 2
Tomasz Pelc zaproponował, by zaadap-

tować część pomieszczeń Zespołu Szkół nr 
2 na studio wokalne. Wykonano wszystkie 
roboty budowlane (zmiana posadzek, ścianki 
działowe, okno akustyczne, wygłuszenie 
ścian itd.), a także wyposażono studio nagrań 
w niezbędny sprzęt muzyczno-wokalny bar-
dzo dobrej jakości.  

KO Y UA A ZE S R.  
ozliczaj się w Katowicach

Jeżeli korzystasz z tradycyjnego formularza 
papierowego – składając roczne zeznanie 
PIT, w formularzu wpisz adres zamieszka-
nia w Katowicach oraz właściwy dla Twego 
miejsca zamieszkania Urząd Skarbowy 
(pierwszy lub drugi).

Jeżeli korzystasz z elektronicznego sys-
temu rozliczania podatków przygotowanego 
przez Ministerstwo Finansów [www.po-
datki.gov.pl] – sprawdź adres zamieszkania 
(a tym samym przypisany Urząd Skarbowy). 
Pamiętaj też, by powiadomić o tej zmianie 
również swojego pracodawcę. Wystarczy 
zwrócić się do pracodawcy o specjalny for-
mularz. Jego wypełnienie zajmuje chwilę. 

Więcej o rozliczeniach na www.podatki.
gov.pl. 

Zamelduj się w Katowicach 
Aby zameldować się w Katowicach, musisz 
przedstawić tytuł prawny do lokalu (np. 
tytuł własności lokalu, umowę najmu lub 
użyczenia). 

Informacje dotyczące meldunku można 
uzyskać telefonicznie pod numerami:

32/2593 631, -576, -657, -327, -328, -423, 
-214, -436, -537 lub pod adresami interneto-
wymi: bit.ly/3hhhYKT, bit.ly/31e8n1S. Mel-
dowanie elektroniczne przez e-PUAP jest 
dostępne pod adresem: bit.ly/3j2fKzy

Korzystaj
Lokalne rozliczenie  podatku jest nie tylko 
ważnym  źródłem dochodu zapewniają-
cym funkcjonowanie gminy, ale przede 

wszystkim jest udziałem w inwestycjach 
służących rozbudowie i poprawie infra-
struktury w naszym najbliższym otoczeniu .

Rozliczając PIT w Katowicach, warto 
sprawdzić benefity, z jakich mieszkaniec 
przy tej okazji może skorzystać. Są to m.in. 
ulgi w ramach Katowickiej Karty Miesz-
kańca czy dodatkowe punkty w rekrutacji 
do miejskich przedszkoli czy żłobków.

Katowicka Karta Mieszkańca
Jeżeli mieszkasz w Katowicach – ale nie 
jesteś tu zameldowany, ani nie odprowa-
dzasz podatków – nie możesz uzyskać Ka-
towickiej Karty Mieszkańca. Tracisz wtedy 
możliwość korzystania z szeregu benefitów. 
Możesz to jednak zmienić! 

Celem Katowickiej Karty Mieszkańca 
jest premiowanie osób, które są zameldowane 
w Katowicach i tutaj odprowadzają podatki 
– wspomagając rozwój miasta. Dzięki tym 
pieniądzom budowane są m.in. baseny, place 

zabaw, utrzymywana jest zieleń, organizo-
wane są wydarzenia kulturalne i sportowe. 
Osoby zameldowane w Katowicach mogą 
wyrobić KKM, uprawniającą do wielu zniżek 
na usługi instytucji kultury, sportu i rekreacji.  
Więcej informacji o tym, jak można szybko 
wyrobić KKM, można znaleźć na stronie 
www.kkm.katowice.eu lub uzyskać pod nu-
merem tel. (32) 259 30 01, -02, -03 lub ma-
ilowo: kartamieszkanca@katowice.eu.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji do 
żłobka
Przy rekrutacji do żłobka dodatkowe 
punkty przyznawane są dzieciom, któ-
rych co najmniej jeden rodzic lub opiekun 
prawny jest podatnikiem podatku docho-
dowego, którego zeznanie roczne za ostatni 
rok zostało złożone w katowickim Urzędzie 
Skarbowym. To +50 pkt.

Dziecko na stałe zamieszkałe w Katowi-
cach otrzymuje +50 pkt. 

Studio wokalne w Zespole Szkół nr 2 w Murckach

Założenia budżetu 
na 2022 rok
Dochody  2,38 mld zł

Najistotniejszymi ródłami 
dochodu są

ziały w po atkac  
oc o owyc  o  osó  zycznyc  

i prawnyc   ln zł  
po atki i opłaty  w ty  po atek 

o  nier c o o ci  ln zł  
s wencja  głównie czę  

o wiatowa  ln zł . 
ona to zało ono pozyskanie 

ro ków zewnętrznyc  .in. 
z n szy nijnyc  n szy 
celowyc  et  pa stwa.

Wydatki  2,82 mld zł 
Ważne pozycje w strukturze 
budżetu zajmują wydatki 
w sferze społecznej 
i komunalnej, tj. w działach 
klasy kacji budżetowej  

wiata i wyc owanie oraz 
e kacyjna opieka wyc owawcza 

 ln zł
o oc społeczna  pozostałe 

za ania w zakresie polityki 
społecznej  ro zina  ln zł

transport i ł czno   ln zł  
ospo arka ko nalna 

i oc rona ro owiska  ln zł  
ospo arka ieszkaniowa 

 ln zł .
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E RU  AK Y O I ŁODZIE O E

Ponad 50 tysięcy złotych na pomysły młodych katowiczan
Aż 54 tysiące złotych będą mie  do dys-
pozycji młodzi katowiczanie na inicja-
tywy młodzieżowe organizowane przez 
miasto Katowice we współpracy ze Sto-
warzyszeniem MOST. Do 3  marca trwa 
nabór wniosków. Mogą je składa  grupy 
składające się z minimum pięciu miesz-
kańców Katowic w wieku 5–35 lat, 
gdzie przynajmniej dwie osoby w grupie 
muszą by  uczestnikami projektu „Cen-
trum Aktywności Młodzieżowej”. 
Maksymalna wartość jednej inicjatywy 
młodzieżowej to kwota do 10 tys. zł, 
a łączna pula konkursu to ponad 54 tys. zł. 
– Inicjatywą młodzieżową może być piknik, 
festyn rodzinny czy sąsiedzki, odnowie-
nie klatek schodowych, osiedlowy turniej 
piłki nożnej, samopomoc sąsiedzka, warsz-
taty w klubie malucha, Dzień Sąsiada, cykl 
zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, 
warsztaty edukacyjne itp. Jesteśmy otwarci 
na pomysły młodych katowiczan. Centrum 

Aktywności Młodzieżowej to kolejne, m.in. 
po szopienickiej Kotłowni, nowo powstałe 
miejsce w Katowicach, które utworzono 
z myślą o osobach wchodzących w doro-
słość lub młodych dorosłych nieaktywnych 
zawodowo. Mogą się tu spotykać, działać 
i rozwijać kompetencje zawodowe – mówi 
Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds. 
organizacji pozarządowych.

Jeśli macie pomysł na inicjatywę mło-
dzieżową, zachęcamy do wcześniejszego 
kontaktu z Centrum Aktywności Mło-
dzieżowej: tel. 730 007 267, e-mail: cam@
mostkatowice.pl, ul. Kopernika 14, Ka-
towice. Informacje można również uzy-
skać w Wydziale Polityki Społecznej:  tel. 
32 259 37 46, e-mail: agnieszka.lis@ka-
towice.eu.

Inicjatywy młodzieżowe są dofinan-
sowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego. (RED)

S IERA  LOKAL IE 

Podaruj 1% organizacjom z Katowic 
W ubiegłym roku przy rozliczaniu podat-
ku za 2 2  rok katowickie O  otrzy-
mały ponad 6,5 miliona zł. W naszym 
mieście jest 25 organizacji pożytku pu-
blicznego uprawnionych do otrzymania 

 podatku dochodowego. 
Pomagają osobom chorym, z niepełnospraw-
nościami, bezdomnym, wspierają seniorów, 
współpracują ze społecznością lokalną, chro-
nią środowisko, chronią zwierzęta lub szkolą 
je, wspomagają rozwój sportu, promują różne 
formy aktywności, działają w obszarze edu-
kacji, kultury i podtrzymywania tradycji 
narodowej oraz rozwoju świadomości oby-
watelskiej, organizują wolontariat. 

Nasz 1% z pewnością wspomoże ich dal-
szy rozwój i różne formy aktywności kiero-
wane do katowiczan.

1% stanowi ważną pomoc w każdym 
aspekcie związanym z działalnością Hospi-
cjum. Każdego dnia podopiecznych Stowa-
rzyszenia odwiedzają pracownicy medyczni, 
niemedyczni oraz wolontariusze, którzy dbają 
o jak najwyższą jakość życia chorych. Troską 
otaczana jest także rodzina podopiecznego, 
której wsparcie w tak trudnej sytuacji jest dla 
nas równie ważne. Dzięki 1% podatku jeste-
śmy w stanie pomóc podopiecznym znaj-
dującym się w trudnej sytuacji finansowej, 
zapewniając im leki, materiały opatrunkowe 
oraz przygotowując dla nich paczki na święta. 
Kupujemy także sprzęt medyczny, który nie-
odpłatnie udostępniamy podopiecznym – 
Dorota Józef, Hospicjum św. Franciszka.

Śląski Klub Fantastyki przeznacza 
większość dochodu z 1% podatku na środki 
trwałe: kupujemy książki do klubowej biblio-
teki, stroje i sprzęt audio dla sekcji tanecznej, 

czasami jakąś grę planszową lub RPG itd. 
Z tych pieniędzy finansujemy również druk 
almanachu tolkienowskiego „Aiglos” oraz 
antologii opowiadań wydawanej corocz-
nie przez naszą sekcję literacką, jak rów-
nież różne drobne lokalne wydarzenia (np. 
otwarte dni planszówkowe / RPG-owe czy 
pokazy tańców dawnych) – Krzysztof Wój-
cikiewicz, Śląski Klub Fantastyki.

Stowarzyszenie działa na rzecz osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, prowa-
dzi zajęcia, by wspomagać ich rozwój fizyczny 
i osobowy, oraz zajęcia integracyjne, wspiera 
też rodziny osób z niepełnosprawnościami. 
Ze środków z 1% kupujemy materiały i sprzęt 
do zajęć prowadzonych w Ośrodku, część do-
kładamy do wycieczek i wyjść integracyjnych, 
a nieraz kupujemy też rzeczy osobiste dla 
naszych podopiecznych – Grażyna Lądwik, 
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych „Siódemka” w Katowicach.

Nasza Fundacja jest odpowiedzialna 
za szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach 
piłki nożnej, hokeja na lodzie oraz tenisa. 
Środki pozyskane z 1% podatku są wyko-
rzystywane na cele statutowe Fundacji, mię-
dzy innymi na zakup sprzętu sportowego 
czy transport zawodników na mecze i tur-
nieje – Marcin Cudnowski, Fundacja „Spor-
towe Katowice”.

1% podatku to dla naszej już prawie 
7-letniej fundacji ogromna szansa, szczegól-
nie w czasie wciąż trwającej i zostawiającej 
wyraźne ślady pandemii. Centrum Inte-
gracji Międzypokoleniowej „Bezpieczna 
Twierdza” w Ligocie-Panewnikach z każ-
dym kolejnym rokiem przyjmuje coraz 
szersze grono potrzebujących serc i staje 

się dla nich drugim domem. W szczegól-
ności są to dzieci, młodzież, seniorzy oraz 
ich rodziny. To dla nich stale poszerzamy 
ofertę zajęć realizowanych m.in. dzięki da-
rowiznom przekazanym nam w ramach 1% 

podatku – Natalia Grabka, Fundacja „Index 
do Przyszłości”.

1% podatku przeznaczamy na podnie-
sienie standardu życia zwierząt żyjących 
w schronisku, bezdomnych, wolno żyjących 
oraz wszystkich zwierzaków, które w danym 
momencie potrzebują wsparcia i pomocy lu-
dzi dobrej woli – Aleksandra Molnar, Funda-
cja „Przystanek Schronisko”.

Do końca kwietnia musimy rozliczyć się 
fiskusem z podatku za 2021 rok, a przy tej 
okazji możemy wskazać Organizację Po-
żytku Publicznego, której urząd skarbowy 
przekaże 1% z naszego podatku. Warto 
przy tym wskazać OPP działające w Kato-
wicach, w naszym najbliższym otoczeniu, 
gdzie każdego dnia możemy obserwować 
ich działania i korzystać z szerokiej oferty 
usług i wsparcia.

Dla przypomnienia – 1% dla OPP nie jest 
dodatkowym podatkiem, darowizną czy ulgą 
– jest to część należnego państwu podatku 
dochodowego – jeżeli jednak w swoim roz-
liczeniu podatkowym nie wskażemy żadnej 
organizacji pożytku publicznego, nasz 1% 
trafi wraz z pozostałą częścią do fiskusa. 

Również emeryci i renciści rozliczani 
przez organy rentowe mogą w prosty spo-
sób przekazywać 1%. Wystarczy, że wy-
pełnią PIT-OP, wskazując organizację OPP 
i jej numer KRS. PIT-OP można wysłać 
w formie elektronicznej lub drogą tra-
dycyjną, czyli pocztową, co zapewne dla 
wielu osób w wieku emerytalnym będzie 
wygodniejsze. (JG)

Więcej: katowice.e procent 
i www. ace ook.co procentzostaw lisko
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Nasz  podatku 
z pewnością wspomoże 
rozwój organizacji 
i różne formy aktywności 
kierowane do katowiczan

Jedną z ubiegłorocznych inicjatyw zaproponowanych przez młodzież była „Strefa Zwierzoraju” 
– to festyn zorganizowany na pl. Andrzeja we współpracy z J  ródmieście i lokalnymi 
organizacjami. Odbyły się m. in. warsztaty edukacyjne dla dzieci, by wiedziały, jak opiekowa  się 
swoim zwierzątkiem domowym
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A DE IA  ODSU O A IE DZIAŁA  IAS A

KA O I E AL Z  
Z KORONAWIRUSEM

Gwałtownie rozprzestrzeniający się wirus 
stał się realnym i bezpośrednim zagroże-
niem dla zdrowia i życia każdego z nas. 
Aby skuteczniej walczyć z koronawiru-
sem, a także minimalizować jego społeczne 
skutki, miasto podjęło wiele działań. Pod-
sumujmy ubiegły rok. 

Od marca 2020 r. do 31 grudnia 2021 
r. zachorowało 33,8 tys. mieszkańców 
Katowic. Tylko w roku 2021 r. zakaże-
nie wirusem dotknęło 24,5 tys. osób, tj. 
72,5% ogólnej liczby zachorowań w cza-
sie epidemii. Oznacza to, że na COVID-19 
w minionym roku zachorowało ok. 9% 
katowiczan. Najwięcej zakażeń wirusem 
odnotowano w grudniu 2021 r. – 5,8 tys., 
a najmniej w lipcu – 23. Dynamika zmian 
w zachorowaniach notowana dla czwartej 
fali i identyfikacja nowych odmian wirusa 
bez wątpienia miały wpływ na wzrost za-
chorowań wśród mieszkańców w IV kwar-
tale 2021 roku, kiedy to takich przypadków 
odnotowano ponad 10 tys. 

Szczepionka przeciw CO ID  to je
den z elementów, dzięki któremu możemy 
powstrzyma  epidemię. Do 31 grudnia 
2021 roku w  punktach w naszym mie-
ście zaszczepiło się prawie 703 tys. osób, 
w tym dwiema dawkami – prawie 286 ty-
sięcy osób, a trzecią dawką przypominającą 
– 82 tysiące osób. W katowickich punktach 
szczepiły się też osoby spoza Katowic. 

Wśród samych katowiczan zaszczepiło 
się ogółem   tys. osób. Dwie dawki 
przyjęło: 182,7 tysięcy mieszkańców, co 
na dzień 31 grudnia 2021 roku pozwoliło 
uzyskać odpornoś  populacyjną na pozio
mie prawie 63 . Na koniec stycznia było 
to 64,5 .

W maju 2021 r. w Katowicach zaczął 
działać Masowy Punkt Szczepień przy ul. 
Szopienickiej, który w sierpniu został prze-
niesiony do Szpitala Miejskiego w Murc-
kach. Przy ul. Szopienickiej wykonano 
ponad  tys. szczepień.

Miasto pomogło wyposażyć ten punkt 
w przedmioty i środki ochrony osobi-
stej i środki dezynfekcji: 910 maseczek 
ochronnych, 5700 rękawic ochronnych, 
900 fartuchów ochronnych, 1400 wor-
ków na odpady, 640 litrów płynów do de-
zynfekcji, 50 przyłbic, 30 dozowników do 
płynów dezynfekujących oraz defibrylator, 
3 resuscytatory, wózek medyczny wielo-
funkcyjny, nosze, 8 ciśnieniomierzy, 10 ter-
mometrów, termometr z higrometrem, 6 
stetoskopów. Sprzęt po zakończeniu dzia-
łalności punktu szczepień został przeka-
zany na stan szpitala w Murckach.

Aby zapewnić dostępność do punk-
tów szczepień osobom starszym i nie-
pełnosprawnym, pracownicy Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego koordyno-
wali i zorganizowali transport do punk-
tów szczepień. Z usługi skorzystało 230 
osób w wieku powyżej 70 lat i 79 osób 
z niepełnosprawnościami. 

Ponadto Wydział Polityki Społecznej 
realizował transport specjalny dla osób 
na wózkach inwalidzkich, z którego sko-
rzystało 49 osób oraz transport medyczny 
dla 267 osób.

O O  O RZEBU Y
Koronawirus to nie tylko zagrożenie dla 
naszego zdrowia i życia. Konieczność 
długotrwałego przebywania w mieszka-
niach oraz ograniczenia kontaktów do 
minimum powodują szereg problemów 
społeczno-bytowych. Szczególnie zagro-
żone są osoby najstarsze i samotne. W tym 
przypadku dużym wyzwaniem stają się 
najprostsze czynności, jak zakup żywno-
ści, leków czy też kwestie psychologiczne 
związane z długim odosobnieniem. 
Dlatego miasto podjęło wiele działań 

antykryzysowych adresowanych do osób 
najbardziej potrzebujących. W  ramach 
tych działań MOPS wprowadził nowe 
formy pomocy polegające na usłudze ro-
bienia zakupów oraz przygotowywaniu 
paczek wraz z dowozem, które z Funda-
cją „Wolne Miejsce” realizował w 2020 
i 2021 roku. 

W roku 2021 osoby potrzebujące otrzy-
mały 2 8 paczek żywnościowych i 44  
paczek higienicznych. Pomoc ta była skie-
rowana do osób samotnych, osób niepeł-
nosprawnych, pozostających w trudnej 
sytuacji życiowej w związku z izolacją 
lub kwarantanną.

Dzienne Domy Pomocy Społecznej po-
zostawały zamknięte. Od marca 2020 do 
maja 2021 r. około 300 osób dziennie, ko-
rzystających do tej pory z pobytu w DDPS, 
otrzymywało posiłki do domu (usługę 

zapewniały Fundacja „Wolne Miejsce” oraz 
Ps Serwis Non Profit Sp. z o.o.).

SREBR Y ELE O  
DLA SE IOR

Aby pomóc seniorom, których mobilność 
została ograniczona do minimum z powodu 
sytuacji epidemicznej, pracownicy infolinii 
Srebrny Telefon przyjmowali zgłoszenia doty-
czące zakupów oraz paczek żywnościowych 
w ramach pogotowia zakupowego, informo-
wali o numerach kontaktowych do sanepidu 
i punktów szczepień.

S AR IE DLA I S Y U I
Wśród innych działań realizowanych przez 
Urząd Miasta Katowice w 2021 roku można 
wymienić m.in. zakup  tysięcy mase
czek, 3710 litrów płynów do odkażania 
rąk i powierzchni oraz prawie 50 tys. rę-
kawic ochronnych dla placówek oświato-
wych, miejskich domów kultury, placówek 
medycznych i opiekuńczych, Ochotniczych 
Straży Pożarnych.

LA O Y 
DO AUKI ZDAL E

Dużym wyzwaniem dla niektórych 
uczniów, z powodu braku komputera, jest 
zdalna nauka. Dlatego Miasto Katowice 
zakupiło 83 laptopy i 2  tabletów do na-
uki online.

W 2020 r. MOPS otrzymał darowiznę 
w wysokości 27 tys. zł z przeznaczeniem 
na zakup laptopów do nauki zdalnej. Zaku-
piono 5 laptopów, które zostały przekazane 
potrzebującym rodzinom.
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MOPS od sierpnia 2020 roku realizo-
wał projekt w partnerstwie ogólnopolskim 
o nazwie „Wsparcie dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19”. W ramach projektu wsparto 

55 rodzin zastępczych, łącznie 4  osób. 
Projekt polegał na zakupie oraz wydaniu 
sprzętów oraz środków ochrony osobistej:

58 laptopów z oprogramowaniem,
1 specjalistycznego oprogramowania 

dla dziecka niepełnosprawnego,
10 sprzętów audiowizualnych,
3900 sztuk maseczek jednorazowych,
276 litrów płynu dezynfekującego,
16 800 sztuk rękawiczek jednorazowych.

MASZYNA DO TESTÓW
W 2020 roku miasto zakupiło nowocze-
sną maszynę do testów na koronawirusa. 
Na zakup urządzenia oraz potrzebnych 
materiałów zużywalnych i odczynników 
z budżetu miasta Katowice przeznaczono 
ponad  tys. zł.

MIEJSKI INKUBATOR 
RZEDSI BIOR ZO I 

RAWA.INK
Pandemia nie tylko przystopowała gospo-
darkę, ograniczyła wpływy do budżetu 
miasta, ale także spowodowała koniecz-
ność wsparcia przedsiębiorców, w tych 
wszystkich przestrzeniach, w których mia-
sto mogło to robić. Podobnie jak w roku 
poprzednim Miejski Inkubator Przedsię-
biorczości Rawa.Ink w 2021 r. koordy-
nował akcję pomocową dla katowickich 
przedsiębiorców w ramach realizacji Kato-
wickiego Pakietu Przedsiębiorcy 2.0 i 2.0+. 
Z racji wydłużenia okresu obowiązywa-
nia ograniczeń zakres pomocy miasta dla 
przedsiębiorców został przedłużony do 
końca czerwca w 2021 r. 

Zadaniem Zespołu Rawa.Ink było 
przyjmowanie wniosków dotyczących 
ulg, ich ocena formalna i przekazanie do 
odpowiednich jednostek Urzędu Mia-
sta Katowice.

W ramach zadania przekazano ok. 
5  wniosków oraz udzielono ponad 
4 konsultacji.

Z Katowickiego Pakietu Przed-
siębiorcy 2.0 i 2.0+. mogli skorzy-
stać przede wszystkim przedsiębiorcy 
z branż gastronomii, usług sportowo-
-rekreacyjnych, parków rekreacyjnych 
oraz obszaru kultury. Pierwsze dwa fi-
lary KPP 2.0 i KPP 2.0+ adresowane 
były do przedsiębiorców, którzy są na-
jemcami lub dzierżawcami miejskich 
lokali i gruntów. Dwa kolejne filary kie-
rowano już do wszystkich przedsiębior-
ców ww. branż i dotyczyły one podatków 
od nieruchomości i wywozu odpadów. 
Ponadto, w ramach KPP zwolniono 
przedsiębiorców z opłaty za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscach sprzedaży. We współpracy 
z Regionalną Izbą Gospodarczą kontynu-
owano projekt Centrum Wsparcia M , 
gdzie przedsiębiorcy mogli skorzystać 
z bezpłatnych porad ekspertów m.in. 
prawnych i finansowych. Dodatkowo 

przeprowadzone zostały działania po-
mocowe skierowane do katowickich 
firm zainteresowanych zmianą profilu 
swojej firmy w kierunku e-handlu lub 
poszerzeniem kanałów sprzedaży, dys-
trybucji i promocji o internet. Celem 
tych działań była przede wszystkim po-
moc we wzroście konkurencyjności ka-
towickich mikro, małych i średnich firm 
poprzez podnoszenie kompetencji m.in. 
w zakresie przejścia z tradycyjnego han-
dlu do sprzedaży i promocji online oraz 
rozwijanie działalności biznesowej w ak-
tualnych, zmienionych przez pandemię, 
warunkach gospodarczych. W sumie z 
ofert Katowickiej Akademii Digital Mar-
ketingu oraz Katowickiej Akademii oz-
woju rzedsiębiorcy skorzystało ok. 

przedsiębiorców.
W ramach Katowickiego akietu 

rzedsiębiorcy w 2 2  roku udzielono 
uprawnionym przedsiębiorcom ulg, bo-
ni kat oraz wsparcia w wysokości ponad 
4,5 mln zł.

KOSZTY PANDEMII
Pandemia koronawirusa wiąże się ze 
znacznym ubytkiem w dochodach miasta 
oraz z potrzebą nieplanowanych wcze-
śniej wydatków. Od początku pandemii 
ubytek wynosi już ponad 2 mln zł. Do-
datkowo miasto przeznaczyło ok. 3 mln zł 

na nieplanowane wydatki związane z epi-
demią, takie jak wsparcie szpitali, miesz-
kańców czy służb oraz doposażenie 
placówek oświatowych i zakup  maszyny 
do wykonywania testów.

ZASZ ZE  SI
Pamiętaj o bezpieczeństwie i zaszczep się 
przeciw COVID-19! Cały czas trwa re-
jestracja osób na dobrowolne i bezpłatne 
szczepienia przeciw koronawirusowi. 

Jak się zapisa  na szczepienia  Są 
trzy sposoby

całodobowo za pośrednictwem in-
folinii 989 (do rozmowy należy mieć 
przygotowany swój nr PESEL oraz nr 
telefonu komórkowego). W związku z 
dużą liczbą osób korzystających z info-
linii prosimy o cierpliwe oczekiwanie 
na połączenie.

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

bezpośrednio u swojego lekarza rodzin-
nego lub osobiście w punkcie szczepień (wy-
kaz punktów dostępny na stronie https://
www.katowice.eu/szczepienia). Przed 
wizytą u lekarza lub w punkcie szczepień 
zachęcamy do wcześniejszego kontaktu te-
lefonicznego z placówką medyczną. 

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

Po dokonaniu rezerwacji otrzymamy 
SMS z informacją o wybranym miejscu 
i terminie szczepienia. Od razu zosta-
niemy umówieni na dwie wizyty. O termi-
nie drugiej wizyty przypomni nam także 
SMS. Więcej informacji na temat szczepień 
można uzyskać, dzwoniąc na infolinię (nr 
989) lub wchodząc na stronę https://www.
gov.pl/web/szczepimysie.

Miasto Katowice oferuje wsparcie 
w zakresie transportu na szczepienie. 
Specjalny transport z domu pacjenta do 
wybranego punktu szczepień, a także po-
moc asystenta, który może wspomóc pa-
cjenta przy m.in. ubieraniu, poruszaniu 
się, wypełnieniu koniecznej dokumentacji, 
załatwieniu formalności w punkcie szcze-
pień - to oferta katowickiego MOPSu. Ze 
specjalnego transportu mogą skorzystać: 
·         osoby niepełnosprawne, które po-
siadają aktualne orzeczenie o niepełno-
sprawności (w stopniu znacznym o kodzie 
R lub N) lub odpowiednio I grupę z ww. 
schorzeniami, oraz osoby powyżej 70. roku 
życia, które mają obiektywne i niemożliwe 
do przezwyciężenia we własnym zakresie 
trudności w samodzielnym dotarciu do 
najbliższego punktu szczepień.

Informacje w zakresie transportu 
na szczepienie można uzyskać telefonicz-
nie pod numerem telefonu: 32 25  6    
infolinia czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7.30-15.30.

O O  DLA OS B 
RZEBY A Y   IZOLA I 

LUB A K ARA A IE
Jeżeli przebywasz w izolacji spowodowanej 
zakażeniem wirusem COVID-19 i jesteś 
osobą powyżej 60 roku życia, niepełno-
sprawną, samotną bądź niesamodzielną 
lub nie masz możliwości zapewnienia sobie 
wyżywienia we własnym zakresie. możesz 
zadzwonić pod numer tel. 32 25  6   
od poniedziałku do piątku, od godz. 7.30 
do godz. 15.30, aby uzyskać pomoc. Po-
moc udzielana jest w formie paczek żyw-
nościowych i higienicznych zawierających 
podstawowe produkty niezbędne do prze-
trwania okresu izolacji.

Czynny jest również Telefon Zaufa-
nia dla Seniorów 6  686 – dostępny 
w godzinach 16.00–19.00 (od poniedziałku 
do piątku). Seniorzy mogą również otrzy-
mać zdalne wsparcie psychologiczne za po-
średnictwem wideokomunikatorów oraz 
poprzez rozmowę telefoniczną. W Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej MOPS można na-
wiązać zdalny kontakt telefonicznie: 32 251 
15 99, 669 777 008, 601 158 007, 506 041 
200, 506 041 100 z możliwością kontaktu 
przez komunikator WhatsApp i wideo, 
oraz  mailowo: oik@mops.katowice.pl.
Dyżury psychologów i interwentów 
w godzinach 8.0–19.00 (od poniedziałku 
do piątku). W Centrum Poradnictwa Spe-
cjalistycznego Metodyki i Strategii MOPS 
zdalny kontakt telefoniczny: 572 333 751, 
725 150 086 – oba telefony z możliwością 
kontaktu przez komunikator WhatsApp 
i video. Dyżury psychologów w godzinach 
8.00–17.30 (od poniedziałku do piątku). 
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Du e zmiany na nowo budowanym w le 
w Giszowcu. W połowie stycznia otwarto 
zjazd z ulicy Pszczyńskiej w ulic  73 Pułku 
Piechoty. Kierowcy mogą ju  przejecha  
z centrum Katowic w kierunku igoty 
i Ochojca. 

atomiast pod koniec stycznia otwarty 
został przejazd ul. Kolistą pod wiaduktem 
wzdłu  ul. Pszczyńskiej DK86  w dwóch kie-
runkach. o oznacza, e kierowcy jadąc od 
Giszowca, mogą ul. Kolistą wjecha  w ul. 73 
Pułku Piechoty w kierunku igoty i Ochojca. 
Przejazd ul. Kolistą jest mo liwy w dwóch 
kierunkach, natomiast ul. 73. Pułku Piechoty 
zostaje utrzymana jednokierunkowa od Gi-
szowca w stron  Ochojca jeden kierunek 
obowiązuje tylko na wysokości przebudowy-
wanego w zła drogowego . Oprócz zmian dla 

kierowców otwarcie przejazdu wią e si  tak e 
ze zmianami w komunikacji miejskiej. Od 29 
stycznia przywrócone zostały stałe trasy prze-
jazdu linii autobusowych: 30, 223, 292, 672 , 
695, 920. 
Wykonawca inwestycji realizuje wiele 
działań równolegle.  imowe warunki 
i temperatury ujemne uniemo liwiają in-
tensyfikacj  prac drogowych, natomiast 
chcemy jak najszybciej ukończy  przebu-
dow  przejścia dla pieszych, z którego ko-
rzystają mieszkańcy Giszowca. Jesteśmy 
na etapie wyburzania wschodniej cz ści 
przejścia na wysokości przystanku auto-
busowego. Równolegle przebudowujemy 
kanał wód dołowych KWK Murcki-Sta-
szic  i realizujemy prace związane z infra-
strukturą wodno-kanalizacyjną  mówi 

omasz Kawalec, kierownik budowy 
z firmy DI, generalnego wykonawcy 
robót. 
Przypomnijmy, e to najwi ksza inwestycja 
drogowa w mieście od czasu budowy tunelu 
pod rondem im. gen. Jerzego i tka i składa 
si  z dwóch zasadniczych cz ści. Pierwsza 
z nich to budowa nowego bezkolizyjnego w -
zła dwóch dróg krajowych  ul. Pszczyńskiej 
DK86  i ul. 73 Pułku Piechoty DK81  oraz 

rozbudowa ulicy Pszczyńskiej od autostrady 
4 do ul. Górniczego Stanu. Usprawnione za-

tem zostanie skomunikowanie ponadlokalne 
obszaru południowej cz ści aglomeracji z jej 
strefą centralną oraz miejskiego obszaru po-
łudniowo-wschodniej cz ści Katowic, w za-
kresie połączenia z drogami krajowymi oraz 
centrum miasta. 

 Druga cz ś  obejmuje rozbudow  istnieją-
cego dziś w zła drogowego ulicy Pszczyńskiej 
DK86  z ulicami 73 Pułku Piechoty, Karolinki, 

Kolistą, obsługującego ruch lokalny. Piesi 
i rowerzyści tak e zyskają nowe, bezkolizyjne 
połączenia. W efekcie przebudowy skrzy o-
wanie Pszczyńskiej i 73 Pułku Piechoty b -
dzie dwupoziomowe, a ruch lokalny zostanie 
oddzielony od tranzytowego. Powstaną tu 
zatem dwa w zły: jeden b dzie rozprowadzał 
ruch tranzytowy w kierunku ychów, ieszyna 
i Skoczowa oraz na północ w kierunku auto-
strady 4 i dalej w kierunku Krakowa i Wro-
cławia oraz odzi i Gdańska, drugi b dzie 
przeznaczony dla ruchu lokalnego  w kie-
runku Giszowca, Murcek i Ochojca  mówi 

ogusław owak, naczelnik Wydziału rans-
portu Urz du Miasta Katowice.  

rwa owa rogi rowerowej  która poł -
czy licę ospo arcz  o  ty czasowego 
przystank  a to sowego  z osie le  a-

erewskiego lice raniczna i łaskiego . 
rasa a powsta  wz ł  l. łaskiego 

oraz na terenie oliny rzec  tawów o  
skrzy owania l. łaskiego z l. raniczn  

o wia kt  wz ł  al. órno l skiej. o-
lejny  ele ente  jest wykonanie ci g  
pieszo-rowerowego o  tego wia kt  o 
przej cia w rejonie węzła rckowskiego 
w kier nk  l. ospo arczej. oszt inwesty-
cji realizowanej przez r ę rogopol wynosi 
pona   tys. zł. lanowany ter in zako -
czenia prac to kwiecie   rok . ł go  
tej trasy wyniesie około  k .

iasto je kolejne rogi w ty  rejonie.
Wykonawc  inwestycji  która poł czy iszo-
wiec z ikiszowce  jest r a y rogop. 

race zgo nie z ow  aj  zako czy  się 
jesieni . rasa o ł go ci  k  poprowa zi 
o  skrzy owania l. zopienickiej z l. y-
słowick  w iszowc  o l. ernar a raw-
czyka w ikiszowc .

rzypo nij y  e nowa in rastr kt ra la ro-
werzystów powstaje tak e w centr  ato-
wic  jeszcze w ty  rok  o  strony osz tki 
po  ron o poprowa zi zjaz .  ozwi zanie 
to z ecy owanie poprawi płynno  prze-
jaz . Wykonawca wykona ci g pieszo-ro-
werowy ł cz cy istniej c  rogę rowerow  
wz ł  l. orzowskiej z przej cie  po -
zie ny  po  ron e  i . gen. . iętka  

ówi aweł c eta  zastępca naczelnika 
wy ział  transport  i cer owerowy. 

ł go  zaprojektowanego ci g  ę zie wy-
nosi  ok.   a szeroko  zaprojektowa-
nej rogi rowerowej to   nato iast ci g  

pieszego   . o sprawi  e przejaz  
ę zie ko ortowy la rowerzystów oraz 
ezpieczny la wszystkic  ytkowników 

zjaz . ało  a y  gotowa we wrze ni  
 rok . oszt tego prze sięwzięcia to ok. 

 ln zł.
i o zi y za okne  w ostatnic  iesi cac  
ało się zako czy  kolejne prace na  roz-

ow  in rastr kt ry rowerowej atowic. 
a przeło ie rok  zako czyła się owa 
rogi rowerowej  która poł czyła ró iejsk  

stre ę   z węzłe  przesia kowy  
rynów. a trasa a sł y  rowerzysto  po-
ró j cy  z poł niowyc  zielnic o ci-

słego centr  atowic. roga la rowerów 
ł czy o  poł nia istniej c  trasę w rejonie 
sklep  i l w st etrowy  o cinkie  
wz ł  licy ankego z węzłe  przesia ko-
wy  rynów. alej roga rowerowa iegnie 

wz ł  licy o ci szki zięki zawę eni  
pasów r c  w ty  rejonie. ona to two-
rzono rag enty róg rowerowyc  w rejo-
nie lic: erta oraz le iscytowej  które 
poł czyły o cinki istniej cej j  in rastr k-
t ry rowerowej w tyc  o szarac  z nowo 

owan  i zięki te  powstała trasa ro-
werowa o  o szar  węzła przesia kowego 

rynów o stre y e po . W ci g  licy 
o ina oraz ł cznik  po ię zy l. eglan  

a l. o ci szki w rejonie salon  ko y zo-
stał wyznaczony kontrar c  rowerowy  
a na skrzy owani  lic Wita twosza ze-
ligiewicza i ze piela  l zy rowerowe. 

oszt tej inwestycji wyniósł niespełna  ln 
zł  a ł go  trasy osi gnęła około  k .
W latac   wy owano pona  

 k  nowyc  róg rowerowyc  za lisko 
 ln zł. 

Inwestycja: 
rzebudowa skrzyżowania 

ul. szczyńskiej 
z ul. 3 ułku iechoty

okalizacja  Giszowiec
Termin rozpoczęcia prac  
kwiecień 2  r. 
Termin zakończenia prac  
druga połowa 2 22 r. 
Koszt inwestycji  
3 8,  mln zł, z czego aż 23 ,3 mln zł 
to do nansowanie pozyskane 
w ramach rogramu Operacyjnego 
Infrastruktura i rodowisko

Inwestycja  Droga rowerowa wzdłuż 
ul. Szopienickiej 
– od ul. Mysłowickiej w Giszowcu 
do ul. Bernarda Krawczyka 
w Nikiszowcu
Termin zakończenia prac  
wrzesień 2 22 r.
Koszt  3,4 mln zł

Inwestycja  Droga rowerowa, 
połączy ulicę Gospodarczą 
od tymczasowego przystanku 

autobusowego  z os. aderewskiego 
ulice Graniczna i ułaskiego

Termin zakończenia prac  kwiecień 
2 22 r.
Koszt   tys.
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE
Dworcowy Diament 
jeszcze większy
Przy ul. Dworcowej ponownie otwarto ho-
tel Diament Plaza Katowice. Obiekt prze-
szedł rozbudowę i renowację. Inwestycją 
objęto istniejącą kamienicę oraz sąsiednią 
działkę, uzupełniając lukę w zabudowie.

Ulica Dworcowa od lat znana jest z usług 
hotelarskich. Oprócz hotelu Monopol (ul. 
Dworcowa 5), w kamienicy pod numerem 9 
niegdyś funkcjonował hotel Centralny. To tu 
od lat działa hotel Diament Plaza. Na nową 
zabudowę czekała sąsiednia działka przy ul. 
Dworcowej 11, wcześniej zajmowana przez 
kamienicę o funkcji biurowej, a rozebrana ok. 
2009 r.

Dzięki inwestycji nie tylko uzupełniono 
pierzeję, ale także poszerzono ofertę hotelar-
ską tej okolicy. Całe przedsięwzięcie obejmo-
wało kompleksowy remont budynku przy ul. 
Dworcowej 9 oraz realizację od podstaw no-
wego obiektu z garażem podziemnym na pu-
stym terenie.

Historyczną zabudowę połączono ze 
współczesnymi trendami według pro-
jektu katowickiej pracowni Konior Studio. 
W ramach rozbudowy powstało 90 pokoi. 
Dla gości potrzebujących nieco więcej luk-
susu przygotowano pięć lokali apartamen-
towych  o powierzchni ponad 50 m² oraz 
90-metrowy penthouse z ponad 30-metro-
wym  tarasem  i widokiem na południową 
część Katowic. W sumie oba budynki to 135 
pokoi i 270 miejsc noclegowych w standardzie 
4-gwiazdkowym.

– Hotel cechuje  nowoczesny charak-
ter oraz zachowany aspekt historyczny. Pokoje 
w nowej, rozbudowanej części wyróżniają się 
przestrzenią oraz stylowym i eleganckim wy-
strojem. W części historycznej każdy pokój jest 
unikatowy, dostosowany nie tylko pod wzglę-
dem designerskim, ale również budowlanym 
do atmosfery zabytkowego segmentu hotelu 
– podaje sieć Hotele Diament.

Ponadto w obiekcie przygotowano sale 
konferencyjne, centrum fitness z siłownią, 
garaż podziemny i strefę restauracyjno-ka-
wiarnianą „Kaktusy”. Lokal o tej samej na-
zwie mieścił się już w budynku w latach 70. 
ubiegłego wieku.

Projektant podaje, że ważnym aspektem 
było połączenie reprezentacyjnej strefy par-
terowej z wyremontowaną przez miasto ul. 
Dworcową. Nowo wybudowaną część łatwo 
rozpoznać po ceglanym froncie. – Na elewa-
cjach nowej części użyto ręcznie formowanej 
cegły z zabytkowej cegielni Patoka. Charakte-
rystyczny dla Śląska materiał ułożono w formę 
regularnej, głębokiej kraty, która wyraża 
strukturę funkcjonalną wnętrz, akcentując 
podcień głównego wejścia i bramę wjazdową 
do części podziemnej. W połączeniu z odre-
staurowaną z pietyzmem elewacją zabytkowej 
kamienicy starego hotelu tworzy wyrazisty 
mariaż historii za współczesnością – opisuje 
Konior Studio.

Hotel Diament Plaza Katowice należy do 
polskiej sieci hotelowej. 11 spośród 12 obiek-
tów firmy działa w województwie śląskim, 
z czego 9 na terenie Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii.

Praca w nowoczesnych 
usługach
Powiększa się liczba firm z sektora nowo-
czesnych usług biznesowych inwestujących 
w Katowicach. Za nimi idą nowe miejsca 
pracy. Ostatnio na listę zatrudniających wpi-
sały się trzy podmioty, z czego rozwój dwóch 
dopiero nabiera rozpędu.

Tuż przed końcem 2021 roku Katowicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna przyznała 
wsparcie dla Genpact Services. Dzięki temu 
amerykańskie przedsiębiorstwo z siedzibą 
w Nowym Jorku przyjmie do pracy niemal 
300 osób. – Kolejna firma z sektora nowo-
czesnych usług dla biznesu zdecydowała się 
na inwestycję w Katowicach ze wsparciem 
KSSE. Do końca 2022 roku Genpact Servi-
ces Poland stworzy w mieście 286 nowych 
miejsc pracy w ramach rozbudowy katowic-
kiego biura spółki – poinformował Janusz 
Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej.

Oddział w stolicy Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii będzie odpowiadał 
za rozwój usług w dziedzinie finansów 
i księgowości oraz zarządzanie wybranymi 
procesami biznesowymi dla globalnych 
klientów Genpact.

Przygodę inwestycyjną z miastem roz-
poczyna włoskie Nexi Group. W partner-
stwie ze spółką Reply utworzone zostało 
Nexi Digital, które w ciągu czterech lat pla-
nuje zatrudnić pół tysiąca pracowników, 
z czego 200 w Katowicach, 180 w Mediola-
nie i 120 w Bari. Pierwszych 150 specjalistów 
zostanie pozyskanych już w 2022 r. Spółka 
stawia na młode talenty, w tym absolwentów 
uczelni ze stopniami inżynierskimi kierun-
ków technologicznych oraz cyfrowych.

Firma specjalizuje się w projektowaniu 
i wdrażaniu rozwiązań opartych o nowe ka-
nały komunikacji oraz cyfrowe media. Swoje 
usługi kieruje do branży telekomunikacyj-
nej, medialnej, przemysłowej, a także sektora 
usług, bankowości, ubezpieczeń i admini-
stracji publicznej.

Kolejnych fachowców w mieście poszuka 
brytyjska DAZN Group, która działa w sto-
licy GZM od ponad 10 lat. Firma prowadzi 
platformę internetową z transmisjami wy-
darzeń sportowych. Subskrybenci DAZN 
mogą oglądać na żywo między innymi 
zmagania w piłce nożnej, a także wszyst-
kie najważniejsze rozgrywki w takich 
dyscyplinach, jak: koszykówka, futbol ame-
rykański, baseball, hokej na lodzie, tenis czy 
sporty walki.

Obecnie katowicki oddział firmy liczy 
ćwierć tysiąca osób pracujących w obszarze 
technologii informatycznych i finansów. 
W najbliższych miesiącach do zespołu ma 
dołączyć kilkudziesięciu nowych specjali-
stów. DAZN sukcesywnie powiększa grupę 
inżynierów tworzących aplikację mobilną 
na urządzenia z systemami iOS i Android, 
z której korzystają miliony użytkowników 
na całym świecie. Na równie ciekawe wy-
zwania mogą liczyć programiści rozwijający 
aplikacje stosowane w konsolach do gier czy 
odtwarzaczach mutlimedialnych i dekode-
rach telewizyjnych.

Poza rozwojem działu oprogramowania 
DAZN regularnie zatrudnia specjalistów 
ds. księgowości do finansowego centrum 
usług wspólnych. Katowicki dział obsługuje 
wszystkie spółki z grupy. Pracownicy m.in. 
odpowiadają za księgowanie operacji finan-
sowych od dostawców sportowych DAZN. 
To np. największe kluby piłkarskie, bokse-
rzy, FIFA, UEFA, WTA, Serie A czy ambasa-
dorzy firmy, w tym Cristiano Ronaldo.

Loftowe biura 
przy Dworcowej 8
Przy wyremontowanej przez miasto ul. 
Dworcowej dobiegają końca prace moder-
nizacyjne i renowacyjne w zabudowaniach 
Starego Dworca. Inwestor przedsięwzię-
cia pozyskał kluczowego najemcę dla 
największego obiektu w dawnym, kolejo-
wym kompleksie.

Mowa o budynku przy ul. Dworcowej 
8, który tworzy 5-kondygnacyjny korpus 
w części środkowej z poddaszem oraz ry-
zality boczne 6-kondygnacyjne. Powierzch-
nia obiektu to 4,6 tys. m², które będą pełnić 
funkcje biurowe i usługowe. Na punkty 
handlowe i gastronomiczne przeznaczono 
lokale na poziomach 0 i –1.

Powyżej znajdą się głównie biura. Dużą 
część tej przestrzeni zajmie Cluster Offices 
z Krakowa. Model biznesowy firmy oparty 
jest na najmie powierzchni w historycznych 
budynkach. Spółka przygotowuje projekt 
aranżacji i wyposażenia wnętrz, nawiązując 
do charakteru miejsca, i stara się uwydatnić 
walory danego obiektu. Firma zapewnia, 
że nowa przestrzeń w Dworcowej 8 będzie 
przygotowana w podobnym stylu – zacho-
wana zostanie stara cegła, podkreślając 
przeszłość budynku.

Po zakończeniu prac Cluster Offices 
będzie oferować na wynajem powierzch-
nie coworkingowe, biura serwisowane, sale 
konferencyjne oraz sale spotkań. – Przygo-
towujemy i oferujemy biura oraz miejsca do 
kreatywnej i wygodnej pracy w centralnych 
lokalizacjach. Interesują nas przede wszyst-
kim niebanalne budynki z historią i tzw. du-
szą – mówi Ewa Kucharska, prezes zarządu 
spółki Cluster.

Firma zostanie głównym najemcą 
obiektu, zajmując 2,2 tys. m² powierzchni 
na dwóch piętrach, co umożliwi obsługę na-
wet 350 osób. Przestrzeń pomieści 37 gabi-
netów o zróżnicowanej powierzchni – od 
trzech stanowisk pracy do dużych modułów 
dla 150 pracowników.

– Stary Dworzec to jedna z najbardziej 
wyczekiwanych inwestycji w Katowicach. 
Doskonała lokalizacja, wielofunkcyjność 
oraz wielkomiejska atmosfera, która już 
wkrótce zapanuje w historycznych murach 
przy ul. Dworcowej, już teraz przyciągają 
firmy, które chcą stworzyć pracownikom 
unikatowe środowisko pracy. Loftowe wnę-
trza biur serwisowanych doskonale wpisują 
się w ten klimat. Cieszę się, że firmy dzia-
łające w Metropolii Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej zyskają nowe, kreatywne miejsce 
pracy dla swoich pracowników – mówi Bar-
bara Pryszcz, dyrektor regionalna Col-
liers w Katowicach, która reprezentowała 
firmę w trakcie procesu negocjacji warun-
ków najmu.

Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami 
Cluster Offices rozpocznie świadcze-
nie usług w marcu br., choć trzeba wziąć 
pod uwagę fakt, że w budynku wciąż trwają 
prace wykończeniowe. Roboty również pro-
wadzone są na zewnętrz w parterowej czę-
ści obiektu. (ZIT)

Stary Dworzec - ul. Dworcowa 8

Hotel Diament Plaza Katowice
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Wdrażają innowacyjne rozwiązania 
i służą lokalnej społeczności
Wdrażają innowacyjne rozwiązania i słu-
żą lokalnej społeczności  Katowice nagra-
dzają rmy za działania w obszarze CS
Inwestują, kreują i wdrażają innowacyjne 
narzędzia i rozwiązania mające służyć lo-
kalnym społecznościom i środowisku natu-
ralnemu – poznaliśmy laureatów konkursu 
Katowizje 2021: Firma Społecznie Odpowie-
dzialna. Rywalizacja miała na celu wyłonić 
liderów CSR wśród lokalnych mikro, małych 
i średnich firm. Spośród zgłoszonych projek-
tów wyłoniono najlepsze inicjatywy, które 
tworzą przestrzeń i warunki dla zrównowa-
żonego rozwoju społecznego i ekonomicz-
nego pomimo aktualnej, globalnej sytuacji 
i wyzwań biznesowych z nią związanych. 
Konkurs został przeprowadzony przez Miej-
ski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink.

Jury zdecydowało o wyróżnieniu dwóch 
projektów, które otrzymały nagrodę prezy-
denta miasta, tytuł firmy społecznie odpo-
wiedzialnej i nagrodę finansową. Pierwszą 
nagrodę otrzymała firma Little Bit Academy 
za projekt „C0DE.DES1GN.GAME”, drugą 
– Planeta Jublema Sp. z o.o. za projekt „Go-
dzina dla Ziemi z Bajką Pana Kleksa” . Za-
praszamy do lektury wywiadu z firmą Little 
Bit Academy, w kolejnym numerze poroz-
mawiamy z laureatem drugiej nagrody.

Michał Malina  Czy Katowice są miastem 
przyjaznym dla inwestorów, a w szczególno-
ści tych społecznie odpowiedzialnych  W jaki 
sposób miasto wspiera aństwa działalnoś
Dominik Koziarski, ittle Bit Academy  Na-
sze doświadczenia są bardzo pozytywne. 
Myślę , że w dużym stopniu zależy to od 
postawy inwestora. Jeśli ma chęci do pro-
wadzenia dialogu i utrzymywania do-
brych relacji z władzami miasta, to spotka 
się z chęcią pomocy. Miasto pomaga nam 
w realizacji naszych pomysłów. Organizuje 
wiele spotkań networkingowych i szkoleń, 
podczas których poznaliśmy wielu cieka-
wych ludzi. 
Coraz bardziej popularnym trendem jest 
zaangażowanie rm w społeczną odpo-
wiedzialnoś  biznesu. Z czego wynika 

zainteresowanie tym tematem
Coraz częściej firmy wsłuchują się w głos 
swoich klientów. Firmy zaczynają rozu-
mieć, że jeśli nie pokażą swojej ludzkiej 
strony, stracą. Czasem te działania są 
motywowane wizerunkiem firmy, ale 
jeśli za nimi idą konkretne pozytywne 
efekty, to źródło motywacji nie jest 
ważne. 
Jak rma przyczynia się do rozwoju lokalnej 
społeczności
Misją Little Bit Academy jest, by najmłodsze 
pokolenia bardziej kreatywnie korzystały 
z nowych technologii: mniej konsumowały, 
a więcej tworzyły. Zajęcia z programowa-
nia i tworzenia gier, które organizujemy, 
mają pozytywny wpływ na przyszłość na-
szych uczniów. Kierujemy swoje działania 
również do dzieci i młodzieży, narażonych 
na cyfrowe wykluczenie. Pomagamy zdo-
być kompetencje cyfrowe oraz umiejętności 
miękkie, które pomogą im w przyszłości 
na rynku pracy. 
Co było inspiracją do stworzenia projektu
wydarzenia

Jedną z głównych motywacji jest odpo-
wiedź na problem, jakim jest niski poziom 
informatyki w wielu szkołach. Chcemy, 
by dzieci i młodzież uczyły się techno-
logii, które mogą im się przydać do two-
rzenia własnych projektów IT oraz chęci 
zdobycia pracy na rynku IT w przyszłości.
Co jest dla ana największym ródłem satys-
fakcji z podejmowanych działań
W LBA staramy się dostrzec w naszych 
uczniach coś, czego oni sami często nie wi-
dzą. Dodać im pewności i wiary w siebie. 
Jeśli to się udaje, to jest dla mnie największą 
satysfakcją i paliwem do dalszych działań. 
Wtedy mam pewność, że to, co robimy, ro-
bimy dobrze. 
Czy są wśród odbiorców projektu uczestni-
cy, którzy w sposób szczególny wyróżnili wy-
różniają się
Tak jak wspominałem wcześniej – 
w każdym jest coś ciekawego. Natomiast 
na szczególną uwagę zasługują uczestnicy 
projektu, którzy muszą na co dzień borykać 
się z fatalną sytuacją życiową, a i tak mimo 
tego chce im się podejmować dodatkowe 

działania i uczyć nowych rzeczy. I to przy-
nosi konkretne efekty. Jeden uczestnik 
poszedł właśnie na studia informatyczne. 
Sebastian jesteś świetny! 
Czego możemy życzy  osobom, 
które chcą wdroży  w swoich rmach 
strategię CS
Pogody ducha i empatii. Wiadomo, że te 
wartości to nie wszystko, ponieważ po-
trzebne są jeszcze odpowiednie środki do 
działania. Ale jak ludzie stojący u sterów 
w swoich firmach nie będą kochać siebie 
oraz nie będą myśleć o potrzebach innych, 
to trudniej będzie im działać w temacie CSR 
efektywnie. Szczere działania przynoszą 
najlepsze efekty. 
Czy dzieci to wdzięczny odbiorca  Czy prze-
kazana pasja, wiedza jest doceniona
W LBA podchodzimy do naszych uczniów 
po partnersku. Uczniowie zwracają się do 
nas na „ty” przez co relacje są lepsze i tu 
dochodzi do takiego efektu, że dzięki temu, 
że słuchamy ich głosu, oni szanują nas. To 
jest piękne. Ciało pedagogiczne nie wie-
rzyło, że nam się to uda. Udało się. 

MEDIA

Nowy portal informacyjny miasta już działa
W połowie stycznia 2 22 roku wystartował 
WKATOWICAC .eu, czyli o cjalny portal 
informacyjny miasta Katowice. W portalu 
znajdziecie informacje z Katowic i najważ-
niejsze wiadomości z regionu. 
Poza tekstami na stronie www.wkatowi-
cach.eu przeczytacie wywiady, zobaczycie 

galerie zdjęć, materiały wideo i posłuchacie 
podcastów. Wkrótce na portalu będzie też 
mobilne studio.

Na czele stoi Kamil Zatoński, który 
przez blisko 6 lat był m.in. redaktorem na-
czelnym portalu Radia Piekary. Pracował 
też dla TVP3 Katowice i telewizji Nowa TV. 

W zespole jest m.in. Olga Krzyżyk, która 
przez ponad sześć lat pisała dla „Dziennika 
Zachodniego”, a także Kacper Jurkiewicz, 
który odszedł z „DZ” oraz Mateusz Terech 
studiujący dziennikarstwo na Uniwersyte-
cie Śląskim. Portal stawia na wideo i podca-
sty, dlatego w zespole znalazł się Grzegorz 

Bargieła, również pozyskany z „Dziennika 
Zachodniego” szef studia wideo. Redakcja 
współpracuje także z blogerką i podcasterką 
„Marta Czyta”, czyli Martą Paluch.  (RED)

ortal znaj je się po  a rese  
www.wkatowicach.eu. 

Dominik Koziarski
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KO KURS RZEDSI BIOR

„Kopalnia Start-upów” 
zaczyna kolejną szychtę
Katowice stawiają na młody biznes. Ka-
towickie start upy mają szansę spraw-
dzi  się w wyzwaniu postawionym przez 
miasto i zawalczy  o spore pieniądze, 
które pozwolą wdroży  ich pomysły 
w życie. Trwa nabór wniosków do kolej-
nej edycji „Kopalni Start upów”. W ciągu 
trzech lat decyzją prezydenta Marcina 
Krupy miasto przeznaczy na nagrody 
milion złotych. W tej edycji, jak w po-
przedniej, na laureatów czeka 33  tys. zł 
do podziału, w tym dwuletnie pakiety 
wynajmu biura w Miejskim Inkubatorze 

rzedsiębiorczości awa.Ink.
W ubiegłorocznej edycji pierwsze trzy 
miejsca zajęły projekty Maskup, �erapy-
Cave, Healthly. – Obecnie skupiamy się 
na stworzeniu produktu niosącego możli-
wie największą wartość, dostosowanego do 
oczekiwań i potrzeb społecznych. Nagroda 
pozwoli nam przyspieszyć i zintensyfiko-
wać działania, dzięki czemu będzie możliwe 
usprawnienie kontaktu pacjentów ze specja-
listami zajmującymi się zdrowiem psychicz-
nym – powiedziały Magdalena Zabiegaj 
i Urszula Oleś, które stworzyły aplikację 
�erapyCave. – Dzięki nagrodzie rozpocz-
niemy produkcję masową – kamień milowy 
w naszych działaniach, pozwalający na na-
wiązanie współpracy z dużymi markami 
modowymi i beauty – deklarowały Maria 
Pawińska i Julia Pawińska z firmy Maskup.

„Kopalnia Start-upów” to pierwszy 
w Polsce konkurs start-upowy organizowany 
w całości przez miejski samorząd. Stanowi 
on realizację jednego z punktów umowy 
z mieszkańcami Prezydenta Miasta Kato-
wice, w ramach którego samorząd ma wes-
przeć młode, innowacyjne firmy i stworzyć 
dla nich dogodne warunki rozwoju. Poza 
tym konkurs daje doskonałą diagnozę poten-
cjału rynku start-upowego w stolicy regionu.

– Katowice są znakomitym przykładem 
transformacji, która ma sens. Już w zeszłym 

roku mówiłem, że konkurs nadaje nowy 
wymiar pojęciu kopalni, gdzie zamiast 
węgla będziemy wydobywać innowacje 
i dobre pomysły. Pierwsza edycja pokazała, 
że warto inwestować w innowacyjne biz-
nesy, bo laureaci zeszłorocznej edycji sko-
rzystali nie tylko w sposób materialny, ale 
otwarło się też przed nimi wiele drzwi. Cie-
szę się, że ponownie udało nam się pozyskać 
wielu cenionych ekspertów, którzy wybiorą 
najlepsze projekty, ale też podzielą się swoim 
doświadczeniem w budowaniu biznesu 
z sukcesem – zachęca Marcin Krupa, pre-
zydent Katowic.

Zwycięzcy otrzymają 150 000 zł brutto, 
laureaci drugiego miejsca 100 000 zł brutto, 
a za uplasowanie się na najniższym stopniu 
podium – 80 000 zł brutto. W ramach nagrody 
otrzymają oni też dwuletnie pakiety najmu 

biura w Miejskim Inkubatorze Przedsiębior-
czości Rawa.Ink. „Kopalnia Start-upów” to 
nie tylko nagroda finansowa i nowoczesne 
biuro na dwa lata w Rawa.Ink, położonym 
w samym centrum i dającym spore możli-
wości. Laureaci korzystają na co dzień z sieci 
kontaktów Rawa.Ink i partnerów inkuba-
tora, a ta jest naprawdę rozległa. Konkurs 
jest platformą, którą można wykorzystać do 
zaistnienia na rynku, a przede wszystkim 
w świadomości praktyków biznesu, aniołów 
biznesu i funduszy VC, które przypatrują się 
procesowi konkursowemu.  (JG)

KA O I E IAS E  A O  
28 wizyt studyjnych uczniów klas II szkół 
podstawowych to tegoroczny plan na nową 
edycję programu Katowice Miastem achow-
ców. Odwiedzą pię  firm  B C Nieruchomo-
ści Johann Bros, Departament Store atry-
cja orfecka Bąk, abrykę „Wiertła Baildon” 
S. A., Sie  Badawczą ukasiewicz – Instytut 
Technik Innowacyjnych MAG, Stosowanie 
Maszyn Tadeusz Szwajca. Dzięki wizytom 
w firmach uczniowie stojący przed wyborem 
szkoły ponadpodstawowej mogą dostrzec 
możliwości związane z kształceniem bran-
żowym i  technicznym, co w perspektywie 
długofalowej zakłada większą dostępnoś  

wykwalifikowanych pracowników na lokal-
nym rynku pracy.
– odpisane porozumienia o współpracy z mia-
stem w programie Katowice Miastem achow-
ców świadczą o społecznej odpowiedzialności 
jako przedstawicieli lokalnego biznesu. Mam 
nadzieję, że poprzez ukazywanie atrakcyjnych 
perspektyw zawodowych przyczyniamy się do 
promowania kształcenia branżowego i tech-
nicznego wśród młodzieży, jak również wy-
posażamy uczniów w umiejętności związane 
z planowaniem ścieżki rozwoju, w szczególno-
ści dalszej edukacji oraz kariery zawodowej – 
mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. (JG)

System Informacji 
Miejskiej: pojawiają się
kolejne elementy

Pierwsze tablice Systemu Informacji Miej-
skiej z nazwami ulic oraz numeracją porząd-
kową mo na ju  zobaczy  w ródmieściu. 

a rynku pojawił si  kolejny element Sys-
temu Informacji Miejskiej – tablica infor-
macyjna dla przechodniów. W nast pnych 
miesiącach tablice pojawią si  w pozosta-
łych lokalizacjach.
Przypominamy o mo liwości bezpłatnego 
pozyskania tablic z numerem porządko-
wym budynku na wszystkie nieruchomości 
poło one w dzielnicy ródmieście oraz cz -
ści dzielnic Koszutka, ogucice, Dąb oraz 
Janów- ikiszowiec.

apraszamy właścicieli i zarządców, których 
budynki poło one są w tym pierwszym ob-
szarze wdro eniowym, do zapoznania si  
z projektem oznakowania ich nieruchomo-
ści link do projektu: linia-projekty.pl simka-
towice-adresy  i do składania wniosków 
o nieodpłatne wykonanie i monta  tablic 
adresowych Systemu Informacji Miejskiej 
wniosek równie  mo na pobra  pod powy -

szym linkiem . Wnioski wraz z oświadcze-
niem o prawie do władania nieruchomością 
nale y przesyła  na adres e-mail: zabezpie-
czenieruchu@mzum.katowice.pl.

istorie laureatów pierwszej edycji, którzy konsekwentnie rozwijają swoje pomysły, zdobywają nowe 
kontakty i notują pierwsze sprzedaże, pokazują, że warto wypełni  formularz i spróbowa  swoich sił
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Nabór zakończy się 7 lutego, a tydzień póź-
niej opublikowana zostanie lista finalistów. 
Laureatów poznamy w kwietniu. Więcej 
na stronie: kopalniastartupow.katowice.eu/.



12 www.katowice.euMIASTO

Często wspomina się o różnicach pokole-
niowych, jednak wiemy, że pewne sprawy 
nie zmieniają się z upływem czasu. Jedną 
z takich rzeczy jest radoś  uczniów z po-
wodu nadchodzących ferii zimowych. Je-
steśmy pewni, że młodzi katowiczanie za-
cierają z radością ręce, planując, co zrobi  
podczas czasu wolnego od szkoły. Jak co 
roku, z myślą o młodszych i starszych urlo-
powiczach, rząd Miasta i komórki mu pod-
ległe, przygotowali wiele atrakcji mających 
umili  czas zimowej przerwy. Oto najcie-
kawsze z nich.

DOBRE IADO O I 
DLA AŁY  I I KSZY

IŁO IK  BIAŁEGO
SZALE S A  

OR SA E ZKO Y 
To już cztery lata od pamiętnej akcji „Z górki 
na pazurki”, która potem w postaci projektu 
trafiła do katowickiego Budżetu Obywatel-
skiego i przyniosła drugie życie katowic-
kiej ślizgawce.

Obiekt jest oświetlony, na start prowa-
dzą schody z poręczami. Rynna toru na od-
cinku 186 metrów jest wyłożona igielitem, 
co pozwala z niego korzystać przez cały rok, 
wszystkie zakręty są odpowiednio wypro-
filowane. Całkowita długość to ponad 350 
metrów, co przy zimowym, sztucznym na-
śnieżaniu powoduje, że zjazdy mogą być im-
ponujące, a przy tym bezpieczne.

ERIE Z KSI K
Ferie z książką to akcja przygotowana z my-
ślą o młodych miłośnikach książek w wieku 

7–12 lat. W czasie wolnym od zajęć szkolnych 
przygotowano właśnie dla nich: warsztaty ar-
tystyczno-literackie oraz muzyczne, zajęcia 
parateatralne, seanse czytelnicze, podchody li-
terackie, gry literackie, spotkania oraz spacery 
miejskie tropem ważnych miejsc. Tegoroczna 
edycja akcji odbywać się będzie pod hasłem 
„Książkowa Rajza” w dniach od 14 do 19 lu-
tego oraz od 21 do 26 lutego w następujących 
lokalizacjach: Filia nr 3 (ul. Gliwicka 93), Filia 
nr 6 (ul. Bytomska 8A), Filia nr 12 (ul. Witosa 
18B), Filia nr 14 (ul. Piastów 20), Filia nr 16 (ul. 
Wajdy 21), Filia nr 23 (ul. Paderewskiego 65), 
Filia nr 25 (ul. Chrobrego 2), Filia nr 26 (ul. Go-
etla 2), Filia nr 32 (ul. Grzyśki 19A). Informacja 
o zajęciach i zapisach dostępna jest na stronie 
www.mbp.katowice.pl.

IE SKIE DO Y KUL URY
O wszystkich wypoczywających podczas 
przerwy zimowej nie zapomniały oczywi-
ście Miejskie Domy Kultury. MDK „Bogu-
cice-Zawodzie”, Dział „Bogucice” jako temat 
przewodni obrał sobie baśnie. Będziemy  tu 
uczestniczyć w grze terenowej „Królowa 
Śniegu”, weźmiemy udział w zajęciach re-
laksacyjnych i plastycznych „Stwórz postać 
z baśni „Królowa Śniegu”” czy zobaczymy 
baśniowy teatr muzyczny. MDK „Południe” 
to natomiast propozycja dla kinomanów: 
podczas odbywających się tu „Ferii z filmem” 
będzie można wziął udział w licznych ak-
tywnościach, m.in. w karnawale w kinie czy 
warsztatach teatralnych. MDK „Koszutka” to 
natomiast idealne miejsce dla podróżników. 
Nie wychodząc z Katowic, odwiedzimy tu Ja-
ponię, Meksyk, Francję, Wielką Brytanię czy 
Włochy. Wszystkie katowickie Domy Kul-
tury aż kipią od atrakcji, dlatego po więcej 
interesujących pozycji odsyłamy do naszego 
Informatora Kulturalnego na str. 19–23.

UZEA
Muzeum Historii Katowic zaprasza na warsz-
taty plastyczne i plastyczno-teatralne, takie jak: 
„Ozdobna ramka na Twoją fotografię”, połączone 
ze zwiedzaniem wystawy stałej: „W kamienicy 
mieszczańskiej. Codzienność i odświętność”, 
„Szkatułka pełna bibelotów”, podczas których 
uczestnicy zaprojektują pudełko ozdobne z uży-
ciem różnych materiałów plastycznych i zoba-
czą wystawę stałą „W kamienicy mieszczańskiej. 
U sąsiadów na pokojach lub w kuchni”, a także 
„Mały kostiumograf”, gdzie dzieci stworzą wła-
sne projekty kostiumów.

Zapraszamy również do Muzeum Ślą-
skiego na pełne przygód ferie zimowe. Pod-
czas ferii w Muzeum Śląskim dzieci, młodzież 
i dorośli poznają m.in. warsztat grafika, od-
kryją świat inspirowany postacią bohatera 
powieści Alfreda Szklarskiego oraz wezmą 
udział w warsztatach rysunku i malarstwa.

L SKI EA R LALKI 
I AK ORA A E EU  

Teatr Ateneum przygotował bogatą ofertę 
z myślą o uczniach. Dzieci w wieku 6–12 lat 
najbardziej zainteresować powinny warsz-
taty „Teatr pięciu zmysłów”. Nie zabraknie 
też fantastycznych spektakli, m.in. „Wielkie 
Gorące Szybkie Puff”, „Kopciuszek”, a także 
„Tkaczka chmur. Baśń o trzech Zorzach”.

KA O I E IAS O OGROD
Moc atrakcji przygotowało też Katowice Mia-
sto Ogrodów. Ewa Kokot zorganizuje „Future 
Artist – Pamiętniki nomadów”, podczas któ-
rych uczestnicy stworzą prace artystyczne na-
wiązujące do takich słów, jak: „droga”, „podróż” 
czy „cel”. Kolejna propozycja to „Tanecznie 

i tubowo – muzycznie kolorowo!”, czyli warsz-
taty muzyczne prowadzone przez pedagoga, 
kompozytora i organistę, Zdzisława Sumce-
rowicza. W KMO zobaczymy również wiele 
interesujących wystaw m.in. „Pole widzenia” 
ZPAP w Katowicach, „Nie z tego świata” Anny 
Szargut czy „Nina” Agaty Tomorowicz. 

S OR
Osoby tęskniące za lekcjami WF-u nie będą 
narzekać w tym roku na brak atrakcji. MO-
SiR przy ulicy Józefowskiej 40 przygotował 
dla nich razem z UKS GKS Katowice m.in. 
zajęcia z zapasów, akrobatyki czy ćwiczeń 
ogólnorozwojowych. Razem z UKS Katowice 
potrenujemy w tym miejscu również gimna-
stykę artystyczną, a także sztuki walki, KS 
Capoeira Camangula zorganizuje bowiem 
w MOSiR „Ferie z Capoeirą”. Tenisiści sto-
łowi powinni udać się do MOSiR-u przy ul. 
Gliwickiej 216, gdzie trzy razy w tygodniu 
odbędą się długie, czterogodzinne sesje ping-
-ponga. Pasjonaci piłki nożnej powinni obrać 
kierunek na ulicę Spółdzielczości 21, gdzie SP 
nr 56 w pierwszym tygodniu przerwy prowa-
dzi „Akademię Piłki Nożnej Katowice”. Dla 
preferujących sporty zimowe doskonałym 
wyborem okaże się natomiast „KS Edge Ska-
ting Academy” organizowane na lodowiskach 
Jantor, Jantor II, Murcki i Rynek.

A RAK E IL O E
Od 13 do 27 lutego dla najmłodszych Kino 
Kosmos szykuje wielkie otwarcie MIKRO-
KOSMOSu oraz Przedwiośnie ze sztuką. 
Podobnie - kino Światowid przygotowało 
najpiękniejsze filmowe historie, idealne 
na czas zimowych ferii i odpoczynku. Wię-
cej informacji na stronach kin oraz na Fil-
mowa.net

ERIE  IE IE  
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LIZGA KI OG L ODOS E
 LODO ISKA UR KI I RY EK 

Podobnie jak w latach ubiegłych na tych, którzy 
chcą rozruszać się w czasie ferii, na Rynku czeka 
lodowisko. Na sezonowej tafli o wymiarach 20 
na 20 metrów z uwagi na obostrzenia epide-
miczne obowiązuje 30-osobowy limit osób 
mogących jednocześnie korzystać z lodowiska. 
Podobnie jak w latach poprzednich lodowisko 
jest bezpłatne dla wszystkich posiadających 
swoje łyżwy. Dla osób bez własnego sprzętu 
działa płatna wypożyczalnia łyżew. – Lodowi-
sko planujemy utrzymać do końca lutego, chyba 
że warunki atmosferyczne pozwolą dłużej – 
mówi Daniel Muc, dyrektor MOSiR Katowice. 
Lodowisko czynne jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9.30–21.30, a w weekendy 
od godz. 8.00. Dodatkowe informacje:

wypożyczalnia działa w tygodniu w godz. 
14.00–20.00, 

lodowisko jest oświetlone i niezadaszone,
istnieje możliwość przebrania 

pod namiotem.
Zapraszamy również na lodowisko 

w Murckach. Czynne w tygodniu w godz. 
8.00–22.00 i w weekendy 12.00–22.00. Par-
king dla przyjeżdżających jest zlokalizowany 
w odległości 100 m, przy Przedszkolu nr 72. 
Dodatkowe informacje:

wymiary lodowiska 60 x 28 m,
lodowisko jest oświetlone i niezadaszone,
wypożyczalnia czynna pon.–pt. 16.00–

20.00, sob.–nd. 12.00–20.00,
możliwość przebrania łyżew 

pod namiotem,
dwie toalety typu toi toi,
możliwość dojechania autobusem: z 

dworca: 672 przystanek Murcki Rynek, z alei 
Korfantego: 1, 4, 14 na Murcki Wandy i 673 
na Murcki Bielska.

AUKA AZDY
Lekcje nauki jazdy będą prowadzone przez 
kluby UKŁ „Spin” i „Edge Skating Academy”. 
Instruktorzy zgodnie z harmonogramem, 
który zostanie opublikowany na profilu FB 
MOSiR Katowice będą prowadzić bezpłatne 
zajęcia dla wszystkich – zarówno początku-
jących, jak i chcących poprawić technikę jazdy.  

I E A RAK E
UKS „Carramba” – gimnastyka artystyczna
14–18 lutego, w godz. 9.00–15.00 
carramba.manager@gmail.com
UKS „Dąb” – gimnastyka artystyczna
21–25 lutego w godz. 9.00–15.00 
zawodydab@gmail.com
Hala Józefowska ul. Józefowska 40
Capoeira Camangula
21–25 lutego w godz. 10.00–12.00 
kontakt@capoeira.katowice.pl
ZUKS GKS Katowice – zapasy
21–25 lutego w godz. 12.00–14.00 
klub@zuks.pl
Hala OS Szopienice
UKS Szopienice – piłka nożna
14–17 lutego w godz. 12.00–16.00 
OS Szopienice Boisko
UKS Szopienice – Boisko Szopienice
14–18 lutego w godz. 8.00–15.00 
zarzad@uksszopienice.pl  

W tym szczególnym okresie pamiętajmy o zale-
ceniach sanitarnych. Wszystkie wydarzenia miej-
skie będą się odbywać z zachowaniem wszelkich 
obostrzeń i zaleceń, by każdy z uczestników mógł 
czuć się bezpiecznie oraz komfortowo.
Organizacja wydarzeń może być zależna od ak-
tualnych obostrzeń sanitarnych – prosimy 
o ich śledzenie.

ERIE  IE IE  
I EL E RE E AS ERS KA O I E 

Katowice ponownie 
stolicą światowego 
e-sportu

Jedna z największych imprez e sporto
wych na świecie – Intel treme Masters 
I M  – odbędzie się po raz dziesiąty 

w Katowicach od 25 do 2  lutego. ula 
nagród wynosi ,5 mln dolarów.
Po dwóch latach przerwy spowodowanych 
pandemią kibice powrócą do Spodka. Przy-
jadą tu najlepsi zawodnicy i drużyny z ca-
łego świata. W międzynarodowej lidze gier 
komputerowych ESL (Electronic Sports Le-
ague) rywalizować będą 24 drużyny w grze 
Counter-Strike: Global Offensive (CSGO), 
w tym Polacy oraz 36 zawodników w Star-
Craft II.

Finały Intel Extreme Masters są or-
ganizowane w stolicy woj. śląskiego od 
2013 roku. Jak podkreślali organizatorzy, 
w żadnym innym mieście impreza e-spor-
towa tej rangi nie była organizowana 10 
razy z rzędu. – Śmiało można powiedzieć, 
że Katowice stały się światową stolicą 
e-sportu, mekką e-sportu. Te mistrzostwa 
dały nam bardzo wiele, nakręciły spiralę 
ważnych wydarzeń rangi międzynarodo-
wej, odbywających się w Katowicach, takich 
jak szczyt ONZ – powiedział prezydent Ka-
towic, Marcin Krupa. Podkreślił, że organi-
zacja IEM przyczyniła się też do powstania 
idei Katowickiego Hubu Gamingowo-Tech-
nologicznego na terenach dawnej kopalni 
„Wieczorek”.

Wszystkie rozgrywki podczas tegorocz-
nego IEM Katowice odbędą się z udziałem 
publiczności. Całość wydarzenia będzie 
biletowana, co oznacza, że każda osoba 
chcąca wziąć udział w imprezie będzie mu-
siała posiadać wcześniej zakupiony bilet. 

Podczas tegorocznej edycji wydarzenia, ze 
względu na bezpieczeństwo, nie zostanie 
uruchomiona strefa IEM Expo. Ponadto 
każdy z uczestników będzie musiał posia-
dać ważny Unijny Certyfikat Covid.   (RED)

Szczegółowe informacje na stronie  
pro.eslgaming.com tour sc2 katowice  

Zobacz relację 
z konferencji 
zapowiadającej Intel 

treme Masters 
Katowice 2 22
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W połowie stycznia w Katowicach odbyła się 
konferencja prasowa poświęcona tegorocznej 
edycji I M
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Katowice – miasto plakatu
Maciej Szczawiński  Co zadecydowało 
o zmianie dotychczasowej formuły  Bien-
nale ma blisko sześ dziesięcioletnią trady-
cję, ale po raz pierwszy tak szeroko otwo-
rzono drzwi dla uczestników. W takich sy-
tuacjach zawsze istnieje ryzyko, że gościn-
noś  niekoniecznie przełoży się na arty-
styczne efekty...
Katarzyna Gawrych Olender  Wraz z Moniką 
Starowicz, współkuratorką Biennale, posta-
nowiłam zdecydowanie odświeżyć jego for-
mułę, bo, naszym i zresztą nie tylko naszym 
zdaniem, była już zdecydowanie anachro-
niczna. Począwszy od stosowania kryte-
rium „profesjonalizmu” (kategoria jawnie 
dziś rozmyta i nieprecyzyjna), po sam sys-
tem przyjmowania zgłoszeń. Proszę sobie 
tylko wyobrazić: 640 nadesłanych prac, 286 
wziętych pod obrady jury... Gdyby nie pomoc 
i system elektroniczny naszej katowickiej ASP, 
łatwo byśmy się pogubili. Zatem rzeczywi-
ście szerokie otwarcie, szansa dla młodych, 
zwłaszcza tych jeszcze „bez nazwiska”, ale tu 
się ma liczyć oryginalność, talent i umiejętno-
ści graficzne. Sam fakt ukończenia studiów 
artystycznych nie może być decydujący. 

ozumiem, że efekt spełnił oczekiwania, 
o czym zresztą przekonuje trwająca w BWA 
wystawa. zeczywiście powiało świeżością, 
mnóstwo nowych pomysłów, uję , koncepcji, 
bardzo wyra nie odzwierciedlona współcze-
snoś . A co z samą ideą plakatu
Otóż to! Jeśli spojrzeć na plakat w tej na-
prawdę głębokiej retrospektywie, czyli 
np. od pierwszego katowickiego Biennale 

w 1965 roku, to oczywiście widzimy efekt 
zmieniających się środków technicznych. Ale 
to przecież w dalszym ciągu obraz i dopeł-
niające go słowo, w pewnych przypadkach 
nawet niekonieczne. Porównując np. pracę 
Franciszka Starowieyskiego z 1965 roku 
i te dzisiejsze, tworzone przez nawet bardzo 
młodych autorów, wyraźnie widać, że rządzi 
nimi ta sama zasada.
Zadam ani pytanie poniekąd „dyżurne” 
w trakcie rozmów takich jak nasza  jaki jest 
wynik starcia  plakat kontra billboard  Czy ten 

pierwszy nie wyszedł czasem z tej potyczki 
mocno poturbowany
Billboard prawie zawsze jest komercyjny. 
Nie jest sztuką ideową, nie jest artystycznym 
namysłem nad zjawiskiem czy problemem 
kulturowo istotnym. Billboard pokrzykuje, 
plakat mówi raczej półgłosem, nieraz szep-
tem. Prowokuje do krytycznej refleksji, wy-
zwala skojarzenia, inspiruje inteligencję.
Ale w tzw. „obecnej sytuacji” szanse na takie 
oddziaływanie raczej marne. Za dużo innych 
impulsów, komunikatów i fabuł. 

Dlatego plakat musi odzyskać swoje te-
rytorium. Kiedyś, np. w czasach PRL-u, 
błyszczał na ulicach przede wszystkim 
dlatego, że wokół było szaro. Dzisiaj jego 
przestrzeń rzeczywiście się kurczy, ogra-
nicza do wybranych, „wyspecjalizowa-
nych” miejsc. Przeciętny człowiek tam 
nie zagląda. Plakat żyje chwilą, oddycha 
aktualnością, to jego specyfika. 
Dora noś  plakatu nie przekreśla chyba jed-
nak jego doniosłości  Nieprzypadkowo się 
mówi, że jest „kroniką świata”... 
Na pewno przez długi czas – był. Glo-
balnie i jakby mimowolnie, bo trzymał 
rękę na pulsie wydarzeń istotnych, takich, 
którymi żyła ulica, sztuka, polityka itd. 
Dzisiaj potrzebny jest mu nowy impuls, 
mam osobiście nawet pewien plan, który 
nazwałam „KATOWICE – MIASTO 
PLAKATU”. Nie wchodząc w szczegóły, 
chodzi zarówno o nawiązanie do prze-
świetnej tutejszej tradycji, jak i ożywienie 
samej formy, dodanie jej takiej właśnie 
„billboardowej” ekspansywności i dyna-
miki. Ostrzej! Mocniej! Bardziej agre-
sywnie! Niech mówi np. o zagrożeniach 
zdrowia, środowiska, ale też kultury, 
niech się o to upomina w swoim, ale 
uwspółcześnionym języku. 
Wystawa w katowickim BWA potrwa do koń-
ca lutego. Warto tam zajrze  i przekona  się 
na własne oczy, jak potężnym artystycznym 
potencjałem dysponuje ta dziedzina sztuki. 
To wciąż styl „niezależności i bystrości ro-
zumu”.  

EDUKA A UZY Z A

Uniwersytet grania na trąbce
Ile czasu trzeba, żeby nauczy  się gra  
na trąbce i zagra  koncert na scenie  
Cztery miesiące. rzynajmniej jeśli stu-
diuje się u najlepszych – na Katowickim 
Orkiestrowym niwersytecie udowym.
KOUL, bo tak nazywa się w skrócie ta 
niezwykła szkoła, działa już od dwóch lat. 
Główną siedzibę ma w Mieście Ogrodów 
przy placu Sejmu Śląskiego, ale najważniej-
sze „oddziały zamiejscowe” działają teraz 
w dwóch katowickich szkołach – SP nr 48 
im. Juliusza Ligonia w Murckach i Zespole 
Szkół i Placówek nr 2 na Załężu. 

To właśnie tam od 2020 roku kilku-
dziesięcioro uczniów bierze udział w uni-
kalnych zajęciach, które są esencją działań 
Uniwersytetu. W ramach zajęć dodatko-
wych spotykają się z instruktorami i muzy-
kami – Jarosławem Spałkiem i Krzysztofem 
Nowakowskim – i uczą się grać na trąbkach 
i cajonach (instrumentach perkusyjnych 
wyglądających jak drewniana skrzynka). 
Bez żmudnej nauki nut, w formie zabawy 
dostosowanymi do wieku instrumentami. 

I co najważniejsze – razem, jak mała, 
szkolna orkiestra.

KOUL to pomysł Miasta Ogrodów, 
które prowadzi program członkostwa Kato-
wic w Sieci Miast Kreatywnych UNESCO 

w dziedzinie muzyki. Inspiracją był po-
dobny program realizowany w  hiszpań-
skim mieście L’Hospitalet. Zarówno tam, 
jak i w Katowicach nie chodzi tylko o edu-
kację muzyczną, ale o korzyści społeczne. 

Dzieci, wspólnie muzykując, uczą się 
współpracy i komunikacji. Podczas kon-
certowania znikają różnice i bariery mię-
dzy uczniami. To także próba ożywienia 
i podtrzymania tradycji śląskich orkiestr dę-
tych, tak ważnych nie tylko w Katowicach. 
KOUL ma na tym polu pierwsze sukcesy – 
jeden z jego młodych studentów otrzymał 
trąbkę od swojego taty, dawnego muzyka 
orkiestry górniczej, i teraz uczy się muzyki 
na poważnie. 

Finałem każdej edycji KOUL, który 
trwa zwykle od września do grudnia, jest 
koncert na dużej scenie Miasta Ogrodów. 
Dzieci grają wtedy z muzykami z orkiestr 
dętych oraz dorosłymi amatorami, któ-
rzy w podobny sposób uczą się grania 
w Katowickiej Klinice Trąbki na zaję-
ciach w Mieście Ogrodów. Oba koncerty 
finałowe odbyły się, przez pandemię, bez 
publiczności. Dzięki temu jednak można 
je obejrzeć na profilu YouTube Miasta 
Ogrodów.    
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KATOWICE DLA SENIORA

ełnomocnik prezydenta 
ds. seniorów  Miasto dba 
o seniorów w czasie pandemii
Nowy rok 2022 na dobre zagościł w naszym 
życiu, ciągle jednak zadajemy sobie pyta-
nie, co nas czeka w najbliższej przyszłości 
i jak żyć w nowym roku, ale w obliczu sta-
rych problemów, z których pandemia jest 
tym najtrudniejszym.

Wszyscy marzą o normalności, szcze-
gólnie jednak seniorzy, dla których ostatnie 
dwa lata były czasem poważnych ograni-
czeń, samotności i odchodzenia najbliż-
szych. Często spotykam się z pytaniem 
osób starszych, co dalej z naszym funkcjo-
nowaniem w mieście. Otóż miasto wyko-
nuje swoje zadania względem seniorów bez 
zakłóceń, mając na uwadze wspieranie i ak-
tywizowanie ich.

W grudniu na sesji Rady Miasta została 
przyjęta uchwała w sprawie Miejskiego 
Programu „Katowicki Senior w Mieście” 
na lata 2022–2027. Obecny rok jest pierw-
szym rokiem realizowania tego programu, 
którego wykonawcami są m.in. wydziały 
Urzędu Miasta, MOPS, organizacje poza-
rządowe. Głównym  jego celem jest aktywi-
zacja osób starszych oraz wsparcie i pomoc 
tym, którzy ze względu na wiek, borykają 
się z różnego rodzaju chorobami, ograni-
czeniami ruchowymi czy psychicznymi. 
Program ten jest kontynuacją wcześniej-
szego z lat 2016–2021, poszerzony o nowe 
zadania-inicjatywy.

Przykładowo, w styczniu pracę pod-
jęły, wprawdzie w ograniczonym zakresie, 
kluby seniora, popołudniowe kluby spo-
łecznościowe przy DPS-ach, istnieje możli-
wość korzystania z usług „złotej rączki”, tj. 
bezpłatnych, drobnych napraw domowych, 
funkcjonuje „Srebrna Książka dla Seniora”, 
czyli dowóz książek z biblioteki miejskiej 
osobom z ograniczeniami ruchu, są czynne 
telefony: Srebrny Telefon ( tel. 32 251 69 00), 
za pośrednictwem którego można uzyskać 
informacje na temat możliwości wsparcia 
osób starszych oraz realizowanych progra-
mów na terenie miasta, a także Telefon Za-
ufania dla Seniorów (tel. 796 970 686), przy 
którym życzliwe seniorki-wolontariuszki są 
gotowe wysłuchać i porozmawiać z dzwo-
niącymi, samotnymi seniorami. Emerytów, 
którzy chcieliby wykorzystać swoje kom-
petencje i podjąć pracę zawodową, zaprasza 
Powiatowy Urząd Pracy do udziału w pro-
jekcie pod nazwą Inkubator Zawodowej Ak-
tywizacji Seniora (tel.  32 4798567).

W najbliższym czasie opublikowane zo-
staną wyniki konkursu ofert zadania „Inte-
gracja i aktywizacja osób starszych, w tym 
kombatantów i osób represjonowanych po-
przez wspieranie działań na rzecz integracji 
i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecz-
nym seniorów” i wtedy organizacje, których 
oferty wygrały, będą przyjmowały seniorów 
do realizacji tychże zadań.

Ograniczeniem w korzystaniu z propo-
zycji miasta czy organizacji pozarządowych 
jest ciągle aktywny COVID-19, którego ab-
solutnie nie można lekceważyć. Proponując 

seniorom aktywność, udział w różnorod-
nych zadaniach, przypominam równo-
cześnie o zachowaniu ostrożności, z czym 
wiąże się przede wszystkim przestrzeganie 
dystansu, dezynfekcja i noszenie  maseczek.

Wzrastająca liczba zakażeń może być 
przyczyną odwołania niektórych zajęć dla 
seniorów, dlatego ważne jest, by przed pój-
ściem na wybrane zajęcia, zdobyć  informa-
cję o ich realizacji. 

 R PKI WI , P OMO IK 
PR D  DS. S IOR W

Oferta Miejskiego Ośrodka 
omocy Społecznej

Miasto Katowice oraz Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej zapraszają mieszkańców 
w wieku senioralnym do udziału w zajęciach.

W ramach projektu „Centrum Spo-
łecznościowe Nasze Załęże – II etap” 
zaplanowano

 lutego o godz. .
– „Senior online” – zajęcia komputerowe,

 lutego o godz. 6.
– „Senior w działaniu” – wyjście na kręgle,

5 lutego o godz. .  – „Senior w 
działaniu” – warsztaty kulinarne,
2  lutego o godz. .
– „Senior w podróży” 
– wyjazd do Sztolni Królowej Luizy,
24 lutego 2 22 r. o godz. .
– „Senior online” 
– warsztaty komputerowe.
Osoby zainteresowane udziałem w pro-

jekcie prosimy o kontakt z Dominiką Szoł-
tysik, Judytą Wolną oraz Rafałem Ićkiem.

Adres  Katowice, ul. Gliwicka 92/1
Telefony kontaktowe  502 032 688, 503 

805 269, 501 242 787
Realizator  MOPS

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

2, , 6, 23 lutego w godz. . – 2.
– Nordic Walking lub „Luźne gadki przy 
kawie” – w zależności od pogody,

7 lutego w godz. .3 – 3.3
– warsztaty kulinarne dla seniora,

8 lutego w godz. . – 5.  
– „Senior online”,

4 lutego w godz. 2. – 4.3  – spo-
tkanie z kinem polskim w Kinie „Komos”,

5 lutego w godz. . – 5.  
– „Senior online”,

24 lutego w godz. 5. – .3  
– spotkanie karciane i planszówkowe,

28 lutego w godz. .3 – 3.3
– warsztaty z hortiterapii: „Kokedama”.

Osoby zainteresowane udziałem w pro-
jekcie prosimy o kontakt z Kariną Ploch-
-Oleksy, Anną Wołoch, Markiem Mierzwą, 
Blanką Hasterok.

Adres  Katowice, ul. Markiefki 64 oraz 
Markiefki 68

Telefony kontaktowe  502 032 604, 720 
779 447, 502 032 544, 503 805 218

W ramach projektu „Centrum Spo-
łecznościowe w Nikiszowcu – II etap”  
zaplanowano

7 lutego o godz. .  – spotkanie Klubu 
Społecznościowego „Senior w działaniu” – 
gry karciane,

 lutego o godz. .3  – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w działa-
niu” – warsztaty rękodzieła,

4 lutego o godz. .  – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w działa-
niu” – gry karciane,

2  lutego o godz. .  – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w działa-
niu” – gry karciane,

25 lutego o godz. .3  – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w działa-
niu” – warsztaty rękodzieła,

28 lutego o godz. .  – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w działa-
niu” – gry karciane.

Osoby zainteresowane udziałem w pro-
jekcie prosimy o kontakt z Barbarą Mizerą.

Adres  Katowice, ul. Szopienicka 58
Telefon kontaktowy  502 032 623

W ramach projektu „ rogram Aktywno-
ści okalnej Wełnowiec Józefowiec i Dąb” 
realizowanego przez Miasto Katowice – 
Miejski Ośrodek omocy Społecznej dla 
seniorów zaplanowano

 lutego o godz. .  – Klub Społecz-
nościowy „Strefa Seniora” – joga dla osób 
w wieku senioralnym,

3 lutego o godz. .  – Klub Spo-
łecznościowy „Strefa Seniora” – trening 
umiejętności społecznych – doświadczenia 
życiowe – ciężki bagaż czy cenny skarb?

8 lutego o godz. .  – Klub Społecz-
nościowy „Strefa Seniora” – joga dla osób 
w wieku senioralnym,

 lutego o godz. .  – Klub Społecz-
nościowy „Strefa Seniora” – walentyn-
kowa kreatywna kawka,

5 lutego o godz. .  – Klub Społecz-
nościowy „Strefa Seniora” – joga dla osób 
w wieku senioralnym,

22 lutego o godz. .  – Klub Społecz-
nościowy „Strefa Seniora” – joga dla osób 
w wieku senioralnym.

Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie prosimy o kontakt z Jolantą Le-
gierską-Rygiel, Magdaleną Michałek, Kata-
rzyną Schröder.

Adres  Katowice, ul. Kotlarza 10b
Telefony kontaktowe  32 416 22 66, 725 

161 463, 720 776 381. 

owiatowy rząd racy zaprasza emerytów, którzy chcieliby wykorzysta  swoje kompetencje i podją  pracę zawodową, do Inkubatora Zawodowej 
Aktywizacji Seniora
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KATOWICE W SKRÓCIE
Zgłoś ródło ogrzewania 
do Centralnej widencji 

misyjności Budynków
Od 1 lipca 2021 roku właściciele i zarządcy 
budynków mają obowiązek zgłoszenia źró-
dła ogrzewania do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków. Deklaracje można 
składać zarówno elektronicznie, jak i bez-
pośrednio w CEEB lub urzędzie gminy.
Terminy

deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uru-
chomionych od 1 lipca 2021 roku należy 
składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomie-
nia źródła ogrzewania,

deklaracje dotyczące źródeł ciepła uru-
chomionych przed 1 lipca 2021 roku należy 
składać do 30 czerwca 2022 roku.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Wię-
cej informacji na stronie www.gunb.gov.pl/

Tarcza antyinflacyjna
Dodatek osłonowy  Kto skorzysta ze 

wsparcia? Gdzie składać wnioski?
Od 5 stycznia mieszkańcy Katowic 

mogą składać wnioski o realizację dodatku 
osłonowego. Jest on elementem rządowej 
tarczy antyinflacyjnej i ma na celu zniwe-
lowanie wzrostu cen energii, gazu, a także 
żywności. Dodatek osłonowy przysługuje 
gospodarstwu domowemu, którego prze-
ciętne miesięczne dochody nie przekraczają 
2100 zł (netto) w gospodarstwie jednooso-
bowym albo 1500 zł na osobę w gospodar-
stwie wieloosobowym.

Mieszkańcy Katowic, aby otrzymać 
dodatek osłonowy, mogą składać wnioski 
w Terenowych Punktach Pomocy Społecz-
nej w Katowicach lub elektronicznie za po-
średnictwem portalu ePuap. Wnioski należy 
złożyć nie później niż do 31 października 
2022 roku.
Wysokości dopłat

jednoosobowe gospodarstwo otrzyma 
400/500* zł przy założeniu, że jej dochód 
nie przekroczy 2100 zł,

gospodarstwo 2–3-osobowe otrzyma 
600/750* zł przy założeniu, że dochód nie 
przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,

gospodarstwo 4–5-osobowe otrzyma 
850/1062,50* zł przy założeniu, że dochód 
nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,

gospodarstwo równe lub większe niż 
6-osobowe otrzyma 1150/1437,50* zł przy 
założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł 
miesięcznie na osobę.

* Kwoty dofinansowania są uzależnione od 
źródła ogrzewania. W przypadku ogrzewa-
nia na paliwo stałe, które zostało wpisane do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków, kwota dodatku osłonowego jest wyższa.

Gdy dochód gospodarstwa przekracza 
kryterium dochodowe, obowiązuje tzw. 
zasada „złotówka za złotówkę”. Wówczas 
kwota dodatku jest pomniejszana o kwotę 
tego przekroczenia.  

Wypłata dodatków będzie realizowana 
w dwóch ratach, tj. do 31 marca i do 2 grud-
nia dla tych osób, które złożyły wniosek do 

końca stycznia. Osobom, które złożą wnio-
sek do 31 października, wypłata zostanie 
zrealizowana w całości do 2 grudnia.

zczegółowe in or acje na te at o atk  
osłonowego s  ostępne na stronie www.

ops.katowice.pl  a tak e po  n ere  te-
le on :  oraz    wew. 

 i .
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Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 r. 
wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego 500+ należy składać do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bie-
żące świadczenia wychowawcze przyznane 
do 31 maja 2022 r. będą nadal wypłacane 
przez MOPS.

Wnioski będą przyjmowane przez ZUS 
wyłącznie w formie elektronicznej, a wy-
płaty realizowane jedynie bezgotówkowo 
na wskazany przez wnioskodawcę numer 
rachunku bankowego.

Miejski zecznik 
Konsumentów wyjaśnia  
nowy standard nadawania 
telewizji naziemnej

Oglądacie telewizję, ale nie macie anteny 
satelitarnej lub kablówki? Oznacza to, 
że korzystacie z telewizji naziemnej, którą 
czekają w tym roku spore zmiany. 

Rozpoczyna się proces zmiany stan-
dardu nadawania naziemnej telewizji cyfro-
wej. Zacznie do nas trafiać sygnał w nowym 
standardzie DVB-T2/HEVC.  Zmiana bę-
dzie wprowadzana etapami w kolejnych re-
gionach. Na Śląsku zacznie obowiązywać 
od 22 maja.

Dla przeważającej części odbiorców 
zmiana ta jest bez znaczenia. Te osoby, które 
odbierają telewizję satelitarną lub kablową, 
nawet jej nie zauważą. 

Problem będzie dotyczył odbiorców 
telewizji naziemnej. Osoby te, jeśli uży-
wają telewizorów nieprzystosowanych 
do nowego standardu nadawania, będą 
musiały zastosować odpowiedni deko-
der/tuner. Jeżeli zamierzasz zakupić 
nowy odbiornik telewizyjny, musi on 
być przystosowany do odbioru w nowym 
standardzie DVB-T2, aby móc odbierać 
telewizję naziemną.

Powiadom o tych wymaganiach sprze-
dawcę telewizora przed dokonaniem za-
kupu! 

Więcej na 
www.go .pl we t .

Jak samodzielnie 
sprawdzi , 
czy telewizor jest 
przygotowany 
do zmian  Zobacz, 
skanując kod   

LISTY DO REDAKCJI
osiadanie psa to obowiązek 

i odpowiedzialnoś
Szanowna Redakcjo, piszę do Was w sprawie, 
która od dłuższego czasu leży mi na sercu. Sy-
tuacja ta ma miejsce na wielu osiedlach naszego 
miasta. Chciałam poruszyć temat niezbierania 
odchodów po swoim pupilu. 

Liczba kup, które rosną na naszych trawni-
kach, jest niewyobrażalnie duża. Zupełnie jakby 
właściciele piesków wierzyli, że kupki ich zwie-
rzaków zdobią osiedle jak piękne kwiatki. Nie-
stety tak nie jest. Obraz osiedla, który uzyskujemy 
dzięki niesprzątającym właścicielom psiaków, jest 
smutny i straszny dla oka. Ludzka przyzwoitość 
w tym temacie i kultura jest na poziomie zupełnie 
grubo poniżej zera. Właściciele czworonogów trak-
tują trawnik między blokami (a co gorsza również 
i chodniki) jako publiczną toaletę dla ich piesków 
i nie sprzątają po swoich zwierzakach, a jest to 
przecież część wspólna wszystkich mieszkańców. 
Trawnik czy chodnik to miejsce, gdzie swobodnie 
każdy z nas powinien przejść, gdzie dzieci mogą 
biegać i szaleć, a tymczasem dzięki niesubordyno-
wanym i niewychowanym właścicielom psów jest 
to miejsce pełne kup i smrodu. Przecież zarówno 
dobre wychowanie, ale i prawo wymaga posprząta-
nia po swoim „czworonożnym przyjacielu”. Pragnę 
tutaj podkreślić, że to nie pies, który ma potrzebę 
się załatwiać, jest winowajcą tej sytuacji, tylko 

właściciel, który wykazuje się chamstwem i bra-
kiem szacunku dla współmieszkańców. Zwracając 
spokojnie uwagę właścicielom, spotykam się wy-
łącznie z atakami agresji albo totalną ignorancją.

Dlatego nawołuję i proszę o poszanowanie siebie 
nawzajem, ale i też terenów, wokół których miesz-
kamy. Liczę, że wygra w końcu ludzka przyzwoitość 
i kultura, a każdy właściciel psa bez problemu będzie 
w stanie schylić się po kupkę swojego pupila. Proszę 
walczmy o ładne i czyste osiedla razem.

Z pozdrowieniami
ANNA Z GISZOWCA   

Odpowied  redakcji
Pozostaje nam zgodzić się z Panią. Z naszej 
strony przypomnimy jeszcze: właściciele 
i opiekunowie zwierząt domowych są zo-
bowiązani do niezwłocznego uprzątnięcia 
zanieczyszczeń spowodowanych przez te 
zwierzęta w miejscach publicznych prze-
znaczonych do użytku publicznego – 
za niedopełnianie tego obowiązku Straż 
Miejska może ukarać mandatem w wyso-
kości do 500 złotych.

Właściciel psa, widząc strażnika, za-
wsze sprząta, nawet jeśli miałby to zrobić 
za pomocą... zwykłej chusteczki higienicz-
nej. Niestety, po oddaleniu się strażników 
problem powraca, znów opiekunowie psów 

„zapominają”, że posiadanie psa to obowią-
zek i odpowiedzialność.

Pozostawienie psiej kupy  na chodniku 
czy trawniku, to przejaw braku kultury i lek-
ceważenia innych mieszkańców, ale również 
niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia. 
W odchodach czworonogów znajduje się wiele 
drobnoustrojów i bakterii, które stanowią po-
tencjalne zagrożenie epidemiologiczne. 

Przypominamy też, że psie odchody 
można wrzucać do zwykłych koszy 
na śmieci, nie są odbierane i utylizowane 
oddzielnie. Właściciele psów powinni 
o tym pamiętać!

Zamknięte przejście pod 
ul. szczyńską w Giszowcu

Wyburzono przejście podziemne na Giszowcu 
i teraz, aby jechać do Tychów, trzeba iść około 
kilometra na przystanek do kolejnego przejścia. 
Inwalidzi, starsi i matki z wózkami nie dadzą 
rady. Inwestor ma ludzi w nosie. Teraz ludzie 
latają między samochodami na drodze szybkiego 
ruchu, zaraz będzie nieszczęście.

Odpowied  redakcji
W ramach rozbudowy węzła DK81 z DK86 
wykonywana jest przebudowa dwóch przejść 

podziemnych pod ul. Pszczyńską. Tam, gdzie 
znajdowały się dotychczasowe przejścia, bu-
dowane są całkowicie nowe konstrukcje. 
Prace zostały zaplanowane tak, żeby za-
wsze przynajmniej jedno z przejść pozostało 
otwarte dla przechodniów. Do dnia dzisiej-
szego została wykonana konstrukcja przejścia 
T5B (na wysokości parku rozrywki Guliwer), 
oraz połowa przejścia T5A (na wysokości 
przystanków Giszowiec Osiedle). 

Ostatnim etapem jest wykonanie segmen-
tów przejścia T5A pod jezdniami wschodnimi. 
Z powodu remontu konieczne było zamknię-
cie przejścia i przekierowanie pieszych do 
przejścia T5B. Z uwagi na to, że przejście 
T5B zlokalizowane jest w południowej części 
przebudowanego odcinka ul. Pszczyńskiej, 
uruchomiono dodatkowy chodnik tymcza-
sowy w ciągu ul. Kolistej pod ulicą Pszczyń-
ską, tak żeby mieszkańcy części osiedla mieli 
możliwość przejścia przez ulicę Pszczyńską 
najkrótszą możliwą w tym momencie drogą. 
Przepraszamy za chwilową reorganizację 
ruchu – przeprowadzenie niezbędnych prac 
bez zamknięcia ruchu byłoby niemożliwe. Do 
przechodniów apelujemy o ostrożność i roz-
wagę. Przechodząc przez jezdnię w niewyzna-
czonym do tego miejscu, można zyskać kilka 
minut, jednak można też stracić życie! 



17www.katowice.eu MIASTO

RANKINGI

Katowickie licea wysoko 
w rankingu Perspektywy 2022
Miesięcznik „ erspektywy” przedstawił 
wyniki rankingu szkół ponadgimnazjal-
nych na rok 2 22. Nie zabrakło w nim 
również katowickich placówek. Szczegól-
nie wysoko uplasowało się III O im. Ada-
ma Mickiewicza, a także Technikum nr  

ląskie Techniczne Zakłady Naukowe .
To już 24. raz, kiedy miesięcznik „Perspek-
tywy” prezentuje zestawienie najlepszych 
liceów i techników z całej Polski. Redak-
cja na podstawie wyliczeń m.in. sukce-
sów w olimpiadach, matur, a w przypadku 
techników również egzaminu zawodowego 
corocznie określa, które z polskich szkół 
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych 
najlepiej przygotowały uczniów do opusz-
czenia swoich murów. 

Aż 10 katowickich szkół otrzymało w tym 
roku oficjalny Znak Jakości od redakcji „Per-
spektyw”. 5 złotych, 3 srebrne i 2 brązowe. 
Z liceów najlepiej poradziło sobie III LO im. 
Adama Mickiewicza, zajmując wysokie, 19. 
miejsce w ogólnopolskim rankingu, i 2. miej-
sce w rankingu wojewódzkim. W następnej 
kolejności uplasowało się VIII LO z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodow-
skiej-Curie: 103. w Polsce i 11. w woj. śląskim. 
Katowickie podium zamknęło natomiast I LO 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja 
Kopernika, na miejscach 141. i 14.

W przypadku techników dobre, 23. miej-
sce w rankingu ogólnopolskim zajęło tech-
nikum nr 17 (ŚTZN). Kolejne było ZSPS 
im. J. Rymera, które w ciągu jednego roku 
skoczyło z 221. pozycji na miejsce 86. ran-
kingu. Technikum nr 18 ulokowano nato-
miast na 212. pozycji w Polsce.

Katowickie szkoły wyjątkowo dobrze po-
radziły sobie w olimpijskiej części rankingu. 
Aż 4 szkoły z naszego miasta uplasowały się 
w pierwszej setce najlepszych olimpijskich 
szkół w Polsce. Są to kolejno: III LO im. Adama 
Mickiewicza – miejsce 15., VIII LO z Oddz. 
Dwujęz. im.  Curie – 68., Technikum nr 1 – 
70., oraz I LO z Oddz. Dwujęz. im. Mikołaja 
Kopernika – miejsce 96. (KK)

Więcej na .licea.perspektywy.pl rankings.

S A ER O YSI LE IU

„Historia katowickiego osiedla”
Jednak to, co bliskie i dotykalne, bierze górę nad 
tym, co dalekie

D US  S W K

Do prac nad książką „Tysiąclecie. Historia ka-
towickiego osiedla” zaproszony zostałem przez 
dyrektora Muzeum Historii Katowic – dr. Jacka 
Siebla. Opracowanie pomyślano jako kolejną 
odsłonę cyklu prezentującego dzielnice Kato-
wic. Nie jest to oczywiście w żadnym wypadku 
wyczerpująca historia tego miejsca. To zaled-
wie skromny zarys, szkic, rekonesans, zapro-
szenie do pogłębienia badań. Z oczywistych 
względów zwróciłem uwagę przede wszystkim 
na kwestie architektoniczne tego unikatowego 
w skali Polski osiedla. Rychło dostrzegłem, 
że potraktowane ono zostało przez twór-
ców jako plastycznie skomponowana całość, 
w której z założenia dominować miała zieleń. 
Aleksander Franta ujął podstawowe założenia 
w dwóch jakże charakterystycznych słowach: 
„luźno i wysoko”. Starałem się ponadto wskazać 
na obecność dwóch rzymskokatolickich para-
fii oraz ważniejszych funkcjonujących na osie-
dlu instytucji, a przede wszystkim oddać głos 
jego mieszkańcom. Niestety ów ostatni wątek 
w książce z konieczności pozostał wybiórczy 
i skromny, a przecież ze wszech miar zasłu-
guje na uwagę i rozwinięcie. Właśnie w wy-
powiedziach osób emocjonalnie związanych 
z tym miejscem wybrzmiewa ono najgłębiej. 
Najbardziej paląca kwestia, czekająca dopiero 
na swoich badaczy i autorów, to problematyka 

socjologiczna, którą w książce zaledwie zasy-
gnalizowałem, to frapujące zagadnienie do-
maga się bowiem gruntownych badań. 

Wiele wydarzeń, zakątków, a przede 
wszystkim biografii siłą rzeczy również nie 
znalazło odzwierciedlenia w tej niewielkiej 
publikacji. Mam też świadomość, że każdy 
ma prawo zapamiętać to, co widział i przeżył, 
inaczej, niż opowiedziana została ta historia 
i dla każdego inne kwestie są ważne. Starali-
śmy się jednak, by każdy, kto weźmie do ręki 
książkę, poczuł się zaproszony do odwiedzenia 
tego zdumiewającego architektonicznie oraz 
społecznie zjawiska, jak to ująłem w rozdziale 
„Spacerując”: „małego centrum świata, miej-
sca dni powszednich i świętowania, ale też in-
spirującej przestrzeni dla książkowych fabuł, 
a nawet planu filmowego”. A jego mieszkańcy 
– dawni, obecni i przyszli zyskać mogą pew-
ność, że żyją w przestrzeni szczególnej, o którą 
dbałość zawsze owocowała i owocować będzie 
wzrastającym poczuciem tożsamości i satys-
fakcji. (JACEK KUREK)

Zdobąd  książkę
Dla naszych czytelników mamy zabawę, 
w której można zdobyć nową publikację. 
Wystarczy do 11 lutego na adres mailowy 
konkurs@katowice.eu wysłać kilka zdań 
o swoim wspomnieniu związanym z historią 
Osiedla Tysiąclecia. Najciekawsze wypowie-
dzi nagrodzone zostaną książką „Tysiąclecie. 
Historia katowickiego osiedla”.

MPGK

Nowy harmonogram odbioru odpadów w Katowicach
System przetwarzania odpadów w Kato-
wicach jest jednym z najnowocześniej-
szych w kraju. Operator oferuje szereg 
udogodnień ułatwiających mieszkańcom 
korzystanie z usług w formie zdalnej. 
Pomaga w tym m.in.: harmonogram odbioru 
odpadów z generatorem, umożliwiającym do-
łączenie informacji o terminie wywozu do 
własnego kalendarza. Jakiś czas temu unowo-
cześniona została strona internetowa MPGK, 
na której znajduje się m.in. formularz do elek-
tronicznego zgłaszania odbioru kontenerów 
i worków typu big-bag oraz przyjazny infor-
mator o zasadach selektywnej zbiórki odpa-
dów. Rozwiązania te pozwalają zaoszczędzić 
czas i znacznie usprawniają pracę.

Co ważne, od początku tego roku zmie-
nił się harmonogram odbioru odpadów – 
można go sprawdzić na stronie www.mpgk.
com.pl. Harmonogram w prosty sposób 
można dodać też do kalendarza w telefonie 
komórkowym, tak by nigdy nie przegapić 
terminu odbioru odpadów!

Co zrobi  z choinką po świętach
Początek roku to dobry moment, by przypo-
mnieć o tym, co zrobić z choinką po świę-
tach. W Katowicach choinki naturalne są 

odbierane w lutym. Z nieruchomości jedno-
rodzinnych odbiór nastąpi przy pierwszym 
terminie odbioru odpadów ulegających bio-
degradacji. W przypadku nieruchomości 
wielorodzinnych przy pierwszym terminie 
odbioru odpadów wielkogabarytowych.

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

Odbiór elektroodpadów
Przy okazji przypominamy, że od ubiegłego 
roku mieszkańcy Katowic mogą bezpłatnie 
korzystać z bezpośredniego odbioru zuży-
tych sprzętów z mieszkań i domów jedno-
rodzinnych. Wysłużone pralki, lodówki, 
telewizory i inne, zalegające elektroodpady, 
można sprawnie usunąć z gospodarstw 

domowych – usługę w ramach tzw. opłaty 
śmieciowej na zlecenie Urzędu Miasta uru-
chomiło Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej w Katowicach.

Mieszkańcy mają dwie możliwości sko-
rzystania z nowej usługi – poprzez kontakt 
telefoniczny (pod numerem telefonu: 12 292 
66 66) lub za pomocą formularza zgłosze-
niowego, znajdującego się na stronie inter-
netowej www.elektrosmieciarka.pl.

W 2021 roku odebrano w Katowicach 
prawie 300 ton zużytych urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych. Statystyczny 
Polak generuje obecnie prawie 10 kilogra-
mów elektrośmieci rocznie, a liczby te re-
gularnie rosną. 

Możliwość pozbycia się zużytego 
sprzętu elektronicznego bez wyjścia z domu 
to spore udogodnienie. Elektroodpady 
(a także m.in. opony z samochodów osobo-
wych, odpady wielkogabarytowe czy gruz) 
nadal można w każdej chwili zawieźć do 
jednego z czterech, funkcjonujących na te-
renie Katowic, Gminnych Punktów Zbiórki 
Odpadów. Zużyty sprzęt RTV/AGD można 
także oddawać w sklepach podczas zakupu 
nowego sprzętu. Wówczas koszt odbioru 
jest wliczony w jego cenę.  (JG)

ABLI A KU A I I
KS. JANA MACHY

Błogosławiony ks. Jan Macha został upa-
miętniony tablicą pamiątkową. roczystoś  
poświęcona uhonorowaniu błogosławione-
go odbyła się 8 stycznia na skwerze nazwa-
nym imieniem kapłana, który znajduje się 
u zbiegu ul. Mikołowskiej i Wincentego ola. 
Beaty kowany kilka miesięcy temu ks. Jan 
Macha to polski działacz społeczny i kon-
spiracyjny. odczas wojny zorganizował 
szeroko zakrojoną akcję niesienia pomocy 
humanitarnej dotkniętej koszmarem wojny 
ludności cywilnej Górnego ląska, która do-
łączyła pó niej do struktur polskiego pań-
stwa podziemnego. Ks. Jan Macha został 
zdekonspirowany, aresztowany i rozstrze-
lany 2 grudnia 42 roku. W pożegnalnym 
liście napisał  „ mieram z czystym sumie-
niem. yłem krótko, lecz uważam, że cel 
swój osiągnąłem. Nie rozpaczajcie ”. 

Na zdjęciu bp. Marek Szkudło oraz wice-
prezydent Waldemar Bojarun
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Dyskogra  a Zespołu piewaków Miasta 
Katowice „Camerata Silesia” ob  tuje 
w wybitne nagrania doceniane przez 
melomanów za wykonawczą perfek

cję i wyróżniane najważniejszymi nagrodami.
Wystarczy przypomnieć, że w dwóch ubiegłych 
latach z uroczystości rozdania Fryderyków Anna 
Szostak – dyrektor i dyrygent chóru – wracała 
z charakterystyczną uskrzydloną statuetką za 
płyty założonego przez siebie zespołu. To nie 
wszystko – Fryderyka zdobył też w 2020 roku 
ogromny box płytowy „100 na 100” dokumen-
tujący ostatnie sto lat muzyki polskiej, w którego 
powstanie zaangażowana była Camerata. Co da-
lej? Na początek 2022 roku katowiccy śpiewacy 
przygotowali płytę z opracowaniami pieśni ludo-
wych autorstwa Henryka Mikołaja Góreckiego.

Odniesione w ciągu ostatnich dwóch 
lat wielkie sukcesy w postaci Fryderyków 
za płyty „Camerata Silesia Sings Silesian 
Composers” i „Przez łzy” i aż czterech nomi-
nacji do tej nagrody zbiegły się w czasie z 30. 
rocznicą powstania zespołu. Plany hucznego 
świętowania pokrzyżować mogła pande-
mia, jednak po wprowadzeniu lockdownu 
natychmiast zdecydowano o przeniesieniu 
jubileuszowych występów do sieci. Poza spe-
cjalnymi, okolicznościowymi koncertami, 
w formule online odbywały się też m.in. tra-
dycyjne, przyciągające zwykle do kościoła 
św. św. apostołów Piotra i Pawła tłumy ka-
towiczan, muzyczne misteria „Miserere mei 
Deus – Muzyka na Wielki Piątek”.

W przestrzeni internetowej koncerty 
dotarły do dziesiątków tysięcy odbior-
ców. Znaleźli się wśród nich sławni an-
gielscy kompozytorzy, których muzykę 
wykonywała podczas tych koncertów Ca-
merata – James Whitbourn i Roxanna Pa-
nufnik. Wysłuchawszy własnych utworów 
w interpretacji katowickiego chóru, wypo-
wiadali się o jego klasie z wielkim uznaniem. 
Dużą popularność zdobyło też nagranie pie-
śni „W krzyżu cierpienie”, zarejestrowane 
przez śpiewaków za pomocą… smartfonów, 
efektownie zmontowane i udostępnione 
na oficjalnym koncie YouTube Cameraty.

W drugiej połowie 2021 roku Camerata 
mogła powrócić już do zwykłego rytmu 
występów z udziałem publiczności. Ostat-
nio trzon jej koncertów stanowił udział 
w ważnych krajowych festiwalach: Festiwalu 
„Eufonie” w Warszawie, zakopiańskim Festi-
walu „Muzyka na szczytach”, katowickich: 
Festiwalu Prawykonań i Festiwalu Gor-
czyckiego, Festiwalu Muzyki Oratoryjnej 
w Gostyniu, Międzynarodowym Festiwalu 
Muzycznym w Busku-Zdroju i Festiwalu 
Muzyki Dawnej w Radomiu. Pod koniec li-
stopada na scenie NOSPR Camerata towa-
rzyszyła samemu Andrei Bocellemu podczas 
koncertu poświęconego pamięci ofiar pacy-
fikacji kopalni „Wujek”.

Pandemia w najmniejszym stopniu nie 
zaszkodziła działalności nagraniowej Ca-
meraty. Latem 2020 roku w kościele pw. 

Matki Bożej Częstochowskiej w Katowi-
cach-Podlesiu chór, razem z Marcinem 
Zdunikiem – jednym z najwybitniejszych 
polskich wiolonczelistów, nagrał płytę 
„Words of Mystery”. Znalazły się na niej 
utwory sakralne różnych kompozytorów, 
układające się w spójną religijną medytację. 
Wydana na początku zeszłego roku płyta 
być może będzie miała szansę na Fryderyka 
podczas tegorocznej gali. Śpiewacy Came-
raty podjęli również ostatnio współpracę ze 
słynnym francuskim znawcą chorału grego-
riańskiego – Marcelem Pérèsem – i nagrali 
z nim i śpiewakami Ensemble Organum jego 
własną kompozycję – dedykowaną Camera-
cie „Missa ex tempore”. 

Na przełomie czerwca i lipca 2021 roku 
chór wrócił do Podlesia, żeby zarejestro-
wać opracowania pieśni ludowych Henryka 
Mikołaja Góreckiego. Choć utwory te nie 
należą do najbardziej znanych w dorobku 
tego genialnego śląskiego kompozytora, to 
na pewno zajmują w nim szczególne miejsce. 
Większość z nich napisał w pierwszej poło-
wie lat 80., kiedy po rezygnacji ze stanowi-
ska rektora katowickiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Muzycznej wycofał się z życia pu-
blicznego. Zainteresowała go wtedy słynna 
kolekcja ludowych melodii zebranych jeszcze 
w XIX wieku przez Oskara Kolberga. 

Ta fascynacja popchnęła Góreckiego do 
stworzenia własnych opracowań pieśni ludo-
wych, po które, po latach, sięgnęła na swojej 

nowej płycie Camerata.  Kompozytor do 
dwóch cykli napisanych w 1984 roku wy-
korzystał melodie zebrane przez Kolberga 
na Pomorzu – w regionie, który zazwyczaj 
nie cieszył się zainteresowaniem kompozy-
torów. Nie ograniczył się jednak wyłącznie 
do zbiorów ojca polskiej etnografii. Napi-
sał również dwa zbiory opracowań pieśni 
kurpiowskich, posługując się m.in. zeszy-
tami „Puszczy kurpiowskiej w pieśni” ks. 
Władysława Skierowskiego – tymi samymi, 
z których korzystał na przełomie lat 20. i 30. 
Karol Szymanowski.

Efekt? Muzyka o charakterze niemal 
sakralnym, uderzająca szlachetną prostotą, 
zdecydowanie kontemplacyjna, mierząca się 
jednak z tematami bliskimi każdemu czło-
wiekowi, zawartymi w  ludowych zwrot-
kach. Utworów tych w premierowych 
interpretacjach Cameraty Silesii i Anny Szo-
stak będzie można posłuchać na nowej płycie 
i podczas zaplanowanych na ten rok koncer-
tów promujących „Górecki: Folk Songs”.  

BARNABA MATUSZ

agranie i wy anie płyty órecki: 
olk ongs  o  nansowano ze ro ków 

inistra lt ry i zie zictwa aro owego 
poc o z cyc  z n sz  ro ocji lt ry 

w ra ac  progra  zyczny la  
realizowanego przez aro owy nstyt t 

zyki i a ca.

O A ŁY A A ERA Y SILESII
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Katowice Miasto Ogrodów
Instytucja Kultury 

im. Krystyny Bochenek
pl. Sejmu ląskiego 2

tel. 32 6  3 
e mail  sekretariat miasto ogrodow.eu

www.miasto ogrodow.eu

Poznaj kulturalną stronę Katowic. 
Zapisz się do newslettera KMO!

Krótko, na temat i z kulturą. Zapisz się i wyglądaj 
e-maila od nas na początku każdego miesiąca: 
mailing.miasto-ogrodow.eu/kulturalne-maile

Nowe wydawnictwo katowic
kiego Medialabu  „Spacerownik 
po południowym śródmieściu”
Spacerownik jest częścią serii „Promenada na po-
łudnie”. Publikacja dostępna jest w sklepach Bik-
sa, Gryfnie, a także w kasie KMO parter budynku 
przy pl. Sejmu Śląskiego 2  w cenie 25 zł.

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE”

„ uture Artist 
– amiętniki nomadów”. 
Warsztaty twórcze wy Kokot
12–16 lutego
Spotkania dla grup zorganizowanych dzieci 
w wieku od 6 lat
Warsztaty twórcze nawiązujące do takich słów-
-kluczy, jak: D OGA, POD , CEL, PEJZA , ZNA-
KI, NATU A. Wspólnie z uczestnikami będziemy 
poszukiwać zarówno tego, co najbliższe, jak i tego, 
co nieznane i odległe, a tak wyczekiwane w dobie 
niepokoju i czasu ograniczeń realnych podróży. 
Stworzymy mapy nowych światów i galaktyk. 
Efektem warsztatów będzie wystawa zrealizowana 
w Galerii Ściana Sztuki Dziecka. Zapisy na spotka-
nia grupowe o godz. 11.00 lub 13.00. Obowiązuje 
kolejność zgłoszeń, zapisy: tel. 609 687 401.

Tanecznie i tubowo 
– muzycznie kolorowo  
14–23 lutego
Spotkania dla grup zorganizowanych oraz dzieci 
i młodzieży zgłaszanej indywidualnie
Na zimę w mieście, w dodatku taką bez śniegu, 
najlepsze jest muzykowanie. Jak co roku, pedagog, 
kompozytor i organista Zdzisław Smucerowicz za-
prasza na pełne niespodzianek warsztaty muzycz-
ne, podczas których nie tylko poznacie tradycje 
muzyczne innych miast należących do sieci Miast 
Muzyki UNESCO, ale i na przykład stworzycie własny 
minizespół grający na instrumentach perkusyjnych. 
Z kolei najmłodsi dostaną ważne zadanie pożegna-
nia zimy piosenką i przywołania wiosny zabawami 
rytmicznymi związanymi z otaczającą nas naturą.

HARMONOGRAM SPOTKA
14–18 lutego (od poniedziałku do piątku), 21–23 
lutego (od poniedziałku do środy)
Grupy zorganizowane maksymalnie 20 osób, li-
cząc z opiekunami
godz. 10.00 lub 11.15, lub 12.30
Dzieci / młodzież zgłaszane indywidualnie maksy-
malnie 10 osób
godz. 14.00 – dzieci 3–6 lat, godz. 15.00 – dzieci 
7–9 lat, godz. 16.00 – młodzież 10–15 lat 
Czas trwania: 45 min. Można zapisać uczestnika 
na każdy dzień w terminach 14–18 i 21–23  lutego.
Warsztaty są bezpłatne, zapisy: zdzislaw.smuce-
rowicz miasto-ogrodow.eu lub tel. 693 358 371.

W STAW  W GALERIACH MIASTA 
OGRODÓW

Galerie Miasta Ogrodów czynne: 
to e edz el , 11.00 1 .00  t  ol

Galeria Engram: Jacek Machowski i Paweł Bińczyc-
ki „Special S obiektowe” 
Wystawa prac grafi cznych we współpracy z Aka-
demią Sztuk Pięknych w Katowicach. Wernisaż: 
8 lutego, godz. 18.00. wystawa do 3 kwietnia.
Galeria 5 i Galeria Miasta Ogrodów: „Pola widzenia” 
Wystawa zbiorowa ZPAP w Katowicach. Wystawa 
potrwa do 27 lutego.
Galeria Pojedyncza: Anna Szargut „Nie z tego świata” 
Instalacja artystyczna wyrastająca z fascyna-
cji artystki światem mikrobiologii, wystawa do 
13 lutego.
Galeria Pojedyncza: Agata Tomorowicz „Nina”
Wernisaż: 17 lutego, godz. 17.00. Wystawa do 
13 marca.

POZOSTA E W DARZENIA

Muzykodrom i iolin Di
5 i 12 lutego, godz. 11.30 
– Muzykodrom dla dzieci 6–9 lat
12 lutego, godz. 10.00 
– Violin Di dla maluszków
Warsztaty umuzykalniające dla niemowląt i dzieci 
do 3. roku życia prowadzone metodą gordonowską 
przez kolektyw iolin Di. Informacje: anna.czu-
bak miasto-ogrodow.eu.

Akademia Doświadczenia
Miejsce spotkania dwóch pokoleń i wymiany do-
świadczeń, wiedzy, pasji i wigoru. W harmonogra-
mie na 2022 rok przygotowaliśmy bogaty program 
spotkań, warsztatów i zajęć ruchowych obejmują-
cy m.in. warsztaty modowe, florystyczne, zajęcia 
jogilates, zajęcia z ergonomii ruchu. Udział jest 
bezpłatny. Spotkania co tydzień. Zapisy: dominka.
lange miasto-ogrodow.eu. Grupa społecznościo-
wa: www.facebook.com/groups/akademia.d

„Więcej lat – to więcej życia”
Program spotkań taneczno-ruchowych kierowany 
do osób po 50. roku życia, które chcą pielęgnować 
w sobie młodość i zdrowie. Zajęcia są elementem 
szerszego programu artystyczno-edukacyjnego 
poświęconego rozwojowi sztuki tańca pn. „Prze-
strzenie Sztuki – Katowice: Taniec”. Spotkania od-
bywają się co tydzień w siedzibie KMO. Zaczynamy 
w lutym. Kontakt: katowice.ps.taniec gmail.com. 
Strona społecznościowa: https://www.facebook.
com/przestrzeniesztukikatowice.

Szwendania okoliczne
  26 lutego  t  odz e e

Udział bezpłatny. Informacje, zapisy: pawel.gra-
ja miasto-ogrodow.eu.

Jazzowe girl power 
w Katowicach
W ramach Katowice JazzArt Festi alu KMO po raz 
pierwszy zorganizuje JazzCamp for Girls w Ka-
towicach. Zaraz po zakończeniu roku szkolnego 
uczennice szkół muzycznych I i II stopnia w wieku 
10–15 lat z Katowic i okolic będą miały możliwość 
zapoznać się ze sztuką improwizacji i podstaw 
kompozycji jazzowej. Zajęcia będą odbywać się 
w siedzibie KMO. JazzCamp zakończy koncert 
uczestniczek. Więcej informacji wkrótce na mia-
sto-ogrodow.eu.

Koncerty i spektakle organizowane w przestrze-
niach KMO (ZEWN TRZ  ORGANIZATOR)

„ od dachami aryża” 
– Grand Orchestra z Odessy
6 lutego, godz. 17.00, sala koncertowa KMO
Bilety w cenie 115 i 130 zł. Kontakt: zuzanna@
agencjabrussa.pl, tel. 61 424 28 24, 665 277 377.

„S K IS I I” Narodowy 
Balet Gruzji
9 lutego, godz. 17.00, sala koncertowa KMO
Kontakt: ngb.promouter@gmail.com.

Anita ipnicka Intymnie 
– 25 lat na scenie
14 lutego, godz. 19.00, sala koncertowa KMO
Bilety od 119 zł dostępne na www.biletyna.pl, kon-
takt: tel. 887 168 168, e-mail: wikart.kontakt@
gmail.com.

Wydawca Urząd Miasta Katowice, 
ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice
Redaktor prowadzący  Joanna Górska 
Redakcja  
Joanna Górska, Sławomir Rybok, 
Michał Malina, Michał Mendala,
Kamil Kalkowski 
Wydział Komunikacji Społecznej, 
tel. 32 259 31 40
e-mail: redakcja@katowice.eu 
Skład i opracowanie gra  czne  
skladdtp.online, 
tel. 794 56 40 32 
Korekta:
Małgorzata Grzonka
Informator powstaje przy współpracy 
z katowickimi ośrodkami kultury i sportu 
Nakład  152 000 egz.
Druk: Polska Press, Oddział Poligrafi a, 
Drukarnia w Sosnowcu.
Redakcja zastrzega sobie prawo 
do skrótów i zmian nadsyłanych tekstów.

Centrum Sztuki Filmowej 
- Kino Kosmos

ul. Sokolska 66  tel. 32 258 5 8 program
e mail  kasa kosmos.katowice.pl
rezerwacja biletów  32 258 5 8

www.kosmos.katowice.pl

KLUB FILMOW  AMBASADA 

„Blade unner. owca androidów” 
idleya Scotta

15 lutego, wtorek, godz. 18.30
Ekranizacja najpopularniejszej powieści Philipa K. 
Dicka. Arcydzieło science-fi ction z 1982 roku stało 
się wyznacznikiem stylu cyberpunk w kinie. Nostal-
giczna muzyka i atmosfera kina noir sprawiły, że kry-
minał od 40 lat cieszy się statusem fi lmu kultowego.
bilety: 16 zł (normalny) / 13 zł (ulgowy)

. rocznica  lmu „Nosferatu 
– Symfonia grozy” otwiera 

ok Grozy w Kinie Kosmos
24 lutego, czwartek, godz. 18.30
Ekspresjonizm niemiecki Murnaua stał się prze-
łomowym momentem dla horrorów. Opowieść 
o karpackim hrabim Orloku inspirowana powieścią 
„Drakula” Brama Stokera wstrząsnęła widownią 
ówczesnej Europy. Po 100 latach „Nosferatu” 
wciąż straszy i zdumiewa. Do końca roku Kino 
Kosmos prześledzi historię kina grozy od tego mo-
mentu aż do współczesności.
bilety: 16 zł (normalny) / 13 zł (ulgowy)

Scena Ateneum 
ul. św. Jana  

tel. 32 253 82 22
www.ateneumteatr.pl

Królowa niegu
4, 8, 9, 10 lutego, godz. 9.30 i 11.30, 
5 lutego, godz. 11.30, 
6 lutego, godz. 16.00  

„Wielkie Gorące Szybkie uff”
12 lutego, godz. 11.30, 
13 lutego, godz. 16.00, 
15, 16, 17 lutego, godz. 9.30   

Kopciuszek
19 lutego, godz. 11.30, 
20 lutego, godz. 16.00, 
22, 24 lutego, godz. 9.30, 
23 lutego, godz. 9.30 i 11.30   

Tkaczka chmur. 
Baśń o trzech Zorzach
26 lutego, godz. 11.30, 
27 lutego, godz. 16.00   

D REKCJA TEATRU ZASTRZEGA SOBIE 
PRAWO ZMIAN W REPERTUARZE
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Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1 
tel. 32 2 8 3  4

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

BibliotekaSlaskaKatowice

Godziny otwarcia dla czytelników:
Wypożyczalnia:
poniedziałek godz. 12.00–18.00
wtorek–piątek godz. 10.00–18.00
sobota godz. 10.00–15.00
Czytelnia Główna:
poniedziałek godz. 14.15–18.00
wtorek–piątek godz. 10.00–18.00
sobota godz. 10.00–15.00
W godz. 13.45–14.15 przerwa na dezynfekcję 
w Czytelni Głównej.
W niedziele biblioteka jest nieczynna.
W Czytelni Głównej obowiązuje rezerwacja miejsc 
niezależnie od dnia tygodnia  poprzez formularz 

– po wypełnieniu prosimy oczekiwać na mailowe 
potwierdzenie dostępności wybranego terminu – 
lub telefonicznie pod nr 48 32 20 83 881. 
Potwierdzanie rezerwacji: poniedziałek–piątek 
w godz. 8.00–15.00.

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej, 
ul. Francuska 12 

WARSZTATY ZIMOWE

„ iękno literatury i sztuki” 
(na podstawie projektu 
„ ola widzenia książki”
23–25 lutego, 

o  to  l ote  l e
Celem warsztatów jest poszukiwanie połączeń 
między literaturą a sztuką wizualną. Uczestni-
cy zobaczą twórczość artystów współczesnych 
rzeźba, malarstwo, grafika i wideo-art  oraz 

przeczytają fragmenty tekstów literackich pisarzy 
współczesnych poświęcone sztuce. Zainspiro-
wani nimi stworzą własne dzieła: obrazy, rzeźby 
i odbitki graficzne. Punktem wyjścia działań będą 
specjalne karty pracy twórczej, opracowane pod-
czas projektu „Pola widzenia książki – pomosty”.
23 lutego – RZE BA/LITERATURA
24 lutego – MALARSTWO/LITERATURA
25 lutego – GRAFIKA/LITERATURA
Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy 
mailowe: domoswiatowy bs.katowice.pl.

Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka

im. Józefa ompy w Katowicach
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 
tel. 32 258 38 38, 32 258 5  84

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

Michał Anioł. 
Geniusz chmurny i niełatwy
7 lutego, godz. 11.00, 

e  e t u l ego  le  to e
Kolejne zajęcia dla seniorów w ramach cyklu 
„Sztukowanie”. Opowieści o dziełach mistrzów. 
Przyjemnie. Ciekawie. Przystępnie. Bez dalekich 

podróży zaglądamy do największych muzeów 
świata i opowiadamy o życiu niezwykłych arty-
stów i artystek

uilling – krok po kroku
10 lutego, godz. 10.00, 

ed gog z  l ote  o e dz  
Bezpłatne warsztaty plastyczne organizowane 
w ramach Akademii Seniora. Prosimy o rejestrację 
telefoniczną 32 258 38 38, wew. 20 .

TIK w edukacji najmłodszych 
webinarium

1  lutego, godz. 11.00, l t o   e
Minikomiksy, e-puzzle, uizy, awatary… W zaso-
bach sieci znajdziemy wiele bezpłatnych narzędzi 
i stron edukacyjnych przydatnych w pracy dydak-
tycznej z dziećmi. Uczestnicy webinarium poznają 
wybrane z nich. Formularz rejestracyjny: https://
forms.gle/UbSXJca2z8fCyW b9.

Jak przygotowa  stronę 
internetową w Weebly  
webinarium

16 lutego, godz. 11.00, l t o   e
Weebly to dostępny w polskiej wersji językowej 
kreator stron internetowych, który
posiada plan darmowy. Zarejestrowany użytkow-
nik otrzymuje dostęp do wielu gotowych szablo-
nów, które może wykorzystać podczas tworzenia 
własnej witryny. Formularz rejestracyjny: https://
forms.gle/k9yd gPtnwNbwpZj6.

Bezpłatne narzędzia 
do obróbki gra ki webinarium
1  lutego, godz. 11.00, l t o   e
Jak tworzyć kolaże w usługach Fotoramio i Pho-
toCollage  Jakie efekty na fotografiach uzyskamy, 
korzystając z aplikacji PhotoEditor i PhotoFilters  
Odpowiedzi na te pytania poznają uczestnicy 
szkolenia. Formularz rejestracyjny: forms.gle/
EB TUyDS2Kwz d 7.

Miejska 
Biblioteka Publiczna 

ul. Kossutha  
tel. 32 254 6  8

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

I DNI KULTUR  Ż DOWSKIEJ

udzie nie liczby
2 lutego, godz. 17.00, 

l   2 , ul. . o ego 2
Prelekcja Dariusza Popieli, realizatora projektu 
imiennego upamiętniania ofiar Zagłady.

Spotkanie autorskie 
z Marcinem ilisem – autorem 
książki „ ąka umarłych”
3 lutego, godz. 17.00, 

l   3, ul. l  3

rnst Bruno Motzko 
– ląski Schindler 

 lutego, godz. 1 .00, l   1, ul. go  
Prelekcja red. Marcina Zasady.

Kiermasz antykwarycznej 
literatury żydowskiej

 lutego, godz. .00 1 .00, 
l   1 , ul. t  20

Izrael – kraj kontrastów 
i czterech mórz 

 lutego, godz. 1 .00, l   1 , 
ul. o  e te l tte 10
Prelekcja Aliny Chechelskiej, aktorki Teatru Ślą-
skiego w Katowicach.

Maria Goeppert-Mayer 
– noblistka z Katowic 

 lutego, godz. 1 .00, l   11, 
ul. ego 
Prelekcja dr. hab. Piotra Greinera, historyka, dyrek-
tora Archiwum Państwowego w Katowicach.

Izrael i Jordania 
– czyli po dwóch stronach 
Morza Martwego 

 lutego, godz. 1 .00, 
l   12, ul. to  1

Prelekcja Patryka Świtały, autora bloga Śl nz k 
rajzuje. 

Wszystko, co chcieliście 
wiedzie  o ydach, ale 
baliście się zapyta
10 lutego, godz. 13.00, 

e oo   to e 
Spotkanie online z Miriam Synger, autorką bloga 
„Jestem ydówką”.

Spotkanie autorskie z Moniką 
Sznajderman, autorką książek 
„ usty las” i „ ałszerze 
pieprzu. istoria rodzinna” 
11 lutego, godz. 17.00, 

l   16, ul. d  21

Zwiedzanie cmentarza 
żydowskiego
z przewodnikiem Sławomirem Pastuszką – histo-
rykiem-judaistą, doktorantem Wydziału istorycz-
nego Uniwersytetu Jagiellońskiego

13 lutego, godz. 12.00
Obowiązują zapisy: tel. 322 546 098.

POZOSTA E W DARZENIA

Spotkanie autorskie 
z Moniką Michalik
11 lutego, godz. 17.00, 

l   26, ul. oetl  2

Dzięki Bogu – Senegal  
O codzienności na 
Czarnym ądzie 
24 lutego, godz. 17.00, 

l   16, ul. d  21
Prelekcja podróżnicza Anny Grzelak

„Książkowa ajza” 
– ferie z książką
14–26 lutego 
Akcja dla dzieci w wieku 7–12 lat spędzających fe-
rie w mieście. Więcej informacji o atrakcjach oraz 
wykaz filii biorących udział w akcji: www.mbp.ka-
towice.pl.

MDK „Ligota”
ul. ranciszkańska 33

tel. 32 252 32 34
e mail  mdk mdkligota.pl

www.mdkligota.pl

Warsztaty rękodzielnicze 
– makramowe liście
5 lutego, godz. 14.00
Zapraszamy na warsztaty zaplatania techniką 
makramy dla początkujących. Stworzymy piękne 
makramowe liście. Cena: 10 zł / osoba – zawiera 
wszystkie potrzebne materiały. Prosimy o wpłaty 
do 31 stycznia. Obowiązuje limit miejsc. Zapisy 
w biurze obsługi 604 988 657  32 252 32 34 .

Klub Dyskusyjny 
– Karnawał na ląsku
7 lutego, godz. 18.00
Obrzędy związane z karnawałem przybliży dr 

obert Garstka – pracownik Instytutu Myśli Pol-
skiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 
kulturoznawca, etnograf, fotograf. Wstęp wolny. 
Obowiązuje limit miejsc. Zapisy w biurze obsługi 
604 988 657  32 252 32 34 .

piewaj razem z nami
 lutego, godz. 13.00

Spotkanie śpiewacze dla seniorów. Przyjdź i spędź 
z nami muzyczne popołudnie  Zajęcia bezpłatne. Za-
pisy w biurze obsługi 604 988 657  32 252 32 34 .

Pora dla seniora 
10 lutego, godz. 11.00–13.00
Zajęcia z rękodzieła artystycznego i plastyczne – ser-
decznie zapraszamy wszystkich seniorów na twórczą 
pierwszą połowę dnia w MDK  Zajęcia bezpłatne. Za-
pisy w biurze obsługi 604 988 657  32 252 32 34 .

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE” 

usz głową. 
Zimowe łamigłówki 
1 2  lutego o edz , od  
 z t , godz. 10.00 1 .00

Tym razem ferie upłyną pod znakiem zagadek i łami-
główek  Zapraszamy uczniów szkół podstawowych. 
W programie warsztaty rękodzielnicze, plastyczne, 
muzyczne, animacja poklatkowa, uiz filmowy 
i świetna, twórcza zabawa  Zajęcia bezpłatne. egu-
lamin i karta zgłoszeniowa dostępne na www.mdkli-
gota.pl. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie 
karty do biura obsługi przed rozpoczęciem zajęć. 
Szczegóły, tel. 604 988 657  32 252 32 34.

Zimowa oferta kulturalna
14–25 lutego
Choć w ferie mamy przerwę od zajęć stałych, przy-
gotowaliśmy dla Was zimową ofertę warsztatów ar-
tystycznych w specjalnych cenach. Może to okazja 
do odnalezienie nowej pasji  Do wyboru: warsztaty 
rękodzielnicze, plastyczne i gry na pianinie. Szcze-
góły i karta zgłoszeniowa na www.mdkligota.pl. Za-
pisy w biurze obsługi 604 988 657  32 252 32 34 .

Muzyczne Spotkania 
„Na Strychu”. Walentynkowy 
program artystyczny 
„Miłoś  z nami jest”
16 lutego, godz. 17.30
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Ekipa MDK „Ligota” łączy swoje twórcze siły cał-
kiem imponujące , aby wystąpić dla Was w wyjąt-
kowym programie artystycznym – nie zabraknie 
wzruszeń. Zobaczcie nas z innej strony i spotkaj-
my się „Na Strychu”. Wstęp wolny. Obowiązuje li-
mit miejsc. Zapisy w biurze obsługi 604 988 657  
32 252 32 34 .
Podczas wszystkich lutowych wydarzeń obowią-
zują aktualne obostrzenia epidemiczne. Będą 
obowiązywały limity miejsc dla osób niezaszcze-
pionych zgodnie z aktualnymi wytycznymi epi-
demiologicznymi. Uprzejmie prosimy wszystkich 
zaszczepionych widzów i gości o posiadanie przy 
sobie certyfikatu szczepienia przeciw CO ID-19.

MDK „Południe”
ul. Boya eleńskiego 83

tel. 32 2  4  2
e mail  mdk mdkpoludnie.com

www.mdkpoludnie.com

ląska Betlejemka Domowa 
– nał konkursu
7 lutego, godz. 17.30

ozdanie nagród oraz prezentacja multimedialna 
prac nadesłanych na konkurs. Uroczystość uświet-
ni koncert chóru „Słowiczek”.

Disco senior
24 lutego, godz. 17.00
Tłusty czwartek z Klubem „Malinowa Chmur-
ka”. Zabawę poprowadzi DJ Marssell.

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE”

erie z lmem – projek-
cje dla dzieci i młodzieży
14–17 lutego, godz. 10.00 
21–23 lutego, godz. 10.00 

Zielone warsztaty 
– ekologiczne warsztaty
artystyczne i kulinarne
14–17 lutego, godz. 11.30 
21–23 lutego, godz. 11.30 
W programie: hodowla ziół i kiełków w kuchennym 
ogródku, wiosenne kompozycje w doniczce, roślin-
ne kompozycje w słoiku, przygotowanie papieru 
z makulatury oraz „farb” z roślin, warzyw i owoców, 
przyrządzenie wiosennej sałatki.

Warsztaty tańca z „Arabeską”
14 lutego, godz. 17.00
21 lutego, godz. 17.00

Tłusty czwartek w kinie
24 lutego, godz. 10.00

MDK „Południe” w Piotrowicach
ul. Jankego 136 
tel. 32 205 92 81

Warsztaty ceramiki 
artystycznej
1 i 8 lutego, godz. 10.00
Pracownia Ceramiki MDK „Południe” zaprasza 
seniorów na dwuczęściowe warsztaty twórcze, 
podczas których wykonamy wianki ceramiczne. 
Zajęcia odbywają się w ramach cotygodniowych 
spotkań Klubu Aktywnego Seniora „Każdy może”. 

„Zjadam kaszę – nie grymaszę ” 
– warsztaty kulinarne
15 lutego, godz. 10.00
Porozmawiamy, dlaczego w naszym jadłospisie 
nie powinno zabraknąć kaszy. Poznamy rodzaje 
kasz, ich wartości odżywcze, a także dobroczyn-
ny wpływ na nasz organizm. Zajęcia odbywają się 
w ramach cotygodniowych spotkań Klubu Aktyw-
nego Seniora „Każdy może”.

II Bal rzebierańców 
dla dzieci
15 lutego, godz. 10.00
Zapraszamy dzieci w wieku 1–5 lat do udziału 
w zabawie karnawałowej. W programie: tańce, 
muzykowanie, konkursy i animacje. Koszt udziału 
w imprezie: 30 zł. Szczegółowe informacje i zapi-
sy: tel. 501 370 221.

„Byle do wiosny  Szyjemy 
tulipany”, cz. I
22 lutego, godz. 10.00
Podczas warsztatów szycia maszynowego na-
uczymy się, jak wykonać sztuczne kwiaty z ma-
teriału – kolorowe ozdoby, którymi udekorujemy 
nasze domy na powitanie wiosny. Zajęcia odby-
wają się w ramach cotygodniowych spotkań Klubu 
Aktywnego Seniora „Każdy może”.

III Turniej Jednego 
Wiersza. dycja zimowa
25 lutego, godz. 18.00
Zapraszamy wszystkich poetów, którzy chcie-
liby spróbować swoich sił w rywalizacji. Każdy 
z uczestników imprezy przedstawi swój dotych-
czas niepublikowany i nie nagradzany wiersz 
przed publicznością i jury. Przewidziano nagrody 
pieniężne. Zwycięskie wiersze zostaną opubliko-
wane w Miesięczniku Kulturalnym „WOBEC”. 

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE”

Warsztaty szycia maszynowe-
go oraz konkursy z nagrodami
14 i 21 lutego, godz. 10.00

Wycieczka przyrodnicza 
do rezerwatu w Murckach 
wraz z ogniskiem po harcersku
16 lutego, godz. 10.00 

Warsztaty arteterapii 
„Oswajamy emocje”
17 lutego, godz. 10.00

Turniej gier planszowych 
z nagrodami
17 lutego, godz. 12.00

Wycieczka przyrodnicza 
do siedziby Nadleśnictwa 
Katowice w igocie
23 lutego, godz. 10.00 

Kino w Kostuchnie 
i Tłusty Czwartek 
– zajęcia wyjazdowe
24 lutego, godz. 10.00

Szczegółowe informacje i zapisy w biurze MDK. 
Wstęp wolny. Podczas zajęć wyjazdowych należy 

mieć kartę ŚKUP i legitymację szkolną.

MDK „Południe” w Katowicach-Murckach
ul. Kołodzieja 42
tel. 32 353 68 16

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE”

Warsztaty plastyczne
14, 16, 17, 21 i 23 lutego, godz. 10.00
W programie: „Walentynkowe serduszka dla naj-
milszych”, „Co Kubuś lubi najbardziej”, „Moje mi-
nizoo”.

Zdrowi do gimnastyki gotowi 
14, 21, 23 lutego, godz. 11.30 
Fitness i rytmika dla dzieci.

W rytm muzyki 
16 lutego, godz. 11.30
Animacje i zabawy dla dzieci.

„Zimowe przysmaki” 
– warsztaty kulinarne
17 lutego, godz. 11.30

Czekoladowy karnawał 
w Murckach – warsztaty, 
konkursy, animacje
24 lutego, godz. 10.00

MDK „Południe” w Zarzeczu
ul. P. Stellera 4

tel. 32 202 97 67

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE”

Zima z planszówkami
14 i 21 lutego, godz. 10.00 

Zimowe eksperymen-
ty Małego Naukowca
16 i 23 lutego, godz. 10.00

Warsztaty ekokreatywne
17 i 24 lutego, godz. 10.00

MDK „Południe” w Podlesiu
ul. Sołtysia 25 

tel. 32 201 50 10

Warsztaty decoupage
14 i 21 lutego, godz. 10.00

„W krainie śniegu” 
– warsztaty, gry, konkursy i uizy 
15 i 22 lutego, godz. 10.00

„Z nauką na wesoło” 
– eksperymenty 
i doświadczenia chemiczne  
17 i 24 lutego, godz. 10.00

„ ledzik” w odlesiu
27 lutego, godz. 17.00
Otwarte spotkanie Koła Miłośników Godki i Pieśni 
Śląskiej.

MDK „Koszutka”
ul. Grażyńskiego 4  ul. Krzyżowa 

tel. 32 258  , 32 258 2 
e mail  domkultury mdkkoszutka.pl

liadab mdkkoszutka.pl
www.mdkkoszutka.pl

acebook mdkkoszutka
Instagram mdkkoszutka

KATOkultura

Akademia Małego Naukowca
3 lutego, godz. 8.30, 9.30, 
10.30, 11.30, 12.30

ląskie betlejemki domowe – I miejsce  ilip Bałazy
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Cena 12 zł / uczestnik. Zapisy: sekretariat MDK 
„Koszutka”, telefonicznie 32 258 92 00, 32 258 99 
77, mailowo: domkultury@mdkkoszutka.pl.

KLUB PODRÓŻNIKA 

Odessa dla romantyków
7 lutego, godz. 17.00
Spotkanie z Borysem Tynką, znawcą i pasjonatem 
Odessy, przewodnikiem po tym mieście, także jego 
katakumbach, honorowym ambasadorem Odessy 
w Polsce oraz autorem książek o Ukrainie.
Prowadzenie: Gabriela Łęcka. Bilet wstępu: 10 zł / 
5 zł z Katowicką Kartą Mieszkańca.
Obowiązuje rezerwacja miejsc telefonicznie 32 258 
92 00, 32 258 99 77 lub e-mailowo domkultury@
mdkkoszutka.pl.

Stwórzmy sobie Arcydziełko
2 i 9 lutego, godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00
Twórcze zajęcia dla dzieci pobudzające kreatyw-
ność i chęć do samodzielnego działania.
Cena 12 zł od uczestnika. Zapisy: sekretariat MDK 
„Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47, telefonicznie 
32 258 92 00, 32 258 99 77, mailowo: domkultu-
ry@mdkkoszutka.pl.

Walentynkowy Salon 
Artystyczny
15 lutego, godz. 17.00
„Brunetki, blondynki… Czyli walentynkowe wyzna-
nia w wykonaniu Sylwestra Targosza-Szalonka”
Wieczór, którego nie można przegapić… A ra-
czej „przesłyszeć”. Trudno bowiem „przesłyszeć” 
taki głos, jakim dysponuje nasz gość: słynny na 
Śląsku tenor, aktor, instrumentalista, dyrygent – 
Sylwester Targosz-Szalonek. Artysta obdarzony 
ponadto niebywałym poczuciem humoru i słynący 
ze znakomitego kontaktu z publicznością. Swoim 
głosem i charyzmą czarować i uwodzić będzie 
w trakcie naszego spotkania. Emocji zatem z pew-
nością nie zabraknie. 
Prowadzenie: Hanna Grabowska-Macioszek. Bilet 
wstępu: 10 zł / 5 zł z Katowicką Kartą Mieszkańca. 
Obowiązuje rezerwacja miejsc telefonicznie 32 258 
92 00, 32 258 99 77 lub mailowo: domkultury@
mdkkoszutka.pl.

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE”

14 lutego–25 lutego
Zapraszamy chętne dzieci w wieku 6–12 lat na 
warsztaty integracyjne, twórcze, literackie, ruchowe, 
gry i zabawy, a także wyjścia grupowe poza MDK.
Warsztaty odbywać się będą w poniedziałki, środy 
i piątki od godz. 10.00 do 14.00. Szczegółowy pro-
gram zajęć dostępny w sekretariacie MDK „Koszut-
ka” oraz na stronie www.mdkkoszutka.pl.  Liczba 
miejsc ograniczona.
Obowiązuje rezerwacja miejsc telefonicznie 32 258 
92 00, 32 258 99 77 lub mailowo: domkultury@
mdkkoszutka.pl.

Miejski Dom Kultury „Koszutka”, 
Filia „Dąb” 

ul. Krzyżowa 1 

Otwarta Galeria ZA SZYBĄ
4 lutego, godz. 18.00
„Gdzieś na Górnym Śląsku” – wernisaż i wystawa 
malarstwa Mariana Knapika – malarza amatora, 
rodowitego Ślązaka od wielu pokoleń związa-
nego z Janowem, Nikiszowcem i Giszowcem 
– magicznymi dzielnicami Katowic. W swoich 

pracach nawiązuje do tematyki przemijającego 
krajobrazu Górnego Śląska. Ulubionym tema-
tem jego prac jest zabytkowa zabudowa osiedli 
robotniczych, jak i tętniące życiem place przy 
familokach. Obowiązuje rezerwacja miejsc tele-
fonicznie 608 549 089. Czas trwania wystawy: do 
23 lutego.

Wieczory Muzyczne
5 lutego, godz. 17.00
Koncert piosenki poetyckiej Daniela Gałązki z ze-
społem w ramach XX-lecia działalności zespołu. 
Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rezerwacja 
miejsc telefonicznie 608 549 089
Bilet – 20 zł / 10 zł z Katowicką Kartą Mieszkańca.

Wiosenny kurs kroju 
i szycia dla początkujących 
18 lutego, godz. 15.00
Prowadzenie: Aleksandra Kozieł. Zajęcia odbywają 
się przez 5 kolejnych sobót.
Liczba miejsc ograniczona, zapisy pod numerem 
telefonu: 608 549 089, opłata: 360 zł za cały kurs 
(6 spotkań). Zapraszamy z własną maszyną do 
szycia.

Karnawałowe ostatki
26 lutego, godz. 17.00
Zabawa taneczna dla dorosłych. W programie: mu-
zyka na żywo w wykonaniu zespołu muzycznego 
Eminence oraz  poczęstunek. Liczba miejsc ogra-
niczona, obowiązuje rezerwacja miejsc telefonicz-
nie 608 549 089. Bilet: 100 zł / 70 zł z Katowicką 
Kartą Mieszkańca.

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE” 

14 lutego–25 lutego
Zapraszamy chętne dzieci w wieku 6–12 lat na 
warsztaty integracyjne, twórcze, literackie, rucho-
we, tworzenia animacji poklatkowej i wyjścia na 
projekcje filmowo-warsztatowe do Centrum Sztuki 
Filmowej „Kino Kosmos” w Katowicach w ramach 
„Animowanego świata za szybą”. 
Warsztaty odbywać się będą w poniedziałki, środy 
i piątki od godz. 10.00 do 14.00. 
Szczegółowy program zajęć dostępny w sekretaria-
cie MDK „Koszutka” przy ul. Krzyżowej 1 w Katowi-
cach oraz na stronie www.mdkkoszutka.pl. 
Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rezerwa-
cja miejsc telefonicznie 608 549 089. Warsztaty 
bezpłatne, za wyjątkiem wyjść do CSF w Kato-
wicach.

MDK
„Szopienice-Giszowiec”

ul. gen. J. Hallera 28; 
tel. 32 256 84 53

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

„Muzyczna podróż”
5 lutego, godz. 17.00. 
Koncert z udziałem Bernadety Kowalskiej, Jacka 
Silskiego, Beaty Mańkowskiej i zespołu Dynamic. 
Bilety w cenie 50 zł dostępne online na stronie: 
www.biletyna.pl.

„Izrael – ziemia obiecana” 
7 lutego, godz. 12.00
Prelekcja podróżnicza połączona z parzeniem 
kawy po arabsku.

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE” 

14–25 lutego, godz. 10.00-14.00
14.02 – Zajęcia organizacyjne, gry i zabawy inte-
gracyjne, zapoznawcze kalambury.
16.02 – Rzeźba trochę inaczej – warsztaty kre-
atywne z wykorzystaniem masy solnej.
18.02 – Trochę rywalizacji – zajęcia sportowe 
w MDK i na skwerze Hilarego Krzysztofiaka.
21.02 – Odrysuj i dorysuj – kreatywne warsztaty 
artystyczne.
23.02  – Rusz głową! – łamigłówkowy miszmasz.
25.02 – Wyjście do kina na zakończenie akcji 
„Zima w mieście”. 
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy. Plan akcji „Zima 
w mieście” może ulec zmianie! 

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”, 
Filia nr 1, 

ul. Obr. Westerplatte 10 tel. 32 256 99 77

,,MDKowa jungla” 
– czyli wymienialnik roślin 
w Szopienicach 

 t o, odd ze l   1, 
l   1 , godz. 10.00 1 .00

Niedzielne spotkanie przy 
bonkawie i maszketach*.
6 lutego, godz. 15.00
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy.

,,Tunezja – wrota do pustyni”
9 lutego, godz. 15.00. 
Prelekcja podróżnicza połączona z degustacją her-
baty arabskiej. Wstęp wolny. Obowiązują zapisy.

Kazimierz Kutz
 lutego 31 

Wystawa archiwalnych fotografii reżysera pocho-
dzącego z Szopienic – prace ze zbiorów Filmoteki 
Śląskiej. Wystawa z okazji zbliżającej się rocznicy 
urodzin artysty. Wstęp wolny.

Kulturalny bajtel*
10 lutego, godz. 10.00
,,Zaczarowany medalion” – spektakl dla dzieci 
w wykonaniu Teatru Blaszany Bębnek.
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy.

17 lutego, godz. 10.00
Tworzenie ekozabawek – warsztaty artystyczne.
Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

AKCJA ,,ZIMA W MIEŚCIE”

,,Jak zima fest, to gryfnie jest” 
14–25 lutego, godz. 10.00–14.00
14.02 – Integracyjne gry i zabawy ruchowe oraz 
śląskie łamigłówki.
16.02 – Wyjście na plac zabaw do ,Parku Olimpij-
czyków – jazda na sankach,  zabawy i konkursy 
sportowe. 
18.02 – Wyjazd do Galerii BWA w Katowicach – 
warsztaty artystyczne – projektowanie   graficzne 
techniką typografii.
21.02 – Warsztaty plastyczne – rzeźby z masy sol-
nej – górnik w stroju galowym.
23.02 – „Mini Mam Talent”- prezentujemy swoje 
umiejętności.

25.02 – Kostiumowy Bal Karnawałowy – Wybory 
Królowej i Króla Balu na zakończenie Akcji „Zima 
w mieście”.
Wstęp wolny, obowiązują zapisy.
*Centrum Społecznościowe Szopki dla Szopienic-
-etap II – finansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”, 
Filia nr 2,

ul. Plac pod Lipami 1, 3–3a, 10 
tel. 32 206 46 42

Projekt Lem
do 28 lutego
Wystawa planszowa promująca dzieła mistrza 
poprzez prace współczesnych artystów, którzy 
specjalnie dla potrzeb tego projektu zinterpre-
towali plastycznie 10 jego książek. Wystawa we 
współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Wstęp 
wolny.

Akademia Małego Naukowca 
– zajęcia edukacyjne dla dzieci
2 lutego, godz. 9.00, 10.00, 11.00 
Obowiązują zapisy grup zorganizowanych, liczba 
miejsc ograniczona, koszt: 10 zł.

„Tylko szczury uciekają 
z płonącego teatru”
6 lutego, godz. 17.00
Spektakl Teatru Młodego – muzyczna i surreali-
styczna próba opowiedzenia o trudnej sytuacji, 
w jakiej znaleźli się w dobie pandemii śląscy artyści. 
Bezpłatne wejściówki, liczba miejsc ograniczona.

„Mała Akademia Jazzu”
8 lutego, godz. 10.00
Koncert edukacyjny dla dzieci. Obowiązują zapisy 
grup zorganizowanych, liczba miejsc ograniczona, 
koszt: 10 zł.

Warsztaty florystyczne 
– Kopertowy Flower Box
10 lutego, godz. 17.00 
Wykonane kompozycje uczestnicy zabierają do 
domu. Wstęp 65 zł. Zapisy tel. 510 917 984, 32 
206 46 42.

Bal karnawałowy organizowany 
przez Szkołę Tańca Swing City.
12 lutego
Bilety oraz więcej informacji na stronie: 
www.swincity.pl

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE” 

14–25 lutego, godz. 10.00–14.00 
14.02 – Dzień slime’a – tworzenie slime’ów róż-
nymi technikami.
16.02 – Ekomuzyka – tworzenie instrumentów 
z materiałów recyklingowych.
18.02 – Sztuka i nauka – eksperymenty plastyczne.
21.02 – Muzyka świata – zajęcia muzyczno-ru-
chowe.
23.02 – Bajtle kopiują – dzień z różnymi techni-
kami muzycznymi.
25.02 – Muzykowanie – aranżacja utworów mu-
zycznych przy wykorzystaniu stworzonych wcze-
śniej instrumentów muzycznych.
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy.
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Karnawałowy Bal Integracyjny 
undacji Iskierka

28 lutego, godz. 16.00 

MDK „Bogucice-Zawodzie”
ul. Markiefki 44a 

ul. Marcinkowskiego 3
tel. 32 2 3 5 , 32 255 32 44

e mail  sekretariatmdk
mdkbogucice zawodzie.pl

Dział „Bogucice”

„Kolędy, pastorałki 
i nie tylko ” – koncert 
Orkiestry MA IM
1 lutego, godz. 18.00
Jeden z ostatnich koncertów kolędowych. Wstęp 
wolny. Obowiązują zapisy: tel. 32 203 05 17.

„Tylko szczury uciekają 
z płonącego teatru”
4 lutego, godz. 18.00
Spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Młodego.
Wstęp: 5 zł / osoba. Szczegóły: tel. 32 203 05 17. 
Bilety dostępne w kasach MDK.

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE” 
W BOGUCICACH

14, 16, 18, 21, 23, 25 lutego, 
godz. 10.00–15.00
Zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych 
warsztatów artystycznych organizowanych w co 
drugi dzień ferii zimowych. Szczegóły i zapisy: tel. 
32 203 05 17.

Dział „Zawodzie”

Impreza Karnawałowa 
na Zawodziu
5 lutego, godz. 20.00
Zapraszamy do wspólnej zabawy przy najwięk-
szych tanecznych hitach
Bilety wstępu: 120 zł / osoba, dostępne w kasach 
MDK. W cenie biletu zimne i gorące dania, prze-
kąski, napoje i niezapomniana zabawa z DJem. 
Szczegóły: tel. 32 255 32 44.

UWAGA! 
W razie wystąpienia nieprzewidzianych na ten mo-
ment restrykcji sanitarnych Organizator zastrzega 
sobie prawo do odwołania wydarzenia. Pieniądze za 
zakupione wcześniej bilety będą wówczas zwracane.

Warsztaty „Kreatywny 
rzedszkolak z  odzicami”

9 lutego, godz. 17.30
Zapraszamy na rodzinne i kreatywne warsztaty 
realizowane w zimowej tematyce. Koszt udziału: 
5 zł / dziecko. Obowiązują zapisy: tel. 32 255 32 44. 

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE” 
NA ZAWODZIU

14, 16, 18, 21, 23, 25 lutego, 
godz. 10.00–14.00
Zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych 
warsztatów artystycznych organizowanych w co 
drugi dzień ferii zimowych. Szczegóły i zapisy: tel. 
32 255 32 44.

Muzeum 
Historii Katowic
ul. ks. J. Szafranka  

ul. ymarska 4, ul. Kopernika 2 
ul. Kościuszki 4
tel. 32 256 8 

e mail  mhk mhk.katowice.pl
www.mhk.katowice.pl

W STAW  STA E
„Z dziejów Katowic”, „W kamienicy mieszczańskiej. 
Codzienność i odświętność”, „W kamienicy miesz-
czańskiej. U sąsiadów na pokojach i w kuchni”

W STAW  CZASOWE 
„Odczarować czarownice. Wiedźmy, wieszczki, zie-
larki”, czynna od 16 lutego do 15 maja, „Grafi ki 
Śląsk” – czynna do 28 lutego
Wystawa „Odczarować czarownice…” to próba in-
terdyscyplinarnego spojrzenia na postać kobiety, 
widzianej przez pryzmat kulturowo-antropologicz-
nej wizji mitu czarownicy. Odchodząc od typowo 
historycznego ujęcia tematu procesów o czary, 
dąży do uchwycenia zbiorowego sposobu myśle-
nia, odczuwania i postępowania ludzi żyjących na 
przestrzeni minionych epok. Celem ekspozycji jest 
swoista rekonstrukcja mentalności naszych przod-
ków – zrozumienie ich sposobu patrzenia na ota-
czającą rzeczywistość oraz prób racjonalizowania 
tego, co dzieje się wokół. 
„Grafi ki Śląsk” – wystawa czynna do 28 lutego
Autorzy grafi k o wystawie: „Przedstawiamy projekt 
Grafi ki Śląsk, który powstał z zamiłowania śląską 
architekturą. Staramy się uzmysłowić, że cały 
czas żyjemy z dziedzictwem u boku, podkreślając 
lokalność. Przeprowadziliśmy się na Śląsk 4 lata 
temu ze wschodniej Ukrainy. Tam urodziliśmy się 
i ukończyliśmy studia na Akademii Sztuk Pięknych 
i Wzornictwa w Charkowie”. 

DZIA  ETNOLOGII MIASTA
ul. Rymarska 4 

tel. 32 353 95 59

W STAW  STA E
„Mistrzowie Grupy Janowskiej”, „U nos w doma na 
Nikiszu. We wnętrzu nikiszowieckiego mieszkania”, 
„Woda i mydło najlepsze bielidło. W pralni i maglu 
na Nikiszowcu”

W STAWA CZASOWA
„Janów-Nikiszowiec. Przemysł. Natura. Historia” 
– wystawa poplenerowa artystów Grupy Janow-
skiej oraz mieszkańców Nikiszowca, organizator: 
Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych oraz 
MOPS Katowice, czynna od 14 lutego do 13 marca

DZIA  TEATRALNO-FILMOW  ul. Kopernika 11 
tel. 32 745 17 28, 514 499 614 

W STAWA STA A
 „Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków” – jubile-
uszowa metamorfoza ekspozycji projektów i ko-
stiumów Barbary Ptak ze zbiorów MHK, czynna do 
10 lutego

W STAWA CZASOWA
Agata Kurzak „Zrośnięte”, czynna od 18 lutego do 
19 marca

Agata Kurzak jest kierowniczką pracowni malar-
sko-modelatorskiej w Teatrze Śląskim. Jest pla-
styczką, malarką, rysowniczką, autorką plakatów 
oraz programów teatralnych. 

W DARZENIA
10 lutego, godz. 17.00 – zakończenie jubileuszo-
wej metamorfozy wystawy stałej – spotkanie 
i oprowadzanie po wystawie 
18 lutego, godz. 17.00 – Agata Kurzak „Zrośnięte” 
– wernisaż wystawy
24 lutego, godz. 18.00 – „Przyjaciele Barbary 
i Stanisława” – spotkanie karnawałowe, koncert 
w ramach 5. Śląskiego Festiwalu Operetki, wystąpi: 
Sylwester Targosz-Szalonek i goście.
Z powodów pandemicznych na wszystkich impre-
zach obowiązują limity osób. Uprzejmie prosimy 
o wyrozumiałość.

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE” 
Bezpłatne zajęcia dla dzieci w grupach
Warsztaty plastyczne „Ozdobna ramka na Twoją 
fotografię” połączone ze zwiedzaniem wystawy 
stałej: „W kamienicy mieszczańskiej. Codzien-
ność i odświętność” lub „W kamienicy miesz-
czańskiej. U sąsiadów na pokojach i w kuchni”. 
W czasie zajęć plastycznych uczestnicy zapro-
jektują własną ramkę pod kierunkiem plastyka, 
w której następnie będą mogli umieścić widok 
dawnych Katowic lub zdjęcie z albumu rodzin-
nego, 14–18 lutego, godz. 10.00–12.00, godz. 
12.00–14.00, MHK, ul. ks. J. Szafranka 9, rezer-
wacja grup uczestników (do 10 osób), tel. 32 256 
18 10 wew. 104.
Warsztaty plastyczne „Szkatułka pełna bibelo-
tów” połączone ze zwiedzaniem wystawy stałej: 
„W kamienicy mieszczańskiej. U sąsiadów na po-
kojach lub w kuchni” lub „W kamienicy miesz-
czańskiej. Codzienność i odświętność”, 21–25 
lutego, godz. 10.00–12.00, godz. 12.00–14.00, 
MHK, ul. ks. J. Szafranka 9, rezerwacja grup 
uczestników (do 10 osób), tel. 32  256 18 10 
wew. 104.
Warsztaty plastyczno-teatralne „Mały kostiu-
mograf”. Mając do dyspozycji rozmaite mate-
riały, tkaniny dekoracyjne i ozdoby, dzieci two-
rzą własne projekty kostiumów, a praca odbywa 
się w atmosferze swobody wyrażania pomysłów, 
nietypowego myślenia i oryginalnych rozwiązań, 
14–18 lutego, 21–25 lutego, godz. 10.00–12.00, 
godz. 12.00–14.00, Dział Teatralno-Filmowy, ul. 
Kopernika 11, rezerwacja grup uczestników (do 8 
osób), tel. 514 499 614, 32 745 17 28.
Zwiedzanie wystaw stałych: „Z dziejów Kato-
wic”, „W kamienicy mieszczańskiej. Codzienność 
i odświętność’, „W kamienicy mieszczańskiej. 
U sąsiadów na pokojach i w kuchni”. Zwiedzanie 
połączone z konkursem i nagrodami dla dzieci 
zwiedzających ekspozycje, 14–18 lutego, 21–25 
lutego, godz. 10.30–11.30, godz. 11.30–12.30, 
MHK, ul. ks. J. Szafranka 9, rezerwacja grup 
uczestników (do 14 osób lub 22 osób w zależ-
ności od wystawy), tel. 32 2561810 wew. 104.
Zwiedzanie wystaw stałych: „Wokół mistrzów 
Grupy Janowskiej”, „U nos w doma na Niki-
szu. We wnętrzu nikiszowieckiego mieszkania”, 
„Woda i mydło najlepsze bielidło. W pralni i ma-
glu na Nikiszowcu”. W czasie zwiedzania kon-
kurs z nagrodami, 14–18 lutego, 21–25 lute-
go, godz. 10.00–11.00, Dział Etnologii Miasta, 
Oddział MHK, ul. Rymarska 4, rezerwacja grup 
uczestników (do 22 osób) tel. 32 2551480, 32 
3539559.
Limity uczestników w zajęciach są spowodowane 
obostrzeniami dotyczącymi zapobieganiu roz-
przestrzeniania się pandemii.

Muzeum Śląskie 
ul. T. Dobrowolskiego 

tel. 32  3 
muzeumslaskie.pl

OPROWADZANIE AUTORSKIE

„Twarze”
5 lutego, godz. 14.00
Wstęp: 7 zł.

„Ona niejedno ma imię, 
czyli o motywach miłosnych”
12 lutego, godz. 14.00
Wstęp: 7 zł.

„Wystawa – instrukcja obsługi”
19 lutego, godz. 14.00
Wstęp: 7 zł.

„Miłoś  i jej konsekwencje”
26 lutego, godz. 14.00
Wstęp: 7 zł.

MUZEALN  UNIWERS TET SENIORA
Wstęp: 1 zł, obowiązują zapisy: 32 2130 836.

Oprowadzanie 
dla seniorów, wystawa czasowa  
„Triennale gra  ki”
10 lutego, godz. 11.00

Muzeum Konesera 
– cykl spotkań 
„W tym cały jest ambaras, 
aby dwoje chciało na raz”
16 lutego, godz. 11.00

Wokół śląskiej fotogra  i 
– warsztaty i wykłady 
„Sztuka fotogra  i” 
23 lutego, godz. 11.00

Chcesz 
wiedzieć więcej?

facebook.com/Katowice.eu

twitter.com/BiuroPrasoweKce

instagram.com/miasto_katowice 

youtube.com/KatowiceTube
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WIELOSEKCYJNY KLUB GKS KATOWICE

Złote Buki i plany na 2022 rok
Na początku roku poznaliśmy rozstrzy-
gnięcia tradycyjnego plebiscytu „Zło-
te Buki”, w którym kibice wybrali naj-
lepszych sportowców poszczególnych 
sekcji GKS u oraz najważniejsze wy-
darzenie ostatniego roku. Statuetkami 
zostali uhonorowani Nicola Brzęczek 

iłkarka oku , Jakub Jarosz Siat-
karz oku , Grzegorz asiut okeista 

oku , Adrian Błąd iłkarz oku  oraz 
Jan Krzysztof Duda Szachista oku . 
Z kolei wydarzeniem roku wybrano 
rozpoczęcie budowy nowego Stadio-
nu Miejskiego.
Luty zapowiada się elektryzująco dla 
wszystkich fanów hokeja. Pod koniec 
miesiąca ruszy tak wyczekiwana faza 
play off, która rozstrzygnie o losach me-
dali mistrzostw Polski. Zanim jednak 
do niej dojdzie, muszą zapaść ostateczne 
rozstrzygnięcia w sezonie zasadniczym. 
To o tyle ważne, że wyższe miejsce w ta-
beli oznacza lepsze rozstawienie w fazie 
play off. Nic dziwnego, że w PHL trwa 
walka na całego, a – co ważne – GKS 
pozostaje jednym z wiodących zespołów. 
W lutym katowicki zespół rozegra sześć 

ostatnich meczów sezonu zasadniczego, 
z czego cztery w „Satelicie”. Szczegól-
nie mecz z Unią Oświęcim (15.02) za-
powiada się pasjonująco, bo oba zespoły 
zaciekle walczą o pierwsze miejsce w li-
gowej tabeli.

Siatkarze GKS-u Katowice nieustan-
nie sprawiają niespodzianki w PlusLidze 
i walczą o jak najlepsze wyniki, dostar-
czając kibicom wielu pozytywnych emo-
cji. Drużyna trenera Grzegorza Słabego 
wchodzi w najważniejszą fazę sezonu, 
czyli bezpośrednią rywalizację z zespo-
łami walczącymi o miejsce w najlepszej 
ósemce ligi. W lutym GKS Katowice ro-
zegra cztery ligowe spotkania, a w swojej 
hali podejmie Cuprum Lubin (6 lutego) 
oraz PSG Stal Nysa (19 lutego). Zawodnicy 
GKS-u zamierzają podtrzymać serię do-
brych spotkań i nadrobić punkty stracone 
ze względu na liczne problemy zdrowotne. 
GieKSa idzie także jak burza w rozgryw-
kach siatkarskiego Pucharu Polski i tylko 
jeden mecz dzieli ją od udziału w Final 
Four tych rozgrywek.

Piłkarze GKS-u rozpoczęli przy-
gotowania do rundy wiosennej sezonu 

2021/22 Fortuna 1 Ligi. W styczniu ze-
spół trenera Rafała Góraka odbył dwa 
obozy przygotowawcze w Bielsku-Bia-
łej i rozegrał pięć sparingów. Do zespołu 
dołączyli nowi zawodnicy – pomocnicy: 
Jakub Karbownik i Marcin Stromecki. 
W lutym GieKSę czekają jeszcze cztery 
mecze kontrolne. Rywalami naszego ze-
społu będą Hutnik Kraków, Pniówek 
Pawłowice, Garbarnia Kraków oraz Odra 
Opole. Natomiast w weekend 26/27 lutego 
drużyna wyjazdowym meczem z Sandecją 
Nowy Sącz rozpocznie zmagania w no-
wej rundzie.

Praca wre także w obozie piłkarek 
GKS-u, które 10 stycznia zakończyły 
urlopy i rozpoczęły okres przygotowań do 
rundy wiosennej rozgrywek 2021/22 Eks-
traligi. Po trzech meczach kontrolnych ro-
zegranych w styczniu w lutym podopieczne 
Witolda Zająca zwiększą obciążenia. Przed 
drużyną sparingi ze słowacką MSK Żyliną, 
a także Tarnovią Tarnów, Rekordem Biel-
sko-Biała oraz Skrą Częstochowa. Piłkarki 
w trakcie przygotowań korzystają z wła-
snych obiektów. Do ligowej rywalizacji 
wracają w marcu.  (GKS)

SKRZYDŁA, AUREOLE I... BIEGI

VII Bieg 
Śląskich Aniołów

Bieg ląskich Aniołów w Dolinie Trzech 
Stawów wystartuje  lutego o godz. 

. . Wydarzenie trwale wpisało się 
już w kalendarz charytatywnych imprez 
sportowych organizowanych na ląsku. 
W . edycji biegu uczestnicy obowiązko-
wo muszą mie  ze sobą anielskie atrybu-
ty, nie mogłoby się oby  bez anielskich 
skrzydeł, aureoli czy białej odzieży. 
– Każdy Anioł startujący w biegu dorzuca 
swoją cegiełkę, dzięki której wspólnie mo-
żemy czynić dobro. To wspaniałe, jak wiele 
osób dobrego serca pojawia się na organizowa-
nych przez nas biegach. Tym razem szykujemy 
dla Was niespodziankę! W naszym Anielskim 
Miasteczku startowym będą na Was czekały 
dodatkowe atrakcje – mówi Beata Twardow-
ska, Prezes Fundacji „Śląskie Anioły”. 

VII Bieg Śląskich Aniołów to chary-
tatywny bieg i marsz – nordic walking – 
na dystansie 5 km wraz z biegami dla dzieci 
na 200 i 400 m. Wszystko to odbędzie się 
w malowniczym „katowickim Central 
Parku”, czyli Dolinie Trzech Stawów. 

Głównymi organizatorami biegu są: 
Fundacja „Śląskie Anioły”, Stowarzyszenie 
„W Kręgu Natury” oraz radny Dawid Ka-
miński. Patronat honorowy nad wydarze-
niem objęło Miasto Katowice.

Środki, które pozostaną po opłaceniu 
wszystkich kosztów wydarzenia, w cało-
ści przeznaczone będą na dofinansowanie 
wyjazdu na zieloną szkołę dzieci z Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 9 w Katowicach, któ-
rych z różnych względów na to nie stać. Za-
kupione zostaną też upominki dla Domu 
Dziecka „Tęcza”. 

Więcej szczegółów na stronie internetowej 
organizatorów: np. slaskie-anioly.pl

SILESIA REBELS KATOWICE 

Michał wrócił do domu! 
o blisko 8 latach do klubu na stanowi-

sko trenera głównego powraca Michał 
Kołek, jeden z założycieli i pierwszy roz-
grywający Silesia ebels Katowice. 
Trener podjął się stworzenia w Katowicach 
programu futbolowego, który nie tylko bę-
dzie obejmować pierwszą drużynę rozgry-
wającą swoje mecze w najwyższej klasie 
rozgrywkowej PFL1, ale przede wszystkim 
będzie miał na celu szkolenie dzieci (8–14 lat), 
młodzieży (14–19 lat), która rozgrywa swoje 
mecze w ogólnopolskiej lidze juniorów oraz 
rezerw klubu (18+) występujących w trzeciej 
lidze futbolu amerykańskiego w Polsce. 

– Zdecydowałem się po 8 latach po-
wrócić do drużyny z rodzinnego miasta, 
aby rozpocząć długofalowy proces bu-
dowy programu futbolowego w Katowi-
cach. Jest to dla mnie z pewnością wielkie 
nowe wyzwanie, zarówno pod kątem 
trenerskim, jak i organizacyjnym, któ-
rego z chęcią się podejmę. Okazja pracy 
z szerokim sztabem trenerskim, który 
będzie zaangażowany w rozwój wszyst-
kich czterech sekcji klubu, na pewno już 
wkrótce zaprocentuje na boisku – mówi 
Michał Kołek, Head Coach Silesia Re-
bels Katowice.

– Moje futbolowe początki były właśnie 
związane z trenerem Kołkiem, dlatego tym 
bardziej cieszę się na współpracę. Michał bez 
wątpienia jest prekursorem futbolu ame-
rykańskiego w Polsce, warto również pa-
miętać, że takie osoby, jak Jakub Samel czy 
Daniel Piechnik zdobywały pod jego okiem 
swoje pierwsze futbolowe szlify. Cieszę się, 
że po 8 latach nasz klub stworzył warunki, 
dzięki którym Michał będzie mógł dokoń-
czyć swój projekt z 2012 roku. Nasze plany 
na pewno nie kończą się na grze w Polsce 
– opowiada Jarosław Kopciuch, Prezes Za-
rządu Silesia Rebels Katowice.  (RED)




