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Katowice zmieniają się  
na naszych oczach

 
Największy ośrodek miejski w Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nie 
zwalnia tempa w realizowaniu kolej-
nych inwestycji. Sprawdźmy, jakie były 
kluczowe projekty infrastrukturalne 
miasta Katowice w 2020 r.

   Czas na basen!

Przez wiele lat mieszkańcy Katowic narze-
kali na brak basenu z prawdziwego zdarze-
nia na terenie miasta. Miłośnicy pływania 
i wodnych przygód zmuszeni byli korzystać 
z oferty innych miast, np. Rudy Śląskiej czy 
Tychów. 2020 rok przyniósł w tym wzglę-
dzie rewolucję – na terenie Katowic otwar-
to dwa obiekty, a prace nad trzecim ruszyły 
z miejsca. W 2017 r. miasto zdecydowało się 
na wybudowanie trzech mniejszych obiek-
tów, zamiast jednego dużego aquaparku. 
Taka strategia miała na celu zwiększenie 
dostępności basenów dla większej grupy 

użytkowników. Okazało się to strzałem w dzie-
siątkę. Z racji epidemii COVID-19, oddane od 
użytku wiosną miejskie baseny w Burowcu  
i Brynowie, nie mogły w pełni rozwinąć skrzy-
deł, ale ich popularność w okresie letnim 
pokazała, jak bardzo tego typu obiekty były 
w Katowicach potrzebne. Co ważne, udało 
się także wznowić prace na trzeciej budowie 
– w Parku Zadole. Ten projekt utknął w mar-
twym punkcie z winy wykonawcy. W zaist-
niałej sytuacji Urząd Miasta rozwiązał z re-
alizatorem umowę i powierzył dokończenie 
inwestycji innej firmie. Trzeci basen ma być 
otwarty w pierwszej połowie 2022 r.

   Jak do centrum? Baną, cugiem 
   lub na kole!

Do końca tego roku Katowice będą dyspo-
nować czterema centrami przesiadkowymi. 
– „Tego typu rozwiązania są bardzo popular-
ne w wielu europejskich aglomeracjach. Ich 

istota sprowadza się do odciążenia ruchu 
w centrum. Mniej samochodów na najbar-
dziej obleganych ulicach to mniejsze korki, 
bezpieczniejsi przechodnie, redukcja hała-
su i lepsza jakość powietrza w Śródmieściu”  
– mówi Maciej Biskupski , przewodniczą-
cy Rady Miasta Katowice . Osoby pra-
cujące i  uczące s ię w sercu Katowic 
będą mogły zostawić samochód w jed-
nym z centrów przesiadkowych i dostać 
się do pracy lub na uczelnię tramwa-
jem, rowerem miejskim lub pociągiem. 
Od 2018 r.  taką funkcję pełni Centrum  
Przesiadkowe w Ligocie. W tym roku do-
łączają do niego Centrum Przesiadkowe 
„Sądowa”, gdzie mieści się też nowy dwo-
rzec autokarowy, oraz strefy Park & Ride  
w Brynowie (w okolicach pętli tramwajowej 
przy ul. Kościuszki i Rzepakowej) i w Zawodziu 
(przy ul. 1 Maja i Bagiennej).

   Czwórka ma halę na piątkę

Z punktu widzenia kultury fizycznej ważną in-
westycją jest powstanie hali sportowej przy 
IV LO im. gen. Maczka. Na jesieni otwarto 
tam obiekt sportowy z prawdziwego zda-
rzenia. W wąskiej zabudowie Bogucic, przy 
ul. Katowickiej, udało się wygospodarować 
przestrzeń na obiekt, w którym znajdują 
się parkiet o parametrach 44 x 24 m oraz 
trybuny na 260 widzów. Uczniowie z powo-
dzeniem będą mogli rozgrywać mecze 
piłki nożnej, siatkówki czy koszykówki przy 
owacjach kibiców. Stara sala gimnastycz-
na została zaadaptowana na siłownię i salę 
baletową. Zaplecze sportowe szkoły uzupeł-
niło nowe wielofunkcyjne boisko i trybuna 
zewnętrzna.
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W przyszłość z optymizmem
 

   Pamiętamy o seniorach…

Jedną z najważniejszych inwestycji, jaka cze-
ka Katowickie TBS w nadchodzących miesią-
cach jest budowa mieszkań dla osób powy-
żej 65. roku życia oraz mieszkań chronionych 
w Śródmieściu. W zabytkowych kamienicach 
przy ul . Mariackiej 30, 32 i 34 powstanie  
40 lokali mieszkalnych, a podwórze budyn-
ków będzie zaaranżowane na przyjazną 
i sprzyjającą rozwijaniu kontaktów społecz-
nych przestrzeń wspólną. Dzięki tej inwe-
stycji, seniorzy, którzy dziś często mieszkają 
w dużych i drogich, a przez to niedopasowa-
nych do swoich potrzeb mieszkaniach, będą 
mogli wprowadzić się do lokali zaprojekto-
wanych z myślą o nich. 

   … i młodych rodzicach

Inną kluczową inwestycją będzie nowy blok 
mieszkalny przy ul. Kossutha na osiedlu Witosa. 

W miejscu starego biurowca zostanie wznie-
siona 8-piętrowa budowla, w której znajdzie się 
75 mieszkań, żłobek i dyrekcja miejskiej biblio-
teki. Komfortowy budynek będzie miał proro-
dzinny charakter – większość zaplanowanych 
w nim mieszkań to lokale 3 i 4-pokojowe, a do-
datkowo nowi lokatorzy będą mogli skorzystać 
z programów dopłat do czynszu.

   Domki na sprzedaż

Osoby potrzebujące większej przestrze-
ni powinien zainteresować projekt przy  
ul. Działkowej w Giszowcu. Powstanie tam  
8 domków, w których mieścić się będzie 16 lo-
kali mieszkalnych. Swoją architekturą domki 
będą nawiązywać do historycznej zabudowy 
osiedla Giszowiec. Co godne odnotowania, 
będzie to pierwsza w pełni komercyjna inwe-
stycja KTBS. Wszystkie mieszkania będą wysta-
wione na sprzedaż, a dochody uzyskane w ten 
sposób zostaną przeznaczone na renowację 

wspomnianych wyżej kamienic dla seniorów 
przy ul. Mariackiej.

   Nie tylko mieszkania

Spó łka ma w p lanach również zabu -
dowanie pustej działki na skrzyżowaniu  
ul . Francuskiej z Mariacką. Dziś mieści 
się tam pozostałość po wyburzonej ka-
mienicy. Wkrótce to się jednak zmieni , 
bo TBS wybuduje w tym miejscu orygi-
nalny budynek łączący w sobie funkcje 
apartamentu, restauracji i centrum kul-
tur y. Część jego powierzchni zostanie  
zaadaptowana na cele społeczne i kultu-
ralne. Co istotne, powstanie tego budynku  
doprowadzi do odnowienia historycznej pie-
rzei ul. Mariackiej, a więc będzie miało wy-
miar architektoniczny dla tej ważnej części 
centrum Katowic.

Pomimo dużej niepewności, którą zasiał w nas rok 2020, władze KTBS kreślą ambitne plany, które pozwolą rozwijać 
portfolio spółki i zmieniać charakter stolicy Górnego Śląska. Dzięki nim, firma zdywersyfikuje swoją ofertę i umocni się 

w czołówce najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw tego typu w Polsce.
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Miasto Katowice niedawno urucho-
miło program Katowicka Karta Miesz-
kańca. Sprawdźmy, na czym pole -
ga jego istota i kto może skorzystać 
z oferty zniżek.

   Mocna karta w talii Katowic

Zadaniem władz miejskich jest nie tylko za-
rządzanie terenem znajdującym się w grani-
cach administracyjnych danej miejscowo-
ści, ale również poprawianie warunków życia 

mieszkańców. To bardzo szerokie pojęcie 
obejmujące infrastrukturę, rynek mieszkanio-
wy, wydarzenia kulturalne, dostęp do edu-
kacji, sportu czy kultury, a także możliwość 
znalezienia zatrudnienia. Na komfort życia 
w danym miejscu wpływają także udogod-
nienia technologiczne i sprawna wymiana 
informacji. Władze stolicy Górnego Śląska 
wychodzą z założenia, że każdy, kto mieszka 
w Katowicach i tutaj opłaca podatki, zasłu-
guje na preferencyjny dostęp do miejskiej 
oferty. Katowicka Karta Mieszkańca (KKM) 
jest jednym z pomysłów magistratu na 
przekonanie obecnych i przyszłych miesz-
kańców, że Katowice są dobrym miejscem 
do życia. Korzystanie z karty może wzmoc-
nić poczucie lokalnej tożsamości i ułatwić 
katowiczanom dostęp do obiektów kultury 
i infrastruktury rekreacyjnej.

Katowicka Karta Mieszkańca 
na start

Katowicka Karta Mieszkańca w liczbach

We wrześniu wydano 19 998 kart, w tym: 12 946 przez aplikację, 
1 609 poprzez stronę internetową, 5 419 kart plastikowych 

oraz 24 karty przypisano do karty płatniczej. 
Łącznie użytkownicy programu skorzystali we wrześniu z 3233 zniżek, 

których wartość wyniosła 27.106,55 zł.

   Zgoda na bycie na bieżąco

Najemcy mieszkań KTBS mogą otrzymy-
wać najważniejsze informacje dotyczą-
ce wydarzeń i oferty spółki za pośred-
nictwem smsa lub maila. W jaki sposób 
wyrazić zgodę na taką komunikację i do 
czego może ona nam się przydać? 

   Wirtualna odpowiedź na realne
    wyzwania

Komunikacja zdalna od lat robi furorę, 
ale w czasach pandemii jej rola jeszcze 
wzrosła. Przekazywanie wiadomości 
w formie elektronicznej i zastąpienie wi-
zyt bezpośrednich wirtualnymi spotka-
niami realnie ogranicza ryzyko przeno-
szenia Covid-19. Wychodząc naprzeciw 
współczesnym problemom, KTBS pro-
ponuje Państwu wysłanie kluczowych 
informacji dotyczących użytkowania 
budynków przez e-mail.

   Jak wyrazić zgodę? 

Wystarczy wejść na stronę 
https://.bit.ly/zgoda-TBS lub zeskano-
wać kod QR i wydrukować dostępny 
tam formularz. Wypełniony i podpisa-
ny dokument należy wysłać listem do 
siedziby spółki lub zeskanować, a plik 
przesłać na adres: sekretariat@tbs.
katowice.pl. 

   Morze korzyści z informacji 
   przesyłanych drogą elektroniczną

Wyrażając zgodę na zdalne powia-
domienia, mają Państwo błyskawicz-
ny dostęp do przydatnych informacji, 
np. o planowanych pracach remonto-
wych, przerwie w dostawach mediów, 
awariach, zmianach opłat, aktualnej 
ofercie lub o upływających terminach 
zobowiązań. 

   E-podgląd fi nansów

To jeszcze nie koniec usprawnień 
w kontakcie z mieszkańcami. TBS oferu-
je również możliwość zdalnego spraw-
dzania kartoteki finansowej na stronie 
https://tbs.katowice.pl/e-czynsze/. Aby 
móc korzystać z tej funkcji, należy wy-
pełnić i złożyć osobny wniosek o dostęp. 
Po jego otrzymaniu, pracownik admini-
stracji wygeneruje login i hasło umożli-
wiające dostęp do platformy.

   Szerokie podejście

Posiadacze karty mogą liczyć na pokaź-
ny zestaw zniżek w wielu obiektach. Upusty 
na wejściówki sięgają nawet 50% . Na li-
ście punktów, w których można skorzystać 
z rabatu, znalazły się instytucje z różnych 
dziedzin: kultury, sportu i rekreacji, turystyki, 
edukacji, zdrowia i pomocy społecznej. KKM 
uprawnia również do uzyskania rabatu pod-
czas zakupów i płacenia za parking. Wśród 
miejsc honorujących KKM są m.in. baseny 
miejskie, Muzeum Historii Katowic, Teatr Ate-
neum, Galeria BWA, siłownie nadzorowane 
przez MOSiR, NOSPR oraz liczne przedsiębior-
stwa.

   Dla kogo karta?

Program jest więc sporą szansą na oszczęd-
ności w domowym budżecie, szczególnie 
dla rodzin. Aby móc skorzystać ze zniżek, na-
leży spełnić jeden z poniższych warunków:

1. posiadać stałe zameldowanie w Kato-
wicach;

2. dysponować czasowym zameldowa-
niem w mieście i rozliczać podatek do-
chodowy od osób fi zycznych w Katowi-
cach;

3. nie posiadać meldunku, ale rozliczać 
podatek dochodowy od osób fizycz-
nych w Katowicach;

4. w przypadku osób niepełnoletnich, 
przebywać w placówkach opiekuńczo-
-wychowawczych w mieście lub być 
pracownikiem tychże placówek.

Dzieci zameldowane poza Katowicami rów-
nież mogą otrzymać KKM, jeśli jeden ro-
dzic spełnia warunek drugi lub trzeci. War-
to przypomnieć, że karta jest wyrabiana 
imiennie, a jedna karta uprawnia do zniżki 
tylko na jedną wejściówkę.

   Jedna karta, trzy formy

Katowicka Karta Mieszkańca występuje 
w trzech różnych postaciach: elektronicznej, 
wirtualnej i plastikowej. Wszystkie są jedna-
kowo ważne i uprawniają do tych samych 
korzyści.

   Karta elektroniczna

Można ją wyrobić samodzielnie, przez apli-
kację mobilną Katowicka Karta Mieszkań-
ca lub stronę internetową programu. Ten 
zdalny sposób wygenerowania karty jest 
dostępny tylko dla osób zameldowanych 
w mieście, gdyż korzysta z bazy meldunko-
wej. Kartę w wersji elektronicznej mogą wy-
robić też osoby opłacające podatek w mie-
ście, ale zameldowane poza nim. W tym 
przypadku będzie jednak potrzebna wery-
fi kacja zeszłorocznego zeznania PIT, co wią-
że się z wizytą w Biurze Obsługi Klienta KKM. 
Posiadanie aplikacji daje również możliwość 
wglądu w aktualną ofertę rabatów i bieżą-
ce informacje dotyczące programu, historię 
transakcji i inne dane.

   Karta wirtualna – przypisanie do karty 
   bankowej

Innym sposobem na korzystanie z dobro-

dziejstw programu jest przypisanie KKM do 
swojej karty bankowej, którą codziennie pła-
cimy za zakupy. Zameldowani w Katowicach 
mogą dokonać połączenia obu kart u jedne-
go z partnerów programu. Osoby bez mel-
dunku, ale płacące podatek w mieście mogą 
przypisać swoją KKM do karty debetowej lub 
karty kredytowej w Biurze Obsługi Klienta KK.

   Karta plastikowa

Trzecią wersją karty jest tradycyjna karta 
plastikowa. Można ją zamówić przez internet 
lub w trybie stacjonarnym w Biurze Obsługi 
Klienta.

   Bezpłatnie i bezterminowo

Wydanie oryginału karty jest darmowe, ale 
za wyrobienie duplikatu (np. w przypadku 
zgubienia karty plastikowej) zapłacimy 10 zł. 
Katowicka Karta Mieszkańca nie ma termi-
nu ważności, przy czym prawo do zniżek jest 
przyznawane na okres 2 lat z możliwością 
przedłużenia. W przypadku osób zameldo-
wanych w Katowicach na pobyt stały, zniżki 
będą się prolongować automatycznie. 
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Szczegółowe informacje na temat 
programu Katowickiej Karty 

Mieszkańca są dostępne na stronie
www.katowice.eu 

oraz w Biurze Obsługi Klienta KKM 
przy ul. Pocztowej 5; 

tel. (32) 259 30 01, 
(32) 259 30 02, 
(32) 259 30 03; 

e-mail: kartamieszkanca@katowice.eu
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Trzech muszkieterów,  
czyli nowe inwestycje TBS

 
W mijającym roku Katowickie TBS zakończyło realizacje kilku ważnych inwestycji. Dzięki poszerzeniu oferty, kilkuset  
nowych lokatorów może cieszyć się wygodnymi mieszkaniami. Nowe budynki powstawały w Zawodziu, w Bogucicach  

i na granicy Śródmieścia i osiedla Paderewskiego. 
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   Zgodnie z planem, pomimo 
   niespodzianek

Mijający właśnie rok na długo pozostanie 
nam w pamięci. Pandemia COVID-19 wpro-
wadziła sporo zamieszania w nasze utarte 
schematy i przemeblowała dotychczasową 
rzeczywistość. Rok 2020 upłynął pod znakiem 
niepewności. Wprowadzane obostrzenia od-
biły się na stanie globalnej gospodarki, co 
mocno odczuli także polscy przedsiębiorcy. 
Tegoroczne zawirowania i niepewna sytu-
acja rynkowa w tle, napawają tym większą 
dumą ze zrealizowanych projektów. Pomimo 
niesprzyjających okoliczności, w tym roku Ka-
towicki TBS oddał do dyspozycji najemców 
trzy kolejne inwestycje.

   Poznajcie nowe oblicze Leopolda

Współczesny rynek nieruchomości jest 
bardzo w ymagający. Lokatorz y ocze -
kują od swoich przestrzeni nie tylko sty-
lu zgodnego z aktualnymi trendami, ale 
także funkcjonalności. Oba założenia łą-
czą w sobie mieszkania powstałe w ra-
mach inwestycji zrealizowanych przez KTBS 
w 2020 r. Pierwszą z nich jest budynek przy  
ul. Leopolda 17, 17a . Ten dwuklatkowy, no-
woczesny blok ma cztery kondygnacje, na 
których mieści się 51 mieszkań. W każdym 
z nich znajduje się balkon, loggia lub taras 
naziemny (w przypadku mieszkań partero-
wych). Projektanci nie zapomnieli również 
o przestrzeni przy budynku. W ramach inwe-

stycji powstał plac zabaw oraz dwa parkingi 
na ponad 80 samochodów. 

Inwestycja przy ul. Leopolda 17, 17a zreali-
zowana została przy udziale rządowego 
programu wspierania budownictwa spo-
łecznego, tzw. finansowania zwrotnego 
udzielanego przez Bank Gospodarstwa Kra-
jowego oraz wsparcia finansowego z Fun-
duszu Dopłat z BGK. Dzięki zastosowaniu 
takiej konstrukcji finansowej, partycypacja 
najemców była niższa niż w przypadku in-
nych inwestycji. Co więcej, najemcy lokali 
mieszkalnych mogą ubiegać się o dopłaty 
do czynszu.

   Szerokie perspektywy

Kolejną propozycją w portfolio katowickiej 
spółki są Bulwary Rawy V, czyli inwestycja 
zwana także jako „Nowa Szeroka”. W tym 
budynku znalazło się miejsce dla 43 loka-
li mieszkalnych. Obiekt składa się z pięciu 
kondygnacji naziemnych i podziemnego 
garażu. Podobnie jak przy Leopolda 17, 17a, 
mieszkania parterowe zostały wyposażone 
w tarasy naziemne, a mieszkańcy zamiesz-
kujący wyższe piętra mają do dyspozycji 
balkony. Również ta inwestycja była reali-
zowana przy udziale rządowego programu 
wspierania budownictwa społecznego, co 
przełożyło się na niższą partycypację przy-
szłych najemców oraz możliwość ubiega-
nia się o dopłatę do czynszu. 
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   Lepiej zapobiegać niż leczyć

Od najmłodsz ych lat wpaja s ię nam ,  
że w kwestii zdrowia warto działać z wyprze-
dzeniem. W teorii wielu z nas zna zasady 
profilaktyki, w praktyce jednak zwykle przy-
pominamy sobie o nich dopiero wtedy, gdy 
dopadają nas pierwsze symptomy choroby. 
Odpowiedzialne za powstawanie infekcji  
wirusy, grzyby i bakterie są bardzo przebie-
głe i rozprzestrzeniają się w oka mgnieniu. 
Na szczęście my nie musimy biernie ocze-
kiwać na ich ruch. W okresie wzmożonej 
zachorowalności powinniśmy podjąć kon-
kretne działania, które pomogą nam unik-
nąć przeziębienia, grypy czy anginy. Poniżej 
zebraliśmy kilka dobrych praktyk podnoszą-
cych szanse na uniknięcie zarażenia.

   Ziołolecznictwo domowe

Matka Natura wyposażyła zioła i rośliny 
w wiele dobroczynnych substancji , które 
wzmacniają naturalną tarczę ochronną  
organizmu. Przeciwzapalne, przeciwwiruso-
we i przeciwbakteryjne kompetencje mają 
m.in. czystek, pokrzywa zwyczajna, dziki bez 
czarny, l ipa, jeżówka purpurowa, rumia-
nek i dzika róża. Szklanka naparu zamiast  
porannej kawy to rekomendacja wielu inter-
nistów i dietetyków. Zioła można przyjmować 
również w pastylkach oraz w formie skon-
densowanego soku rozcieńczonego w wo-
dzie. Osłonowe właściwości mają również 
czosnek, cebula, aloes oraz naturalny miód.

   Tolerancyjny jadłospis

Kluczową rolę w kwestii immunologii odgry-
wa zróżnicowana dieta, w której nie powinno 
zabraknąć miejsca dla żadnej grupy makro-
składników. Zima to nie jest dobry moment 
na eksperymentowanie z dietami reduku-
jącymi ilość spożywanych węglowodanów, 

białek czy tłuszczów. Przede wszystkim jed-
nak w menu na mroźne dni nie powinno  
zabraknąć witamin i minerałów, na czele 
z wit. C, D, E, A oraz cynkiem, żelazem, miedzią 
i selenem. Jeśli w Twoim jadłospisie brakuje 
tych składników, warto pomyśleć o suple-
mentacji.

   Wysiłek fizyczny i regeneracja

Lekarze podkreślają, że również zimą powin-
niśmy się ruszać. Aktywność fizyczna, dobra-
na do aktualnej kondycji ciała, to fundament 
zdrowia, dlatego zimowe spacery, nordic  
walking czy jogging są traktowane jako ele-
ment profilaktyki. Jednocześnie pamiętajmy, 
by nie przedobrzyć z wysiłkiem, bo to może 
mieć negatywne konsekwencje. Trzeba też 
znaleźć czas na relaks i odpowiednią ilość snu, 
podczas którego organizm regeneruje siły.

   Wietrz i nawilżaj

Wpływ na zdrowie mogą mieć również na-
sze cztery kąty. Zimą powinniśmy wietrzyć 
mieszkanie, by zapewnić cyrkulację powie-
trza oraz obniżyć temperaturę w mieszkaniu. 
Ciepłe otoczenie sprzyja bowiem rozwo-
jowi zarazków. Należy też pamiętać o tym,  
by nie przegrzewać pomieszczeń. Optymal-
na temperatura w pokoju powinna wynosić  
ok. 20°C. Ogrzewanie wysusza powietrze,  
co będzie miało zgubne skutki dla błon 
śluzowych, czego efektem może być cho-
ciażby podrażnione gardło. Dlatego oprócz 
nieprzegrzewania mieszkań powinniśmy też 
zadbać o odpowiedni poziom wilgotności. 
Można to zrobić dzięki elektronicznym nawil-
żaczom powietrza lub pojemnikom z wodą 
zawieszanym na kaloryferach.

Pięć przykazań odporności
 

Zima to okres, w którym szczególnie jesteśmy narażeni na infekcje. Co możemy zrobić, by wesprzeć system immunolo-
giczny w walce z patogenami? Poznaj cztery domowe sposoby na wzmocnienie odporności organizmu. 

fo
t.: 

Re
da

kc
ja

fo
t.: 

Re
da

kc
ja

 / 
ZI

G
A

   Zamieszkaj w centrum

Ostatnią zamkniętą w tym roku budo-
wą jest blok przy ul. Krasińskiego 12 
a,b,c. ZIGA, bo tak brzmi nazwa budynku, 
jest wyjątkowy pod kilkoma względami. 
Wyróżnia go m.in. to, że oferuje możli-
wość dojścia do własności lokali przez 
najemców, którzy będą spłacać war-
tość inwestycji w ramach czynszu. Bu-
dynek położony jest w bardzo dogodnej 
lokalizacji na pograniczu Śródmieścia  
i os. Paderewskiego. To propozycja dla osób 
ceniących sobie tętniące życiem serce 
miasta oraz rekreację i spotkania ze znajo-
mymi na pobliskiej Dolinie Trzech Stawów. 
Ziga składa się z 40 lokali, a każdy z nich jest 
wyposażony w ogrzewanie podłogowe 
i balkon. Budynek jest także wyposażony  
w instalację fotowoltaiczną, zastosowa-
no również wysokiej jakości tynk na ele-
wacji , który będzie długo zachowywał 
pierwotną kolorystykę bez potrzeby jej  
odnawiania za parę lat.

nabór startuje 11 stycznia!

KATOWICE
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Boże Narodzenie to dla wielu z nas naj-
ważniejszy czas w ciągu roku. Świą-
teczne celebracje wymagają czasu, 
poświęcenia i dobrego planu. Myśląc 
o tegorocznym Bożym Narodzeniu spró-
bujmy rozważyć, jak nasze przygotowa-
nia do świąt wpływają na przyrodę.

   Kup, co potrzeba

Jedną z podstawowych zasad ekologii są od-
powiedzialne zakupy. Odpowiedzialne, czyli 
takie, podczas których kupimy dokładnie to, 
czego potrzebujemy. Ostatnie tygodnie grud-
nia to czas, w którym wydajemy najwięcej 
w ciągu roku, nie tylko na prezenty. Kupujemy 
dużo, także na zapas, czasami bez klarowne-
go celu i przeznaczenia danego przedmiotu. 
Odpowiedzialne kupowanie to współcześnie 
spore wyzwanie. Sklepowe półki uginają się 
pod ciężarem markowych produktów, a kuszą-
ce reklamy przyciągają nasze zmysły na każ-
dym kroku. Gra jest jednak warta świeczki, bo 
za każdym produktem, który trafia do sklepu 
stoją zasoby przyrody i energia wykorzystana 
w procesie produkcji. Jak kupować z głową? 
Pomocna w realizacji tego wyzwania może 
okazać się lista zakupów ograniczona do rze-
czy, których naprawdę potrzebujemy. Oprócz 
niej warto mieć też przy sobie bawełniane 
torby wielorazowego użytku. Podczas buszo-
wania między regałami zwracajmy uwagę na 
to, czy dane opakowanie nadaje się do recy-
klingu oraz na termin przydatności produktów 
spożywczych i pielęgnacyjnych.

   E-zakupy 

Z racji na panującą pandemię, wiele osób de-
cyduje się na przedświąteczne zakupy w sieci. 
To rozwiązanie ma wiele zalet, jak np. możli-
wość podjęcia spokojnej decyzji, oszczędność 
czasu, a często także i pieniędzy. Wygoda 
klienta to tylko jedna strona medalu. Nie za-
pominajmy, że e-handel generuje koszty dla 
środowiska. Mowa tu przede wszystkim o opa-
kowaniach, w które są owinięte produkty za-
mawiane przez internet. Aby zredukować ilość 
plastiku i tektury w paczkach, warto zamówić 
jak najwięcej towarów u jednego sprzedawcy 
w ramach jednej, zbiorczej transakcji. Zaosz-

czędzimy w ten sposób nie tylko na kosztach 
przesyłki, ale także na ilości opakowań. 

   Podziel się posiłkiem

Po czym poznać świąteczny stół? Po tym,  
że nie ma na nim wolnej przestrzeni. Bożona-
rodzeniowy jadłospis jest tak rozległy i zróż-
nicowany, że wielu z nas kończy smakowanie 
dopiero w momencie, gdy układ trawienny 
woła o pomoc. Zwykle obfitość potraw na 
stołach przerasta możliwości biesiadników. 
Aby nie wyrzucać jedzenia, warto rozejrzeć 
się za możliwością oddania dań na charyta-
tywne zbiórki. Tego typu inicjatywy są coraz 
popularniejsze. Organizacje dobroczynne 
zbierają nadwyżki jedzenia od chętnych osób, 
po czym przekazują je potrzebującym. Wiele 
takich akcji można śledzić w mediach spo-
łecznościowych 

   Zielone sprzątanie

Myśl o porządkach prowadzi nas podczas za-
kupów do działu z detergentami. Tymczasem 
w tej roli mogą z powodzeniem sprawdzić się 
również naturalne środki. Z dużym powodze-

niem można stosować np. sodę oczyszczoną, 
sok z cytryny, wodę utlenioną czy ocet spiry-
tusowy. Ciekawą alternatywą dla tradycyjne-
go mycia okien i szklanych powierzchni są in-
nowacyjne ścierki z mikrofibry. Pozwalają one 
skutecznie myć okna jedynie ciepłą wodą, 
bez dodatku detergentów.

   Prezenty z recyklingu

Robienie upominków to ważna świąteczna 
tradycja. Rosnącą popularnością cieszą się 
prezenty robione własnoręcznie. Tego typu 
podarunki wymagają osobistego zaangażo-
wania i czasu, co dla wielu odbiorców będzie 
więcej warte, niż kupno drogiego prezentu. Do 
przygotowania autorskich prezentów może-
my wykorzystać odpady – ścinki materiałów, 
resztki desek, słoiki itp. Ekologiczny potencjał 
mają również opakowania – papierowe to-
rebki czy wiklinowe kosze mogą być używane 
w tym celu wielokrotnie. Prezent można też 
owinąć w szary papier pakowy wykonany 
z makulatury i ozdobić gałązkami igliwia.

Święta w stylu eko
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Jak składować odpady  
wielkogabarytowe?

 
Święta to okazja do gruntownych porządków. W tym czasie rozstajemy się również z niepotrzebnymi urządzeniami,  
akcesoriami i meblami, które zabierają cenną przestrzeń w mieszkaniu. MPGK Katowice przypomina, jakie przedmioty 

możemy wynieść do kontenerów na odpady wielkogabarytowe, a jakie powinny trafić na PSZOK. 
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Przeżyjmy wyjątkowe święta
 

Jak sprawić, by nadchodzące Święta Bożego Narodzenia były wyjątkowe nie tylko z nazwy? O to, co we wspólnym  
świętowaniu jest najważniejsze zapytaliśmy Bernadetę Grobleny, trenerkę z katowickiego Centrum Szkoleń i Rozwoju 

Osobistego MERITUM.

Redakcja (R): Co Pani zdaniem oznacza 
tytułowe „przeżyć święta”?

Bernadeta Grobelny (BG): Dla mnie ozna-
cza to przeżyć świadomie każdą ich chwilę 
i skupić się na tym, co najważniejsze – na 
istocie świąt, na relacjach z bliskimi, na prze-
żywaniu radości i miłości. Przeżyć święta to 
być tu i teraz, docenić tych, z którymi jeste-
śmy i docenić to, co mamy. Nie porówny-
wać się z ludźmi, którzy mają więcej, piękniej 
ustroili dom i wrzucają atrakcyjne zdjęcia 
w mediach społecznościowych. Nie ma prze-
cież jedynego słusznego wzorca spędzania 
świąt! Każdy z nas ma inną historię życia, 
a co za tym idzie, inne potrzeby i możliwości.  
Dlatego warto, by każdy na swój sposób 
przeżył ten niezwykły, jedyny w roku czas. 

R: Wielu osobom święta nie kojarzą się 
z odpoczynkiem. Wręcz przeciwnie: rajd po 
sklepach, krucjata porządków, próby zado-
wolenia wszystkich członków rodziny i zna-

jomych… Nic dziwnego, że często słyszymy, 
że po świętach należałoby pójść na urlop. 

BG: Przyzwyczajenie jest drugą naturą czło-
wieka. Wielu z nas kojarzy święta z konieczno-
ścią wielkich zakupów, sprzątaniem każdego 
zakamarka, gotowaniem ogromnych ilości 
potraw. Tak, jakbyśmy brali udział w jakimś 
narodowym konkursie… W tym gorączko-
wym krzątaniu się, możemy przegapić COŚ 
ważniejszego: głębszy sens tego, co robimy. 
Duchowy wymiar świąt . Dlatego zachę-
cam, by do listy zadań przedświątecznych  
dopisać także: „ODPOCZĄĆ”, po to, by w Wigilię 
móc w pełni celebrować ten wyjątkowy czas 
z najbliższymi.

R: Wydaje się, że szczególne zadatki na 
przepracowanie się w czasie świąt ma płeć 
piękna. Jak obowiązujące w naszym spo-
łeczeństwie przekazy na temat roli kobiet  
rzutują na decyzje pań podczas przygoto-
wań i samych świąt?

BG: Polki należą do najlepiej wykształconych 
kobiet w Europie i większość z nich jest aktyw-
na zawodowo. Mimo to nadal biorą – na ogół 
jednoosobowo – całą odpowiedzialność za 
święta. Planują, zarządzają i są głównymi 
wykonawczyniami zadań. To, z jednej strony, 
głęboko zakorzeniony przekaz mianujący je 
strażniczkami domowego ogniska, a z drugiej 
presja wszechobecnych trendów. Na Face-
booku i Instagramie, w sklepach i reklamach 
widzimy sielankową wizję świąt: uśmiechnięte 
dzieci, lśniące wnętrza i suto zastawione sto-
ły. To kreacja daleka od rzeczywistości. Po co 
porównywać się z tym idealnym obrazkiem?

R: Jak zorganizować przygotowania do  
Bożego Narodzenia, by nie zwariować?

BG: Kiedyś zrobiłam listę zadań, które miały 
warunkować udane święta. Były tam porząd-
ki domowe, potrawy, zakupy, prezenty, deko-
racje, a nawet świąteczne stroje – lista nie 
miała końca. Do dziś pamiętam wielkie oczy 
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moich dzieci i męża, kiedy im to czytałam. 
Nie wiedzieli, że z tylu „cegiełek” zbudowane 
są nasze święta. Uznaliśmy, że jest ich zbyt 
wiele! Wspólnie więc ustaliliśmy, co jest dla 
nas ważne, a co można wykreślić. Podzielili-
śmy się obowiązkami i spokojnie wykonywali-
śmy nasze zadania. To też był wspaniały czas, 
pracować ramię w ramię na rzecz naszych 
świąt. Uniknęliśmy przepracowania i prze-
męczenia. Dzięki temu mogliśmy w spokoju 
i harmonii, wspólnie przeżywać Boże Naro-
dzenie. Bo święta to nie egzamin z bycia per-
fekcyjną panią domu, tylko szansa na bycie 
razem. W miłości i bliskości, także w wymiarze 
duchowym. 

R: Co możemy zrobić, by w święta nawiązać 
lub wzmocnić relacje z bliskimi?

BG: Boże Narodzenie to święta rodzinne 
i na ogół czekamy na nie z tęsknotą. Mamy 
nadzieję, że od chwili, gdy przełamiemy się 
opłatkiem, doświadczymy wspólnoty, blisko-
ści i miłości. I jest to możliwe – pod pewnymi 
warunkami. 

Warto, już na etapie gorączki przygotowań, 
skupiać się nie tylko na materialnej sferze 
świąt. Można już wtedy cieszyć się naszymi 
relacjami: byciem ze sobą, wspólnym pla-
nowaniem i wykonywaniem zadań. Można 
odpuścić „test białej rękawiczki” i zgodzić się 
na to, by niektóre prace wykonane były na 
poziomie „wystarczająco dobrym”. A pozy-
skany czas przeznaczyć na odpoczynek, na 
rozmowę a czasem – na wspólną zabawę. 
Radość i zabawa, to wspaniałe sposoby na 
wzmacnianie więzi! 

Ważne, aby odejść sprzed ekranów telewizo-
ra czy telefonu i być razem w rzeczywistym 
świecie: rozmawiać, spacerować, śpiewać 
kolędy, grać w planszówki. To od nas zależy, 
jak zorganizujemy ten czas.

Zdarzają się jednak sytuacje, że nie wszyst-
ko zależy od nas. W czasie świąt spotykamy 
się także z tymi, z którymi nie mamy bliskich, 
czy dobrych relacji. Wtedy mogą pojawić się 
mieszane uczucia: z jednej strony niechęć 

i niepokój, a z drugiej – nadzieja, że może tym 
razem dojdzie do porozumienia. Jeśli jednak 
nie zbudowaliśmy otwartej komunikacji przez 
cały rok, to teraz nie nadrobimy tego. Święta 
to nie czas na rewolucję. To czas na spotkanie 
z bliskimi, takimi, jakimi oni są. To, co można 
zrobić w takiej sytuacji, to mówić o swojej po-
trzebie świętowania w dobry dla nas sposób 
i nie podejmować tematów trudnych. Można 
się przecież umówić na nie w innym czasie!

R: A co z robieniem prezentów?

BG: Prezenty są częścią tradycji bożona-
rodzeniowej. Lubimy je, bo są znakiem tego,  
że ktoś o nas myśli, kocha nas i zna nasze 
potrzeby. A co, gdybyśmy potrafili dawać to 
sobie bez prezentów? Czyż najpiękniejszym 
prezentem nie jest właśnie to, że czujemy 
się wyjątkowi, ważni i kochani? Nie jestem 
przeciwniczką prezentów. Uważam jednak, 
że – zwłaszcza w czasie świąt – możemy  
obdarowywać się swoją uwagą, docenia-
niem tego, co w sobie lubimy, mówieniem 
o tym, co podziwiamy w naszych bliskich i jak 
ważni są oni dla nas. A prezenty – będą do-
datkiem do tego najważniejszego, do naszej 
Miłości. W naszej rodzinie myślimy o sobie 
cały rok. Kiedy usłyszymy o czyimś marze-
niu, kupujemy zawczasu coś odpowiedniego 
dla tej osoby. W ciągu roku szufladka z pre-

zentami zapełnia się, a my mamy pewność,  
że prezenty są trafione. Równie cenne są 
prezenty wykonane ręcznie, dopasowane  
do konkretnych potrzeb: zebrane latem zioła 
we własnoręcznie pomalowanym słoiczku 
czy sojowe świece. 

R: Te święta będą wyjątkowe, bo 2020 to nie 
jest zwykły rok. Jak Pani zdaniem pandemia 
i wynikające niej dystans, strach, niepew-
ność mogą wpływać na atmosferę przy 
świątecznych stołach.

BG: Pandemia nie oznacza, że mamy zrezy-
gnować ze świętowania. Rezygnujemy tylko 
z pewnych tradycji i zmniejszamy nasze wy-
magania. Rozmawiajmy z naszymi bliskimi 
o ich sytuacji zdrowotnej i podejściu do za-
grożenia wirusem. Ustalmy zasady, w których 
każdy będzie się czuł bezpiecznie. Czasami 
mniejsze grono przy stole to okazja do tego, 
by bardziej skupić się na sobie i na najbliż-
szych. Tym, którzy pozostają daleko, możemy 
wysłać upominek, a nawet potrawę świą-
teczną. Możemy spotkać się z nimi on-line 
i śpiewać razem kolędy. Relacje są podstawą 
zdrowia emocjonalnego, a wspólne święto-
wanie (nawet w wersji zdalnej) może być 
ostoją normalności.

Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM w Katowicach od 20 lat pracuje na rzecz odkrywania i rozwijania  
kompetencji miękkich. W ofercie MERITUM są m.in. szkoła trenerów, treningi interpersonalne, superwizje dla trenerów,  

konsultacje, warsztaty dla rodziców i liczne warsztaty rozwojowe. 
www.meritum.slask.pl
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Katowickie TBS Sp. z o. o.  
ul. Krasińskiego 14, 
40-019 Katowice

Administracja terenowa przy 
ul. Bohaterów Monte Cassino 2
tel. (32) 253-67-13
wew. 726
wew. 743
wew. 752 

Portiernia całodobowa:
ul. Bohaterów Monte Cassino 2,  
40-231 Katowice
Telefon kontaktowy: (32) 701-71-95
Awarie dot.: ul. 1 Maja, Bohaterów 
Monte Cassino

Portiernia całodobowa:
ul. Sławka 30, 40-833 Katowice
Telefon kontaktowy: 
(32) 701-68-04
Awarie dot.: ul. Dębowa, Sportowa, Kominka, 
Kubiny, Obroki, Sławka, Szeroka, Warmińska, 
Złota

Portiernia całodobowa:
ul. Krasińskiego 14, 40-019 Katowice
Telefon kontaktowy: (32) 253-67-13
wew.737 lub (32) 253-77-85 wew. 737
Awarie dot.: ul. Krasińskiego, 
Skowrońskiego, Równoległa, 
Pod Kasztanami, Górniczego Stanu

Portiernia całodobowa:
ul. Saint Etienne 1, 40-231 Katowice
Telefon kontaktowy: 
(32) 209-90-05
Awarie dot.: ul. Marcinkowskiego, 
Saint Etienne, Szeroka

Administracja terenowa przy 
ul. Sławka 26
tel. (32) 253-67-13
wew. 731
wew. 732
wew. 751

Administracja terenowa przy 
ul. Krasińskiego 14
tel. (32) 253-67-13
wew. 716
wew. 748

pn. 7.00 – 12.00 
wt. 7.00 – 12.00 
śr. 8.00 – 12.00

czw. 10.00 – 15.00
pt. 7.00 – 12.00 

pn. 7.00 – 12.00
wt. 7.00 – 12.00
śr. 8.00 – 12.00

czw. 10.00 – 15.00
pt. 7.00 – 12.00

pn. 7.00 – 12.00
wt. 7.00 – 12.00
śr. 8.00 – 12.00

czw. 10.00 – 15.00
pt. 7.00 – 12.00

pn., wt., śr. 7.30 – 15.30
czw. 7.30 – 18.00
pt. 7.30 – 13.00

tel. (32) 253-67-13
tel. (32) 253-77-85

www.tbs.katowice.pl

KONTAKT DO ADMINISTRACJI TERENOWYCH – GODZINY DOSTĘPNOŚCI ADMINISTRATORÓW W BIURACH TERENOWYCH

AWARIE PROSIMY ZGŁASZAĆ NA PONIŻSZE NUMERY KONTAKTOWE:

„Pod Dachem”. Biuletyn Informacyjny Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  
Redakcja, skład, przygotowanie do druku i druk: Studio Reklamy Miastostrada (www.miastostrada.pl). Teksty: Andrzej Fiszer, Nakład: 3000 egz.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Państwu ob� tości 
zdrowia, radości i życzliwości bliskich. Niech te magiczne dni przepełnią nas 

nadzieją na lepsze jutro, wolne od niepewności, społecznego dystansu i obostrzeń.

Niech Nowy Rok przyniesie Państwu wiele zdrowia, poczucia wzajemnego 
wsparcia i pozwoli się w pełni cieszyć się komfortem, które zapewniają 

mieszkania TBS.

Dobrego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 
życzy Mieszkańcom Zarząd Katowickiego TBS wraz z Pracownikami.

W czasie pandemii do odwołania spółka pracuje codziennie w godz. 7.30 - 15.30. 


