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Uchwała antysmogowa 
sejmiku wojewódzkiego, wyco-
fanie się Polskiej Grupy Górni-
czej ze sprzedaży mułów i floto-

koncentratów, ministerialne rozporządzenie 
dotyczące kotłów – ogrzewanie wielu kato-
wickich mieszkań i domów prowadzone bę-
dzie tej jesieni i zimy według nowych uwa-
runkowań formalnych. 

Chociaż w ostatnich latach jakość powie-
trza się poprawia, subiektywne opinie mieszkań-
ców są jednoznaczne – smog to absolutnie naj-
większy problem ekologiczny śląskich i zagłę-
biowskich miast. Na tle aglomeracji dotychcza-
sowe wysiłki samorządu Katowic mające ogra-
niczyć skalę tego zjawiska są naprawdę znaczą-
ce, m.in. przeprowadzono termomodernizację 

dziesiątków budynków użyteczności publicznej, 
na śląskie drogi wyjechała już duża część ze 100 
nowoczesnych i przyjaznych środowisku auto-
busów, przeprowadzono liczne akcje informacyj-
ne i prezentacje mające przekonać mieszkańców 
o szkodliwości palenia śmieci czy bardzo niskiej 
jakości węgla. Dofinansowano także zmianę spo-
sobu ogrzewania na bardziej ekologiczny w po-
nad 2,5 tys. mieszkań i domów jednorodzinnych. 
Dodatkowo w tym momencie trwają prace nad 
kolejnymi działaniami. – Mieszkańcy bardzo po-
ważnie podchodzą do problemu smogu. Organi-
zowane przez Urząd spotkania na ten temat cie-
szyły się ogromnym zainteresowaniem. Podob-
nie jest, jeśli chodzi o dotacje na wymianę źródeł 
ciepła w domach. Szacujemy, że w tym roku prze-
znaczymy na to prawie 8 min zł – mówi Barbara 

Lampart, naczelnik Wydziału Kształtowania Śro-
dowiska Urzędu Miasta.  

Rozpoczynający się nowy sezon grzew-
czy będzie mocno różnił się od wcześniejszych. 
1 września br. w życie weszła uchwała sejmi-
ku województwa zakazująca wykorzystywania 
do ogrzewania domów i mieszkań m.in. mułów 
i flotokoncentratów węglowych oraz węgla bru-
natnego. Równocześnie nowa regulacja nakazuje 
najpóźniej do 2028 r. użytkowanie wyłącznie wy-
sokosprawnych ekologicznie kotłów 5. klasy. Do-
datkowo Polska Grupa Górnicza, czyli następ-
czyni Kompanii Węglowej, zadeklarowała wyco-
fanie ze sprzedaży najgorszych jakościowo i za-
razem najtańszych produktów, a ministerstwo 
wprowadziło restrykcyjne przepisy dotyczące 
sprzedaży nowych kotłów. 

W świetle powyższego, wyjątkowo istotna 
stanie się w najbliższych miesiącach rola Stra-
ży Miejskiej, która odpowiedzialna będzie za eg-
zekucję przepisów. W całym 2016 r. przeprowa-
dzono aż 3 410 kontroli. W ich trakcie stwierdzo-
no spalanie odpadów w 540 przypadkach. Nato-
miast tylko w I półroczu br. Straż Miejska prze-
prowadziła aż 2972 interwencji i w 171 przypad-
kach potwierdziła termiczne przekształcanie od-
padów, czyli palenie śmieci. Możemy być pewni, 
że w tym sezonie liczba interwencji oraz ich za-
kres będzie dużo szerszy. 

|Info| 

Kogo dotyczy uchwała 
antysmogowa?

mieszkańców, 
prowadzących działalność gospodar-

czą (kotły o mocy do 1 mW), 
właścicieli budynków wielorodzinnych, 
spółdzielni, wspólnot, 
samorządów lokalnych.

 

Paliwa zakazane
węgiel brunatny,
muły i flotokoncentraty węglowe,
paliwa, w których udział masowy wę-

gla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 
mm wynosi więcej niż 15 %,

biomasa stała, której wilgotność 
w stanie roboczym przekracza 20 %.

Walka ze smogiem: 
W tym sezonie czeka nas reWolucja!

Budżet obywatelski
Ponad 33 tys. mieszkańców Katowic 
zagłosowało na projekty do budżetu 
obywatelskiego. Ta edycja obfitowała 
w rekordowe wyniki, m.in. największą liczbę 
zgłoszonych zadań – 350, największą kwotę 
przeznaczoną do rozdysponowania przez 
mieszkańców – 24,5 mln zł. Wśród projektów 
ogólnomiejskich najwięcej głosów uzyskało 
sztuczne lodowisko w Murckach. 

Więcej – str. 3

Reforma edukacji
Znowelizowana ustawa „Prawo oświatowe” 
narzuciła samorządom konieczność 
wprowadzenia zmian ustroju szkolnego. 
W Katowicach nie zlikwidowano żadnej 
szkoły. – W całym procesie wdrażania reformy 
kierowaliśmy się przede wszystkim dobrem 
uczniów – mówi w rozmowie z redakcją 
wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun. 

Więcej – str. 4  

Szpital w Murckach
Znane są już szczegóły planu naprawczo-
rozwojowego dla Szpitala Murcki. Prezydent 
Marcin Krupa przedstawił go we wrześniu. 
– Spośród dwóch wariantów, jakie zostały 
opracowane z udziałem specjalistów, 
zdecydowałem się na przyjęcie do realizacji 
programu inwestycyjnego, którego koszt 
szacowany jest na 62 mln zł w horyzoncie 
czasowym do 2021 roku – mówi prezydent 
Marcin Krupa. 

Więcej – str. 5

Inicjatywa lokalna
Urząd Miasta Katowice odda milion złotych 
w ręce mieszkańców. 1 października rusza 
nabór wniosków na inicjatywy lokalne 
planowane na 2018 rok. Można je zgłaszać do 
15 listopada.

Więcej – str. 8

WOMEX
Kilkuset muzyków z całego świata przyjedzie 
do Katowic na festiwal i targi muzyki 
WOMEX. NOSPR, Międzynarodowe Centrum 
Kongresowe i Spodek zamienią się w sceny 
festiwalowe.

Więcej – str. 17
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Katowice wzbogaciły się o siódmy 
już „Plac na glanc”. Kolejne podwór-
ko odzyskało blask dzięki współpra-
cy mieszkańców i projektantów w ra-
mach projektu instytucji kultury Kato-
wice Miasto Ogrodów, która przezna-
czyła na projekt i remont 45 tys. zł. 

Plac znajduje się w Załężu, przy ul. To-
karskiej 2. To będzie jedno z naszych najbar-
dziej zielonych podwórek, dzięki wykorzysta-
niu dzikiej roślinności, jaką projektanci zasta-
li na miejscu. To efekt konsultacji, warsztatów 
i spotkań z mieszkańcami. Projekt udowadnia, 
że to mieszkańcy mają wpływ na to, jak wyglą-
da ich najbliższa przestrzeń. Co więcej – to oni 
są za nią odpowiedzialni. 

„Plac na glanc” ma stać się modelową 
przestrzenią, wzorem którym zainspirują się 
mieszkańcy innych kamienic i w miarę możli-
wości zaczną zmieniać swoje otoczenie. Wraz 
z przemianą wizerunku podwórka rośnie ilość 
interakcji między sąsiadami, którzy najpierw 
na warsztatach tworzą z projektantami ele-
menty małej architektury, a później o odmie-
nioną przestrzeń dbają. Projekt to jedno z tych 

działań, które wykorzystując najnowsze roz-
wiązania we wzornictwie, ma pokazywać do-
bre praktyki oraz wyznaczać nowe kierunki 
w designie w przestrzeni publicznej. Projekt 

zakłada również wykorzystanie rozwiązań 
z pogranicza ekologii i metod recyklingu.  

(kmo/red)

Plac na glanc

Pierwsza sesja Zgromadzenia Metro-
polii, z udziałem prezydentów miast, 
burmistrzów i wójtów reprezentują-
cych 41 gmin zakończyła się wybo-
rem Marcina Krupy, prezydenta Ka-
towic, na funkcję Przewodniczącego 
Zgromadzenia Górnośląsko–Zagłę-
biowskiej Metropolii oraz Kazimie-
rza Karolczaka, wicemarszałka woj. 
śląskiego, na stanowisko Przewod-
niczącego Zarządu Metropolii. W gło-
sowaniu tajnym prezydent Katowic otrzymał 
39 głosów „za” oraz 2 wstrzymujące się, nato-
miast Kazimierz Karolczak otrzymał 37 gło-
sów „za”, 3 wstrzymujące się oraz 1 przeciw. 
Reprezentantem Katowic w 5-osobowym Za-
rządzie Metropolii jest Danuta Kamińska, 
od 16 lat skarbnik miasta Katowice, a od 10 
lat przewodnicząca Komisji Skarbników Unii 
Metropolii Polskich.

– Cieszę się, że udało się nam wszystkim 
wypracować tak szeroko pojęty kompromis. 
To kolejny dowód na to, że potrafimy skutecz-
nie współpracować i wznosić się ponad po-
działami dla dobra metropolii – dodaje prezy-
dent Krupa, który jako przewodniczący będzie 
odpowiadał za organizację pracy Zgromadze-
nia oraz prowadzenie jego obrad.  – Teraz cze-
ka nas ciężka praca na rzecz naszych miesz-
kańców. Jestem pewien, że metropolia przy-
niesie korzyści zarówno dla Katowic, jak i dla 
wszystkich pozostałych 40 gmin. Gdy rozma-
wiam o metropolii z katowiczanami, często 

Wybrano władze metropolii

pytają mnie „co z tego wszystkiego będziemy 
mieć”? Otwierają się przed nami nowe pola 
współpracy, na które otrzymamy duże finan-
sowanie. Chcemy zajmować się ponadlokal-
nymi obszarami funkcjonowania gmin, które 
realnie wpływają na codziennie życie miesz-
kańców. Mam tu na myśli m. in. transport czy 
też walkę o czyste powietrze. Nie wystarczy, że 

w Katowicach wymienimy w tym roku 800 ko-
tłów, a w latach 2018-2027 wydamy na ten cel 
łącznie 100 mln zł, bo – aby efekty były odczu-
walne – konieczne jest zaangażowanie wszyst-
kich gmin – dodaje prezydent Marcin Krupa.

Przypomnijmy, że metropolia, na mocy 
ustawy, została utworzona na początku lip-
ca tego roku, a realizację zadań rozpocznie 

z dniem 1 stycznia 2018 r.  Wybór władz me-
tropolii, mających kompetencje wykonaw-
cze, był kluczowy do jej dalszego sprawnego 
działania. Kolejna sesja zgromadzenia odbę-
dzie się w październiku tego roku. Roczny bu-
dżet metropolii szacowany jest na ok. 300 mln 
zł, a o jego przeznaczeniu będą decydować 
wspólnie włodarze wszystkich gmin.  

(red)
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Ponad 33 tys. mieszkańców Katowic zagłosowało 
na projekty do budżetu obywatelskiego 

W tym miejscu powstanie sztuczne lodowisko

Czwarta edycja katowickiego budże-
tu obywatelskiego (BO) obfitowa-
ła w rekordowe dane, m.in. najwięk-
szą liczbę zgłoszonych zadań – 350 
(315 projektów lokalnych i 35 ogólno-
miejskich), a także największą kwotę 
przeznaczoną do rozdysponowania 
przez mieszkańców – czyli 24,5 mln 
zł. Tym samym pula BO w Katowicach 
jest największa w Polsce – w przeli-
czeniu na mieszkańca, wśród miast 
wojewódzkich. Po zakończonym gło-
sowaniu możemy także mówić o naj-
większej liczbie zadań przeznaczo-
nych do realizacji – w tym roku miesz-
kańcy wybrali 131 projektów lokal-
nych oraz osiem ogólnomiejskich.

– W tegorocznym głosowaniu na projek-
ty do budżetu obywatelskiego odnotowaliśmy 
największą aktywność mieszkańców – zagłoso-
wało 33 198 osób – co oznacza wzrost o 10,6% 
w stosunku do roku 2016 r., kiedy zagłosowa-
ło 30 010 osób. Tym samym tegoroczna fre-
kwencja wyniosła 13,6%, wobec 12,1% w ze-
szłym roku – mówi Marcin Krupa, prezydent 
Katowic. – Cieszy mnie zwiększające się za-
angażowanie katowiczan. Zrealizowaliśmy do 
tej pory ponad 250 projektów w ramach po-
przednich trzech edycji budżetu obywatelskie-
go, dzięki czemu mieszkańcy wiedzą, że głoso-
wanie ma sens i pozwala im realnie zmieniać 
dzielnice naszego miasta – dodaje prezydent. 
Spośród wszystkich głosujących 57,18% sta-
nowiły kobiety, a 42,82% mężczyźni. 

Najwięcej głosujących odnotowano w jed-
nostce pomocniczej Ligota-Panewniki, gdzie 
zagłosowało 3563 osób, natomiast największą 
frekwencję w ujęciu procentowym zanotowa-
no w Murckach, gdzie zagłosowało aż 35,70% 
uprawnionych mieszkańców. Oznacza to, że 
5% (czyli 131 tys. zł) niewykorzystanych po 
głosowaniu w tym roku środków zasili przy-
szłoroczną pulę Murcek.

– Wśród projektów ogólnomiejskich naj-
więcej głosów uzyskał projekt budowy sztucz-
nego lodowiska w Murckach, który zebrał aż 
14 490 głosów mieszkańców. Koszt realiza-
cji projektu wyniesie 1,5 mln zł. Drugie miej-
sce zajął wart 900 tys. zł projekt dot. zakupu 
średniego samochodu ratowniczego dla OSP 
Katowice Szopienice, który zebrał 7 994 gło-
sy. Natomiast trzecie miejsce przypadło za-
daniu o wartości 42 tys. zł, polegającemu na 
budowie sieci domków dla kotów wolno ży-
jących w dzielnicach Katowic, które zdobyło 
6 346 głosów – mówi Maciej Stachura, naczel-
nik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu 
Miasta Katowice. 

Najwięcej głosów wśród projektów lokal-
nych, tj. takich, na które mogli głosować wy-
łącznie mieszkańcy danej dzielnicy, otrzymał 
projekt z osiedla Tysiąclecia „Budowa miejsca 
wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzie-
ci i dorosłych w rejonie budynku Tysiącle-
cia 47, Mieszka I 5, 7, 9 i 11 wraz z remontem 

i urządzeniem parkingu samochodowego oraz 
remontem drogi dojazdowej od strony uli-
cy Mieszka I”, który otrzymał 3 375 głosów. 
7 spośród 139 zadań wybranych do realizacji 
określonych zostało jako zadania dwuletnie, 
a więc już teraz można spodziewać się, że ich 
realizacja zostanie zakończona w roku 2019.

– Rowerzystów na pewno ucieszy fakt, że 
mieszkańcy zdecydowali o realizacji aż 11 no-
wych stacji wypożyczalni rowerów, które zo-
staną ulokowane w siedmiu dzielnicach Kato-
wic – mówi prezydent Marcin Krupa. – Sieć 
stacji rowerowych to był prawdziwy strzał 
w dziesiątkę. Cieszę się, że katowiczanie mają 
w tym duży udział. O popularności rowerów 
najlepiej świadczą liczby - tylko w tym sezonie 
katowiczanie wypożyczali je ponad 100 tysięcy 
razy – dodaje prezydent. Nowe stacje powsta-
ną w Śródmieściu, Brynowie (Część Wschod-
nia – os. Zgrzebnioka), osiedlu Witosa, Bogu-
cicach, Janowie-Nikiszowcu, Kostuchnie oraz 
Podlesiu. 

Rozrośnie się także Katowicki Inteligent-
ny System Monitoringu i Analizy. Sześć no-
wych kamer powstanie w Śródmieściu i Szo-
pienicach-Burowcu. Osiedle Paderewskiego, 
wzbogaci się w Dolinie Trzech Stawów o dwa 
„kaczkomaty”, czyli drewniane budki z karmą 
dla ptactwa zimującego w okolicy doliny. Ich 
postawienie ma na celu uświadamianie miesz-
kańców, że dla zwierząt bardzo ważne jest to 
czym je karmimy. Koszt zadania to 6,5 tys. zł.

Organizacja kilku koncertów z pograni-
cza muzyki klasycznej, bluesa, jazzu, muzyki 
świata i muzyki filmowej, w wykonaniu muzy-
ków m.in. Filharmonii Śląskiej, NOSPR-u i in-
nych zaproponowanych przez miejskie insty-
tucje kultury (np. IPiUM „Silesia”, Katowice 
Miasto Ogrodów). To wszystko odbędzie się w 
sobotnie lub niedzielne popołudnia na scenie 

amfiteatru w parku Zadole (w lipcu i sierpniu 
przyszłego roku), w ramach projektu Muzyka 
na Zadolu. Koszt zadania: 150 tys. zł. Zadanie 
z zakresu szeroko rozumianej kultury wybra-
li m.in. mieszkańcy osiedla Witosa. #LOOK! 
czyli Letni Osiedlowy Ośrodek Kultury to 
cykl 18 kulturalnych imprez plenerowych, 

w tym festyn rodzinny z wieloma atrakcjami 
dla wszystkich (koncerty, muzyka, dmuchane 
zjeżdżalnie, grill, zimne napoje). Koszt zada-
nia: 354 210 zł.

Wyniki głosowania dostępne są na stronie 
www.BO.katowice.eu.

Budowa sztucznego lodowiska 
(park murckowski), liczba głosów: 14 490 
(17.35%), wartość zadania: 1 545 000 zł

„Bezpieczne katowice” – zakup 
średniego samochodu ratowniczego dla 
osP katowice–szopienice, 7 994 (9.57%), 
900 000 zł

Domki dla kotów wolnożyjących 
- schronienie i bezpieczeństwo (w dziel-
nicach: Śródmieście, zawodzie, os. Pa-
derewskiego-muchowiec, brynów Cz. 
Wschodnia-os. zgrzebnioka, ligota-Pa-
newniki, załęże, osiedle Witosa, osiedle 
tysiąclecia, Dąb, Wełnowiec-józefowiec, 
koszutka, Dąbrówka mała, szopienice-
burowiec, janów-nikiszowiec, Giszowiec, 
Piotrowice-ochojec, kostuchna), 6 346 
(7.6%), 42 420 zł

Wsparcie dziennych domów po-
mocy społecznej w katowicach (miesz-
czących się przy ul.: Czecha 2, Wiślana 9, 
Głogowska 23, Świdnickiej 35a, oblatów 
24, Gliwicka 74a, tysiąclecia 45a), 6 269 
(7.51%), 212 392 zł

Czarodziejskie ogrody – wyma-
rzone place zabaw dla naszych najmłod-
szych mieszkańców (zakup wyposażenia 

placu zabaw oraz remont tarasu przy od-
dziale Żłobka miejskiego ul. zadole 24a, 
doposażenie placów zabaw 8 oddzia-
łów Żłobka miejskiego, przy ul.: ligonia 
43, szeptyckiego 1, ordona 3a, bytom-
ska 8a, tysiąclecia 45, Grzegorzka 2, Woj-
ciecha 23a, Ciesielskiej 1), 5 087 (6.09%), 
295 000 zł

Pies-ratownik w służbie mieszkań-
com – zakup specjalistycznego sprzę-
tu dla Grupy Poszukiwawczo-ratowni-
czej w jednostce ochotniczej straży Po-
żarnej w Dąbrówce małej, 4 500 (5.39%), 
76 000 zł

Klub Podróżnika „Rajza" dla 
Seniorów domów pomocy społecz-
nej „Przystań" i „zacisze" w katowicach 
(ul. adamskiego 22 i ul. traktorzystów 42), 
1 224 (1.47%), 42 700 zł

Dzień Seniora (na) Fest w boguci-
cach, zawodziu i Dąbrówce małej – spo-
tkania integracyjne z koncertami dla se-
niorów z dzielnic bogucice, zawodzie 
i Dąbrówka mała (mDk „bogucice-zawo-
dzie ul. markiefki 44a i ul. marcinkowskie-
go 13a), 966 (1.16%), 23 250 zł.

|zadanIa o charakterze oGólnoMIejskIM wybrane przez MIeszkańców do realIzacjI| 
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Czy reforma oświatowa była dla Katowic trud-
nym wyzwaniem?
Z pewnością poważnym! Warto zaak-
centować, że ustawa „Prawo oświatowe” 
narzuciła samorządom konieczność wpro-
wadzenia zmian ustroju szkolnego, sposób 
zaś ich wdrożenia określony został w ustawie 
wprowadzającej przepisy. I tak oto powstała 
sytuacja, że gdy zakończył się nabór do gim-
nazjów, to samorządy miały zdecydować, czy 
gimnazja zostaną przekształcone w inne szko-
ły, włączone do innych szkół lub zlikwidowa-
ne poprzez wstrzymanie naboru.

Chcę podkreślić. że w całym procesie 
wdrażania reformy kierowaliśmy się przede 
wszystkim dobrem uczniów.  

Jaką decyzję podjął katowicki samorząd?
Prezydent Katowic zaproponował – a radni 
poprzez podjęcie stosownych uchwał przyję-
li to rozwiązanie – że żadne gimnazjum nie 
będzie likwidowane. Za takim rozwiązaniem 
przemawiały oczywiście dobro uczniów, gło-
sy środowisk lokalnych, ale również potrzeba 
zminimalizowania zwolnień wśród nauczy-
cieli i personelu administracyjno-obsługowe-
go. Przystępując do przygotowania reformy, 
od razu zadałem sobie pytanie, w jaki sposób 
zbudować nową sieć szkół w Katowicach, by 

wypełnić obowiązki wynikające z ustaw, ale 
też zapewnić kierunki rozwoju samorządo-
wej oświaty zgodnie z „Polityką edukacji mia-
sta Katowice Katowiczanin 2022”? Ostatecznie 
sieć została przygotowana w możliwie najbar-
dziej demokratyczny, ale przy tym i konstruk-
tywny sposób, czyli z bezpośrednim udziałem 
wszystkich dyrektorów placówek.

I padły już wtedy konkretne propozycje?
Oczywiście! Zaproponowaliśmy nowe obwo-
dy szkół podstawowych, a dyrektorzy zmie-
niali je, współpracując ze sobą w grupach, 
w odniesieniu do poszczególnych dzielnic. 
Ostatecznie dziesięć gimnazjów przekształco-
no w szkoły podstawowe, i tak na mapę po-
wróciły SP nr 5, 8, 16, 28, 35, 38, 40, 54, 56, 
64. Ponadto dwa gimnazja w zespołach szkół 
z ogólnodostępną szkołą podstawową oraz 
osiem gimnazjów w zespołach ze specjalną 
szkołą podstawową włączono do szkół podsta-
wowych. Również osiem samodzielnych gim-
nazjów włączyliśmy do szkół podstawowych. 
Pięć gimnazjów zostało włączonych do szkół 
ponadgimnazjalnych, które od 1 września są 
szkołami ponadpodstawowymi, a jedno gim-
nazjum przekształciliśmy w szkołę branżową 
I stopnia. 

To w skali miasta praktycznie rewolucyjne 
zmiany!
Z pewnością, do tego niemożliwe do wpro-
wadzenia bez konsensusu społecznego, który 
wymagał nie tylko współpracy, ale dobrej woli 
wszystkich zainteresowanych stron. Uzgod-
nienie szkolnej sieci dało początek licznym 
spotkaniom z nauczycielami, pracownikami 
szkół i rodzicami. Na bieżąco kontaktowali-
śmy się z dyrektorami, którym chciałbym go-
rąco podziękować za zaangażowanie podczas 
całego procesu. I co warto dodać – bardzo do-
brze układała się również współpraca z Kura-
torium Oświaty. 

A co z gimnazjalistami?
Uczniowie, którzy w chwili wdrażania refor-
my uczęszczali już do gimnazjum, ukończą 

|rozMowa|z Waldemarem Bojarunem, wiceprezydentem katowic

Katowice dały radę wyzwaniom reformy 
oświatowej 

|zMIany ustawowe| 

Dzieci sześcioletnie realizują roczne 
obowiązkowe przygotowanie przedszkol-
ne, ale mogą też pójść do i klasy. 

Dzieci siedmioletnie i chętne sześcio-
latki rozpoczęły naukę w ośmioklasowej 
szkole podstawowej.

Uczniowie, którzy rozpoczęli gimna-
zjum, kończą szkołę gimnazjalną.

jeśli uczeń gimnazjum nie otrzy-
mał promocji z klasy i do ii, od 1 wrze-
śnia uczęszcza do klasy Vii szkoły 
podstawowej.

1.09 po raz pierwszy absolwen-
ci gimnazjum mogli wybrać edukację 

w trzyletniej szkole branżowej i stopnia. 
szkoła ta zastąpiła zasadniczą szkołę za-
wodową. absolwent szkoły branżowej i st. 
może uzupełnić wykształcenie w szko-
le branżowej ii st., która będzie trwała 2 
lata, i obok egzaminu w zakresie kwalifika-
cji zawodowych uczeń będzie mógł zdać 
maturę.

od 1 września 2019 r. edukacja w li-
ceum będzie trwała 4 lata, w techni-
kum zaś 5. W tym też roku do szkół po-
nadpodstawowych pójdą ostatni absol-
wenci gimnazjum i pierwsi absolwenci 

taką właśnie szkołę, niezależnie od tego, czy 
została ona dokąś włączona czy przekształ-
cona. Do końca sierpnia 2019 r. klasy gim-
nazjalne mieścić się będą w dotychczaso-
wych siedzibach, chyba że lokalna społecz-
ność zdecydowałaby inaczej. Tak właśnie sta-
ło się w Giszowcu, gdzie już od 1 września  
Gimnazjum nr 15 – włączone do Szkoły Pod-
stawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjny-
mi – przeniosło się spod adresu Karliczka 15 
do budynku przy ul. Przyjaznej 7a. Z kolei 
w dwóch innych przypadkach to szkoły pod-
stawowe zmieniły adres i zarazem swoją sie-
dzibę, z budynku szkoły podstawowej do bu-
dynku gimnazjum. Są to SP nr 19, która prze-
niosła się z ul. Agnieszki 2 na Krzyżową 12, 
oraz SP nr 10, która z ul. Stawowej 6 została 
przeniesiona na Sokolską 23.  

To wszystko musiało kosztować!
Każda taka zmiana oznacza szereg wyzwań, za-
równo remontowo-adaptacyjnych, jak i orga-
nizacyjnych. Niezależnie od środków przewi-
dzianych w  budżecie miasta na remonty i in-
westycje w placówkach oświatowych, wszyst-
kie szkoły objęte reformą otrzymały środki fi-
nansowe na wyposażenie lub prace adaptacyj-
ne. Ponadto gimnazja przekształcane w szko-
ły podstawowe ubiegały się o środki z progra-
mów Ministerstwa Edukacji Narodowej na re-
mont toalet, wyposażenie sal dla klas I–III, 
wyposażenie świetlic. Łącznie tą drogą pozy-
skaliśmy ponad siedemset tysięcy złotych.

Czyli generalnie reforma oświaty w Katowi-
cach przebiegła sprawnie?
Mogę z całą stanowczością powiedzieć, że na-
sze szkoły są przygotowane do nowego roku 
szkolnego. To efekt konstruktywnej współpra-
cy zarówno nauczycieli, pracowników samo-
rządowych, jak i rodziców. Przy tej okazji chcę 
podziękować wszystkim, którzy zaangażowa-
li się we wdrażanie reformy, a w szczególności 
dyrektorom szkół, nie szczędzącym starań, by 
założenia ustawy zostały zrealizowane. Dzię-
ki ich merytorycznej pracy w zasadzie udało 
się uniknąć problemów, a chociaż przed nami 

jeszcze sporo pracy i wiele bieżących spraw do 
rozwiązania,  to z radością przyjąłem informa-
cję, że pani minister Anna Zalewska wyraziła 
podziw i uznanie dla Katowic za sposób wdra-
żania nowego ustroju szkolnego. Co znamien-
ne, słowa te padły podczas wizyty w Szko-
le Podstawowej nr 54 w dzielnicy Giszowiec, 
powstałej z przekształcenia Gimnazjum nr 16 
z Oddziałami Integracyjnymi. 

Czyli jednak zupełnie bez problemów? 
Tak naprawdę problem pojawił się tylko 
w jednym przypadku, byłego już gimnazjum, 
a dziś Szkoły Podstawowej nr 56. Uważam 
jednak, że mieliśmy do czynienia z brakiem 
zrozumienia, a może nawet brakiem dobrej 
woli, pomimo zaangażowania ze strony mia-
sta. W efekcie do jednej, nowo utworzonej 
klasy siódmej trafiło zbyt wielu uczniów, któ-
rzy powinni byli kontynuować naukę w swo-
jej poprzedniej szkole, gdzie uczyli się w kla-
sach I–VI. Tam mieliby komfortowe warunki 
kształcenia i mogą tam wrócić, jeśli tylko ich 
rodzice wyrażą taką wolę. Decyzja pozostaje 
w gestii rodziców.

Ale dla samorządu tematyka edukacji 
nie kończy się na reformie oświatowej!
To oczywiście kluczowa  kwestia! Niezależnie 
od reformy Katowice od lat zmieniają oblicze 
samorządowej oświaty, tak, by sprostać celom 
zawartym w dokumencie „Polityka edukacji 
Miasta Katowice Katowiczanin 2022” i stwo-
rzyć spójny system na miarę XXI w. I tak na 
nowy rok szkolny przygotowaliśmy dodatko-
we miejsca w przedszkolach oraz powołali-
śmy dwa kolejne zespoły szkolno-przedszkol-
ne oraz dwa zespoły szkół i placówek. Ponad-
to podpisana została umowa pomiędzy mia-
stem a Ministerstwem Sportu i Turystyki na 
budowę kolejnych dwóch hal sportowych przy 
szkołach ponadpodstawowych. Toczymy bo-
wiem batalię o jakość edukacji, ale i ciągłe po-
szerzanie oferty sportowo-rekreacyjnej, nie 
tylko dla najmłodszych katowiczan. Ale to już 
jednak temat na zupełnie inną rozmowę.

(joanna górska)
ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Inauguracja roku szkolnego w Zespole szkół i Placówek nr 1 w Katowicach
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|88 MIlIonów na szpItal w Murckach|

Prezydent zaprezentował plan         
naprawczo-rozwojowy Szpitala Murcki
Prezydent Marcin Krupa przedstawił 
we wrześniu plan naprawczo-rozwojo-
wy dla Szpitala Murcki sp. z o.o. i po-
informował o jego przyjęciu. – Spośród 
dwóch wariantów, jakie zostały opra-
cowane z udziałem specjalistów, zde-
cydowałem się na przyjęcie do reali-
zacji programu inwestycyjnego, które-
go koszt szacowany jest na 62 mln zł 
w horyzoncie czasowym do 2021 roku 
– mówi prezydent Marcin Krupa. – Do 
szpitala co roku musimy także dopłacać, żeby 
zapewnić płynność finansową. Więc dodatko-
wo w latach 2018–2021 zakładamy koniecz-
ność zaangażowania środków z budżetu mia-
sta w wysokości ok. 26 mln zł, co łącznie daje 
kwotę ok. 88 mln zł. 

Prezydent podczas spotkań z personelem 
szpitala oraz mediami podkreślał, że przy-
jęcie takiego scenariusza zaspokoi potrzeby 
pracowników szpitala oraz mieszkańców. Po 
pierwsze nastąpi zwiększenie jakości udzie-
lanych świadczeń medycznych dla pacjentów 
i komfortu pracy dla załogi szpitala, co zapew-
niać ma m.in. nowy budynek z Centralną Izbą 
Przyjęć, nowym blokiem operacyjnym, rozbu-
dowaną bazą diagnostyczną m.in. w zakresie 
endoskopii, a także nowe wyposażenie. – Pla-
nujemy rozwijać działalność szpitala w obsza-
rach zwiększonego zapotrzebowania na kon-
kretne usługi wynikające z prognoz demogra-
ficznych, Map Potrzeb Zdrowotnych (zwięk-
szenie liczby łóżek w Zakładzie Pielęgnacyj-
no-Opiekuńczym, zwiększenie ilości świad-
czeń z zakresu rehabilitacji), zwiększenie do-
stępności do świadczeń w zakresie leczenia 
udarów – powiedział prezydent i dodał, że 
rozszerzenie działalności szpitala pozwoli na 
zwiększenie przychodów i optymalizację wy-
niku finansowego spółki.

Sytuacja finansowa szpitala
Przypomnijmy, że sytuacja finansowa Szpita-
la Murcki w ostatnich latach była niestabilna 
– placówce groziła utrata płynności finanso-
wej. Szpital w 2013 r. przekształcono w spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 
100 proc. udziałów objęło miasto. Dodatkowo 
w 2013 roku Miasto spłaciło wszystkie długi 
Szpitala w wysokości 27 mln zł. Od tego czasu 
zadłużenie wciąż narastało o średnio trzy mln 
zł rocznie (w roku bieżącym ponad 4 mln zł) i 
na koniec tego roku strata z lat ubiegłych wy-
niesie 8,3 mln zł.

W lutym tego roku prezydent Marcin Kru-
pa, po szerokich konsultacjach z mieszkańca-
mi, podjął decyzję, że Szpital Murcki pozo-
stanie w rękach miasta Katowice, i zadeklaro-
wał, że przedstawi kompleksowy plan napraw-
czy mający na celu poprawę sytuacji finanso-
wej placówki oraz jej modernizację. Do czasu 
wdrożenia planu naprawczego długi szpitala 
pokrywa miasto – tak też się stało w czerwcu 
tego roku, gdy miasto Katowice dokapitalizo-
wało szpital kwotą 5 mln zł. Środki te zostały 

przeznaczone na spłatę najpilniejszych zobo-
wiązań spółki i ustabilizowanie jej sytuacji 
finansowej.

Plan naprawczo-rozwojowy 
Zarząd Szpitala Murcki opracował plan na-
prawczo-rozwojowy szpitala, który następnie 
był weryfikowany, na zlecenie miasta Kato-
wice, przez spółkę Formedis, która wykonała 
także kompleksowy audyt szpitala w celu ana-
lizy sytuacji finansowo-ekonomicznej. For-
medis to firma audytorska, która realizowa-
ła w przeszłości podobne projekty dla jedno-
stek samorządu terytorialnego, Ministerstwa 
Zdrowia oraz podmiotów prywatnych. W 
skład zespołu, który wykonał audyt oraz zwe-
ryfikował projekt planu naprawczo-rozwojo-
wego, wchodzili m.in. eksperci wywodzący 
się z Ministerstwa Zdrowia, a  także specjali-
ści z zakresu nauk ekonomicznych oraz tech-
nicznych. Przeprowadzony audyt pozwolił 
właścicielowi spółki – Miastu Katowice oce-
nić pozytywnie przedstawiony przez Szpital 

plan naprawczo-rozwojowy pod względem 
jego realności.

Plan naprawczo-rozwojowy obejmuje dwa 
warianty. Pierwszy z nich to wariant moder-
nizacyjny, którego koszt szacowany jest na ok. 
28 mln zł. Drugi wariant – inwestycyjny – jest 
rozszerzeniem pierwszej opcji, a jego koszt 
szacowany jest na ok. 62 mln zł. - Przedsta-
wiona symulacja sytuacji finansowej szpitala 
w perspektywie czterech lat pokazuje, że tyl-
ko dla wariantu inwestycyjnego możliwym 
jest, że od 2021 roku szpital przestanie gene-
rować straty - mówi prezydent Marcin Krupa. 
– Dlatego patrząc na rozwój miasta w perspek-
tywie kilkudziesięciu lat, podjąłem decyzję, że 
przyjmujemy do realizacji właśnie wariant in-
westycyjny, który rokuje uzyskanie dodatnie-
go wyniku finansowego przez spółkę w przy-
szłości. Opcja modernizacyjna oznaczałaby 
wprowadzenie do budżetu stałej kwoty, którą 
co roku musielibyśmy przeznaczać na pokry-
wanie strat – dodaje prezydent. 

Główne założenia planu naprawczo-ro-
zwojowego Spółki obejmują m.in. poprawę 

warunków pracy dla załogi szpitala, moder-
nizację istniejących budynków celem dostoso-
wania ich do obowiązujących przepisów, po-
prawę komfortu i jakości udzielanych świad-
czeń dla pacjentów oraz inwestycję w postaci 
budowy nowego pawilonu. Plan zakłada tak-
że restrykcyjną i szczegółową analizę kosztów 
oraz zwiększenie wartości przychodów spółki 
– w głównej mierze dzięki kontraktom z NFZ, 
ale także dzięki działalności komercyjnej.

Pierwsze działania już w tym 
roku 

Wybór wariantu modernizacyjnego lub inwe-
stycyjnego wpływa w zasadniczy sposób na 
prognozę wyników finansowych szpitala osią-
ganych w kolejnych latach. Bieżące dokapita-
lizowania spółki na pokrywanie strat będą fi-
nansowane z budżetu miasta Katowice. – Jeśli 
chodzi o wydatki modernizacyjne i inwesty-
cyjne rozważamy różne możliwe instrumen-
ty finansowania, także te bezzwrotne. Chcemy 
dokonać wyboru optymalnego i najbardziej 
korzystnego dla miasta – zapowiada prezy-
dent Marcin Krupa i deklaruje, że propozycje 
w tym zakresie zostaną przedstawione wraz 
z projektem uchwały budżetowej.

Planowany termin realizacji inwestycji to 
rok 2021. We wrześniu Rada Miasta zdecydo-
wała o przekazaniu dla szpitala 1,5 mln zł na 
rozpoczęcie prac projektowych związanych 
z modernizacją istniejących budynków i bu-
dową nowego pawilonu przeznaczonego na 
działalność medyczną. Prace projektowe ruszą 
w IV kwartale tego roku. Zostanie także zleco-
ne wykonanie planu funkcjonalno-użytkowe-
go uwzględniającego zarówno budowę nowe-
go pawilonu, jak i docelowe przeznaczenie ist-
niejących obiektów.

W tym roku nastąpi ponowienie proce-
dury wniosku do WFOŚiGW i w miarę moż-
liwości rozpoczęcie procesu termomoderni-
zacji obiektów szpitala (budynek chirurgii, 
budynek interny) obejmujące w IV kwarta-
le tego roku przeprowadzenie prac projekto-
wych i przygotowawczych, aktualizację audy-
tów energetycznych, wykonanie dokumentacji 
technicznej w związku z termomodernizacją.

Plany na przyszły rok zawierają kontynu-
ację procesu termomodernizacji budynków 
chirurgii i interny, rozpoczęcie prac remon-
towo-modernizacyjnych we wszystkich zakre-
sach w budynku chirurgii (w części równole-
gle z termomodernizacją), alokację oddzia-
łów, prace remontowo-modernizacyjne we 
wszystkich zakresach – w tym adaptację bu-
dynku interny w celu umiejscowienia w nim 
wszystkich poradni specjalistycznych. Dodat-
kowo zostaną także wykonane prace remon-
towo-modernizacyjne we wszystkich zakre-
sach w pomieszczeniach na parterze budynku 
neurologii obejmujące adaptację pomieszczeń 
dawnej kuchni na działalność medyczną.

(red)

Prezydent Marcin Krupa podczas spotkania z personelem szpitala w Murckach 
poinformował o planie naprawczo-rozwojowym dla placówki
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11 września w Willi Goldsteinów odby-
ła się uroczysta sesja Rady Miasta Ka-
towice, w trakcie której wręczono ty-
tuł Honorowego Obywatela Miasta Ka-
towice pani Jolancie Wadowskiej-Król, 
lekarce, która swoje zawodowe życie 
poświęciła ratowaniu zdrowia dzieci 
zagrożonych wysoką koncentracją me-
tali ciężkich oraz poprawie stanu śro-
dowiska w rejonie Szopienic. Dzięki 
swojej pracy w latach 70. pomogła kil-
ku tysiącom dzieci z terenów zagrożo-
nych działalnością szopienickiej huty. 

Honorowe obywatelstwo nadawane jest oso-
bom o wielkich zasługach dla miasta. Pod-
czas laudacji przypomniano Pani niezłom-
ne zmaganie się o zdrowie najmłodszych pa-
cjentów. Wtedy była to jednak – jak Pani pod-
kreślała – normalna praca. Normalna to nie 
znaczy bezpieczna. Czasy władzy komu-
nistycznej, można było więc za rozgłasza-
nie tematu ołowicy u dzieci popaść w nieła-
skę , stracić pracę, uprawnienia... Nie bała 
się Pani?

Nie bałam się. Badania w kierunku za-
trucia ołowiem rozpoczęłam w 1974 r. Byłam 
świadoma, że tę akcję muszę wykonać szybko 
i po cichu, aby ówczesne władze dowiedziały 
się o tym jak najpóźniej, bowiem pojęcie oło-
wica w państwie socjalistycznym było nie do 
zaakceptowania.

Byłam również świadoma że władze mogą 
mi zabronić wykonywania dalszych badań, 
dlatego muszę się spieszyć i jednocześnie 
uspokajać rodziców, by ta akcja nie nabrała 
rozgłosu. Nie bałam się o pracę, a dyplomu le-
karza nie mogą mi odebrać.

miasto

Jolanta Wadowska–Król podczas uroczystej sesji rady Miasta z przewodniczącą 
Krystyną siejną oraz prezydentem Marcinem Krupą. 

|wywIad|z honorową obywatelką miasta katowice Jolantą Wadowską-Król – rozmawia sławomir rybok

„Matka Boska Szopienicka”

|bIo| 

|zasłużony dla MIasta katowIce | 

Pochodząca z katowic jolanta Wadow-
ska-król studiowała w Śląskiej akademii 
medycznej w zabrzu. W 1968 r. rozpo-
częła pracę w poradni w szopienicach, 
a później w Dąbrówce małej jako pedia-
tra  – pracowała do 2010 r. jej szczególne 
dokonania dotyczą spraw zdrowia dzie-
ci zagrożonych wysoką koncentracją me-
tali ciężkich oraz poprawy stanu środowi-
ska w rejonie szopienic. rozpoczęła nie-
zwykłą oraz skuteczną batalię na rzecz 
poprawy stanu zdrowia szopienickich 
dzieci. zorganizowała długotrwałe lecze-
nie tysięcy dzieci w sanatoriach. Dzię-
ki jej staraniom wyburzono stare – skażo-
ne ołowiem budynki mieszkalne przyle-
głe do Huty ołowiu szopienice, a rodziny 
tam mieszkające otrzymały bezpieczne 
mieszkania w nowych blokach. od tego 
czasu dzieciom w tej dzielnicy zaczęto fi-
nansować mleko. jej działania spowodo-
wały zdecydowaną poprawę zdrowia ma-
łych pacjentów oraz wyraźną poprawę 
stanu środowiska szopienic.

W czasie uroczystej sesji rady miasta 
wręczono też tytuł „zasłużony dla mia-
sta katowice”. W tym roku otrzymały go 
Państwowe Gospodarstwo leśne lasy 
Państwowe nadleśnictwo katowice i 
katowicka spółdzielnia mieszkaniowa.
W imieniu ksm tytuł odebrała prezes 
krystyna Piasecka, w imieniu nadleśnic-
twa – zastępca nadleśniczego bolesław 
bobrzyk. 

 – katowicka spółdzielnia mieszka-
niowa na pewno odcisnęła silnie swój 
ślad w historii naszego miasta. Dużą 
rolę odgrywają osiedlowe kluby, któ-
re mają ciekawą ofertę zajęć i wydarzeń 
sportowych czy kulturalnych dla wszyst-
kich mieszkańców – od dzieci po se-
niorów. tego typu inicjatywy znakomicie 
uzupełniają naszą ofertą miejską i po-
magają budować społeczeństwo oby-
watelskie – bo integrują społeczności 
lokalne, pozwalają się lepiej poznać są-
siadom. jako prezydent doceniam też 
inwestycje ksm i jej wkład w dbałość 
o przestrzeń miasta – skomentował pre-
zydent marcin krupa.

nie mniejsze zasługi dla miasta ma 
nadleśnictwo katowice. – nadleśnic-
two to nie tylko istotny podmiot na ma-
pie naszego regionu, ale i jeden z naj-
ważniejszych partnerów katowickiego 
samorządu. lasy zajmują bowiem po-
nad czterdzieści procent powierzch-
ni naszego miasta, w tym tak bezcen-
ne rezerwaty przyrody, jak las murc-
kowski czy Uroczysko buczyna. Dlate-
go z łatwością mógłbym wskazać wie-
le powodów, by przyznać nadleśnic-
twu honorowy tytuł „zasłużony dla mia-
sta katowice”. jednakże podam tylko 
ten, który uważam za najważniejszy, de-
cydujący nawet o naszym zdrowiu i ży-
ciu. otóż przedsiębiorstwo już od blisko 
40 lat dba o zielone płuca naszego mia-
sta, a jednocześnie z zaangażowaniem 
opiekuje się tymi terenami, by spełnia-
ły warunki wypoczynkowe i rekreacyjne, 
a zarazem stanowiły niejako ekologicz-
ną tarczę dla całej metropolii i jej dwóch 
milionów mieszkańców – mówił prezy-
dent katowic.

 Po analizie przypadków podejrzenia ołowicy 
u dzieci zgłosiła Pani ten problem Wojewódz-
kiemu konsultantowi ds. pediatrii – profesor 
Hager-Małeckiej. Również dzięki jej pomocy 
udało się zadbać o wiele dzieci.

Po przyjęciu do Kliniki Chorób Dzie-
ci w Zabrzu mojego pacjenta pani profesor 
Hager-Małecka zleciła mi przebadanie dzie-
ci w najbliższym sąsiedztwie Huty Metali Nie-
żelaznych. Było to 4 września 1974r. Po prze-
badaniu ok. 500 dzieci pierwsze sprawozdanie 
przesłałam już 15 września.Wśród zbadanych 
było 80 dzieci, które natychmiast wymagały 
leczenia klinicznego z powodu bardzo złych 

wyników. Pani profesor uruchomiła inne od-
działy pediatryczne celem hospitalizacji dzie-
siątek dzieci. Wobec powagi sytuacji profesor 
udała się z tym problemem do ówczesnego 
wojewody śląskiego gen. Jerzego Ziętka, któ-
ry wykazywał dużą przychylność w załatwia-
niu tego problemu. 

W najbliższym sąsiedztwie huty były tzw. 
familoki. Warunki sanitarne były bardzo złe, 
często brak łazienek i ubikacji. Domy  budo-
wane były w dużym zagęszczeniu. Dzieci czę-
sto bawiły się na brudnych podwórkach, gdzie 
pył był, jak mówiono, „słabą rudą ołowiu”. 

Pani działania nie były mile widziane, Śląska 
Akademia Medyczna zablokowała doktorat...
W tym czasie, gdy wykonywałam tę pracę wraz 
z pielęgniarką Wiesławą Wilczek, w ogóle nie 
myślałam o doktoracie, natomiast ta myśl po-
jawiła się 1,5 roku później. Rada Wydziału Le-
karskiego nie była przeciwna, a nawet pozy-
tywnie zaakceptowano wszczęcie pracy dok-
torskiej, która niestety została zablokowana 
przez ówczesnego rektora Jonka i jego znajo-
mych recenzentów. Odczułam to jako wiel-
ką przykrość, jednak nie przerwałam mojej 
pracy w tym kierunku. Ostatecznie doprowa-
dziłam do przebadania dzieci w szerokim są-
siedztwie huty i wyprowadzenia ich z zagrożo-
nego środowiska.

We wszystkich wywiadach uderza mnie Pani 
skromność. A przecież podjęcie wtedy takich 
badań i tytaniczna praca wykraczała daleko 
poza obowiązki. Skąd ten upór – wychowa-
nie, wiara w wartości, idealizm?
Upór i konsekwencję wyniosłam z domu, bo-
wiem wychowywałam się w trudnych warun-
kach materialnych. Opiekowała się mną tyl-
ko matka, ojciec zaś, którego nigdy nie pozna-
łam, walczył w Armii Andersa, przechodząc 
cały szlak bojowy, zginął w 1945 r. w Bolonii. 
Trudne warunki zahartowały mnie i spowo-
dowały poczucie obowiązku, by podjętą pra-
cę doprowadzić do końca.

Skąd wzięło się określenie „Matka Boska 
Szopienicka”.?
Jak to w życiu bywa, byli ludzie bardzo mi 
sprzyjający, jak również bezinteresownie nie-
życzliwi, m.in. do nich należała była dyrek-
tor sanepidu dr Karczmarzowa, która mówi-
ła „znalazła się taka Matka Boska Szopienicka, 
która mąci ludziom w głowach, wyłudza pie-
niądze na badania, a do tego jeszcze chce wy-
łudzać odszkodowania dla chorych na ołowi-
cę, należałoby ją zamknąć"...

Wręczając tytuł, prezydent Katowic mówił: 
„Pani Jolanta Wadowska-Król jest dla nas 
wszystkich wzorem. Jestem dumny, że mamy 
tak wspaniałych mieszkańców.” Czym 
dla Pani jest to wyróżnienie?
Przyznanie tej nagrody uważam za jedno 
z najważniejszych wydarzeń w moim życiu. 
Myślę, że uznanie należałoby się również pani 
pielęgniarce Wiesławie Wilczek, która była 
moją najbliższą współpracownicą, wykony-
wała wielką robotę i na ówczesne czasy praco-
wała jak komputer. Bez niej byłoby mi trudno 
wykonać całą tę pracę.

Po tych wielu latach jak Pani odbiera na-
sze miasto, jak ocenia zmiany, które zaszły 
w Katowicach?
Po tych wielu latach widzę miasto Katowice 
piękniejące z miesiąca na miesiąc, w Szopieni-
cach, zaś w miejscu byłych familoków rosnące 
drzewa, soczystą zieleń w sąsiedztwie najbliż-
szej okolicy wyburzonej huty.

Gdyby mogła Pani przekazać młodym lu-
dziom jakąś złotą myśl – dewizę, którą war-
to się w życiu kierować, jak by brzmiała?
Przeciwności będą zawsze, lecz każda z nich 
jest do pokonania, a pracę w słusznej sprawie 
– bez względu na trudności – trzeba doprowa-
dzić do końca.   
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|nowa ścIeżka rowerowa|

|Modelowy doM wIelorodzInny – wynIkI konkursu w katowIcach|
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Nowo wybudowana ścieżka rowerowa na ul. Bohaterów Monte Cassino

Jedna z nagrodzonych prac autorstwa Mateusza Herbsta
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Od września rowerzyści w Katowicach 
mogą korzystać ze ścieżki rowerowej, 
która połączyła istniejącą trasę wzdłuż 
ulicy Chorzowskiej z osiedlem Witosa. 
Nowa 1,5-kilometrowa trasa biegnie 
wzdłuż ulic: Bocheńskiego, Pukowca, 
Kolońskiej i Rataja. Jej budowa kosz-
towała 1,1 mln zł. Ponadto w ostatnich ty-
godniach otwarto inne ważne połączenie ro-
werowe – ulicy Bohaterów Monte Cassino 
wzdłuż ulic: Leopolda, Wiertniczej Techników 
aż do ul. Popiełuszki. To nie koniec inwestycji 
w tym rejonie – trwają przymiarki do przedłu-
żenia tej ścieżki aż do alei Niepodległości. Ro-
werzyści mieliby wtedy do dyspozycji dwa ki-
lometry przyjaznej drogi. 

Miłośnicy jednośladów ucieszyli się też 
z pewnością z zakończenia prac na długim 
odcinku ul. Bohaterów Monte Cassino – od 
ul. Leopolda do ul. Burowieckiej. Teraz czas 
na budowę pozostałego odcinka – od ul. Bu-
rowieckiej do Bulwarów Rawy. Obecnie trwa 
przetarg.

Miasto przygotowuje się również do prac 
wzdłuż ulicy Jankego, na której aktualnie znaj-
duje się droga rowerowa dwukierunkowa tyl-
ko po jednej stronie jezdni. Z uwagi na bezpie-
czeństwo mieszkańców na odcinku od Szkoły 
Policyjnej do ulicy Szeligiewicza odcinek zo-
stanie tak przebudowany, aby droga rowerowa 
znajdowała się po obu stronach jezdni. 

Kolejną inwestycją, która z pewnością po-
prawi bezpieczeństwo rowerzystów, będzie 

Po Katowicach na kole

Około 500 mieszkań powstanie w ra-
mach rządowego programu Mieszka-
nie Plus przy ulicy Korczaka w Szo-
pienicach-Burowcu. Drugie tyle – 
przy ul. Górniczego Dorobku na Niki-
szowcu. Łącznie w Katowicach przy-
gotowanych do budowy jest już oko-
ło tysiąca dostępnych cenowo miesz-
kań na wynajem. Elementem realiza-
cji tego rządowego programu był ogólnopol-
ski konkurs na wielorodzinny dom modelowy. 
Wyniki konkursu zostały ogłoszone we wrze-
śniu w Katowicach. Jak taki budynek mógłby 
wyglądać? 

Prace oceniał sąd konkursowy, który zde-
cydował o przyznaniu czterech równorzęd-
nych nagród. Nagrodzone projekty wyróżnia-
ją się funkcjonalnością zaplanowania prze-
strzeni publicznej, zróżnicowaniem skali i ga-
barytów zabudowy mieszkaniowej, a także za-
stosowaniem technologii skracających czas 
i koszt realizacji inwestycji. 

Celem konkursu na wielorodzinny dom 
modelowy było stworzenie wysokiej jako-
ści budynków mieszkalnych, przyjaznych ro-
dzinom i lokalnym społecznościom, spełnia-
jących rygorystyczne standardy techniczne 
i urbanistyczne. Wszystko przy możliwie ni-
skim koszcie budowy (nie większym niż 2 tys. 

zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej 
mieszkań), który pozwoli oferować czynsz do-
stępny także dla osób słabiej uposażonych.

Konkurs przebiegał dwuetapowo. 
W pierwszym etapie, do którego zgłosiło się 
75 pracowni, uczestnicy przygotowali projekty 

zabudowy wielorodzinnej dla teoretycznej lo-
kalizacji. W drugim etapie, w którym rozpa-
trywano 11 prac, architekci mieli za zadanie 
dopasować swoją koncepcję do uwarunkowań 
konkretnej działki, położonej w Katowicach 
przy ul. Korczaka.

Rządowy program Mieszkanie Plus zain-
augurowano w październiku 2016 roku w Ka-
towicach, podpisując pierwsze porozumienie 
dotyczące budowy mieszkań w jego ramach. 
W 2017 roku zawarto umowy na dwie inwe-
stycje w Katowicach. 

– Katowice przyciągają nowych miesz-
kańców wysoką jakością życia i atrakcyjnymi 
miejscami pracy. Uzupełnieniem tego musi 
być dobra oferta mieszkaniowa, która dzię-
ki programowi Mieszkanie Plus powiększy się 
łącznie o około 1000 mieszkań – w dwóch lo-
kalizacjach. Dlatego cieszę się, że to właśnie 
w stolicy nowo powstałej metropolii tak wie-
le osób znajdzie nowe lokum. Mieszkanie Plus 
to rozwiązanie atrakcyjne dla obecnych i przy-
szłych mieszkańców naszego miasta, dla mło-
dych ludzi, dla rodzin. Program będzie impul-
sem dla osób, które już wybrały Katowice jako 
miejsce pracy, by tutaj także zamieszkały, za-
łożyły rodziny, wychowywały dzieci – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Wstępny harmonogram zakłada uzyskanie 
pozwolenia na budowę mieszkań w ramach 
programu Mieszkanie Plus jeszcze w tym roku 
i rozpoczęcie prac wiosną przyszłego roku, tak 
by inwestycje były gotowe na przełomie 2019 
i 2020 r.   

(bgkn/jg)

wprowadzenie pełnej sygnalizacji przy skrzy-
żowaniu ulicy Pszczyńskiej z Górniczego Sta-
nu w Giszowcu.    W najbliższym czasie zmie-
niona zostanie też sygnalizacja świetlna na 
skrzyżowaniu ul. Kościuszki, Poniatowskiego 
i Szeligiewicza.

Transport zrównoważony
Katowice stawiają na transport zrównoważo-
ny. Świadczą o tym rozpoczęte inwestycje: wę-
zły przesiadkowe, wymiana taboru, budowa 
tramwaju na południe oraz rozbudowa infra-
struktury rowerowej. – Na kwestię komunika-
cji patrzymy kompleksowo i kładziemy nacisk 
na tzw. transport zrównoważony, którego za-
sadą jest dbanie o interesy wszystkich uczest-
ników ruchu – pieszych, rowerzystów, osób 
korzystających z komunikacji publicznej, ale 
także kierowców. Zrealizowanie zaplanowa-
nych działań w perspektywie najbliższych kil-
ku lat przyniesie odczuwalną poprawę jako-
ści życia poprzez możliwość bezpiecznego 
i sprawnego przemieszczania się po mieście 
z wykorzystaniem różnych rodzajów trans-
portu, wzajemnie zintegrowanych i tworzą-
cych jednolity zrównoważony system – zapo-
wiada Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

Coraz więcej katowiczan wybiera rower 
– traktowany jest on zarówno jako sprzęt do 
rekreacji, jak i doskonały środek transpor-
tu. – Katowice to miasto z każdym rokiem 
coraz bardziej przyjazne dla rowerzystów. 

Mieszkanie Plus nabiera kształtów

Inwestujemy znaczne środki w rozbudowę in-
frastruktury rowerowej – w tym roku zaplano-
waliśmy inwestycje warte ok. 6 mln zł. Ścież-
ka rowerowa, która łączy osiedle Witosa z cen-
trum, to jedna z najważniejszych inwesty-
cji w tym roku warta ponad 1 mln zł. Bardzo 
się cieszę, że sprawdza się nasza strategia, by 
rowery pełniły w Katowicach funkcję zarów-
no rekreacyjną, jak i transportową – dodaje 
prezydent.

Rozrost strefy Tempo 30
W Katowicach od 2015 roku działa stre-
fa Tempo 30, która jest udogodnieniem dla 

rowerzystów. Dobrym rozwiązaniem są kon-
traruch i kontrapasy, a także umożliwienie 
jazdy szerokim chodnikiem, np. po północ-
nej stronie ul. Młyńskiej. Działania te z jednej 
strony usprawniają poruszanie się rowerem, 
z drugiej poprawiają bezpieczeństwo wszyst-
kich uczestników ruchu. W Katowicach wpro-
wadzono strefy ograniczonej prędkości w ko-
lejnych lokalizacjach, tj. Osiedle Tysiąclecia 
(strefa Tempo 40) oraz w dzielnicy Ochojec 
(rejon os. Odrodzenia u ul. Szenwalda – strefa 
Tempo 30). Dzięki temu poruszanie się rowe-
rem jest jeszcze łatwiejsze oraz bezpieczniej-
sze w kolejnych dzielnicach Katowic.

(red)
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|InIcjatywa lokalna|

|spacery ornItoloGIczne|

|przykłady InIcjatywy lokalnej| 

Milion w rękach mieszkańców

Milion złotych odda Urząd Miasta 
w  ręce mieszkańców. Macie pomysły, 
chęci i zastanawiacie się, skąd wziąć 
środki na ich realizację? 1 październi-
ka ruszył nabór wniosków na inicjaty-
wy lokalne planowane na 2018 rok. 

Zasada jest prosta. Mieszkańcy zgłasza-
ją pomysły i działania, które można zrealizo-
wać w ich otoczeniu. To właśnie mieszkańcy, 
którzy znają swoją okolicę od podszewki, wie-
dzą, co jest w niej najbardziej potrzebne. Mia-
sto może ich wesprzeć finansowo. Co ważne 
– wnioskodawcy muszą określić swój udział 
w ich realizacji, np. poprzez pracę społeczną 
czy wkład finansowy. 

Inicjatywa lokalna to forma współpracy 
miasta z mieszkańcami. Jej celem jest wspólna 
realizacja zadań publicznych. W 2017 r. mia-
sto przeznaczyło milion złotych na wsparcie 
65 pomysłów katowiczan. – Dziękujemy im za 

„Biesiadowanie na Borkach”
Co roku w okresie wiosenno-letnim miesz-
kańcy osiedla borki organizują mecz pił-
ki nożnej (ojcowie kontra synowie), które-
go podsumowaniem jest wspólne grillowa-
nie i biesiadowanie przy ognisku. borki są 
osiedlem w dużej mierze niezamieszkałym. 
Wielu mieszkańców od pokoleń zamiesz-
kujących ten teren wyprowadziło się. Część 
społeczności borek, która postanowiła jed-
nak zostać w swoich lokalach, zaczęła bar-
dzo troszczyć się o swoje miejsce,  w tym 
o jego rewitalizację społeczną. rezultatem 
tych działań jest fakt, iż osiedle przewidzia-
ne jest do wpisania na listę zabytków.
efektem aktywności mieszkańców są reali-
zowane w 2015 i 2017 r. inicjatywy lokalne. 
Przyświeca im idea dzielenia się ze wszyst-
kimi swoim sukcesem. kilka gospodyń zor-
ganizowało śląski poczęstunek we wła-
snych kuchniach. W pierwszej edycji bie-
siadowania planowano udział 150 osób. 
ostateczna liczba uczestników inicjatywy 
znacznie przerosła oczekiwania – przyby-
ło około 600 osób. inicjatywa realizowana 
po raz drugi w 2017 r., mimo niesprzyjają-
cej pogody, znowu okazała się sukcesem 
społecznym i organizacyjnym. energią gru-
py inicjatywnej z borek można by obdzielić 
wiele inicjatyw i wydarzeń. mieszkańcy tej 
niewielkiej społeczności pokazują, jak wiel-
ka siła drzemie w ludziach skupionych wo-
kół wspólnej idei i aktywności lokalnej. za-
tem po inspirację do aktywności zaprasza-
my na borki!                                                                                  

„Osiedle Bagno”
osiedle „bagno” w szopienicach to ob-
szar odcięty od dzielnicy ciągiem towaro-
wym i terenami przemysłowymi. Do nie-
dawna osiedle nie cieszyło się dobrą sła-
wą, między innymi z powodu dużej rotacji 
mieszkańców i nawarstwienia problemów 
społecznych. Dzięki wsparciu miejskie-
go ośrodka Pomocy społecznej i Progra-
mu Centrum aktywności lokalnej w szo-
pienicach społeczność lokalna zaczę-
ła się organizować. od 2008 r. mieszkań-
cy – przy pomocy animatorów lokalnych 
– organizują na osiedlu festyny, pikniki, 
animacje i warsztaty dla dzieci i nie tylko. 
Grupa mieszkańców, która w 2008 r. na-
pisała projekt oraz postawiła plac zabaw 
własnymi siłami, cały czas dba o rozwój 
społeczny osiedla. społecznie prowadzą 
klub osiedlowy bagno należący do za-
sobów spółdzielni mieszkaniowej. lokal-
ni liderzy postanowili zadbać o ciągłość 
swoich działań, korzystając m.in. z do-
finansowania budżetu miasta w ramach 
inicjatywy lokalnej. Poprzez realizację kil-
ku inicjatyw pozytywnie wpływają na wza-
jemną integrację i pogłębiają relacje są-
siedzkie. Przybliżają mieszkańcom trady-
cje, wzmacniają więzi między rodzicami 
i dziećmi. Przykład bagna pokazuje, jak 
skutecznie można wykorzystać inicjatywy 
lokalne do ustawicznego budowania po-
tencjału społecznego i poprawy wizerun-
ku swojego miejsca zamieszkania.

wyjątkową aktywność i realne działania podej-
mowane na rzecz integracji i budowania wię-
zi lokalnych społeczności, za angażowanie się 
w zmiany najbliższego otoczenia oraz wspól-
ne dążenie z katowickim samorządem do po-
prawy warunków życia mieszkańców – mówi 
Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds. 
organizacji pozarządowych.

1 października rozpoczął się nabór wnio-
sków na 2018 rok. Można je zgłaszać do 15 li-
stopada 2017 r. Szczegółowe informacje doty-
czące zrealizowanych zadań, trybu i kryteriów 
oceny wniosków znajdują się na stronie www.
katowice.eu/urzad-miasta/inicjatywa-lokalna. 
Dodatkowe informacje można również uzy-
skać telefonicznie pod nr. 32 259 31 18 lub 
e-mailowo inicjatywalokalna@katowice.eu. 
Inicjatywa lokalna funkcjonuje od 2013 r.  

(jg)

Katowice to miasto o bardzo bogatych 
zasobach ornitologicznych, a gołębie 
nie są jedynymi ptakami, które tu bytu-
ją! Nie wierzycie? Udowodnią to wyjąt-
kowe, weekendowe spacery przyrod-
nicze, którym przewodniczyć będzie 
uznany ornitolog i fotograf!

„Rzuć oko na Maroko i Trzy Stawy! Ob-
serwacje fenomenu ptasich wędrówek w Kato-
wicach” to motyw przewodni wycieczek przy-
rodniczych, które odbywać się będą w każdą 
sobotę i niedzielę od 7 października do 26 li-
stopada (z wyjątkiem 15 X i 18 XI).  

To świetna okazja do nauki rozpozna-
wania ptaków, a także innych zwierząt oraz 
rozmowy z przyrodniczym ekspertem, któ-
ry przybliży tajemnice życia ptaków i pod-
powie, jak fotografować przyrodę w Katowi-
cach. Spacery prowadzić będzie Marcin Ka-
retta – członek Górnośląskiego Koła Ornito-
logicznego, znany i ceniony fotograf przyrody, 
którego portfolio dostępne jest na www.karet-
ta.pl. – Gdy jakiś czas temu przeprowadzałem 
się do Katowic, byłem przyrodniczo załama-
ny. Katowice kojarzyły mi się, i nie byłem tu 

wyjątkiem, z przemysłową pustynią. Ale ru-
szyłem w las i już podczas pierwszej wyciecz-
ki znalazłem... wysiadywane gniazdo żura-
wia! A potem sypało się jak z rękawa: wydry, 
mięsożerne pływacze, niebieskie żaby, bocia-
ny czarne… Katowice mają przyrodniczy po-
tencjał, ja go już znam i pomogę innym go do-
strzec – mówi Marcin Karetta.

Wydział Kształtowania Środowiska Urzę-
du Miasta w Katowicach zadbał o to, by wszy-
scy uczestnicy eskapad mogli bez trudu ob-
serwować piękno katowickiej przyrody, dla-
tego przed rozpoczęciem spaceru będzie 
można wypożyczyć lornetkę. Trzeba jednak 
pamiętać, że liczba sprzętu optycznego jest 
ograniczona. 

Znany jest również dokładny plan wy-
praw: wycieczka po Dolinie Trzech Stawów 
rozpoczynać się będzie przy lotnisku Mucho-
wiec, nieopodal skrzyżowania ulicy Francu-
skiej z ul. Gawronów, o godz. 8. Natomiast 
wycieczka nad Stawem Maroko ruszać bę-
dzie przy Środowiskowym Klubie Wodniac-
ko-Wędkarskim „Maroko” i potrwa trzy go-
dziny: od 11.15 do 14.15. 

Rzuć okiem na Maroko i podziwiaj… katowickie ptaki! 

Osoby, które przybędą później, prosimy o 
przyłączenie się do przemieszczającej się grupy. 
Łatwo ją rozpoznać po często używanych lor-
netkach i stojącej na statywie lunecie. W razie 
potrzeby można się skontaktować z przewodni-
kiem – Marcinem Karettą, tel. 600 538 259.  

Organizowane wydarzenie jest dowodem 
na to, że weekend nie musi kojarzyć się tylko z 

czasem spędzonym przed telewizorem czy sprzą-
taniem mieszkania. Warto już teraz zarezerwo-
wać sobie jesienne soboty i niedziele, by „rzucić 
okiem na Maroko i Trzy Stawy” oraz podziwiać 
walory przyrodnicze naszego miasta.

Inicjatywa odbywa się ze wsparciem Wydzia-
łu Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta.  

(klaudia matuszna)
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Weekendowe spacery są okazja do nauki rozpoznawania ptaków, a także innych 
zwierząt oraz rozmowy z przyrodniczym ekspertem

Dzielnicowy festyn na os. Bagno zrealizowano dzięki środkom z inicjatywy lokalnej
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|praca dla osób nIepełnosprawnych|

|syGnał życIa|

|nowy skład||naGroda| 

Gdy jedni pracują, siedząc przy 
biurku, inni stoją za ladą i podają 
produkty. Ale nic nie stoi na prze-
szkodzie, by leżeć w łóżku i praco-
wać na najwyższych obrotach. Tak 
jak Artur Szaflik i inni pracownicy 
katowickiej agencji marketingowej 
„Leżę i pracuję”.

Gdy po raz pierwszy widzi się nazwę 
agencji „Leżę i pracuję”, przychodzą nam do 
głowy te dni, w których wcale nam się nie 
chcę wychodzić z łóżka. Najchętniej zosta-
libyśmy pod kołdrą, a resztę dnia spędzi-
li w domowym zakątku. Ale w przypad-
ku agencji „Leżę i pracuję” wcale nie cho-
dzi o lenistwo. To pierwsza agencja marke-
tingowa, która została założona po to, by za-
trudniać osoby sparaliżowane.

Agencja powstała w listopadzie 2016 r. 
w Katowicach. Trzon biznesu stanowią Maj-
ka Lipiak, Artur Szaflik i Sylwester Smigiel-
ski. W tym roku do zespołu dołączyli także 
Mateusz Rajewski i Nicole Saban. Sami o so-
bie mówią, że są przedsiębiorstwem społecz-
nym. Jak podkreśla Majka Lipiak, CEO agen-
cji, zarabianie pieniędzy nie jest dla nich ce-
lem, a jedynie środkiem do osiągniecia in-
nych, bardziej ich zdaniem istotnych celów.

– Działalność gospodarcza to dla nas na-
rzędzie do rozwiązania problemu społecz-
nego, jakim jest niska jakość życia wśród 
osób sparaliżowanych. Na rynku wciąż nie-
wiele jest ofert prac, które byłyby przysto-
sowane do ich możliwości. Jednym z pre-
kursorów samej idei przedsiębiorczości spo-
łecznej był Muhammad Yunus z Banglade-
szu, noblista i twórca banku dla ubogich. To 
on umożliwił tanie kredyty, dzięki którym 
głównie kobiety z obszarów wiejskich mogły 
taniej kupić materiał potrzebny do wyplata-
nia bambusowych stołków, a tym samym za-
rabiać więcej – podkreśla Majka Lipiak.

Bo można leżeć i pracować

W Katowicach wszystkie osoby star-
sze lub niepełnosprawne mogą sko-
rzystać z wyjątkowego udogodnienia 
– „Sygnału życia”. Rozwiązanie to po-
zwala na skontaktowanie się – w razie 
zagrożenia zdrowia lub życia – z dys-
pozytorem Miejskiego Centrum Ra-
townictwa za pomocą zaledwie jedne-
go przycisku. Miejski System Powiadamia-
nia Ratunkowego wymaga posiadania telefo-
nu komórkowego lub stacjonarnego z przyci-
skami, w którym zostanie zaprogramowany 
numer alarmowy. W sytuacji zagrożenia wy-
starczy nacisnąć przycisk, a dyspozytor uzyska 
informacje o konieczności udzielenia pomocy 
oraz dane osoby zgłaszającej. 

System działa od 2008 r. Powstał z inicjaty-
wy Wydziału Polityki Społecznej. – Skierowa-
ny jest do osób starszych i niepełnosprawnych, 

które nie zawsze są w stanie porozumieć się 
z dyspozytorem przyjmującym zgłoszenia 
o zagrożeniu zdrowia lub życia i wezwać po-
moc – mówi Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, 
naczelnik Wydziału Polityki Społecznej. Aby 
zarejestrować się w bazie Systemu Powiada-
miania Ratunkowego, należy wypełnić ankietę 
(dostępną w MOPS i u pełnomocnika prezy-
denta ds. osób niepełnosprawnych) i złożyć ją 
w kancelarii Urzędu Miasta lub wysyłać pocz-
tą pod adresem urzędu. Pracownicy socjal-
ni docierają również bezpośrednio do miej-
sca zamieszkania osób, które mają problem 
z wypełnieniem ankiety lub jej złożeniem. Na-
stępnie informacje o nowych osobach zareje-
strowanych w bazie są przekazywane do Wo-
jewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. Miesz-
kańcy nie ponoszą żadnych kosztów.  

(wps)

„Lodołamacze” to konkurs dla 
„Pracodawców Społecznie Wrażli-
wych”. Kapituła konkursu (regionu 
dolnośląskiego, lubuskiego, opol-
skiego, śląskiego) przyznała Kato-
wicom pierwsze miejsce w katego-
rii Przyjazna Przestrzeń.

Statuetka jest wyróżnieniem dla tych, 
którzy decydując się na zatrudnienie osób 
niepełnosprawnych, a jednocześnie prowa-
dząc wobec nich przyjazną politykę perso-
nalną, przełamują bariery, walczą  z niechę-
cią i obojętnością społeczną.

Nagrodę przyznano „za przystosowanie 
projektowania uniwersalnego oraz najlep-
szych rozwiązań urbanistycznych i archi-
tektonicznych w zakresie dostosowania bu-
dynków i przestrzeni do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnością”. Więcej informacji pod 
adresem: www.lodolamacze.info.pl/.  

(red)

We wrześniu zakończyła swoją dzia-
łalność Powiatowa Rada Działalności 
Pożytku Publicznego III kadencji. Od 
października rozpocznie się kolejna 
trzyletnia kadencja. W wyniku wyborów, 
podczas których udział w głosowaniu wzięło 
90 organizacji pozarządowych, oddając łącznie 
371 głosów, do składu nowej rady weszli: Ewa 
Grzegorzak-Łoposzko – Stowarzyszenie na 
rzecz Dzieci i Młodzieży KORCZAK, Tomasz 
Kołodziejczyk – Stowarzyszenie Tęczówka, Ire-
na Kowalska-Drygała – Regionalne Centrum 
Wolontariatu, Grażyna Lądwik – Śląska Sieć 3 
Sektora, Marek Piechula – Hackerspace Silesia, 
Wiesława Rak – Śląski Oddział Okręgowy Pol-
skiego Czerwonego Krzyża, Adrian Szymura 
– Stowarzyszenie „Rowerowe Katowice”, Beata 
Twardowska – Fundacja „Śląskie Anioły”.  

(wps)

Przycisk ratuje życie

Przyjazna 
przestrzeń

Powiatowa Rada 
Działalności Pożytku 
Publicznego

Praca zdalna 
nie dla wszystkich

Jak zaznaczają Majka i Artur, główny problem 
stanowi brak ofert pracy dla osób niepełno-
sprawnych, które nie są w stanie dojechać do 
pracodawcy. Wydawać by się mogło, że moż-
liwość pracy zdalnej jest bardzo popularna. 
W praktyce wciąż nie jest ona dla wszystkich 
osiągalna. Za swój pomysł katowicka agencja 
została wyróżniona przez Komisję Europej-
ską. Katowiczanie znaleźli się w grupie 30 ini-
cjatyw spośród 800 z całej Europy, które do-
tarły do półfinału Europejskiego Konkursu na 
Innowacje Społeczne. 

– Innowacyjność naszej agencji polega 
m. in. na tym, że celowo poszukujemy i ofe-
rujemy pracę w pierwszej kolejności takim 
osobom, które mają najmniejsze możliwo-
ści i szanse na znalezienie pracy. Oprócz Ar-
tura, który jest sparaliżowany, w naszej dru-
żynie jest również Nicole. Choruje ona na 

rdzeniowy zanik mięśni i do tego opiekuje 
się swoim kilkumiesięcznym synem. Współ-
pracuje z nami także Mateusz, który jest czte-
ry lata po wypadku. Mateusz mieszka w ma-
łej miejscowości, dodatkowo ma rehabilitację 
dwa razy dziennie, co jeszcze bardziej utrud-
nia mu znalezienie pracy. Jako agencja dopa-
sowujemy mu grafik tak, by nie musiał rezy-
gnować z ćwiczeń – Majka.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy zgłosiło 
się do agencji „Leżę i pracuję” około 30 osób. 
To pokazuje, jakie jest zapotrzebowanie na ryn-
ku. Jak mówi Artur Szaflik, praca jest dla nie-
go bardzo ważna i to nie tylko ze względu na fi-
nanse. – Praca mnie edukuje, czuję się potrzeb-
ny, bo wiem, że robię coś ważnego. Poza tym 
poznaję nowych ludzi – opowiada Artur Sza-
flik i dodaje: – To, że nie wychodzę ze swojego 

domu, nie oznacza wcale, że jestem gorszym 
pracownikiem czy niczego nie potrafię zro-
bić. Z Mateuszem i Nicole byliśmy bezrobotni 
nie dlatego, że nie chcieliśmy pracować. Wcze-
śniej nie pojawiły się w naszym życiu osoby, 
które by dostosowały miejsce pracy do naszych 
możliwości – podsumowuje Artur.

Piątek, piąteczek i piątunio
Katowicka agencja oprócz dawania pracy oso-
bom sparaliżowanym za cel obrała sobie tak-
że inspirowanie innych. Jej twórcy śmieją się, 
że na swoim fanpage’u na Facebooku pro-
wadzą swego rodzaju permanentną kampa-
nię społeczną. Ogromna w tym zasługa Artu-
ra, który w artykułach obala mity o osobach 
niepełnosprawnych.

– Staramy się poruszać takie zagadnienia, 
o które inni często boją się zapytać. Gdy ko-
goś poznaję, pewne pytania po prostu malują 
się na twarzy. Często boimy się zapytać, bo się 
wstydzimy, bo nie wypada – dodaje Artur.

Pracownicy agencji „Leżę i pracuję” ko-
munikują się głównie przez telefon i Inter-
net. Mimo że na co dzień widzą się jedynie 
na ekranie komputera, wytworzyła się między 
nimi ogromna więź. I jak sami podkreślają, 
praca znacznie zmieniła też perspektywę pa-
trzenia na życie.

– Wcześniej piątek nic dla mnie nie zna-
czył. Wszystkie dni zlewały mi się w jedną ca-
łość, a każdy był do siebie podobny. Praca po-
rządkuje rzeczywistość. No i w końcu mogę 
ponarzekać w niedzielę, że jutro już ponie-
działek, a w piątek cieszyć się, że to już pią-
tek, piąteczek, piątunio – śmieje się Artur.  

(aleksandra zmełty)
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Przedstawiciele agencji „Leżę i pracuję” 
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|służba zdrowIa|

|transport|

W Katowicach otwarto nowy szpital

Elfy2 na torach. Nowe pociągi Kolei Śląskich

Elf2 Kolei Śląskiech

We wrześniu na naszych torach po-
jawił się pierwszy Elf2. To nowy po-
ciąg Kolei Śląskich i zapowiedź wy-
miany kilkudziesięcioletniego tabo-
ru. Metropolitalny przewoźnik otrzy-
ma jeszcze 18 takich pojazdów.

Nowe maszyny to efekt zamówienia war-
tego 230 mln zł netto, które dla wojewódz-
twa śląskiego realizuje bydgoska PESA. Fir-
ma wygrała przetarg na wykonanie i dostar-
czenie pociągów. Jak podkreślają lokalne wła-
dze, głównym celem inwestycji jest podniesie-
nie komfortu i bezpieczeństwa podróżujących. 
– Elf2 to również kolejny sposób walki o jak 
najczystsze powietrze, walki przeciwko smo-
gowi na terenie naszego województwa. Tylko 
wtedy z nim wygramy, kiedy po swojej stronie 
będziemy mieć jak najwięcej uzupełniających 
się wzajemnie elementów. Nowoczesny, pro-
ekologiczny tabor kolejowy z pewnością jest 
jednym z nich – powiedział marszałek woje-
wództwa śląskiego Wojciech Saługa.

Pierwszy pojazd nowej serii ma po-
nad 150 miejsc i będzie jeździł na różnych 

Grupa Deweloperska Geo z Krako-
wa otworzyła w Katowicach prywat-
ny wielospecjalistyczny szpital Geo 
Medical. Od połowy września dzia-
ła w nim ponad 20 poradni, a wkrót-
ce ma rozpocząć funkcjonowanie od-
dział operacyjny. Placówka świadczy 
usługi odpłatnie, ale zapowiada start 
w konkursach Narodowego Fundu-
szu Zdrowia.

Budynek szpitala to biały, 7-kondygnacyjny 
gmach z ciemnymi pasami okien. Obiekt znaj-
duje się przy ul. Wita Stwosza 41, między 

trasach w całej metropolii, jak i poza 
nią. Elfy wyposażono w klimatyzację, 
gniazdka elektryczne, energooszczędne 

oświetlenie LED, przyciemniane szyby, 
stanowisko do przewijania dzieci, spe-
cjalne uchwyty do mocowania rowerów, 

dwiema innymi placówkami szpitalnymi – 
prywatnym Euromedic oraz publicznym Uni-
wersyteckim Centrum Klinicznym. 

Inwestycja realizowana była od 2013 r. We 
wrześniu br. oficjalnie zakończył się pierw-
szy etap inwestycji, na który składają się dwa 
skrzydła wielospecjalistycznego szpitala z blo-
kiem operacyjnym oraz zakładem diagnostyki 
obrazowej. Na początek uruchomiono kom-
pleks poradni, m.in. chirurgii ogólnej, kardio-
logiczną, dermatologiczną, onkologiczną czy 
urazowo-ortopedyczną oraz centrum diagno-
styczne, wyposażone w 64-rzędowy tomograf 

Wiecha wieżowca
Na początku września miało miejsce uroczyste 
zawieszenie wiechy na szczycie budynku biu-
rowego .KTW I, który powstaje przy Spodku. 
Wieżowiec osiągnął najwyższy punkt kon-
strukcyjny, znajdujący się na poziomie 66 m 
nad poziomem gruntu, co przekłada się na 14 
kondygnacji biurowych oraz dwa piętra tech-
niczne na dachu. Obecnie wykonawca konty-
nuuje montaż elewacji, składającej się z paneli 
ze szkła, stali i betonu. Coraz bardziej zaawan-
sowane są prace instalacyjne i wykończenio-
we wewnątrz budynku, przy czym w części ga-
rażowej zrealizowano je niemal w całości. Po-
nadto w połowie września rozpoczęła się bu-
dowa układu drogowego wokół obiektu. Pla-
nowany termin oddania .KTW I do użytkowa-
nia to 1 czerwca przyszłego roku.

KTW to skrót od nazwy „Katowice” stosowany 
m.in. w komunikacji kolejowej i lotniczej. Po-
przedzający go element graficzny (kropka) ma 
oznaczać zakończenie pewnego etapu i jedno-
cześnie nowy początek dla przestrzeni po sie-
dzibie DOKP, na której biurowce powstaną.  

Nowe bloki również 
na os. Witosa
Oprócz budowy osiedla Różanego (Katowickie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego) kolej-
ną inwestycją mieszkaniową na osiedlu Witosa 
ma być projekt TDJ Estate. Firma kupiła pod ko-
niec sierpnia ok. 0,7 ha gruntu przy ul. Bardow-
skiego, gdzie zapowiada realizację kilku budyn-
ków mieszkalnych. Ma w nich powstać łącznie 

ok. 140 mieszkań o zróżnicowanych metrażach. 
Wyższe kondygnacje będą przeznaczone na 
przestronne apartamenty. Prace projektowe już 
trwają, ich efekt ma być znany w późniejszym 
terminie. Spółka poinformowała, że roboty mia-
łyby ruszyć w II kwartale 2018 r. Po osiedlu Fran-
ciszkańskim będzie to drugi projekt mieszkanio-
wy TDJ Estate w Katowicach. Deweloper planu-
je również budowę mieszkań przy ul. Góreckie-
go w pobliżu Strefy Kultury.

Dwa nowe budynki 
na Franciszkańskim
We wrześniu zainaugurowano realizację IV 
etapu osiedla Franciszkańskiego na Ligocie. 
W tej fazie inwestycji powstaną dwa budynki, 

w których łącznie znajdzie się 90 mieszkań. 
Części parterowe obu obiektów zostaną prze-
znaczone na lokale usługowe. Dwa nowe bloki 
powstaną przy ul. Książęcej. Oba będą składa-
ły się z sześciu kondygnacji nadziemnych i ga-
rażu podziemnego. W pierwszym z nich bę-
dzie 39 mieszkań i 6 lokali usługowych. Bu-
dowa i sprzedaż ruszyły z początkiem wrze-
śnia. Rozpoczęcie realizacji drugiego budynku 
IV etapu zaplanowano natomiast na listopad 
2017 r. Znajdzie się w nim 51 mieszkań i 7 loka-
li usługowych. Osiedle Franciszkańskie to fla-
gowy projekt mieszkaniowy spółki TDJ Estate. 
Od momentu uruchomienia inwestycji wiosną 
2014 r. deweloper udostępnił ofertę 533 miesz-
kań, z których ok. 460 znalazło już właścicie-
li, a kolejnych kilkadziesiąt zostało zarezerwo-
wanych.  

(zit)

| na skróty przez Inwestycje| 

dostosowano go również do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Oprócz pasażerów także pracownicy ko-
lei mogą liczyć na większy komfort pracy, np. 
dzięki zamykanej przestrzeni dla kierowni-
ka pociągu z systemem umożliwiającym wy-
głaszanie komunikatów dla podróżnych oraz 
podglądem z kamer wewnętrznych. – Po-
jazd wyposażony jest w lodówkę, czajnik dla 
maszynisty, specjalny system parkingowy 
oraz urządzenia sterowania ETCS i łączności 
GSMR, co umożliwi jego interoperacyjność, 
np. możliwość wyjazdu do sąsiednich Czech 
czy Słowacji – mówi Wojciech Dinges, prezes 
Kolei Śląskich.

Do końca listopada przewoźnikowi mają 
zostać dostarczone jeszcze dwa pojazdy trój-
członowe, cztery dwuczłonowe oraz dwa czte-
roczłonowe. Pozostałe jednostki zamawiają-
cy mają otrzymać w przyszłym roku. Będzie 
to dziesięć pojazdów czteroczłonowych. Ko-
leje Śląskie mogą skorzystać ponadto z zamó-
wienia uzupełniającego na dwa kolejne pojaz-
dy trójczłonowe.  

(zit)

komputerowy, rezonans magnetyczny, RTG, 
USG, a także angiograf. Natomiast na paź-
dziernik zaplanowano uruchomienie specja-
listycznego, wieloprofilowego oddziału zabie-
gowego z dwu- i jednoosobowymi pokoja-
mi dla pacjentów oraz blokiem operacyjnym. 
Budynek ma podjazd dla karetek, izbę przy-
jęć i aptekę szpitalną. W Geo Medical będzie 
działała również pracownia hipertermii, wy-
korzystywana m.in. przy terapii wspomagają-
cej leczenie nowotworów. Do jak najbardziej 
wydajnej obsługi pacjentów ma służyć super-
nowoczesny system informatyczny.

Placówka nawiązała współpracę z kilku-
dziesięcioma lekarzami, w tym uznanymi spe-
cjalistami. Wraz ze wzrostem zapotrzebowa-
nia liczba pracowników może się zwiększyć 
nawet do ok. 200 osób. Deweloper cały czas 
prowadzi rekrutację personelu. 

Geo Medical nie zakwalifikował się do 
tzw. sieci szpitali, do której należą placówki 
posiadające od co najmniej dwóch lat umowę 
z NFZ, ale będzie mógł starać się o finansowa-
nie leczenia w ramach konkursów funduszu. 

Koszt budowy i wyposażenia szpitala to 
150 mln zł.  

(zit)
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Kongres 2016

Bebok

Uwolnić biznes 
W październiku (18–20) po raz siód-
my przedstawiciele nauki, biznesu 
i samorządu spotkają się w Katowi-
cach podczas największego w Eu-
ropie wydarzenia poświęconego fir-
mom sektora MŚP. 

Trzydniowy cykl debat, spotkań, warszta-
tów i wydarzeń towarzyszących to stały scena-
riusz Europejskiego Kongresu Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw (EKMŚP), który w tym 
roku będzie prowadzony pod hasłem prze-
wodnim „Uwolnić biznes!”. Ten wielopłaszczy-
znowy postulat przedsiębiorców wyraża m.in. 
gotowość do zmiany prawa, postaw przedsię-
biorczości, otwarcia się na nowe technologie 
oraz ekspansję zagraniczną. 

EKMŚP odbędzie się w Międzynarodo-
wym Centrum Kongresowym. Udział w wy-
darzeniu jest bezpłatny, a wszystko, co należy 
zrobić, aby zagwarantować sobie miejsce, to 
wejść na stronę www.ekmsp.eu i wypełnić for-
mularz rejestracyjny.

Sesje panelowe i warsztaty obejmą 10 blo-
ków tematycznych, w tym innowacyjność w za-
rządzaniu, prawo i podatki, rynek pracy i edu-
kację oraz finansowanie MŚP. W programie 

nie zabraknie zagadnień z zakresu marketingu, 
firm rodzinnych, czasu wolnego i automotive. 
Tematyka kongresu dodatkowo zwróci uwagę 

Już niebawem przy ul. Obrońców 
Westerplatte zakończy się budo-
wa trzech wielorodzinnych domów, 
w których powstaje 45 mieszkań ko-
munalnych, w tym 2 przystosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Jak twierdzą przedstawiciele Komunalnego 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, prze-
ciętna powierzchnia użytkowa tworzonych lo-
kali to ponad 51 m2. W projektach architek-
tonicznych budynków znalazły się cztery kon-
dygnacje, gdzie powstaną garaże, pomieszcze-
nia techniczne, gospodarcze, jak również po-
wierzchnie służące gromadzeniu odpadów. 
Obecnie budowa jest na etapie surowego stanu 
zamkniętego, wykonywane są roboty wykoń-
czeniowe elewacji oraz prace związane z za-
gospodarowaniem terenu, czyli wykonaniem 
podbudów, chodników, nawierzchni i odwod-
nienia dróg, a także z instalacją oświetlenia. 
W budowaniu mieszkań komunalnych KZGM 
uzyskało wsparcie Banku Gospodarstwa Kra-
jowego ze środków Funduszu Dopłat w ra-
mach rządowego programu wsparcia budow-
nictwa socjalnego i komunalnego. Finału in-
westycji, której realizacja rozpoczęła się w lu-
tym ubiegłego roku, możemy spodziewać się 
w połowie listopada.   

(kzgm/klaudia matuszna)

W ramach 152. urodzin Katowic 
otwarto Szlak Ślonski Godki prezen-
tujący postaci z legend i podań. Nie-
stety już dzień po inauguracji szlaku 
wandale zniszczyli i wykradli figur-
ki. Jednak pomysłodawcy akcji nie 
poddają się. Powstanie zbiórka, któ-
ra sprawi, że Szlak Ślonski Godki na 
dobre stanie się atrakcją turystycz-
ną Katowic, a pomogą w tym stare... 
klucze.

Grono sympatycznych stworzeń stanowiły 
figurki przedstawiające m.in Heksę, czyli cza-
rownicę, Skarbnika – ducha śląskich kopalń, 
a także Strzigę, Beboka czy Połednicę. Jed-
nak mieszkańcy Katowic nie cieszyli się dłu-
go nową atrakcją. W niespełna dobę po inau-
guracji Strziga z ul. Mariackiej i Heksa stojąca 
przy ul. św. Jana zostały skradzione (ta druga 
figurka została oddana przez złodzieja), z ko-
lei Połednica ze Strefy Kultury oraz Skarbnik 
z rynku padły ofiarą wandali.. 

Akty wandalizmu stanowią spory pro-
blem. Każde zniszczenie wspólnego mienia 
nie tylko daje poczucie, że autorzy inicjatyw 
wyrzucili pieniądze w błoto, ale także przyczy-
nia się do marnowania potencjału i pomysłów 
na rozwój kultury w naszym mieście. Nieste-
ty tylko od stycznia do czerwca Straż Miejska 
przyjęła ponad 200 zgłoszeń dotyczących de-
wastacji przestrzeni miasta! 

– Katowice z każdym miesiącem sta-
ją się miastem bardziej przyjaznym. Niestety 

na kwestie ważne dla samorządów i przedsta-
wicieli nauki.

Ważnym punktem programu są spotkania 

dotyczące współpracy międzynarodowej. 
W tym roku uczestnicy i zaproszeni goście 
będą rozmawiać o roli Polski w budowaniu No-
wego Jedwabnego Szlaku, a także o tym, jak eu-
ropejskie MŚP będą mogły wykorzystać ten 
projekt. Uczelnie wyższe, instytuty naukowe 
i technoparki będą mogły porozmawiać o moż-
liwości współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, 
a w ramach business mixera odbędzie się spo-
tkanie z przedsiębiorcami stanu Nevada. Kon-
gres będzie także okazją do nawiązania relacji 
biznesowych z firmami z Ukrainy, Białorusi, 
Niemiec i Belgii. Aktualne informacje dotyczą-
ce VII edycji EKMŚP oraz program dostępne są 
na stronie internetowej: ekmsp.eu. 

Organizatorem jest Regionalna Izba Go-
spodarcza, współgospodarzami miasto Ka-
towice, Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego, Górnośląski Związek Metropolital-
ny, Wojewoda Śląski, współorganizatorami zaś 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Politechnika Śl., Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Małopolskiego, Krajowa Izba Go-
spodarcza. Wydarzenie odbywa się pod wyso-
kim patronatem Parlamentu Europejskiego.  

(rig w katowicach)

Budowa 
mieszkań 
na finiszu

bezmyślne akty wandalizmu sprawiają, że 
środki, które moglibyśmy przeznaczyć na in-
westycje, musimy wydawać na naprawy znisz-
czeń. Apelujemy, by – będąc świadkiem dewa-
stacji wspólnego mienia – reagować i takie sy-
tuacje zgłaszać pod numerami alarmowymi 
112, 997 lub Straży Miejskiej – 986 – mówi 
Ewa Lipka, rzecznik Urzędu Miasta.

Sprawę zniszczonych figurek bada policja, 
a urzędnicy i mieszkańcy już organizują ak-
cję, która przywróci szlak na mapę katowic-
kich atrakcji. Według przedstawicieli Urzędu 
Miasta i Ogrodów Przedsiębiorczości (organi-
zatorów i pomysłodawców) nowe figurki zo-
staną wykonane z dużo trwalszego materiału 

Otwarcie, grabież i zbiórka kluczy,     
czyli zawiłe losy Szlaku Ślonski Godki
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– brązu. Dodatkowo planuje się ich mocniej-
sze przyspawanie do podstaw.

Do akcji odtworzenia szlaku dołączy-
ła także Legendia – Śląskie Wesołe Miastecz-
ko, które ufunduje jedną figurkę. Jednak to 
nie wszystko. Dziennikarze z portalu katowi-
ce24.info.pl zaproponowali, by w odtworzeniu 
szlaku wykorzystać stare klucze, które po ob-
róbce będą stanowić materiał do wytworzenia 
części figurek. Warto więc zajrzeć do szuflad, 
na strych lub do tajemnych schowków i przy-
nieść bezużyteczne klucze do Centrum Infor-
macji Turystycznej przy rynku lub do Infocen-
trum Legendii.  

(klaudia matuszna)
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Wynalazcy z garaży, 
pokażcie się!

Jednym z elementów zbliżającego 
się Śląskiego Festiwalu Nauki Kato-
wice (30.11–02.12) będzie konkurs 
Off Science, czyli Przegląd Gara-
żowych Wynalazków. Dzięki niemu 
konstruktorzy amatorzy z naszego 
województwa zyskają możliwość 
zaprezentowania swoich wynalaz-
ków szerszej publiczności.

Zamysłem organizatorów przeglądu jest 
przybliżenie specyficznej kultury technicz-
nej rozwijającej się od lat w zaciszu prywat-
nych garaży, warsztatów i piwnic. To tam 
powstają niejednokrotnie bardzo orygina-
le urządzenia lub rozwiązania użytkowe, o 
których z reguły wiedzą tylko sami ich au-
torzy oraz osoby przez nich wtajemniczone. 
Nareszcie nadarza się okazja, by efekty wy-
tężonej pracy tych pasjonatów pokazać na 
zewnątrz. W przeglądzie Off Science mogą 
wziąć udział konstruktorzy z województwa 

śląskiego, działający indywidualnie lub 
w zespołach i niezależnie od wieku, którzy 
do 10 listopada prześlą opisy swoich wyna-
lazków. Preferowane będą rozwiązania słu-
żące poprawie życia codziennego. Ważne, 
aby udokumentować ich autentyczność (po-
przez szkice, rysunki, projekty, obliczenia 
itp.). Wynalazki zakwalifikowane do kon-
kursu zostaną zaprezentowane 1 i 2 grudnia 
w Strefie Śląskiego Wynalazcy umiejscowio-
nej na terenie Międzynarodowego Centrum 
Kongresowego. Następnie w drodze głoso-
wania za pośrednictwem strony interneto-
wej festiwalu slaskifestiwalnauki.pl zostanie 
wybrany ten pomysł, który wśród publicz-
ności zrobił największe wrażenie.

Organizatorami Śląskiego Festiwalu 
Nauki Katowice 2017 są: Miasto Katowi-
ce, Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, 
Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Akade-
mia Sztuk Pięknych.  

(uś)

W tym roku Ostrawa obchodzi 750-lecie 
swojego istnienia. Z tej okazji Katowice 
podarowały swojemu czeskiemu miastu 
partnerskiemu utwór muzyczny „Song 
for Ostrava”. 

– Historia ośmiu wieków istnienia stoli-
cy kraju morawsko-śląskiego jest pełna dyna-
miki. Z jednej strony wspaniały rozwój indu-
strialny, górnictwo, przemysł hutniczy i siła od 
tego emanująca, a z drugiej otwartość, wrażli-
wość na kulturę i sztukę. O tym wszystkim sta-
rałem się wspomnieć w tej kompozycji – mówi 
autor utworu – Paweł Tomaszewski z katowic-
kiej Akademii Muzycznej.

Podczas oficjalnych obchodów jubileuszu 
8 września tytułową stronę kompozycji opra-
wioną w ramy oraz nagranie – jako dar miesz-
kańców Katowic dla mieszkańców Ostrawy – 
przekazał wiceprezydent Katowic Waldemar 

Bojarun. – Jest nam niezmiernie miło, że jako 
Kreatywne Miasto Muzyki UNESCO może-
my się podzielić z naszymi sąsiadami tym, co 
mamy najlepsze, czyli muzyką – mówił Wal-
demar Bojarun. – Mamy nadzieję, że Song for 
Ostrava spodoba się mieszkańcom  – dodał. Na 
29 listopada władze Ostrawy zaplanowały pre-
mierowe publiczne wykonanie utworu. Kom-
pozycji można posłuchać na stronie www.ka-
towice.eu   

(jg)

Paweł tomaszewski to pianista, kom-
pozytor, aranżer i producent. Wykłada w 
instytucie jazzu akademii muzycznej w 
katowicach, której jest też absolwentem. 
zdobywca nagród najważniejszych kon-
kursów jazzowych w Polsce. koncertował 

Muzyczny prezent dla Ostrawy

Mało kto wie, że w 1945 r. Teatr Śląski 
stał się przystanią dla zespołu Polskie-
go Teatru Dramatycznego ze Lwowa. 
Dziś po niemal siedmiu dekadach To-
warzystwo Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich Oddział w Ka-
towicach we współpracy z katowicki-
mi instytucjami zaprasza na cykl imprez 
artystycznych i oświatowo-naukowych 
związanych z realizacją projektu „Lwow-
skie tradycje Teatru Śląskiego”.

5 października w Bibliotece Śląskiej od-
będzie się konferencja popularnonaukowa, 
w czasie której swoje referaty wygłoszą m.in. 
prof. dr hab. Andrzej Linert i prof. dr hab. 
Zygmunt Woźniczka. A w ciagu całego mie-
siąca w katowickich szkołach trwać będą eli-
minacje do międzyszkolnego konkursu 

Lwowskie tradycje 
w Katowicach

wiedzy historycznej „Lwowskie tradycje Te-
atru Śląskiego”.

Finał konkursu będzie miał miejsce 27 
października o godz. 16 w Domu Kultury 
Koszutka. Zmagania finalistów uświetni wy-
stęp śląsko-lwowskiego kabaretu Paka Rycha 
z koncertem „We Lwowie zabawa”.

Natomiast początek całego projektu – 
1 października o godz. 19 w sali Teatru Ślą-
skiego im. St. Wyspiańskiego za sprawą Pol-
skiego Teatru Ludowego ze Lwowa. Wówczas 
będzie można zobaczyć komedię „Scampolo” 
Dario Niccodemiego. Występom lwowskich 
artystów towarzyszyć będzie wystawa lwow-
skich pamiątek teatralnych rodziny Kaspro-
wiczów, związanej z teatrami Lwowa od XIX 
w.  

(tmlikpw) 

Po 25 latach przerwy, zapaśnik GKS
-u Katowice ponownie stanął na po-
dium Mistrzostw Polski Seniorów. 
Brązowy medal wywalczył Marcel 
Kasperek. Bogata historia medalowa sekcji 
zapaśniczej GKS-u trwała nieprzerwanie w la-
tach 1967-1992 i przyniosła łącznie ponad 150 
medali indywidualnych mistrzostw Polski, 
z czego niemal połowę stanowiły medale zło-
te. Po raz ostatni zapaśnicy GKS-u zajęli czo-
łowe lokaty podczas Mistrzostw Polski w 1992 
r. Byli to: Mariusz Przygoda i Jarosław Siuj. W 
tym roku do galerii sław zapaśniczego GKS-u 
dołączył Marcel Kasperek. W trakcie 87. Mi-
strzostw Polski, które odbyły się we wrześniu 
w Raciborzu, zawodnik wywalczył brązowy 
medal w kategorii do 98 kg. Sukces Marcela 

jest jednocześnie ogromnym sukcesem klubu, 
który kontynuuje tradycje sekcji zapaśniczej 
wielosekcyjnego GKS-u i duetu trenerskiego 
Antoni Masternak – Jerzy Kopański. 

W tym samym czasie w Warszawie, czło-
nek zarządu ZUKS GKS Katowice wziął udział 
w Mistrzostwach Polski Weteranów. Da-
riusz Bańczyk przywiózł ze stolicy złoty me-
dal w stylu klasycznym i srebrny medal w sty-
lu wolnym.

ZUKS GKS Katowice zaprasza także 
wszystkich miłośników zapasów do sali gim-
nastycznej Spodka na X memoriał Jana Czai. 
Zmagania w zapasach w stylu klasycznym od-
będą się 14 października, wstęp wolny, począ-
tek zawodów o godz. 11.  

 (gks)

Powrót do medalowych tradycji
Wiceprezydent Waldemar Bojarun i tomasz Macura, mer Ostravy



13www.katowice.eu miasto

f
o

t.
 U

m
k

/s
.r

y
b

o
k

f
o

t.
 s

to
W

a
r

z
ys

z
e

n
ie

 W
o

ln
e

j 
H

e
r

b
a

ty

|akcja charytatywna|

|sprzątaMy dzIelnIce|

|rada jednostkI poMocnIczej janów-nIkIszowIec|

Nadal nie każdą polską rodzinę stać 
na zapewnienie swojemu dziecku 
ciepłego posiłku w trakcie godzin 
szkolnych. Na problem ten zwracają 
uwagę organizatorzy charytatywnej 
akcji „Obiad za 5 km”, która we wrze-
śniu wystartowała w Katowicach. 
Jej celem jest opłacanie obiadów dla dzieci 
z lokalnych szkół, które uczestniczą w pro-
gramie dożywiania dzieci Pajacyk, prowa-
dzonym przez Polską Akcję Humanitar-
ną. Wsparcia udzielić może każdy, a o roz-
miarze tej pomocy decydować będzie… siła 
w nogach.

Na terenie parku biurowego Silesia Busi-
ness Park przy ulicy Chorzowskiej ustawio-
ne zostały rowery stacjonarne. Skorzystać 
z  nich może każdy. Dzięki wyposażeniu ro-
werów w łącze Bluetooth informacje o prze-
jechanym dystansie będą spływać do dedyko-
wanej aplikacji. Każde pokonane 5 kilome-
trów to szansa na przekazanie równowarto-
ści kosztu jednego posiłku w ramach progra-
mu Pajacyk.

We wrześniowej inauguracji akcji wzię-
ła udział wiceprezydent Katowic Marzena 
Szuba. – To świetna idea. Połączenie sportu i 
szczytnej inicjatywy charytatywnej to najlep-
sze, co możemy zrobić dla siebie i dla innych 
– mówiła wiceprezydent. - Każde przejecha-
ne 5 km przełoży się na konkretną, mierzal-
ną pomoc dla potrzebujących wsparcia dzie-
ci – jeden posiłek. Dla wielu dzieci te bezpłat-
ne obiady w szkole są jedynym ciepłym po-
siłkiem w ciągu dnia. Co roku dzięki wspar-
ciu darczyńców Pajacyka blisko 2 tys. najbar-
dziej potrzebujących dzieci w Polsce je szkol-
ne posiłki – mówi Anna Kucińska z PAH. 
– Do projektu „Obiad za 5 km” zaprasza-
my wszystkich pracowników Silesia Busi-
ness Park, popularnie nazywanego „Tirami-
su”, ale też wszystkich mieszkańców i fanów 
dwóch kółek. Liczymy na rekordy w przeje-
chanych kilometrach. Razem jesteśmy lepsi. 
Wykręćmy jak najwięcej obiadów dla dzie-
ci znajdujących się pod opieką PAH – mówi 
Piotr Gawłowski, menedżer projektu w Skan-
ska Propety Poland.  

(red)

„Obiad za 5 kilometrów” – wykręć posiłek 

Alpy kojarzą się z łańcuchem górskim 
przechodzącym m.in. przez  Niemcy, 
Austrię czy Włochy. Jednak po co szu-
kać ich za granicą, skoro Katowice mają 
swoją własną, przyjazną i już czystą wer-
sję Alp, a właściwie… terenu hałdy znaj-
dującej się za parkiem Wełnowieckim.

Do niedzieli 17 września tereny hałdy nie 
zachęcały do spacerów. To wszystko przez dzi-
kie wysypisko zasłaniające urocze i zielone 
pagórki. Z bałaganem postanowili zmierzyć 
się działacze Stowarzyszenia Wolnej Herbaty 
oraz radni – Adam Skowron i Maciej Biskup-
ski. Zorganizowano wielkie sprzątanie „Kato-
wickich Alp”, w którym mimo deszczu i niskiej 
temperatury wzięli udział mieszkańcy, I Szczep 
Harcerski ZHP im. Obrońców Katowic oraz, 
co ciekawe, wolontariusze z Meksyku i Austra-
lii. Śmieci zgromadzono tak dużo, że z łatwo-
ścią zapełniono by nimi dwa duże kontene-
ry. – Śmieci, które znaleźliśmy, były rozmaite: 

od zwykłych puszek, plastikowych butelek po 
nocniki, elementy skutera śnieżnego, wózki 
z supermarketów, a nawet sprzęty elektronicz-
ne – mówi członek stowarzyszenia.

–  Udało nam się oczyścić ten piękny ob-
szar, jakim jest hałda za parkiem Wełnowiec-
kim. Dziękujemy wszystkim za zaangażowa-
nie: mieszkańcom, harcerzom oraz Stowarzy-
szeniu Wolnej Herbaty za zorganizowanie tej 
wyjątkowej akcji. Sprzątanie zajęło nam ok. 4 
godzin. „Katowickie Alpy” to bardzo ładny te-
ren, tym bardziej szkoda by było, gdyby ktoś 
znowu wykazał się skrajną nieodpowiedzial-
nością i zaczął śmiecić – skomentował akcję 
radny Adam Skowron. 

Wszyscy, którzy żałują, że nie pomogli 
w upiększaniu „katowickich Alp”, mogą spać 
spokojnie. Organizatorzy zapewniają, że ko-
lejna akcja tego typu już niebawem!  

(klaudia matuszna)

„Katowickie Alpy” posprzątane 
|oGłoszenIe| 

zapraszamy na spotkania informacyj-
no-edukacyjne nt. profilaktyki raka jeli-
ta grubego. mogą wziąć w nich udział 
mieszkańcy, którzy w ciągu ostatnich 
10 lat nie mieli wykonanego pełnego ba-
dania kolonoskopowego, z następują-
cych grup: 50-65 lat, niezależnie od wy-
wiadu rodzinnego, 40-49 lat, które mają 
krewnego pierwszego stopnia, u które-
go rozpoznano raka jelita grubego, 25-
49 lat, z rodzin, w których wystąpił dzie-
dziczny rak jelita grubego niezwiązany 
z polipowatością.

Nie daj się rakowi!
Harmonogram na październik:
MDK Bogucice-Zawodzie

ul. markiefki 44a, 4 października, 
godz. 18 ul. marcinkowskiego 15, 12 paź-
dziernika, godz. 18
MDK Południe

ul. boya-Żeleńskiego 83, 3 październi-
ka, godz. 18.00

ul. jankego 136, 20 października, 
17 listopada, godz. 18.00

ul. kołodzieja 42, 17 października, 
godz. 18.00
MDK Koszutka

ul. Grażyńskiego 47, 6 i 13 październi-
ka, godz. 17.00
MDK szopienice-Giszowiec

plac pod lipami 1, 10 października 
– sala 19, godz. 17.00.   

19 listopada mieszkańcy Janowa-Niki-
szowca będą wybierać swoich przed-
stawicieli w Radzie Jednostki Pomoc-
niczej. Okręgowa Komisja Wyborcza przy ul. 
Zamkowej nr 45 będzie przyjmować zgłoszenia 
kandydatów do RJP w dniach: 10–13, 16–19 paź-
dziernika od godz. 17 do 18 oraz 20 października 
w godz. od 11 do 12. W tym samym czasie komi-
sja będzie również przyjmować kandydatów do 
składów obwodowych komisji wyborczych.

Wybierz radnego
Zgłoszenia kandydatów, popartych przez 

co najmniej 20 wyborców – mieszkańców Ja-
nowa-Nikiszowca – można dokonywać na 
specjalnych drukach do Okręgowej Komisji 
Wyborczej. Druki można pobrać ze strony in-
ternetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta (zakładka: Ogłoszenia i Aktu-
alności/ Wybory i Referenda/Wybory do Rad 
Jednostek Pomocniczych).   

(umk)

Wiceprezydent Marzena szuba wzięła udział w inauguracji akcji charytatywnej 
„Obiad za 5 km”
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Artur Rojek, Beata Netz i Miuosh zo-
stali tegorocznymi laureatami na-
grody prezydenta Katowic w dzie-
dzinie kultury. Wszyscy zgodnie po-
twierdzali konieczność rozwoju mia-
sta „w tym samym kierunku”.

– Fajnie, że Katowice się zmieniają, i do-
brze, aby się rozwijały w tę samą stronę, aby nie 
zmieniały kursu, który już obrały. To jest naj-
ważniejsze – powiedział nam Miłosz Borycki, 
znany jako raper Miuosh, jeden z laureatów.

– Nagrody te mają w Katowicach wyjąt-
kowy charakter. Nie tylko dlatego, że ich wrę-
czanie jest co roku jednym z kluczowych mo-
mentów obchodów urodzin miasta. Ważniej-
sza jest ich wymowa w sferze symbolicznej, 
honorujemy bowiem ludzi, którzy w twórczy 
sposób zmieniają oblicze Katowic. Wśród dłu-
giej listy laureatów są najwybitniejsze postaci 
polskiej kultury. Dzisiejsze nagrody dla Beaty 
Netz, Artura Rojka i Miuosha są podziękowa-
niem za ich wkład w rozwój miasta. Fakt, że tak 
wspaniali ludzie wiążą swoje życie i twórczość 
z naszą metropolią, napawa dumą wszystkich 
mieszkańców – mówił podczas wręczania pre-
zydent Marcin Krupa.

Również Artur Rojek podkreślał koniecz-
ność kontynuowania rozwoju miasta, także 
w kontekście kultury. – Myślę, że Katowice nie 
powinny zmieniać kierunku. Jako człowiek 
związany z kulturą mogę powiedzieć, że to, 
co zostało podjęte w 2010 roku i doprowadzi-
ło do obecności OFF Festivalu w Katowicach, 

Podczas pierwszej edycji koncertu "Wehikuł czasu"

Od prawej: prezydent Marcin Krupa, Beata Netz, Artur rojek, Miłosz Borycki
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|naGrody prezydenta MIasta katowIce w dzIedzInIe kultury|

|Muzyczny szlak śląskIeGo bluesa|

Kierunek – kultura!

wszystkie konsekwentne działania, rozwija-
ne przez kolejnych 7 lat, doprowadziły do ty-
tułu Miasta Muzyki UNESCO. Uważam, że w 
takim kierunku Katowice powinny dalej iść – 
powiedział polski muzyk, wokalista, autor tek-
stów i piosenek, były członek zespołów Lenny 
Valentino i Myslovitz, twórca OFF Festivalu.

Podobnego zdania jest kolejna laureat-
ka. – Katowice są coraz piękniejsze, coraz bar-
dziej zdumiewają. Są miejscem, z którego nie 
bardzo się chce się wyjeżdżać. Mamy cudow-
ną sytuację, bo nie ma żadnych sporów na gó-
rze, jest stabilność i to pomaga skupiać się na 

ważnych celach. Katowice obrały bardzo do-
bry kierunek i mówię szczerze, czasami le-
piej jest nic nie poprawiać. Tak trzymać – to są 
moje słowa dla miasta – podsumowała dzien-
nikarka, założycielka Salonu Polsko-Węgier-
skiego im. Feliksa Netza – Beata Netz.

Uroczystość wręczania nagród w dziedzi-
nie kultury zawsze zbiega się z rocznicą nada-
nia Katowicom praw miejskich. Wyróżnie-
nia te przyznawane są od 1984 r. – za wybit-
ne osiągnięcia artystyczne oraz organizacyjne, 
mające wpływ na rozwój i upowszechnianie 
kultury w mieście. Co roku wybór laureatów 

potwierdza nie tylko trafność decyzji, ale po-
kazuje, że jako miasto mamy to ogromne 
szczęście, że – jak powiedział prezydent Mar-
cin Krupa – ciągle mamy wielu kandydatów 
do tej nagrody i naszym jedynym kłopotem 
jest to, kogo z tej tak długiej listy wybrać.  

(sławomir rybok)

artur rojek – wybitny muzyk, autor 
tekstów i utworów muzycznych, z których 
niemal każdy można nazwać przebojem, 
pomysłodawca i dyrektor artystyczny off 
festivalu – muzycznego przedsięwzięcia 
o międzynarodowej randze, wspierające-
go ideę miasta muzyki.

beata netz – znana ze swej działal-
ności filmowej i dziennikarskiej, w której 
z pasją oddaje najpiękniejsze i najciekaw-
sze detale kultury Śląska; w niebanalnej 
formie prezentuje historie życia i twórczo-
ści wybitnych śląskich artystów.

miłosz borycki – znany publiczności 
jako miuosh, ważna postać polskiej sce-
ny rap, której twórczość swój autentyzm 
i świeżość zawdzięcza silnemu związkowi 
ze Śląskiem, jego tradycjami muzycznymi 
i życiem codziennym.

|bIo| 

W zeszłym roku w Katowicach otwar-
to Szlak Śląskiego Bluesa – pierw-
szy na świecie dedykowany historii 
muzyki szlak turystyczny obejmują-
cy kluby muzyczne i sale koncerto-
we. W ramach tej tradycji już 8 październi-
ka o godz. 19.30, w sali koncertowej Miasta 
Ogrodów (pl. Sejmu Śląskiego) odbędzie się 
druga edycja koncertu najlepszych śląskich 
bluesmanów, który rok temu zgromadził nie-
mal tysięczną publiczność! Legendarne kom-
pozycje, które przez ostatnie 50 lat rozbrzmie-
wały w śląskich klubach, usłyszymy na wyjąt-
kowym koncercie „Wehikuł czasu”.

Na jednej scenie spotkają się giganci ślą-
skiego bluesa. Posłuchamy m.in. Sebastia-
na Riedla i Cree, Jerzego Piotrowskiego, An-
drzeja Ryszkę, Andrzeja Urnego, Śląską Gru-
pę Bluesową czy Macieja Lipinę. A wszystko to 
wspierane przez zespół założony specjalnie na 
tę okazję przez fenomenalnego katowickiego 
muzyka Jana Gałacha. Wyselekcjonowany re-
pertuar zawierać będzie m.in. utwory dosko-
nale znanych grup, takich jak Dżem czy Krzak, 
jak i tych mniej znanych, ale nie mniej waż-
nych śląskich twórców, jak choćby Jan JANOU 
Janowski. Wszystko w nowych aranżacjach, 
przeplatane z utworami mistrzów – E. Clap-
tona, J. Cockera czy Procol Harum. Wszystkie 

Wehikuł Czasu
utwory łączy jedno – w przeszłości grywane 
były na jam session w katowickich klubach 
bądź prezentowane w oryginale na koncertach 
gwiazd w Spodku czy Hali Parkowej.

Aplikacja mobilna Szlak Śląskiego Blu-
esa to interaktywny przewodnik po klubach, 
w których rodził się śląski blues. Pracujemy 
nad poszerzeniem szlaku. Nie zrobimy tego 
jednak bez Waszych zdjęć, nagrań i wspo-
mnień – wszystkiego, co pozwoli nam odtwo-
rzyć historię i klimat tych miejsc. Jeżeli chce-
cie się nimi z nami podzielić, piszcie na adres 
info@szlak-bluesa.pl.  

(kmo)
Bilety na koncert w cenie 30 zł (normalny) 
i  20 zł (studenci, karta seniora) – na ticketpor-
tal.pl, ticketpro.pl i kupbilecik.pl.

Uwaga konkurs!
Dla naszych czytelników mamy 10 pojedyn-
czych zaproszeń na ten wspaniały koncert. 
Wystarczy wymienić nazwy pięciu, związa-
nych ze Śląskiem, zespołów bluesowych. 
Spośród nadesłanych (do 5 października) 
na adres konkurs@katowice.eu odpowiedzi 
wybierzemy dziesięciu szczęśliwców, którzy 
będą mogli wziąć udział w tym muzycznym 
święcie (poinformujemy ich o tym mailowo).
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|ateneuM zaczyna sezon pod nową dyrekcją|

„Babcia na jabłoni”

Lepiej życia wylosować nie mogłem...
|rozMowa|z Mioushem rozmawia maciej szczawiński

Wraz z końcem sierpnia z zespołem 
Ateneum pożegnała się – po 46 latach 
pracy i 10 latach kierowania Teatrem 
– dyrektor Krystyna Kajdan. Nowy se-
zon otwiera więc kolejny rozdział w 
historii katowickich „lalek” – 1 wrze-
śnia stanowisko dyrektora objęła bo-
wiem Małgorzata Langier. 

Pierwszy z zaplanowanych przez nią ty-
tułów pojawi się na afiszu już 7 październi-
ka – dodajmy, że będzie to realizacja prapre-
mierowa – „Babcia na jabłoni” Miry Lobe w 
adaptacji i reżyserii Arkadiusza Klucznika, ze 

scenografią Dariusza Panasa i muzyką Rafała 
Rozmusa.

Znakomitą książkę austriackiej pisar-
ki pokochało już kilka pokoleń czytelników. 
Powieść Miry Lobe wydana została w 1965 r. 
polski przekład Marii Kureckiej ukazał się trzy 
lata później.

To ciepła, pogodna, pełna fantastycznych 
przygód opowieść o dziecięcych pragnieniach 
i tęsknotach, o potrzebie bliskości i sile wy-
obraźni, która sprawia, że marzenia spełniają 
się w magiczny sposób, nawet jeśli w realnym 
świecie jest to zupełnie nieosiągalne.

Żeby wiedzieć, kim się jest i co się chce po-
wiedzieć, trzeba mieć jakieś swoje własne 
miejsce. W sercu, na mapie albo przynajmniej 
w myślach. Pan w swojej twórczości określa 
ten rejon bardzo precyzyjnie: Śląsk – Katowi-
ce. Ale to nie są przecież prostoduszne wy-
znania „miłośnika”, bo dużo tu też bólu, nie-
zgody, osamotnienia...        
Bo określać swoje miejsce tylko w stricte geo-
graficzny sposób byłoby błędem... Im dalej 
brnę, tym bardziej określam to moje miejsce 
jako te parę metrów obok tej drugiej osoby, 
to moje gniazdo, plemię dookoła, a szerzej – 
właśnie moje miasto. Specyficzne, ciężkie mo-
mentami do zrozumienia, ale piękne i silne 
miasto. Na ten cały świat, o którym tak chętnie 
i dużo mówię, składa się wszystko, co dobre 
i przyjemne, ale też wszystko, co złe, chłod-
ne, brudne, ciężkie... Czasem mówienie więcej 
o tej mniej przyjemnej części tego wszystkiego 
dość paradoksalnie prowadzi do oczyszczenia 
i w konsekwencji do rezonowania czymś do-
brym. Jesteśmy czymś bardziej złożonym niż 
tylko czerń i biel, kontrastujące ze sobą. Sza-
rość jest też potrzebna, miła, a czasem ciepła. 
Gdyby nie ten ból i zło, nie docenialibyśmy ra-
dości i spokoju, ciepła...

Przyznana Panu w tym roku Nagroda Prezy-
denta Katowic w Dziedzinie Kultury to przede 
wszystkim uznanie dla nowego języka, ja-
kim młodzi ludzie mogą mówić (myśleć) 
o ważnych dla siebie sprawach. Zatem także 
o miejscu, w jakim przyszło im żyć. Kiedyś ta-
kim silnym lokalnym przekazem był tutaj blu-
es. „Śląski blues”. Czuje Pan jakiś związek 
z tą tradycją ?
Nie mogę nie czuć. Choć nie zgadzam się ze 
wszystkim i nie podoba mi się wszystko, co ten 
gatunek wykreował, to jednak nie da się nie 
doceniać tego, co następnym pokoleniom owa 
bluesowa spuścizna gwarantuje i podtyka pod 
nos. To ważne. Janek Skrzek, jego osoba, zaan-
gażowanie, oddanie i format – to mocno ule-
piło mnie w latach, które decydowały o tym, 
że chyba do końca będę kojarzony z oddaniem 
tej części świata, docenianiem tej tradycji 
i mentalności, tak bardzo specyficznej. Dzięki 
Jankowi, dzięki tekstom Riedla i tekstom nu-
merów, które śpiewał w Dżemie, zauważyłem, 

że w Ślązakach – zarówno twórcach, jak i słu-
chaczach, tkwi gdzieś głęboko, zakopany przez 
czas i rozwój cywilizacyjny, nietypowy i jedy-
ny w swoim rodzaju bezpieczny okultyzm. Je-
śli sie z nim trochę człowiek zapozna, poko-
cha go, postara sie zrozumieć, to w bardzo 
łatwy sposób jest w stanie dodać swoim sło-
wom nieco większą 
wagę. Mocniejszy 
wydźwięk i ciekaw-
szy kolor. Trzeba pa-
miętać o tym, co nas 
budowało parę po-
koleń wstecz, i sta-
rać się wskrzeszać to 
co jakiś czas wśród 
młodych. O tym sa-
mym pamiętał ślą-
ski blues. My też 
będziemy. 

Przejdźmy do rapu. Ta ekspresja zrymowa-
ła się mocno z Pańską osobowością i przy-
niosła potężną popularność. Ale – jak się mia-
ło okazać – kryje też w sobie niejedną pułap-
kę: „Czternastego się zaczęła czwarta dycha/ 
Rap nie mógłby mnie chyba bardziej już od-
pychać/ Muzyka? Mam pisać, jak to jest być 
jednym z was?/ Przez tyle lat nie przetyrałem 
nawet dnia...”.

To muzyka, która strasznie szybko się rozwi-
ja i zmienia. Dużo korzysta z nowych technolo-
gii, rozwoju Internetu, mediów społecznościo-
wych, przez co trafia do coraz młodszej publicz-
ności, a w konsekwencji staje sie coraz łatwiej-
szym i przystępnym tworem, mocno wyjałowio-
nym z jakości – zarówno w warstwie tekstowej, 

jak muzycznej. Mu-
siałem z tego uciec. 
Widziałem, jak moi 
koledzy, przyjaciele, 
żeby pozostać w obie-
gu i móc dalej utrzy-
mywać się z muzy-
ki, bez jakiegokolwiek 
szacunku do swoich 
dokonań zmienia-
li się wedle zmian po-
trzeb rynkowych, in-
spirowanych tym, co 
się dzieje za granicą. 

Dla mnie to podłość i brak autentyczności. Wo-
lałem pozostać sobą, bo tak jest, mimo wszystko, 
najłatwiej – zamiast sięgać po nowe rozwiązania 
i sztucznie kreować na nowo swój wizerunek, 
postawiłem się przed problemem – co można 
robić jeszcze z tą muzyką, tak, by „po swojemu” 
jej nie krzywdzić? Uznałem, że wygenerowanie 
brzmienia będącego mieszanką tego, co two-
rzy moją muzyczną świadomość od lat, będzie 

najbardziej sprawiedliwe wobec moich słucha-
czy – skoro tyle lat są ze mną, wspólnie zaczęli-
śmy od szablonowego rapu, to teraz postaram się 
zabrać ich jeszcze głębiej w mój świat i postawię 
przed nimi „najbardziej moje” problemy i „naj-
bardziej moje” brzmienie. I udało się. Utrzymu-
ję odpowiedni dystans od wszystkiego, czego nie 
potrafię zrozumieć w rapie, w jego nowej twarzy 
i wśród jego nowych słuchaczy, a jednocześnie 
tworzę to, co kocham, co mogę dalej rapem na-
zywać, i czuję, że znajduje to szacunek u ludzi w 
moim wieku. A nawet starszych, którzy przeżyli 
już podobnie dużo.

Określenie „typowy raper” brzmi dzisiaj 
(i kojarzy się) nieco groteskowo... Ile jest 
obecnie w Miuoshu raperskiej „typowości”, 
a ile świadomego przekroczenia wizerunku? 
Najwięcej rapu zostało chyba w moim charak-
terze, bo dalej bezpośredniość to coś, co cenię 
i czym często się posługuję. I to już podkreśla, 
że mam nieco „nabity licznik”, bo kojarzę cha-
rakter z rapem, tak jak kiedyś to rozumieliśmy. 
Bez zbędnej przesady i klapek na oczach – za-
sady w tej muzyce były ważne. Mimo iż wielu, 
którzy o nich mówili, dawno zadało temu kłam, 
ja uważam, że są ważne i potrzebne. I to chy-
ba tyle. Cała reszta mojego wizerunku to w za-
sadzie nie wizerunek. Ja taki jestem, tak mó-
wię, tak żyję życie. I tak wyglądam. Nie ściągam 
maski, wchodząc do domu. Sporo pracowałem 
nad tym, żeby nie być kimś innym na scenie.

Na koniec pytanie, którym zadręczam roz-
mówców za każdym razem, ale odpowiedzi 
są najczęściej bardzo wymowne... Czy jest 
w Katowicach miejsce szczególnie ważne dla 
Pana? Takie miejsce, gdzie się zwalnia kroku, 
gdzie się coś przypomina, gdzie upływ czasu 
traci znaczenie? 
Mam takich kilka... Park Kościuszki z żoną 
i psem. Pocztowa, kiedy jestem z nimi w domu. 
Jakakolwiek dłuższa chwila, bez e-maili i telefo-
nów, w którejś z naszych ulubionych restauracji. 
Ostatnio zrozumiałem, że moje miasto tak moc-
no i pięknie się zmienia, że „łapanie” go z jedne-
go miejsca jest czymś nieodpowiednim. Trzeba 
być na bieżąco z tym, jak tu się pięknie wszyst-
ko poukładało. Odnoszę wrażenie, że lepiej ży-
cia wylosować nie mogłem.  

Jędrek – bohater sztuki ma troskliwych ro-
dziców i rodzeństwo, ma również kolegów. I tu 
tkwi problem, bo koledzy mają babcie, czasem 
nawet dwie, a Jędrek nie ma ani jednej. Też 
chciałby pójść z nią do wesołego miasteczka, 
bo z mamą i tatą to przecież nie to samo! Od 
czego jednak wyobraźnia… Chłopiec wymy-
śla zatem babcię na własny użytek i przesiadu-
jąc na jabłoni, puszcza wodze fantazji: płynie 
statkiem, jeździ na karuzeli, wyrusza w dalekie 
podróże, oczywiście razem z pełną szalonych 
pomysłów i nieco zwariowaną babcią, dla któ-
rej nie ma rzeczy niemożliwych. Jędrek jest 
jednak mały, czasem więc fikcja myli mu się z 

rzeczywistością... Pewnego dnia do sąsiednie-
go domostwa wprowadza się nowa lokatorka, 
potrzebująca pomocy starsza pani. Chłopiec 
odkrywa w sobie nowe emocje…

Przedstawienie rozgrywa się w trzech pla-
nach, aktorski i lalkowy wzbogacono bowiem 
efektownymi, dynamicznymi projekcjami Se-
bastiana Łukaszczuka.

Tytułową postać zagra Ewa Reymann, Ję-
drka – Dawid Kobiela, a w pozostałych ro-
lach towarzyszyć im będą Krystyna Nowińska, 
Marta Popławska, Beata Zawiślak, Marek Din-
dorf, Grzegorz Eckert i Mirosław Kotowicz.  

(renata chudecka)

ostatnio zrozumiałem, że 
moje miasto tak mocno 
i pięknie się zmienia, że 
„łapanie” go z jednego 

miejsca jest czymś 
nieodpowiednim. trzeba 
być na bieżąco z tym, jak 
tu się pięknie wszystko 

poukładało. 



16 www.katowice.eumiasto

W Galerii Artystycznej Polskiego 
Radia Katowice („Na Żywo”) trwa 
skromna (gdy idzie o ilość prac), 
ale silna w wymowie i artystycznym 
przesłaniu wystawa plakatów profe-
sora Artura Starczewskiego (1935–
2010). Starczewski, senator Uni-
wersytetu Śląskiego, współtwór-
ca i pedagog Wydziału Artystycz-
nego tej uczelni, członek polskich 
i międzynarodowych stowarzyszeń 
twórczych, był przede wszystkim 
mistrzem formy. Formy, której uwikła-
nie „w kalendarz” odbiera (pozornie!) tak 
istotny w sztuce wymiar ponadczasowości. 
Bo plakat ma oczywiście przede wszystkim 
informować. Jasno i czytelnie przekazać 
komunikat o miejscu i czasie wydarzenia. 

Ale, jak pięknie ujął to niegdyś prof. 
Tadeusz Sławek: „kłoniąc się przed 

wydarzeniami, do których się odnosi, i słu-
żąc im, dąży jednocześnie, byśmy nie ogra-
niczali się jedynie do roli biernych konsu-
mentów owych wydarzeń”. 

To w tym momencie zaczyna się wła-
śnie ta intrygująca gra z naszą inteligencją. 
Z wyobraźnią. Z wrażliwością i sposobem 
kojarzenia. Artur Starczewski znał dosko-
nale jej reguły, ale nadawał im własny wy-
raz i piętno. Na plakatach eksponowanych 
w Polskim Radiu Katowice (najstarszy po-
chodzi dokładnie sprzed pół wieku i upa-
miętnia odsłonięcie pomnika Powstańców 
Śląskich przy rondzie!) możemy dostrzec 
wszystko, co przesądza o oryginalności. 
O własnym tonie i rytmie Starczewskiego. 
Niepodzielnie panują tu zwięzłość i wywie-
dziony z geometrii ład. Jakby autor pragnął 
zapanować nad chaosem znaków. Nad buj-
nością zdarzeń i zderzeń (znaczeniowych). 

Lapidarność. Oszczędność formy. Paradok-
salność skrótu. Styl niezależności i bystro-
ści rozumu. 

Spacerując po galerii, zatrzymując się 
przed dawnymi i nowszymi pracami pro-
fesora, nie sposób nie zamyślić się gorz-
ko nad rozwydrzoną współcześnie dowol-
nością i chaosem w sztuce. A inna reflek-
sja, równie nieodparta, to smutne losy ar-
tystycznego plakatu dzisiaj. Bo plakat został 
wyparty z przestrzeni publicznej przez bil-
lboardy. Przez megaagresywną, także roz-
miarami, krzyczącą reklamę. Owszem, cie-
szy jeszcze elitarne środowisko koneserów, 
gości na kameralnych pokazach w specjali-
stycznych galeriach, ale jego naturalny ży-
wioł, czyli ulica, czym innym dziś oddycha. 
I w co innego gra. Tadeusz Sławek: „plakat 
nie nawołuje jedynie do nabycia czegoś, lecz 
przede wszystkim pomyślenia o tym, co ma 

ewentualnie zostać nabyte. Plakat nie mówi 
»Kup!« ; plakat nakłania nas: »Myśl!«.

Ten minorowy ton nie powinien prze-
cież odwrócić naszej uwagi od wielce skąd-
inąd krzepiącego faktu arcysilnej pozy-
cji plakatu na Śląsku, co w sposób natural-
ny wiąże się ze wspaniałą tradycją uczel-
ni artystycznej w Katowicach. Takie na-
zwiska jak Tadeusz Grabowski, Jerzy Mo-
skal, Waldemar Świerzy, Roman Kalarus 
czy (z młodszych twórców) Monika Staro-
wicz to wyrazista przestrzeń polskiej sztu-
ki współczesnej. Wystawa profesora Artura 
Starczewskiego w Polskim Radiu Katowice 
różne zatem budzi nastroje. Od melancho-
lii po satysfakcję i dumę. Przede wszystkim 
jednak jest okazją do spotkania z dziełem 
silnej i filozoficznej osobowości. Propozy-
cją mądrej rozmowy, której nie powinno 
się lekceważyć.  

Katowice mają nową imprezę w ka-
lendarzu wydarzeń kulturalnych. 14 
października odbędzie się pierw-
sza edycja Katowice Music Colo-
urs Festival. Zagraniczną gwiazdą 
festiwalu będzie znakomity ame-
rykański gitarzysta Eric Gales. Ar-
tysta wystąpi w sali koncerto-
wej Międzynarodowego Centrum 
Kongresowego.

– Festiwal będzie miał charakter jazzowo-
-gitarowy. Oprócz Erika Galesa na scenie po-
jawią się również polscy wy-
konawcy. Nastawiamy się na 
improwizacje najwyższego 
lotu – podkreśla Grzegorz 
Kapołka, dyrektor artystycz-
ny nowego przedsięwzięcia.

Eric Gales często porów-
nywany jest do legendarne-
go Jimiego Hendrixa. Ma na 
to wpływ styl gry na gita-
rze: Gales również gra lewą 
ręką na instrumencie dla 
praworęcznych muzyków. – 
Nie wybrałem tego sposo-
bu gry świadomie. Zacząłem 
tak grać absolutnie instynk-
townie. Siedziałem z gitarą, 
ćwicząc długie godziny, no 
i wyszło mi właśnie coś ta-
kiego – mówił w wywiadzie 
udzielonym dla magazynu 
„Gitarzysta”. 

Ciekawie zapowiada się 
koncert formacji P.A.R.K. Jej 
nazwa pochodzi od pierwszych liter nazwisk 
tworzących ją muzyków: Piotrowski, Apo-
stolis, Rusek, Kapołka. To śmietanka śląskie-
go bluesa, jazzu i rocka. Artyści z najwyższej 
półki: Jerzy Piotrowski i Apostolis Anthimos 
– czyli 2/3 legendarnego SBB, Andrzej Ru-
sek – jeden z najlepszych polskich basistów (w 

latach 90. również grał w SBB, współpracował 
między innymi z T. Stańką, I. Dudkiem i M. 
Jakubowicz), Grzegorz Kapołka – świetny gi-
tarzysta z przebogatą dyskografią w roli mu-
zyka sesyjnego oraz wielokrotnie nagradzany-
mi autorskim płytami nagranymi z własnymi 
triem. Najnowsza nosi tytuł „5th Avenue Blu-
es” i spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem 
krytyków i odbiorców. 

Trzecim wykonawcą Katowice Music Co-
lours Festivals będzie Stanisław Sroka. To ab-
solwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywko-

wej Akademii Muzycznej 
w Katowicach. Zaczynał od 
progrocka (zespół Thrilos 
i płyta „Kingdom of Dream”, 
utrzymana w klimacie Pink 
Floyd, Camel i King Crim-
son), później dał się poznać 
jako biegły gitarzysta jaz-
zowy. Występował między 
innymi z: Ewą Urygą, Sta-
nisławem Soyką i orkiestrą 
kameralną „AUKSO”. Ma w 
dorobku trzy płyty: „Heart 
Attack”, „Keep Running” 
i wydaną w ubiegłym roku 
„Po ślonsku”.

Bilety na Katowice Mu-
sic Colours Festival dostęp-
ne są w ogólnopolskiej sieci 
Ticketpro. 

Uwaga: konkurs! Dla 
naszych czytelników mamy 
4 pojedyncze zaprosze-
nia na ten wyjątkowy kon-

cert. Wystarczy do 10 października, na adres 
konkurs@katowice.eu, wysyłać odpowiedź na 
pytanie – jaki gitarzysta wywarł największy 
wpływ na grę Erika Galesa? Spośród prawi-
dłowych odpowiedzi wybierzemy cztery oso-
by, które poinformujemy o tym mailowo.   

(red)

|wystawa|

|nowy festIwal w MIeścIe MuzykI unesco| |konkurs fotoGrafIczny|

|festIwal| |zaproszenIe|

Plakat mówi: „Myśl!” 

Katowice Music Colours Festival
Od ośmiu lat dzięki konkursowi 
„Katowice w obiektywie” mamy 
okazję fotografować miejską prze-
strzeń z różnej perspektywy. Ob-
serwowaliśmy, jak zmienia się miasto w róż-
nych porach roku, odkrywaliśmy kolory mia-
sta, podglądaliśmy, jak świętuje 150 lat. W 
tym roku organizatorzy konkursu proponują 
przyjrzeć się temu, za co lubimy Katowice. Ka-
towicki magistrat przy współudziale Związku 
Polskich Artystów Fotografików ogłosił ósmą 
edycję konkursu. 

W tym roku zmieniły się jego zasady, 
warto więc prześledzić regulamin (www.ka-
towice.eu). Spośród zgłoszonych prac ko-
misja wybierze 30, które pojawią się na 

grudniowej wystawie w Galerii „Katowi-
ce”. Nagrodą główną jest publikacja w ka-
lendarzu na 2018 rok. Jurorzy wskażą rów-
nież trzy fotografie, których autorzy otrzy-
mają nagrody specjalne. – Podtrzymujemy 
tradycję organizacji tego konkursu, gdyż za-
leży nam na ocenie wizerunkowej naszego 
miasta – mówi Marcin Stańczyk z Wydziału 
Promocji. – Wcześniejsze edycje cieszyły się 
zainteresowaniem, zwłaszcza ze względu na 
obecność w jury profesjonalistów – przed-
stawicieli ZPAF-u. Liczymy, że w tym roku 
będzie podobnie, jeśli nie lepiej – dodaje. 
Zdjęcia można wysyłać na adres: konkurs@
katowice.eu.  

(wydział promocji)

Miasto w obiektywie 

W dniach 16–27 października 2017 
roku na Śląsku i w Zagłębiu odbędzie 
się po raz szesnasty Festiwal Norda-
lia, który koncentruje się wokół te-
matyki poświęconej północnej Euro-
pie. Festiwal ma charakter interdyscyplinar-
ny, a w jego trakcie zostaną zorganizowane: 
wystawy, spotkania, wykłady, pokazy filmowe, 
konkursy, koncert, muzyczne audycje radio-
we. Gospodarzami będą instytucje kulturalne 
i edukacyjne, znajdujące się głównie w Kato-
wicach, ale także w innych miastach.

Szczegółowy program będzie dostepny na 
afiszach znajdujących się w katowickim Cen-
trum Informacji Turystycznej przy Rynku 13, 
w poszczególnych instytucjach kulturalnych 
organizujących imprezy festiwalowe oraz na 
Facebooku na profilu „Nordalia”.

Informacje: e-mail: maria.danielska@
wp.pl.

(red)

Nordalia
Jak ważna jest edukacja ekologicz-
na i kształtowanie właściwych za-
chowań, nie trzeba nikomu tłuma-
czyć. Ale nigdy nie zaszkodzi się podszko-
lić! Caretakers of the Environment Internatio-
nal Poland organizuje w Katowicach w dniach 
od 6 do 10 listopada Teacher Training Cour-
se – seminarium metodyczne dla nauczycie-
li z kraju i zagranicy, poświęcone kreowaniu 
aktywności i dobrym praktykom w edukacji 
ekologicznej. Zajęcia prowadzić będą pracow-
nicy Uniwersytetu Śl. Szczegółowy program 
na stronie www.caretakers4all.org/articles/re-
ad/12/teachers-training-course. Seminarium 
jest częścią projektu Erasmus+. Organizato-
rzy zachęcają nauczycieli do zgłaszania chę-
ci uczestnictwa w szkoleniu. Można to zrobić 
pod adresem e-mail: sekretariat@klo.katowi-
ce.pl. Udział w seminarium potwierdzony bę-
dzie stosownym certyfikatem.

(red)

Edukacja ekologiczna

(maciej szczawiński)
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kulturalny

targi muzyki Świata WomeX

Kilkuset muzyków posłuchamy 
w tym miesiącu w Katowicach na 
festiwalu i targach muzyki świa-
ta WOMEX. Od 26 października 

będzie u nas dosłownie cały świat!
Proszę pomyśleć o jakiejś zamieszkanej 

części świata, a z pewnością na WOMEX-ie 
znajdzie się przynajmniej jeden reprezen-
tujący ją artysta lub zespół. Karaiby? Pro-
szę bardzo: może Havana D’Primera albo La 
Dame Blanche z Kuby? Nowy Orlean? Nie 
ma sprawy: The Hot 8 Brass Band rozsła-
wiony przez film Spike’a Lee. A do tego Ar-
gentyna, Brazylia, Nepal, Korea Południo-
wa, pół Afryki i niemal cała Europa… Jest 
w czym wybierać!

WOMEX to wydarzenie dla specjalistów 

Posłuchaj śWiata
z branży: producentów, wydawców płyt, orga-
nizatorów festiwali. Ale duża część koncer-
tów jest dostępna dla słuchaczy, a bilety (w 
przystępnych cenach, bo na kilka koncer-
tów naraz) są już w sprzedaży!

W sceny festiwalowe zamienią się aż trzy 
budynki w Strefie Kultury: sala NOSPR, hol 
Międzynarodowego Centrum Kongresowe-
go i Spodek. Na taneczne afterparty moż-
na się wybrać co noc do klubu Królestwo. 
W Spodku staną aż dwie sceny, po dwóch 
stronach płyty. Gdy na jednej zespół skoń-
czy grać, publiczność odwróci się w drugą 
stronę i posłucha następnego występu.

Bilety na koncerty można kupić w sieci 
ticketportal.pl i kupbilecik.pl.   

(łuka)

tWin staGe,             
Hala sPoDek

26 października

21.00 Dakh Daughters
21.45 Aux
22.30 Elkin Robinson
23.15 Talisk
00.00 Super Parquet
00.45 King Ayisoba

27 października
21.00 Sonido Gallo Negro
21.45 Orchestre Les Mangelepa
22.30 La Dame Blanche
23.15 Bitori feat. Chando Graciosa
00.00 Gato Preto
00.45 Metá Metá

28 października

21.00 Hot 8 Brass Band
21.45 MAZ
22.30 Ifriqiyya Electrique
23.15 Pixvae
00.00 Betsayda Machado+Parranda El Clavo
00.45 Orlando Julius & the Afro Soundz

off WomeX staGe, 
mięDzynaroDoWe 
CentrUm konGresoWe

26 października

21.45 Havana D’Primera
23.15 The KutiMangoes
00.45 Wesli

27 października
21.45 47Soul
23.15 Alaw
00.45 Lankum

28 października
21.45–22.30 Txarango
23.15 Juan Mari Beltran
00.45 La Banda Morisca

tHeatre staGe, nosPr

26 października

21.30 Qwanqwa
23.00 Waldemar Bastos
00.30 Leyla McCalla

27 października
21.30 Black Flower
23.00 Carnatic Nomad – Jyotsna Srikanth
00.30 Alireza Ghorbani

28 października
21.30 Valentin Clastrier/Steven Kamperman
23.00 Victoria Hanna
00.30 Night  

Djs VenUe,   
klUb królestWo

27 października

01.00 Ibaaku
02.30 DJ Jigüe

28 października
01.00 Barda
02.30 Cero39
03.30 The Busy Twist
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|    WystaWy |  

pl. sejmu Śląskiego 2
tel. 32 609 03 00

e-mail: sekretariat@miasto-ogrodow.eu
www.miasto-ogrodow.eu

|    Muzea |  

ul. ks. j. szafranka 9, ul. rymarska 4, 
ul. kopernika 11/2, ul. kościuszki 47

tel. 32 256 18 10
e-mail: mhk@mhk.katowice.pl
www.mhk.katowice.pl

szafranka 9

Hans Bellmer – Nowy rysunek 
w zbiorach MHK
do 6 listopada 

Spotkanie z Barbarą 
Gruszką-Zych – autorką książki 
o W. Kilarze
5 października, godz. 17.00 

Inauguracja 16. Festiwalu 
„Nordalia”
16 października – 26 listopada

W programie: Wernisaż wystawy fotografii Zo-
fii i Michała Miedzińskich: „Światło Północy”, 
spotkanie z fotografikami oraz koncert mu-
zyczny: „Nordalia” – Festiwal w festiwalu: Mi-
chał Orlik i Dariusz Noras
16 października, godz. 17.00

„Mroki podświadomości. 
Beksiński”. Finisaż wystawy
15 października, godz. 15.00

Warsztaty w ramach wystawy – do 15 paź-
dziernika.

Spotkanie z cyklu: „Podziel się 
historią”
26 października, godz. 15.00

Klub Katowickiej Filiżanki
27 października, godz. 17.00

Ul. rymarska 4

Wystawa: „Chińskie hafty. 
Rzemiosło artystyczne i sztuka 
zdobnicza”
do 29 października

Przystanek Nikiszowiec. 
Spotkanie z ks. Olszarem
25 października, godz. 17.00

Wykład Henryka Brandysa 
28 października, godz. 17.00

„Wokół mistrzów Grupy Janowskiej”, „U nos 
w doma na Nikiszu”, „Woda i mydło najlepsze 
bielidło. W pralni i maglu na Nikiszowcu” 

Ul. koPernika 11

„Muzeum Barbary 
i Stanisława Ptaków”

Wystawa stała 

Zbigniew Sawicz 
– oprowadzanie autorskie 

konCerty

WORLD MUSIC EXPO WOMEX 17
25–29 października Katowice są gospodarzem 
jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń 

muzycznych – Targów Muzyki Świata. Na 7 
scenach swoją muzykę zaprezentuje 280 ar-
tystów z 50 państw. 

Wehikuł Czasu
8 października, godz. 19.30 

Szlak Śląskiego Bluesa. 
Wystąpią m.in: S. Riedel i Cree, Śląska Gru-
pa Bluesowa, J. Piotrowski, J. Styczyński, 
A. Ryszka, K. Głuch, M. Lipina, A. Urny, R. Pa-
zur Wojciechowski, Zespół pod dowództwem 
Jana Gałacha.

Galeria teatrU korez

Marek Saenderski 
„StereoVision300000. Z prędkością 
światła w inny wymiar” 
do 30 listopada 

Wystawę fotografii trójwymiarowej obejrzało 
w Berlinie ponad 60 tys. osób. Składają się 
na nią wielkoformatowe zdjęcia krajobrazo-
we, kompozycje 3D inspirowane malarstwem 
surrealistycznym i prace tworzone na bazie 
collage’u. 

Szukamy pamiątek 
po Stalinogrodzie
Wraz z IPN, Oddział Katowice, zapraszamy do 
udziału w międzynarodowym projekcie „Byłem 
mieszkańcem miasta Stalina”. 

Katowice Street Art Air
do 31 grudnia

Rezydencje artystyczne Rocha Forowicza 
„Metadetale” 

Rezydencja artystyczna Michała Frydrycha 
„Pot”

4. Międzynarodowy Konkurs 
na Kompozycję Jazzową

Śląsko-zagłębiowskie 
szwendania okoliczne
14 października, trasa całodzienna, http://
bit.ly/szwendania

eDUkaCja 

Dobra/Nocka
21 października, godz. 17.00–20.00, 
księgarnia Gryfnie

po wystawie: „Katowice miasto 
mistrzów piękna”
10 października, godz. 17.00

„Niezwykłe zdjęcie”
11 października, godz. 11.00

Dobry portret. Porady 
fotograficzne Zbigniewa Sawicza
24 października, godz. 16.00

Jubileuszowa gala 
„Przyjaciół” – XXX spotkanie 
z cyklu: „Przyjaciele Barbary 
i Stanisława” 
26 października, godz. 18.00

Ul. koŚCiUszki 47

Wykład st. kustosz Zofii Szoty 
– „Pokazać niewidzialne”
18 października, godz. 17.00

Wernisaż wystawy grafik 
Józefa Gielniaka
27 października, godz. 17.00

Zapraszamy najmłodszych czytelników do 
wybranych katowickich księgarń na spotkanie 
z książką Joanny Papuzińskiej „Nasza mama 
czarodziejka”. Lekturze towarzyszyć będą 
warsztaty z techniki frotage. 

FUTURE ARTIST – Bezpłatne 
warsztaty twórcze dla dzieci 
od 6. roku życia
soboty, godz. 10, Pokój Sztuki Dziecka KMO

Rodzinne Matinée
14 października, godz. 11.00, sala 211 

Przedpołudnie z muzyką klasyczną i rozryw-
kową.

Warsztaty fotograficzne 
dla osób niesłyszących 
i słabosłyszących
21 października, godz. 10.00–13.00

Warsztaty dla młodzieży w wieku 13–18 lat. 
Szczegółowe informacje o cenach 

biletów oraz szczegółach repertuaru 
na www.miasto-ogrodow.eu. Ilość 
ograniczona. Obowiązują zapisy.

|    Kino |  

Premiery:

od 6 października

ul. 3 maja 7
tel. 32 258 74 32

e-mail: kino@swiatowid.katowice.pl
www.swiatowid.katowice.pl

„Fantastyczna kobieta” (reż. S. Lelio), 
„Dziecko Apokalipsy” (reż. M. Cornejo), „Pho-
ton” (reż. N. Leto), „Ciao Italia” (reż. Włochy)

od 13 października
„Dwie korony” (reż. M. Kondrat), „Nasz naj-

lepszy rok” (reż. C. Klapisch)
„Zgoda” (reż. M. Sobieszczański); „Goodbye 

Berlin” (reż. F. Akin)

od 20 października
 „Piękny kraj” (reż. Francis Lee), „2 noce do 

rana” (reż. M. Kuparinen)

Od 27 października
„Łagodna” (reż. S. Łoźnica)
„Po tamtej stronie” (reż. A. Kaurismaki)

imPrezy 

Regio – Cannes 2017
4–8 października

„Jeannette. Dzieciństwo Joanny d’Arc” (reż. B. 
Dumont) – 4 października, godz. 18

„120 uderzeń serca” (reż. R. Campillo) 
–  4 października, godz. 20

„Nie jestem czarownicą” (reż. R. Nyoni) 
– 5 października, godz. 18.30                                                                                                                                           

„Kochankowie jednego dnia" (reż. P. Garrel) 
– 5 października, godz. 20.30                                                                                                               

Premiera

Premiera filmu „ Dwie 
korony”, spotkanie z twórcami, 
m.in. reżyserem M. Kondratem
12 października, godz. 19
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Centrum sztuki 
Filmowej

ul. sokolska 66
tel. 32 258 05 08 (program) 

e-mail: kasa@kosmos.katowice.pl
www.kosmos.katowice.pl

|    teatr |  

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

Koncert „Tubis Trio”
12 października, godz. 20.00

Po wydaniu płyty koncertowej „Live In Lu-
xembourg” zespół powraca z pierwszą płytą 
studyjną. „The Truth” jest jego debiutem w ho-
lenderskiej wytwórni Challenge Records. 

„Pewniak” - spektakl
13 października, godz. 20.00

W roli głównej i jedynej: Sebastian Cybulski

„Sztukmistrz” – spektakl 
iluzjonistyczny
14 października, godz. 19.00

Przedstawienie inspirowane tematyką iluzji 

Spektakl „Halo? Penis?”
15 października, godz. 18.00

Obsada: Marek Pituch (Andy), Jakub Wons 
(Roger)

Spektakl „Letni dzień” 
– Mrożek z Anną Muchą
20 października, godz. 20.00

ul. gen. jankego 132
tel.  605 418 406

e-mail: klub@old-timers.pl
www.old-timers.pl

sCena ateneUm
ul. św. Jana 10 

Babcia na jabłoni
7, 8, 22, października, godz. 16.00
10, 11, 12, 24, 25, 26 października, 
godz. 9.30 

Miłość do trzech pomarańczy
15 października, godz. 16.00
17, 18 października, godz. 9.30

O Królewnie Wełence 
19, 20 października, godz. 9.30

21 października, godz. 11.30

Kukuryku na patyku, 
czyli o dwóch takich 
27 października, godz. 9.30

28 października, godz. 16.00

Krawiec Niteczka 
29 października, godz. 16.00

Galeria ateneUm
ul. 3 Maja 25

„Narysuj mi baranka” 
wg Małego Księcia
13, 14, 19, 20 października, godz. 9.30 

Afrykańska przygoda
27 października, godz. 10.00 

T. Jachimek: Wiwisexia
2, 30 października, godz. 17.00 i 20.00

T. Jachimek: Kolega Mela 
Gibsona
6, 13 października, godz. 19.00 

Swing (niespodziewany 
powrót tytułu… Spektakl tylko 
dla widzów dorosłych)
11, 29 października, godz. 19.00           

26 października, godz. 20.00

A. Shaffer: Pojedynek
14 października, godz. 19.00 

A. Lysko: Mianujom mie Hanka
15 października, godz. 20.00
23 października, godz. 19.00 

Cholonek wg Janoscha
16, 22 października, godz. 19.00 

28 października, godz. 17.00 i 20.00

O Śląsku i po śląsku – 
konferencja
17 października, godz. 17.00 

Ul. 3 maja 11a

Jacek Rykała „Mleczarnia”
1 października, godz. 18.00

Komediodramat, reż J. Rykała. Obsada: 
A. Dopierała, W. Sławik

Miro Gavran „Mąż mojej żony"
8 października, godz. 18.00

Komedia, reż. H. Adamek | Obsada: D. Nie-
budek, D. Wiktorowicz

Agnes i Daniel Besse 
„Psiunio”
13 października, godz. 20.15

Komedia, reż. A. Dopierała | Obsada: A. Ka-
dulska, A. Dopierała, D. Wiktorowicz

Clare McIntyre „Bez czułości”
15 października, godz. 18.00

Komediodramat, reż. A. Dopierała | Obsada: 
K. Dudek, K. Gajowniczek, K. Gołąb

Jonas Gardell „Przytuleni”
23 października, godz. 19.00

Tragikomedia (dla widzów dorosłych), 
reż. G. Gietzky.
Obsada: A. Kadulska, I. Chołuj, P. Janik, 
A. Dopierała 

Margareta Garpe „Dla Julii”
27 października, godz. 19.00

Dramat, reż. A. Dopierała | Obsada: A. Ka-
dulska, B. Pigoń, G. Gadziomski.

Bilety na wszystkie spektakle: 25 i 40 zł.

ul. 3 maja 11
tel. 602 442 707, 602 442 707

e-mail: teatrbezsceny@gmail.com 
www.teatrbezsceny.pl

A. Czechow: Niedźwiedź/
Oświadczyny
20 października, godz. 19.00 

Recital Roberta Kuśmierskiego
21 października, godz. 19.00 

J. Cartwright: 2
27 października, godz. 19.00

Animacje – spektakl familijny 
28 października, godz. 11.30

plac sejmu Śląskiego 2
tel. 32 209 00 88

e-mail: biuro@korez.art.pl
www.korez.art.pl

Transmisje na żywo 
z Metropolitan Opera w Nowym 
Yorku

Norma (Bellini)
7 października, godz. 18.55 

Czarodziejski flet (Mozart)
14 października, godz. 18.55 

bilety: 56 zł (normalny), 50 zł (ulgowy)

Myślenie według wartości: 
Debata 3 i pokaz filmu 
„Lewiatan”
17 października, godz. 18.00

Trzecia debata skupiona będzie wokół hasła 
równość

bilety: 12 zł normalny

Retransmisje z National 
Theatre w Londynie  
Rozencranc i Gildenstern nie żyją
26 października, g. 18

bilety: 32 zł (normalny), 28 zł (ulgowy)

Kino „INNEJ”
18–23 października

Kino robione przez, dla, w imieniu lub o ko-
bietach.

bilety: od 14 zł

Europejski Dzień Kina 
Artystycznego
15 października 

NORDALIA 2017
23-26 października  

„Opowieści pradziadka” – 23 października, 
godz. 17.00; „Wiara. Nadzieja. Afganistan” – 
24 października, godz. 17.00; „Demokraci” – 
24 października, godz. 18.15; „White people” 
– 25 października, godz. 18.15; „Drifters” – 26 
października, godz. 18.15   

PęDzlem i kamerą. 
PrzeGląD filmóW 
malarskiCH 

od 1 do 21 pażdziernika

Twój Vincent
Pan Turner
Bosch – Ogród snów
Caravaggio
Rewolucja – Nowa sztuka nowego świata. 

Narodziny rosyjskiej awangardy

Seans z muzyką na żywo 
14 października, g. 18

Bestia (reż. A. Hertz, Polska, 1917, 48’)

Korsarz – transmisja spektaklu 
baletowego z Teatru Bolszoj 
z Moskwy
22 października, godz. 17.00

ul. św. jana 24
tel. 32 251 04 31 (kasa/rezerwacja)

e-mail: rezerwacja@rialto.katowice.pl
www.rialto.katowice.pl

26. Festiwal Drum Fest 
Koncert Terry’ego Bozzio
28 października , godz. 19.00
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ul. 3 maja 31a
tel. 32 258 90 49

e-mail: ipium@silesia.art.pl
www.silesia.art.pl

|    MuzyKa |  

XXVII Międzynarodowy 
Festiwal Młodych Laureatów 
Konkursów Muzycznych
Inauguracja Festiwalu Laureaci XVII Między-
narodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. 
Ady Sari w Nowym Sączu
8 października, godz. 18.00, sala koncer to-
wa Akademii Muzycznej, ul. Zacisze 3
Josipa Bainac – sopran, Monika Buczkow-
ska – sopran, Damian Wilma – baryton, 
Grzegorz Biegas – for tepian
Program: pieśni, arie i duety operowe 
(V. Bellini, G. Bizet, B. Britten, H. Duparc, 
R. Leoncavallo, G.C. Menotti, W.A. Mozar t, 
S. Rachmaninow, G. Verdi)
Bezpłatne wejściówki dostępne w Biurze 

Silesii, ul. 3 Maja 31a oraz telefonicznie 
w godz. 10.00 – 14.00 

TWOgether Duo
12 października, godz. 18.00, Muzeum 
Archidiecezjalne

Magdalena Bojanowicz – wiolonczela, Ma-
ciej Frąckiewicz – akordeon
Program: J.S. Bach, T. Wielecki, M. Moc, 
J. Kowalska-Lasoń.

Artysta – Rezydent 
– Transkrypcje
14 października, godz. 18.00, Willa 
Goldsteinów

MagDuś Duo: Bar tłomiej Duś – saksofon, 
Magdalena Duś – for tepian
Program: J. Brahms, P. Hindemith, S. Pro-
kofiew 
Bezpłatne wejściówki dostępne w Biurze 

Silesii, oraz telefonicznie

noWoWiejski 2017

Co mi w duszy gra? Muzyka 
i sacrum
15 października, godz, 18.00, 
Parafia Opatrzności Bożej

Marek Smoczyński – organy 
Program: F. Nowowiejski, J.S. Bach, N. de 
Grigny, G. Muffat, D. Buxtechude, R. Schu-
mann, J. Brahms.

Silesia prezentuje
15 października, godz. 18.00, 
sala koncertowa Akademii Muzycznej, 
ul. Zacisze 3

Archetti – Orkiestra Kameralna Miasta Ja-
worzna
Program: W.A. Mozart, A. Vivaldi, J. Rodrigo
Bezpłatne wejściówki dostępne w Biurze 

Silesii, oraz telefonicznie

Środa Młodych – Silesia 
przedstawia
18 października, godz. 19.30, sala 
kameralna NOSPR, pl. W. Kilara 1

Laureaci 11. Międzynarodowego Konkursu 
Muzycznego im. Michała Spisaka w Dąbro-
wie Górniczej 2017.

Bilety na koncert w cenie 1 zł dostępne 
w kasie NOSPR, pl. W. Kilara 1 oraz na 
stronie internetowej www.nospr.org.pl

Fortepianada
24 października, godz. 18.00, Muzeum 
Archidiecezjalne, ul. Wita Stwosza 16 

Martyna Kułakowska – for tepian
Program: S. Prokofiew, F. Liszt, A. Skriabin, 
F. Chopin, J. Brahms

Silesia prezentuje – Polska 
Orkiestra Młodzieżowa
25 października, godz. 18.30, sala 
koncertowa Akademii Muzycznej, ul. 
Zacisze 3 

Adrián Varela – dyrygent, Judyta Kluza – 
skrzypce
Program: J. Brahms, M. Karłowicz, utwór 
własny
Bezpłatne wejściówki dostępne w Biurze 

Silesii, ul. 3 Maja 31a oraz telefonicznie w 
godz. 10.00–14.00 od 9 października

Na koncerty wstęp wolny, za wyjątkiem 
sali kameralnej NOSPR (bilety – 1zł). 

Pełny kalendarz koncertów dostępny w 
biurze Silesii i na www.silesia.art.pl

Koncert w Willi Goldsteinów
16 października, godz. 18.00

„…przyjdź, chochole, na Wesele…”
poezja Stanisława Wyspiańskiego oraz mu-
zyka Fryderyka Chopina i Karola Szymanow-
skiego
Wykonawcy:
Jadwiga Grygierczyk – recytacje
Adam Myrczek – recytacje
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Came-
rata Silesia 
Anna Szostak – dyrygent
Rezerwacja bezpłatnych wejściówek pod 

nr. tel. 32 206 97 97 oraz e-mailem na 
adres: biuro@camerata.silesia.pl

Rok Reformacji
21 października, godz. 19.30 , Sala 
kameralna NOSPR 

Jan Sebastian Bach: Motet Lobet den Herrn, 
alle Heiden BWV 230
Sonata G-dur na violę da gamba i klawesyn 
BWV 1027
Sonata G-dur na skrzypce i basso continuo 
BWV 1021
Missa brevis A-dur BWV 234
Wykonawcy:
Camerata Silesia 
Zespół Extempore
Anna Szostak – dyrygent

Bilety do nabycia w kasie NOSPR

ul. sokolska 2
tel. 32 351 17 13 (kasa)

e-mail: kasa@filharmonia-slaska.eu
www.filharmonia-slaska.eu

pl. Wolności 12a
tel. 32 206 97 97

e-mail: biuro@camerata.silesia.pl
www.camerata.silesia.pl

Wieczór ze Śląską Orkiestrą 
Kameralną
6 października, godz. 19.00 

Śląska Orkiestra Kameralna
Rober t Kabara–dyrygent, Magdalena Boja-
nowicz–wiolonczela
Program: Georg Philipp Telemann – Suita 
„Don Kichot”, Luigi Boccherini – Koncer t 
B-dur G. 482, Giacomo Puccini – „Chryzan-
temy”, Giuseppe Verdi – Kwartet smyczko-
wy e-moll (opr. C.Hermann)

Młoda Filharmonia: 
Nie z tej ziemi…
11 października, godz. 9.30, 12.00 
12 października, godz. 11.00, 17.00

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Krzysztof Dobosiewicz–dyrygent
W programie kompozycje W.A.Mozarta, 
R. Straussa oraz muzyka z filmów science fic-
tion.

Dyryguje Jerzy Maksymiuk
14 października, godz. 18.00 

Śląska Orkiestra Kameralna 
Jerzy Maksymiuk – dyrygent, Zbigniew Raubo 
– fortepian
Program: Jerzy Maksymiuk – Introdukcja i  Po-
lonez D-dur, Wolfgang Amadeus Mozart – Kon-
cert fortepianowy d-moll KV 466, Ludwig van 
Beethoven – II Symfonia D-dur op. 36

„Subito” – koncert kameralny 
18 października, godz. 18.00

Kwartet smyczkowy „Subito” 
Program: Muzyka filmowa w kameralnych 
aranżacjach.

Przed wielkim konkursem: 
Marzena Diakun
20 października, godz. 19.00 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Marzena Diakun – dyrygentka (laureatka II 
nagrody IX Międzynarodowego Konkursu Dy-
rygentów im. G. Fitelberga), Krzysztof Grzy-
bowski – klarnet
Program: Giuseppe Verdi – Uwertura „Moc 
przeznaczenia”, Luigi Bassi – Fantazja koncer-
towa na tematy z opery G. Verdiego „Rigolet-
to”, Gioacchino Rossini – Introdukcja i temat z 
wariacjami z opery „La Donna del Lago”, Jo-
hannes Brahms – IV Symfonia e-moll op. 98

Wieczory Organowe w 140. 
rocznicę urodzin Feliksa 
Nowowiejskiego 
22 października, godz. 17.00 

Jerzy Kukla–organy
Program: Viktor Clariss Czajanek – „Orgel-
fantasie”, Francois Couperin „Messe pour 
les couvents”, Johann Sebastian Bach 
– Toccata i fuga d-moll BWV 565, Ferenc 
Liszt – „Gebet”(Ave Maria), Feliks Nowo-

wiejski – IX Symfonia organowa op. 45

Pory roku
27 października, godz. 19.00 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Chór 
Filharmonii Śląskiej
Kai Bumann – dyrygent, Marta Boberska – so-
pran, Sylwester Smulczyński – tenor, Artur 
Janda–bas, Jarosław Wolanin – przygotowanie 
chóru
Program: Joseph Haydn – Oratorium „Pory 
roku”

Filharmonia Konesera
28 października, godz. 16.00

London Panufnik Trio 
W programie: L. van Beethoven, B. Smetana, 
A. Panufnik

Wykonawcy: Anna Mucha, Marek Pituch, Ja-
kub Wons. Reżyseria: Olga Chajdas. 

Koncert Stanisława Soyki
21 października, godz. 19.00

Podczas koncer tów można usłyszeć pieśni 
do słów Agnieszki Osieckiej, Wisławy Szym-

borskiej, Czesława Miłosza, Leopolda Staf-
fa, Bolesława Leśmiana a także fragmenty 
legendarnego zbioru 12 sonetów Wiliama  
Shakespeare'a; a także autorskie hity: „Ab-
solutnie nic”, „Życie to krótki sen” czy „Tole-
rancja”, „Cud niepamięci”.

Spektakl teatralny „Żona do 
adopcji”
21 października, godz. 18.00

Obsada: Patrycja Szczepanowska, Marek Pi-
tuch, Jakub Wons.

Alejandro Silva – koncert 
flamenco
29 października, godz. 18.00

Flamenco puro, czyli tradycyjne pieśni i tań-
ce z różnych regionów Andaluzji

Ceny biletów na www.old-timers.pl
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Biblioteka 
Śląska

pl. rady europy 1
tel. 32 20 83 740

e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl

ul. markiefki 44a, ul. marcinkowskiego 13
tel. 32 203 05 17, 32 255 32 44

e-mail: sekretariatmdk@
mdkbogucice-zawodzie.pl

www.mdkbogucice-zawodzie.pl

Ul. markiefki 44a

W rytmie mojego miasta – 
miasto wyobrażone
do 5 grudnia, galeria, środy, godz. 16.00–18.00

Zajęcia bezpłatne, dla młodzieży. 

Żywa Biblioteka
2 października, godz. 10.00

Dancing Bogucicki – 
arteterapia poprzez taniec
13 października, godz. 17.00–21.00

Bilety: 40 zł do kupienia w kasie MDK 
(z katowicką kartą „Aktywny Senior” 50% 

zniżki) 

Wystawa towarzysząca 
Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej „Poetus literarus. 
Heinrich Böll w 100. rocznicę 
urodzin” 

Sesja „Teatr Lwowski 
w Teatrze Śląskim”
5 paździenika, godz. 12.00

Cykl Śląski Witraż
10 października, godz. 17.00

Promocja książki „Symbolika w architekturze 
sakralnej” i spotkanie z autorem prof. Ada-
mem Lisikiem.

X Ogólnopolska Konferencja 
naukowo-szkoleniowa z okazji 
Światowego Dnia Osób 
Jąkających się
14 października, godz. 17.00

Promocja książki 
„Konsul. Biografia Władysława 
Noskowskiego” i spotkanie 
z autorką Bogumiłą Żongołłowicz 
17 października, godz. 17.00

Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa „Poetus literarus. 
Heinrich Böll w 100. rocznicę 
urodzin”

19, 20 października 

Akademia Ekumeniczna 
i Dialogu Międzyreligijnego
19 października, godz. 17.00

„Salam alejkum” – prelekcja Nedala Abu Ta-
baqa, muftiego Ligi Muzułmańskiej w RP

Wszechnica PAU – wystąpienie 
JE abp. Wiktora Skworca, 
metropolity katowickiego  
24 października, godz. 17.00

Kawiarenka Kulturalno-
literacka – „Dawne katowickie 
kawiarnie i ich bywalcy”
25 paździenika, godz. 17.00

Spotkanie z red.Henrykiem Szczepiańskim

Spotkania podróżnicze 
w Bibliotece Śląskiej–prelekcja 
Krzysztofa Błażycy
27 października, godz. 17.00

Dom oŚWiatoWy 
biblioteki Śląskiej
ul. Francuska 12

Wernisaż wystawy Sławomira 
Brzoski w ramach Pokazu Sztuki 
Mężczyzn
12 października, godz. 17.00

Koncert muzyki klasycznej 
dla dzieci
18 października, godz. 11.15

Konwersatorium Biblioteki 
Śląskiej – cykl zajęć 
dla seniorów
5 października, godz. 12.00 

„Nieznane oblicza” – bohaterem spotkania 
będzie Aleksander III Wielki

„Staropolskie nazwy 
miesięcy” 
12 października, godz. 12.00

Warsztaty artystyczne
17 października, godz. 12.00

„Wielkie miasta świata” 
– wirtualna podróż do Marrakeszu
20 października, godz. 12.00 

„Opowieści z nadbałtyckich 
latarni” – wirtualna wędrówka 
24 października, godz. 12.00 

Spotkanie z przedstawicielami grup społecz-
nych i zawodowych, które postrzegane są 
stereotypowo bądź na co dzień spotykają się 
z dyskryminacją. 

Ciasto! Plasto! – zajęcia 
sensoplastyczne dla małych dzieci
3, 17 października, godz. 15.30–16.30

Wstęp 10 zł/os. Obowiązują zapisy

Dla DzieCi

Spotkanie z Agnieszką Tyszką 
– autorką książek z serii „Zosia 
z ulicy Kociej”
17 października, godz. 10.30, Filia nr 20, 
ul. Strzelców Bytomskich 21

Spotkanie z Tomaszem 
Samojlikiem – autorem książek 
i komiksów dla dzieci
24 października, Filia nr 16, ul. Wajdy 21

Spotkanie z Elizą Piotrowską 
– autorką i ilustratorką książek 
dla dzieci. 
24 października, godz. 10.00, Filia nr 23, 
ul. Paderewskiego 65

Dla DorosŁyCH

Dwa światy. Wernisaż wystawy 
malarstwa Marii Posłusznej
4 października, godz. 17.00, Filia nr 14, 
ul Piastów 20

Śląsk znany i nieznany
4 października, godz. 17.00, Filia nr 33, 
ul. ks. Markiefki 44a 
Spotkanie z Aleksandrem Lubiną – publicy-
stą i tłumaczem oraz Leszkiem Jęczmykiem 
– Ślązakiem Roku 2006.

W pryzmacie. Poetycko- 
-muzyczny wernisaż wystawy 
obrazów Janiny Partyki-Pojęty
6 października, godz. 17.30, Filia nr 16, 
ul. Wajdy 21

Stosy nie zapłoną. Wernisaż 
wystawy ilustracji Asi Kowalskiej
9 października, godz. 18.00, Filia nr 30, 
ul. Rybnicka 11

Wspominki po ślonsku. 
Spotkanie z Leszkiem 

Jęczmykiem – Ślązakiem Roku 
2016
10 października, godz. 11.00, Filia nr 20, 
ul. Strzelców Bytomskich 21

Spotkanie z Wojciechem Dutką 
– autorem kryminałów
11 października, godz. 17.00, Filia nr 25, 
ul. Bolesława Chrobrego 2

Spotkanie z Magdaleną 
Knedler – autorką cyklu 
powieści o komisarz Lindholm.
12 października, godz. 17.00, Filia nr 11, 
ul. Grażyńskiego 47

Nepal – królestwo wśród 
chmur. Spotkanie z podróżnikiem 
Wojciechem Namysło 
12 października, godz. 17.00, Filia nr 20, 
ul. Strzelców Bytomskich 21b

Życie pieśniczką pisane. 
Spotkanie z Grzegorzem Płonką 
– autorem książek o Ligocie 
i Panewnikach
12 października, godz. 17.30, Filia nr 32, 
ul. Grzyśki 19a

Życie w zachwycie 
18 października, godz. 17.00, Filia nr 1, 
ul. Ligonia 7 

Spotkanie z Krzysztofem Wostalem – laure-
atem konkursu Lodołamacze 2015.

Kaszubi w Polsce i na Śląsku.
19 października, godz. 17.00, Filia nr 11, 
ul. Grażyńskiego 47

Spotkanie z Ar turem Jabłońskim – wicepre-
zesem Stowarzyszenia Osób Narodowości 
Kaszubskiej Kasebskô Jednota.

Nepal. Nie tylko Himalaje.
Spotkanie z Ewą Kostrzewą, 
autorką książki o podróży 
do Nepalu
19 października, godz. 17.30, Filia nr 16, 
ul. Wajdy 21

Artefakt umysłu. Spotkanie 
autorskie z Marianem Noconiem. 
19 października, godz. 18.00, Filia nr 25, 
ul. Bolesława Chrobrego 2

O Edwardzie Stachurze. 
Prelekcja dr. Dariusza 
Pachockiego z KUL

ul. kossutha 11 
tel. 32 254 60 98

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

25 października, godz. 17.00, Filia nr 14, 
ul. Piastów 20

Spotkanie z Kamilem 
Durczokiem – dziennikarzem
25 października, godz. 17.00, Filia nr 27, 
ul. Szarych Szeregów 62

Konsumencie, masz prawo!
25 października, godz. 16.30, Filia nr 33, 
ul. Ks. Markiefki 44a 
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ul. mikołowska 26
tel. 32 251 85 93

e-mail: pm@pm.katowice.pl
www.pm.katowice.pl
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ul. Grażyńskiego 47, ul. krzyżowa 1
tel. 32 258 99 77, 32 258 92 00, 

e-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl
filiadab@mdkkoszutka.pl

www.mdkkoszutka.pl

Ul. GraŻyŃskieGo 47

Koncert Tria Fortepianowego
1 października, godz. 17.00

Wstęp wolny

Świetlica Mieszkańców 
Koszutki 
2, 9, 16, 23, 30 października, godz. 10.00

Z dedykacją dla seniorów – 
Koncert Agnieszki Greinert
3 października, godz. 17.00

Wstęp wolny

Profilaktyka wczesnego 
wykrywania raka jelita grubego
6, 13 października, godz. 17.00

Koncert Żeńskiej Orkiestry 
Salonowej na rzecz mieszkańców 
Katowic 
13 października, godz. 17.00

Wstęp wolny

Ze zdrowiem na ty. 
„Schorzenia oczu u seniorów”
16 października, godz. 17.00

Prelekcja okulistyczna dr Barbary Mandera 

Spotkania z muzyką „Cherubin 
muzyki”
20 października, godz. 17.00

Prof. Leon Markiewicz o twórczości 
Wolfganga Amadeusza Mozar ta. 

Koncert IPiUM 
„Silesia” w ramach XXVII 
Międzynarodowego Festiwalu 
Młodych Laureatów Konkursów 
Muzycznych 
22 października, godz. 17.00

Wstęp wolny

Akademia Filmu „Wszystkie 
caminos prowadzą do Santiago 
de Compostela”
23 października, godz. 17.00

Spotkanie z Pawłem Brzenczkiem. W progra-
mie projekcja filmu „W międzyczasie”. 

Występ Kabaretu Paka Rycha 
pt. „We Lwowie klawa zabawa”
27 października, godz. 16.00

Wstęp wolny

„Kabaret Ponurego Żartu” 
28 października, godz. 17.00

Spektakl w wykonaniu Teatru Rawa

Ul. krzyŻoWa 1

Galeria „Za szybą” – wernisaż 
wystawy
6 października, godz. 18.00

Koncert zespołu „Albo i nie”
13 października, godz. 17.30

Wstęp wolny

SENIORIADA 60+, biesiada 
dla seniorów
14 października, godz. 15.30

Wstąp wolny

Edukacyjny koncert 
organizowany we współpracy 
z IPiUM „Silesia”
17 października, godz. 8.30 i 9.30 

Wstęp: 2 zł/os. 

Stacja RękoDzieło – 
decoupage – warsztaty
19 października, godz. 17.00

Wstęp: 20 zł/ os.

III Przegląd Kabaretów 
Amatorskich „Kabareściak 2017”
20 października, godz. 9.00–18.00

Wstęp wolny

Katowicka Senioriada 
– biesiada dla Seniorów
25 października, godz. 15.00

Wstęp bezpłatny, decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

Spotkanie Koła Miłośników 
Historii Bogucic
26 października, godz. 18.00

Spotkanie z Przemysławem Piwowarczykiem. 

Ul. marCinkoWskieGo 13a  

Edukacyjny koncert dla dzieci 
organizowany we współpracy 
z IPiUM „Silesia”
9 października, godz. 9.30

Wstęp: 2 zł/os.

Seniorzy w akcji – warsztaty 
w ramach programu „Katowicki 
Senior w Mieście”
10 października, godz. 12.00

Wstęp wolny

Zawodziańskie gierki: 
piłkarzyki, ping-pong, bierki”– 
gry dla dzieci i młodzieży
11 października, godz. 14.30

Gala podsumowująca 
Rodzinną Akademię Karate 
Kyokushin
14 października, godz. 10.00

Kreatywny Przedszkolak 
– warsztaty 
18 października, godz. 10.00

Wstęp: 5 zł/os.

Festiwal gitary elektrycznej 
oraz wernisaż wystawy w cyklu 
„Imaginacje”
20 października 17.00–20.00

V edycja Regionalnego 
Konkursu Recytatorskiego 
„Po drugiej stronie tęczy” 
25 października, godz. 9.00

WystaWy, Warsztaty

Różn – Równi – Wystawa 
towarzysząca obchodom 
Dnia Integracji
do 27 padziernika 

Warsztaty i prezentacje 
twórczości osób 
z niepełnosprawnością 
5 października, godz. 10.00–12.30

W programie: warsztaty filmowe, bębniar-
skie, taneczne, pokazy psa asystującego, 
zajęcia plastyczne.

Oblicza jazzu 
– międzynarodowa wystawa 
plakatu
do 31 padziernika

sala teatralno-kinoWa 

Spektakle Narodowego Teatru 
Edukacji 
2 października 

„Ach, ta Pippi", godz. 8.30 i 10.30 
„Zemsta", godz. 12.15 

Bilety: pod nr. tel. 601231361 

Spektakl "Dzień Świra" 
4 października, godz. 20.30 

Bilety w salonach Empik/Saturn lub przez 
internet 

Spektakl: „Kobieta Pierwotna”
7 października, godz. 19.00 

Na deski teatralne wkroczy już po raz 300- ny 
spektakularna i jedyna w swoim rodzaju 
Hanna Śleszyńska! 

Bilety na: www.ebilet.pl 

Musical Dawid 
12-13 października,  godz. 18.00 

Teatr Franciszka zaprezentuje historię biblij-
nego króla Dawida. 

Bilety: na ticketportal.pl 

Spektakl: „Pikantni”
21 października, godz. 17.00 oraz 20.00

Komedia Stefana Vögla z szybkim tempem 
oraz humorem. Obsada: Doris – B. Kurdej-
Szatan, Bea – A. Mucha, Christoph – M. Roz-
nerski/M. Krawczyk, Alex – M. Ziembicki 

Bilety na: www.kupbilecik.pl  

Urodzinowy Koncert Radia 
Piekary z udziałem słynnych 
gwiazd 
22 października, godz. 15.30 

Bilety na:www.ticketportal.pl 

Teatr Baniek Mydlanych 
– Tajemnica Bańki Szczęścia 
24 października, godz. 10.00 oraz 18.30 

Bilety na: biletyna.pl  

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca 
Silesianie UE w Katowicach 
– dla mieszkańców Katowic 
27 października, godz. 18.00

Spektakl: „Klimakterium i już”
29 października, godz. 16.00 

Obsada: Iga Cembrzyńska, Elżbieta Jodłow-
ska, Ewa Florczak, Ewa Szykulska, Grażyna 
Zielińska. 

Bilety na: www.kupbilecik.pl   

Zajęcia
Studio Tańca Kosubek ogłasza zapisy na 
kursy tańca. Zapraszamy na zajęcia grupowe 
i indywidualne w wieku od 6 do 100 lat! 

Szczegółowe informacje: www.taniec-
kosubek.pl, tel. 508 652 777 lub 501 49 

77 64 

Dancing Zawodziański 
– arteterapia poprzez taniec
27 października, godz. 17.00

Bilety w cenie 40 zł (z katowicką kartą 
„Aktywny Senior” 50% zniżki 
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MDK „Ligota”

ul. franciszkańska 33 
tel. 32 252 32 34 

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

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

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

Spotkanie Koła Miłośników 
Śląskiej Pieśni 
4 października, godz. 18.00

„Nawet za murem można być 
człowiekiem”
9 października, godz. 18.00

Spotkanie z pułkownikiem Krzysztofem Trelą.

Spotkanie grupy wsparcia dla 
osób opiekujących się chorymi
10 października, godz. 18.00

Spotkanie dla seniorów z cyklu 
„Koło Miłośników Śpiewu” 
11 października, godz. 11.00

Spotkanie dla seniorów z cyklu 
„Pora dla Seniora” 
12 października, godz. 11.00–13.00

Zajęcia muzyczno-ruchowe i plastyczne. 

Otwarcie wystawy malarstwa 
Dietera Nowaka 
12 października, godz. 19.00

„Filatelistyka – hobby bez 
granic” 
13 października, godz. 16.00

Spotkanie z Dieterem 
Nowakiem 
16 października, godz. 18.00

Spotkanie Koła Miłośników 
Śląskiej Pieśni 
18 października, godz. 18.00

Ul. ŻeleŃskieGo 83

Wyprzedź raka
3 października, godz. 18.00

Spotkanie w ramach programu profilaktyki i 
wczesnego wykrywania raka jelita grubego

Straszna poduszka
17 października, godz. 17.00

Babskie granie
21 października, godz. 10.00

Turniej scrabble tylko dla pań.

Turniej krasomówczy po 
śląsku
26 października, godz. 10.00

Turniej dla uczniów szkół podstawowych.

Ul. jankeGo 136

Czy ten grzyb jest jadalny?
7 października, godz. 8.00

Grzybobranie z przyrodnikiem Łukaszem Fu-
glewiczem w lasach kobiórskich. 

Zapisy: tel. 32 205 92 82, 665 674 255

Szara strefa miasta
12 października, godz. 18.00

Dyskusja o potrzebie wykonywania streetwor-
kingu wśród bezdomnych

Prawa obywatela w praktyce 
16 października, godz. 17.00

Otwarte konsultacje Rzecznika Praw Obywa-
telskich Adama Bodnara z przedstawicielami 
katowickich organizacji pozarządowych doty-
czące praw obywatela w praktyce. Możliwość 
otrzymania bezpłatnej porady prawnej

Fabryczka rękodzieła
19 i 26 października, godz. 18.00

Nauka ozdabiania przedmiotów ceramicznych 
metodą ucisku.

Wyprzedź raka
20 października, godz. 18.00

Spotkanie edukacyjne w ramach programu 
profilaktyki i wczesnego wykrywania raka je-
lita grubego.

Pośród meczetów szyickich
27 października, godz. 18.00

O kulturze, architekturze i sztuce islamu szy-
ickiego w Iranie i Uzbekistanie opowie Stefan 
Gierlotka.

Ul. koŁoDzieja 42

Wyprzedź raka
17 października, godz. 18.00

Spotkanie edukacyjne w ramach programu 
profilaktyki i wczesnego wykrywania raka je-
lita grubego.

Ul. P. stellera 4

Kolorowe różańce
2 października, godz. 17.00 

Otwarte warsztaty plastyczne 
W trzecim wymiarze
3, 10, 24 października, godz. 17.00

Warsztaty tworzenia przestrzennych dzieł za 
pomocą ołówka.

Tajemnice skarbu na kurzej 
nóżce
17 października, godz. 17.00

Spektakl dla dzieci przygotowany przez Teatr 
Trip.

Ul. soŁtysia 25

Wenezuela i delta Orinoko
11 października, godz. 17.30

Prelekcja Stefana Gierlotki o jednym z naj-
piękniejszych krajów na świecie.

Koło Miłośników Godki
15 października, godz. 17.00

Ul. obr. WesterPlatte 10

Wykład ,,Jak łatwo i tanio 
rozpocząć swój biznes na próbę”
4 października, godz. 12.00

Wieczór Finałowy XXVII 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego
27 października, godz. 17.00

Hallowenowe duszki 
31 października, godz. 10.00

Warsztaty plastyczne dla dzieci.

PlaC PoD liPami 1

Szkółka Gwary Śląskiej 
dla przedszkolaków
5, 10, 11 października, godz. 9.00–12.00

„W pracowni Pana Gawlika”
9–31 października, godz. 10.00

Cykl wykładów dla uczniów kl IV SP

Dzień Drzewa  – warsztaty 
plastyczne 
9–11 października, godz. 9.30, 11.00

Obowiązuje rezerwacja. Wstęp: 1 zł

Katowicka Senioriada
11 października, godz. 15.30

Piękno Skandynawskiej 
Przyrody
16–31 października

Wystawa fotografii Agnieszki Kowalczyk. 

Charytatywny Piknik Rodzinny
15 października, godz. 13.00

Przystanek giszowiec 
18 października, godz. 10.00, 17.00

Cykl warsztatów i wykładów 

Koncert operetkowy
22 października, godz. 16.00

Spotkanie Giszowioków 2017 
28 października, godz. 17.00

MDK 
„szopienice- 
-Giszowiec”

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

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

Ul. Hallera 28

,Pierwsza pomoc dla Seniorów
2 października, godz. 17.00

Wstęp wolny

,,Re-Plast” – warsztaty 
plastyczno-recyklingowe dla 
dzieci
10 października, godz. 10.00

Dyskoteka Dorosłego 
Człowieka 
14 października, godz. 19.00

Wstęp 39zł

Turniej Recytatorski dla 
Przedszkolaków im. Wandy 
Chotomskiej
24 października, godz. 9.30

XXII Konkursowy Przegląd 
Zespołów Regionalnych 
,,Kalendarz Obrzędowy”
28, 29 października

Punkt bezpłatnej pomocy 
prawnej
2–31 października, godz. 11.00–15.00

16. Festiwal NORDALIA 
18 października, godz. 10.00

Warsztaty ar tystyczne dla dzieci. 

Duńska hygge – mit czy 
prawda? 
25 października, godz. 17.00

Spotkanie z Bogusławą Sochańską. 
Wstęp wolny

Projekty 
profilaktyczno– wychowawcze. 
Tydzień cierpliwości i 
wytrwałości 
23–24, 26 października, godz. 9.00 i 11.00

Na jesienną nutę. Koncert 
tercetu „Pasjonata”
28 października, godz. 17.00

Wstęp wolny
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| sport i reKreacja |  

|tytan 92|

|wIelosekcyjny Gks|

remont z przebudową budynku oraz 
jego otoczenia był sporym wyzwaniem, 
komunalny zakład Gospodarki miesz-
kaniowej podjął je jednak z pełnym po-
szanowaniem historii i zamiarem stwo-
rzenia miejsca, które architektonicznie 
powiąże je z przeszłością bez szkody 

Zapasy w starym maglu

Siatkarska GieKSa zaprasza do Spodka

Zrewitalizowane zabytki Giszowca to 
powód do dumy mieszkańców. Nie 
inaczej jest z ponad 100-letnim bu-
dynkiem magla przy ul. Radosnej. 
Niedawno zakończył się kapitalny re-
mont obiektu. Po przerwie – we wrze-
śniu rozpoczęli w nim treningi zapa-
śnicy z klubu Tytan 92.

W 2016 roku – kosztem 2,6 mln zł – ukoń-
czono remont elewacji, dachu, okien, ogro-
dzenia i zagospodarowano teren. W tym roku 
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkanio-
wej postawił kropkę nad i, oddając do użyt-
ku wyremontowaną salę sportową. Koszt tego 
etapu inwestycji to ponad 800 tys. zł.  

Pierwotnie budynki miały charakter usługo-
wy dla mieszkańców osiedla i znajdowały się w 

nich m.in. pralnia i magiel. Dziś służą młodym 
sportowcom, m.in. z klubu zapaśniczego „Tytan 
92”. Po kapitalnym remoncie w klubie właśnie 
ruszyły treningi. Swoje pasje i talenty szlifują tu 
dzieci, młodzicy i kadeci oraz juniorzy.

Klub powstał w 1992 r. z inicjatywy Da-
miana Przygody, który do dziś prowadzi tre-
ningi. –Współpracujemy i posiadamy licz-
ne kontakty z klubami zagranicznymi m.in. 
z Czech, Słowacji, Szwecji, Norwegii, Rumu-
nii, Francji, Węgier, Białorusi, Niemiec i Ukra-
iny. W 2009 r. byliśmy nawet  w USA w Ka-
lifornii na turnieju drużynowym. Obecnie 
klub trenuje w sali przy ul. Radosnej, posiada 
własną matę, sprzęt sportowy, sprzęt specja-
listyczny i zaplecze socjalne – mówi Damian 
Przygoda. 

Październik upłynie w Katowicach 
pod znakiem wielkiego powrotu do 
gry siatkarzy GKS-u Katowice. Wiel-
kie emocje będą też towarzyszyć pił-
karskim derbom Śląska.

Nowy sezon siatkarskiej ekstraklasy roz-
poczniemy od wielkiego wydarzenia. Już 
4 października GKS podejmie w Spodku 
Łuczniczkę Bydgoszcz. Mecze siatkarskiej 
GieKSy w legendarnej katowickiej hali to nie 
tylko gwarancja sportowych emocji, ale i do-
brej zabawy w fantastycznej atmosferze. Już 
teraz zachęcamy do zakupu biletów na to 
spotkanie.

O formę siatkarskiego GKS-u możemy 
być spokojni. Drużyna budowana przez trene-
ra Piotra Gruszkę z dobrej strony pokazuje się 
w trakcie letnich przygotowań. Trójkolorowi 
zapisali na swym koncie zwycięstwo w turnie-
ju Beskidy 2017 (pokonali Słowaków z VKP 
Bystrina SPU Nitra 3:1 i BBTS Bielsko-Biała 
3:1). Dobrą dyspozycję potwierdzili zwycię-
stwem sparingowym z białoruskim zespołem 
Szachtior Soligorsk 3:1 i ich forma z tygodnia 
na tydzień będzie rosła.

Katowicki klub dokonał przed sezonem kil-
ku wzmocnień. Oprócz rozgrywającego Marci-
na Komendy i atakującego Dominika Witczaka 
do zespołu dołączył przyjmujący reprezenta-
cji Argentyny Gonzalo Quiroga. – Jestem pod-
ekscytowany zbliżającym się sezonem. PlusLiga 

dla dzisiejszej potrzeby funkcjonalności. 
roboty budowlane trwały 1,5 roku i kosz-
towały około 2,6 mln zł. ze strony komu-
nalnego zakładu Gospodarki mieszka-
niowej roboty budowlane nadzorował ja-
nusz kobyliński, który wysoko ocenia za-
równo jakość projektu, jak i efekt pracy 
firmy budowlanej.

(kzgm)

Zawodnicy klubu odnosili sukcesy na ma-
tach krajowych i śląskich. Wokół klubu skupia 
się prawdziwa grupa utalentowanych zawod-
ników. Uwieńczeniem ich sukcesów było zdo-
bycie drużynowego mistrza Polski. Trenowa-
li tu Kamil Błoński, czterokrotny mistrz Polski 

seniorów, zdobywca trzeciego miejsca na aka-
demickich mistrzostwach świata, i Patryk Li-
kus, wicemistrz Polski młodzików w 2015 
i 2016 r. Kto będzie następny?

Kontakt: e-mail: zkstytan92@op.pl.  

jest jedną z najlepszych lig na świecie i chciałem 
tu zagrać. Gdy tylko otrzymałem ofertę z Kato-
wic, to zdecydowałem się od razu i chciałem tu 
przyjechać. Wiem, że to duże i fajne miasto z 
kibicami, którzy kochają siatkówkę. Cieszę się, 
że będę tu grał, i mam nadzieję, że rozegram 
dobry sezon – powiedział nowy zawodnik siat-
karskiej GieKSy.

Mecz w Spodku to niejedyne wielkie wy-
darzenie sportowe października. Olbrzymie 
zainteresowanie budzi też derbowy mecz pił-
karzy GKS-u z Ruchem Chorzów. To spotka-
nie było przez kibiców wyczekiwane od lat! 
W pełni rozgrywek są także hokeiści GieKSy. 
W „Satelicie” czeka ich m.in. prestiżowe star-
cie z GKS-em Tychy.  

 (ps)

kalenDarz

Piłka nożna:

7.10 – GKS Katowice – Stomil Olsztyn
21.10 – GKS Katowice – Ruch Chorzów

Piłka nożna kobiet:
14.10 – GKS Katowice – KKS Bogdańczo-

wice
28.10 – GKS Katowice – Resovia Rzeszów

Siatkówka:
4.10 – GKS Katowice – Łuczniczka Byd-

goszcz (Spodek)
18.10 – GKS Katowice – MKS Będzin (Szo-

pienice)
28.10 – GKS Katowice – Dafi Społem Kielce 

(Szopienice)

Hokej:
3.10 – TAURON KH GKS Katowice – JKH 

GKS Jastrzębie
8.10 – TAURON KH GKS Katowice – GKS 

Tychy
15.10 – TAURON KH GKS Katowice – Tatry 

-Ski Podhale Nowy Targ
20.10 – TAURON KH GKS Katowice – PGE 

Orlik Opole
27.10 – TAURON KH GKS Katowice – Unia 

Oświęcim


