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Startuje kolejna
Industriada
W czerwcu startuje kolejna Industriada. Liczne
warsztaty, spotkania i imprezy towarzyszące
przyciągają rzesze turystów na to coroczne
święto Szlaku Zabytków Techniki. Wśród
instytucji, które biorą udział w wydarzeniu
znajdzie się też otwarta w maju zabytkowa
walcownia cynku w Szopienicach, która
obecnie mieści w swoim wnętrzu Muzeum
Hutnictwa Cynku.
Więcej - s. 3

Trwa budowa nowych
żłobków
Od stycznia 2018 r. Katowice zaoferują rodzicom
nowe miejsca w żłobkach. Trwa budowa obiektu
żłobka przy ul. Boya-Żeleńskiego oraz adaptacja
segmentu Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną
Pracy przy ul. Krzywoustego.

Światowy Kongres
Antydopingowy w Katowicach

Więcej - s. 4

Katowice z nagrodą
„Lider dostępności”
Katowice zostały uznane za lidera w zakresie
likwidacji barier utrudniających życie osobom z
niepełnosprawnością. Prezydent Marcin Krupa
odebrał z rąk Andrzeja Dudy, Prezydenta RP,
Grand Prix konkursu „Lider Dostępności” oraz
nagrodę w kategorii „Samorząd”.
Więcej - s. 7

W

2019 roku Międzynarodowe
Centrum Kongresowe w Katowicach stanie się światowym
centrum antydopingu. To niezwykle prestiżowe wydarzenie dla Polski,
miasta Katowice i całego środowiska sportowego oraz kolejny ważny krok w walce o czysty sport! To właśnie w naszym kraju zapadną kluczowe decyzje wyznaczające globalny
kierunek walki z dopingiem – powiedział minister Witold Bańka tuż po przyznaniu przez
Światową Agencję Antydopingową (WADA)
Katowicom organizacji Światowej Konferencji Antydopingowej. O kandydaturę stolicy województwa śląskiego wspólnie zabiegali w połowie maja w Montrealu minister Bańka wraz z Marcinem Krupą, prezydentem
Katowic.
Światowa Konferencja Antydopingowa jest
organizowana przez WADA – najważniejszą organizację zajmującą się zwalczaniem dopingu

Minister Witold Bańka i prezydent Katowic Marcin Krupa

w sporcie. Jej zadaniem jest wyznaczanie standardów walki ze stosowaniem niedozwolonych
substancji i metod w sporcie oraz jej monitorowanie. Podczas Konferencji Antydopingowej
Katowice odwiedzi około 2 tys. przedstawicieli
wszystkich środowisk zaangażowanych w walkę z dopingiem w sporcie z całego globu.
– Przed nami duże wyzwanie. Jestem
dumny, że Katowice znalazły uznanie w
oczach WADA i zorganizujemy tak prestiżowe wydarzenie. To doskonała okazja, by pokazać stolicę ponaddwumilionowej metropolii najważniejszym osobom światowego sportu i promować cały nasz region w skali globalnej. Każda tego typu konferencja to wymierne zyski dla naszych hotelarzy, restauratorów, taksówkarzy czy firm obsługujących
wydarzenia kongresowe – powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa, który wspólnie
z ministrem Witoldem Bańką prezentował w
Montrealu polską kandydaturę.

Katowice do tej pory gościły liczne wydarzenia o zasięgu międzynarodowym – m.in.
Europejski Kongres Gospodarczy, Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej czy finały rozgrywek Intel Extreme Masters.

|Turystyka biznesowa|
Katowice to miasto, w którym prężnie rozwija się turystyka biznesowa. W 2016 roku
w stolicy woj. śląskiego odbyło się łącznie 6317 spotkań biznesowych, wydarzeń
konferencyjnych i targowych, w których
wzięło udział 762 tys. osób. Przeciętnie
uczestnik konferencji korzystający z noclegu zostawia w Katowicach 534 zł, a niekorzystający 161 zł. Według ekspertów jednym z kluczowym czynników sukcesu jest
ogromny potencjał oddanego do użytku w 2015 r. Międzynarodowego Centrum
Kongresowego.

Metropolia coraz bliżej
41 gmin potwierdziło chęć uczestnictwa w
Metropolii Górnośląsko–Zagłębiowskiej. 29
maja odbyła się sesja Rady Miasta Katowice,
w trakcie której została podjęta uchwała w
sprawie złożenia wniosku o utworzenie związku
metropolitalnego w województwie śląskim.
Więcej - s. 10

Rozmowa z prof.
Julianem Gembalskim
Katowice organami stoją! Zaproponowałem
kiedyś, by do określeń „Katowice – Miasto
Ogrodów” i „Katowice – Metropolia Muzyki”
dodać „Katowice – Miasto Organów”– mówi
w wywiadzie dla „Naszych Katowic” prof.
Julian Gembalski.
Więcej – s. 15
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Rozwój sieci wypożyczalni rowerów

fot. s. rybok

Ponad trzy tysiące nowych użytkowników roweru
Powiększona do 30 stacji sieć wypożyczalni rowerów w Katowicach działa
od połowy kwietnia. Do 15 maja odnotowano łącznie aż 12 012 wypożyczeń,
z czego 3240 w kwietniu i 8772 do połowy maja. – Dzięki wsparciu podmiotów prywatnych powstała u nas największa sieć wypożyczalni rowerów w
woj. śląskim i jedna z większych w kraju. To świetny sposób na przemieszczanie się po mieście, a także doskonała forma aktywnego spędzania czasu – podsumowuje Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Najczęściej rowery wypożyczano 14 maja
(1183 razy) oraz 11 maja (918 razy), co pokazuje, że pogoda ma duży wpływ na korzystanie z jednośladów. W Katowicach jest już zarejestrowanych 12 420 użytkowników rowerów miejskich, z czego w tym roku wpisało się
3167 osób.
Sieć wypożyczalni rowerów w Katowicach
dynamicznie się rozrasta. W 2015 r. funkcjonowały trzy testowe wypożyczalnie, a w zeszłym roku było ich już 11. W tym roku stacji jest 30. Tym samym jest to największa sieć
w województwie śląskim. Katowice należą do
ogólnopolskiej czołówki miast rozwijających
sieci rowerowe. W kraju jest ich ponad 30. (
(red

| JAK PROSTO WYPOŻYCZYĆ ROWER?|
Należy wejść na stronę citybybike.pl
lub nextbike.pl i zarejestrować się, podając numer telefonu, imię, nazwisko i adresy – e-mailowy i domowy. Należy też
wpłacić 10 złotych na swoje rowerowe
konto (kwota ta będzie wykorzystana na
wypożyczanie rowerów).
Zarejestrowany użytkownik na terminalu naciska przycisk „wypożycz”, a następnie postępuje zgodnie z poleceniami
terminala – podając swój numer telefonu
(który jest loginem) oraz otrzymane po pozytywnej rejestracji hasło-pin.
Kolejny krok to wybranie numeru roweru (jest on wypisany na ramie) na terminalu. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego
– można wypiąć rower z elektrozamka.
Proces zwrotu jest prostszy, bo wystarczy wprowadzić rower do elektrozamka, a sygnał dźwiękowy potwierdzi poprawność wykonania operacji.
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|palmy|

W zeszłym roku furorę w Katowicach zrobiły palmy – cztery 5-metrowe feniksy kanaryjskie, wypożyczone z Palmiarni Miejskiej
w Gliwicach. Palmy na rynku podbiły serca katowiczan i naszych gości. Przezimowały w hali Jantor przy ul. Nałkowskiej.
To nie pierwszy raz, kiedy na rynku w Katowicach pojawią się palmy. 50 lat temu przez wiele lat zdobiły dzisiejszy plac
Kwiatowy. Stały też przed wejściem do dworca kolejowego. Widać je na starych zdjęciach i pocztówkach. W maju ponownie
wróciły na rynek, ciesząc mieszkańców i gości, dzieci i dorosłych. Pozostaną tu do jesieni. Na co dzień palmami opiekuje się
Zakład Zieleni Miejskiej.
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|Industriada 2017|

Industriada to nie tylko ryk zabytkowych maszyn. Liczne warsztaty, spotkania i imprezy towarzyszące przyciągają rzesze turystów na
to coroczne święto Szlaku Zabytków Techniki które odbędzie się 10
czerwca..
W Katowicach na szlaku zabytków techniki znajduje się aż pięć obiektów. Są to Galeria
Szyb Wilson, osiedle Giszowiec, osiedle Nikiszowiec, Muzeum Śląskie oraz Muzeum Hutnictwa Cynku – Walcownia. W czasie Industriady będzie można zwiedzić także Fabrykę
Porcelany.
W czasie tegorocznej edycji wszyscy miłośnicy zabytków techniki będą mogli bezpłatnie poruszać się między obiektami. Wystarczy
odebrać odpowiedni kupon, który upoważni nas do darmowego przejazdu. Szczegółowe
wskazówki na temat sposobu odebrania kuponu dostępne są na stronie internetowej Industriady w zakładce: transport.
W ubiegłym roku Industriada została nagrodzona Złotym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej dla Najlepszego Produktu
Turystycznego. Warto zaznaczyć, że wstęp na
większość atrakcji jest bezpłatna, musimy jednak pamiętać, że część z nich może być biletowana lub wymagać rezerwacji.
W Fabryce Porcelany będziemy mogli
m.in. zaprojektować wzory czy modelować

produkty. Odbędzie się także pokaz wypału
porcelany, a wszyscy chętni będą mieli okazję
poznać poszczególne etapy procesu produkcji
porcelany.
W czasie Industriady zwiedzimy Muzeum
Śląskie z przewodnikiem, weźmiemy udział w
warsztatach plastycznych czy zobaczymy spektakl „Parada Machina” w wykonaniu Teatru Gry
i Ludzie. KWK „Katowice”, na terenie której aktualnie mieści się Muzeum Śląskie, pracowała od
lat 30. XIX w. W tym czasie z jej terenów wydobyto około 120 mln ton węgla.
Na Giszowcu, unikatowej w skali europejskiej kolonii robotniczej odbędą się różne warsztaty, a wszyscy chętni będą mogli zwiedzić wystawy czy przejechać się zabytkową kolejką Balkan.
O godz. 20 rozpocznie się spektakl Teatru Korez
– „Mianujom mie Hanka”. Natomiast od 21 swój
koncert zagra Zamilska.
W Nikiszowcu Industriada rozpocznie się
już 9 czerwca. Wtedy to będzie można wziąć
udział w wyjątkowych spacerach czy zobaczyć całą dzielnicę z wieży kościoła św. Anny.
10 czerwca organizowane są liczne warsztaty i zabawy oraz wystawy. O 20 rozpocznie się
występ kabaretu Drzewo a Gada, a o 21 wystąpi zespół Fifidroki.
W czasie tegorocznego święta po terenie
Galerii Szyb Wilson oprowadzać będzie Zdzisław Majerczyk, członek grupy Janowskiej
(początek o godz. 12.30 i 13.30). Przez cały

fot.radosław kazimierczak

Rusza industriadowa maszyna

dzień będzie można zobaczyć wystawę fotografii grupy „Szarańcza wędrowna” czy wziąć
udział w grach i zabawach oraz w warsztatach
plastycznych i graffiti.
W walcowni cynku w Szopienicach będzie okazja, by zobaczyć pokaz filmów, obejrzeć wystawę Joanny Babuli czy z byłymi

pracownikami zakładu zwiedzić muzeum. O
godz. 18 rozpoczną się koncerty – najpierw
usłyszymy projekt muzyczny Macieja Mutwila
„Dead Factory”, a o 18.30 zagra Rafał Sadej.
Program i dodatkowe informacje można
znaleźć pod adresem: www.industriada.pl.
(Aleksandra Zmełty)

Otwarcie Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia

Na początku maja w Dzień Hutnika udostępniono ponownie mieszkańcom regionu i turystom zabytkową walcownię cynku w Szopienicach,
która obecnie mieści w swoim wnętrzu Muzeum Hutnictwa Cynku. Tym
samym rewitalizowano kolejny obszar poprzemysłowy w Katowicach.
– Cieszymy się, że Dzień Hutnika zgromadził wielu gości. Walcownia jest miejscem,
w którym pamięć o hutniczym dziedzictwie
jest żywa. Chcemy dzielić się nią z mieszkańcami Katowic i z myślą o nich przygotowujemy już kolejne wydarzenia – mówi Sandra Jaworudzka, dyrektor Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia.
Walcownię wybudowano w latach 1903–
1904 w pobliżu huty Bernhardi i linii kolejowej Szopienice-Siemianowice, która ułatwiała dostawy surowca i wywóz blach cynkowych
koleją. Hala główna miała 91 m długości i 20
m szerokości oraz pomieszczenie maszynowni
o długości 70 m i szerokości 6 metrów. W latach 1915–1917 obiekt został rozbudowany
o nową halę. W 2002 roku, po prawie 100 latach pracy zakończono produkcję. Nad obiektem opiekę przejęło powołane do życia w 2004
r. Stowarzyszenie na rzecz Powstania Muzeum
Hutnictwa Cynku w Katowicach–Szopienicach, którego członkowie społecznie opiekowali się niszczejącą walcownią. W 2013 r. budynek w złym stanie technicznym i częściowo

fot.mhc

Walcownia. Reaktywacja
zwiedzających cztery stałe ekspozycje.
Główna wystawa prezentuje historię rozwoju hutnictwa cynku na Górnym Śląsku. Fani motoryzacji mogą podziwiać kolekcję zabytkowych motocykli legendarnych marek, głównie amerykańskich Harley-Davidson i Indian, pochodzących z
lat 1924–1984. Wśród eksponatów rarytasem jest najstarszy z posiadanych modeli
– motocykl firmy Peugeot z 1904 r. Trzecia wystawa, „Historia napędów”, składa
się 120 silników spalinowych wyprodukowanych od 1902 r. do lat 70. XX w. Ostatnią ekspozycję stanowią zabytkowe walce
drogowe. Jeden produkcji firmy Kemna z
Breslau (obecnie Wrocław), drugi – parowy firmy Ruthermaer. Oba pochodzą z początku XX w.
Modernizacja historycznego obiektu została ujęta w zestawieniu projektów podstawowych Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Katowice na lata 2016–2022.

|Muzeum|
Walcownia

rozkradziony został zakupiony przez doktora
Piotra Gerbera. Rozpoczął się wówczas remont
i adaptacja obiektu na cele muzealne.
– Walcownia jest ponownie udostępniona dla zwiedzających, obiekt jest wyposażony
w unikalną na skalę światową kompletną linię

technologiczną służącą do produkcji blach
cynkowych, na którą składają się piece topielne, karuzela odlewnicza, walcarki oraz 4 maszyny parowe. Muzeum otwarte jest już przez
cały tydzień – dodaje Jaworudzka.
Muzeum
przygotowało
dla

ul. 11 Listopada 50 (wjazd od ulicy
Roździeńskiej 25)
tel. 727 600 186
godziny otwarcia: poniedziałek–
piątek: 8.00–16.00, sobota–niedziela:
10.00–18.00
Wstęp: 8 zł – ulgowy, 10 zł – normalny.
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|Trwa budowa dwóch żłobków miejskich|

Nie każdy młody rodzic ma komfort
zostawienia swoich dzieci pod opieką dziadków, stąd 170 nowych miejsc
w żłobkach uruchomionych w 2016 r.
To szansa dla rodziców na powrót na
rynek pracy. Obecnie w Katowicach
mamy 789 miejsc w oddziałach żłobka miejskiego, a w 2018 r. powstaną
kolejne.
Od stycznia 2018 r. Katowice zaoferują
rodzicom ponad sto nowych miejsc w żłobkach. Trwa budowa obiektu żłobka przy
ul. Boya- -Żeleńskiego oraz adaptacja segmentu Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy. W tym drugim miejscu – przy
ul. Krzywoustego – powstanie dwuoddziałowy Żłobek Miejski z 42 miejscami. W Kostuchnie miejsc będzie 60.
– To bardzo dobra informacja. Zależy nam na zapewnieniu miejsca w żłobku
dla każdego dziecka. Wiele rodzin, szukając nowego miejsca zamieszkaniam, analizuje m.in. dostępność żłobków i przedszkoli i traktuje to jako jeden z podstawowych
warunków osiedlenia się w danym mieście –
mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.
Łącznie w Katowicach mamy 24 żłobki
z 1580 miejscami. 23 to żłobki niepubliczne.

fot. s.rybok

Nowe żłobki dla najmłodszych katowiczan

W 2016 r. otwarto żłobek przy ul. Marcinkowskiego 13. Miasto buduje kolejne.

Żłobek Miejski liczy 11 oddziałów w różnych dzielnicach. 140 miejsc znajduje się
w żłobkach realizujących unijny projekt
„Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” (przy ul. Marcinkowskiego 13 i przy ul. Uniwersyteckiej 15).
Do końca grudnia nowe żłobki mają
być gotowe do użytkowania. Koszt inwestycji przy ul. Krzywoustego wynosi 2,6 mln
zł, a przy ul. Boya-Żeleńskiego – 3,7 mln
zł. Urząd Miasta pozyskał na nie częściowe dofinansowanie z programu resortowego Maluch.
Rekrutacja do żłobka trwa cały rok, odbywa się na podstawie „Elektronicznego system naboru do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach”. System ten oparty jest na
jednolitych kryteriach punktowych.
Opłata rodzica za żłobek wynosi 150 zł
miesięcznie i jest jedną z najniższych w kraju. Dzienna stawka żywieniowa to 5 zł. Dla
rodzin, które posiadają w żłobku więcej niż
jedno dziecko, przewidziane są zniżki, natomiast rodziny ubogie otrzymują pomoc na
opłacenie żłobka z MOPS-u.
Informacje o Żłobku Miejskim można
znaleźć na stronie www.zlobek.katowice.pl.
(jg)

|Budżet obywatelski|

Maj to gorący okres dla katowickiego
budżetu obywatelskiego z co najmniej
dwóch powodów. Po pierwsze w tym
miesiącu miało miejsce symboliczne
otwarcie szeregu zrealizowanych projektów, a po drugie zakończyła się procedura zgłaszania propozycji mieszkańców do czwartej już edycji BO. Co
warte przypomnienia, w tym roku katowiczanie decydują o wydaniu ponad
24,5 miliona złotych!
– Tak duża kwota przeznaczona na budżet obywatelski wynika z założenia, że mieszkańcy bardzo dobrze wiedzą, co jest potrzebne w ich otoczeniu. Budżet jest też narzędziem
aktywizacji obywatelskiej. W tym przypadku
efekt partycypacji robi duże wrażenie i powinien być zachętą na przyszłość – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.
Warto więc przy tej okazji kilka słów poświęcić wspomnianym realizacjom budżetu
obywatelskiego, o które z inicjatywy mieszkańców wzbogaciły się Katowice. Aż trzy powstały przy Szkole Podstawowej nr 65 na Brynowie.
Są to kompleks sportowy łączący funkcje siłowni miejskiej ze strefą do ćwiczeń street workout.
Inwestycja ta stanowi dopełnienie istniejącej już
infrastruktury, w skład której wchodzą boisko
wielofunkcyjne oraz plac zabaw. Kolejnym projektem jest Kreatywna Strefa Gier i Zabaw oraz
Miasteczko Ruchu Drogowego. W ten sposób
powstały: innowacyjny teren służący organizacji gier terenowych, które angażują rodziców lub
wychowawców do kreatywnych zabaw z dziećmi
i młodzieżą, oraz miejsce, gdzie najmłodsi uczą

fot. s.rybok

Rośnie zaangazowanie mieszkańców
|BO w liczbach|

W drugiej połowie maja otwarto na terenie SP nr 65 kompleks sportowy łączący
siłownię miejską i strefę do ćwiczeń street workout. Inwestycja ta stanowi
dopełnienie istniejącej już infrastruktury (boiska oraz placu zabaw), tworząc
kompleks sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców w każdym wieku.

się bezpiecznego zachowania na drodze, umiejętności jazdy na rowerze, a dodatkowo mogą
zdobywać praktyczne umiejętności niezbędne
do uzyskania karty rowerowej. Ponadto w ramach BO wymieniono stare ogrodzenia szkoły.
Także w maju otwarto boisko przy Szkole Podstawowej nr 27 w Piotrowicach-Ochojcu. Dzięki

projektowi o nazwie „Moje boisko to dla mnie
wszystko” powstał nie tylko nowoczesny obiekt
piłkarski o nawierzchni z trawy syntetycznej, ale
i ścieżka zdrowia o nawierzchni poliuretanowej,
skocznia do skoku w dal oraz instalacja oświetleniowa wraz z monitoringiem.
(KK)

350 zgłoszonych wniosków do Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018
Projekty ogólnomiejskie: 35
Śródmieście: 13
Załęska Hałda – Brynów Część Zachodnia: 13
Zawodzie: 10
Osiedle Paderewskiego – Muchowiec: 9
Brynów Część Wschodnia – Os.
Zgrzebnioka: 8
Ligota – Panewniki: 16
Załęże: 11
Osiedle Witosa: 9
Osiedle Tysiąclecia: 18
Dąb: 14
Wełnowiec – Józefowiec: 11
Koszutka: 16
Bogucice: 11
Dąbrówka Mała: 12
Szopienice – Burowiec: 16
Janów – Nikiszowiec: 8
Giszowiec: 20
Murcki: 14
Piotrowice – Ochojec: 34
Zarzecze: 7
Kostuchna: 20
Podlesie:25
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|Kolejny rok realizacji akcji „Zbierzmy się do kupy” w Katowicach|

Sprzątamy po swoich czworonogach!

– Akcja składa się z kilku działań. Z jednej strony są to tabliczki, plakaty i ulotki. Organizujemy również Katowicki Dzień Psiaka,

który w tym roku zaplanowany jest na 24
czerwca. Impreza startuje o 9 w parku Kościuszki. Szczegóły znajdują się na naszym
profilu na Facebooku: „Katowicki Dzień
Psiaka”. – zapowiedział Adam Skowron, radny miasta Katowice.
Dodatkowo w szkołach zostaną zorganizowane prelekcje „Mój przyjaciel Rex”.
Do wielu bloków trafią ulotki i plakaty, które Wydział Kształtowania Środowiska przekazuje wszystkim chętnym spółdzielniom
i wspólnotom. Plakaty i ulotki promują akcję, ale i informują o karach. – Przypominamy, że mandat za niesprzątanie po psie wynosi 500 zł – informuje Jacek Pytel, rzecznik prasowy Straży Miejskiej. – Oczywiście
w akcji nie chodzi o to by karać, ale by edukować. Natomiast czasem trzeba zareagować
i może to zrobić każdy. Straż Miejska uruchomiła specjalny adres e-mailowy: dokupy@katowice.eu dla osób, które chciałyby zawiadomić o tym, że ktoś w okolicy nie sprząta po
psie. Od początku akcji takich zgłoszeń było
ponad 43. Można też dzwonić pod numer 32
494 02 41 – dodaje rzecznik.
(red)

kolejności wymieniono tereny wzdłuż dróg
– 817 wskazań. Kolejnym najczęściej wskazywanym miejscem są obiekty i tereny zabytkowe – 620 wskazań.
79% ankietowanych zwróciło uwagę, że
reklamy przysłaniają elementy architektury
i przyrody, a 47% – że przeszkadzają podczas
prowadzenia samochodu.
Badanie dotyczyło również elementów
małej architektury. 70% badanych zaznaczyło, że ilość stojaków na rowery jest niewystarczająca. Na kolejnych miejscach respondenci
oznaczali małą ilość koszy na śmieci (68% głosów) oraz ławek (67%). – To dla nas ważne informacje, bo wskazują, czego mieszkańcy chcą
– podkreśla prezydent Marcin Krupa.

Według respondentów mamy wystarczającą siatkę latarni ulicznych (60% badanych),
fontann (50%) oraz wiat przystankowych
(48%). Większość jest zdania, że istniejące elementy małej architektury pozytywnie wpływają na wizerunek miasta.
Wyniki ankiety zostaną przekazane wyłonionej w przetargu firmie, która na zlecenie
miasta wykonuje prace początkowe dla przygotowania projektu uchwały krajobrazowej.
Zebrane propozycje rozwiązań zostaną poddane społecznej ocenie w trakcie wrześniowych warsztatów.
Pełna treść raportu znajduje się na stronie
http://www.konsultacje.katowice.eu.
(red)

fot. a. zmełty

Sprzątamy po swoich czworonogach – to główny przekaz inicjatywy przygotowanej przez katowicki
magistrat i Stowarzyszenie Instytut
Regionalny. Akcja odbywa się pod
hasłem: „Zbierzmy się do kupy”.
– W zeszłym roku chcieliśmy zwrócić uwagę na problem psich kup
i sprzątania po nich. Psia kupa to
jest problem właściciela, a nie tylko
służb miejskich. W tym roku kontynuujemy akcję – mówi Barbara Lampart, naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska.
Podobnie jak w roku ubiegłym zorganizowany został konkurs, w którym zgłoszono hasła zachęcające do sprzątania po swoich czworonogach. Pierwszą nagrodę w konkursie zdobyła Renata Habryka, która nadesłała hasła:
„Czy to Antek czy Tereska, zbiera kupy swego pieska!”, „Czy to lato czy to zima, fajnie jeśli
kupy ni ma”, „Myślał Antek o zabawie, lecz zobaczył kupy w trawie”.
Dodatkowo wyróżniono 9 innych sentencji. Na skwerach i w parkach umieszczono
już pierwsze tabliczki ze zwycięskimi hasłami.

– W tym roku w przestrzeni miejskiej pojawi
się ich ponad 400 – zapowiada Magdalena Biela,
zastępca dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej.

|Raport z konsultacji społecznych|

fot. UMK

Mieszkańcy chcą mniej reklam

|Wypowiedzi mieszkańców|
Urząd Miasta opublikował raport
z pierwszego etapu konsultacji dotyczących „określenia zasad i warunków lokalizowania w przestrzeni publicznej tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń i obiektów małej architektury”. W ankiecie wzięli udział mieszkańcy, zarządcy nieruchomości oraz przedsiębiorcy – łącznie 1347 osób. – Dziękuję wszystkim za wyrażenie opinii. Wszystkim nam zależy na tym,
by żyć w mieście z atrakcyjnymi przestrzeniami
publicznymi. Te głosy są dla nas bardzo ważne,
bo pokazują, jak mieszkańcy postrzegają nasze miasto w kontekście lokalizacji reklam, małej architektury i ogrodzeń. Dzięki temu łatwiej
będzie nakreślić kierunki dalszych prac nad

uchwałą krajobrazową – mówi Marcin Krupa,
prezydent Katowic.
Przypomnijmy, że tzw. ustawa krajobrazowa z 2015 r. dała gminom możliwość zebrania w jednym dokumencie uregulowań
dotyczących sytuowania reklam, ogrodzeń
oraz obiektów małej architektury. Na jej
podstawie gminy mają sposobność uchwalenia lokalnych kodeksów reklamowych.
64% badanych wskazało, że reklamy w mieście nie spełniają swojej funkcji. 89% badanych uważa, że mamy nadmiar reklam. Zaledwie 9% ankietowanych
wskazało, że ilość reklam jest optymalna.
Nadmiar reklam w szczególności zauważany jest przez badanych w centrum – tę lokalizację wskazano 1073 razy. W drugiej

Istniejąca mała architektura raczej
spełnia swoją funkcję. Bardzo ładny, zadbany jest plac Grunwaldzki i park Budnioka „Asza"
Najczęściej wiaty przystankowe są utrzymywane w nienaganny sposób, jest także spora liczba ławek itp.
z której jestem w pełni zadowolony jako
mieszkaniec.
Donice i potykacze - Kościuszki, potykacze w całym mieście. Stwarzają niebezpieczeństwo dla osób niewidomych poruszających się z użyciem białej laski.
Hydranty w kształcie Pinokia straszą
dzieci

Każdą reklamę należałoby rozpatrzyć
indywidualnie. Niektóre są niepotrzebne,
niektóre szpecą, jeszcze inne przysłaniają
zabytkowe budynki.
Neony wpisują się w klimat Katowic,
moim zdaniem można wprowadzić ich
więcej i to nie tylko reklamowych.
Katowice powinny być miastem neonów. Uważam, że po wprowadzeniu obostrzeń dotyczących tego, że w centrum
można byłoby posługiwać się tylko „wielkoformatowymi" reklamami w postaci
NEONU (nie LED-u), to za kilka lat turyści
przyjeżdżaliby tylko po to, by mieć zdjęcie
na tle naszego głównego deptaku.
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|OBCHODY DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO W KATOWICACH|

Dni rodzicielstwa zastępczego
W 2016 r. w Katowicach było 375 rodzin zastępczych. Opiekę w nich
znalazło 519 dzieci. To wciąż za mało
w stosunku do potrzeb. Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Jeśli

jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, czasami musi zainterweniować państwo, by zapewnić dziecku czasową opiekę i wychowanie poza rodziną. Wtedy właśnie dzieci potrzebują rodziny

zastępczej, która może dać szansę na szczęśliwe dzieciństwo i na normalne życie. Jeśli
dziecko w rodzinie zastępczej zostanie obdarzone miłością, czyli poświęci mu się wystarczająco dużo uwagi i zainteresowania, to odzwierciedleniem tego będzie jego zachowanie. Pobyt w rodzinie zastępczej daje dziecku szansę na pokonanie stresu i złych wspomnień, które czasem wynosi z domu rodzinnego. Dziecko, które ma poczucie przynależności, nawiązuje pozytywne relacje z otoczeniem, dostosowuje się do norm i wartości panujących w społeczeństwie, co pozwala budować mu w przyszłości poprawne relacje z
innymi ludźmi, a co za tym idzie, daje szansę na stworzenie prawidłowo funkcjonującej
rodziny.

Rodzina jest naturalnym środowiskiem,
w którym powinno wzrastać każde dziecko.
Natomiast rodzina zastępcza to czasowa forma pomocy dzieciom, które nie mogą przez
pewien okres, z różnych przyczyn, przebywać
z własnymi rodzicami. Do czasu unormowania się sytuacji życiowej dziecka powinno ono przebywać w rodzinie, która zastąpi
mu rodzinę naturalną. W przypadku gdy sytuacji dziecka nie można uregulować, opieka zastępcza może trwać do osiągnięcia przez
dziecko pełnoletności lub do czasu ukończenia nauki.
30 maja w Katowicach po raz pierwszy
odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego „Nowe słońce – rodzina zastępcza
– szansą i nadzieją dla dzieci”.

– Zostanie rodziną zastępczą musi być przemyślaną decyzją. Pamiętajmy, że
robimy coś dla dziecka, nie dla siebie. Ta decyzja wymaga przygotowań, na
które potrzebujemy odrobiny czasu i zastanowienia. Jeżeli zaczęliśmy myśleć o
zostaniu rodziną zastępczą, zróbmy krok naprzód. Często słyszę od znajomych,
że jesteśmy z żoną odważni w tym, co robimy, jakby bycie rodziną zastępczą
robiło z nas superbohaterów. Po to organizowane są po raz pierwszy obchody
Dnia Rodzicielstwa Zastępczego „Nowe słońce – rodzina zastępcza – szansą i
nadzieją dla dzieci”, aby pokazać, że rodziny zastępcze stanowią ciepłą rodzinę,
z radościami i problemami codzienności. To stanowi istotę tego przedsięwzięcia –
mówi Sebastian Imiołczyk, przedstawiciel rodzin zastępczych niezawodowych.

|Oferta dla seniorów|

Wracają katowickie biesiady dla seniorów
Katowice zapraszają seniorów na biesiady. Będzie ich aż 13! „Katowicka Senioriada” to wspólna zabawa seniorów z artystami estrady, dziennikarzami, aktorami
oraz innymi zaproszonymi gośćmi. Organizatorzy zapewniają seniorom m.in. zabawy taneczne, śpiew, wspólne gotowanie,
konkursy z nagrodami. Biesiady odbywać
się będą w domach kultury i kawiarniach.
Rezerwacje pod nr. tel. 798 292 098 lub
530 106 730 oraz mailowo silesiaartprom1@gmail.com.
O rezerwacji decyduje kolejność zgłoszeń.

|Wspólna akcja Urzędu Miasta i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego|

Od maja katowiczanie znów mogą bezpłatnie korzystać z bogatej oferty zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego, przy udziale studentów uczelni. To już druga edycja programu Urzędu Miasta i ŚUM „Od
przedszkola do seniora”.
Szkoła rodzenia, gry i zabawy ruchowe dla
rodziców i dzieci, aktywizacja seniorów oraz
osób niepełnosprawnych – kluczem do sukcesu projektu jest szeroka oferta form aktywności skierowana do wszystkich grup wiekowych. Wśród zajęć po raz pierwszy znajdzie
się speed ball – ćwiczenia skierowane zarówno do kobiet, jak i mężczyzn, stanowiące kombinację elementów sztuk walki, ćwiczeń funkcjonalnych i choreografii.
ŚUM uruchomi też szkołę rodzenia. Po
porodzie kobiety będą mogły kontynuować
zajęcia. Dla najmłodszych przygotowano
m.in. gimnastykę z elementami boksu, street
dance show czy „kreatywne tańcowanie”. Nie
zabraknie również zajęć, do których zaproszone zostaną całe rodziny.

Z myślą o osobach niepełnosprawnych
przygotowano zajęcia taneczne. Pozwolą one
na rozwój komunikacji społecznej poprzez integrację ludzi pełnosprawnych z niepełnosprawnymi w tańcu. Uczestnicy tego projektu będą mieli możliwość poznania nowej aktywności ruchowej wpływającej korzystnie na
kondycję fizyczną i psychiczną. Dla seniorów
przygotowano zajęcia nordic walking. To forma aktywności ruchowej, która może być podejmowana przez każdego i w prawie każdych
warunkach.
Nowością tegorocznej edycji są wykłady w
przedszkolach i szkołach. Tematyka zajęć obejmować będzie ABC zdrowego stylu życia oraz
zapobieganie wadom postawy u dzieci. Dla młodzieży przewidziano zajęcia z profilaktyki uzależnień behawioralnych (czyli np. uzależnienie
od komputera, telefonu komórkowego. itp.).
Program jest współfinansowany przez
miasto. Zajęcia odbywać się będą do listopada. Szczegółowe informacje zamieszczone są
na stronie projektu: http://odprzedszkoladoseniora.sum.edu.pl/
(red)

(wydział polityki społecznej)

fot. alicja oswald

Od przedszkola do seniora

Najbliższe biesiady odbędą się:
22.06.2017. godz.15.30, MDK Bogucice, Markiefki 44a
01.07.2017. godz.15.30, MDK Dąb,
Krzyżowa 1
05.08.2017. godz.15.30, MDK Dąb,
Krzyżowa 1
31.08.2017. godz.15.30, MDK Zawodzie, Marcinkowskiego 13
Na biesiady zapraszają prezydent Katowic
oraz Stowarzyszenie Artystyczne Silesia
Artprom jako realizator projektu.

Katowice ponownie zapraszają seniorów na biesiady. W tym roku będzie
ich aż 13!
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| Katowice – liderem w zakresie likwidacji barier|

Katowice zostały uznane za lidera w
zakresie likwidacji barier utrudniających życie. Prezydent Marcin Krupa
odebrał z rąk Andrzeja Dudy, Prezydenta RP, Grand Prix konkursu „Lider Dostępności” oraz nagrodę w
kategorii „samorząd”.
– Dostrzegacie ważne problemy, które
dla innych są niedostrzegalne, jak za wysoki próg dla kogoś, kto nie jest pełnosprawny. Przeciwdziałacie dyskryminacji w życiu
codziennym - podkreślił prezydent Andrzej
Duda podczas uroczystości wręczenia nagród w konkursie, którego celem jest promowanie projektowania uwzględniającego potrzeby wszystkich użytkowników.
W jaki sposób organizatorzy uzasadniali
nagrodzenie Katowic? W biuletynie czytamy,
że Katowice to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. Powstaje tu coraz więcej dostępnych obiektów, a w starych –
podczas remontów i renowacji – znikają bariery architektoniczne. Normą są windy głośnomówiące, dostosowane toalety, chodniki z
wypukłościami, podjazdy i pochylnie. Dzieci
z niepełnosprawnościami mogą bawić się na
integracyjnych placach zabaw.
– Jesteśmy wdzięczni, że działania Katowic na polu wprowadzania ułatwień dla
osób niepełnosprawnych zostały docenione
i zauważone. W Katowicach powstały nowe
przestrzenie publiczne, które są dostępne
dla wszystkich mieszkańców, bez wyjątku –
podkreślał podczas gali prezydent Katowic.
W kategorii „architekt – urbanista” nagrodę

Zdjęcie pochodzi ze strony /www.prezydent.pl

W mieście znikają kolejne bariery architektoniczne

Prezydent Katowic podczas uroczystości wręczania nagród w konkursie "Lider
dostępności".

odebrał Tomasz Konior, projektant katowickiego NOSPR, za całokształt pracy i uwzględnianie w swoich projektach potrzeb osób
niepełnosprawnych.

Katowice bez barier
W Katowicach osoby niepełnosprawne mogą
korzystać z informatora „Katowice bez barier”, który ma pomóc w swobodnym poruszaniu się po mieście. Informacje o dostosowaniu
zostały zebrane przez osoby niepełnosprawne,

są to więc informacje sprawdzone i rzetelne.
– Sprawdziliśmy już ponad 1000 obiektów w
Katowicach. Mało które miasto w Polsce ma
tego typu przewodnik – mówi Marcin Mikulski z Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych. Publikacja pomagająca
odnaleźć drogę do właściwych instytucji oraz
umożliwia zaplanowanie wolnego czasu. Jest
jedną z pierwszych tego typu w Polsce. Projekt
wykonało katowickie stowarzyszenie „Aktywne Życie”. Informator dostępny jest na stronie
http://katowice.bezbarier.info/. Urząd Miasta

dofinansowuje też usługi transportowe dla
niepełnosprawnych mieszkańców z widoczną
dysfunkcją narządu ruchu oraz osób niewidomych i niedowidzących. Kontakt pod numerem telefonu 501 406 141, 32 258 10 30.
W Katowicach nowatorskie działania podejmuje Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób
Niepełnosprawnych wraz z pełnomocnikiem
prezydenta ds. osób niepełnosprawnych.
– Rada konsultuje z projektantami miejskie projekty, co pozwala na wprowadzanie
w nich ewentualnych zmian. Jednym z ostatnich opiniowanych projektów była przebudowa siedziby „Katowice Miasto Ogrodów-Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek”. – Do potrzeb osób niepełnosprawnych
zostało dostosowane Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu czy NOSPR – mówi Izabela
Górecka, pełnomocnik prezydenta ds. osób
niepełnosprawnych.
– Katowice zasłużyły na nagrodę „Lider
Dostępności”. Miasto zazwyczaj uwzględnia
zalecenia rady przy nowych projektach. Biorąc
pod uwagę to, ile nam się udało wyeliminować
błędów architektów, to można powiedzieć, że
rada spełnia swoje zadanie. Ubolewam jednak, że nie zawsze wszystkie nasze uwagi są
brane pod uwagę, np. na przejściach dla pieszych, gdzie zamiast kostki integracyjnej ułożono kostkę brukową. Podobną bolączką są
miejsca parkingowe, które zostały wybrukowane. To utrudnia poruszanie się na wózku –
zwraca uwagę Marcin Mikulski.
(red)

|Inicjatywa lokalna|

Miasto w rękach mieszkańców
Światowy Miesiąc Seniora dla seniorów
z Bogucic, Zawodzia i Dąbrówki Małej, koncerty na Koszutce, wystawa pamiątek dotyczących kopalni KWK „Katowice” i dzielnicy „Bogucice”, nauka
gry w szachy dla dzieci, lato w Amfiteatrze „Park Zadole”, III Dni Osiedla Witosa, skwer Broniewskiego 7–9, rewitalizacja terenu zielonego na podwórku
przy ul. Kościuszki/ Szeligiewicza/ Narcyzów/ Różanej – to tylko kilka przykładów projektów, które w tym roku otrzymały dofinansowanie w ramach Inicjatywy Lokalnej.
W pierwszym etapie realizowanych będzie
46 projektów zgłoszonych przez mieszkańców.
Ich łączny koszt to 700 tys. zł.
– W tym roku złożyliśmy trzy wnioski
na inicjatywę lokalną, które zostały ocenione pozytywnie przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec oraz komisję z Urzędu Miasta i otrzymały dofinansowanie, dzięki któremu możemy zakupić kajaki
wraz z wyposażeniem, sprzęt do ratownictwa
medycznego oraz zorganizować obchody 60lecia naszej drużyny. Bez finansowego wsparcia miasta i zaangażowania mieszkańców nie

Zakupiony sprzęt, w tym kajaki, ma służyć zarówno harcerzom jak i społeczności
lokalnej. Będzie można korzystać z uroków kompleksu krajobrazowego
"Szopienice-Borki" i uprawiać sporty wodne na stawie Morawa.

moglibyśmy przeprowadzić tych inicjatyw –
mówi Adam Bałazy, drużynowy harcmistrz
z 10. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej.

Kolejne wnioski mieszkańców będą przyjmowane w ramach II naboru – od 16 czerwca.
Do dyspozycji mieszkańców będzie 300 tys.

zł. Mieszkańcy będą mogli zgłosić inicjatywy lokalne tzw. miękkie z terminem realizacji
od 1 września do 31 grudnia 2017 r.
Inicjatywa lokalna to forma współpracy
miasta z mieszkańcami. Jej celem jest wspólna
realizacja zadań publicznych. W każdym roku
tworzy się rezerwę celową w budżecie miasta w wysokości miliona złotych na wykonanie zadań w ramach tego projektu. Szczegółowe informacje dotyczące między innymi trybu i kryteriów oceny wniosków znajdują się na
stronie http://www.katowice.eu/urzad-miasta/
inicjatywa-lokalna.
– Dziękujemy katowiczanom za wyjątkową aktywność i realne działania podejmowane na rzecz integracji i budowania więzi lokalnych społeczności, za angażowanie się w zmiany swojego najbliższego otoczenia oraz wspólne dążenie z katowickim samorządem do poprawy warunków życia mieszkańców. Ważnym elementem inicjatyw lokalnych jest praca społeczna mieszkańców – dziękujemy za
wkład i ogromne zaangażowanie w tę pracę –
mówi Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta
ds. organizacji pozarządowych.
(jg)
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| INWESTYCJA KZGM|

Komunalny
Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej zakończył budowę nowych mieszkań przy ul. Kordeckiego 3b i 4b. Pierwsze osoby
uprawnione do lokalu komunalnego
już oglądały mieszkania. Będą mogły się wprowadzić w trzecim kwartale tego roku.
Blok ma cztery kondygnacje. W każdej
z klatek znajduje się po 11 mieszkań, w tym
po dwa mieszkania na parterze i po trzy
mieszkania na pozostałych trzech kondygnacjach. Obie klatki są w układzie lustrzanego odbicia.
Mieszkania – o powierzchni od 35 do
57 m2 – są 1 lub 2 pokojowe, z kuchnią, łazienką oraz garderobą. W pokojach położono panele, natomiast w łazienkach (na ścianach i podłogach) oraz w kuchniach (na
podłogach) ułożone zostały płytki. Mieszkania dwupokojowe od piętra pierwszego
do trzeciego od strony podwórka posiadają balkony. W budynku znajduje się kotłownia gazowa służąca dostarczeniu centralnej
ciepłej wody oraz zapewnieniu ogrzewania
w mieszkaniach.
Budynek jest funkcjonalny i posiada nowoczesny design w tonacji bieli, szarości, beżów i brązów, z dodatkami stali
nierdzewnej.
Koszt inwestycji to ok. 4 mln zł, dotacja
z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosiła ok. 1,1 mln zł.
(kzgm)

fot.s.rybok

22 nowe mieszkania komunalne

Nowy budynek przy ul. Kordeckiego 3b i 4b wybudowano w miejscu wcześniej wyburzonych mieszkań.

|ścieżki rowerowe|

Baseny coraz bliżej

Wizualizacja jednego z powstających basenów

Trwa postępowanie przetargowe w
sprawie wyboru wykonawców, którzy wybudują trzy baseny w Katowicach. Do 8 maja uczestnicy postępowania
mieli czas na wniesienie odwołań. Wpłynęły
trzy odwołania. – Obecnie czekamy na decyzję Krajowej Izby Odwoławczej – mówi Ewa
Biskupska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.
Po podpisaniu umów kolejnym krokiem ze
strony miasta będzie przekazanie placu budowy wykonawcom. Wykonawcy od dnia podpisania umowy będą mieć 22 miesiące na ukończenie inwestycji.
Przypomnijmy, że budowa basenów pływackich to jeden z głównych postulatów wyborczych Marcina Krupy, prezydenta Katowic. – Podejmując decyzję o budowie trzech
basenów w Katowicach, kierowałem się także

chęcią promowania zdrowego, aktywnego trybu życia. Trzy obiekty zamiast jednego aquaparku oznaczają, że zdecydowana większość
mieszkańców będzie mieć basen w odległości
nie przekraczającej 5 kilometrów – czyli kilkunastu minut jazdy samochodem lub komunikacją miejską – mówi prezydent Marcin Krupa. – Bardzo ważny jest też czynnik finansowy.
Wyprawa 4-osobowej rodziny do aquaparku do
poważny wydatek – natomiast baseny sportowe z dodatkowymi atrakcjami są o wiele tańsze
i więcej osób będzie na nie stać. Ustalając cennik na pewno będziemy mieli na uwadze dodatkowe upusty dla rodzin 3+ – dodaje Marcin
Krupa i podkreśla, że podjął także decyzję, by
przy każdym basenie powstała pełnowymiarowa hala sportowa oraz mała strefa spa.
(red)

wizualizacja

|Inwestycje|

Wandale zdewastowali
oznaczenia dróg rowerowych
W ostatnim czasie w Katowicach
– za blisko 100 tys. zł – zmodernizowano ścieżki rowerowe biegnące m.in. przez Panewniki, Ligotę,
Piotrowice, Ochojec, Giszowiec,
Murcki. Prace polegały na wymianie na ich trasach obiektów małej
architektury, remoncie miejsc piknikowych oraz ustawieniu 12 tablic z mapami dróg rowerowych
w Katowicach.
– Niestety w ostatnich dniach doszło do
aktu wandalizmu i trzy tablice zostały zniszczone. Obecnie szacujemy dokładne koszty
zniszczeń i sprawdzamy, czy są to jedyne straty. Koszt jednej tablicy z mapą sieci dróg rowerowych, z powłoką antygraffiti, to 650 zł – informuje Ewa Biskupska, rzecznik Urzędu Miasta. – Katowice z każdym miesiącem stają się
miastem coraz bardziej przyjaznym rowerzystom, modernizujemy i budujemy nowe drogi
rowerowe, rozwijamy sieć wypożyczalni rowerów. Niestety tego typu bezmyślne akty wandalizmu sprawiają, że środki, które moglibyśmy

przeznaczyć na inwestycje, musimy wydać na
naprawy – dodaje Ewa Biskupska.
W tym roku w Katowicach zostanie zmodernizowanych 40 km ścieżek rowerowych,
czyli dwukrotnie więcej niż w 2016 r. W latach 2016–2019 na projekt budowy dróg rowerowych „Podstawowa Sieć Infrastruktury Rowerowej w Katowicach” zostanie wydanych łącznie blisko 16 mln zł. Celem jest połączenie każdej dzielnicy drogą rowerową z centrum miasta. W 2017 r. powstanie około 11
km dróg rowerowych za ok. 6 mln zł. Kwota
ta nie uwzględnia infrastruktury budowanej
w ramach innych pozycji budżetowych oraz
nakładów na odnowienie tras, a także bieżące utrzymanie infrastruktury rowerowej. Takim przykładem jest inwestycja, która poprzez chuligański wyczyn została już zniszczona. – Apelujemy, by będąc świadkiem dewastacji wspólnego mienia, reagować i takie
sytuacje zgłaszać pod numerami alarmowymi
112, 997 lub straży miejskiej – 986 – dodaje
Ewa Biskupska.
(red)
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|Podsumowanie|

Firma PTWP Event Center, która od
maja 2016 r. jest zarządcą Spodka
i Międzynarodowego Centrum Kongresowego, podsumowała swoje działania. Na przestrzeni ostatniego roku w kultowej katowickiej
hali i MCK zorganizowano 375 wydarzeń, które w sumie zgromadziły
ponad 700 tys. osób.
Przez ostatnich dwanaście miesięcy MCK
było miejscem 70 spotkań i szkoleń, 67 kongresów i konferencji, 49 imprez własnych
i promocyjnych, 40 imprez targowych, 18 wydarzeń rozrywkowych oraz 4 imprez o charakterze muzycznym i sportowym. Zgromadziły
one blisko 350 tys. uczestników. W Spodku
zorganizowano 43 wydarzenia własne i promocyjne, 39 imprez sportowych, 23 koncerty, 13 eventów rozrywkowych, 6 imprez targowych oraz 3 wydarzenia konferencyjne. Katowicką halę odwiedziło w tym czasie ponad 400
tys. osób.
– Przejmując zarządzanie Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodkiem,
postawiliśmy sobie za cel maksymalne wykorzystanie potencjału obu miejsc. Od początku naszą ambicją było stałe wzbogacanie
oferty organizowanych tu wydarzeń i proponowanie swoistego miksu kategorii, tak aby
przyciągnąć możliwie szerokie grono odbiorców. Stąd na przykład pomysł, żeby w nieoczywistej, kongresowej przestrzeni pokazać cykl przedstawień teatralnych, reaktywować Odjazdy i Metalmanię w Spodku, czy

fot.. ptwp events centre

Spodek i MCK odwiedziło 700 tys. osób podczas 375 imprez

Jeana-Michela Jarra, Mecz Gwiazd Siatkówki,
Metalmania 2017, Profi Auto Show, Tauron
Nowa Muzyka, Urodziny Spodka, Sylwester
pod Spodkiem z Polsatem, a także różnorodne targi i wystawy branżowe. W Spodku nagrywano sceny serialu „Pakt” produkcji HBO
oraz ujęcia do filmu „Ja teraz kłamię”.
Firma PTWP Event Center, przejmując zarządzanie katowickimi obiektami, zadbała również o codzienną ofertę rekreacji

też, podążając za modą na gotowanie, zorganizować w MCK Food Show, wielkie, rodzinne święto kulinariów – mówi Marcin Stolarz,
prezes PTWP Event Center.
W przestrzeni obiektów odbyły się m.in.:
II edycja 4 Design Days, VIII Europejski
Kongres Gospodarczy, European Start-up
Days, Food Show, Konferencja ABSL z udziałem Condoleezzy Rice, II Kongres Wyzwań
Zdrowotnych, Intel Extreme Masters, koncert

w satelitach Spodka. Ślizgawki w sezonie zimowym zgromadziły 32 tys. amatorów sportu na lodzie. Na lodowisku odbyło się 20 meczów ligowych oraz 120 treningów zespołu
hokejowego Tauron KH GKS Katowice, zespołów młodzieżowych, łyżwiarstwa figurowego i amatorskich klubów sportowych.
Uruchomiono także zajęcia na basenie.
Do zadań PTWP Event Center w ostatnich 12 miesiącach należało również wyposażenie MCK w multimedia, meble, środki transportu i sprzęt, co kosztowało ponad
5 mln zł. Podczas lutowych 4 Design Days
zapoczątkowana została dyskusja o koniecznych modernizacjach w Spodku. PTWP
Event Center poszukuje obecnie partnerów
tego przedsięwzięcia. Jeszcze w tym roku
ogłoszone zostaną konkursy dla architektów
na projekt modernizacji łazienek oraz metamorfozy holu głównego i zaplecza, wraz z
identyfikacją wizualną.
Nowy operator otworzył także obiekty
dla mieszkańców. Regularnie organizowano
zwiedzanie Spodka z udziałem przewodnika.
W najbliższych miesiącach MCK
i Spodek będą arenami takich wydarzeń jak
m.in.: koncert Dream Theater, Metal Hammer Festival 2017 z udziałem Marilyna Mansona, Mecz Gwiazd Siatkówki czy Mistrzostwa Europy w Siatkówce Mężczyzn. Pod koniec maja w MCK zagrał Deep Purple, a w
czerwcu koncert da angielski zespół Gorillaz.
(zit)

|EKG |

fot.s.rybok

Za nami IX Europejski Kongres Gospodarczy

Wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula podczas jednego z paneli w trakcie
tegorocznego kongresu.

Trzy dni wypełnione dyskusjami na
temat gospodarki, samorządności
i polityki. 130 sesji i debaty, w których wzięło udział aż 800 prelegentów, w tym przedstawiciele katowickiego magistratu. Za nami IX Europejski Kongres Gospodarczy.

Od 10 do 12 maja w samym sercu Katowic odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w skali europejskiej.
Na terenie Międzynarodowego Centrum
Kongresowego i w Spodku odbył się IX Europejski Kongres Gospodarczy.
Trzy dni kongresu to 130 sesji, które do

stolicy metropolii przyciągnęło 9 tys. uczestników, w tym 660 przedstawicieli mediów.
Wśród prelegentów nie zabrakło najwyższych urzędników Unii Europejskiej czy
przedstawicieli władzy z całej Europy.
W czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego na terenie hali Spodek odbyły się równolegle European Start-up Days.
Celem imprezy jest spotkanie młodych biznesmenów z przedstawicielami dużych firm
i korporacji, którzy mogą okazać się potencjalnymi inwestorami. European Start-up
Days przyciągnęło do Spodka ponad 2,5 tys.
osób.
Wśród tegorocznych prelegentów Europejskiego Kongresu Gospodarczego byli
także specjaliści z Urzędu Miasta Katowice. W panelu na temat „Mieszkania Plus”
oraz przyszłości sektora BPO/SSC w Polsce
i Europie wypowiadał się wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula. – W przypadku inwestycji w mieście ważny jest dla nas efekt
końcowy. Dopiero wtedy inwestycje przynoszą wartość dodaną, gdy wraz z nowymi
obiektami pojawiają się ludzie, którzy wiążą się nie tylko z miejscem pracy, ale i z miastem, w którym funkcjonują. Jest to zadanie
zdecydowanie trudniejsze, ale bardzo ważne

i powinno przyświecać wszystkim samorządowcom – mówił wiceprezydent Sobula.
W panelu o sporcie, biznesie i infrastrukturze przemawiał wiceprezydent Katowic, Waldemar Bojarun. A o smogowej Polsce i skutecznej walce z niską emisją opowiadał natomiast wiceprezydent Mariusz
Skiba. O partnerstwie jako warunku rozwoju polskich metropolii oraz o finansowych
inwestycjach i funduszach unijnych mówiła Danuta Kamińska, skarbnik Katowic oraz
przewodnicząca Komisji Skarbników Unii
Metropolii Polskich. – Od lat widzimy rozwój Katowic, które w dużej mierze zmieniły
się dzięki środkom unijnym. Mimo, że miasto znajduje się w dobrej sytuacji finansowej
to wiele projektów, które będziemy chcieli zrealizować, będzie potrzebowało dodatkowego wsparcia finansowego – mówiła Danuta Kamińska.
W panelu „Partycypacja i konsultacje
społeczne w praktyce” głos zabrał Maciej
Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej. Piotr Moncarz, doradca prezydenta Katowic ds. współpracy z Doliną
Krzemową był ekspertem na panelu o elektromobilności i elektroenergetyce.
(AZ)
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|Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia|

Milowy krok na drodze utworzenia metropolii
Jest to dla mnie wyraźny sygnał, że popierają jej
ideę i wiążą z nią nadzieję na dynamiczny rozwój całego naszego regionu. Jestem przekonany,
że tak się stanie. Większy może więcej i musimy
to wykorzystać – dodaje prezydent. Ostatecznie
wszystkie 41 gmin wyraziło wolę wejścia w skład
metropolii.
Wniosek o utworzenie metropolii został
podpisany przez prezydenta Marcina Krupę
oraz Krystynę Siejną, przewodniczącą Rady
Miasta Katowice i został przekazany Jarosławowi Wieczorkowi, wojewodzie śląskiemu,
który zgodnie z ustawą prześle go na ręce ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Rada Ministrów po rozpatrzeniu
wniosku może wydać rozporządzenie tworzące związek metropolitalny z siedzibą w Katowicach od 1 lipca. Realizację swoich działań
związek rozpoczyna 1 stycznia 2018 r.
(wks)

fot. a. ławrywianiec

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta
Katowice, która odbyła się 29 maja w
gmachu Sejmu Śląskiego, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie złożenia wniosku o utworzenie związku
metropolitalnego w województwie śląskim pod nazwą Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Uchwała została
podpisana w obecności przedstawicieli gmin, które wejdą w skład przyszłej
metropolii, władz województwa oraz
przedstawicieli władz kościelnych.
– Przez kilkanaście tygodni ciężko pracowaliśmy, by przygotować wniosek o utworzenie metropolii. Udało się – i jest to nasz wspólny sukces, że aż 41 gmin zdecydowało się nawiązać ścisłą współpracę. To trochę jak w piłce nożnej – zajmujemy na boisku różne pozycje, ale gramy do jednej bramki! Głęboko wierzę, że metropolia nada impuls rozwojowy dla
całego naszego regionu i pozwali nam bardzo
optymistycznie patrzeć w naszą wspólną przyszłość – powiedział Marcin Krupa, prezydent
Katowic.
Ostatnie dwa miesiące to okres intensywnych działań we wszystkich 41 gminach
aspirujących do stania się częścią metropolii. W każdej z nich przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami, a na podstawie ich

|info|

wyników rady gmin podejmowały indywidualne uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wejścia danej gminy w skład związku
metropolitalnego.

W Katowicach w badaniu ankietowym wzięło udział 1589 osób. – Bardzo się cieszę, że aż 94%
katowiczan, którzy wzięli udział w konsultacjach
społecznych, powiedziało „tak” dla metropolii.

Powstająca Górnośląsko–Zagłębiowska
Metropolia to obszar zamieszkały przez
2,27 mln osób – czyli połowę mieszkańców woj. śląskiego. Powierzchnia metropolii wyniesie 2 553 km2, a jej stolica zostanie ulokowana w Katowicach.

|Nowy inwestor|

Groupon stawia na rozwój w Katowicach
Amerykański Groupon, znany z oferowania zakupów grupowych w internecie, otworzy w Katowicach centrum
usług wspólnych. Oddział będzie obsługiwał klientów firmy z 10 państw.
Pracę znajdzie przynajmniej 500 osób.
Pracownicy w Katowicach mają wspierać
operacje przedsiębiorstwa w Polsce, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii,
Hiszpanii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych,
Australii i Nowej Zelandii. Dzięki nowemu

centrum Groupon chce uprościć procesy obsługi klientów i partnerów oraz wzmocnić
efektywność operacji biznesowych.
Do końca 2017 r. katowicki oddział firmy stworzy około 250 miejsc pracy dla specjalistów ds. obsługi klientów i partnerów
handlowych oraz tworzenia ofert sprzedażowych. – Zawsze spotykamy się z dużym zainteresowaniem wśród dobrze wykształconych kandydatów chcących dołączyć do naszego zespołu. Groupon oferuje atrakcyjne

świadczenia pracownicze i unikalną atmosferę
pracy, co wyróżnia nas na rynku. Oferujemy
również warunki zatrudnienia, które pozwalają na maksymalną elastyczność utalentowanych ludzi, jacy tworzą nasze zespoły. Mamy
nadzieję, że i tym razem interesująca oferta
sprawi, że katowickie biuro szybko się zapełni – mówi Dagmara Owczarska, site director,
SSC Operations w Polsce.
Groupon rozpoczyna nabór od poszukiwania pracowników ze znajomością języka

mieszkańców osiedla, jak i pracowników części komercyjnej projektu przewidziano 1670
miejsc postojowych. Ostateczna umowa przenosząca własność gruntu zostanie podpisana
do 30 sierpnia 2019 r., po spełnieniu warunków zawieszających, w tym m.in. po uzyskaniu przez Murapol pozwolenia na budowę planowanej inwestycji.   

wszystkim z prowadzenia zakładu produkcyjnego przy ul. Roździeńskiej, którego powierzchnia ma zostać w najbliższych latach
rozbudowana do 20 tys. m². Z kolei nowe
biuro, powstałe w trzecim budynku kompleksu biurowego A4 Business Park przy ul.
Francuskiej 46, ma służyć przede wszystkim działowi księgowemu, które obsługuje transakcje całej firmy na wszystkich kontynentach globu. W biurze pracować będą
również specjaliści działu badań i rozwoju, zajmujący się projektowaniem i testowaniem aplikacji oraz sprzętu, a także osoby
czuwające nad cyberbezpieczeństwem. Rockwell zrealizuje w budynku ponadto projekt
utworzenia dodatkowych 150 miejsc pracy dzięki włączeniu obiektu do Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

angielskiego i niemieckiego. W nadchodzących
latach specjalistyczny zespół w Katowicach obejmie około pół tysiąca osób. Rekrutację wesprze
kampania promocyjna na terenie Katowic.
Nowe centrum usług wspólnych rozpocznie działalność w połowie tego roku. Biuro
spółki będzie mieścić się na ostatniej kondygnacji części biurowej Supersamu przy ul. Piotra Skargi 6. Firma wynajęła już w budynku
2,3 tys. m² powierzchni biurowej.
(zit)

| Na skróty przez inwestycje|

Murapol planuje nowy
Giszowiec
Grupa Murapol podpisała przedwstępną umowę zakupu gruntu przy ul. Karolinki w pobliżu Giszowca. Kwota planowanej transakcji
to 25 mln zł netto. Na terenie o powierzchni
9,4 ha zostanie zrealizowany kompleks mieszkaniowy wraz z towarzyszącą zabudową biurową oraz infrastrukturą handlowo-usługową o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 95 tys. m². W ramach przedsięwzięcia powstanie trzynaście budynków wielorodzinnych z 1658 mieszkaniami o łącznym metrażu blisko 70,5 tys. m². Ponadto projekt zakłada wybudowanie czterech budynków biurowo-usługowych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 24,9 tys. m². Na potrzeby zarówno

Więcej automatyki
od Rockwella
W maju otwarto nowe biuro firmy Rockwell Automation. Amerykańskie przedsiębiorstwo jest światowym potentatem na
rynku automatyki przemysłowej. W Katowicach działa od 2006 r. i jest znane przede

Park dla handlu
na Tauzenie
Przy ul. Ułańskiej na os. Tysiąclecia ruszyła w połowie maja budowa parku handlowego. Obiekt
przyjmie nazwę Tauzen Park. Na powierzchni
4,1 tys. m² zaplanowano m.in. duży klub fitness,
drogerię znanej marki, sklep zoologiczny i odzieżowy. Budynek będzie miał dwie kondygnacje, jednak ze względu na ukształtowanie działki
dwa poziomy budowli będą widoczne od strony
ul. Ułańskiej, a jedna od ul. Chorzowskiej. Po obu
stronach powstaną miejsca parkingowe. Projekt
architektoniczny przygotowała pracownia Forma
z Katowic. Deweloperem obiektu jest firma Asset
Real z Warszawy. Budynek ma być gotowy pod
koniec br.
(zit)
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|X Art Naif Festiwal|

Jubileuszowa edycja festiwalu Art
Naif rozpoczyna się 9 czerwca. Na
dwa miesiące Galeria Szyb Wilson
stanie się świątynią sztuki naiwnej i
będzie można zobaczyć w niej dzieła pochodzące z pięciu kontynentów.
Będziemy mogli oglądać prace ponad 200 artystów ze świata oraz 100
z Polski. Motywem przewodnim będzie Francja, która jest kolebką sztuki naiwnej.
Festiwal rozpocznie się od wernisażu połączonego z koncertem francuskiej grupy Bario Populo. Artystom, których obrazy najbardziej przypadły do gustu publiczności podczas zeszłorocznego festiwalu, tego też dnia
zostaną wręczone nagrody. Dzień później
zaś w ramach obchodów Industriady będzie
można zobaczyć przemianę pokopalnianego
budynku w świątynię artystów.
– Art Naif Festiwal jest jedynym takim
wydarzeniem w Polsce i największym w Europie, a być może i na całym świecie. Każdego roku podczas dwóch letnich miesięcy festiwal, Galerię Szyb Wilson i Nikiszowiec odwiedza ponad trzydzieści tysięcy gości. Fenomen ten wynika z kilku czynników. Po
pierwsze – unikatowe miejsce, jakim jest Galeria Szyb Wilson – sztuka nadała nowe życie industrialnej przestrzeni i przemieniła ją
w świątynię tysiąca obrazów. Niebagatelną
rolę odgrywa tutaj również położenie Galerii
– styk granicy Janowa i Nikiszowca – dzielnic bogatych w historię i oczywiście ludzi,
których pasja oraz chęć kreowania rzeczywistości doprowadziły do zaistnienia i rozwoju
tego wyjątkowego zdarzenia – mówi Monika
Paca-Bros, dyrektorka Art Naif Festiwal.
Wystawie głównej towarzyszą cztery dodatkowe wystawy. Muzeum Śląskie zaprezentuje „Sztukę wyobraźni Jeana-Louisa Cerisier
– francuskiego malarza naiwnego”. Sztukę

fot.dminik mrzyk

Święto sztuki nieprofesjonalnej

IX Art Naif – wernisaż - fot. Dominik Mrzyk

polskiego malarza Kazimierza Adamca pokaże Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia w
Czeladzi. W Domu Miasta Saint Etienne w Katowicach zobaczyć będzie można obrazy Danuty Bruyère i Marie Claire Faucouit, a w katowickim Bahnhofie kongijskie plakaty w ramach Afrykamery.

Dla najmłodszych przygotowano spotkania plastyczne, które będą odbywały się w środy. Na gości czekają również warsztaty językowe i kulinarne prowadzone przez uczestnika
programu MasterChef Juliena Sechera. Sekcja
Pétanque Katowice poprowadzi warsztaty oraz
turniej francuskiej gry towarzyskiej w bule.

Tradycyjnie wystawie w Galerii Szyb Wilson
będą również towarzyszyć ArtJarmark w Nikiszowcu, zaplanowany na 9 lipca, oraz Festiwal Filmów Afrykańskich AfryKamera, który
przeniesie nas w dniach od 30 czerwca do 2
lipca z Katowic prosto na Czarny Ląd.
(Michał Malina)

|Ciekawe wydarzenia na rynku|

|ZAPROSZENIE|

Metropolitalne Święto Rodziny Dla fanów Francji i klimatów retro
10 lat temu podczas pielgrzymki śląskich samorządowców do Rzymu zrodziła się inicjatywa organizacji święta promującego wartości życia rodzinnego. Dzięki wsparciu metropolity katowickiego oraz Krystyny Bochenek
w organizację kolejnych edycji Metropolitalnego Święta Rodziny włączały
się śląskie samorządy, stowarzyszenia
i organizacje społeczne.
W ramach tego wydarzenia, trwającego
w całej metropolii śląskiej od 20 maja do 11
czerwca, 4 czerwca o godz. 18 w sali koncertowej Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja
Kultury im. Krystyny Bochenek (pl. Sejmu Śl.
2). miasto Katowice organizuje koncert finałowy „Kochać, jak to łatwo powiedzieć”. Na koncert zapraszają prezydent Katowic Marcin Krupa i metropolita katowicki arcybiskup Wiktor

Skworc. Wystąpią Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” pod dyrekcją
Anny Szostak-Myrczek oraz Myrczek&Tomaszewski Band.
Bilety na koncert dostępne są w sieci ticketportal.pl (m.in. kasa w Mieście Ogrodów),
ticketpro.pl i kupbilecik.pl. Pełny program dostępny jest na stronie www.swieto-rodziny.pl.
(umk)

|ZAPROSZENIE na wykład|
W ramach wykładów „Drzwi otwarte –
otwarty świat” Politechnika Śląska (ul.
Krasińskiego 8) zaprasza 13 czerwca
o godz. 17.30 na wykład „Nauka języków inaczej. Po prostu rób co lubisz.”.
Gościem będzie filolog, tłumacz Mateusz Stasica.
Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe świata!

W czerwcu wszyscy będą mieć okazję do odbycia niezwykłej podróży i poznania tradycji, obyczajów, a przede
wszystkim kuchni i rzemiosła różnych
regionów Francji. Będzie można posmakować wyjątkowych specjałów kuchni francuskiej, pysznego tartiflette, bagietek czy croissantów. Serwowane będą prawdziwe rarytasy:
pasztety, szynki i wędliny, a przede wszystkim
sery. Nie zabraknie również słodkości. Atrakcją będzie możliwość degustacji i zakupu win.
Wystawcy chętnie podzielą się wiedzą o swoich produktach i zdradzą przepisy na ciekawe
potrawy.
Poza strefą gastronomiczną będziemy mogli nabyć kaszmirowe szale, pashminy czy modną biżuterię. Nie może zabraknąć wyjątkowych
perfum, prowansalskiej lawendy czy mydeł z
Marsylii. Będzie również można nabyć obrusy

z francuskiego adamaszku oraz noże kuchenne z Thiers – miasteczka słynącego z tradycyjnych metod ich produkcji. Barwy, smaki i zapachy zabiorą nas w prawdziwą podróż po Francji. Wyjątkowy Jarmark Francuski zawita na rynek w dniach od 6 do 11 czerwca.

Jarmark staroci

Już po raz piąty rusza Wehikuł Czasu! Na
rynku od 16 do 18 czerwca odbędzie się Jarmark Staroci. Na miłośników klimatów retro
będzie czekało ponad 50 wystawców z Polski
i zagranicy. Koneserzy przedmiotów z duszą i
miłośnicy klimatów retro będą mogli znaleźć
najróżniejsze skarby, począwszy od antycznych
mebli, przez dzieła sztuki, zegary, gramofony,
płyty winylowe, biżuterię aż po znaczki, pocztówki i tysiące innych bibelotów.
(jarmarki śląskie)
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|Nowa Wystawa w Muzeum Śląskim w Katowicach|

Wędrując przez Azję i Afrykę aż po
odległą Amerykę Południową. Wsłuchując się w historię Indian i poznając zapachy z drugiej półkuli można poczuć na własnej skórze prawdziwy czar podróży. Nowa wystawa
„Na tropie Tomka” w Muzeum Śląskim pomaga odpowiedzieć nawet
na te najtrudniejsze pytania, które
tak często pojawiają się w naszych
głowach.
W Muzeum Śląskim w Katowicach otwarta została nowa wystawa, która ma przybliżyć przygody Tomka Wilmowskiego – bohatera powieści Alfreda Szklarskiego. Całość wystawy została zaprojektowana tak, by odwiedzający mogli rzucić się w wir przygód, które w książkach Szklarskiego przeżywał Tomek.
W czasie zwiedzania, podobnie jak bohater
książki, uczestnicy wystawy zakładają na plecy torbę i wraz ze swoim dziennikiem ruszają
przez kolejne kontynenty, by poznać zwyczaje
różnych kultur. Cała przestrzeń została zaprojektowana tak, by zachęcić do wspólnej zabawy i współpracy międzypokoleniowej. Wystawa pobudza również nasze zmysły, a uczestnicy mogą podjąć się twórczych wyzwań. Ekspozycja tylko częściowo jest multimedialna, autorzy wystawy chcą przede wszystkim zachęcić do samodzielnego odkrywania ekspozycji
za pomocą nie tylko wspominanych zmysłów,
ale i zadań manualnych. Wystawa ma także integrować pokolenia, które wspólnie przychodzą poznać dzieła Alfreda Szkalrskiego.
– Realizując wystawę „Na tropie Tomka”, postawiliśmy przed sobą parę wyzwań –
mówi dyrektorka Muzeum Śląskiego w Katowicach, Alicja Knast. –Wiemy, co powinniśmy
zrobić, by wystawa była atrakcyjna wizualnie.
W tym przypadku ważne było dla nas również
to, aby całość realizowała też inne cele. By najmłodsi, którzy ją zwiedzali, wspólnie działali razem ze swoimi rodzicami czy dziadkami.
Poprzez wystawę chcemy też otworzyć oczy
i umysły na inne kultury, pomóc zrozumieć,

fot. umk/rybok

Na tropie Tomka

Wystawa "Na tropach Tomka" w Muzeum Śląskim spodoba się wszystkim fanom Alfreda Szklarskiego.

że nie wszyscy jesteśmy tacy sami. Chcieliśmy
też wzbudzić w najmłodszych ciekawość świata, ale w analogowy i zmysłowy sposób – dodaje dyrektorka placówki.
Jak sugeruje Alicja Knast, przed przyjściem na wystawę dobrze jest się zapoznać z

|ekoodpowiedzialnie|

Piknik dla ciekawskich i ekologicznych
Rola pszczół w ekosystemie, tajemnice łąki, terenowa gra planszowa, tor przeszkód, tworzenie
ekozabawek i ekoludków z biodegradowalnych klocków, budowanie własnych wodociągów, wodna
mapa Katowic, wymiana elektrośmieci na sadzonki, „Leśne koło
fortuny”, spektakle – to tylko niektóre z ponad 100 atrakcji, które 20 maja przyciągnęły do Katowickiego Parku Leśnego tysiące
gości.
Odbywał się tam piknik Ekodpowiedzialnie. Była to świetna okazja, by spotkać się
z tymi, dla których ochrona środowiska
to codzienność.

dziełami Alfreda Szklarskiego. Warto poznać
nie tylko przygody samego Tomka, ale i zwrócić uwagę na sposób pisania autora i budowania przez niego narracje.
Kuratorem wystawy „Na tropie Tomka” jest dr Adam Pisarek. Muzeum Śląskie do

wspólnej podróży wraz z Tomkiem zachęcamy
wszystkie dzieci w wieku od 4 do 12 lat wraz
z opiekunami. Aby rozpocząć podróż, należy
kupić bilet oraz umówić się na wybraną godzinę. Jednorazowo na wystawę może wejść około 20 osób.
(Aleksandra Zmełty)

|Wyróżnienie dla Muzeum Śląskiego|

Muzealne Oscary rozdane
Muzeum Śląskie jako jedyne z Polski zdobyło wyróżnienie w prestiżowym konkursie
na Europejskie Muzeum Roku 2017. Uwagę jury, jak czytamy w laudacji, zwróciło
„zaangażowanie Muzeum w prezentowanie i interpretowanie skomplikowanej historii regionu, odzwierciedlającej sukcesy
i straty oraz marzenia i dramaty wielu pokoleń Ślązaków”.
Do nagrody nominowano 46 muzeów z 24 państw członkowskich Rady Europy, w tym cztery z Polski. Otrzymanie samej nominacji w środowisku muzealniczym uznawane jest za znaczące osiągnięcie. Nagroda główna została przyznana Musée d’ethnographie
w Genewie.

– Na to wyróżnienie Ślązacy czekali ponad 80 lat – mówiła Alicja Knast, dyrektor Muzeum Śląskiego, podczas uroczystości wręczenia nagród w Zagrzebiu.
– Jesteśmy niezwykle dumni z jego otrzymania, ponieważ oznacza to, że wartości,
którymi się kierujemy w swojej pracy, docenia europejskie środowisko znakomitych muzealników – podkreślała.
O nominację do nagrody EMYA (European Museum of the Year Award) mogą
się ubiegać muzea, które rozpoczęły działalność bądź przeszły znaczącą modernizację w ciągu ostatnich trzech lat. Konkurs
jest realizowany przez Europejskie Forum
Muzeów działające pod auspicjami Rady
Europy.
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|Biblioteka w plenerze|

Czerwiec rozpoczyna letni sezon
pikników i festynów. Miejska Biblioteka Publiczna również organizuje
plenerowe zabawy. Już w pierwszy
piątek czerwca (2.06, godz. 16.00–
18.00, Filia nr 26, ul. Samsonowicza 26) zapraszamy do wspólnego
świętowania XVI Tygodnia Czytania
Dzieciom – Cała Polska czyta dzieciom i Murcki też! Wśród szykowanych atrakcji m.in. „Wesoły świat
Jana Brzechwy”, wspólne czytanie
na trawie, pokazy taneczne w wykonaniu przedszkolaków oraz bańki mydlane, zabawy masą sensoryczną, hokej na trawie czy minigolf
literacki.
Mieszkańców Podlesia i okolic zapraszamy na VI Festyn Biblioteczny „Rycerze i damy dworu” (25.06, godz. 15.30, Filia nr 28, ul. Uniczowska 36). Gośćmi festynu będzie Bractwo Rycerskie Chorągwi i
Rycerstwa Ziemi Śląskiej, które poprowadzi
warsztaty tańca średniowiecznego oraz zabawy plebejskie, a także zorganizuje pokaz
walk i turniej rycerski. Zachęcamy do przyłączenia się do zabaw literackich dla całych
rodzin, a także do wzięcia udziału w konkursie na najciekawsze przebranie nawiązujące do tematu imprezy.
Z kolei na os. Tysiąclecia odbędzie
się Piknik w Ogrodzie Słów (23.06, godz.
14.00–18.00, Filia nr 14, ul. Piastów 20).
Młodzi miłośnicy literatury będą mieli okazję zakupić książki antykwaryczne w atrakcyjnych cenach, wziąć udział w warsztatach
detektywistycznych czy poczytać świetne

fot. mbp

Cała Polska czyta dzieciom i Murcki też!

Każdego roku Miejska Biblioteka Publiczna organizuje plenerowe zabawy. Przyciągają one całe rodziny, wszystkich, którzy
kochają książki.

książki w Czytelni pod Sówką. Na zakończenie imprezy, o godz. 17.00, odbędzie się spotkanie z Konradem Kruczkowskim, autorem
książki „Halo Tato. Reportaże o dobrym ojcostwie”, na które zapraszamy młodszych i

tych starszych czytelników. Również seniorzy udzielający się w Bibliotecznym Klubie
Seniora na osiedlu Tysiąclecia będą bardzo
mile widziani. Rozpocznijmy wakacje zabawą międzypokoleniową!

|Zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej|

Miejska Biblioteka Publiczna po raz
czwarty zaprasza do wzięcia udziału w Żywej Bibliotece. To miejsce,
w którym każdy ma szansę spotkać
osoby dyskryminowane ze względu
na swoją przeszłość, zawód, pochodzenie, wyznanie, poglądy, orientację, kolor skóry. Wiemy, że stereotypów
nie można obalić w jeden dzień. Wierzymy
jednak, że rozmowa z „żywą książką” może
być początkiem poszukiwania rzetelnych informacji, a spotkanie autentycznej osoby reprezentującej interesującą nas grupę może
pomóc odpowiedzieć na te pytania, których
normalnie nie mielibyśmy szansy zadać. Jesteśmy grupą ludzi, którzy mają nadzieję,
że kiedyś „żywe biblioteki” nie będą już potrzebne, bo prawa każdego człowieka będą
szanowane.
Wśród zaproszonych przez nas „książek”
będzie m.in. muzułmanka, osoba głuchoniewidoma, były alkoholik, były bezdomny,

rodzic osoby homoseksualnej, ofiara przemocy domowej, ksiądz, były więzień czy osoba z chorobą afektywną dwubiegunową.
Żywa Biblioteka to projekt, który w niekonwencjonalny sposób przybliża ideę praw
człowieka. Akcja ta ma na celu przełamywać
stereotypy, oswajać z innością, zapobiegać
dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.
Ma również przypominać, jak inspirujący
i ciekawy jest dialog oraz że „inny” nie znaczy „gorszy” czy „mniej wartościowy”.
Każda z zaproszonych przez nas osób stanowi odrębną historię i każda z nich zgodziła się o tym szczerze opowiedzieć. Nie ma tematów tabu, gdyż takie jest założenie Żywej
Biblioteki.
Dwudniowe wydarzenie odbędzie się 21 i
22 czerwca w godz. 10–17 w Filii nr 14 przy
ul. Piastów 20 (os. Tysiąclecia). Wstęp wolny.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać
historię drugiego człowieka.
(mbp)

|dzień strażaka|
Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 18 maja
obchodzili Dzień Strażaka oraz 25
rocznicę powołania Państwowej
Straży Pożarnej. Na uroczystości obecni byli m.in: wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula, reprezentant Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej

Straży Pożarnej w Katowicach bryg. Krzysztof Grzesiczak oraz przedstawiciele służb
mundurowych.
Dwa dni później w ramach powiatowych obchodów Dnia Strażaka również
OSP Kostuchna miała swoje wielkie święto.
Strażacy obchodzili jubileusz 95-lecia swojej jednostki.

fot. rybok

Żywa Biblioteka
przełamuje stereotypy

Wstęp na wszystkie imprezy organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną jest bezpłatny. Więcej informacji: www.
mbp.katowice.pl. Zapraszamy do wspólnej
zabawy. Do zobaczenia!
(mbp)

Strażacy z OSP Kostuchna obchodzili w tym roku jubileusz 95-lecia swojej
jednostki
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|Powitania lata z gwiazdami|

W najkrótszą noc w roku nie warto spać. Szczególnie 24 czerwca, gdy
w Dolinie Trzech Stawów pojawią się
gwiazdy. Na tę jedną noc Park Leśny
zamieni się w miejsce pełne magii i dobrej muzyki.
Na scenie rozstawionej na wielkiej łące
parku i przed nią przez cztery godziny bawić
nas będą artyści zaproszeni przez Miasto Katowice oraz TVP Katowice. Od godz. 20 scena będzie rozbrzmiewać muzyką. Jako pierwsi
wystąpią na niej artyści, którzy powinni przypaść do gustu nieco bardziej dojrzałej publiczności. Wśród nich uwielbiany przez wszystkich wirtuoz akordeonu z Katowic Marcin
Wyrostek. Półtorej godziny później swój czas
będą mieć młodzi. Na nich czeka koncert
gwiazdy rapu – Miuosha, a także heavymetalowego zespołu śpiewającego po śląsku, czyli
Oberschlesien.
Pomiędzy tymi koncertami aktorzy z Teatru Gry i Ludzie sprawią, że poczujemy się
jak w dawnych wiekach, kiedy Sobótka
była jednym z najważniejszych ludowych
świąt. Będziemy puszczać na wodzie wianki i
szukać kwiatu paproci. W końcu dookoła nas
rosną piękne lasy! Ogniste wianki w postaci

fot. a. ławrywianiec

Muzyczne gwiazdy na Wielkim Sobótkowym Pikniku

MIOUSH

fajerwerków wystrzelą w górę ok. godz. 23. Do
północy na wielkiej dyskotece będzie nas bawić DJ.

|Ciekawe projekty kulturalne|

Młodzi z Katowic rozpalają dzielnice!

A jako że to także urodziny TVP Katowice,
w parku spotkamy ulubionych dziennikarzy
stacji i będziemy mogli stanąć przed kamerą,

żeby nagrać życzenia dla telewizji. Zapowiadają się także gry i zabawy dla najmłodszych.
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny!
(Łuka)

|Rok Reformacji w Katowicach|

Zaśpiewają jednym głosem
W ramach obchodów 500-lecia Reformacji miasto Katowice i Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach zapraszają na koncert, który odbędzie się
2 czerwca o godz. 18 w kościele Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Warszawskiej 18.
Wystąpią: zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”, zespół Extempore,

Wojciech Apel – słowo, Anna Szostak – dyrygent. Każdy z utworów Bacha zostanie poprzedzony słowem wprowadzenia, które przyjmie
formę profesjonalnej prezentacji multimedialnej. Słuchaczom zostaną przedstawione tłumaczenia oraz kontekst ewangeliczny i historyczny wykonywanych dzieł.
(UMK)

|500–lecie reformacji|

W katowickich dzielnicach od maja do
sierpnia zapłonie ogień, a wszystko za
sprawą młodzieżowej grupy artystycznej OKB – uczestników projektu „Rozpal dzielnice” stowarzyszenia Mocni
Razem.
Poiki, kije, wachlarze, iskrownik – to tylko niektóre akcesoria wykorzystywane do tańca z ogniem przez młodych tancerzy. Pierwszy
z sześciu pokazów w ramach projektu „Rozpal
dzielnice” odbył się 20 maja z okazji 35-lecia
Domu Kultury „Ligota” Katowicach.
Przed grupą kolejne pokazy w ramach plenerowych imprez. 3 czerwca młodzi artyści
wystąpią na os. Witosa w trakcie III Dni Osiedla, 10 czerwca – w ramach Industriady na Nikiszowcu, 11 czerwca – przed spektaklem

Teatru Gry i Ludzie w Dąbrówce Małej, a 20
czerwca – w ramach Poetyckiej Nocy Świętojańskiej w ogrodzie na Koszutce.
Tancerze cały czas intensywnie ćwiczą
podczas warsztatów tańca z ogniem, ruchu
scenicznego oraz autoprezentacji – wszystko
po to, żeby przygotować jak najbardziej profesjonalne występy. Członkowie grupy OKB
mają 16–20 lat, stale się uczą i doskonalą swoje umiejętności. Taniec z ogniem to ich wielka pasja, którą dzielą się z innymi. Więcej informacji o działaniach stowarzyszenia i grupie OKB na stronie: www.mocnirazem.org,
https://web.facebook.com/MocniRazem.
Projekt jest współfinansowany przez
Urząd Miasta Katowice.
(Mocni Razem)

Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2017 Rokiem Reformacji. To znaczy, że w tym roku trzeba wspominać to,
co za nami, co reformacja w minionym
500-leciu przyniosła, wniosła, dała dobrego, cennego dla naszej ziemi i jej mieszkańców. Trzeba dokonać analizy dzisiejszych stosunków i relacji wyznaniowych,
czyli tego, jakie są miejsce i rola śląskich
ewangelików.
Mieszkańcy Katowic znają wielu ewangelików. Ewangelikami byli ojcowie założyciele miasta: Friedrich Wilhelm
Grundmann i Richard Holtze oraz właściciel Katowic Hubert Tiele-Winckler. Kościół
ewangelicki był pierwszą murowaną świątynią w Katowicach, poświęconą 29 września 1858 r., a więc jeszcze przed otrzymaniem praw miejskich. Trudno wyobrazić
sobie centrum Katowic bez tego pięknego kościoła, który służy nie tylko społeczności ewangelickiej, ale poprzez liczne

koncerty, wystawy – wszystkim mieszkańcom Katowic. W historię Katowic wpisało
się złotymi zgłoskami wielu ewangelików.
Współczesną bardzo ważną postacią był
ks. bp Tadeusz Szurman (zmarł w 2014
r.), który za swoją działalność dla dobra
wspólnego został Honorowym Obywatelem Miasta Katowice.
Parafia ewangelicka i miasto Katowice
będą wspólnie obchodzić Rok Reformacji. Przewidziano wiele konferencji, koncertów i wystaw. Zapraszamy do odkrywania historii Katowic tworzonej przez ewangelików i katolików, poznawania wciąż żywych wartości, które odkryła reformacja.
Niech upamiętnienie 500-lecia jej trwania wyraża również silniejsze relacje oraz
głębsze i pełniejsze zrozumienie osiągnięte przez wspólną służbę i świadectwo.

(ks.

bp dr

Marian Niemiec)
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|Wywiad|Z prof. Julianem Gembalskim rozmawia Maciej Szczawiński

Maciej Szczawiński: Drogi Julianie, skala i zakres Twoich dokonań napawają podziwem i szacunkiem. Ale też zdumieniem, bo
jako kompozytor, wykonawca- wirtuoz i nauczyciel wniknąłeś tak głęboko w fenomen
samego instrumentu, że rodzi się nieraz pytanie: skrywa on jeszcze przed Tobą jakiekolwiek tajemnice?
Julian Gembalski: Organy nigdy nie odkry-

fot. umk/rybok

Katowice organami stoją!

ją swych tajemnic do końca. Są najprawdziwszym królem instrumentów, który poprzez
swoją długą historię (23 wieki istnienia!) ciągle odsłania nowe oblicza. Zwłaszcza kiedy
bada się je we wszystkich wymiarach – w wymiarze historii, konstrukcji, formy architektonicznej, symboliki warstwy plastycznej, no
i wreszcie samego brzmienia. A to ostatnie jest
niepowtarzalne. Zawsze związane z wnętrzem
i przyjętą przez budowniczego estetyką. Staję
więc ciągle przed pewną tajemnicą, ale to jest
właśnie fascynujące: badacz organów czuje się
jak archeolog, a kiedy gra na organach historycznych, dotyka najdosłowniej przeszłości.
Poza tym nie ma na świecie dwóch identycznych instrumentów, więc za każdym razem
odkrywamy jakąś nową rzeczywistość, wchodzimy w nieznane, ożywiamy świat emocji,
odkrywamy to, co niespodziewane. Zwłaszcza
podczas improwizacji.

Instrument w każdym wymiarze potężny.
Wręcz onieśmielający. Bo i od średniowiecza nieodmiennie sakralny kontekst, potęga
brzmienia (przecież może przewyższyć całą
symfoniczną orkiestrę), nieprawdopodobna
różnorodność konstrukcji. No i ta metafizyczna aura... Jak odbierałeś ów kosmos w młodości? Jak odbierasz go teraz?

Porywał mnie od dzieciństwa! Ten wątek tajemniczości, ale też fascynacja wielością możliwości brzmieniowych i sama komplikacja
techniczna – wszystko wciągało i popychało mnie ku zgłębianiu tajemnicy instrumentu. Szukałem książek, haseł encyklopedycznych, zbierałem zdjęcia, wreszcie próbowałem sam konstruować jakieś prymitywne piszczałki (zawsze miałem dryg do majsterkowania – co się zresztą zrealizowało w instrumencie, który później sam zbudowałem). I gdzie
się udało, natychmiast dorywałem się do organów. Szybko też zacząłem się uczyć gry liturgicznej i wtedy wnikałem w rzeczywistość
sakralną, w której uczestniczyłem od dziecka w kościele, także jako ministrant, a potem
organista.
Kto był ci wtedy mistrzem?

Uczyłem się u wybitnego muzyka, organisty katedralnego pana Stanisława Kopernoka,
człowieka rzeczywiście Bożego... Był dla mnie
wzorem sumienności, natchnienia i kompetencji. Dziś, po tylu latach, mój stosunek do
„organowego kosmosu” w zasadzie się nie
zmienił. Organy nadal mnie fascynują. Lubię grać wielką literaturę, ale też improwizować, zwłaszcza gdy instrument ma w sobie jakąś moc... Bo są i organy słabsze, bezduszne,
na szczęście wypierane przez te wysokiej klasy
sprowadzane z Zachodu. To już konsekwencja

odchodzenia tamtejszych społeczeństw od
Boga i tradycji chrześcijańskiej.
Zdradź, proszę, czym różnią się dla Ciebie smaki gry w małych kościółkach i na
największych organach piszczałkowych
świata? Na przykład w Bieruniu Starym
i w Hali Stulecia we Frankfurcie...

który kreuje rzeczywistość mistyczną! Unosi siebie i słuchaczy w obszary, których nie
dotknęliby w innych okolicznościach.
Co dzisiaj bliższe? W czym bardziej znajdujesz siebie?

Zdecydowanie bliższy jest mi wymiar „saMały wiejski instrument znakomicie prze- kralny”, choć muzyka ma przecież różkaże drobne utwory dawnych mistrzów, na- ne funkcje, rozbrzmiewa w różnych wnętomiast będzie nieprzydatny do wykony- trzach, wypowiada się różnymi sposobami.
wania muzyki romantycznej. Nawet bardzo I jest energią, która musi się jakoś wpasomałe organy mogą kryć wspaniałe brzmie- wać w nasze odczucia, nasze emocje, a nania, czasami jest to jakiś jeden, jedyny głos, wet w nasze doraźne potrzeby. Ważne, żeby
była to energia pojakiś „flecik”, o niezytywna. Więc buzwykłej
słodyczy,
dująca, nie niszktóry posłuży do wyZaproponowałem
cząca, sprawiająca,
rażenia emocji najże stajemy się lepbardziej intymnej, likiedyś, by do określeń
si... Lubię zasiąść
rycznej, wewnętrz„Katowice – Miasto
do pianina czy do
nej. Za to wielkie ororganów i grać,
gany sal koncertoOgrodów” i „Katowice
tak po prostu. Powych czy katedr za– Metropolia Muzyki”
znawać,
odkrychęcą do ukazania
dodać „Katowice –
wać. Ale lubię też
potęgi brzmienia, do
ćwiczyć, choć nie
wyżycia się, do kreMiasto Organów”.
mam na to za wieowania
dramaturle czasu.
gii opartej na kontrastach, do „rozdzierania szat”, krzyku, poruszania sfer tak We współpracy z Polskim Radiem Katowiczęstych w naszym dzisiejszym świecie, jak ce przez wiele lat prowadziłeś cykl „Antowalka, dramat cierpienia, śmierci. Orga- logia Organów na Górnym Śląsku". Znasz
ny duże, mieszczące się w potężnej świąty- je na wylot. Ich możliwości, „osobliwości”,
ni, znakomicie nadają się do improwizacji ich kaprysy i tajemnice. Nieraz są pewwspółczesnej, podpartej np. tekstami biblij- nie jak żywi ludzie… Trzeba czujnie i czule
nymi. Mając okazję do grania takich koncer- rozmawiać, by się przed nami otworzyły?
tów, czuję się rzeczywiście jak kompozytor, Cieszę się z faktu, że nagrałem ponad 90

instrumentów regionu. Każde organy to
była przygoda. Organy w Katowicach-Zawodziu nagrywaliśmy prawie że z rozkładem jazdy pociągów w ręku, bo bywało, że
w trakcie utworu jakiś skład właśnie przejeżdżał i wszystko trzeba było powtarzać. W
nagranie organów kaplicy szpitalnej w Mikołowie wplatały się dźwięki sanitarki i samochodów, bo nagrywaliśmy w ciągu dnia,
podczas normalnej pracy szpitala. Czasami
stuki wiekowego mechanizmu trzeba było
ujarzmiać odpowiednią techniką gry, choć
to przecież także składnik dźwięku organowego, a może i urok starego instrumentu...
A organy w samych Katowicach? Jak oceniasz nasze organowe instrumentarium?

Katowice organami stoją! Zaproponowałem
kiedyś, by do określeń „Katowice – Miasto
Ogrodów” i „Katowice – Metropolia Muzyki” dodać „Katowice – Miasto Organów”.
Mamy ok. 45 organów, wśród nich prawdziwe perły, jak choćby organy w katedrze, organy w kościele Opatrzności Bożej na Zawodziu (w stylu francuskiego baroku), organy u Świętej Rodziny na Brynowie (barok
północnoniemiecki), wspaniały romantyczny instrument u franciszkanów w Panewnikach, największe organy górnośląskie w
Katowicach-Janowie, które inaugurował w
1927 r. Feliks Nowowiejski, organy filharmonii i zbudowany w ubiegłym roku wspaniały instrument w Auli im. B. Szabelskiego
w Akademii Muzycznej. Jest na czym grać.
Jest w co się wsłuchiwać!

Informator
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Festiwal Muzyki Świata
„Ogrody Dźwięków”

F

estiwal Muzyki Świata
„Ogrody Dźwięków” to najbardziej
roztańczone wydarzenie w Katowicach. Niemal wszystkie koncerty kończą się wspólnym tańcem artystów
i słuchaczy. Warto zapisać termin: 23 i 24
czerwca.
Miejsce tradycyjnie to samo: podcienia
Miasta Ogrodów (dawne Centrum Kultury
Katowice, pl. Sejmu Śląskiego). To będzie już
piąte spotkanie z folkiem w tej półplenerowej
przestrzeni, którym od 2012 roku Katowice
rozpoczynają wakacje.
W tym roku festiwal będzie wyjątkowy
także dlatego, że zapowiada najważniejsze wydarzenie z kręgu world music – październikowe targi i festiwal WOMEX, który odbędzie
się po raz pierwszy w Polsce właśnie u nas.
Ponieważ WOMEX ma też promować
folk tej części Europy, w której się odbywa, już

Najbardziej
roztańczony festiwal

Ogrody Dźwięków będą poświęcone naszym
bliższym i dalszym sąsiadom – Czechom, Słowakom, Węgrom i mieszkańcom Bałkanów.
Wbrew pozorom niewiele wiemy o ich
muzyce, a jest doskonała! Słowacki zespół Pacora Trio czy czeski PONK czerpią z tradycji,
ale unowocześniają ją i odświeżają. Podobnie
Madame Baheux – cztery artystki, każda z innej części Bałkanów: Bułgarii, Serbii i Bośni
i Hercegowiny (plus Austriaczka).
Miłośnicy muzyki romskiej muszą przyjść
na koncert Romengo. Zespół gra muzykę węgierskich Romów mówiących po rumuńsku.
O głosie ich wokalistki Móniki Lakatos mówi
się, że nie ma drugiego takiego na świecie.
Z kolei Karolinę Cichą porównuje się do
drugiej Ewy Demarczyk. Wraz z Bartem Pałygą zabiorą nas w muzyczną podróż na azjatyckie stepy, śladami muzyki Tatarów.
(org)

23 czerwca, od godz. 19.00
Pacora Trio (SK)
Słowackie skrzypce, cymbały oraz mołdawski
kontrabas. Wystąpili na WOMEX 2015. Trzy
instrumenty, trzech wirtuozów tych instrumentów i najwyższa jakość muzyki.
Madame Baheux (SRB, BGR, BiH)
Potężne kobiece głosy, instrumenty strunowe
i perkusja. Muzyczna witalność i energia rytmiczna. Rock, folk rock i jazz. Innowacyjność,
ale w ramach tradycji pieśni bałkańskich –
serbskich, bośniackich i macedońskich.

24 czerwca, od godz. 18.00
Cicha&Pałyga (PL)
Duet zaprezentuje materiał z nowej płyty. Znajdziemy w nim kanony pieśni tatarskich, archaiczne skale stepów azjatyckich czy tureckie
melodie Tatarów krymskich.

PONK (CZ)
Nic tu nie jest takie, jakie sobie zazwyczaj wyobrażamy. Ani aranżacje ludowych pieśni, ani
instrumenty – skrzypce, węgierskie cymbały,
kontrabas.
Romengo (HU)
„Vlachs” oznacza rumuńskojęzycznych Cyganów z terenów dawnego Księstwa Wołoskiego.
Na Węgrzech mówią o sobie „Oláh”. Romengo
gra i śpiewa właśnie Oláh Gipsy. Ich muzyka to
najlepszy cygański towar eksportowy północno-wschodnich Węgier.
Bilety: 15 zł (na wybrany wieczór), 20 zł
(na cały festiwal), dostępne w sieci
ticketportal.pl (m.in. punkt sprzedaży
w Mieście Ogrodów), ticketpro.pl (m.in.
salony Empik, sklepy Media Markt
i Saturn) oraz kupbilecik.pl

www.katowice.eu
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ul. Rymarska 4

ul. Kościuszki 47

tel. 32 353 95 59

tel. 32 728 85 57

INDUSTRIADA: „Maglowane
Historie Nikiszowca. Historia
Nikiszowca z maglem w tle”

Polskie Kręgi Sztuki w
Chinach w ramach 8. Edycji
Festiwalu Europejskich Szkół
Artystycznych i Twórczości
„Kręgi Sztuki”

9 czerwca, godz. 18.45

ul. ks. J. Szafranka 9, ul. Rymarska 4,
ul. Kopernika 11/2, ul. Kościuszki 47
tel. 32 256 18 10
e-mail: mhk@mhk.katowice.pl
www.mhk.katowice.pl

ul. Szafranka 9
tel. 32 256 18 10
Wstęp na wydarzenia kulturalne w MHK z biletem.

Dzień Dziecka: warsztaty
„Zaczarowany świat przytulanek.
Historia misia Rudolfa”

1 czerwca, godz. 11.00

„Mroki podświadomości.
Beksiński”

Wernisaż wystawy – 9 czerwca, godz. 16.00

Spotkanie z cyklu „Podziel się
historią”

29 czerwca, godz. 15.00

Klub katowickiej filiżanki:
Huta Franciszka

30 czerwca, godz. 17.00

|
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10 czerwca, godz. 10.00 – 20.00

Debata poświęcona
przyszłości kopalni „Wieczorek”

13 czerwca, godz. 17.00

„Podziemia Nikiszowca
– Naszo gruba!” – wystawa
czasowa fotografii Marka
Lochera

Wernisaż wystawy 6 czerwca, godz. 17.00

Warsztaty graficzne –
na zamówienie oraz w ramach
Akcji „Lato w mieście”

13 czerwca, godz. 16.00

„Ekslibris – grafika
w miniaturze” – wystawa
czasowa

ul. Kopernika 11

XXIX spotkanie z cyklu:
Przyjaciele Barbary i Stanisława

29 czerwca, godz. 18.00

Sztuka czytania. 		
Matka Ziemia

3 czerwca, godz. 17.00, audytorium
Wydarzenie w ramach obchodów Roku Reformacji poświęcone jest historii rodów ewangelickich na Śląsku Ciesz. Prelekcje: prof. K. D.
Kadłubiec, dr M. Lipok-Bierwiaczonek, ks. W.
Szajthauer i A. Niedoba. Wstęp 1 zł

Akademia Wideo-Artu
No Man’s Land. Sztuka Wideo
Artystek

Wykład dr M. Kuźmicz – historyczki sztuki, kuratorki. Wstęp wolny

„Niezwykłe zdjęcie”. Przyjdź
do nas, przebierz się, a zrobimy
Ci zdjęcie w naszych pięknych
wnętrzach!
„Obok siebie” – wystawa
prac Marleny Promnej i Tomasza
Pietrka

Wydarzenia,
warsztaty, wykłady:

6 czerwca, godz. 17.00, sala A, poziom -3

tel. 32 745 17 28

6 czerwca, godz. 11.00–15.00

Dzieła polskich artystów działających w Paryżu w latach 1900–1939 z kolekcji prywatnych

Badania antropologiczne
pochówków zbiorowych 		
na przestrzeni dziejów

8 czerwca, godz. 17.00, sala I, poziom -4

al. W. Korfantego 3
ul. T. Dobrowolskiego 1
tel. 32 258 56 61 do 3
e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl
www.muzeumslaskie.pl

Między Montmartre’em
a Montparnasse’em

Wstęp za zaproszeniami lub po
wcześniejszym umówieniu telefonicznym:
32 745 17 28, 514 499 614

23 czerwca–15 października, Muzeum
Śląskie, al. W. Korfantego 3

Szostak-Myrczek, Myrczek & Tomaszewski
Band. W programie utwory z repertuaru Andrzeja Zauchy, Piotra Szczepanika i Wojciecha
Młynarskiego.

muzyczne, stanowiące efekt współpracy berlińskiej artystki Christin Zielonka oraz katowickiego muzyka Pawła Paleja.

Prowadzenie: dr hab. A. Szczepanek, Ośrodek
Archeologii Gór i Wyżyn IAiE PAN, Collegium
Medicum UJ. Wstęp 1 zł.

Sztuka na żywo

10 czerwca, godz. 16.00, sala A, poziom -3
O akwaforcie, śląskiej tożsamości i pracowni
„metalu”.
Prezentacja dorobku prof. J. Szmatlocha i jego
studentów połączona z pokazem warsztatu
druku wklęsłego. Wstęp wolny

Wystawy |
Muzykodrom Asi Miny

Bilety: 5 zł (Ticketportal.pl/Ticketpro.pl /
Kupbilecik.pl). Bilet rodzinny w cenie 10
zł obowiązujący dla rodziców z dziećmi
prosimy rezerwować mailowo: bow@
miasto-ogrodow.eu, lub telefonicznie: 32
609 03 31/32

Festiwal Muzyki Świata
Ogrody Dźwięków

23–24 czerwca

pl. Sejmu Śląskiego 2
tel. 32 609 03 00
e-mail: sekretariat@miasto-ogrodow.eu
www.miasto-ogrodow.eu

Koncert na finał
X Metropolitalnego Święta
Rodziny: „Kochać, jak to łatwo
powiedzieć”

4 czerwca 2017, godz. 18.00, sala
koncertowa Miasta Ogrodów (pl. Sejmu
Śląskiego 2)

Wykonawcy: Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” pod dyrekcją Anny

Galeria MIASTA
OGRODÓW
„Wystawa plakatu”

do 15 lipca

Prace studentów i pedagogów Międzywydziałowej Pracowni Projektowania Plakatu i Pracowni Projektowania Alternatywnego ASP w
Katowicach

Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży
Spotkania odbywają się w trzech grupach wiekowych: dzieciaki w wieku: 0–5 lat, w godz.
10–10.45 (1 sobota miesiąca), dzieciaki
w wieku 6–9 lat, w godz. 11.30–13.00 (1 i 3
sobota miesiąca), młodzież w wieku 10–14 lat,
w godz. 13.30–15.00 (3 sobota miesiąca)
Wstęp: 5 zł, na zapisy czekamy do środy
w tygodniu poprzedzającym zajęcia.

FUTURE ARTIST
Akcja społeczna DZIECI
KOCHAJĄ SZTUKĘ

Warsztaty fotograficzne dla
osób niesłyszących

1 czerwca

„Ucieleśnienie” – wystawa
rzeźby Dariusza Sitka

Warsztaty dla młodzieży w wieku 13–18 lat.
Temat: Architektura Katowic. Wymagane posiadanie własnych aparatów fotograficznych.

Wernisaż: 7 czerwca,godz. 18.00

Zapisy na miasto-ogrodow.eu

Na terenie Katowic zostanie stworzona tymczasowa efemeryczna quasi-galeria twórczości dziecięcej. Złożą się na nią plakaty zaprojektowane przez dzieci i artystę – Magdalenę
Piwkowską.

Galeria 5 i Galeria PUSTA

Byłem mieszkańcem miasta
Stalina...

Szczegóły na str.

Galeria ENGRAM

„Śląskie Płuca” – Ireen
Zielonka

Wernisaż: 14 czerwca, godz. 18.00
Interdyscyplinarne przedsięwzięcie wizualno-

10 czerwca, godz. 10.00–13.00

Poszukujemy zdjęć, pocztówek, dyplomów,
dokumentów, wydawnictw, pieczątek, bibelotów, pamiątek i innych przedmiotów – wszystkiego, co nosi na sobie piętno stalinizacji. Więcej: www.facebook.com/miastostalina

Filmomalowanie! Filmogranie!

24 czerwca, godz. 11.00, sala 211 i Pokój
Sztuki Dziecka

Pokaz filmów finałowych IV Ogólnopolskiego
Przeglądu Filmów Animowanych Tworzonych
przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPU.
Wstęp wolny
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Wystawy |

Warsztaty twórcze
Soboty, godz. 10.00, Pokój Sztuki Dziecka
Zajęcia z zakresu edukacji twórczej dla dzieci
i młodzieży
Udział bezpłatny. Zapisy: tel. 609 687 401

Galeria Sztuki
Współczesnej
BWA

Rodzinne matinée

3 i 24 czerwca, godz. 11.00, sala 211

10 i 24 czerwca

Cykl całodniowych, bezpłatnych wycieczek
regionalnych.
Informacje: pawel.graja@miasto-ogrodow.eu

|

Dyplomy prezentować będą studenci Wydziału
Artystycznego. Obrony studentów Wydziału
Projektowego odbywać się będą w Galerii ASP
Rondo Sztuki.

Wernisaż 26 czerwca, godz. 17.00

al. Wojciecha Korfantego 6
tel./fax 32 259 90 40, 259 93 24
e-mail: galeria@bwa.katowice.pl
www.bwa.katowice.pl

Pstrykowisko – Akademia
Fotografii Alternatywnej

23 i 24 czerwca (piątek w godz. od 17 do
20, sobota w godz. od 10 do 14
Koszt: 119 zł za dwa warsztaty. Zapisy
32 259 90 40 wewn.13, edukacja@bwa.
katowice.pl. Liczba miejsc ograniczona

Sztuka (w) edukacji

26 czerwca–13 lipca

Wystawa najciekawszych realizacji i działań tegorocznych absolwentów Wydziału Artystycznego ASP w Katowicach.

od 27 do 30 czerwca

Zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty
ekspresji twórczej.
Wymagana wcześniejsza rezerwacja
terminu: Dział Edukacji Artystycznej, tel.:
032 259 90 40, e-mail: edukacja@bwa.
katowice.pl

Kino |
od 23 czerwca

ul. 3 Maja 7
tel. 32 258 74 32
e-mail: kino@swiatowid.katowice.pl
www.swiatowid.katowice.pl

Premiery:
1 czerwca przedpremierowo
i od 2 czerwca
Nazywam się cukinia (reż. C. Barras, Fr.,
Szwajc.)
MAMY2MAMY (reż. N. Saglio , Fr.) Sieranevada (reż. C. Puiu, Chorw., Fr., Mac., Rum., B.i H.)

Od 9 czerwca
Droga do Rzymu (reż. T. Mielnik, Cz., Pl)
Słodkich Snów (reż. M. Bellocchio, Fr., Wł.)
Królowa Hiszpanii (reż. F. Trueba, Hiszp.)
Podarować życie (reż. K. Quillèvèrè , Fr.)

Od 16 czerwca
Historia pewnego życia (reż. S. Brizé, Fr.,
Belgia)
Zielona szkoła (reż. Simone van Dusseldorp,
Holandia)

|

od 19 do 23 czerwca

Dyplomy 2017

Familijne przedpołudnia z muzyką klasyczną
i rozrywkową, dla dzieci wraz z opiekunami.

Śląsko-zagłębiowskie
szwendania okoliczne

Publiczne obrony prac
dyplomowych

Jonathan (reż. P. J. Lewandowski, Niemcy)
Old fashioned (reż. R. Swartzwelder, USA,)
Czerwony żółw (reż. M. Dudok de Wit, Belgia, Fr., Jap.)
Miłość aż po ślub (reż. Francja, 2017)

Książkowo–filmowo

10 czerwca, godz. 19.00

Spotkanie z Filipem Łobodzińskim o twórczości Boba Dylana.

11 czerwca

Bilety: 14 i 12 zł

od 30 czerwca
Lady M (reż. W. Oldroyd)
Aquarius (reż. K. Mendanca Filho, Braz.)

Centrum Sztuki
Filmowej
ul. Sokolska 66
tel. 32 258 05 08 (program),
e-mail: kasa@kosmos.katowice.pl
www.kosmos.katowice.pl

Dzień Dziecka w kinie Kosmos

1 czerwca, godz. 10.00 i 17.30

Wyruszcie z nami w filmową podróż na Księżyc, czyli pokaz filmów połączony z warsztatem o historii kina dla dzieci od 6 do 10 lat.
Bilety: 12/14 indywidualni, grupy
zorganizowane

Koncert Zgniłość

10 czerwca, godz. 18.00

Kamil Guenatri/La Terrasse
Wielka sztuka na ekranie

Amerykański impresjonizm.

Wystawa z Florence Griswold
Museum w Old Lyme

4 czerwca, godz. 18.00

ul. św. Jana 24
tel. 32 251 04 31 (kasa/rezerwacja)
e-mail: rezerwacja@rialto.katowice.pl
www.rialto.katowice.pl

23. Międzynarodowy
Festiwal Sztuk
Performatywnych
A PART
Koncert otwarcia : Vladimirska
(Kanada, Polska, Francja)

FilmoHolic – Filmowy Klub
młodych

6 czerwca, godz. 19.00
Porto, reż. G. Klinger

Spotkanie w Klubie Myśli
Ekologicznej

7 czerwca, godz. 17.30

Gościem będzie dr Małgorzata Kalemba-Drożdż.

Wielka sztuka na ekranie

2 czerwca

25 czerwca, godz. 18.00

Compagnie Li (LUO): Idź, idź,
idź, mówi ptak

Michał Anioł. Miłość i śmierć

3 czerwca, godz. 20.00

Teatr |
W 80 dni dookoła świata. Tam
i z powrotem

1, 2 czerwca, godz. 9.30, 12.30 (Dzień
Dziecka)
3, 4 czerwca, godz. 17.00

Wujek.81. Czarna ballada

Biuro obsługi widzów:
tel. 32 258 89 67
e-mail: bow@teatrslaski.art.pl
www.teatrslaski.art.pl

8, 9 czerwca, godz. 19.00
10, 11 czerwca, godz. 16.00

Wujek '81. Strajk i pacyfikacja

5 czerwca, godz. 19.00

Spotkanie autorskie. Promocja książki R. Ciupy
i B. Tracza.

#VQRV

1, 2 czerwca, godz. 19.30

Moja Abba

3, 4 czerwca, godz. 18.00
7 czerwca, godz. 19.30 – pożegnanie z
tytułem

Psubracia

10, 11 czerwca, godz. 19.30

Porwanie Europy

17 czerwca, godz. 19.00
18 czerwca, godz. 17.00

Terror

Muzułmany

17, 18 czerwca, godz. 19.00

Sztukowanie. Frida kahlo

Prapremiera dramatu granego w Sali Sejmu
Śląskiego.

3, 4 czerwca, godz. 20.00
6 czerwca, godz. 11.00

Zajęcia dla seniorów z historii sztuki na Scenie
w Galerii. Wstęp 1 zł.

5XAlebertyna

19 czerwca, godz. 17.00
Wstęp wolny

www.katowice.eu

|

INFORMATOR

19

Teatr |
Batory na scenie – laureaci
XXVII Festiwalu Teatralnego
organizowanego przez III LO w
Chorzowie

1 czerwca, godz. 19.00

Wiwisexia, T. Jachimek

2, 4, 17, 18 czerwca, godz. 17.00 i 20.00

Pojedynek, A. Shaffer

TukaWach. (Polska) (Spektakl tylko dla widzów
dorosłych)

Wymuszone piękno.

6 czerwca, godz. 19.00

T.I.T.S. (Czechy, Norwegia)
Spektakl tylko dla widzów dorosłych

Mianujom mie Hanka, A. Lysko

7 czerwca, godz. 19.00

3 czerwca, godz. 19.00		

16 czerwca, godz. 19.00

Cząstki, Joanna Nowicka/
Monika Wachowicz

Na czarno. Naked Girls
Reading

5 czerwca, godz. 18.00

Wernisaż wystawy fotografii, impreza towarzysząca A PART

8 czerwca, godz. 20.00

Scenariusz dla 3 aktorów,
B. Schaeffer

10 czerwca, godz. 19.00		

Cholonek wg Janoscha

11 czerwca, godz. 12.00

Swing

12 czerwca, godz. 19.00
Pożegnanie z tytułem
3 czerwca, godz. 18.00
Spektakl tylko dla widzów dorosłych

Miłość i polityka, P. Sauvil

15 czerwca, godz. 19.00		

Jak umierają zające/Prywatna
inwentaryzacja

Jaromir Nohavica – koncert
urodzinowy

9 czerwca, godz. 21.00		

Koncert dyplomantów
dyrygentury

„Mamo, tato chodźmy na
koncert!”. Muzyczne zoo.

„Co mi w duszy gra?” –
Baśnie i legendy

5 czerwca, godz. 19.00

|

Muzyka |

ul. Sokolska 2
tel. 32 351 17 13 (kasa)
e-mail: kasa@filharmonia-slaska.eu
www.filharmonia-slaska.eu

Dzień Dziecka w Filharmonii

1 czerwca, godz. 9.30, 12.00 i 17.00

Orkiestra Symf. Filharmonii Śl.
B. Jarmołowicz – dyr., J. Kotlarski – śpiew, R.
Gowarzewska – prelegentka
W programie: muzyka z seriali i filmów dla
dzieci

Muzyczne obrazki

4 czerwca, godz. 18.00

4 czerwca, godz. 16.00, studio koncertowe
Polskiego Radia, ul. Ligonia 29

28 czerwca, godz. 17.00, sala Parnassos,
Biblioteka Śląska, pl. Rady Europy 1

Śląska Orkiestra Kameralna, Chór Filharmonii Śl.
A. Buryjan – dyr., A. Kujawa – dyr.
Studenci Instytutu Wokalistyki AM w Katowicach:
D. Kołodziej – sopran, K. Bień – tenor, P. Ślusarz –
bas, J. Wolanin – przygotowanie chóru
Program: F. Schubert – Msza G-dur D.167, F. Mendelssohn-Bartholdy – VII Symfonia d-moll

Zespół wokalny Contento core; M. PiotrowskaBogalecka – dyr., M. Kleszcz, K.Zegarek– ruch,
I. Eckert – chor., A. Kotyl – prow.
Program: A. Koszewski, I. Pfeiffer, R. Czura,
J. Świder, kompozycje ruchowe i zabawy dla
dzieci. Bezpłatne wejściówki dostępne w

E. Biegas – sopran, A. Borucka – mezzosopran,
A. Kruczek – tenor, G. Biegas – fortepian.
Program: F. Nowowiejski („Legenda Bałtyku”),
S. Moniuszko („Straszny dwór”), A. Dvořák
(„Rusałka”). Bezpłatne wejściówki dost.

Wiedeński ogród muzyczny

17 czerwca, godz. 17.00

Zespół Muzyki Salonowej Eleganza
W programie m.in.: J. Strauss, E. Waldteufel,
V. Monti, E. Kalman, J. Fucik, G. Winkler, H.
Crucius, R. Stolz

Koncertowe wykonanie opery
Szczęśliwy podstęp

3 czerwca, godz. 18.00

24 czerwca, godz. 18.00     

Orkiestra Symf. Filharmonii Śl.
M. Kula – dyr., J. Mirucki – kontrabas
Program: C. Ditters von Dittersdorf – Symfonia
D-dur, Grave D-16 (1791), II koncert na kontrabas Es-dur Kr.172; G. Bottesini – II koncert
na kontrabas h-moll; M. Musorgski – obrazki
z wystawy

Śląska Orkiestra Kameralna
Robert Kabara – dyr., S. Olszyńska – Isabella,
T. Dziwisz – Bertrando, K. Zdebel – Batone,
M. Schoppa – Ormondo, D. Opaliński – Tarabotto
Program: G. Rossini – L’inganno felice (Szczęśliwy podstęp)

Muzyka filmowa Wojciecha
Kilara w 85. rocznicę urodzin
kompozytora

Orkiestra Symf. Filharmonii Śl.
Chór Filharmonii Śląskiej
M. J. Błaszczyk – dyr., S. Olszyńska – sopran,
R. Gowarzewska – prowadzenie, J. Wolanin –
przygotowanie chóru
Program: W. Kilar – Suita z filmów K. Zanussiego, temat z filmu „Pianista”, mazur z filmu „Zemsta”, wokaliza z filmu „Dziewiąte wrota”,
tango z filmu „Zazdrość i medycyna, polonez
z filmu „Pan Tadeusz”, Galop z filmu „Cwał”,
suita z filmu „Dracula”

Bliżej muzyki, bliżej siebie.
Muzyczne środy u Bonifratrów

7 czerwca, godz. 17.00		
Kaplica pw. Aniołów Stróżów, Zakon
Bonifratrów, ul. Markiefki 87

Mistrzowie wyobraźni – G.F. Händel, G.Ph. Telemann, J.G. Pisendel, A. Vivaldi
Studenci klas klawesynu i historycznych praktyk wykonawczych Akademii Muzycznej, M.
Raczyński – klawesyn, M. Pastuszka – kier.
artyst., A. Rudzka-Kurdyś – prow.

Środa Młodych – „Silesia
przedstawia”

14 czerwca, godz. 19.30
sala kameralna NOSPR, pl. W. Kilara 1
Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna ARCHETTI, G. Brewińska – prow. Program:
M. Karłowicz, G. Bacewicz, E. Rautavaara,
D. Szostakowicz. Bilety – 1 zł, w kasie NO-

9 czerwca, godz. 19.00

SPR oraz na www.nospr.org.pl

ul. 3 Maja 31a
tel. 32 258 90 49
e-mail: ipium@silesia.art.pl
www.silesia.art.pl
Na koncerty wstęp wolny, za wyjątkiem sali
kameralnej nosrp (bilety – 1 zł)
pełny kalendarz koncertów dostępny w biurze Silesii i na www.silesia.art.pl

w Biurze Silesii oraz telefonicznie.

Biurze Silesii oraz telefonicznie.

Co mi w duszy gra? Muzyka
ludowa

pl. Wolności 12a
tel. 32 206 97 97
e-mail: biuro@camerata.silesia.pl
www.camerata.silesia.pl

Koncert z okazji 500-lecia
Reformacji

2 czerwca, godz. 18.00, kościół
ewangelicko-augsburski Zmartwychwstania
Pańskiego, ul. Warszawska 18
Program: Ryszard Gabryś – Psalm radosny
Dietrich Buxtehude – Ciaccona BuxWV 160
J. S. Bach – Motet Singet dem Herrn ein neues
Lied BWV 225
J. S. Bach – Kantata Nach dir, Herr verlanget
mich BWV 150
Wykonawcy: Zespół Extempore, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia,
Anna Szostak – dyrygent, Wojciech Apel – słowo. Wstęp wolny

Cykl Muzyka Dawna

25 czerwca, godz. 18.00, studio koncertowe
Polskiego Radia, ul. Ligonia 29

9 czerwca, godz. 19.30, Sala Koncertowa
NOSPR

Zespół Contento core; M. Piotrowska-Bogalecka – dyrygent. Program:
F. Nowowiejski, K. Szymanowski, R. Maciejewski, K. Sikorski. Bezpłatne wejściówki dost.

Program: Henry Purcell – Dydona i Eneasz
Wykonawcy: Hofkapelle München, Zespół
Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia
Alexander Liebreich – dyrygent

w Biurze Silesii oraz telefonicznie.

Bilety w kasie NOSPR

20
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Biblioteki |
Seksmisja i inne moje misje

14 czerwca, godz. 17.00
Filia nr 32, ul. Grzyśki 19a

Spotkanie z Olgierdem Łukaszewiczem

ul. Kossutha 11
tel. 32 254 60 98
e-mail: sekretariat@mbp.katowice.pl
www.mbp.katowice.pl

Ślązacy – mniejszość
narodowa, etniczna, indygenna?

Wyobrażenie.

20 czerwca, godz. 17.00
Filia nr 14, ul. Piastów 20
Wernisaż wystawy zdjęć Śląskiej Jednostki Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym

8 czerwca, godz. 17.00
Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47

Spotkanie z prof. Z. Kadłubkiem – pisarzem,
eseistą, komparatystą, kierownikiem Katedry
Literatury Porównawczej UŚ.

Kolumbia – klejnot Ameryki
Południowej

Rowerem przez Syberię

8 czerwca, godz. 17.00
Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21
Relacja Michała Kandefera

¡Hiszpania, por favor!

22 czerwca, godz. 17.00
Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Bogucice
Relacja A. i J. Murzynowskich z podróży po
Hiszpanii.

POZOSTAŁE SPOTKANIA:
Literackie warsztaty polarne
z Magdą Podbylską

6 czerwca, godz. 17.00
Filia nr 16, ul. Wajdy 21

Warsztaty dla dzieci z autorką książek „Tajemnice Świstakowej Polany” i „Tajemnice Zatoki
Delfinów”.

|

Spotkanie z cyklu „Czy to
prawda, że?”

10 czerwca, godz. 11.00

Czy to prawda, że każdy może być kronikarzem swoich czasów? Prof. dr hab. Ryszard
Koziołek opowie o tym, jak napisać książkę.

Spotkania podróżnicze

12 czerwca, godz. 17.00

Szczegóły na stronie: www.bs.katowice.pl.

Biblioteka
Śląska

Wszechnica PAU

20 czerwca, godz. 17.00, Biblioteka Śląska
(sala Parnassos), pl. Rady Europy 1,
Katowice
Prelekcję „Społeczno-patriotyczna i wojskowa
działalność rodu Potockich herbu Pilawa” wygłosi dr hab. Zdzisław Janeczek.

7 czerwca, godz. 17.00
Filia nr 27, ul. Szarych Szeregów 62

Spotkanie z dr. A. Winiarskim – fizykiem, podróżnikiem.

ὁ Ἄρειος πάγος διάλογο – Areopag dialogu. Spotkanie z przedstawicielami Kościołów
goszczących na Akademii.

Klub Dobrej Książki

pl. Rady Europy 1
tel. 32 20 83 740
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl

Cykl „Śląski Witraż”

6 czerwca, godz. 17.00

22 czerwca, godz. 17.00

Kolejną pozycją nominowaną do nagrody Śląski Wawrzyn Literacki jest tom poetycki Marka
K.E. Baczewskiego „Projekt Orfeusz”, który
zaprezentuje Cezary Konrad Kęder.

Dom Oświatowy
Biblioteki Śląskiej

Promocja książki „Literatura niemiecka w publicystyce Wilhelma Szewczyka” i spotkanie
z autorem – dr. hab. Michałem Skopem.

ul. Francuska 12

IX Międzynarodowy Przegląd
Ekslibrisu Drzeworytniczego
i Linorytniczego im. Pawła
Stellera – ogłoszenie wyników

1–30 czerwca

7 czerwca, godz. 17.00

Przegląd służy popularyzacji i kultywowaniu
tradycyjnych technik graficznych – drzeworytu
i linorytu, krzewieniu i podtrzymaniu oznaczania księgozbiorów znakami własnościowymi.

Akademia Ekumeniczna
i Dialogu Międzyreligijnego

8 czerwca, godz. 17.00

Zwiedzanie Gabinetu Alfreda
Szklarskiego
Literatura/Język – warsztaty

1 czerwca, godz. 16.00

Literatura/Grafika – warsztaty

8 czerwca, godz. 10.30

Literatura/Sztuka – warsztaty

9 czerwca, godz. 9.30

Literatura/Taniec – warsztaty

9 czerwca, godz. 12.45

Literatura/Teatr – warsztaty

12 czerwca, godz. 13.00

Literatura/Znak – warsztaty

19 czerwca, godz. 12.30

Konwersatorium Biblioteki
Śląskiej – cykl zajęć dla
seniorów

Dział Integracyjno-Biblioterapeutyczny
Biblioteki Śląskiej, ul. Ligonia 7
Zapisy 32 251 42 21 wew. 233, 234.

Wizjonerka, kompozytorka,
lekarka – rzecz o świętej
Hildegardzie z Bingen”

2 czerwca, godz. 12.00

Historia pracowni złotniczej
Petera Carla Fabergé

6 czerwca, godz. 12.00

Tadeusz Kijonka

9 czerwca, godz. 12.00

Prelekcja o twórczości polskiego (śląskiego)
poety, dziennikarza, autora utworów scenicznych.

Opowieści z góralskiej
bacówki

13 czerwca, godz. 12.00

Koncert dla dzieci

Spotkanie poświęcone dawnej kulturze pasterskiej

Pokaz Sztuki Mężczyzn

Warsztaty tworzenia ozdób
ceramicznych

7 czerwca, godz. 11.30
do 29 września

23 czerwca, godz. 12.00

Cykl poświęcony twórczości artystów działających na Śląsku.

E-learningowe kursy językowe oraz specjalistyczne

MDK |
WYSTAWY
WYSPY Wystawa malarstwa
Anny Marii Kasprzak

do 4 czerwca

Spektrum

ul. Mikołowska 26
tel. 32 251 85 93
e-mail: pm@pm.katowice.pl
www.pm.katowice.pl

Pałacu Młodzieży

1 czerwca, godz. 11.00

Konkursy, Wykłady

Widowisko stworzone przez dzieci i dla dzieci.
Rezerwacja biletów: teatr@pm.katowice.pl

Międzynarodowe Mistrzostwa
PM w Pływaniu, Dzień Dziecka

do 11 czerwca

1–2 czerwca

Ilustracja, grafiki i fotografii: Julia Dyszy, Magdalena Kufel, Magdalena Niemiec, Karolina
Szopa i Agnieszka Zmuda

13 czerwca, godz. 9.30–13.00

Wielka wystawa twórczości
plastycznej wychowanków

Wyprawa w poszukiwaniu talentu

od 16 czerwca do 11 sierpnia

Miejskie Święto Profilaktyki

S.TEATRALNO-KINOWA

23. MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL SZTUK
PERFORMATYWNYCH
A PART
THEATERLABOR BIELEFELD
(Niemcy): „NO. 2” (teatr
wizualny/teatr postdramatyczny)

4 czerwca, godz. 20.00

www.katowice.eu
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Spektakl: „Selfie”

17 czerwca, godz. 17.00

Bilety na: www.kupbilecik.pl

Kolory Miłości: „Kochaj i rób,
co chcesz” Św. Augustyn.

22 czerwca, godz. 17.00

Spektakl taneczny w wykonaniu zespołów PM.
Informacja w sprawie repertuaru sali
teatralno-kinowej tel.: (32) 25 16-431

„AKCJA LATO”
23 czerwca,

godz. 18.00 sala teatralno-kinowa

Występ grupy tańca
nowoczesnego ZPiT
,,Tysiąclatki”

Warsztaty podróżnicze – Armenia

20 czerwca, godz. 17.00

Spotkanie z podróżnikami Markiem Szewczykiem i Kasią Szewczyk-Pustelny.

10 czerwca, godz. 10.00

Koncert ZPiT ,,Tysiąclatki” na
Festynie z okazji Dnia Dziecka

10 czerwca, godz. 16.00

Quiz muzyczny

14 czerwca, godz. 8.15, 9.15, 10.15
3 koncerty dla dzieci przedszkolnych i szkół
podstawowych

Premiera kabaretowa ,,Krótki
kurs piosenki aktorskiej”

22 czerwca, godz. 18.00

Warsztaty kulinarne

23 czerwca, godz. 15.00

Wstęp na wszystkie zajęcia w ramach
„Światowego miesiąca Seniora” jest
bezpłatny. Prosimy o wcześniejsze zapisy
ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

W ramach obchodów XXVII
Dni Bogucic

23 czerwca, godz. 17.00

Podsumowanie projektu „Światowy miesiąc
Seniora”, który zwieńczymy koncertem Brygidy i Roberta Łukowskich.

Koncert inaugurujący Akcję Lato "Close to
Summer": chóru gospel Soul Hunters Gospel
Choir i grupy musicalowej

Koncert plenerowy i festyn

24 czerwca, godz. 16.00, park Bogucicki

Szczegółowe informacje na stronie Pałacu
Młodzieży: www.pm.katowice.pl

Koncert arii operetkowych we
współpracy z IPiUM „Silesia”

25 czerwca, godz. 17.00

Młodzieżowy
Dom Kultury

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

ul. Gliwicka 214
Dzień Dziecka

2 czerwca, godz. 14.00
W programie przedstawienie o Kubusiu Puchatku jakiego nie znacie, gry i zabawy, konkursy.

Koncerty edukacyjne pt. „Quiz
muzyczny”

7 czerwca, godz. 9.00, 10.00

Piknik „Powitanie Lata”

21 czerwca, godz. 16.00

Wystawa prac
pokonkursowych Wojewódzkiego
Konkursu Plastycznego z cyklu
„W Galerii Malarstwa Polskiego”

1 czerwca, godz. 9.00

Spektakl teatralny współorganizowany z ZSS
nr 9 w Katowicach. Wstęp wolny

Popis sekcji nauki gry
na pianinie i gitarze
Wstęp za okazaniem całorocznego
karnetu w cenie 2 zł/os. (katowicka karta
„Aktywny Senior” – 50% zniżki).

II Zawodziański Dzień Bajtla
– wielopokoleniowa impreza
z okazji Dnia Dziecka

20 czerwca, godz. 10.00
w

wykonaniu

„Biesiada dla seniorów”

22 czerwca, godz. 15.30

Warsztaty komputerowe
dla seniorów

1, 8 i 22 czerwca, godz. 14.00

6 i 20 czerwca, godz. 14.30

Wstęp za okazaniem całorocznego
karnetu w cenie 2 zł/os. (katowicka karta
„Nas Troje i Więcej” – 50% zniżki).

Muzykoterapia dla dzieci
i rodziców” – warsztaty

9 czerwca, godz. 18.00

Wstęp: 20 zł/os.

Zajęcia ruchowe z „FIFI FIT”

1, 8 i 22 czerwca, godz. 11.00

EkoWarsztaty

Koncert Galowy – koncert
Śląskiego Ludowego Zespołu
Śpiewaczego „Zawodzianki”
i Zespołu Akordeonistów
„Katowice-Kleofas”

Szczegóły na naszej stronie internetowej:
www.mdkkatowice.pl

6 czerwca, godz. 17.00

ul. Tysiąclecia 5

Zapraszamy szczególnie dziadków z wnukami
do wspólnego zbudowania budek lęgowych
dla ptaków.

10 czerwca, godz. 17.00

– Warsztaty rękodzieła –
pisanie ikon

Wstęp na wernisaż za okazaniem
całorocznego karnetu w cenie 2 zł/os.
(katowicka karta „Aktywny Senior” i „Nas
Troje i Więcej” – 50% zniżki).

2 koncerty dla młodzieży
licealnej i gimnazjalnej oraz
mieszkańców Oś. Tysiąclecia

8 czerwca, godz. 9.00, 10.00

6 i 13 czerwca, godz. 14.00

14 czerwca, godz. 10.00

„Seniorzy w akcji” – warsztaty
dla seniorów

20 czerwca, godz. 12.00

Tym razem zapraszamy Państwa do „Letniej
kuchni poetyckiej”. Wstęp wolny

Kram z pomysłami – warsztaty
rękodzielnicze

28 czerwca, godz. 17.00

Obowiązują wcześniejsze zapisy. Wstęp:
20 zł/os.

Warsztaty fotograficzne
dla Seniorów

2 czerwca, godz. 13.30, 9 czerwca, godz.
16.00

Zajęcia ruchowe z „FIFI FIT”

6, 13 i 20 czerwca 2017r., godz. 10.00

EkoWarsztaty – budki
dla ptaków

13 czerwca, godz. 17.00

Wstęp na wszystkie zajęcia w ramach
„Światowego Miesiąca Seniora” jest
bezpłatny. Prosimy o wcześniejsze zapisy
ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

MDK
„Szopienice-Giszowiec”

W programie: festyn, warsztaty, gry i zabawy
z nagrodami, koncerty. Impreza realizowana
w ramach Inicjatywy Lokalnej. Wstęp wolny

Zawodziańskie gierki:
piłkarzyki, ping-pong, bierki
– gry i zabawy dla dzieci

„Bahnhof”

teatralny

Zajęcia odbywać się będą w środy 7 i 14
czerwca, a 21 czerwca odbędzie się wyjazdowy plener do Cieszyna. Wstęp wolny

3 czerwca, godz. 14.00–18.00, plac
kościelny parafii pw. Opatrzności Bożej

6 czerwca, godz. 18.00

Kolejny spektakl
uczniów X LO

„Historyczny Pejzaż Śląska”
– warsztaty, plener i wystawa
malarstwa w ramach Inicjatywy
Lokalnej

1–30 czerwca, godz. 12.00

Obchody Międzynarodowego
Dnia Dziecka

ul. Gliwicka 214, ul. Tysiąclecia 5
tel. 32 254 11 27
e-mail: mdkkatowice@poczta.onet.pl
mdk.tysiaclecie@poczta.fm
www.mdkkatowice.pl,
www.mdktysiaclecie.pl

ul. Marcinkowskiego 13a

III edycja Konkursu piosenki
przedszkolnej „Trele – morele”
o Puchar Prezydenta Miasta
Katowice

ul. gen. Hallera 28
tel. 32 256 84 53
e-mail: sekretariat@mdk.katowice.pl
www.mdk.katowice.pl

ul. Gen. J. Hallera 28
Dzień Dziecka

1 czerwca, godz. 17.30
Warsztaty szycia pluszaków, wykonywanie
kocich masek i płaskorzeźb z masy solnej,
a także wielkoformatowych rysunków (rezerwacja na warsztaty szycia). Wstęp wolny

„Historia sztuki od A do Z…”

5 i 19 czerwca, godz. 17.00

Cykl wykładów z historii sztuki dla dorosłych
– starożytny Egipt. Wstęp wolny

Koncert pod batutą Stefana
Asburego

11 czerwca, godz. 12.00

Wstęp wolny
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Sztuka zwiedzania

13 czerwca, godz.11.30

Przygotujmy dla tatusiów wyjątkowe prezenty
z wykorzystaniem materiałów z recyklingu.

Oprowadzenie po wystawie – lata 1900-1945
w Muzeum Śląskim. Wstęp wolny

Straszki śląskie – finał
konkursu

Więcej informacji: www.mdk.katowice.pl lub
pod nr. tel. 32/256 84 53

ul. Obr. Westerplatte 10
Ty też możesz zostać
biznesmenem już teraz’

7 czerwca, godz. 10.00

Wykład prowadzi Mateusz Maik – trener biznesu, dyrektor AIP. Wstęp wolny

XXI DNI SZOPIENIC
17 czerwca

Park Olimpijczyków przy ul. 11 Listopada

18 czerwca
Koncer t z okazji uroczystości 95. rocznicy
powrotu Górnego Śląska do Polski.

20 czerwca

godz. 10.00

20 czerwca, godz. 11.00

Dni Kostuchny. Festyn.

24 czerwca, godz. 14.00, Boisko UKS MK
„Górnik”

Piotrowice,
ul. Jankego 136

Cykl warsztatów dla dzieci i wykładów dla dorosłych, poświęcony kulturze, sztuce i historii
Osiedla-Ogrodu.

Giszowiec na krańcach świata

12 czerwca, godz. 18.00

„Stany, ach te Stany!” – spotkanie z podróżniczką Dorotą Miśkiewicz. Bilety: 2 zł

Zapisy w biurze MDK

Otwarty Turniej Brydża

10 czerwca, godz. 9.00

Rezerwat Ochojec
bez tajemnic

Piknik na Manhatanie

15 czerwca, godz. 16.30, Plac przy kościele
pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
XVII parafialny piknik rodzinny na os. Radockiego.

Murcki,
ul. P Kołodzieja 42
Śladami murckowskich Żubrów

8 czerwca, godz. 17.00

Spotkanie Koła Miłośników Murcek.

Festyn Śląski

10 – 11 czerwca, godz. 14.00,
Park murckowski

Muszlownik. Festiwal

Od 26 czerwca zapraszamy do Kostuchny,
Murcek i Podlesia na zajęcia, warsztaty, wycieczki w ramach akcji Lato w Mieście 2017.
Szczegóły na www.mdkpoludnie.com.

Kostuchna,
ul. Żeleńskiego 83
Warsztaty na Dzień Ojca

9 czerwca, godz. 17.00

Kameralny ale bardzo głośny festiwal muzyki
alternatywnej.

Festyn Parafialny

18 czerwca, godz. 14.00, Plac przy kościele
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Zarzecze,
ul.P. Stellera 4
Turniej crossmintona

8 czerwca, 17.00

Otwarty turniej szybkiej odmiany badmintona.

Piknik rodzinny

24 czerwca, godz. 15.00
Powitanie lata z sąsiadami.

Wernisaż wystawy
– „Nie z tej ziemi”

2 czerwca, godz. 18.00,
Galeria „Za SZYBĄ”

Autor: Łukasz Cyrus. Wstęp wolny

Dni Wełnowca-Józefowca

3 czerwca, godz. 17.00

Festyn dzielnicowy przy ul. Kotlarza. Wstęp
wolny

Koło Miłośników Godki i Pieśni Śląskiej zaprasza na spotkanie przy ognisku z Markiem Moskałą z zespołu „Chłopcy z Łazisk”.

Wieczory Muzyczne

17 czerwca, godz. 17.00

„W pogoni za marzeniami” – koncert Tercetu
Pasjonata. Wstęp wolny

Kraina Rękodzieła

20 czerwca, wręczenie nagród godz. 10.00
Dzień Integracji z osobami niepełnosprawnymi
Warsztaty ceramiczne, warsztaty decoupage.
Zapisy

Dzień Rodziny

2 czerwca, godz. 18.00

17 czerwca, godz. 17.00, Park murckowski

ul. Boya-Żeleńskiego 83
tel. 32 209 47 72
e-mail: mdk@mdkpoludnie.com
www.mdkpoludnie.com

11 czerwca, godz. 17.00, Restauracja
„Stodoła”

Otwarte warsztaty ceramiczne
dla dorosłych

Plac Pod Lipami 1

7 czerwca

Fojera z Markiem Moskałą

Uczennice Gim. nr 19 zapraszają na pokaz
mody prezentujący zmiany zachodzące w
ubiorze od lat 20-tych do 50-tych XX wieku.

Zajęcia plenerowe z przyrodnikiem – Łukaszem
Fuglewiczem.

Przystanek Giszowiec

3 czerwca, godz. 15.00, Stadion
„Podlesianki”

1 czerwca, godz. 18.00

10 czerwca, godz. 10.00

1 czerwca

Dni Podlesia

Moda ponadczasowa

Uroczystości złożenia kwiatów pod Pomnikiem
Powstańca Śląskiego w Szopienicach

Bajtle na pokład – Giszowiecki
Dzień Dziecka

Podlesie, ul.Sołtysia 25

24 czerwca, godz. 16.00

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

Prezentacje taneczne zespołów z MDK „Koszutka” filia „Dąb”.

MDK „Ligota”

Ul. Grażyńskiego 47
Cyberholik

2 czerwca, godz. 18.00
Interaktywny spektakl przygotowany przez młodzież.

Dni Koszutki
– Festyn dzielnicowy

4 czerwca, godz. 14.00,
przy ul. Wyszyńskiego

W programie m.in.: gry, zabawy i konkursy dla
dzieci oraz inne atrakcje dla rodzin, występy,
koncert

Klub Podróżnika – Kostaryka

6 czerwca, godz. 17.00

Spotkanie z Iwoną Żelazowską, dziennikarką,
muzykiem i podróżnikiem. Wstęp wolny

Cykliczne koncerty

11 czerwca, godz. 17.00

ul. Franciszkańska 33
tel. 32 252 32 34
e-mail: mdk@mdkligota.dt.pl
www.mdkligota.dt.pl

Spotkanie z Zbigniewem
Wieczorkiem

5 czerwca, godz. 18.00, Galeria pod Łukami
Spotkanie ze Zbigniewem Wieczorkiem, współautorem książki „Stan racji”.

Spotkanie Koła Miłośników
Śląskiej Pieśni

7 czerwca, godz. 18.00, Galeria pod Łukami

Pora dla Seniora

8 czerwca, godz. 11.00-13.00,
Sala kameralna im. prof. K. Szafranka

Recital fortepianowy w wykonaniu Andrzeja
Wiercińskiego. W programie: Bach-Busoni,
L. van Beethoven, F. Chopin.

W czasie spotkania odbędą się zajęcia muzyczno-ruchowe. Udział bezpłatny

Poetycka Noc Świętojańska

9 czerwca, godz. 17.00, Park NaukowoTechnologiczny Euro-Centrum, ul. Ligocka 103

W programie ogłoszenie wyników XVIII Ogólnopolskiego Turnieju Jednego Wiersza oraz koncert w wykonaniu zespołu – Beltaine.

Udział mażoretek „Akcent” i zespołu wokalnotanecznego „Nutki”.

Cykliczne koncerty
na Koszutce

14 czerwca, godz. 11.00, Galeria pod
Łukami

Koncert plenerowy zespołu Early Birds.

Spotkanie dla seniorów. Udział w zajęciach jest
bezpłatny

20 czerwca, godz. 17.00

26 czerwca, godz. 17.00

ul. Krzyżowa 1
tel. 608 549 089, filiadab@mdkkoszutka.pl

Piknik z Nauką i Kulturą

„Koło Miłośników Śpiewu”

Ligota i Ziemia Pszczyńska
w powieściach Jana Witaszka

15 maja, godz. 18.00, Galeria pod Łukami
Spotkanie z Janem Witaszkiem.

www.katowice.eu
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|Umowa GKS Katowice z Hetmanem|

Od maja szachiści Hetmana Katowice grają w barwach GKS-u Katowice.
Na mocy umowy GKS GieKSa Katowice S.A. udostępniło HETMANOWI prawo do korzystania z nazwy i herbu klubu. To oznacza, że w rozgrywkach drużynowych szachiści będą występowali pod szyldem WASKO HETMAN GKS
Katowice.
Założony w 1975 r Hetman to jeden z najsilniejszych polskich klubów szachowych, wielokrotny medalista drużynowych mistrzostw
Polski. Po wiele indywidualnych sukcesów sięgali też zawodnicy reprezentujący barwy klubu m.in. Dawid Gajewski, Kamil Mitoń, czy
Bartosz i Monika Soćko.
– Ta umowa to kolejny krok w budowie
silnego GKS-u Katowice, którego sportowcy
mają reprezentować wiele dyscyplin. Jesteśmy
zadowoleni, że do piłkarzy, piłkarek, siatkarzy,
hokeistów i tenisistów dołączają teraz szachiści. Z całą pewnością przyczyni się to do jeszcze większej popularyzacji marki naszego klubu – podkreśla Wojciech Cygan, prezes GKS
-u Katowice.
– Podpisanie umowy wynika z realizacji planu nakreślonego przez władze miasta.
W ten sposób nawiązujemy też do tradycji, bo
przed laty w GKS-ie Katowice funkcjonowała
przecież sekcja szachowa - przypomina Tadeusz Szafraniec, prezes HETMANA.
Podpisanie umowy o współpracy nastąpiło 3 maja.
(gks katowice)

fot.D Czerwoński

Szachiści w barwach GKS

|Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy GKS Katowice|

|Sukces małych katowiczanek|

fot. gks

Mistrz z Katowic podbije Europę?

Zapaśnik GKS-u Katowice stanął na najwyższym stopniu podium Mistrzostw
Polski juniorów. Teraz Marcel Kasperek skupia się na przygotowaniach do
występu w Mistrzostwach Europy.
Cała plejada zapaśniczej historii GKS-u Katowice śledziła występy Marcela Kasperka podczas Mistrzostw Polski juniorów, które odbyły
się w kwietniu w Radomiu. W obecności swojego trenera - Jerzego Kopańskiego, a także Andrzeja Suprona, Stanisława Krzesińskiego i Jana
Średniewskiego, Marcel Kasperek pewnie wywalczył złoty medal, dołączając do galerii medalowej GKS-u Katowice.
Nie był to pierwszy sukces Marcela w tym

roku. W lutym wziął udział w Pucharze Polski
seniorów oraz Pucharze Polski młodzieżowców.
Wśród seniorów uplasował się na 3. miejscu, natomiast w rywalizacji z młodzieżowcami (U23)
przegrał dopiero w finale. Przed mistrzem z Katowic jeszcze turniej w Rumunii, ale najważniejszym wydarzeniem będą Mistrzostwa Europy,
które odbędą się 27 czerwca - 2 lipca w Dortmundzie. Marcel nie ukrywa, że chce pokazać
się na nich z jak najlepszej strony. Czy nawiąże
do sukcesów medalowych swoich starszych kolegów również na arenie międzynarodowej? W
Zapaśniczym Uczniowskim Klubie Sportowym
GKS Katowice wszyscy w to wierzą.
(Michał Sowiński.)

10-latki z KKS Katowice najlepsze
w Polsce
Cała Polska widziała – dzięki bezpośredniej transmisji telewizyjnej –
jak zespół KKS Katowice wygrywa
mecz finałowy XVII edycji turnieju Z podwórka na stadion o puchar
Tymbarku w kategorii U10 dziewcząt. Z gratulacjami od razu pospieszył prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej Henryk Kula. Podopieczne Krzysztofa Witka i Tomasza Nawrockiego w fazie pucharowej na bocznych
boiskach Legii nie miały sobie równych, o
czym świadczą wyniki 13:0 w ćwierćfinale z SP 4 Namysłów – mistrzem województwa opolskiego i 6:1 w półfinale z UKS SMS
Łódź – najlepszym zespołem z województwa łódzkiego. Ten zwycięski marsz doprowadził drużynę KKS Katowice do finału na
Stadionie PGE Narodowym, gdzie rozegrała finał z Beniaminkiem Krosno.
Mecz był godny miana finału. Już w 1.
minucie Zuzanna Witek, jak przystało na

kapitana i liderkę zespołu, strzeliła pierwszego gola, ale rywalki nie dały za wygraną
i w 18 minucie wyrównały. O mistrzostwie
zadecydowały więc karne, w których Zuzia... stanęła w bramce i obroniła strzał w
drugiej serii, a ponieważ Alicja Wojas, Paulina Kociuba strzelały bezbłędnie, to o mistrzostwie decydował strzał w trzeciej serii. Do piłki podeszła Zuzia i po jej trafieniu wszystko było już jasne. Katowiczanki
wygrały 3:1 i w nagrodę jeszcze raz przyjadą do Warszawy na mecz eliminacji mistrzostw świata Polska - Rumunia.
Tytuł wywalczony został w składzie:
Urszula Kopacz - Michalina Thann, Paulina Kociuba, Nikola Młynek, Zuzanna Witek, Alicja Wojas, Wiktoria Stalmach oraz
Michalina Czakańska, Marcelina Urbanik i
Michalina Kopcik.
(Uczniowski Kobiecy Klub Sportowy
Katowice)
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Wiosenne miesiące w GKS-ie Katowice
kojarzą się kibicom głównie z końcówką rywalizacji w sezonie pierwszej ligi
piłkarskiej. Choć hokeiści i siatkarze
już kilka tygodni temu zakończyli swoje rozgrywki, to w obu przypadkach
praca również wre na całego. Trwają
bowiem budowy drużyn, które w przyszłym sezonie mają wykonać progres.
Spektakularnych wzmocnień dokonała drużyna TAURON KH GKS-u Katowice.
W maju do drużyny dołączyli reprezentanci Polski – Kamil Kosowski, Dariusz Gruszka,
Tomasz Malasiński czy Patryk Wronka. Ten
ostatni uznawany jest za największy talent polskiego hokeja, który po sezonie spędzonym w
Orli Znojmo był zasypany ofertami. Wybrał
jednak tę z Katowic. – W Katowicach buduje się coś nowego i naprawdę fajnego. Myślę, że można oczekiwać od nas już teraz, że

fot. gks

Wielosekcyjna GieKSa rośnie w siłę

drużyny, która w następnym sezonie ma walczyć o strefę medalową. – Chcemy budować
silny hokej w Katowicach i wszystkie nasze
działania są ku temu skierowane. W tym roku
udało się wcześniej rozpocząć budowę składu i w przyszłym sezonie chcemy walczyć o

będziemy chcieli wygrać z każdym zespołem
w lidze – powiedział Patryk Wronka po podpisaniu kontraktu.
W kolejnych dniach do drużyny dołączyli młodzi hokeiści – Bartosz Fraszko i Mateusz Studziński, a to nie koniec wzmocnień

czołową czwórkę – podsumował Przemysław
Plisz, prezes TAURON KH GKS Katowice.
Sporo działo się również w siatkarskiej
sekcji GKS-u Katowice. Umowy z zespołem
przedłużyła większość zawodników, a drużynę wzmocnili słowacki środkowy Emanuel Kohut oraz rozgrywający Marcin Komenda,
który został powołany do składu reprezentacji Polski na Ligę Światową. Komenda wraz z
20 innymi kadrowiczami od 8 maja przygotowywał się do sezonu reprezentacyjnego. Podczas zgrupowania mógł czerpać z dużej wiedzy Piotra Gruszki. Trener GKS-u Katowice
został bowiem asystentem selekcjonera Ferdinando De Giorgiego. – Trener przedstawił mi
swój pomysł na reprezentację i okazało się, że
w bardzo podobny sposób podchodzimy do
tego tematu. Chcemy stworzyć mocną grupę
z charakterem i swoją tożsamością – przyznał
Piotr Gruszka.
(Jakub Bochenek)

|Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn|

|Niedaleko Spodka powstała Aleja Gwiazd|

Polski. Mecz odbędzie się w ramach
Ligi Światowej.
Nie przez przypadek tuż obok Spodka powstała Aleja Gwiazd Siatkówki. Odciski swoich dłoni pozostawiło sześciu zawodników naszej reprezentacji - Andrzej Wrona, Michał
Kubiak, Łukasz Kadziewicz, Marcin Możdżonek, Paweł Zatorski i Karol Kłos. Na ul. Korfantego pojawiła się też ławka, na której można usiąść obok repliki pucharu Mistrzostw
Świata z 2014 r.
(JG)

fot. umk

Katowice od lat są jedną ze stolic światowej siatkówki, a arena Spodka – zarówno wśród kibiców, jak i zawodników – dawno zyskała miano legendarnej. Dlatego siatkarskie gwiazdy
z przyjemnością do nas przyjeżdżają,
by demonstrować swoje najlepsze zagrania. Katowice uchodzą za prawdziwą mekkę dla siatkarzy i to nie tylko
w opinii zawodników z rodzimego podwórka. Dość przypomnieć, że już 16
czerwca w Spodku zagra reprezentacja

fot. a. zmełty

Odciski dłoni siatkarskich sław „Kato Volley”. Znamy
tuż obok Spodka
zwycięzców!

Siatkarz GKS Kacper Stelmach na treningu z młodzieżą.

W Alei Gwiazd pojawiły się odciski dłoni sześciu siatkarzy. W przyszłości pojawią
się kolejne.

Drużyna reprezentująca Gimnazjum
nr 4 zwyciężyła w wielkim finale „Kato
Volley”. Rozgrywki odbyły się w ostatni
weekend maja w ośrodku w Szopienicach. „Kato Volley” to akcja społeczna
w ramach promocji wielkiego wydarzenia sportowego, jakim będą Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn Eurovolley Poland 2017. Celem
projektu była aktywizacja młodzieży gimnazjalnej oraz promocja pięknej dyscypliny, jaką
jest siatkówka. Organizatorami było miasto
Katowice i Polski Związek Piłki Siatkowej. Akcja była realizowana przy współpracy z GKS

GieKSa Katowice S.A. Pod okiem trenerów
(nauczycieli wychowania fizycznego) dziesięcioosobowa reprezentacja szkoły przygotowywała się do turnieju finałowego. W każdej
ze szkół pojawił się też zawodnik siatkarskiej
sekcji GKS-u Katowice, który przeprowadził
profesjonalny trening oraz przekazał młodzieży cenne wskazówki dotyczące gry w siatkówkę. W akcji brało udział 10 gimnazjów. W finale zagrało 100 zawodników. Wcześniej (luty,
marzec) odbyła się podobna akcja społeczna
„Zagraj w Spodku”, w którą były zaangażowane szkoły podstawowe.
(UMK)

