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Sukcesy uczniów
z Katowic
Ostatnie tygodnie były czasem sukcesów
uczniów z Katowic. Uczennice Gimnazjum
18 wywalczyły wicemistrzostwo świata szkół
w siatkówce plażowej, uczniowie z Zespołu
Szkół Poligraficzno-Mechanicznych wygrali
ogólnopolskie konkursy, a ci z Liceum
im. J. Paderewskiego znaleźli się w gronie
nagrodzonych medalami „Młody Bohater”.
Więcej - s. 2, 6, 7

Budżet obywatelski
zmienia miasto
Tym razem na Giszowcu, gdzie – dzięki
mieszkańcom, którzy zagłosowali w budżecie
obywatelskim – zrewitalizowano skwer
pomiędzy ulicami Barbórki i Wojciecha.
Natomiast w Ligocie będzie można pooddychać
morskim powietrzem! Urząd Miasta
zaprezentował projekt tężni solankowej, która
powstanie w parku Zadole. Ta inwestycja
zwyciężyła w ubiegłorocznej edycji budżetu
obywatelskiego.

Nowe baseny w Katowicach
coraz bliżej

Więcej – s. 4

Miasto tego lata
nie zaśnie
W Katowicach nadchodzące lato wypełnione
będzie muzyką, sportem, zabawą. W mieście
zapanuje prawdziwie wakacyjny klimat. Liczne
imprezy sprzyjać będą wyjściom z domu. Jakie
to wydarzenia?
Więcej – s. 10–11

P

rzedstawiciele Urzędu Miasta podpisali umowy z firmą NDI
SA z Sopotu na budowę dwóch
basenów miejskich zlokalizowanych w Szopienicach i na Brynowie. Oznacza to, że wkrótce ruszą prace w terenie.
Koszt realizacji basenu w Szopienicach-Burowcu przy ulicy Konnej wyniesie 24,1 mln
zł brutto, natomiast w przypadku obiektu
położonego na Brynowie przy skrzyżowaniu
ulic Kościuszki i Zgrzebnioka będzie to 25,2
mln zł. Wykonawca na realizację tych inwestycji ma 22 miesiące.
– Budowa basenów to jedna z moich najważniejszych obietnic wyborczych, którą zawarłem w „Umowie z mieszkańcami Katowic”,

i regularnie informowałem o działaniach w tej
sprawie. Zależy mi na tym, by całe rodziny
mogły aktywnie spędzać czas wolny. Dlatego w projektach basenów znajdują się m.in.:
6-torowy basen sportowy o wymiarach 25 ×
16 m, basen do nauki pływania, brodzik dla
dzieci wyposażony w atrakcje, trybuny dla widzów, zjeżdżalnia, siłownia, sauny – wylicza
prezydent Katowic Marcin Krupa. – 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 nieprzekraczającej 5 kilometrów od domu – czyli kilkunastu

minut jazdy samochodem, komunikacją miejską lub rowerem – mówi prezydent.
Przy każdym kompleksie basenowym powstaną również sklep z punktem kawowym oraz
część sportowa – z pełnowymiarową halą sportową, siłownią i salą fitness. Zagospodarowane zostanie ponadto otoczenie basenów. Pojawią się
urządzona zieleń, ławki, stojaki rowerowe, parkingi dla aut osobowych oraz autokarów. Każdy
z basenów będzie objęty inteligentnym monitoringiem miejskim.
Trzeci z planowanych basenów będzie zlokalizowany na Ligocie-Zadolu przy ul. Wczasowej.
Aktualnie trwa procedura przetargowa mająca na
celu wyłonienie wykonawcy tego obiektu.
(red)

10 propozycji na lato
Lato w mieście może być równie
ekscytujące jak ciekawy wyjazd. Można się
o tym przekonać w Katowicach. Mamy kilka
propozycji – będzie coś dla osób aktywnych
i tych, którzy wolą poleniuchować.
Więcej – s. 12–14

Tour de Pologne
Już niebawem rozpoczyna się największa
impreza kolarska w Polsce – 74. Tour de
Pologne. W niedzielę 30 lipca do Katowic
ponownie przyjadą czołowi kolarze świata.
Więcej – s. 24
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|Sukcesy|

gimnazjów w siatkówce plażowej. Jak wspomina te chwile trenerka Ewa Ciesielska, było
dużo radości, ale i obawy o to, co będzie dalej.
– Bardzo cieszyłam się ze zwycięstwa dziewczyn, ale już wtedy wiedziałam, że kolejny etap
to mistrzostwa, które odbywają się na drugim
końcu świata. Bałam się jednak o tym mówić
na głos. Nie chciałam budzić nadziei, bo co, jeśli ze względów finansowych nie udałoby nam
się polecieć? – podkreśla Ewa Ciesielska.
– Gdy usłyszałyśmy, że mamy awans, a zawody odbywają się w Papeete, zrobiłyśmy tylko wielkie oczy. Byłyśmy szczęśliwe, ale dopiero wtedy zdałyśmy sobie sprawę, jakie wyzwanie przed nami stoi– mówi Natalia Ciesielska.
Organizacja wyjazdu zaczęła się już po
powrocie do szkoły, we wrześniu ubiegłego
roku. Pierwszą wpłatę ma konto dziewczyny otrzymały od Rady Rodziców. – Dyrektorka szkoły Beata Skuza powiedziała nam wtedy, że jak wygrałyśmy, to nie ma innej opcji –
musimy lecieć. To dało nam impuls do szukania pieniędzy. Wtedy też zaczęła się walka
z czasem – dodaje Ewa Ciesielska.
By polecieć do Papeete, dziewczyny musiały zgromadzić ponad 50 tys. zł. Kosztowny
był nie tylko sam przelot samolotowy czy zakwaterowanie na miejscu. Jadąc na mistrzostwa świata, musiały mieć parę kompletów
identycznych strojów.
– Duże wsparcie otrzymaliśmy nie tylko
od Rady Rodziców, ale i Urzędu Miasta Katowice, który pomógł nam nawiązać kontakty. Udało się zorganizować koncert charytatywny czy zlicytować piłkę z meczu gwiazd
z pożegnania Pawła Zagumnego z reprezentacją. Pomogło nam tyle osób, że nie sposób
ich wymienić – dodaje Ewa Ciesielska.

Po latach ciężkich treningów Martyna Cholewa, Zosia Człowiek i Natalia
Ciesielska wywalczyły wicemistrzostwo świata szkół w siatkówce plażowej na zawodach w Papeete, stolicy Polinezji Francuskiej. Duży wkład
w sukces wniosła trenerka Ewa Ciesielska, a wsparcie wielu osób pomogło dziewczynom wyjechać na
drugi koniec świata.
Wszystko zaczęło się od ubiegłorocznej
wygranej. W lipcu 2016 r. Natalia, Martyna
i Zosia zdobyły tytuł mistrzyń Polski młodziczek w siatkówce plażowej. Następnie okazały
się najlepszymi zawodniczkami wśród wszystkich uczennic i zdobyły tytuł mistrzyń Polski

| Chcesz wiedzieć więcej?|
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Finał na drugim końcu świata
– Gdy leciałyśmy do Papeete, to naszym
marzeniem było zagrać w finale. Z każdym
fot. gimnazjum nr 18
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Grały jak równy z równym

Martyna Cholewa, Natalia Ciesielska, Zosia Człowiek – wicemistrzynie świata

meczem rósł apetyt na mistrzostwo, bo kolejne zwycięstwa dodawały nam wiary w nasze
umiejętności – mówi Natalia.
W samym finale dziewczyny zmierzyły
się z Brazylijkami. Jak zgodnie wspominają
– grały jak równe z równym. W pierwszym
secie meczu finałowego mistrzostw świata szkół wygrały Brazylijki, ale w drugim to
katowiczanki były górą. W tie-breaku lepsze
okazały się Brazylijki.
– Przegrać z takim zespołem to nie wstyd.
W szczególności, że do mistrzostwa zabrakło
nam naprawdę niewiele. Ale myślę, że nikogo
nie zawiodłyśmy, przed mistrzostwami trenowałyśmy bardzo ostro i dałyśmy z siebie
wszystko – podkreśla Natalia.

Jak dodaje trenerka Ewa Ciesielska, ten
medal to efekt wielu lat pracy. – Byłam z nich
bardzo dumna. Dziewczyny zaczęły razem
grać w siatkówkę już w czwartej klasie szkoły
podstawowej. Z roku na rok przybywało doświadczenia i umiejętności. Przychodziły też
powołania – najpierw do kadry Śląska, potem do kadry Polski. Teraz nie mogą osiąść
na laurach, bo są oceniane jako wicemistrzynie świata – mówi Ewa Ciesielska.

Nocne kibicowanie
Najwierniejszymi kibiciami Martyny, Natalii
i Zosi okazali się przyjaciele ze szkolnych ławek.
To oni gorąco oklaskiwali swoje koleżanki, które walczyły na boisku o każdy punkt. W Gimnazjum nr 18 na Kostuchnie młodzież zebrała
się na sali gimnastycznej, by wspólnie oglądać
mecz i dodawać otuchy zawodniczkom. – Trzeba zaznaczyć, że różnica czasu między Polską
a Papeete wynosi 12 godzin. Uczniowie zarywali nockę tylko po to, by być z nami. To zaangażowanie było bardzo wzruszające i budujące
– mówi trenerka dziewczyn.
Z dziewczyn dumna jest również dyrektorka Gimnazjum nr 18 Beata Skuza. – Dziewczyny są świetnym przykładem dla naszych
uczniów. To one pokazują, że warto walczyć
o marzenia. Udowadniają, że jeśli tylko mocno pracujemy, możemy osiągnąć wszystko –
dodaje Beata Skuza.
Ich dokonania zostały docenione również przez prezydenta Katowic Marcina Krupę. Natalia Ciesielska i Martyna Cholewa
otrzymały nagrody w dziedzinie sportu w kategorii sportowa nadzieja Katowic.
Ale jak mówią zgodnie dziewczyny –
to jeszcze nie koniec, bo plany na przyszłość
to dalsze treningi. I już myślą o kolejnych mistrzostwach świata, które za dwa lata odbędą się
we Włoszech. My mocno trzymamy kciuki!
(aleksandra zmełty)
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|Szczyt klimatyczny ONZ|

O Katowicach usłyszy
cały świat
Konferencja o zmianach klimatycznych
w sercu Śląska to doskonała okazja, by pokazać w skali globalnej, jak wiele w Katowicach
podejmowanych jest starań na rzecz ochrony
klimatu i jakie sukcesy na tym polu już osiągnęliśmy przez ostatnie kilkanaście lat. Warto dodać, że relacje medialne z poprzednich
szczytów klimatycznych obiegają cały świat, a
decyzje tam zapadające mają kolosalne znaczenie praktycznie dla wszystkich krajów
globu. – Katowice to unikalne miejsce na mapie Polski, które jest wzorcowym przykładem
dynamicznej przemiany z regionu przemysłowego w nowoczesną metropolię. Kluczem
do sukcesu jest konsekwentne realizowanie

Wiosną do Katowic przybyła delegacja ONZ, która oceniała miasto jako potencjalnego gospodarza szczytu w 2018 r. W czasie
wizyty goście zwiedzili m.in. MCK, Spodek, NOSPR. Delegaci sprawdzali też bazę hotelową i dostępność komunikacyjną
miasta.

strategii opartej na takich dziedzinach, jak
kultura, sport, turystyka biznesowa czy rewitalizacja obszarów zdegradowanych i tworzenie nowych terenów rekreacyjnych. Od początku wierzyłem, że mamy duże szanse, dlatego podjęliśmy to wyzwanie. Dziś pokazujemy, że „nowoczesne Katowice” to nie tylko
slogan, ale realne działania – podkreślił prezydent Krupa.
Z kolei wojewoda Jarosław Wieczorek zaznaczył, że cały nasz region przeszedł ogromną transformację nie tylko ustrojową, ale także przemysłową i technologiczną. – Górny
Śląsk to już nie tylko ciężki przemysł wydobywczo-hutniczy, ale jest to również część regionu, która specjalizuje się w nowoczesnych
technologiach oraz w zawodach wysoce
fot. umk/m.drygas

Zapadła decyzja dotycząca wyboru
miasta, które zorganizuje Szczyt Klimatyczny ONZ (COP24) w grudniu
2018 roku. Przedstawiciele ONZ uznali, że najwięcej atutów, by organizować tak dużą i ważną imprezę posiadają Katowice. – To doskonała wiadomość
nie tylko dla Katowic, ale także dla wszystkich mieszkańców całej powstającej ponaddwumilionowej metropolii. Udowodniliśmy,
że Katowice, jako stolica metropolii mają szereg atutów, by tak dużą imprezę zorganizować. Mamy świetną infrastrukturę transportową, bazę noclegową, największe centrum
konferencyjne w Polsce oraz doświadczenie w organizacji największych imprez rangi
międzynarodowej – mówił tuż po ogłoszeniu
decyzji Marcin Krupa, prezydent Katowic. W
opinii specjalistów najsilniejszym kontrkandydatem stolicy woj. śląskiego był Gdańsk.
Przypomnijmy, że w listopadzie 2016
roku, podczas szczytu klimatycznego w Marakeszu, została ogłoszona decyzja o przyznaniu Polsce prawa do goszczenia szczytu klimatycznego w 2018 r., a już 3 grudnia
prezydent Marcin Krupa złożył ofertę Katowic jako miasta-gospodarza COP24 – bezpośrednio na ręce Jana Szyszki, ministra środowiska. Na początku tego roku do inicjatywy
organizacji COP24 w Katowicach przyłączyli się radni Sejmiku Województwa Śląskiego,
podejmując uchwałę w tej sprawie, a także Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.
Na początku kwietnia do Katowic przyjechała delegacja ONZ, by ocenić potencjał
miasta i całego regionu pod kątem goszczenia
szczytu klimatycznego. Delegaci podkreślali, że stolica woj. śląskiego spełnia wszystkie
niezbędne wymogi dla organizacji szczytu,
a największe wrażenie zrobiła na nich przemiana Katowic w ostatnich latach oraz walka o czyste powietrze. – Jesteśmy dziś wiodącym w kraju ośrodkiem, jeśli wziąć pod uwagę skalę wysiłków przy niwelowaniu skutków
wieloletniej degradacji środowiska. Dlatego chcemy aspirować do roli jednego z ponadregionalnych liderów ekoodpowiedzialności w tej części Europy – dodał prezydent
Marcin Krupa.

fot. umk/s.rybok

Kolejny sukces Katowic

specjalistycznych. Trzeba też podkreślić, że
i ten przemysł ciężki dostosowuje się do realiów ekologicznych. Myślę, że szczyt klimatyczny będzie okazją, by pokazać, że powstająca metropolia ma ogromny potencjał pod
każdym względem, a dbanie o środowisko
i czyste powietrze oraz szeroko rozumiana
działalność proekologiczna będzie jednym z
jej zadań – powiedział wojewoda.

Korzyści dla miasta
i mieszkańców
Organizacja szczytu w Katowicach oznacza
cały szereg korzyści zarówno dla miasta, jak i
dla mieszkańców. – Do stolicy województwa

przybędzie blisko 20 tysięcy osób – w tym
prezydentów, premierów i ministrów z całego świata. Obecność tak wielu gości oznacza
duże zyski dla przedsiębiorców, restauratorów, hotelarzy, taksówkarzy, firm obsługujących wydarzenia konferencyjne. Dodatkowo
Katowice zyskają bezcenną, globalną promocję. Nasze doświadczenia pokazują, że wiele osób odwiedzających Katowice zawodowo
– wraca do nas później prywatnie, by przykładowo z całą rodziną wybrać się do NOSPR
na koncert – powiedział Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta Katowice.
Warto dodać, że w połowie maja Katowice otrzymały tytuł miasta-gospodarza Międzynarodowej Konferencji Antydopingowej,
co potwierdza status Katowic jako miasta,
które prężnie rozwija branżę turystyki biznesowej.
(red)

| TURYSTYKA BIZNESOWA |
116 mln zł – tyle łącznie wydali uczestnicy wydarzeń konferencyjnych i biznesowych w Katowicach
762 000 gości przyjechało do Katowic na wydarzenia z branży turystyki
biznesowej
6300 – tyle wydarzeń biznesowych
i konferencyjnych zostało zorganizowanych w mieście
534 złote – tyle średnio wydawał uczestnik konferencji nocujący
w Katowicach
* Dane za rok 2016
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|Budżet obywatelski|

Kolejna inwestycja w ramach budżetu
obywatelskiego! Tym razem na Giszowcu, gdzie – dzięki mieszkańcom, którzy
zagłosowali w budżecie obywatelskim
– zrewitalizowano skwer pomiędzy ulicami Barbórki i Wojciecha.
W czerwcu prezydent Katowic Marcin
Krupa dokonał oficjalnego otwarcia skweru
zrewitalizowanego w ramach zadania z budżetu obywatelskiego „Przyjemniej na Giszowcu – rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Barbórki i Wojciecha”. O odnowieniu
skweru wnioskowali Joanna i Sebastian Król.
W głosowaniu w budżecie obywatelskim we
wrześniu 2015 roku zadanie zdobyło 360 głosów. – Mieszkańcy zdecydowali, że chcą wrócić tę przestrzeń do życia, zrobić z nieużytku
miejsce, gdzie starsi mogą usiąść, dzieci pobiegać, a kwiaty będą cieszyć oczy – mówi Joanna
Król, wnioskodawczyni projektu.
W ramach rewitalizacji na skwerze ustawiono nowe ławki, kosze na śmieci, 2 bujaki
dla dzieci, 1 stojak na rowery, 16 nowych latarni. Wykonano 516 m2 chodnika i 420 m2
ścieżki z kostki betonowej oraz humusowanie

fot. umk/j.górska

Przyjemniej na Giszowcu

Prezydent Marcin Krupa oraz wnioskodawcy Sebastian i Joanna Król w czasie
oficjalnego otwarcie skweru.

mieszkańców. Efekt partycypacji mieszkańców robi duże wrażenie i powinien być zachętą do dalszej aktywności – mówi prezydent
Marcin Krupa.

terenu na powierzchni 1000 m2. Łączny koszt
projektu to 241,5 tys. zł. – Gratuluję inicjatorom projektu na Giszowcu udanej inwestycji. Budżet jest narzędziem aktywizacji

– Mieszkańcy Giszowca mają świetne pomysły, to nie jest jedyny projekt wybrany i realizowany w budżecie obywatelskim. Oby
więcej takich społeczników, i osiedle będzie
jeszcze piękniejsze i bardziej dostosowane do
tego, czego chcą mieszkańcy – podkreśla Jerzy Forajter, radny z Giszowca.
W czerwcu rozpoczęły się prace finansowane z kolejnej edycji budżetu obywatelskiego – będzie to rewitalizacja tej części skweru, która połączy obecny plac Pod Lipami
z już zrealizowaną inwestycją. Szacunkowy
koszt inwestycji Zakładu Zieleni Miejskiej to
105 tys. zł. Zakończenie inwestycji planowane jest za kilka tygodni. W głosowaniu BO
poparło ją 588 mieszkańców.
Łącznie w ramach budżetu obywatelskiego w Katowicach zrealizowano już ponad 200
zadań za ponad 25 mln zł. – Tak duża kwota przeznaczona na budżet obywatelski wynika z założenia, że mieszkańcy bardzo dobrze
wiedzą, co jest potrzebne w ich otoczeniu –
podkreśla prezydent.
(jg)

|Urząd Miasta zaprezentował projekt tężni solankowej|

wizualizacja modulor architekci

Morski klimat w Katowicach

W naszym mieście będzie można pooddychać morskim powietrzem! Urząd
Miasta zaprezentował projekt tężni
solankowej, która powstanie w parku
Zadole w Ligocie. Projekt zwyciężył w
ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego, uzyskując 15 tys. głosów.
W opinii specjalistów przebywanie w tężni jest pomocne w czasie leczenia schorzeń górnych dróg oddechowych czy nadciśnienia tętniczego. Wszystko to za sprawą powietrza, które
jest nasycone solankowym aerozolem. – Z uwagi na walory zdrowotne tężni chcemy, by jak
najwięcej osób mogło z niej jednocześnie korzystać. Zależy nam też na zastosowaniu wysokiej jakości materiałów. Zdrowie mieszkańców Katowic to dla nas bardzo ważna inwestycja. Dlatego już na etapie projektowania postanowiliśmy, że tężnia będzie większa niż wynikałoby to z projektu zgłoszonego do budżetu
obywatelskiego. Oczywiście pomysłodawca budowy tężni zaakceptował takie zmiany – mówi
Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Rozszerzenie zakresu inwestycji wpłynie na konieczność zwiększenia środków na
ten cel. Koszt budowy tężni wzrośnie z planowanych 2,1 mln zł do 2,6 mln zł. Jednocześnie ze względu na specyficzny charakter tej inwestycji termin jej realizacji został
przesunięty na lipiec 2018 r. Teraz trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu,
który wyłoni wykonawcę obiektu.
– Tężnia solankowa w Katowicach będzie miała 6,9 m wysokości, 37,5 m długości i 11,5 m szerokości – tym samym będzie
jednym z największych tego typu obiektów
w regionie. Tereny przy tężni zostaną wzbogacone o zieleń, a także małą architekturę, która będzie dostosowana także do osób
starszych i niepełnosprawnych. Cieszę się,
że w ramach budżetu obywatelskiego powstają projekty, które są dedykowane dużej
grupie mieszkańców, bez barier oraz mają
realny wpływ np. na nasze zdrowie – dodaje prezydent Katowic.
(wks)

Kolejne zmiany w strefie śródmiejskiej Katowic

Powstanie nowa wizytówka miasta
Wkrótce czeka nas przebudowa
ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej.
Ul. Dworcowa ma być przestrzenią
głównie dla pieszych, z obiektami gastronomicznymi i usługowymi. Z ulicy mają zniknąć samochody. To kolejny etap rewitalizacji centrum miasta. W czerwcu ogłoszono przetarg na
projekt przebudowy ulicy Dworcowej.
– Chodzi o zagospodarowanie ulicy
Dworcowej – w formie placu - na odcinku

od skrzyżowania ulic: św. Jana, Dworcowej
i Kochanowskiego do skrzyżowania ulic:
Mielęckiego, Dworcowej, Mariackiej - wraz
ze skrzyżowaniami. To kolejny element metamorfozy Katowic. Jestem przekonany, że
podobnie jak Strefa Kultury czy Rynek, także ten teren po remoncie będzie zachwycał mieszkańców i turystów – mówi Marcin
Krupa, prezydent Katowic. – Nowy deptak
miejski, podobnie jak to było w przypadku
ul. Mariackiej, ma przywrócić kolejną część

miasta dla pieszych i wpisywać się w naszą
politykę odciążania centrum miasta z ruchu
samochodowego. Ulica po przebudowie będzie wyłączona z publicznego ruchu samochodowego – dodaje prezydent.
Przypomnijmy, że w zeszłym roku odbyły się warsztaty na wykonanie koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej na zagospodarowanie placu przed starym dworcem
kolejowym i urządzenie ul. Tylnej Mariackiej w Katowicach. Zwycięskie opracowanie

stworzyła firma AIR Jurkowscy – Architekci Sp. z o.o. – Dokumentację projektową
wykonawca powinien wykonać w oparciu o
zeszłoroczną koncepcję urbanistyczno-architektoniczną z uwzględnieniem uwag komisji oceniającej warsztaty – mówi Adam
Kochański, naczelnik Wydziału Inwestycji.
Projekt ma być gotowy dziewięć miesięcy
po wyłonieniu wykonawcy.
(red)
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|Straż miejska w Katowicach|

Od tego sezonu strażnicy miejscy
w Katowicach mogą patrolować
miasto na rowerach. Do ich dyspozycji są cztery jednoślady. Zadania
strażników na rowerach nie będą
się różnić od tych, które wypełniają patrole piesze. – Jeżeli dyżurny
dostaje zgłoszenie od mieszkańca i wie, że ma do dyspozycji patrol rowerowy, to wyśle go, jeśli ten
będzie w stanie szybciej dotrzeć
na miejsce interwencji. Ideą patroli rowerowych ma być szybsze dotarcie strażników w wybrane rejony
miasta – mówi Jacek Pytel, rzecznik Straży Miejskiej.
Rower ma tę przewagę nad radiowozem, że w trakcie interwencji można nim
wjechać wszędzie. Jadąc na rowerze, niejednokrotnie można dotrzeć na miejsce
szybciej niż samochodem. Patrol rowerowy pojawia się kilkakrotnie w ciągu dnia
w określonych miejscach. Są to głównie tereny zielone, tereny gromadzenia się dzieci
i młodzieży, gdzie nieraz trudno dojechać
radiowozem.
Jednoślady wyposażone są we wszystkie
rzeczy niezbędne do podejmowania interwencji, od środków łączności po środki bezpośredniego przymusu. Do roweru strażnicy
mogą też zamontować zestaw do udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej i podstawowy sprzęt do ratownictwa wodnego.

fot. sm

Patrole rowerowe Straży Miejskiej

Do dyspozycji strażników są cztery rowery. Dzięki temu mogą szybciej dotrzeć na interwencje.

Patrole rowerowe będą na pewno skuteczne w walce z naruszeniami przepisów prawa takimi jak spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, niezachowanie należytych środków ostrożności przy

trzymaniu zwierząt, zaśmiecanie oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego. Bardzo ważne będą też oddziaływanie prewencyjne i działania profilaktyczne, szczególnie wobec innych rowerzystów. Ponieważ

po Katowicach jeździ coraz więcej rowerzystów, strażnicy na rowerach będą także patrolować główne ciągi rowerowe i zwracać
uwagę na kulturę jazdy.
(straż miejska/red)

| Problemy społeczne|

W wielu polskich i europejskich miastach powstaje dużo sklepów oferujących środki o działaniu psychoaktywnym. Niestety problem nie ominął też
Katowic. Handel dopalaczami stanowi
wyzwanie dla służb miejskich, policji,
władz samorządowych i centralnych.
– Dotychczasowe działania Urzędu
Miasta w zakresie problematyki zażywania środków psychoaktywnych koncentrują
się na wspieraniu działań profilaktycznych
i terapeutycznych – zwraca uwagę Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej. Miasto finansuje programy edukacyjno-profilaktyczne dotyczące dopalaczy oraz marihuany realizowane w szkołach oraz przekazuje dotacje na
funkcjonowanie poradni dla osób używających środków psychoaktywnych, uzależnionych od nich oraz współuzależnionych przy
ul. Warszawskiej 19 (tel. 32 206 82 17). Poradnię prowadzi Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii.
Miasto analizuje różne możliwości podjęcia radykalnych kroków przeciwko handlarzom dopalaczami. Urząd Miasta, Straż
Miejska i Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej, we współpracy z Komendą

fot. policja

Służby miejskie i porządkowe wypowiadają wojnę sprzedawcom dopalaczy

Środki skonfiskowane przez katowicką policję.

Miejską Policji, gromadzą informacje o skargach i interwencjach dotyczących sprzedawania dopalaczy oraz zakłóceń porządku
z tym związanych zanotowanych w budynkach komunalnych sąsiadujących z punktami sprzedaży używek. Po analizie materiału podjęta zostanie decyzja odnośnie wystąpienia do sądu z roszczeniem o obniżenie

wartości nieruchomości, które sąsiadują ze
sklepami z dopalaczami.
Z kolei policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy
Miejskiej Policji w Katowicach skrupulatnie
weryfikują i sprawdzają informacje o miejscach, gdzie rozprowadzane są dopalacze.
W czerwcu katowiccy funkcjonariusze razem

z pracownikami sanepidu oraz funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego skontrolowali miejsca, w których mogą
być sprzedawane dopalacze. Podczas działań
przejęli oni w dwóch sklepach ponad pół tysiąca opakowań substancji psychoaktywnych
mogących powodować zagrożenie dla życia
i zdrowia ludzkiego. Środki te zostaną poddane szczegółowej analizie laboratoryjnej i to od
jej wyników będzie zależało dalsze postępowanie w sprawie.
W dwóch sklepach podczas działań znaleziono łącznie 532 sztuki opakowań produktów. Policjanci interweniowali u właściciela nieruchomości przy ulicy Warszawskiej. W trybie natychmiastowym wypowiedział najemcy umowę najmu lokalu. Z kolei
w przypadku sklepu przy ulicy Tysiąclecia to
pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wydali decyzję administracyjną o zamknięciu lokalu.
– Jesteśmy uczuleni na problem dopalaczy, współpracujemy z policją. Konieczne
jest jednak znalezienie systemowych rozwiązań na szczeblu centralnym – komentuje Jacek Pytel, rzecznik prasowy Straży Miejskiej
w Katowicach.
(policja/jg)
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|Trwa rekrutacja do przedszkoli|

We wrześniu w Katowicach uruchomionych zostanie dziewięć nowych
oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Oznacza to
aż 156 dodatkowych miejsc.
Pięć nowych oddziałów powstanie w Miejskim Przedszkolu nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Koraszewskiego 6, a cztery oddziały - w Miejskim Przedszkolu nr 66 im. Majki Jeżowskiej w Szopienicach przy ul. Brynicy 50. Co
ważne, nowo utworzone miejsca znajdą się zarówno w oddziałach ogólnodostępnych, jak i w
oddziałach integracyjnych. Natomiast w MP nr
41 zostanie otworzony również czteroosobowy
oddział dla dzieci z autyzmem.
Nowe miejsca w przedszkolach będą
otwarte dzięki pozyskaniu finansowania w ramach projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki tym funduszom realizowane
będą także specjalistyczne zajęcia dodatkowe.
Na wychowanków wspomnianych przedszkoli czekać będą atrakcyjne zajęcia z hipoterapii i
dogoterapii, lekcje na basenie, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne. Do
tego nowoczesne pomoce dydaktyczne i specjalistyczne, duży ogród z atrakcyjnie wyposażonym placem zabaw oraz wykwalifikowana
kadra pedagogiczna – to zalety obu przedszkoli. W zajęciach objętych tym projektem będzie mogło wziąć udział łącznie aż 289 dzieci,

fot. umk

Aż 156 dodatkowych miejsc dla maluchów!

w tym również z niepełnosprawnościami.
W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć

udział mieszkańcy Katowic. Po rekrutacji podstawowej na rok szkolny 2017/2018 w

katowickich przedszkolach wciąż pozostaje
430 wolnych miejsc.
(red)

Sięgnij po zawód
Wybór dalszej ścieżki edukacyjnej jest
nie lada wyzwaniem dla młodzieży gimnazjalnej. Katowickie szkoły ponadgimnazjalne zachęcają szeroką ofertą kierunków i możliwością rozwijania zainteresowań. Magistrat corocznie dokonuje
analizy rynku pracy i zapotrzebowania
na specjalistów w danej branży. Na podstawie opracowanych wniosków otwierane są nowe kierunki kształcenia.
Są jeszcze wolne miejsca w niektórych
szkołach. Absolwenci gimnazjów mogą złożyć wnioski w naborze uzupełniającym. Trwa
on od 14 lipca. Proces rekrutacji odbywa się za

pośrednictwem serwisu internetowego slaskie.
edu.com.pl. W tym roku na zlecenie Urzędu
Miasta zrealizowano filmy promujące branże zawodów przyszłości. Spoty promocyjne
„Wybierz zawód przyszłości” zobaczyć można
w serwisie internetowym YouTube na profilu
Katowickiego Oficjalnego Kanału lub na stronie www.katowice.eu w zakładce Edukacja.
Można tam również znaleźć ofertę szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018
według branż, w których kształcą katowickie
jednostki oświatowe.
(Wydział Edukacji)

fot. umk/a. zmełty

|Nabór uzupełniający do szkół ponadgimnazjalnych|

W maju w Katowicach odbyły się targi szkół ponadgimnazjalnych. Ich celem było
przybliżenie uczniom i ich rodzicom oferty szkół oraz ułatwienie podjęcia decyzji
odnośnie dalszej edukacji.

|Sukcesy uczniów Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej|

Indeksy dla najlepszych
Grono finalistów i olimpijczyków
wśród katowickich uczniów wciąż
rośnie! Sukcesy wzmacniają wizerunek szkół, a także są informacją
dla przyszłych uczniów o jakości
kształcenia i możliwości rozwijania
zdolności i zainteresowań w wybranej szkole.

Do grona finalistów dołączyła Natalia
Bogdańska z Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych, która wygrała Olimpiadę Wiedzy o Górnym Śląsku. Tematem przewodnim
konkursu było „Od reformacji do rewitalizacji. Ewolucje i rewolucje na Górnym Śląsku”.
Olimpiada była interdyscyplinarnym, ogólnopolskim konkursem z zakresu geografii,

historii, literatury, sztuki i dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska. Laureatka otrzymała
indeks na Uniwersytecie Śląskim oraz została
nagrodzona wyjazdem do europarlamentu w
Brukseli.
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych może się pochwalić również udziałem w finale Ogólnopolskiego Konkursu

Poligraficznego ucznia III klasy Adama Kaszuby. Konkurs zorganizowany został przez
Politechnikę Warszawską. Adam znalazł się
wśród 15 laureatów, w drodze po indeks pokonując około 800 przeciwników w pierwszym
etapie i 40 w samym finale. Laureaci otrzymali
m.in. indeks Politechniki Warszawskiej.
(red)
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| nagrody|

Zdolna młodzież w Katowicach

12 uzdolnionych uczniów katowickich szkół artystycznych otrzymało nagrody od prezydenta Katowic. – Rozsławiacie już teraz nasze miasto poza jego granicami.
Dziękujemy wam, waszym rodzicom i nauczycielom za wspaniałą pracę – mówił podczas wręczania wyróżnień prezydent Marcin Krupa. Nagrody otrzymali: Karolina
Lubańska, Marcin Rockstein, Krzysztof Lebieżyński z Zespołu Szkół Plastycznych, Małgorzata Rusecka, Wojciech Duda, Julia Odzimek z Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza, Paweł Bywalec, Magdalena Pasoń, Martyna Dziechciarz z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. K.
Szymanowskiego oraz Antoni Kurzeja, Fryderyk Midor i Karol Tomaszewski z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. St. Moniuszki. Wysokość
nagród wynosi 1000 zł dla jednego ucznia. Gratulujemy! (red)

|szkoła podstawowa nr 20|

Warsztaty dziennikarskie w SP 20
|relacja|
szkole w Satoraljaujhely. W czasie pobytu zwiedzały muzea, zamki, oglądały okoliczne zabytki oraz korzystały z wielu atrakcji, np. kąpieli w błękitnej wodzie basenu.
Duże wrażenie na dzieciach wywarła wizyta w miejscowej drukarni. Niezapomniane jednak były chwile wspólnych „rozmów” uczestników z Polski, Cypru, Turcji,

– Jakość podróży mierzy się w liczbie poznanych przyjaciół, a nie w przejechanych kilometrach – powiedziały uczestniczki po powrocie z wyjazdu na Węgry.
W dniach 11–17 czerwca siedem dziewczyn klas VI ze Szkoły Podstawowej nr 20
w Katowicach w ramach programu Erasmus+ spędzało czas w zaprzyjaźnionej

fot. umk

W czerwcu redakcja naszej gazety odwiedziła uczniów załęskiej Szkoły Podstawowej nr 20. Aleksandra Zmełty
i Michał Malina przeprowadzili warsztaty dziennikarskie, podczas których
uczniowie dowiedzieli się, jak na co
dzień wygląda praca dziennikarza. Na
zakończenie młodzież otrzymała „zadanie domowe”, które polegało na przygotowaniu relacji z wycieczki na Węgry, którą uczniowie mieli odbyć w połowie czerwca. Obok zamieszczamy treść relacji przygotowanej przez uczniów
i nauczycieli z SP nr 20.
(MM)

Redakcja Naszych Katowic w SP nr 20

Słowacji, Portugalii, Węgier… gdy umiejętności językowe wspomagane były bogatą
gestykulacją. Był to wyjątkowy tydzień.

(uczniowe szkoły podstawowej nr 20)

|sukcesy uczniów|

Młodzi bohaterowie wyróżnieni
Tegoroczna absolwentka katowickiego X LO im I. J. Paderewskiego Edyta
Sperling oraz uczeń klasy 2e Bartłomiej
Kretkowski zostali laureatami ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Młody Bohater”. Podczas uroczystości medale
otrzymało 21 młodych ludzi z całej Polski. Medale przyznawane są młodzieży za bohaterską postawę i działania na
rzecz ratowania zdrowia i życia.
– Jesteśmy bardzo dumni z postawy Bartka i Edyty, tym bardziej że w wąskim gronie

wyróżnionych z kraju aż dwie osoby są z naszego miasta. Wierzymy, że ich postawa będzie wzorem dla pozostałych uczniów naszej
społeczności – mówi Barbara Nowak, dyrektor X LO w Katowicach.
Uczniowie w ubiegłym roku wykazali się
empatyczną i bohaterską postawą, ratując kolegę, który stracił przytomność na przystanku.
Za swoją postawę i gotowość do niesienia pomocy zostali odznaczeni medalami podczas
uroczystości w jednostce Biura Operacji Antyterrorystycznych w Warszawie.
(red)
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|Wywiad|Z prof. Grażyną Barbarą Szewczyk rozmawia Michał Malina

Katowice na przełomie XIX i XX w.
były miejscem niezwykłym. Przenikały się tu narodowości, religie
i obyczaje. Wspomnienia dawnych
mieszkańców pozwolą nam wrócić
do tego czasu. „Katowice widziane oczami Niemców i Polaków” –
pod takim tytułem ukazała się w tym
roku dwutomowa publikacja zawierająca relacje, wspomnienia i obrazy
literackie dotyczące Katowic, a wybrane przez prof. Grażynę Szewczyk
(pani profesor jest córką Wilhelma
Szewczyka).

fot.s.rybok

„To miasto daje oddech”

Michał Malina: Pierwszy tom opisuje czasy
niemieckie, a drugi – polskie. Cezura roku
1922 dzieli te dwie epoki w historii miasta. W pierwszej części zebrano wspomnienia takich osób jak Richard Holtze, Walter Grünfeld, Fritz Lubrich, Arnold Ulitz i innych. W swoich tekstach opisują oni zapomniane rozdziały historii.
Grażyna Szewczyk: Jestem rodowitą kato-

wiczanką. Całe moje życie jest związane z tym
miastem. Jako germanistka, czyli historyk literatury niemieckiej zagłębiłam się w teksty,
relacje, felietony. Zajęłam się pisarką Valeską
von Bethusy-Huc. Od tego momentu zaczęła się moja fascynacja epoką industrializacji.
Valeska była pierwszą kobietą, która zjechała na dół do kopalni Ferdinand Grube. Bardzo mnie to zainteresowało. Pomyślałam sobie, że tak mało wiemy o niemieckich początkach miasta. Niemieccy twórcy ze środowiska artystycznego czuli wielkie rozczarowanie, kiedy musieli opuścić Katowice. Dało
mi to do myślenia. Już po II wojnie światowej ukazywały się wspomnienia niemieckich
mieszkańców miasta, np. Grünfelda czy Arnolda Zweiga. Starałam się pokazać przynajmniej w skrócie ich przekrój oraz kroniki i pamiętniki – czyli bardzo osobiste spojrzenie na
mijający czas. Z kolei, patrząc na polskich autorów i ich relacje, zauważyłam, że nikt nawet
nie był wstanie powiedzieć, gdzie są ich groby. W publikacji znalazł się też tekst mojego

Prof. Grażyna Barbara Szewczyk

ojca o Katowicach z książki „Bogucice, Załęże et nova villa Katowice”. Łączy on kultury –
niemiecką i polską oraz pokazuje, jak ówcześni ludzie widzieli Katowice, a na koniec prezentuje wędrówkę po najważniejszych punktach i ulicach Katowic.

MM: Jakie były Katowice przełomu
wieków?
GS: To miasto miało urok, przyciągało.

Ludzie, którzy tu przyjeżdżali, czuli się tu
dobrze i swobodnie. W tamtych czasach
z Wrocławia starano się wydostać, ponieważ uważano, że jest tam już za ciasno, i
zawsze udawano się do Berlina. Natomiast wrocławscy urzędnicy, którzy przyjeżdżali do Katowic, bardzo dobrze się
tu czuli. Katowice były młodym miastem
z perspektywami.

MM: Druga część publikacji wprowadza

nas w realia po roku 1922, gdy Katowice znalazły się w Polsce. Teksty literatów
tamtego czasu związanych z Katowicami
pokazują nowe oblicze miasta. Znajdziemy tam relacje m.in. Józefa Piernikarczyka, Ferdynanda Goetela, Melchiora Wańkowicza i innych.
GS: Najtrudniejszym zadaniem było usta-

lenie tożsamości osób, które tu były przed
wojną. Wanda Melcer – dlaczego ona się
tu znalazła? Melchior Wańkowicz – trochę
nieodkryty pisarz, miał przyjaciół na Śląsku, pisał wiele rzeczy pod pseudonimem.
Ustalenie tego było bardzo trudne. Bardzo
wrośnięty był tu Zdzisław Hierowski, który przyjechał do Katowic około 1922 roku
jako nauczyciel. Nie ma nic po nim, żadnej
spuścizny. To jest najgorsze, że pewna generacja odeszła i nie ma już śladów.

|Fabryka Porcelany wraca na Szlak Zabytków Techniki|

Jeszcze nie tak dawno produkowano tu porcelanę. Katowicka fabryka
porcelany rozpoczęła swoją działalność w latach 20. XX w. od produkcji elektroporcelany dzięki braciom
Czuday, którzy byli pierwszymi właścicielami obiektu. Po objęciu udziałów przez koncern Giesche przemianowała nazwę na „Giesche”. To właśnie ta marka trafiła do ludzi i zyskała największą popularność. Po przemianach ustrojowych z początkiem
lat 90. XX w. wyroby produkowane
były pod marką „Porcelana Śląska”.
Po upadku fabryki rozpoczyna się
dalsza część historii.

Pięć lat intensywnej pracy zespołu Fundacji
Giesche zostało wynagrodzone. Fabryka Porcelany w Katowicach wraca na Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Rewitalizacja kompleksu fabryki tchnęła nowe życie w historyczne
mury zakładów. Obecnie to miejsce spotkań i wydarzeń. Odbywają się tu stałe koncerty – muzyki elektronicznej, hiphopowej czy jazzu. W lipcu i
sierpniu wystartuje plenerowe kino letnie. Na terenie fabryki swoje siedziby mają firmy z różnych
branż. Działają tu m.in. galeria sztuki, salon fryzjerski, gabinet dentystyczny i pizzeria. Produkcja
porcelany trwa nadal, w gabinetach manufaktury
porcelanowej kalkarki i malarki zdobią porcelanę,
która trafia na stoły na całym świecie.
(mm)

fot. fundacja gieshe

Nowe życie fabryki porcelany

MM: Książka „Katowice oczami Niemców i Polaków” pozwoli nam przenieść
się w czasie i poznać lepiej nasze młode miasto.
GS: Katowice zawsze były młodym mia-

stem. Nigdy nie były jak np. Kraków. To
miasto daje oddech. Cieszę się z przemian,
które zaszły w Katowicach. Jeszcze 10 lat
temu myślałam, że swoiste centrum Katowic przesunie się w stronę Biblioteki Śląskiej. Patrząc na przemiany, myślę, że znakomitym pomysłem było utworzenie na terenie KWK „Katowice” muzeum, NOSPR
i centrum kongresowego. Co ciekawe, te
obiekty i stary poczciwy Spodek to swoiste
ikony Katowic. Dobrze, że odnowiono Filharmonię Śląską. Patrząc i planując przyszłość, musimy też pamiętać o przeszłości
i całej historii tego miasta.
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|Najnowocześniejszy na świecie pionowy tunel aerodynamiczny|

W katowickim Flyspocie pofruniesz 300 km/h

jednak bardziej zaawansowany technologicznie.
– Katowicka inwestycja to najnowocześniejszy
tego typu obiekt w Europie i na świecie. Oferujemy największą w branży prędkość powietrza,
320 km/h i najbardziej stabilne „spadanie” bez
turbulencji. Podczas projektowania nie poszliśmy na żadne jakościowe kompromisy. Jesteśmy
pewni, że podobnie jak inwestycja pod Warszawą

Flyspot Katowice będzie cieszył się ogromną popularnością zarówno wśród okazjonalnych amatorów latania, jak i wśród profesjonalnych skydiverów – zapewnia Michał Braszczyński, prezes
firmy Aerotunel, operatora tuneli aerodynamicznych Flyspot.
Z obiektu korzystają również profesjonaliści na co dzień uprawiający skydiving, czyli

sport polegający na wykonywaniu ewolucji w powietrzu, w czasie swobodnego spadania, przed
otwarciem spadochronu. Flyspot umożliwia im
treningi bez kosztownych i czasochłonnych lotów samolotem oraz jest miejscem organizacji
prestiżowych wydarzeń tej dyscypliny sportu.
W podwarszawskim obiekcie obywały się m.in.
zawody Pucharu Świata oraz Mistrzostw Polski
w Skydivingu.
– Trening w tunelu aerodynamicznym jest
szybszy niż skoki ze spadochronem i dostępny przez cały rok, niezależnie od pogody. Najbardziej pracowici zawodnicy mogą skoczyć ze
spadochronem maksymalnie osiem razy w ciągu dnia. Każdy skok to około 30–40 sekund swobodnego spadania. Natomiast już jeden dzień
w tunelu aerodynamicznym odpowiada kilku
tygodniom skoków ze spadochronem z samolotu – wyjaśnia Michał Braszczyński.
Katowicka komora lotów ma 4,2 m szerokości, a tunel jest wysoki na ok. 6 pięter (17 metrów). Wysokość całego budynku to 38,5 m,
z czego aż 11 m znajduje się pod ziemią. Obiekt
ma cztery poziomy i oprócz strefy lotów mieści
bar, sale szkoleniowe, pokoje gościnne i symulatory. Inwestycja kosztowała 28 mln zł Jest to już
kolejna rewitalizacja w Katowicach, dzięki której
byłe tereny przemysłowe zyskały drugie życie.
(zit)

centrum medyczne, dwie restauracje, piekarnia, kawiarnia, sklep garmażeryjny, drogeria, pralnia chemiczna, salon optyczny i klinika weterynaryjna. Otwarcie części handlowousługowej zaplanowano na wrzesień br.

sieci dystrybucyjnej, procesów komunikacji oraz prac projektowych. Do końca roku
amerykańska firma chce zatrudnić w mieście 60 specjalistów. Biuro ulokowano w Altusie przy ul. Uniwersyteckiej 13, gdzie zajmuje

600 m² z możliwością podwojenia powierzchni. Rekrutacja pracowników trwa. GBS szuka
przede wszystkim osób z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
(zit)

fot. zit

Gratka dla fanów nietuzinkowych
wrażeń. Przy ul. Chorzowskiej 100
otwarto najnowocześniejszy na świecie pionowy tunel aerodynamiczny. Właściciel obiektu zapewnia, że
z atrakcji mogą korzystać nie tylko
profesjonaliści, ale również amatorzy, w tym nawet kilkuletnie dzieci.
Flyspot, bo tak nazywa się inwestycja
zrealizowana naprzeciwko Tesco, to miejsce, gdzie bez wcześniejszego doświadczenia
w skokach ze spadochronem można odbyć lot
w tunelu pod okiem instruktorów. Sercem budynku jest pionowa konstrukcja w kształcie
tuby z zamkniętą cyrkulacją powietrza. Wykonana została w technologii Indoor Skydiving
Germany, dzięki której zapewniony jest równy i pozbawiony turbulencji ciąg powietrza.
Aparatura Flyspotu pozwala na symulowaną prędkości spadania wynoszącą ponad 300
km/h. Klienci odbywają loty w kombinezonie
i w kasku, wcześniej otrzymując krótkie szkolenie. Inwestor podaje, że swobodne latanie w
tunelu aerodynamicznym jest całkowicie bezpieczne i dostępne niemal dla każdego. Z oferty mogą korzystać już 3-letnie dzieci.
Flyspot w stolicy województwa śląskiego
jest drugą inwestycją firmy w Polsce po budynku w podwarszawskich Morach. Nasz tunel jest

Flyspot

| Na skróty przez inwestycje|

Ostatnia wieża w budowie
Firma Activ Investment z Krakowa rozpoczęła realizację ostatniego etapu inwestycji mieszkaniowej 4 Wieże. 17-kondygnacyjny budynek powstaje przy ul. Chorzowskiej na os. Tysiąclecia. W wieżowcu znajdą się 142 mieszkania o powierzchni od 27 do 100 m², w tym
lokale dwupoziomowe. Dostępnych pozostaje
zaledwie kilkanaście mieszkań, gdyż blisko 80
proc. oferty znalazło nabywców jeszcze przed
rozpoczęciem budowy. Na zlecenie dewelopera roboty przy wznoszeniu budynku wykonuje Grimbud. Stan surowy otwarty obiektu ma
być gotowy do końca czerwca przyszłego roku.
Następnie będą prowadzone prace wykończeniowe. Wieżowiec zostanie oddany do użytkowania w 2019 r.

Więcej handlowego
Bażantowa
Spółka Millenium Inwestycje przygotowuje
się do otwarcia dodatkowej powierzchni Centrum Handlowego Bażantowo. Nowe lokale
powstają na parterze 6-kondygnacyjnego budynku Bażantowo Cube. Obiekt realizowany
jest od końca 2015 r. pomiędzy ulicami Puchały i Bażantów, tuż obok istniejącego centrum
handlowego (ul. Bażantów 2). Kondygnacja o
powierzchni blisko 3,2 tys. m² zostanie podzielona na blisko trzydzieści lokali o powierzchni od 23 do 425 m². Wśród najemców są m.in.

Trzeci Dom w Dolinie
Firma Okam Capital rozpoczęła sprzedaż
mieszkań trzeciego etapu osiedla Dom w Dolinie Trzech Stawów. Inwestycja realizowana
jest przy ul. Sikorskiego 45. Będzie to ostatnia faza projektu, w ramach której wybudowany zostanie jeden 9-kondygnacyjny budynek. Oferta obejmuje 100 lokali o powierzchni od 27 do 166 m². W garażu podziemnym
znajdzie się 140 miejsc postojowych. Budowa
ma ruszyć we wrześniu br. i potrwa do drugiego kwartału 2019 r. Za wykonanie prac będzie
odpowiedzialna firma Hochtief, która wykonała również dwa pierwsze etapy osiedla.
W ramach trzeciej fazy inwestycji powstaną
także boiska, korty tenisowe i plac zabaw.

Finanse Amerykanów
Firma Guardian Industries otworzyła w Katowicach centrum usług wspólnych Guardian
Business Solutions (GBS). Oddział będzie odpowiedzialny za procesy finansowe oraz księgowość wszystkich form działalności Guardian Glass w Europie, która specjalizuje się
w produkcji szkła różnego typu. W następnym
etapie rozwoju centrum zajmie się obsługą

|Katowice z tytułem „Lidera Innowacji”|

W Katowicach powstaje polska
Dolina Krzemowa
Międzynarodowe Targi Wynalazków
i Innowacji INTARG, które odbyły się
w czerwcu w Katowicach, to doskonała platforma bezpośredniego kontaktu
i spotkań przedstawicieli nauki, innowacyjnych przedsiębiorstw, przemysłu i otoczenia biznesu oraz podmiotów wspomagających i finansujących
badania i rozwój. Są to idee Katowicom
niezwykle bliskie. Miasto z roku na rok
coraz mocniej skupia się na technologiach przyszłości, wspieraniu innowacyjnych rozwiązań i tworzeniu odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi lokalnego biznesu.
Za te działania targi INTARG przyznały

Katowicom tytuł Lidera Innowacji w kategorii
instytucja. – Miasto z roku na rok coraz mocniej skupia się na technologiach przyszłości, inwestowaniu w innowacyjne start-upy i zamierza stworzyć odpowiednie warunki do powstania w Katowicach polskiej Doliny Krzemowej –
mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.
Ponadto Urząd Miasta Katowice w ramach targów był współorganizatorem II
konferencji InterNanoPoland, poświęconej
tematyce zastosowania nauki w przemyśle,
funkcjonalizacji materiałów i ich użyteczności w przemyśle, najnowszej aparatury
badawczej oraz możliwości wdrażania projektów badawczo-rozwojowych.
(umk)
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|wakacje w mieście|

Wielkimi krokami zbliża się XIX edycja
Letniego Ogrodu Teatralnego! Ponownie teatr Korez i miasto Katowice zgromadzą teatry z całej Polski na jednej
scenie. W lipcowe i sierpniowe weekendy zapraszamy do spędzenia czasu
teatralnie, koncertowo i z humorem.
Inaugurować LOT 1 lipca będzie warszawski Och-Teatr spektaklem „Kto nas odwiedzi”,
a kunszt aktorski zaprezentują Jadwiga Jankowska-Cieślak i Jan Peszek. Następny dzień
przyniesie występ niezastąpionego, będącego stałym elementem LOT kabaretu Hrabi –
w tym roku z najnowszym programem „Cyrkuśniki”. Kolejne soboty lipca to ciepłe wieczory z: najnowszą sztuką Tomasza Jachimka
„Wiwisexia” teatru Korez, spektaklem w gwarze śląskiej „Kopidoł” teatru Naumiony i komediowym thrillerem psychologicznym „Sąsiedzi” Teatru Ludowego z Krakowa. Miesiąc
ten zakończymy z Wrocławskim Teatrem Komedia spektaklem „Nic nie gra”, który opowiada komediowo o amatorskim zespole
teatralnym.
W sierpniowe soboty również nie zabraknie doskonałego repertuaru teatralnego.

fot. jerbastudio.pl

Wakacje najwyższych LOTów czyli XIX Letni Ogród Teatralny

Teatralnym gościmy teatr Bagatela – w tym
roku ze sztuką „Pomoc domowa”. W drugiej
połowie sierpnia zobaczymy też najnowszy

Miesiąc zaczniemy spektaklem teatru Studio
pod tytułem „Jaskinia”, m.in. z Ewą Błaszczyk,
12 sierpnia ponownie na Letnim Ogrodzie

spektakl Krzysztofa Niedźwiedzkiego „Stroiciel grzebieni” teatru KTO z Krakowa, a stawkę programu Letniego Ogrodu Teatralnego
zamknie teatr Capitol „Skokiem w bok”, m.in.
z Dorotą Chotecką, Jackiem Kopczyńskim i
Pauliną Holtz.
XIX Letni Ogród Teatralny to również
gratka dla melomanów – w tym roku czekają nas aż trzy koncerty! W niedzielę 23 lipca
zachęcamy do posłuchania przetłumaczonych
piosenek Boba Dylana w wersji Filipa Łobodzińskiego, czyli „Dylan.pl”. Pod koniec sierpnia śpiewająco wkroczy na scenę i zakończy
muzyczną odsłonę LOT Renata Przemyk z
piosenkami Leonarda Cohena, czyli „Boogie
Street”.
W każdą niedzielę lipca i sierpnia o godzinie 15.00 zapraszamy młodych widzów wraz
z rodzinami na nieodpłatne pokazy spektakli
dla dzieci – kolejna odsłona Letniej Grządki
Teatralnej.
Wszelkie informacje dostępne na stronie
www.2017.letniogrodteatralny.pl lub www.facebook.com/LOT.katowice.
(natalia kwapisiewicz)

WOMEX coraz bliżej
Już tylko trzy miesiące dzielą nas od
rozpoczęcia w Katowicach prestiżowych targów i festiwalu muzyki świata
WOMEX. W lipcu Miasto Ogrodów zaprasza na aż dwa koncerty zapowiadające WOMEX.
Jako pierwsza 25 lipca na placu Herberta w Katowicach (os. Witosa) wystąpi zwariowana orkiestra z Arizony – Orkesta Mendoza. Jej twórcą jest sam Sergio Mendoza, jeden
z największych innowatorów sceny muzycznej Arizony, multiinstrumentalista, odpowiedzialny również za powstanie takich legend
jak Calexico. Orkesta Mendoza to prawdziwy
muzyczny mikser, w którym mieszają się style i gatunki metropolii i pogranicza: od cumbii, rancheras, merenguę po country, psychodeliczny rock, dub, indie i elektronikę. Koncert rozpocznie się o godz. 19, a wstęp będzie
bezpłatny!

Dwa dni później w Sali Miasta Ogrodów
(pl. Sejmu Śląskiego) pojawią się gwiazdy tegorocznej Eurowizji – ukraiński zespół Onuka. Tworzą go Eugene Filatov i Nata Zhyzhchenko. Razem łączą wschód z zachodem,
ukraiński folk i eksperymentalne elektro na
światowym poziomie. Cokolwiek ten duet
wydaje, epkę czy longplay, z miejsca trafia
na szczyt ukraińskiego iTunes. W 2015 roku
Onuka zdobyła Nagrodę Muzyczną Yuna w
kategorii odkrycie roku. W Polsce grali przynajmniej dwukrotnie, na ESK i Intro Festival.
Onuka wystąpi 27 lipca o godz. 20. Bilety na
koncert w cenie 30 zł do nabycia w sieci ticketportal.pl (m.in. kasa w Mieście Ogrodów), ticketpro.pl (salony Empik, sklepy Media Markt)
oraz kupbilecik.pl.
Więcej na www.miasto-ogrodow.eu
(Łuka)

fot. materiały organizatora

|Przed prestiżowym festiwalem|

Onuka

| Inwazja na rynku|

Sztukmistrzowie nadchodzą!
Akrobaci, żonglerzy, tancerze ognia,
iluzjoniści i artyści uliczni i inni artyści cyrkowi opanują 6 lipca katowicki rynek. Gotowi na trzecią Inwazję
Sztukmistrzów?
Na jeden dzień w centrum Katowic stanie
prawdziwe cyrkowe miasteczko. Artyści z całej Polski i Europy będą nas zaskakiwać swoimi umiejętnościami na dwóch scenach oraz
na samym placu. Wciągną nas do wspólnej

zabawy, pokażą najbardziej niezwykłe magiczne sztuczki i rozśmieszą żartami. W sumie
podczas Inwazji Sztukmistrzów wystąpi kilkanaście grup i artystów.
Widowiskowo rozpocznie pokaz niemieckiej grupy Omnivolant. Ci akrobaci naprawdę nie wiedzą, co znaczy prawo grawitacji. Na
wielkim stalowym łuku nad sceną wykonują ewolucje, jakie trudno sobie wyobrazić. Do
tego są bardzo zabawni!

Do łez rozśmieszy nas też z pewnością
włoski duet La Sbrindola. Czego oni nie wyczyniają! Żonglują, grają na perkusji, miotają
pochodniami i robią akrobacje na rowerach.
Niby duet, a jest ich trzech, bo towarzyszy im
jeszcze Fabrizzio – ich wielka lalka.
Inwazję wspiera od początku lubelska
Fundacja Sztukmistrze. Dzięki temu Katowice
odwiedzi kolektyw LŁ ze spektaklem „Spektrum”. Żonglerka, akrobatyka, popisy solowe
i wspólne układy czwórki artystów – będzie
się działo!

Miłośnicy magii i iluzji znają z pewnością
artystę ukrywającego się pod pseudonimem
Just Edi. Świat usłyszał o nim, gdy w „Mam Talent” wprowadził w osłupienie jurorów, układając z kart fotograficzny portret jednego z nich.
Na dodatek z wybraną przez niego chwilę wcześniej kartą w dłoni… A to tylko fragment atrakcji, jakie czekają małych i dużych podczas 3. Inwazji Sztukmistrzów! Bez biletów i bez zaproszeń
– wstęp wolny! Zaczynamy o godz. 12.00. Inwazja
potrwa aż do godz. 22.
(Łuka)
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Lato
fot. umk

w mieście

Miasto tego lata nie zaśnie

W

Katowicach nadchodzące
lato wypełnione będzie muzyką, sportem, zabawą. W mieście zapanuje prawdziwie wakacyjny klimat. Zaplanujmy spacer, wyciągnijmy rower z piwnicy – w Katowicach
mamy 140 kilometrów ścieżek rowerowych,
a powstają kolejne! Ci, którzy tęsknią za ciszą
i zielenią, mogą przenieść się daleko od centrum miasta – na Dolinę Trzech Stawów czy
do katowickich parków. Ci, którzy wolą centrum, mogą przysiąść pod… palmami. Główny plac miasta już zainaugurował swoją wakacyjną działalność, a w letnie miesiące nie

zabraknie tu atrakcji – będzie można np. zagrać w tenisa, szachy albo koszykówkę. Będzie też można zobaczyć sztukmistrzów i ich
magiczne sztuczki.
W tym roku wszyscy poszukujący zarówno
duchowej uczty, jak i inteligentnej rozrywki powinni pojawić się na spektaklach Letniego Ogrodu Teatralnego. W programie przewidziano
również atrakcyjne spektakle dla najmłodszych.
W każdą niedzielę lipca park Kościuszki zapewni niezwykła scenerię dla koncertów promenadowych „Od Bacha do Beatlesów”. Galeria Szyb
Wilson w Katowicach do połowy sierpnia będzie
gościła Art Naif Festiwal. Artyści ze wszystkich

zakątków świata już po raz dziesiąty uraczą nas
kolorową i optymistyczną sztuką nawiną.
Tradycyjnie już lato w Katowicach upłynie
pod znakiem dużych wydarzeń muzycznych.
W sierpniu w ramach 90’ Festiwal mieszkańcy
przypomną sobie największe hity lat 90. W wakacje w Katowicach goszczą nasze flagowe festiwale – Tauron Nowa Muzyka i Off Festival mają
już międzynarodową renomę. Dolina Trzech
Stawów to idealny plener dla muzyków występujących właśnie w ramach Off Festivalu, natomiast festiwal Tauron Nowa Muzyka od kilku lat odbywa się w katowickiej Strefie Kultury,
która powstała na zrewitalizowanych terenach

KWK „Katowice”. Tym razem strefa zabrzmi futurystycznymi dźwiękami wcześniej niż zwykle
– już w lipcu.
Pod koniec lipca ducha sportowej rywalizacji do miasta przywiozą kolarze Tour de Pologne. Organizatorzy wytyczyli trasę tak, żeby
prowadziła przez najbardziej zielone zakątki Katowic, gdzie można pięknie kibicować. Wielki
sport zawita u nas również za sprawą siatkówki
– w sierpniu będziemy gościć najlepsze drużyny
Europy na Mistrzostwach Europy w Siatkówce
Mężczyzn (faza grupowa). Mecze będzie można
oglądać w strefie kibica.
(jg)

Letni Ogród Teatralny – 1 lipca–27 sierpnia
Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice –
6–9 lipca, Strefa Kultury
Turniej 3 × 3 Quest – Mistrzostwa Polski
w koszykówce 3×3 – 8–9 lipca, rynek
Metal Hammer Festival – 21 lipca, Spodek
Tour de Pologne – 30 lipca
Odpust u Babci Anny – 30 lipca, Nikiszowiec
Food Trucki – 28–30 lipca, rynek

Lato z Radiem (Maleo Reggae Rockers,
Małgorzata Ostrowska, Zakopower) – 29 lipca,
przed Spodkiem
Before Womex: koncert Orkesta Mendoza –
25 lipca, plac Herberta
koncert Onuka – 27 lipca, sala Miasta Ogrodów, pl. Sejmu Śląskiego
Off Festival Katowic – 4–6 sierpnia, Dolina
Trzech Stawów
Dzieciaki do Rakiet – akcja promująca tenis

wśród dzieci – 12 sierpnia, rynek
Art Naif Festiwal – od 9 czerwca do 14
sierpnia, Nikiszowiec
90’ Festiwal – 18 sierpnia
Mistrzostwa Europy w Siatkówce Mężczyzn
– 25, 27, 28 sierpnia, Spodek
Strefa Kibica – 25 sierpnia–3 września, rynek

|kalendarium imprez|

Lato w mieście

26 czerwca – 31 sierpnia
Katowice dla Odmiany. Rynek Nowa Przestrzeń – zajęcia dla dzieci na rynku – 1, 8, 15,
22 lipca
Koncerty Promenadowe „Od Bacha do Beatlesów – 2, 9, 16, 23,30 lipca, park im. T. Kościuszki w Katowicach
Inwazja Sztukmistrzów – 6 lipca, rynek
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10 pomysłów na „Lato w Kato”
Miejski biwak

Aby poczuć adrenalinę przygody, która wiąże
się z biwakowaniem, nie trzeba wcale daleko
wyjeżdżać. Także w mieście można zrobić krótki wypad pod namiot, tak by rano obudził was
śpiew ptaków i piękny zapach lasu. Czy można
lepiej? Jeśli macie ochotę biwakować, wybierzcie się koniecznie do Lasu Murckowskiego. Na specjalnie przygotowanym terenie można tam rozbić namiot i rozpalić ognisko. Aby
to zrobić, należy się wcześniej skontaktować
z miejscowym leśniczym, który dostępny jest
pod numerem telefonu: 609 183 025.

fot. umk

Lato w mieście może być równie ekscytujące jak ciekawy wyjazd. Możecie się o tym sami przekonać
w Katowicach. Mamy dla was kilka propozycji – będzie coś dla osób aktywnych i tych, którzy wolą
poleniuchować. To co, ruszacie z nami?

Z kijkami do lasu
Nordic walking to coraz bardziej popularny sposób spędzania wolnego czasu dla wszystkich,
niezależnie od wieku czy poziomu sprawności
fizycznej. A gdzie najlepiej uprawiać nordic
walking w Katowicach? Tras do wyboru jest
sporo. Na wyprawę z kijkami można się wybrać do katowickich parków – w tym do parku im. T. Kościuszki, Doliny Trzech Stawów
czy do zespołu przyrodniczo-krajobrazowego
„Szopienice-Borki”. Można skorzystać także
z wyznaczonych szlaków takich jak te, które znajdziemy w rezerwacie Ochojec, czy też
ruszyć ponad 6-kilometrową trasą z Murcek
do Janowa.

Rowerem po… jeziorze

i rowerem przez miasto
W Katowicach mamy ponad 140 kilometrów
ścieżek rowerowych i cały czas powstają
kolejne. Ci, którzy tęsknią za ciszą i zielenią,

mogą przenieść się daleko od zgiełku miasta
– zapraszamy na Dolinę Trzech Stawów czy
do katowickich parków. Ci, którzy rowerów nie
mają, mogą wypożyczyć dwa kółka z którejś
z 30 stacji rowerów miejskich rozsianych po
całym mieście. Do tej pory w systemie zarejefot. umk

Letnia aura zachęca do spędzania czasu nad
wodą. Dużą popularnością w Katowicach cieszy się możliwość wypożyczenia roweru wodnego lub kajaku na Dolinie Trzech Stawów.

strowało się już kilkanaście tysięcy mieszkańców Katowic. Jak skorzystać z tej opcji? Wystarczy utworzyć konto na www.citybybike.pl.
Po wypełnieniu formularza i akceptacji regulaminu należy dokonać opłaty inicjalnej, by zostać
posiadaczem aktywnego konta użytkownika.
Następnie otrzymujemy wiadomość e-mail oraz
SMS z potwierdzeniem oraz nadanym numerem
PIN. Potem już tylko wypożyczamy rower w dowolnej stacji i ruszamy w miasto.

A może grill lub piknik?
Wakacje to idealny moment na wyjście w plener – przecież jedzenie najlepiej smakuje na
świeżym powietrzu. Jako miejsce na piknik na
pewno świetnie się sprawdzą miejskie parki.
Osoby kochające industrialne klimaty powinny
wybrać się na hałdę w Kostuchnie. Tam z wysokości 357 m n.p.m. można podziwiać piękną
panoramę okolicy. Żeby wspólnie grillować czy
posiedzieć przy ognisku w Katowicach, wcale
nie trzeba mieć swojego ogródka. Wystarczy
wybrać się do doliny Ślepiotki, parku Bolina lub
nad staw Morawa w Szopienicach. Znajdziemy
tam wyznaczone miejsca do przyrządzenia
grilla w plenerze czy rozpalenia ogniska.

Edukacja w lesie
Wakacyjny czas można wykorzystać nie tylko
na odpoczynek. Wyprawa do katowickich lasów

może stać się fascynującą lekcją przyrody. Bliskość miasta nie przeszkadza zamieszkującym
tu zwierzętom. Przemierzając leśne szlaki, można
spotkać jelenia, sarnę czy dzika, a przy odrobinie
szczęścia podpatrzyć lisa, jenota, a nawet borsuka lub poobserwować wiele gniazdujących na
terenie Katowic gatunków ptaków chronionych,
jak bocian czarny, żuraw, sowy, kobuzy i myszołowy. Odwiedzając las, należy pamiętać, żeby nie
zaprószyć ognia, bowiem to on czyni największe
spustoszenie w faunie i florze.

Poznaj szlak moderny
W drodze do szkoły czy pracy często nie zauważamy pięknego otoczenia, które jest wokół nas. Modernistyczna architektura Katowic
zachwyca i przyciąga tysiące turystów. Dlatego warto jej poświęcić trochę uwagi. Idealnie sprawdzi się letni spacer ulicami miasta
właśnie szlakiem moderny. Ta 5,5 km trasa
prezentuje najbardziej atrakcyjne zabytki na
terenie miasta – m.in. modernistyczne wille,
kościół garnizonowy, Dom Oświatowy czy też
gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.
moderna.katowice.eu/content/modernizm.

Z industrialem za pan brat
Budynki postindustrialne zyskują drugie życie. Dzięki temu na nowo możemy odkrywać
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Wodne atrakcje
W wakacje z wodnych atrakcji skorzystamy
na kąpieliskach Rolna i Bugla. Każdego roku
spędzają tam czas tysiące mieszkańców miasta i regionu. Na Bugli do naszej dyspozycji

są dwa głębokie baseny, basen do nauki pływania, brodzik, zjeżdżalnia, hot tub (jacuzzi
na 70 osób), punkty gastronomiczne. Ponadto boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę
i badmintona, dwa stoły do ping-ponga oraz
stolik do gry w szachy sprawiają, że nie może
tam być nudno. Natomiast Rolna oferuje basen, brodzik dla dzieci oraz zjeżdżalnię. Za
wstęp dorośli płacą 7 zł za cały dzień, dzieci,
emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne
– 3 zł. Odpowiednio na Buglę bilety wstępu
kosztują 12 i 6 zł. Z basenów bezpłatnie mogą
korzystać dzieci do lat 7 oraz grupy zorganizowane. Na ulgi mogą liczyć uczestnicy programów „Babcia, dziadek i ja w Katowicach”,
fot. umk

historię regionu i przemysłu, który tu kiedyś
funkcjonował. To wszystko jest w zasięgu ręki
i to na terenie Katowic. Wystarczy wspomnieć
takie obiekty jak Galeria Szyb Wilson, osiedle
Giszowiec, osiedle Nikiszowiec, Muzeum Śląskie oraz Muzeum Hutnictwa Cynku – Walcownia w Szopienicach. Każde z tych miejsc kryje
w sobie fascynujące historie i może stać się
przedmiotem osobnej wycieczki.

„Nas troje i więcej”, „Aktywni seniorzy”. Ponadto w wakacje w mieście pojawi się nowa
atrakcja adresowana do młodszych katowiczan – wodny plac zabaw.

Koszykówka, karate czy lekcja
chemii? Lato w mieście
W czasie wakacji miasto oferuje dzieciom
i młodzieży mnóstwo warsztatów, gier i zajęć integracyjnych o charakterze sportowym,
kulturalnym i edukacyjnym. W akcji biorą
udział katowickie szkoły, ośrodki sportowe,
domy kultury, biblioteki, galerie, Pałac Młodzieży, MOPS, MOSiR i kluby sportowe. To
dobra okazja, żeby spędzić wakacje zdrowo,

ciekawie i w sportowej atmosferze. Uczestnicy mogą spróbować sił w jeździe konnej,
siatkówce, koszykówce, karate czy też rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział
w twórczych warsztatach i wycieczkach poza
miasto. Na najmłodszych czeka bogaty program gier i zabaw, kolonie, półkolonie, zajęcia
w terenie i w świetlicy. Szkoły organizują półkolonie, a w ich ramach ciekawe wycieczki
oraz wyjścia na Buglę, Dolinę Trzech Stawów,
do kina i teatru. Pałac Młodzieży zaprasza na
Letnią Szkołę Fizyki, Chemii i Robotyki, zajęcia strzeleckie czy modelarstwo lotnicze.
Szczegółowy rozkład zajęć dostępny jest na
stronie www.katowice.eu.
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|sportowe soboty na rynku|

Cztery kolejne soboty lipca to czas
na interaktywne imprezy tematyczne dla mieszkańców. Spotykamy się na
placu Kwiatowym. W planach między innymi gry i zabawy ruchowe dla każdego, tematyczne animacje rekreacyjno-sportowe, profilaktyka zdrowotna, zajęcia interaktywne o tematyce „Katowice dla odmiany. Rynek Nowa Przestrzeń”. Ponadto, konkursy wiedzy o Katowicach, pokazy pierwszej pomocy i zajęcia artystyczne dla najmłodszych. Dobra zabawa dla każdego! Będzie też profilaktyka zdrowotna dla seniorów, undywidualne kosnultacje i porady
zdrowotne.
Zapraszamy 1, 8, 15, 22 lipca w godzinach od 10.00–16.00.

fot. MHK

Rynek Nowa Przestrzeń – lato 2017

Wakacje to też dobry czas na naukę pierwszej pomocy

|Muzeum Hutnictwa Cynku – Walcownia|

Hutnicze Miasto Dzieci to druga
edycja oczekiwanego przez najmłodszych lata w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia. Na tydzień hale
zamieniają się w prawdziwe miasto, gdzie
kluczową rolę odgrywają najmłodsi obywatele. Dzieci co rano wybierają sobie zawody, w które wcielają się pod okiem prowadzących warsztaty. W ten sposób zarabiają
zabawkowe pieniądze i później mogą wydać
je w prowadzonym także przez dzieci sklepiku. W tym roku dzieci będą mogły spróbować takich zawodów jak np. dziennikarz,
krawiec, aktor, dietetyk, a nawet muzealnik.
Tegoroczne Hutnicze Miasto Dzieci odbędzie się w dniach 3–7 lipca. Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują zapisy telefoniczne lub e-mailowe.
Miasto Dzieci jest edukacyjną zabawą
przeznaczoną dla dzieci w wieku od 7 do 14
lat. Uczestnicy, bawiąc się w różne zawody,
uczą się dysponowania i gospodarowania
budżetem, pracy w grupie i odpowiedzialności za powierzone im przedmioty. Pomysłodawczynią projektu w Walcowni jest Grażyna Krumeich.

fot. MHK

Hutnicze Miasto Dzieci

Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA: tel. 727 600 186, walcownia@muzeatechniki.pl.

|Mistrzostwa Polski w koszykówce 3×3|

Na rynku zagramy w … koszykówkę
Tego lata katowicki rynek na dwa
dni zamieni się w boisko do gry
w koszykówkę. W dniach 8–9 lipca odbędzie się dwudniowy turniej kwalifikacyjny w formacie 3 ×
3. Zwycięzcy turnieju awansują do turnieju

finałowego mistrzostw Polski w koszykówce 3×3, który rozegrany zostanie w Poznaniu.
Drużyny wystartują w czterech kategoriach:
open mężczyzn, open kobiet, U18 dziewcząt i U18 chłopców. Zmagania mają odbyć
się na specjalnie przygotowanych boiskach

na katowickim rynku, gdzie staną też mobilne trybuny. Dodatkowo przewidziane są różne atrakcje i konkursy dla kibiców oraz strefa dziecięca.
Koszykówka 3×3 wpisuje się w trend
rozwoju dyscyplin o charakterze miejskim,

promowana jest przez Międzynarodowy Komitet Organizacyjny.
Zgłoszenia na turniej są przyjmowane
przez specjalnie przygotowany formularz za
pośrednictwem strony www.3x3planet.com.
(umk)
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|Wystawa w Muzeum Historii Katowic|

Wystawa „Mroki Podświadomości.
Beksiński” jest doskonałą okazją
do kontemplacji dzieł Beksińskiego.
Obrazy już ściągają do Katowic odbiorców z całej Polski oraz z zagranicy. Są próbą pokazania sylwetki artysty z nieco innej, bardziej prywatnej strony.
– Na wystawie prezentujemy to, co tak przyciąga w twórczości mistrza, czyli ponad
40 obrazów, około 20 rysunków, kilka grafik oraz coś, co chyba najbardziej unikatowe w plastycznej części wystawy, czyli rzadko
prezentowaną pełnopostaciową rzeźbę, która w związku z mniejszym metrażem nowego
mieszkania, jako jedna z niewielu nie została zniszczona przez Beksińskiego przy okazji
przeprowadzki z Sanoka do Warszawy. Beksiński poprzez swoje obrazy czy rysunki jawi
się jako człowiek niezwykle mroczny, targany lękami, dewiacjami czy myślami o śmierci. Jednak, jak dowiadujemy się z korespondencji prezentowanej na wystawie, która adresowana jest do katowickich przyjaciół artysty, Andrzeja Urbanowicza i Henryka Wańka, był on również niezwykle pogodnym i zabawnym człowiekiem. Szczególnie widoczne
jest to na prywatnych fotografiach, które Beksiński wielokrotnie wykorzystywał jako pocztówki do pisania listów – mówi kurator wystawy, Łukasz Szostkiewicz.
(red)

|Akcja charytatywna|

Wolontariusze
w „Tęczy”
W czerwcu katowicki Dom Dziecka „Tęcza” – w ramach współpracy z Fundacją Kronenberga przy
Citi Handlowym – odwiedziła 15-osobowa grupa wolontariuszy, którzy
w ramach akcji „Ja pomagam tobie,
a ty mnie” podjęli prace na rzecz wychowanków instytucji. Do szeregów wolontariuszy dołączyli w tym dniu: prezydent
Katowic Marcin Krupa, skarbnik miasta Danuta Kamińska, naczelnik Wydziału Polityki
Społecznej Małgorzata Moryń-Trzęsimiech.
Grupa wolontariuszy postawiła sobie za cel
malowanie ogrodzenia oraz nasadzenia warzyw, ziół i kwiatów. Prezydent w ogrodzie
posadził buka. W trakcie prac gościom towarzyszyły dzieci. Na zakończenie – w piknikowej atmosferze – był grill. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy w ramach akcji zakupiła wszystkie rośliny do nasadzeń, ziemię
i nawozy, jak również sprzęt ochrony indywidualnej i malarski, doposażyła placówkę
w elektryczną suszarkę do bielizny, oraz wyposażyła podwórko w zewnętrzny sprzęt do
ćwiczeń typu „Twister.”
(Dom Dziecka „Tęcza”)

fot. MHK

Mroki Podświadomości. Beksiński

|Inicjatywa Lokalna|

|foto|

Odpust u babci Anny
Stowarzyszenie
Fabryka
Inicjatyw Lokalnych zaprasza na Odpust
u Babci Anny, który odbędzie się 30
lipca w Nikiszowcu, gdzie ponad 160
wystawców rękodzielników zaoferuje starannie wyselekcjonowane wyroby. Wystawcom towarzyszyć będzie śląska
gastronomia oraz występy artystyczne i atrakcje dla dzieci (np. karuzela tzw. keciok). Wydarzenie realizowane jest przez Stow. FIL we
współpracy z miastem, MDK Szopienice–Burowiec, przy wsparciu mieszkańców i podmiotów lokalnych. Więcej na: pl-pl.facebook.
com/JarmarkNaNikiszu/

Poznajmy naszych braci
mniejszych
Latem w ramach Inicjatywy Lokalnej „Poznajmy naszych braci mniejszych” na Zawodziu organizowane
będą spotkania przybliżające tematykę opieki nad zwierzętami. W programie m.in. konkursy i ćwiczenia dla dzieci,
bezpłatne czipowanie i odrobaczanie zwierząt.
Poruszony zostanie temat wolno żyjących kotów oraz psów w schroniskach dla zwierząt.
Organizatorzy zapraszają 7 lipca oraz 4 sierpnia w godz. 17–19 na ul. Łączną. Proszą o zabranie książeczki zdrowia psa. Informacje –
pod adresem nasibraciamniejsi@gmail.com.

„Bahnhof” to jednoaktówka Krystiana Gałuszki, która otrzymała nagrodę
w konkursie na jednoaktówkę po śląsku. W czerwcu na scenie w Galerii
Katowickiej odbyła się premiera spektaklu pod tym tytułem w wykonaniu uczniów
X LO im. I. J. Paderewskiego, których swoimi głosami wsparli aktorzy Teatru
Śląskiego: Bernard Krawczyk i Dariusz Chojnacki.
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|Wywiad|Z Tomaszem Rożkiem rozmawia Maciej Szczawiński

Nie potrafię stanąć w miejscu
Jak by pan określił wymiar etyczny w nauce? Zwłaszcza nauce dzisiejszej?

fot. Mat. promocyjne sonda

Maciej Szczawiński: Dotychczas znaliśmy
pana z arcyciekawych publikacji prasowych (m.in. „Gość Niedzielny”, „Dziennik
Zachodni”, „National Geographic”, „Przekrój”), ale od marca 2016 r. prowadzi pan w
TVP 2 „Sondę 2”. To nowa wersja programu
redagowanego ongiś przez Zdzisława Kamińskiego i Andrzeja Kurka, legendarnych,
tragicznie zmarłych w 1989 r. dziennikarzy.
Zatem całkiem nowe możliwości trafiania
do odbiorców! Kolosalna oglądalność i zasięg, nie mówiąc już o popularności...
Tomasz Rożek: No tak, telewizja ogólnokra-

Sama nauka i same odkrycia nie są po coś.
I w tym sensie nie mają wymiaru etycznego. Jedynym celem nauki powinna być
chęć zrozumienia i poznania czegoś. Zło
może się pojawić zależnie od tego, jak zechcemy to wykorzystać. Nóż nie jest ani dobry, ani zły, natomiast może być wykorzystany i w celach dobrych, i w celach złych.
Tak samo jest być może ze wszystkim. Modyfikacje genetyczne same w sobie nie są
ani dobre, ani złe. Natomiast mogą zostać
wykorzystane zarówno do prób modyfikowania człowieka, jak i walki z klęską głodu.
Więc jak to zostanie wykorzystane, nie zależy często od naukowca, tylko – na przykład – polityka.

jowa, antena główna, a nie wyłącznie tematyczna... To istotnie pozwala dotrzeć do dużego grona. „Duże grono” w moim przypadku jest liczone w granicach 1–1,5 mln widzów.
Tylko że to nie są oglądalności, których nie da
się osiągnąć w internecie.
Ci, którzy przeglądają Internet, bardzo
rzadko zaglądają do telewizji...

... a telewidzowie do internetu. Oczywiście nie
mówimy o wysłaniu maila, tylko o regularnym korzystaniu z sieci jako źródła informacji. Tym oto sposobem mamy z grubsza dwie
grupy odbiorców, które niewiele wiedzą o źródle informacji tej drugiej grupy. Ci „od telewizji” sądzą, że internet jest sympatycznym dodatkiem, a „sieciowi”, że telewizji już nikt dzisiaj nie ogląda. Ja staram się być i tutaj, i tutaj.
„Sonda” rzeczywiście daje mi szansę kontaktu z potężną grupą oglądających TVP, a Trzeci Program Polskiego Radia mnóstwa słuchaczy, bo „Trójka” to „Trójka” i ma ogromny zasięg. Natomiast bardzo cieszę się także z tego,
że rzeczy, które tworzę dla internetu, też mają
wysokie oglądalności.

Dzisiaj informacja jest wszędzie. Tyle tylko,
że niekoniecznie wiarygodna.

Ja myślę, że to jest poważne wyzwanie dla jej
twórców. Żeby tak przemyśleć i tak „opakować”
swój komunikat, by jak najwięcej osób zechciało
po prostu szukać dalej! To naturalnie gigantyczne
wyzwanie dla rodziców, dla nauczycieli, dla wychowawców: jak młode pokolenia nauczyć nawigować w tym gąszczu. Jak nauczyć krytycyzmu.
Nauczyciel dzisiaj nie jest już źródłem informacji, a raczej przewodnikiem pomiędzy jej różnymi źródłami. Jeżeli zostawimy człowieka ślizgającego sie po wszystkich bodźcach, które do niego trafiają, to stworzymy szybko społeczeństwo
dyletantów.

Jest pan katowiczaninem i w Katowicach
studiował na Wydziale Matematyki, Fizyki
i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Jak pan
wspomina ten czas?

Specjalizuje się pan w dziedzinie, w której
jest pan po prostu kompetentny. Podziwiając pańską wszechstronność, chciałbym
jednak zapytać, czy jest coś, czego się
pan boi we współczesnym świecie.

Jako czas bardzo mocno zajęty. Studiowanie fizyki jest naprawdę fascynujące, ale niczego się tu nie osiągnie na skróty. W efekcie
nie miałem czasu na jakieś większe rozrywki studenckie, niestety... Fizyka na Uniwersytecie w Katowicach była i jest na bardzo wysokim poziomie, jak zresztą wszystkie przedmioty z wydziału mat-fiz-chem. Tak więc nigdy, również kiedy robiłem doktorat w instytucie Forschungszentrum w Niemczech, nie
miałem najmniejszych kompleksów.

Nie, nie boję się świata jako takiego. Nie
uważam, że ludzie dzisiaj są źli, a kiedyś
byli dobrzy, że młodzież teraz zdegenerowana, a kiedyś taka świetna itd.... Mówiąc
szczerze, gdybym w to wierzył, nie byłoby
sensu w tym, co robię. Ja nie szyję ubrań, ja
nie robię butów, ja nie piekę chleba, ja mówię do ludzi, wierząc, że to ma sens. Naprawdę są o wiele prostsze sposoby na zarabianie pieniędzy niż opowiadanie o fizyce. Ale mnie, jak zawsze, napędzają wyzwania. Kiedy sprostam kolejnemu, natychmiast rozglądam się za następnym, bo nie
potrafię stanąć w miejscu.

W Europie Zachodniej nikt nie jest już zdolny
do poświęceń. Solidarność stała się pustym słowem. Współczucie oznaką słabości. Religia folklorem, patriotyzm zajęciem dla maniaków. Jedynym bogiem pozostaje konto w banku, a katedrą supermarket. Człowiek pozbawiony wyższych emocji stara się to sobie jakoś powetować,
uprawiając od kołyski po grób bezsensowną pogoń za przedmiotami, chociaż do końca nie wiadomo, czy to on nadal jest ich właścicielem, czy
to one raczej wynajęły go sobie na stałe i domagają się kultu. (...) Tak odarta z wartości Europa
ma już wszystko. Z wyjątkiem odwagi.
Paźniewski nigdy nie spoczął na laurach.
Ostatnio co roku wydaje przynajmniej dwie
książki, najczęściej eseje, których jest uznanym
w Polsce mistrzem i które przysparzają mu zarówno gorących entuzjastów, jak i zagorzałych
przeciwników. Budzi emocje.
Z Włodzimierzem znamy się od baaardzo
dawna... Wiem, jak wiele ważnych dla Katowic
historycznych wątków ujrzało światło dzienne właśnie dzięki niemu (m.in. głośna historia
mieszkającej w naszym mieście Asymetrycznej
Damy, słynnej modelki Witkacego, której portrety są dziś ozdobą kolekcji Muzeum Historii

Katowic, a której losy jako pierwszy opisał). Zawsze mimo tej niespożytej energii powściągliwy. Nie narzucający się nikomu, nie dbający
o jakiekolwiek apanaże czy wyróżnienia. Przemyka ulicami śródmieścia siwowłosy brodaty
starszy pan w niedbale zapiętej kurtce. Momentami przystaje żeby porozmawiać przez chwilę
z którymś z nielicznych już znajomych, rówieśników pisarzy. Czasem pije małą czarną w ulubionej kawiarni na Staromiejskiej. Kończy właśnie 75 lat.... Włodku Drogi, jako jeden z licznych Twoich czytelników i entuzjastów życzę Ci
na tych łamach wszelkiego dobra! A ponieważ
znam nie najgorzej Twój umiarkowany entuzjazm wobec wszelkich ceremoniałów i patosu,
zacytuję na koniec fragmencik „Biura podróży
metafizycznych”, które opublikowałeś, jak zawsze, ku pokrzepieniu naszych Władz (umysłowych) i na chwałę myślowej niepodległości:
„Chcąc się utrzymać w odpowiednim nastroju, dalekim jednak od celebrowania jubileuszu,
tekst ten kończę bardzo przewrotna radą lub
jak kto woli przestrogą, która może się przydać
w każdej chwili: Nigdy nie kłóć się z głupcem.
Ludzie mogą nie dostrzec różnicy”.
(Maciej Szczawiński)

|ciekawi mieszkańcy|

Z cyklu katowiczanie: Paźniewski
Jedynym rajem prawdziwym jest tylko raj utracony... Każda głupota, pozostawiona samej sobie, rodzi głupotę jeszcze większą... Gdy odwaga nic
nie kosztuje, zjawia się wielu dzielnych ludzi... To tylko wątła próbka prawdziwie aforystycznego stylu, w jakim pisze swe felietony Włodzimierz Paźniewski, katowicki pisarz obchodzący w tym roku 75. urodziny. Jest
jedną z najciekawszych postaci tutejszego środowiska dziennikarskiego, ale jego dzieło najbardziej istotne to wyśmienite teksty literackie.
„Styl to człowiek – człowiek to styl”. Ta starożytna sentencja sprawdza się najlepiej w przypadku
sztuki, zwłaszcza sztuki słowa. Po cechach stylu możemy rozpoznać autora jak po liniach papilarnych. Co więcej, możemy też ocenić jego
erudycję, inteligencję, błyskotliwość, talent etc.
A Paźniewski od samego początku swojej pisarskiej drogi pielęgnował styl właśnie. Pamiętam
jego pierwsze książki poetyckie i eseistyczne,
już same tytuły przykuwały uwagę: „Wiersze dla
zaginionych bez wieści” , „Życie i inne zajęcia”,

„Deportacja Ogrodu”... Pisał i pisze do tej pory
z pasją, ale dbając nieustannie o kunszt! I to go
wyróżnia do dziś: obrazowość argumentu, błyskawiczne przejścia od paradoksu do reguły, kolosalna wiedza objawiana bez ostentacji, bezlitosna ironia, ale nigdy szyderstwo. Gdyby spróbować nakreślić, choćby najbardziej pobieżnie, jakąś ogólną mapę poruszanych przez niego problemów, roztoczyłby sie przed nami rejon nieprawdopodobny: od Polski XIX-wiecznej do IV
Rzeczypospolitej, od kultury Kresów po kulturę
Chin i Japonii. Do tego dochodzi jeszcze aktualna publicystyka Paźniewskiego, jego kąśliwe, bo
trafiające najczęściej „w sam środek tarczy” felietony o mało krzepiącej polskiej rzeczywistości.
No tak, mamy w Katowicach i to od lat
z górą 50 (!) autora, którego nie powstydziłaby
się najbardziej rozpędzona kulturalnie metropolia. Czułego i czujnego świadka swojego czasu i miejsca. Czytając go uważnie, nie sposób nie
zadumać się nad przenikliwością tych myśli. Nad
tym, jak potrafi przewidywać tzw. „rozwój wypadków”. Tak pisał na przykład 20 lat (!) temu:

Informator
kulturalny
Muzea – s. 18 |wystawy – s. 19|muzyka – s. 20| kino – s. 20| biblioteki – s. 20| mdk – s. 21| Sport – s. 23

Tauron Nowa Muzyka Katowice
już w lipcu!

kazcremiżak .fot

Tauron Nowa Muzyka Katowice 2017 odbędzie się w dniach 6–9 lipca po raz dwunasty!
Przez 4 dni na aż 8 scenach wystąpi 65 artystów z całego świata!

T

auron Nowa Muzyka Katowice to jedno z najważniejszych
wydarzeń muzycznych w Polsce. Co roku w malowniczej scenerii katowickiej Strefy Kultury prezentują
się najciekawsi debiutanci i najwięksi klasycy współczesnej elektroniki, ale także artyści
jazzowi, rockowi i hiphopowi. Organizowany od 11 lat festiwal cieszy się ugruntowaną
pozycją na rynku, a Tauron Nowa Muzyka
Katowice to marka będąca synonimem najwyższej jakości.
Tauron Nowa Muzyka Katowice jest jedną
z najważniejszych imprez muzycznych w kraju, rozpoznawaną i docenianą także poza Polską. Festiwal trzy razy otrzymywał nagrodę

dla najlepszego małego festiwalu w Europie.
Między 6 a 9 lipca katowicka Strefa Kultury
ponownie zamieni się w pulsującą dźwiękiem
strefę festiwalową.

Artyści:
Róisin Murphy IE Cat Power (solo) US The
Cinematic Orchestra UK
SOHN UK RY X AU Gang Gang Dance US
Hercules & Love Affair US
!!! (chk chk chk) US Gold Panda UK Luke
Vibert UK Clark UK Michael Mayer DE
William Basinski & NOSPR US/PL Who
Made Who DK
Christian Löffler & Mohna A/V live DE Romare full live band UK

Mall Grab AU Shackleton UK Forest Swords
UK Max Cooper UK Lucy IT
Paula Temple DE Demdike Stare UK Palms
Trax UK Porter Ricks DE
Thomas Brinkmann DE Kangding Ray FR
Kenny Larkin US
Mark Ernestus’ Ndagga Rhythm Force DE/
SN I-F NL Princess Nokia US Fur Coat VE
Fabio & Grooverider feat. MC Felon UK dBridge & SP:MC UK Frederic Robinson DE
Fisz Emade Tworzywo PL Ten Typ Mes PL
Taco Hemingway PL
Food & Hilde Marie Holsen UK/NO Aux 88
US Avalon Emerson US Dr. Rubinstein DE
Ho99o9 US Felicita UK Midi Lidi CZ Rebeka
PL Hatti Vatti PL Kroki PL

Marcin Masecki PL Piernikowski PL Chloe
Martini PL Wacław Zimpel PL Egopusher CH
Niemoc PL LOTTO PL SOTEI PL Dtekk PL
Mchy i Porosty PL Mazut PL BNNT PL Nazira
KZ Dj Bála HURos Addiction PL DEAS/AGIM PL
Mono PL WaxVax PL

Karnety:
1-dniowy: 160 zł
2-dniowy: 280 zł
3-dniowy: 330 zł
Bilety na koncert zamknięcia: 40 zł/70 zł/90 zł*

www.festiwalnowamuzyka.pl
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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
Wstęp na wydarzenia kulturalne w MHK z biletem.

„Mroki podświadomości.
Beksiński” – oprowadzanie
kuratorskie po wystawie

7 lipca, godz. 17.00,

Wystawa czasowa do 1 października. Warsztaty w ramach wystawy – na zamówienie.

Wernisaż wystawy
fotograficznej „Miasto_K”

7 lipca, godz. 17.00

Spotkanie z cyklu „Podziel się
historią”

27 lipca, godz. 15.00

MHK: Mroki podświadomości. Beksiński

Klub Katowickiej Filiżanki

28 lipca, godz. 17.00

„Z dziejów Katowic – wystawa
stała
„W kamienicy mieszczańskiej”
– wystawa stała

ul. Rymarska 4
Takiej miłości wam życzę –
recital Marty Tadli

15 lipca, godz. 17.00

Odpust św. Anny

30 lipca, godz. 12.00–18.00

„Podziemia Nikiszowca
– Naszo gruba!”
Wystawa czasowa fotografii
Marka Lochera
„Wokół mistrzów Grupy
Janowskiej” – wystawa stała

„Muzeum Barbary
i Stanisława Ptaków” – wystawa
stała

ul. Kościuszki 47
Wernisaż wystawy „Polskie
Kręgi Sztuki – Odsłona 2.”
„Ekslibris – grafika
w miniaturze” – wystawa
czasowa
„Paweł Steller – katowiczanin
z wyboru” – ekspozycja stała
Warsztaty graficzne
z ekslibrisem – na zamówienie

W trakcie warsztatów dla półkolonii „Por tret,
autopor tret, odbicie” czeka wiele atrakcji.
Zapisy: 32 7799316, wstęp 5 zł od
uczestnika, bilet nie obejmuje zwiedzania
pozostałych wystaw.

Warsztaty dla rodzin z dziećmi
portret, autoportret, odbicie

5, 19 lipca, godz. 11.00

W trakcie warsztatów zobaczymy por trety
i autopor trety w Galerii Sztuki Polskiej 1800–
1945. Zobaczymy także lustrzaną instalację
Daniego Karavana Reflection – Odbicie oraz
postaramy się wykonać autopor tret na podstawie własnego odbicia.
Wstęp 7 zł, obowiązuje rezerwacja
biletów w kasach lub na stronie: bilety.
muzeumslaskie.pl

„Woda i mydło najlepsze
bielidło. W pralni i maglu na
Nikiszowcu” – wystawa stała

„Obok siebie” – wystawa
czasowa prac Marleny Promnej
i Tomasza Pietrka

Zajęcia dla grup
zorganizowanych

Performatywny Magazyn:
Pozdrowienia z Katowic

15 lipca, godz. 12.00

Warsztaty dla rodzin z dziećmi.– Teraz budując zacznę od dymu z komina. Warsztaty dla
dzieci w wieku 5–8 lat.
Wstęp 7 zł od dziecka, opiekunowie
uczestniczą w warsztatach bezpłatnie.
Sprzedaż biletów w kasach lub
na stronie: bilety.muzeumslaskie.pl

20 lipca, godz. 17.00

„U nos w doma na Nikiszu”
– wystawa stała

ul. Kopernika 11

Wakacyjna oferta
edukacyjna

Lufcik „Na tropie Tomka”
Na tropie Tomka z przygodą dla
rodzin

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

Dla młodzieży
i dorosłych
Kino Kuźnia

ul. T. Dobrowolskiego 1
Filmy będą prezentowane w oryginalnej wersji językowej z polskimi napisami, godz.
15 lipca, godz. 21.30 – Polowanie na króliki
(2002, reż. Philip Noyce)
29 lipca, godz. 21.30 – Między słowami
(2003, reż. Sofia Coppola)
Wstęp wolny

Letnie plenery malarskie

15 lipca, godz. 15.00, 16.00, 17.30, 18.30

29 lipca, godz. 17.00–19.45

Zwiedzanie w teatralizowanej formie – minispektakle o poznawaniu dalekich krain, ludzi
i kultur w wykonaniu grupy teatralnej Lufcik
na Korbkę.

Warsztaty adresowane są do osób dorosłych. Wszystkie materiały potrzebne do zajęć wliczone są w cenę biletu.

Spektakl w cenie biletu na wystawę,
obowiązuje rezerwacja biletów.

Wstęp 20 zł, zbiórka przed kasami,
liczba miejsc ograniczona. Obowiązują
rezerwacje biletów.

www.katowice.eu
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Warsztaty ekspresji twórczej
w ramach Akcji „Lato w mieście
2017”

3–14 lipca

Zapraszamy dzieci i młodzież. Inspiracją dla
działań będzie prezentacja najciekawszych
realizacji tegorocznych absolwentów ASP
w Katowicach w ramach wystawy „Dyplomy
2017”
Zajęcia są bezpłatne, wszystkie
materiały potrzebne do realizacji
warsztatów zapewnia Galeria. Wymagana
wcześniejsza rezerwacja terminu – tel. 32
259 90 40

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

DO SZTUKI GOTOWI
START!
VI edycja projektu
edukacyjno-artystycznego

Inwazja sztukmistrzów 2017

6 lipca, godz. 12.00–22.00

Lipiec – październik

Akrobaci, żonglerzy, tancerze ognia, iluzjoniści i ar tyści uliczni i inni ar tyści cyrkowi
opanują katowicki Rynek. Wstęp wolny

Zaproszeni ar tyści: Karolina Grzywnowicz,
Witold Kozłowski z Fundacji OVO dla Kultury i Edukacji, Teatr A-Par t, Grzegorz Łabuda
i Filip Margosiak z Living Space Theatre
8 lipca – Warsztaty śpiewu białego z Witoldem Kozłowskim z Fundacji OVO dla Kultury
i Edukacji
29 lipca – Warsztaty dla seniorów z Karoliną
Grzywnowicz

Music before WOMEX USIC
Orkesta Mendoza

25 lipca, godz. 19, pl. Herberta (os. Witosa)
Wstęp wolny

Onuka

Wszystkie działania w ramach projektu
są bezpłatne. Szczegółowy harmonogram
znajduje się na stronie Galerii BWA

27 lipca, godz. 20.00, Sala koncertowa KMO
Bilety w cenie 30 zł

Koncerty Promenadowe
od Bacha do Beatlesów

Przesilenia

Wernisaż wystawy 28 lipca, godz. 18.00

Park im. T. Kościuszki

Wstęp wolny

Muzyczny seans filmowy

BWA: Mufka na trapezie

2 lipca, godz. 11.00

Muzyka filmowa W. Kilara, A. Piazzolli,
S. Krajewskiego i Stinga. Występują: Anna
Ozner – wokal; Piotr Kopietz – akordeon,
bandoneon, akordina; Gabriela MachowskaKopietz – for tepian

Od klasyki do rozrywki

Przeboje
ABBY,
Niemena,
Beatlesów
i P. Szczepanika. Występuje AQuar tet (Monika Schmidt – I skrzypce, Adriana Urbacz
– II skrzypce, Radosław Mikołajczyk – altówka, Joanna Jerchel – wiolonczela)

Wspomnienia dawnych dni

9 lipca, godz. 11.00

30 lipca, godz. 11.00

Utwory W.A. Mozar ta, A. Dworzaka,
J. Straussa, G. Gershwina i W. Kilara. Występuje Todo Ar t Trio (Grażyna Jursza – flet,
Dariusz Jursza – klarnet, Dawid Smykowski
– fagot)

Utwory J. Petersburskiego, M. Fogga i W. Kilara. Występują: Joanna Hor t – wokal, Piotr
Kędziorek – wokal, gitara; Jarema Jarosiński – instrumenty perkusyjne, Piotr Kopietz
– akordeon, bandoneon

Od swingu do tanga
w cygańskiej odsłonie

16 lipca, godz. 11.00

WYSTAWY

Wystawa rzeźby

Ściana Sztuki Dziecka

do 28 lipca

Narastający pejzaż Future Ar tist

Galeria Sztuki
Współczesnej
BWA

Wystawa plakatu

Występuje Bar tosz Smorągiewicz Ensemble
(Bar tosz Smorągiewicz – klarnet, saksofon;
Marcin Skaba – skrzypce, Sebastian Iwanowicz – gitara, Piotr Domagalski – kontrabas)

Galeria Miasta Ogrodów, do 15 lipca
Prace studentów i pedagogów ASP w Katowicach

Od ABBY do Queen, czyli
muzyczny alfabet lat 60. i 70.

Ireen Zielonka „Śląskie
Płuca”

23 lipca, godz. 11.00

Dariusz Sitek „Ucieleśnienie”

Galeria Engram, do 17 września

Galeria 5, Galeria Pusta, do 3 września

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

Ar tyści: Kuba Bąkowski, Karolina Breguła,
Iwona Demko, Marcin Dimiter, Marcin Dudek, Michał Frydrych, Karolina Grzywnowicz, Magdalena Lazar, Daria Malicka, Damian Reniszyn, Magdalena Starska.
Osią projektu będą odwołania do rytuałów, w których istotną rolę odgrywał element dźwiękowy, szczególnie hałas, jako
aktywator zmian percepcji i świadomości
uczestników. Zaproszeni ar tyści na podstawie materiałów źródłowych i nagrań terenowych, we współpracy z etnografami
i entomuzykologami, będą w ramach swoich realizacji reinterpretować audialne wątki
związane z przemianą.

Abstrakcja użytkowa, Bartek
Buczek

Wernisaż wystawy 28 lipca, godz. 18.00

Na wystawie „Abstrakcja użytkowa” Buczek
odwołuje się do klisz z historii sztuki, filmu
i wzornictwa, zadając pytanie o kondycję
i powinności młodego ar tysty.
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Kino |
Alibi.com (reż. Philippe Lacheau, Francja
2017, 90’)
Dunkierka (reż. Christopher Nolan, Francja,
Holandia, USA, Wielka Brytania 2017, 120’)

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

Premiery:
od 7 lipca
Darkland (reż. Fenar Ahmad, Dania 2017,
112
Piękne dni (reż. Wim Wenders 2016, 97’)

od 14 lipca
Czym chata bogata (reż. Philippe de Chauveron, Francja 2017, 93’)
Mężczyzna imieniem Ove (reż Hannas Holm,
Szwecja 2015, 116’)
Olli Maki. Najszczęśliwszy dzień jego życia
(reż. Juho Kuosmanen, Finlandia, Szwecja,
Niemcy 2017, 93’)

od 21 lipca

|

od 28 lipca
Kedi – sekretne życie kotów (reż. Cejda Torun, Turcja, USA 2016, 80’)
Wilde maus (reż. Josef Hader, USA, 2017,
103‘)

Imprezy
21 lipca, godz. 20.00 – premiera filmu Dunkierka – wstęp historyczny: prof. Zygmunt
Woźniczka
28 lipca, godz. 18.30 – „kocia” premiera filmu „Kedi – sekretne życie kotów”

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

„Poławiacze pereł” (G. Bizet)

1 lipca, godz. 18.00

Bilety: 35 zł normalny, 30 zł ulgowy

KinoLato – nadrabiamy
filmowe zaległości

od 1 lipca

Jeżeli przegapiliście wyczekiwane tytuły lub
chcecie sobie przypomnieć ulubione filmy
minionego sezonu, kino zaprasza na letnie
powtórki. Proponujemy zestaw powtórkowych tytułów za 12 zł! To filmy, które już raz
zachwyciły polską widownię, a my jesteśmy
pewni, że mogą to zrobić ponownie.
W programie m.in. polskie hity – „Ostatnia rodzina”, „Jestem mordercą”, „Pokot”;
filmy nagrodzone Oscarami – „La La Land”,
„Manchester by the Sea”, „Moonlight”,
„Nowy początek” czy interesujące tytuły
znanych reżyserów – „T2: Trainspotting”,
„Paterson”
Bilety: 12 zł

Wakacje w kinie Kosmos

4-25 lipca, godz. 11.00

Zapraszamy młodych widzów do filmowych
przygód. W programie 8 seansów i 5 różnych
filmów. Zobaczyć będzie można „Zieloną
szkołę” – opowieść o przyjaźni dziewczynki
z małą myszką, koreański film „Jak ukraść
psa” o zaradnej 10-latce, która próbuje zdobyć 500 dolarów, animację o świecie magików „Houdini” oraz dwa zestawy bajeczek
dla najmłodszych o przygodach Agatki i jej
chomika Cyryla oraz, znanej z serii książek
zaradnej ryjówki Florki.
Pokazy odbywać się będą we wtorki
i piątki o godz. 11.00. Wszystkie filmy w programie są dubbingowane lub tłumaczone
przez lektora. Przed seansami zaplanowano dodatkowe atrakcje, m.in.: spotkania ze
znawcami zwierząt z chorzowskiego zoo czy
też pokazy filmowych sztuczek magicznych.
Bilety: 10 zł grupy zorganizowane12 zł
widzowie indywidualni

Pora dla Seniora
19 lipca, 11.00
Maria Curie-Skłodowska
(reż. Marie Noelle, 2016, 100')

Muzyka |
Miłość nieduża

2 lipca, godz. 17.00

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

Summertime, czyli słoneczne
koncerty
Przerwa urlopowa w filharmonii dawno przeszła do historii. Na czas lata filharmonicy nie
zamykają się. Wprawdzie nie będą prowadzić
działalności tak intensywnie, jak w sezonie,
ale kto jeszcze na wakacje nie wyjechał, albo
z urlopu już powrócił, z pewnością znajdzie
przy ul. Sokolskiej 2 coś dla siebie interesującego.

|

Operowe Lato –
powtórka transmisji
z Metropolitan Opera
w Nowym Jorku

Chór Filharmonii Śląskiej
Andrzej Borzym – dyrygent, Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
Piosenki do tekstów Agnieszki Osieckiej oraz
przeboje z reper tuaru Kabaretu Starszych
Panów w chóralnych aranżacjach autorstwa
Andrzeja Borzyma.

Muzyka filmowa z Tomaszem
Stockingerem

9 lipca, godz. 17.00

Śląska Orkiestra Kameralna
Leszek Sojka – dyrygent, Tomasz Stockinger
– konferansjer, Stefan Gąsieniec – for tepian
Program: Krzesimir Dębski – Cantabile, Władysław Szpilman – W starym kinie, Fryderyk
Chopin – Nokturn cis-moll, Scott Joplin –
ragtime Elite Syncopations, Waldemar Kazanecki – temat muzyczny z serialu Dom, Waldemar Kazanecki – walc z filmu Noce i dnie,

Scott Joplin – ragtime The easy Winners,
George Gershwin – Summer time z opery
Porgy and Bess, Włodzimierz Korcz – Lata
dwudzieste – lata trzydzieste, Mirosław Gąsieniec – tango z filmu Strachy, Mirosław
Gąsieniec – taniec hiszpański z filmu Strachy, Wojciech Kilar – walc z filmu Trędowata, Scott Joplin – ragtime The Enter tainer

Jazz na dwa fortepiany

16 lipca, godz. 17.00

Duet for tepianowy w składzie: Wojciech Niedziela – for tepian, Piotr Matusik – for tepian
W programie standardy jazzowe oraz autorskie kompozycje

Letnia Akademia Muzycznego
Smaku
Audycje i warsztaty dla dzieci
Podróże z instrumentami perkusyjnymi
23 lipca, godz. 11.30
Adam Osadzin – perkusja, Mateusz Misiak –
perkusja, Sebastian Nawrocki – for tepian

Jolanta Schmidt – prowadzenie. W programie, m.in.: M. Ptaszyńskja – Mała suita meksykańska, A. Chaczaturian – Taniec z szablami, V. Monti – Czardasz

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

Koncert wakacyjny

6 lipca, godz. 18.00, Willa Goldsteinów,
plac Wolności 12a
W programie: kompozycje Andersa Jormina,
a także utwory z reper tuaru Piotra Szczepanika
Rezerwacja darmowych wejściówek od
26 czerwca: 32 206 97 97 lub mailowo:
biuro@camerata.silesia.pl

Biblioteki |
Biblioteka
Śląska

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

I Ty możesz mieć wpływ
na wyniki plebiscytu Śląskiego
Wawrzynu Literackiego!
W tym sezonie do Nagrody zgłoszono książki: „Metro na Żerań” Adama Wiedemanna,
„Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza
Przemyka” Cezarego Łazarewicza, „Zostawić
Islandię” Huber ta Klimki-Dobrzanieckiego,
„Spadający nóż” Zbigniewa Mentzla, „Dobrze się myśli literaturą” Ryszarda Koziołka,
„Litery” Tomasza Różyckiego, „Fałszerze
pieprzu. Historia rodzinna” Moniki Sznajderman, „Życie w rozproszonym świetle. Eseje”

Jacka Gutorowa, Projekt „Orfeusz” Marka K.
E. Baczewskiego. W holu Biblioteki Śląskiej
znajduje się wystawa prezentująca wszystkie nominowane książki, a także urna oraz
kar ty do głosowania. W plebiscycie można
wziąć udział do końca lipca br.

Dom Oświatowy
Biblioteki Śląskiej
ul. Francuska 12

Zwiedzanie Gabinetu Alfreda
Szklarskiego

3–28 lipca

Prezentacja prac Piotra
Kowalczyka

do 29 września

Koncert muzyki klasycznej
dla dzieci

3 lipca godz. 11.30

Pola Widzenia Książki

4 lipca, godz. 10.45

www.katowice.eu
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Pokaz animacji z Międzynarodowego Przeglądu Filmów Animowanych Dzieci.

Pola Widzenia Książki

5 lipca, godz. 11.00

Warsztaty z Piotrem Kowalczykiem.

Pola Widzenia Książki – Lato
w Księgarni Bookszpan

6–7 lipca, godz. 11.00, księgarnia
Bookszpan, ul. 3 Maja 22
Warsztaty ar tystyczno-literackie.

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

|
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Lato z Książką
Hasłem przewodnim tegorocznej akcji jest
Literacki Las, do którego nawiązywać będzie-

my podczas działań kulturalnych organizowanych w naszej bibliotece oraz we współpracy
z nami innych instytucjach kultury.

Nawiązując, poprzez literaturę, do sztuki i natury, zachęcimy dzieci do spędzenia
wolnego czasu w bibliotece. Proponujemy
letnie zasiewanie i pielęgnowanie nowych
pomysłów, pobudzanie wyobraźni. Interesować nas będzie żywa architektura i działanie
witaminy „N”. Stworzymy książkowe patio,
będziemy obserwować naturę i wsłuchiwać
się w jej odgłosy…
Jak co roku, przygotowujemy również
spotkania z pisarzami i ilustratorami, warsztaty literacko-ar tystyczne, gry literackie
i spacery tropem ważnych słów.
Akcja „Lato z Książką” trwa od 4 lipca do
31 sierpnia br., we wtorki, środy i czwar tki.
Na spotkania zapraszają następujące Filie: 3,
6, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23,
25, 26, 27, 28, 32. Udział w zajęciach jest
bezpłatny. MBP nie zapewnia biletów komunikacji miejskiej ani biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Na zajęcia obowiązują
zapisy oraz pisemna zgoda rodziców – druk
do pobrania ze strony internetowej biblioteki.
Harmonogram zajęć oraz szczegółowe informacje dotyczące akcji dostępne są w filiach
prowadzących akcję oraz na stronie internetowej biblioteki: www.mbp.katowice.pl.

MDK |

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

wulkanów, quiz na temat włoskich specjałów.
24 lipca – „W Legolandzie”. Tworzenie „ludzików lego” z różnych materiałów, konkurs
wiedzy o parkach rozrywki.
26 lipca – „Koktajlowy festiwal”. Przygotowanie własnych koktajli, minifestiwal muzyczny.
28 lipca – Wycieczka do Twinpigs
31 lipca – „W pracowni Picassa”. Malowanie na szkle, warsztaty twórcze.
Obowiązują zapisy. Udział bezpłatny za
wyjątkiem wyjść i wycieczek.

ul. Krzyżowa 1

Ul. Grażyńskiego 47

tel. 608 549 089, filiadab@mdkkoszutka.pl

tel. 32 2589 977, domkultury@mdkkoszutka.pl

1 lipca, godz. 16.00

Akcja „Lato w mieście 2017”
Mali odkrywcy na europejskim
szlaku

3–31 lipca

3 lipca, Odkrywanie magicznych brytyjskich
miasteczek, zajęcia interdyscyplinarne i quiz.
5 lipca – „Biwakowanie w ogrodzie”. Zajęcia
z harcerzami
7 lipca – Wycieczka do Inwałd Parku
10 lipca – „Francuski Szyk”. Projektowanie
strojów, konkurs wiedzy o zabytkach, rozgrywki sportowe.
14 lipca – Tworzenie budowli z tektury, wirtualny spacer po Paryżu.
17 lipca – „Szkoła gladiatorów”. Projektowanie własnego ekwipunku wojownika, zawody sportowe.
19 lipca – „Koszutkowe Ristorante”. Tworzenie postaci oraz ozdób z makaronu, komponowanie własnej pizzy – warsztaty kulinarne.
21 lipca – „Skuterem po Sycylii”. Budowanie

kuchni Francji. Tworzenie zapachowych kul do
kąpieli.
21 lipca – Wyjście na basen, gra terenowa
„Uprowadzenie Mona Lisy”.
24 lipca – Zabawy integracyjne o kulturze,
sztuce, kuchni USA.
26 lipca – Warsztaty twórcze street art.,
„Rekwizyty z westernu”.
28 lipca – Wyjazd do Twinpigs
31 lipca – Zabawy integracyjne: meksykańska piniata część I
Obowiązują zapisy. Udział bezpłatny za
wyjątkiem wyjść i wycieczek.

Koncert młodzieżowego chóru
FUSION

29 lipca, godz. 17.00

Katowicka Senioriada 60+

Cykl bezpłatnych biesiad dla katowickich
seniorów
Zapisy pod nr. tel.: 530 10 67 30, 798 29
20 98

Młodzieżowy
Dom Kultury

Akcja „Lato w mieście 2017”
Duże Podróże Małych Pionierów

3-31 lipca

3 lipca – Zabawy integracyjne „po japońsku”
5 lipca – Warsztaty twórcze – kaligrafowanie
i japońskie dekoracje, zajęcia ruchowe.
7 lipca – Wyjazd do Inwałd Parku
10 lipca – Zabawy integracyjne „po afrykańsku”
12 lipca – Warsztaty twórcze: biżuteria i ozdoby afrykańskie, zajęcia taneczno-ruchowe.
14 lipca – Wyjście do ZOO
17 lipca – Zabawy integracyjne „francuskie
ekspresje”: tworzenie mozaik inspirowanych
witrażami z katedr.
19 lipca – warsztaty o kulturze, sztuce,

Akcja „Lato w mieście 2017”

23–7 lipca

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

Koncert dla dzieci w ramach
akcji „Lato w mieście 2017”
przy współpracy z IPiUM
,,Silesia”

3 lipca, o godz. 10.00

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

Akcja „Lato w mieście 2017”
Do 6 lipca zajęcia sportowo-rekreacyje na
pływalni dla grup zorganizowanych.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Zajęcia
zaplanowane są od poniedziałku do
piątku w godz. 9.00–15.00. Więcej
informacji pod nr tel. 511 523 219, 32
2516-431 wew. 2101

Telecentrum. Bezpłatny dostęp do komputerów
w bibliotece i wypożyczalnia i czytelnia książek.
Do 14 lipca, godz. 9.00–13.00 s. 109 I p.
Ośrodek Informacji Młodzieżowej. Do 14 lipca, godz. 9.00–13.00 s. 119 I p.
Letnie impresje – zajęcia plastyczne.
Do 7 lipca, godz. 11.00–14.00 s. 330 III p.
Gliniane cuda, kafel ceramiczny. 3,4 lipca,
godz. 11.00–13.00. sala 19 parter
Przygody z grafiką. 4 lipca, godz. 10.00–
13.00 s. 242 II p.
W świecie wyobraźni – (malarstwo i rysunek
dla dzieci od 5-10 lat). 3 lipca, godz. 10.00–
13.00 s. 331 III p.
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Słoneczne cliparty – grafika, komiks, animacja. 5 lipca, godz. 10.00–13.00 s. 333 III p.
Nowe Media. 5 lipca, godz. 12.00–14.00
s. 221 II p.
Filmowe lato – projekcje filmów. 6. lipca,
godz. 10.00–12.00 sala teatralno-kinowa
Różnorodność gatunkowa i grzybów – zajęcia terenowe z biologii. 29 lipca, godz.
7.30–15.00. Zgłoszenia: tel. 32 251 64 31
wewn.1344
Obserwacja hodowli zwierząt – indywidualne zwiedzanie pracowni. 3–7 lipca, s. 244 II p.
godz. 10.00–13.00

Filmowa Pełnia Księżyca

9 lipca, godz. 21.00, ogród MDK

Plac Pod Lipami
tel. 32 206 46 42

Katowickich kinomaniaków zapraszamy do
udziału w nietypowym seansie filmowym organizowanym podczas lipcowej pełni księżyca. Projekt współfinansowany przez Filmotekę
Narodową.
Wstęp: 2 zł/os.

Akcja ,,Lato w mieście”

3–31 lipca, godz. 10.00--14.00

Koncert Silesia IPIUM

3 lipca

Projekt ,,Bloki i familoki”

MDK
„Szopienice-Giszowiec”

6 lipca, godz. 18.00

Spacery w nieznane

14, 19, 26 lipca

Podlesie, ul.Sołtysia 25
Nordic walking dla dzieci

poniedziałki, godz. 10.00–13.00

Corssminton – treningi
i turnieje

wtorki, godz. 10.00–13.00

Poznajemy własny region
– zabawy muzyczne

Otwarte spotkanie i próba „ElektroChóru” – jeśli lubisz śpiewać i tworzyć teksty, a do tego
zależy Ci na Twoim mieście – dołącz do nas!

czwartki, godz. 10.00–13.00

Więcej informacji na stronie: www.mdk.katowice.pl

piątki, godz. 10.00–13.00

Gry świata – zabawy sportowe

MDK „Ligota”
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
Warsztaty artystyczne
w ramach akcji „Lato
w mieście”

7–26 sierpnia, godz. 10.00–14.00
Wakacje toczyć się będą w rytm projektu „Szlakiem Piastów – podróż do źródeł”, który dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski
w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm
jutra”. Uczniowie szkół podstawowych wezmą
udział w przygodzie z baśniami i legendami,
pojadą na dwudniową wycieczkę edukacyjną
do Biskupina i stworzą własny, spektakl na
podstawie wybranej opowieści.
Wszystkie atrakcje, włącznie z wycieczką,
bezpłatne. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

ul. Marcinkowskiego 13A
Warsztaty artystyczne
w ramach Akcji „Lato w mieście”.

3–21 lipca, godz. 10.00–14.00

Hasło przewodnie akcji: „Zwierzaki z naszej paki”.
Przewidziano warsztaty, zajęcia plastyczne i wokalne, podchody, wyjścia do zoo czy kina.
Wstęp wolny, z wyjątkiem opłat za
przejazdy komunikacją miejską oraz
biletów wstępu.

Rodzinna Akademia Kyokushin
Karate

1 i 15 lipca, godz. 9.00–12.00

Szczegóły w biurze Działu „Zawodzie”

Śląskie Warsztaty Artystyczne

3–6 lipca, godz. 16.00–19.00

Warsztaty zakończymy specjalnym koncertem
Uczestników.
Obowiązują zapisy.

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

ul. Gen. J. Hallera 28
Akcja „Lato w mieście”

1–28 lipca, godz. 10.00–14.00

Takiej miłości Wam życzę –
recital Marty Tadli w ramach
„Nikiszowieckiego Lata 2017”

15 lipca, godz. 17.00, MHK, ul. Rymarska 4
W programie piosenki M. Grechuty, J. Kofty,
M. Bajora i A. Osieckiej. Wejściówki do odbioru w MHK

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

Akcja „Lato w mieście 2017”

Kostuchna,
ul. T. Żeleńskiego 83
Rysunek i malarstwo dla dzieci
i młodzieży

poniedziałki, godz. 10.00–12.00

Ekologiczne warsztaty
plastyczne

„Imieniny babci Anny”
w ramach programu „Katowicki
Senior w Mieście”

5, 19 lipca, godz. 10.00–12.00

26 lipca, godz. 17.00

Piątki, godz. 10.00–11.00

Spotkanie dla seniorów połączone z pieczeniem
kiełbasek oraz wspólnym muzykowaniem.

Spektakle: „Smok wawelski” (7 lipca), „Cudowna lampa Alladyna (14 lipca), „Czerwony Kapturek” (21lipca), „Królewna Fasolka”
(28 lipca).

Odpust u babci Anny

30 lipca, Rynek, Katowice – Nikiszowiec
„Eunika w krainie cyrku” – widowisko uliczno –
plenerowe Sceny Kalejdoskop z Krakowa

Punkt bezpłatnej pomocy
prawnej

1–31 lipca, godz. 11.00–15.00

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

,,Nasz przepis na lato”–
warsztaty plastyczne, gry
i zabawy świetlicowe dla dzieci.

12-13 lipca, godz. 11.00-12.00

Wakacyjny turniej gry
w piłkarzyki.

14 lipca, godz. 11.00–12.00

Akcja ,,Lato w mieście”

17 lipca–11 sierpnia, godz.10.00–14.00

Spektakle teatralne

Bal dla najmłodszych

26 lipca, godz. 10.00–12.00

Murcki,
ul. P. Kołodzieja 42
Zajęcia dla przedszkolaków w godz. 9.30–
11.00, dzieci w wieku szkolnym godz.
11.00–13.00.

Warsztaty teatralne

3 lipca

Warsztaty plastyczne

4, 11, 18 lipca

Warsztaty modelarskie

6, 13, 20 lipca

Warsztaty tańca hip-hop

10, 17 lipca

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

Akcja lato 2017
od 3 do 28 lipca
Akcja nosi tytuł: „Mozaikowe lato” i obejmuje zajęcia plastyczne, muzyczne, dziennikarskie, taneczne, spor towo-integracyjne, gry i
zabawy, prowadzone przez instruktorów.
Zapisy: 32 252 32 34

W lipcowe środy w godz. 11.00–13.00 zapraszamy wszystkie dzieci i dorosłych do
Amfiteatru w Parku Zadole na spektakle interaktywne i animacje.
5 lipca – Clowni Ruphert i Rico – „Wakacyjna przygoda Klaunów”
12 lipca – Teatr Gry i Ludzie – „Bajkomat”,
warsztaty nauki chodzenia na szczudłach
i żonglerki
19 lipca – Zespół DUO FIX – „Zabawy z Pędziwiatrem i Pióreczkiem”
26 lipca – Teatr Maska – „Pod starym Wawelem przygód bez liku” oraz animacje „Tropem rycerskiej przygody”
Ponadto w lipcowe soboty zapraszamy
do Amfiteatru na koncer ty z cyklu „Lato
w Amfiteatrze park Zadole”, organizowane
wspólnie z Radą Jednostki Pomocniczej nr
6 „Ligota-Panewniki”. Imprezy rozpoczynać
się będą o godz. 17.00. W czasie koncer tów
wystąpią:
1 lipca – Zespół Bodo Cafe, Kabaret Masztalscy
8 lipca – Chór Modus Vivendi, Beata Mańkowska, Iwona Pasterny, Maria Chrobok i Jacek Kapica
15 lipca – Zespół Jan Gałach Band
22 lipca – Zespół Whiskey River z gościnnym udziałem motocyklowej grupy Old Tigers
Group
29 lipca – Zespoły: Kamraty i Bartos Band

www.katowice.eu
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|nagrody prezydenta|

Prezydent Marcin Krupa nagrodził
najlepszych sportowców z naszego
miasta. Podczas tegorocznej gali w
domu kultury na Giszowcu wyróżnionych zostało aż dwunastu sportowców, dwóch trenerów i jedna
drużyna.
To już raz 15. wybitni sportowcy i działacze
otrzymali nagrody za wybitne osiągnięcia. Podczas tegorocznej gali prezydent Marcin Krupa
gratulował sukcesów wszystkim sportowcom.
– Sportowcy uczą nas, że choć nie zawsze możemy wygrywać, to nigdy nie możemy się poddawać w drodze do celu! Podziwiam wasz zapał
i hart ducha. Wyrazy szacunku należą się także waszym trenerom, którzy stanowią niezbędne ogniwo w osiąganiu sportowych sukcesów –
mówił prezydent.
Nagrody w dziedzinie sportu
lepszych sportowców:
Justyna Święty – AZS AWF
– lekkoatletyka
Michał Pietrzak – AZS AWF
– lekkoatletyka
Tomasz Polewka – AZS AWF
– pływanie

fot. umk

Nagrodzono najlepszych sportowców

dla najKatowice

Martyna Swatowska – AZS AWF Katowice
– szermierka – szpada
Jakub Kubieniec – AZS AWF Katowice
– judo

Katowice
Katowice

Monika Soćko – Klub Szachowy „Hetman” – szachy
Aleksandra Cader – AZS AWF Katowice –
kajakarstwo klasyczne

Ewelina Pilarz – AZS AWF Katowice – kajakarstwo klasyczne
Nagrody w dziedzinie sportu w kategorii „Sportowa nadzieja Katowic” dla
zawodników:
Natalia Ciesielska – UKS Źródełko Katowice – piłka siatkowa dziewcząt
Martyna Cholewa – UKS Źródełko Katowice – piłka siatkowa dziewcząt
Kamila Żuk – AZS AWF Katowice
– biathlon
Oskar Cieśla – AZS AWF Katowice
– pływanie
Nagroda w dziedzinie sportu w kategorii najlepszy działacz sportowy/trener dla:
Marcina Franke – działacz sportowy, prezes stowarzyszenia Silesia Adventure Sport
Roberta Wilka – trener sekcji pływackiej
w AZS AWF Katowice
Wyróżnienie – dla drużyny juniorów MUKS
Naprzód Janów za zdobycie wicemistrzostwa
Polski juniorów w 2017 r. w hokeju na lodzie.
(red)

|Hokej|

Katowiczanka we władzach światowego hokeja
– 3–4 razy w roku jestem w siedzibie
Światowej Federacji Hokejowej w Zurichu,
oprócz tego mamy zebrania wyjazdowe, np.
w zeszłym roku było w Toronto. W sierpniu
dostajemy nominacje na turnieje, które obserwujemy i kontrolujemy – w zeszłym roku
miałam trzy turnieje – w Czechach, Japonii
i USA. Jednakże nic nie smakuje lepiej niż
powrót do domu. Katowice to moje miejsce,
moje miasto i zawsze staram się je promować. Tak samo było w zeszłym roku, gdy gościliśmy tutaj mistrzostwa świata w hokeju
na lodzie mężczyzn, a w tym roku podwójne mistrzostwa juniorek i seniorek. Widać,
że hokej ciągnie do Katowic.
(michał malina)

fot. archiwum pryw.

Katowiczanka Marta Zawadzka została członkiem zarządu Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie. Odpowiada m.in. za hokej kobiet razem
z Węgierką Zsuzsanną Kolbenheyer.
Zawadzka wcześniej pracowała w biurze
pełnomocnika ds. organizacji imprez sportowych UM Katowice i zajmowała się organizowaniem najważniejszych wydarzeń w Katowicach. Pewnego dnia otrzymała propozycję pracy przy Związku Piłki Ręcznej w Polsce i przy
EURO piłki ręcznej w Polsce. – Był to dla mnie
impuls, abym się usamodzielniła. Nie pasuje
mi do końca praca przy biurku. Przez całe życie interesowałam się sportem i nigdy nie odpuszczałam, a traktowałam swoje cele jako bardzo duże wyzwanie i pięłam się do góry po tych
schodach.
Tata Marty, Krzysztof Zawadzki, pracował przez 25 lat jako sędzia hokejowy. Marta od najmłodszych lat miała styczność z tą
dyscypliną sportową.– Mój ojciec wymarzył sobie, że będę pierwszą kobietą jako sędzia. Nie byłam jednak pierwsza, ponieważ w
tym samym roku weszła na lód jeszcze jedna dziewczyna. Natomiast to on zaszczepił
we mnie miłość do hokeja, którą rozwijam
już dwadzieścia lat. Gdy w 1997 r. odbywały się mistrzostwa świata grupy B w Spodku,
pomagałam ojcu i nosiłam mu teczkę. Brałam też udział w ceremonii otwarcia. W 2000
r. podczas kolejnej edycji mistrzostw świata

|bio|

już sama pracowałam. Hokej był cały czas
w moim życiu. Nawet gdy byłam zatrudniona w urzędzie, działałam na rzecz Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, na rzecz kobiecej reprezentacji. Moja szefowa zawsze się
śmiała, że prawie cały urlop przeznaczałam

na hokej, bo ja z dziewczynami jeździłam na
mistrzostwa świata itp., ale to była dla mnie
przyjemność – mówi Marta.
Nowe obowiązki sprawiły, że katowiczanka częściej podróżuje po świecie. Stara
się wówczas promować swoje miasto.

Marta Zawadzka jest członkiem zarządu
Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, menedżerem kadr narodowych kobiet, koordynatorem ds. Polskiej Hokej Ligi, wiceprzewodniczącą Wydziału Sędziowskiego, członkiem zarządu Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie, współprzewodniczącą komisji hokeja kobiecego na świecie oraz Komisji Sędziowskiej
na świecie.
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|74. Tour de Pologne UCI World Tour|

Już niebawem rozpoczyna się największa cyklicznie organizowana impreza
kolarska w Polsce – 74. Tour de Pologne UCI World Tour. W niedzielę 30 lipca do Katowic ponownie przyjadą czołowi kolarze świata. Okolice Spodka to już
miejsce kultowe dla Touru. To właśnie tam
będzie usytuowana meta jednego z etapów. –
Mety w Katowicach przechodzą do historii, bo
kolarze finiszują tutaj z prędkością 80 kilometrów na godzinę. Kto wygrywa w Katowicach,
może spokojnie mówić o sobie, że jest królem
sprintu. Zwycięstwa w stolicy Śląska mają na
swoim koncie Marcel Kittel, Andre Greipel
czy Fernando Gaviria. Tu nie ma przypadku
– w Katowicach wygrywają tylko najlepsi –
podkreśla dyrektor generalny Lang Team Czesław Lang.
Wyścig systematycznie zyskuje na popularności. Od 2011 r. Tour de Pologne należy
do kolarskiej ligi mistrzów, czyli prestiżowego
cyklu World Tour skupiającego najważniejsze
wyścigi świata i najlepsze zawodowe grupy.
Tour de Pologne na stałe wpisał się w wydarzenia sportowe w Katowicach i cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców.
W tym roku kolarze pokonają trzy rundy po ulicach naszego miasta. Trasę wytyczono tak, żeby prowadziła również przez najbardziej zielone zakątki Katowic. – Tour de Pologne w Katowicach gości już od ośmiu lat.
Natomiast po raz pierwszy kolarze odwiedzą

fot. umk

W Katowicach wygrywają tylko najlepsi

Katowic to tereny zielone – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Meta usytuowana będzie tradycyjnie w
okolicach Spodka. Podobnie jak w ubiegłym
roku imprezie towarzyszą zawody Nutella MiniTour de Pologne oraz Nutella MiniTour de
Pologne – Puchar Młodzików. Miasto bierze
udział w konkursie na „Najpiękniejsze Miasto

miasto w niedzielę. Zachęcam do rodzinnego i aktywnego dopingu na trasie, która podobnie jak w latach poprzednich będzie biegła
ulicami centrum miasta. Kolarze przejadą w
okolicy rynku ze Sztuczną Rawą oraz palmami, przez Strefę Kultury oraz po raz pierwszy
wjadą do Doliny Trzech Stawów. Będzie to doskonała okazja, by pokazać, że prawie połowa

|Akademia Piłkarska „Młoda GieKSa"|

|Beach Tennis|

Katowiczanki w kadrze Polski

katowiczanie. Wielki finał, w którym GieKSiarze zmierzyli się z przedstawicielami akademii Stadionu Śląskiego Chorzów, był równie
zacięty. Wobec bezbramkowego remisu trójkolorowi znów musieli zachować zimną krew
w rzutach karnych. Nie zawiedli i tym razem,
wygrywając 2:1. To równoznaczne z tym, że to
oni jako reprezentanci Polski wyjadą pod koniec września do Nowego Jorku na międzynarodowy turniej Danone Nations Cup. To największy światowy turniej piłki nożnej dla dzieci w wieku 10–12 lat zatwierdzony przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej (FIFA).
Celem rozgrywek jest inspirowanie milionów
dzieci do sięgania po swoje marzenia oraz
promowanie pozytywnych sportowych wartości takich jak: humanizm, otwartość, bliskość
(współpraca), entuzjazm oraz zasady fair play.
Danone Nations Cup składa się z dwóch części – krajowych rozgrywek oraz światowego
finału. Rocznie w turniejach lokalnych bierze udział 2,5 miliona dzieci z 32 krajów. 400 z
nich wyjeżdża na wielki finał, co roku organizowany w innym miejscu na świecie. W 2012
r. światowy finał odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie.
(gks)

fot. umk

Zwyciężyli i pojadą do Nowego Jorku
Podopieczni Akademii Piłkarskiej
„Młoda GieKSa” zwyciężyli w turnieju
Młoda GieKSa Cup: American Dream,
współorganizowanym przez firmę Danone, i będą reprezentowali Polskę na
międzynarodowych zawodach w Nowym Jorku. Oficjalnym partnerem turnieju było miasto Katowice.
W turnieju Młoda GieKSa Cup: American
Dream wzięło udział 8 renomowanych śląskich drużyn w kategorii wiekowej U12: GKS
Katowice, ŻAPN Żywiec, GKS Tychy, Unia
Oświęcim, Stadion Śląski Chorzów, MOSiR
Jastrzębie, Zagłębie Sosnowiec i Juventus Academy Piekary Śląskie. Niezwykle zacięta rywalizacja toczyła się na obiekcie Kolejarza Katowice.
Młodzi adepci futbolu z Katowic, prowadzeni przez trenera Łukasza Bagsika, byli bezkonkurencyjni. Wygrali wszystkie mecze grupowe (Unia Oświęcim 3:0, APN GKS Tychy
3:1 i MOSIR Jastrzębie 1:0) i pewnie awansowali do półfinału, w którym zmierzyli się z
młodymi zawodnikami Zagłębia Sosnowiec.
Po regulaminowym czasie gry było 0:0, więc
finalistę musiał rozstrzygnąć konkurs rzutów karnych, w których lepsi (3:2) okazali się

Tour de Pologne” – niech udekorowane i pełne
kibiców ulice uzupełniają sportową walkę najlepszych kolarzy z całego świata.
W związku z organizacją przedsięwzięcia
zostaną wprowadzone zmiany w organizacji
ruchu w Katowicach – więcej informacji znajduje się na stronie www.katowice.eu.
(red)

Aleksandra Adamska i Iga Odrzywołek z Uczniowskiego Klubu Sportowego Silesia Tennis Team Katowice
uzyskały kwalifikację do kadry Polski na Mistrzostwa Europy w Beach
Tennisie, które odbędą się we wrześniu w Bułgarii. W czerwca w Dąbrowie
Górniczej odbyły się krajowe eliminacje do
Mistrzostw Europy w Beach Tennisie. Katowickie zawodniczki wygrały wszystkie mecze, zajmując pierwsze miejsce. Sukces jest

tym większy, że po raz pierwszy w tej randze zawodów będzie brała udział reprezentacja Polski.
Ta dyscyplina, która dynamicznie rozwija się w Polsce, jest bardzo popularna w Europie Zachodniej. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia, które odbywają
się w Katowicach. Więcej informacji można
uzyskać, pisząc na adres biuro@silesiatennisteam.katowice.pl
(Adam Celder)

