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Nowe autobusy
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Katowice kupiło 10 nowych autobusów MAN.
Już jeżdżą po ulicach miasta. To pierwsza partia
z 40 nowych pojazdów. Będą obsługiwały
połączenia w centrum Katowic oraz w kierunku
Chorzowa, głównie linie 12, 632 i 9.
Więcej – str. 3

Walka ze smogiem
Dwa razy więcej pieniędzy na zakup opału
i wyższe dodatki mieszkaniowe, a także
dodatkowe kontrole i wstrzymanie dopłat
w momencie stwierdzenia palenia śmieci
czy zakazanych mułów i flotokoncentratów
– Katowice wprowadzają zmiany w polityce
wsparcia osób gorzej sytuowanych w związku
ze wzrostem kosztów ogrzewania.
Więcej – str. 4

INWESTYcyjna
ofensywa

Na

swój nowy, metropolitalny wizerunek górnośląska stolica pracuje już od lat. Miasto, które jeszcze do niedawna kojarzone
było przede wszystkim z przemysłem ciężkim, szybko przeistacza się w miasto nowoczesne. Potwierdza to skala inwestycji. W Katowicach realizuje się szereg ważnych, mniej
lub bardziej spektakularnych projektów, które
znacząco zmieniają oblicze miasta i całej metropolii. Skorzystają wszyscy – mieszkańcy
miasta i regionu, przyjezdni, zmotoryzowani,
piesi, rowerzyści, śródmieście i dzielnice.
Na przykład przy ul. Sądowej powstanie węzeł przesiadkowy. W październiku ogłoszono
przetarg na jego budowę. Wybrany wykonawca
będzie miał na skończenie prac 22 miesiące.
– W Katowicach czeka nas prawdziwa rewolucja komunikacyjna. Kładziemy duży nacisk na rozwój i promowanie transportu publicznego. Rozpoczęliśmy prace nad centrum
przesiadkowym w Ligocie, trwają przetargi

na centra na Zawodziu i w Brynowie, a w planach mamy łącznie aż osiem takich inwestycji. Kolejną dobrą wiadomością jest pozyskanie środków na węzeł Sądowa, dedykowany
wszystkim mieszkańcom metropolii, którzy
będą udawać się w dłuższe podróże – zarówno po kraju, jak i za granicę. Chcemy, by podróżni mogli korzystać z węzła przesiadkowego jeszcze w 2019 roku – zapowiada Marcin
Krupa, prezydent Katowic. – Węzły przesiadkowe pozwolą mieszkańcom oszczędzać czas
i pieniądze, a dodatkowymi korzyściami będą
mniejsza emisja spalin oraz niższy poziom hałasu – dodaje prezydent.
Węzeł przesiadkowy przy ul. Sądowej będzie umożliwiał swobodne przesiadki z autobusów komunikacji miejskiej na autobusy dalekobieżne. Inwestycja ma kosztować 59,5 mln
zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej wyniesie 34,6 mln zł (blisko 60%
wartości projektu). Węzeł Sądowa jest jednym
z ośmiu węzłów przesiadkowych, które powstaną w ciągu najbliższych lat w mieście.

Niebawem powinny też ruszyć prace przy przebudowie odcinków dróg krajowych na Giszowcu i w
Piotrowicach, na które miasto pozyskało aż 450 mln
zł dofinansowania.
Jedną z ważniejszych inwestycji jest też budowa trzech basenów, które powstaną w SzopienicachBurowcu, Brynowie oraz na Ligocie-Zadolu. Prace
w terenie trwają już od kilku miesięcy. Z basenów
mieszkańcy będą mogli korzystać w 2019 r.
Poziom inwestycji w Katowicach w najbliższych latach będzie należał do jednego z najwyższych w Polsce. – Wiemy, że tak
ogromna skala działań zawsze pociąga za sobą
przejściowe niedogodności wynikające np. ze
zmian w organizacji ruchu. Prosimy jednak
katowiczan o wyrozumiałość. Poprzednie lata
pokazały, że warto uzbroić się w cierpliwość,
by otrzymać nową jakość, czego przykładami są tunel pod rondem czy utworzenie Strefy
Kultury – dodaje prezydent Marcin Krupa.
Co jeszcze buduje się w Katowicach?
Na jakim etapie są najważniejsze inwestycje?
Więcej – str. 5

Prezydent rozlicza się
z mieszkańcami
Przed wyborami samorządowymi w 2014 r.
Marcin Krupa przedstawił swój program
wyborczy składający się z 10 postulatów
i nazwał go „Umową z mieszkańcami
Katowic”. Obiecał także, że regularnie będzie
rozliczał się z mieszkańcami z jego wykonania.
Prezentujemy postęp prac nad realizacją
postulatów wyborczych.
Więcej – str. 6

Miasto wspiera pomysły
mieszkańców
W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy
zgłaszają projekty, które można zrealizować
w ich otoczeniu. Muszą jednak założyć swój
udział w przeprowadzeniu zadań. Natomiast
program „Lokal na kulturę” jest adresowany
do osób, które mają ciekawe pomysły na
działalność kulturalną.
Więcej – str. 8

Nowa siedziba Wydziału
Radia i Telewizji UŚ
Przy ul. Pawła otwarto nową siedzibę Wydziału
Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego.
Inwestycja ma być początkiem rewitalizacji tej
części miasta. Nowy gmach swoim wyglądem
nawiązuje do typowych śląskich zabudowań.
Więcej - str. 9
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|rowerem przez miasto|

Mieszkańcy pokochali rowery miejskie.
W stolicy metropolii wypożyczono je blisko 150 tys. razy!
– Krasińskiego 14 a rynkiem oraz pomiędzy rynkiem i Silesią City Center. Mieszkańcy chętnie podróżują także na trasie: ul Powstańców, Biblioteka Śląska na rynek i z rynku do Murapol Mariacka.

fot. UMK/s.rybok

Dobiegł już końca kolejny sezon rowerów miejskich w Katowicach. Z roku
na rok cieszą się one coraz większą
popularnością, o czym świadczą statystyki. Tylko w tym roku rowery wypożyczono ponad 103 tys. razy, a od
początku funkcjonowania rowerów
miejskich w Katowicach – aż 148 tys.
razy!
– Katowice to miasto, które z każdym rokiem jest coraz bardziej przyjazne dla rowerzystów. Inwestujemy znaczne środki

Na rowery głosują też 		
w budżecie obywatelskim

| Chcesz wiedzieć więcej?|
facebook.com/Katowice.eu

twitter.com/BiuroPrasoweKce

instagram.com/katowice_press_office
instagram.com/katowice_official

youtube.com/KatowiceTube

się jednośladami po mieście. Do katowickiej
sieci zapisało się w sumie 20 tys. użytkowników, z czego tylko w tym roku dołączyło ponad 11 tys. osób.
Największą popularnością cieszą się stacje na rynku, przy Silesii City Center, stacja
Murapol na Mariackiej, KTBS Krasińskiego
14 i Al. Księcia Henryka Pobożnego. Najbardziej popularne trasy to ta pomiędzy KTBS

w rozbudowę infrastruktury rowerowej –
w tym roku wydamy ok. 6 mln zł na utworzenie 11 km nowych dróg rowerowych. Bardzo
się cieszę, że sprawdza się nasza strategia, by
rowery pełniły w Katowicach funkcję zarówno rekreacyjną, ale też transportową – dodaje
Marcin Krupa, prezydent Katowic.
W Katowicach wzrosła nie tylko sama liczba wypożyczeń, ale i chętnych do poruszania
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Projekty rowerowe cieszą się szczególnym
uznaniem wśród mieszkańców, którzy głosowali w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Ze wszystkich projektów dotyczących rowerów miejskich (9 lokalnych i 1 ogólnomiejski), zrealizowanych zostanie jedenaście nowych stacji miejskich, ulokowanych
w siedmiu dzielnicach: Śródmieście (1), Brynów Część Wschodnia-Os. Zgrzebnioka (2),
Osiedle Witosa (1), Bogucice (1), Janów-Nikiszowiec (1), Kostuchna (4) oraz Podlesie (1).
Nowe stacje dołączą do tych uruchomionych
już w ramach budżetu obywatelskiego na osiedlu Tysiąclecia oraz sześciu w Ligocie-Panewnikach i trzech w Piotrowicach-Ochojcu.
Ale to nie wszystko, bo w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok pojawi się także samoobsługowy serwis rowerowy, który będzie się mieścił przy Placu Kasprowicza
w Murckach.
(az/mc)

|Straż Miejska|

Na pomoc ofierze wypadku
Katowiccy strażnicy miejscy zainicjowali akcję ratowniczą wobec starszej
kobiety potrąconej przez samochód
w rejonie przejścia dla pieszych przy
ulicy Hallera. Zdarzenie miało miejsce
11 października. Uratowana kobieta została przewieziona do szpitala.
Strażnicy miejscy w czasie służby zauważyli
leżącą na chodniku kobietę. Zatrzymali radiowóz
i podbiegli do poszkodowanej. Kobieta była nieprzytomna. Miała rozciętą głowę i otwarte złamanie prawej nogi. Okazało się, że została potrącona przez kierującego oplem 26-letniego mieszkańca Katowic.
Strażnicy poinformowali o wypadku pogotowie ratunkowe i policję oraz udzielili ofierze
pierwszej pomocy. – Usztywnili jej kręgosłup, zakładając specjalny kołnierz, na rozciętą głowę założyli uciskowy opatrunek i siatkę. Złamaną nogę
usztywnili szyną Kramera – mówi Jacek Pytel,
rzecznik prasowy katowickiej Straży Miejskiej.
Funkcjonariusze zabezpieczyli również miejsce wypadku. Po kilku minutach ranną kobietą
zajęli się ratownicy medyczni, a na miejsce zdarzenia przybyli policjanci z drogówki. Obecnie
poszkodowana znajduje się już w domu, jej stan
jest dobry.
(sm)
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Mariusz Pinocy i Damian Zawadzki - katowiccy strażnicy miejscy, którzy
profesjonalnie udzielili pomocy ofierze wypadku.
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Kolejne nowoczesne i ekologiczne autobusy
w Katowicach

Stawiamy na transport
publiczny
– Wymiana taboru wpisuje się w nasze kompleksowe myślenie o transporcie zrównoważonym. Bez wątpienia wzrośnie komfort podróżowania dla pasażerów autobusów, co w połączeniu z innymi naszymi działaniami pomaga
zachęcać do przesiadania się z własnego auta
do środków komunikacji publicznej. Drugi
ważny element to poprawa jakości powietrza
i walka z niską emisją. Każdy z nowych autobusów jest wyposażony w ekologiczne jednostki napędowe, spełniające normę emisji
spalin EURO 6 – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic, i dodaje, że nowo zakupione autobusy zastąpią wysłużone, 18-, 20-letnie pojazdy marki Neoplan i MAN.

nr 10, 12 i 910, a w planach jest także realizacja kursów dla linii: 37, 109, 110, 115, 193, 632,
673. Linie zostały tak dobrane, aby umożliwić
doładowania autobusów na pętlach końcowych
(przerwa pomiędzy poszczególnymi kursami),
uwzględniono także długość linii, niską prędkość komunikacyjną (co wiąże się z wysokim
spalaniem autobusów z silnikiem Diesla) oraz
przebieg przez centrum Katowic.

fot. UMK/s.rybok

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice kupiło 10 nowych autobusów marki MAN. Już jeżdżą po
ulicach miasta. To pierwsza partia
z 40 nowych pojazdów. Na początek jest to 5 autobusów krótkich oraz
5 przegubowych. Kolejnych 15 autobusów krótkich dotrze do Katowic w
grudniu, a ostatniej dostawy spodziewamy się w marcu przyszłego roku.
Łączny koszt tego zakupu to ponad 36,6 mln
zł, przy czym wartość dofinansowania wyniosła 85%. Inwestycja jest częścią realizowanego
od dwóch lat projektu dofinansowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020, który obejmuje w sumie zakup
100 autobusów.

Jakie są nowe autobusy?

Nowe autobusty będą jeżdziły głownie w centrum i w kierunku Chorzowa

Przypomnijmy, że na początku tego roku
na katowickie ulice wjechało 30 nowych solarisów. Tym razem w drodze przetargu wybrano pojazdy, których producentem jest firma
MAN TRUCK & BUS POLSKA. To znany i ceniony przez europejskich przewoźników producent autobusów.
Nowe pojazdy będą obsługiwały połączenia w centrum Katowic oraz w kierunku Chorzowa, głównie linie 12, 632 i 9. – Pojazdy, które kupiliśmy dla naszych pasażerów, są wyposażone w ogrzewanie oraz dwustrefową klimatyzację, automatycznie ustawiają temperaturę
wewnątrz przestrzeni pasażerskiej w zależności od temperatury zewnętrznej. Do innych
udogodnień należą: duży i czytelny wyświetlacz wewnątrz pojazdu, na którym pojawiają

się informacje o trasie przejazdu, głosowe zapowiedzi przystanków, monitoring przestrzeni pasażerskiej, dodatkowe oświetlenie pomostów wejściowych, alfabet Braille'a na przyciskach czy tzw. przyklęk i platforma dla wózków inwalidzkich – podsumowuje Helena
Ulanowska, prezes zarządu PKM Katowice.

Dalszy rozwój
Kolejnym ważnym krokiem jest inwestycja
w autobusy elektryczne. Plan obejmuje zakup
20 pojazdów do 2020 r. W czerwcu ogłoszono
przetarg na dostawę 10 autobusów elektrycznych, zeroemisyjnych, które zostaną włączone
do eksploatacji we wrześniu przyszłego roku.
Autobusy elektryczne będą obsługiwały linie

To 5 autobusów krótkich – mierzących 12 metrów o wadze poniżej 19,2 ton oraz 5 autobusów długich – mających 18 metrów o wadze
poniżej 28 ton. Wszystkie są wyposażone w
klimatyzację oraz udogodnienia dla osób starszych, niepełnosprawnych i matek z małymi
dziećmi.
(red)

|udogodnienia|
Ładowarki USB
Darmowa sieć WiFi
funkcja „przyklęku” – w czasie postoju
pozwalająca na obniżenie stopni wejściowych o co najmniej 60 mm,
siedzenia pasażerskie o ergonomicznym kształcie, miękko tapicerowane,
zabudowana, ręcznie rozkładana rampa najazdowa do obsługi wózków inwalidzkich lub dziecięcych,
krawędzie stopni oznaczone jaskrawym, żółtym kolorem,
system informacji pasażerskiej,
klimatyzacja.

|womex|

41 koncertów czekało na miłośników
dobrej muzyki podczas festiwalu muzyki świata WOMEX, który odbył się
pod koniec października.
WOMEX to impreza, która jest dedykowana
nie tylko specjalistom, ale i wszystkim miłośnikom muzyki świata. W czasie imprezy na siedmiu scenach zaprezentowało się 56 zespołów
i solistów, a do Katowic przyjechało 2,5 tysiąca
delegatów z całego świata. WOMEX to miejsce,
w którym nawiązuje się nowe kontakty, planuje
wydarzenia związane z muzyką świata, odkrywa
nowe talenty i promuje najciekawsze zjawiska.
WOMEX to największa branżowa impreza i największy festiwal muzyki świata. Co roku w jednym wybranym mieście w Europie spotyka się
kilka tysięcy delegatów oraz setki artystów.
– Katowice nieprzypadkowo zostały wybrane na gospodarza targów WOMEX. Od prawie dwóch lat jesteśmy częścią prestiżowych
Miast Muzyki UNESCO, a to świadczy o tym,

że strategia miasta i nasza inwestycja w kulturę przynoszą zamierzone efekty – mówił w czasie ceremonii otwarcia Marcin Krupa, prezydent
Katowic.
Pomysł organizacji imprezy w Polsce już
dawno pojawił się w głowie organizatorów. – Katowice stały się jednym z wiodących ośrodków
kreatywnych w Polsce, a WOMEX z dumą jest
częścią tej historii – powiedział w czasie ceremonii otwarcia Alexander Walter, dyrektor festiwalu WOMEX.
Na ceremonii otwarcia wszyscy goście festiwalu WOMEX mogli poznać twórczość artystów z Polski. Pierwszego dnia zagrał zespół Vołosi, Kapela Maliszów i Lautari. Na scenie towarzyszyła im Aukso Orkiestra Kameralna Miasta
Tychy.
Wydarzenie jest organizowane od 1994 roku.
Poprzednie edycje odbywały się m.in. w Berlinie,
Sewilli czy Kopenhadze.
(jg/az)

fot. UMK/a.zmełty

Muzyka świata zagościła w Katowicach

Zespół Lautari
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|Uchwała antysmogowa|

Dwa razy więcej pieniędzy na zakup
opału i wyższe dodatki mieszkaniowe,
ale także dodatkowe kontrole i wstrzymanie dopłat w momencie stwierdzenia palenia śmieci czy zakazanych mułów i flotokoncentratów – Katowice jako
jedno z pierwszych miast wprowadzają zmiany w polityce wsparcia osób gorzej sytuowanych w związku ze wzrostem kosztów ogrzewania.
Wprowadzenie w życie uchwały antysmogowej w wielu przypadkach spowoduje istotny
wzrost kosztów ogrzania domów i mieszkań.
Ponieważ zakazane zostały m.in. najtańsze na
rynku muły oraz flotokoncentraty węglowe,
część mieszkańców będzie zmuszona do zakupu lepszych niż dotychczas, ale równocześnie droższych gatunków węgla. Dodatkowo
sytuację pogarsza notowany od wielu miesięcy wzrost cen rodzimych paliw. Dlatego Urząd
Miasta Katowice zdecydował się na wprowadzenie zmian w systemie pomocy społecznej,
której podopieczni w zdecydowanej większości korzystają z pieców węglowych.
– Najtrudniej będzie oczywiście osobom gorzej sytuowanym, dla których koszt
ogrzewania stanowi istotny procent domowego budżetu. I nie zmienia tego fakt, że
tona dobrej jakości węgla daje więcej ciepła
i wystarcza na dłużej niż tona mułu węglowego. Bo najpierw trzeba mieć pieniądze,
aby tę tonę w ogóle kupić – mówi Marcin
Krupa, prezydent Katowic. – Dlatego zdecydowaliśmy podnieść wartość wypłacanego
świadczenia na zakup węgla z 450 zł do 900
zł. W uzasadnionych przypadkach ta kwota będzie wyższa. Kalkulujemy także niezbędny poziom wzrostu wartości dodatku

fot. sm

Pieniądze na lepszy opał dla mniej zamożnych

Strażnicy miejscy sprawdzają, czym mieszkańcy palą w piecach. W 2016 r. przeprowadzono aż 3 410 kontroli. Stwierdzono
spalanie odpadów w 540 przypadkach. Natomiast do połowy października Straż Miejska przeprowadziła aż 3100 interwencji i
w 182 przypadkach potwierdziła palenie śmieci.

mieszkaniowego, którego część dotyczy właśnie ogrzewania – tłumaczy.
Obecnie przewiduje się, że dodatkowe wydatki na ten cel wyniosą co najmniej ok. 2,5
mln zł. Jednak pracownicy Wydziału Polityki
Społecznej katowickiego Urzędu Miasta oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będą
monitorowali sytuację i może się okazać, że ta
kwota zostanie zwiększona.
Wzrost dopłat do paliwa to nie wszystko.
Istotna jest także skuteczna egzekucja przepisów, aby dodatkowe pieniądze nie zostały

specjalne oświadczenie, na mocy którego pomoc może zostać wstrzymana, jeśli strażnicy miejscy w trakcie kontroli w domu czy
mieszkaniu udowodnią, że wykorzystywane
jest paliwo zabronione. W najbliższych miesiącach planowane są wzmożone kontrole.
Szacuje się, że w rozpoczynającym się sezonie grzewczym z dopłat do węgla oraz dodatków mieszkaniowych skorzysta blisko 8 tys.
rodzin i osób samotnych. Wnioski można składać w punktach terenowych MOPS.
(jg)

wydane na zakup paliw zakazanych w uchwale
sejmiku województwa. – Wszyscy podopieczni MOPS-u korzystający z tego typu wsparcia
są pouczani, które rodzaje węgla czy drewna
są właściwe. W sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, że mimo to wybrany będzie niewłaściwy typ opału, pracownicy socjalni osobiście
towarzyszą w jego zakupach – mówi Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta.
Dodatkowo w momencie przekazania dofinansowania mieszkaniec podpisuje

|nagroda|

|Montaż oświetlenia hybrydowego |

29 nowoczesnych latarni ulicznych wykorzystujących energię odnawialną zostało zainstalowanych na ulicach: Mysłowickiej, 73. Pułku Piechoty, Lędzińskiej, Beskidzkiej, Bielskiej, Cegielnia
Murcki, Szarych Szeregów, obwodnica
od ul. Panewnickiej do A4. – Są to miejsca, gdzie nie ma możliwości postawienia słupów zasilanych z tradycyjnej linii kablowej.
Nowe urządzenia oświetleniowe są wyposażone w akumulatory, co zapewnia im samowystarczalność energetyczną. Dzięki zainstalowaniu punktów świetlnych poprawią się jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców oraz
użytkowników dróg – wyjaśnia Małgorzata Domagalska, zastępca naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice. – Doświadczenia miast na całym świecie pokazują, że lepsze doświetlenie ulic podnosi bezpieczeństwo wszystkich uczestników
ruchu drogowego, ale też wpływa na ograniczenie przestępczości. Pozyskanie dotacji
oznacza, że wykonamy niskim kosztem dużą
i przyjazną dla środowiska inwestycję, co będzie korzystne zarówno dla mieszkańców, jak

fot. s. rybok

Katowice wykorzystują energię odnawialną

Nowoczesne latarnie wykorzystujące energię odnawialną stanęły w miejscach,
gdzie nie ma możliwości tradycyjnego zasilania - na zdjęciu ul. Cegielnia
w Murckach.

i budżetu miasta – dodaje prezydent Katowic
Marcin Krupa.
Na ten cel miasto pozyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w wysokości ponad 770 tys. zł.
Całkowita wartość projektu to nieco ponad
milion zł.
(jg)

PR w Samorządzie i Administracji Państwowej jest najstarszą krajową konferencją w dziedzinie public relations,
dedykowaną przedstawicielom jednostek terytorialnych i samorządowych.
Od 2004 r. w kolejnych edycjach wzięło
w niej udział kilka tysięcy uczestników,
od sześciu lat kulminacją tego wydarzenia są nagrody Kryształy PR, przyznawane za najlepsze kampanie promocyjne. Tegoroczna gala odbyła się
w Krakowie w ramach XIV Konferencji PR w Samorządzie i Administracji
Państwowej.
Na konkurs nadesłanych zostało niemal
200 zgłoszeń. W kategorii najlepszy film promocyjny grand prix zdobyły ex aequo Województwo Małopolskie oraz Urząd Miasta Katowice. Jury uznało, że materiał promujący
nasze miasto „w nieszablonowy sposób ukazuje najładniejsze miejsca Katowic. Doskonały montaż i zapierające dech w piersiach ujęcia
spowodowały, że film jest na bardzo wysokim
poziomie i zasłużył na nagrodę”.
Warto przy tej okazji przypomnieć, że
wcześniej Urząd Miasta Katowice zdobył już
nagrodę grand prix w kategorii „najlepsza gazeta miejska”.
(red)
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|temat z okładki|

Inwestycje

DK81 – 450 mln zł
dla Katowic
Miasto pozyskało imponujące dofinansowanie
do inwestycji drogowych, które znacząco podniosą komfort życia mieszkańców Katowic i
regionu. Chodzi o przebudowę i rozbudowę
dróg na Giszowcu i w Piotrowicach. Dofinansowanie wyniesie łącznie aż 450 mln zł (czyli
85% wartości inwestycji). Obecnie trwają procedury przetargowe. Od momentu podpisania
umowy prace potrwają dwa lata.
Inwestycje te są ważnym krokiem w udoskonalaniu transportu w Katowicach, ale też
całej aglomeracji. – Chcemy osiągnąć dwa
cele. Po pierwsze, oddzielimy ruch wewnętrzny od tranzytowego, a po drugie upłynnimy
ruch w dwóch wąskich gardłach komunikacyjnych Katowic, z których jedno jest zlokalizowane na skrzyżowaniu autostrady A4 i DK
86 – a więc węźle o największym natężeniu ruchu samochodowego w Polsce – mówi Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu.
Pierwszym z projektów jest przebudowa
dwóch odcinków dróg krajowych nr 81 (ul.
73. Pułku Piechoty) i 86 (ul. Pszczyńska), stanowiących dojazd do autostrady A4. Projekt
przewiduje budowę nowego dwupoziomowego węzła ul. Pszczyńskiej z ul. 73 Pułku Piechoty w powiązaniu z węzłem autostradowym

– s. 1

fot. wizualizacja

Zawodzie, Brynów, Ligota – to w tych dzielnicach węzły pojawią się w pierwszej kolejności.
Obecnie trwają prace przy budowie na Ligocie. W przyszłym roku będą mogli skorzystać
z niego pierwsi podróżni. Jeśli chodzi o węzły
na Zawodziu i Brynowie – obecnie trwa procedura przetargowa, a same węzły będą gotowe w 2019 r. W przygotowaniu są też kolejne
podobne inwestycje.
Na węzły przesiadkowe w tych dzielnicach
Katowice pozyskały dofinansowanie w wysokości ponad 120 mln zł (co stanowi 85% kosztów tych inwestycji). To dobre rozwiązanie dla
mieszkańców – będą mogli korzystać z przesiadek pomiędzy środkami komunikacji publicznej oraz przesiadać się z samochodów na
autobus czy pociąg. – Budowa centrów przesiadkowych oznacza szereg korzyści. Najważniejsza z nich to możliwość szybkiego dojazdu do centrum miasta i zaoszczędzenia czasu
oraz mniejsze koszty paliwa. Dodatkowo, węzły przesiadkowe staną się zachętą do korzystania z komunikacji publicznej – mówi prezydent Katowic. Celem projektu jest rozwój
przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych
systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu.
Trwają też przymiarki do projektowania
węzłów w Piotrowicach i Podlesiu. Podpisano właśnie umowy na projektowanie. Miasto stara się ponadto o uzyskanie dofinansowania do tych inwestycji. W planach są również węzły przesiadkowe przy ul. św. Jana
i w Kostuchnie.

„Murckowska”, rozbudowę istniejących odcinków ul. Pszczyńskiej, ul. 73 Pułku Piechoty oraz istniejącego węzła drogowego ulicy
Pszczyńskiej z ulicami Kolistą i Karolinki.
Druga inwestycja dotyczy Piotrowic i obejmuje rozbudowę odcinka DK 81 (ul. Kościuszki) o długości 1,44 km do przekroju o dwóch
jezdniach wraz z budową dwupoziomowego
węzła drogowego bezkolizyjnego. Ruch lokalny poprowadzony będzie w istniejącym poziomie jezdni ul. Armii Krajowej, natomiast ruch
tranzytowy w ciągu ul. Kościuszki przebiegać
będzie pod ul. Armii Krajowej.

dalszy z

Remont skrzyżowania
Pszczyńskiej i Górniczego
Stanu
Trwa przebudowa skrzyżowania ulic Pszczyńskiej i Górniczego Stanu. Inwestycja zakłada
wydłużenie pasa dla pojazdów skręcających
w lewo z ul. Pszczyńskiej w ulicę Górniczego Stanu, wprowadzenie pełnej sygnalizacji
oraz wprowadzenie ciągu rowerowego łączącego trasę rowerową z drogą leśną. Sygnalizacja będzie wzbogacona o detektory, które będą
uwzględniały natężenie ruchu. Pozwoli także
sterować ruchem podczas prac prowadzonych
w tym rejonie w związku z przebudową i rozbudową DK81/86.
Inwestycja pozwoli poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Ma być
ukończona w tym roku.

Na Tylnej Mariackiej powstanie wielopoziomowy parking, który pomieści 240
samochodów i 56 rowerów.
fot. s. rybok

Węzły przesiadkowe

Ciąg

Tylna Mariacka budzi się
do życia
Zieleń i wielopoziomowy parking. Już wkrótce
mieszkańcy Katowic będą mogli cieszyć się w
Śródmieściu nową przestrzenią na Tylnej Mariackiej. Wszystko to za sprawą przebudowy,
która ruszy już niebawem.
Pierwsze pomysły na metamorfozę tej części Śródmieścia pojawiły się już parę lat temu.
Sama przebudowa będzie dotyczyć nie tylko
ulicy Tylnej Mariackiej, ale i sąsiadującej z nią
ulicy Dworcowej. Prace projektowe wykonała
firma AiR Jurkowscy, która ma już doświadczenie w planowaniu katowickiej przestrzeni. Architekci byli m.in. odpowiedzialni za
przebudowę ulicy Mariackiej oraz otrzymali pierwszą nagrodę w konkursie urbanistycznym dla ulicy Dworcowej.
A czego możemy się spodziewać po przebudowie Tylnej Mariackiej? Ulica ma stać się
zapleczem parkingowym dla przyszłego placu Dworcowego, a dojazd na nią będzie możliwy tylko z jednej strony – wyłącznie od
ul. Francuskiej. Na Tylnej Mariackiej powstanie wielopoziomowy parking, który pomieści 240 samochodów i 56 rowerów. Wjazd na
niego dostępny będzie dzięki nowoczesnym
platformom.
Cała przestrzeń Tylnej Mariackiej ma stać
się bardziej przyjazna dla pieszych. Prócz parkingu pojawi się tutaj też dużo zieleni. Warto
dodać, że mieszkańcy Katowic coraz chętniej

Zakończył się kolejny etap budowy basenu przy. ul. Kosciuszki – głębokościowe
badanie gruntu

zaglądają na Tylną Mariacką. Wszystko to za
sprawą mieszczących się tutaj popularnych
knajp i świetnych murali przyciągających miłośników street artu.
Urząd Miasta ogłosił już przetarg na remont Tylnej Mariackiej, który w całości ma
być zrealizowany według koncepcji firmy AiR
Jurkowscy.
Sąsiadująca z Mariacką ulica Dworcowa również w najbliższym czasie zmieni swoje oblicze. W miejsce ulicy powstanie plac,
a cała przestrzeń zostanie podzielona na cztery mniejsze części i jedną centralną. Najważniejszym punktem ma stać się budynek starego dworca PKP. Ten także przechodzi remont.

Wybrano najemcę pawilonu
na rynku
Zakończyła się procedura przetargowa na wynajem dwóch lokali przeznaczonych na działalność gastronomiczną w pawilonie na rynku. Lokale znalazły najemcę. Najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez Spółkę Jawną M.

Wachowicz i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie,
która dotyczy obydwu lokali znajdujących się w
obiekcie. Zwycięska firma prowadzi w Warszawie i Gdańsku restauracje pod marką Aioli.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu było
przedstawienie wartościowej oferty kulturalnej. Miastu zależało na wykluczeniu gastronomii typu fast food. – To samo centrum Katowic, a właściwie serce metropolii. Powstanie
pawilonu restauracyjnego oznacza zamknięcie przebudowy rynku. Chcemy, by było to
miejsce wyjątkowe, tętniące życiem, zarówno
w dzień, jak i w godzinach wieczornych i nocnych. Chcemy, żeby obiekt wpisał się w charakter tego miejsca – cały czas ożywiamy rynek, organizujemy wiele imprez, jarmarków,
koncertów i targów. Zmieniło się otoczenie,
jest zieleń, są słynne w całej Polsce palmy. Są
miejsca, gdzie można odpoczywać, jak choćby
przy Sztucznej Rawie. Pawilon restauracyjny z
dobrą kuchnią i ciekawą ofertą kulturalną ma
być zwieńczeniem całości – mówi Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
(red)
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|umowa z mieszkańcami|

Prezydent Marcin Krupa rozlicza się z mieszkańcami
Przed wyborami samorządowymi
w 2014 r. Marcin Krupa przedstawił
swój program wyborczy składający się
z 10 postulatów i nazwał go „Umową
z mieszkańcami Katowic”. – Obiecałem
katowiczanom, że nie schowam go do szuflady
– tylko regularnie będę rozliczał się z moich
obietnic wyborczych. Tak zostałem wychowany – by dotrzymywać danego słowa. Do tej
pory, w zbiorowej formie, dwukrotnie przedstawiłem Państwu postęp prac nad realizacją
zapisów „Umowy” – pod koniec 2015 i 2016
roku. Podjąłem także decyzję o rozszerzeniu
jej zapisów o dwa punkty dotyczące walki o
czyste powietrze oraz utworzenie metropolii
– mówi prezydent Marcin Krupa. W tym numerze prezentujemy Czytelnikom postęp prac
nad realizacją sześciu pierwszych postulatów
wyborczych.

Budżet Obywatelski kluczowym narzędziem aktywizacji mieszkańców Katowic
– 20 mln złotychi skuteczniejsze procedury. 			
Postulat zrealizowany.
Decyzją prezydenta kwota przeznaczona na
budżet obywatelski wzrosła od 2015 r. z 10 do
20 mln zł. W tegorocznym wrześniowym głosowaniu na projekty do IV edycji budżetu obywatelskiego katowiczanie mieli do dyspozycji
aż 24,5 mln zł – czyli ponad 82 złote na mieszkańca, najwięcej w Polsce wśród miast wojewódzkich. Był to jeden z czynników, dzięki
któremu zanotowano rekordową frekwencję
– swoje głosy oddało ponad 33 tys. mieszkańców, czyli o ponad 10% więcej niż w 2016 r.
– Budżet obywatelski zmienia nasze miasto, pomaga rozwijać dzielnice. Łącznie w IV
edycjach katowiczanie wybrali 473 projekty, z których do końca tego roku zrealizujemy łącznie ponad 300. Tym samym mieszkańcy naocznie mogą się przekonać, że głosowanie ma sens – mówi prezydent. – Chcemy, by
budżet obywatelski był jeszcze bardziej przyjazny dla społeczności lokalnych. Dlatego co
roku wprowadzamy nowe zapisy do regulaminu. Przykładowo od 2017 r. mieszkańcy mogli
głosować na dwuletnie projekty inwestycyjne,
a także przyznaliśmy nagrodę dla dzielnicy z
najwyższą frekwencją – Murcki otrzymały ponad 100 tys. zł – dodaje prezydent.

Stworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (COP) oraz powołanie
pełnomocnika ds. organizacji
pozarządowych. 			
Postulat zrealizowany.
W marcu 2015 r. prezydent powołał Agnieszkę
Lis na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta
ds. Organizacji Pozarządowych, a w styczniu
2016 r. otwarto nową siedzibę COP (335 m²)
przy ul. Kopernika 14. - Centrum Organizacji

Otwarcie wodnego placu zabaw

Pozarządowych cieszy się dużą popularnością
wśród organizacji sektora NGO. To właśnie w
tym miejscu już 43 stowarzyszenia zarejestrowały swoją siedzibę – dzięki czemu nie muszą płacić za wynajem własnego lokalu. Dzięki synergii działań i pomysłów ludzi sektora
NGO i setek wolontariuszy powstaje tu wiele
wartościowych inicjatyw dla miasta i naszych
mieszkańców – mówi Marcin Krupa. Z oferty
COP, m.in. zajęć i szkoleń, skorzystali przedstawiciele ponad 135 organizacji pozarządowych, natomiast w 2017 r. organizacje ponad
tysiąc razy skorzystały z infrastruktury COP
na własne potrzeby. Łącznie w latach 2015 2017 na podmioty sektora NGO przeznaczono z budżetu miasta ponad 95 mln zł.

Budowa 3 krytych basenów
25-metrowych. Postulat w
realizacji.
Ruszyły budowy wszystkich trzech basenów.
W czerwcu wybrano wykonawcę basenów w
Brynowie (przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki i
ul. Zgrzebnioka) i na Burowcu (przy ul. Konnej). W sierpniu wybrano wykonawcę basenu
na Zadolu (ul. Wczasowa). Łączny koszt trzech
inwestycji wyniesie ponad 75 mln zł. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do utworzenia fundamentów. Bryły budynków zaczną
powstawać w 2018 roku. Baseny na Burowcu
i w Brynowie mają być ukończone w kwietniu
2019 roku, natomiast pływalnia w Zadolu dwa
miesiące później.
– Zależy mi na tym, by całe rodziny mogły
aktywnie spędzać czas wolny. Dlatego w projektach każdego z basenów znajdują się m.in.:
6-torowy basen sportowy o wymiarach 25x16
m, basen do nauki pływania, brodzik dla dzieci wyposażony w atrakcje, trybuny dla widzów,
zjeżdżalnia, gabinety odnowy biologicznej (w
basenie przy ul. Wczasowej), siłownia (w basenach przy ul. Hallera i ul. Kościuszki), pełnowymiarowe hale sportowe, sauny. Trzy baseny zamiast jednego aqua parku oznaczają, że
większość mieszkańców Katowic będzie mieć

dostępną pływalnię w promieniu pięciu kilometrów – mówi prezydent Marcin Krupa.

Budowa co najmniej 100
mieszkań na wynajem rocznie, przede wszystkim dla
młodych rodzin oraz remonty kapitalne komunalnych budynków mieszkaniowych. 		
Postulat zrealizowany.
Miasto Katowice aktywnie działa na rynku mieszkaniowym i posiada szeroki wachlarz możliwości uzyskania własnego lokum.
Miejska spółka Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w 2015 r. przekazała mieszkańcom 55 lokali, a w tym roku 52.
W przyszłym roku zostanie ukończone os. Różane – a tym samym mieszkańcom zostanie
przekazanych 188 nowych lokali.
W ramach działalności miejskiej jednostki KZGM w tym roku oddano najemcom 22
nowe lokale komunalne (ul. Kordeckiego,

Śródmieście), a do końca tego roku – przybędzie ich jeszcze 45 (ul. Obrońców Westerplatte, Szopienice). Decyzją prezydenta znacząco przyspieszył program zagospodarowywania pustostanów. W 2015 r. wyremontowano 129 lokali mieszkalnych (koszt 1,88 mln
zł), w 2016 r. 310 (koszt 5,86 mln zł ), a w tym
roku 291 (6,06 mln zł). – Zmniejszanie liczby
pustostanów w mieście jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, mieszkania komunalne
trafiają do mieszkańców, którzy ich potrzebują, a po drugie, miasto otrzymuje z tego tytułu
środki, które może wydać przykładowo na kolejne remonty w przyszłości. W ostatnich latach znacząco redukujemy liczbę pustostanów
w mieście – mówi prezydent Marcin Krupa.
Dużą popularnością mieszkańców cieszy się także program „Mieszkanie za remont”. Do tej pory, w latach 2015-2017, najemców znalazły już 152 lokale, a w listopadzie tego roku zostanie ogłoszona kolejna edycja, w której pojawi się blisko 50 mieszkań do
rozdysponowania.
W Katowicach powstanie także 1000
mieszkań w ramach programu „Mieszkanie
Plus” – w dwóch lokalizacjach – na Nikiszowcu, na tzw. Mrówczej Górce, oraz na Burowcu
– przy ul. Korczaka. Na początku 2018 roku
mają ruszyć prace budowlane, a wiosną zostaną zaprezentowane kryteria oraz stawki czynszu dla potencjalnych najemców.

Miejsce w żłobku i przedszkolu dla każdego dziecka z Katowic. Pakiet bezpłatnych
usług miejskich dla Rodzin
3+. Postulat w realizacji.
W latach 2015-2016 powstało 170 nowych
miejsc w żłobkach (przy ul. Ordona, ul. Uniwersyteckiej, ul. Marcinkowskiego) – łącznie jest ich dziś 789. W 2018 planowane jest
uruchomienie żłobków na Kostuchnie i os.
Tysiąclecia (łącznie 102 miejsca). Trwa budowa obiektu przy ul. Boya-Żeleńskiego
(koszt inwestycji 3,7 mln zł) oraz adaptacja segmentu Wyższej Szkoły Zarządzania

Festiwal Organizacji Pozarządowych 2017
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|rozmowa| z Prezydentem Katowic Marcinem krupą

z obietnic wyborczych
fot. umk

Za panem trzy lata kadencji. Na jaką ocenę
zasłużył prezydent Katowic?

O to trzeba zapytać mieszkańców. Podejmuję
takie działania, by wywiązać się z moich obietnic wyborczych – czyli tzw. „Umowy z mieszkańcami Katowic”. To mój priorytet. A cel jest
jasny – ciągłe podnoszenie jakości życia mieszkańców naszego miasta. Mam świadomość, że
dużo już udało się zrobić, ale wciąż wiele wyzwań przed nami. Staram się o wszystkim na
bieżąco informować mieszkańców.
To z czego jest pan prezydent zadowolony?

Dynamicznie rozwija się program „Nas Troje i więcej” zapewniający rodzinom wielodzietnym zniżki m.in. na baseny, korty, siłownie, lodowiska, wydarzenia organizowane przez miasto. Łącznie w programie uczestniczy 2901 rodzin (w latach 2015-2017 do projektu zgłosiły się
2734 rodziny), a karty otrzymało prawie 13 tys.
osób.
Od października 2014 r. do końca czerwca
2016 r. rodziny wielodzietne, posiadające karty
„Nas troje i więcej" mogły korzystać z 20% dopłat do tzw. opłat śmieciowych. Łącznie z tego
tytułu Katowice wypłaciły ponad 95 tys. zł. Natomiast od 1 lipca 2016 r., na skutek zmiany przepisów dopłata została zastąpiona 20% zwolnieniem przysługującym rodzinom wielodzietnym,
posiadającym ogólnopolską kartę Dużej Rodziny. Od lipca 2016 do końca czerwca 2017 ze
zwolnienia skorzystało 530 rodzin na kwotę ponad 70 tys. zł.

Budowa Centrum Nauki w
Katowicach.
Zgodnie z zeszłorocznymi zapowiedziami prezydent Marcin Krupa zaprezentował
w 2017 r. pierwszą koncepcję Centrum Nauki – tzw. „Śląskie Centrum Innowacji”. Placówka ma być oparta na wystawach interaktywnych w dziedzinach: medycyna, architektura i urbanistyka, energetyka, technologie informacyjne i komunikacyjne ze strefą
gamingu oraz laboratoriami i pokojami doświadczeń. Uzupełnieniem będzie strefa odpoczynku. Prezydent wskazał także, że Centrum Nauki znajdzie swoją siedzibę w pustej dziś Hali Parkowej przy ul. Kościuszki.
W listopadzie tego roku podczas Śląskiego
Festiwalu Nauki w tzw. „strefie esport” zostanie zaprezentowana idea „Śląskiego Centrum Innowacji”. Na przełomie pierwszego i
drugiego kwartału przyszłego roku zostanie
ogłoszony konkurs na projekt wraz z zagospodarowaniem terenu.
(red)

Jestem dumny z zaangażowania katowiczan w
życie miasta. Przykładowo, co roku rośnie frekwencja osób głosujących w budżecie obywatelskim. W tym roku projekty wybierało ponad 33 tys. mieszkańców – dlatego zwiększenie puli środków budżetu obywatelskiego
do 20 mln zł uważam za strzał w dziesiątkę.
Mieszkańcy biorą w swoje ręce sprawy swego
otoczenia, zgłaszają projekty, piszą zapytania.
Bardzo aktywnie działają seniorzy, przedstawiciele NGO. Te wszystkie głosy są dla mnie
bardzo ważne przy rozstrzyganiu różnych
kwestii. Przykładem może być jednogłośne
stanowisko mieszkańców, które było dla mnie
decydujące przy podjęciu decyzji w sprawie
przyszłości Szpitala Murcki. Mamy dziś prawdziwe społeczeństwo obywatelskie.
Jako gospodarza miasta cieszy mnie fakt,
że na różnego rodzaju inwestycje pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych aż 700 mln zł.
Dzięki temu w perspektywie 3-4 lat zrealizujemy kluczowe dla przyszłości Katowic inwestycje. Jednocześnie, nie musząc wydawać tak
dużych środków z miejskiego budżetu, możemy je przeznaczyć na inne potrzeby – np. budowę dróg rowerowych czy nowych żłobków
lub przedszkoli.
A co w mieście należałoby zmienić?

Lubię konstruktywną krytykę i dziękuję
w tym miejscu każdemu, kto dzieli się swoimi przemyśleniami i pomysłami. Spotkałem
się z mieszkańcami wszystkich dzielnic Katowic. Przyszło na nie łącznie ponad 2500 osób,
by porozmawiać o sprawach społeczności

lokalnych i zadać mi wiele pytań – także tych
trudnych, na które nie ma łatwej odpowiedzi.
Są sprawy, których z różnych powodów, np.
uwarunkowań prawnych czy własnościowych,
ani ja, ani urząd rozwiązać nie możemy. Czuję
się jednak zobowiązany, żeby jechać do ludzi i
szczerze im o tym mówić. Pozytywne jednak
jest to, że po takich spotkaniach wiele spraw
udaje się jednak załatwić. Czasem zdarza się
tak, że nie wiemy o jakimś problemie – a łatwo możemy mu zaradzić. Dlatego ciągły kontakt z mieszkańcami jest dla mnie taki ważny.
Wśród poruszanych przez katowiczan problemów na pewno pojawia się temat bezpieczeństwa. Niestety, jak w każdej dużej metropolii, dochodzi do różnego rodzaju incydentów
– ale podejmujemy takie działania, by było
ich jak najmniej. Przykładem jest wdrożenie
systemu inteligentnego monitoringu czy też
współfinansowanie dodatkowych patroli policji. Efekty naszych działań widać, ale chciałbym, żeby z roku na rok było jeszcze lepiej.
Czy podczas pana prezydentury zmieniła
się pozycja Katowic w Polsce i na świecie?

Zdecydowanie tak – i to oczywiście w sensie
pozytywnym. Po pierwsze dziś jesteśmy stolicą ponad dwumilionowej, jedynej w Polsce,
metropolii, która jest już dostrzegalna na mapie Europy. Po drugie prowadzimy intensywne
działania, by ściągać do Katowic ważne w skali globalnej wydarzenia. To u nas odbywają się
finały rozgrywek e-sportu Intel Extreme Masters, na które przyjechało w tym roku do nas
ponad 170 tys. osób z całego świata, a kilkadziesiąt milionów śledziło zmagania zawodników przed komputerami. W 2015 r. otrzymaliśmy prestiżowy tytuł Miasta Kreatywnego
Muzyki UNESCO – jako jedyne miasto w tej
części Europy. W tym roku przyznano nam tytuł miasta gospodarza prestiżowych imprez –
Szczytu Klimatycznego w 2018 roku oraz Międzynarodowej Konferencji Antydopingowej
w 2019 roku. Skoro tak ważne wydarzenia odbywają się u nas, to znaczy, że nasz potencjał
i przemiana, jaka dokonała się w ostatnich latach, są zauważane i doceniane na świecie.
(aleksandra zmełty)

fot. umk

Otwarcie nowego budynku na os. Różanym

Ochroną Pracy przy ul. Krzywoustego (koszt
inwestycji 2,6 mln zł) - Nie każdy ma komfort pozostawienia dzieci z dziadkami i nie
każdego stać na opiekunkę do dziecka. Dlatego kolejnych ponad 100 nowych miejsc
w żłobkach oznacza, że 100 matek będzie
mogło wrócić wcześniej na rynek pracy –
mówi prezydent Marcin Krupa.
Katowice jako jedno z trzech miast wojewódzkich (poza Lublinem i Krakowem) dotuje
także pobyt dzieci w żłobkach niepublicznych.
150 zł – to jedna z najniższych opłat stałych
wśród miast wojewódzkich za opiekę miesięczną w żłobku. Do tego dochodzi jeszcze opłata za
wyżywienie w kwocie 5 złotych dziennie, czyli na przystępnym dla rodziców poziomie. Dzieje się tak dlatego, że średni miesięczny koszt dopłaty do jednego miejsca w żłobku w Katowicach ustalono na poziomie aż 1372 zł. W żłobkach niepublicznych opłata jest również stosunkowo niska, gdyż nawet bez uwzględnienia dotacji miasta wynosi 800 zł. Oznacza to, że w katowickich placówkach niepublicznych rodzice ponoszą koszt 400 zł miesięcznie plus opłatę za wyżywienie. W 2017 roku, z budżetu Katowic, na
dopłaty do żłobków gminnych zabezpieczono
kwotę w wysokości blisko 13,5 mln zł (w 2016
było to 12,2 mln zł), a żłobków niepublicznych
3,1 mln zł (1,8 mln w 2016 r.).
W Katowicach jest blisko osiem tysięcy
miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. We wrześniu
2017 roku uruchomionych zostało 156 miejsc w
rozbudowanych przedszkolach miejskich (Miejskie Przedszkole nr 41- Kostuchna oraz Miejskie
Przedszkole nr 66 - Szopienice). Na te dwie inwestycje miasto pozyskało łącznie dofinansowanie w wysokości ponad 8,3 mln zł. Po tegorocznej rekrutacji w przedszkolach pozostało ponad
40 wolnych miejsc. – Niektórzy rodzice sygnalizują nam brak miejsc w przedszkolach w niektórych częściach miasta. Pracujemy nad lepszym
geograficznym rozłożeniem oddziałów przedszkolnych. Otwarcie nowych 156 nowych miejsc
w tym roku polepszyło sytuację, ale to nie jest
nasze ostatnie słowo – zapowiada prezydent.

7

W tym roku Uniwersytet Trzeciego Wieku w Katowicach obchodzi 35-lecie
istnienia. Od wielu lat dr Helena Hrapkiewicz (na zdjęciu) pełni funkcję nie tylko
kierowniczki, ale i dobrego ducha całej instytucji. Seniorzy dzięki działalności
UTW mogą się nie tylko integrować, ale i rozwijać swoje pasje czy podróżować.
Więcej na temat działalności UTW można przeczytać na stronie 11.
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|Inicjatywa lokalna|

fot. kzgm

Wypiękniało kolejne podwórko

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy zgłaszają pomysły i działania,
które można zrealizować w ich otoczeniu. Muszą jednak założyć swój
udział w przeprowadzeniu zadań,
np. poprzez pracę społeczną. – Miasto wspiera te oddolne inicjatywy
– przeznacza na to rocznie milion
złotych. Przykłady udanych inicjatyw można mnożyć – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta
Katowice.

Właśnie zakończyła się rewitalizacja skweru
na podwórku przy ul. Kościuszki, Szeligiewicza, Narcyzów, Różanej. Mieszkańcy przepracowali łącznie 278 godzin, a miasto wsparło
inicjatywę kwotą 58,6 tys. zł. Do tego dochodzą jeszcze pieniądze mieszkańców, którzy dokupywali na bieżąco potrzebne materiały.
W ramach prac wycięto stare topole i zasadzono nowe drzewa. Zrekultywowano teren, wybrukowano alejki, zamontowano niskie ogrodzenie. Pojawiły się również nowe
ławki, kosze na śmieci. Zasadzono i wysiano

zmienić swoje otoczenie, to najlepszym sposobem jest zakasanie rękawów i połączenie sił
– mówi Marcin Gawlik, zastępca dyrektora ds.
eksploatacji KZGM.
Jednak najbardziej niespodziewanym
i chyba najważniejszym efektem rewitalizacji
podwórza wcale nie jest jego materialna przemiana. Wszyscy mieszkańcy podkreślali, że ta
inicjatywa sprawiła, że ludzie się poznali i zintegrowali. Od teraz nie są dla siebie wyłącznie
anonimowymi sąsiadami. Na miejscu odbyły się już trzy grille sąsiedzkie. Ten efekt jest
warty więcej niż wydane pieniądze. – Bez tak
fantastycznych sąsiadów inicjatywa nie byłaby
możliwa do zrealizowania – mówi Agnieszka
Wojdrowska.
Mieszkańcy zapraszają do odwiedzenia
specjalnie założonej strony internetowej: podworko.tynda.pl lub Facebook – Katowickie
Podwórka.
Przy okazji przypominamy, że trwa nabór
wniosków na inicjatywy lokalne planowane na
2018 rok. Wnioski można zgłaszać do 15 listopada. Szczegółowe informacje znajdują się na
stronie www.katowice.eu/urzad-miasta/inicjatywa-lokalna. Tam też zamieszczono wzór
wniosku. Dodatkowe informacje o inicjatywie
lokalnej można również uzyskać telefonicznie
pod nr. 32 259 31 18 lub e-mailowo: inicjatywalokalna@katowice.eu.
(kzgm/jg)

|Kolejna Gala Ambasador Polszczyzny 2017|

|lokal na kulturę|

Piękna, poprawna i etyczna!

Alternatywny dom kultury i inne pomysły
teledysków i innych form filmowych. W planie
są też półkolonie lub obozy dla dzieci i młodzieży. – Niewątpliwą korzyścią będzie również fakt,
że z krajobrazu zniknie niszczejący lokal, a pojawi się nowe tętniące życiem miejsce. Takie lokalne centrum kultury – zapewnia wnioskodawca
Marcin Błaszczyk.
Podobne zamierzenia ma kolejny wnioskodawca. Fundacja Imago Silesia proponuje utworzenie przy ul. Kościuszki „Alternatywnego
Domu Kultury”, a w nim cykliczne warsztaty tematyczne: plastyczne, rękodzieła, muzyki świata,
z antropologii kultury, dziennikarskie – dla młodzieży szkolnej, wystawy – głównie fotograficzne
młodych twórców ze Śląska, dyskusyjny klub filmowy, czytelnię społeczną i spotkania autorskie
w ramach klubu książki. – Planowana przez fundację działalność to niewielkie wydarzenia kulturalne, dostosowane do potrzeb mieszkańców
dzielnicy i miasta. Alternatywny Dom Kultury
ma być miejscem spotkań społeczności lokalnej
– obiecują przedstawiciele fundacji.
Natomiast w trzeciej lokalizacji – przy ul.
Warszawskiej przewiduje się prowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach, teorii muzyki
oraz rytmiki, organizację popisów muzycznych
uczniów i profesjonalnych muzyków. Wnioskodawca – Łukasz Dębski pracuje w Krakowskiej
Akademii Muzycznej i Państwowej Szkole Muzycznej II st. w Krakowie.
Informacje o programie można znaleźć na
stronie www.lokalnakulture.pl.
(jg)

Po raz piąty Prezydium Rady Języka Polskiego przyznaje tytuł Ambasadora Polszczyzny, wyróżniając
nim osoby i instytucje mające wybitne zasługi w krzewieniu pięknej,
poprawnej i etycznej polszczyzny.
Gala, podczas której laureaci zostaną uhonorowani, odbędzie się 5 listopada w sali koncertowej Katowice Miasto Ogrodów.
Tytuł Ambasadora Polszczyzny przyznaje kapituła wyłoniona z członków Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Laureatami tytułu Ambasador Polszczyzny do tej pory
zostali m.in. arcybiskup Tadeusz Gocłowski, prof. Andrzej Szczeklik, Bartek Chaciński, Danuta Szaflarska, Olga Tokarczuk, Jacek Dehnel, Anna Dymna, Wojciech Młynarski, Andrzej Stasiuk, Andrzej Poniedzielski,
a tytuł Wielkiego Ambasadora Polszczyzny

otrzymali Tadeusz Konwicki, Krystyna Bochenek (pośmiertnie), Tadeusz Różewicz i Wiesław Myśliwski.
W tym roku uhonorowani zostaną: Wielki Ambasador Polszczyzny – Jacek Bocheński, Ambasador Polszczyzny w Piśmie – prof.
dr hab. Julian Kornhauser, Ambasador Polszczyzny w Mowie – Irena Jun, Młody Ambasador Polszczyzny – Adam Zieliński „Łona”,
Ambasador Polszczyzny Regionalnej – Fundacja „Ważka”, Ambasador Polszczyzny poza
Granicami Kraju – Katedra Filologii Polskiej
Narodowy Uniwersytet Lwowski im. I. Franki,
Ambasador Polszczyzny Literatury Dziecięcej
i Młodzieżowej – Grzegorz Kasdepke.
Galę zamknie koncert Magdy Umer i Bogdana Hołowni „Bezsenna noc”. Bilety w cenie
10 i 20 zł do nabycia na ticketportal.pl, kupbilecik.pl, ticketpro.pl.
(kmo)

fot. kmo

W październiku rozstrzygnięto dziewiątą edycję konkursu „Lokal na
kulturę”. Jest on adresowany do
osób, które mają ciekawe pomysły
na uruchomienie działalności kulturalnej, artystycznej bądź twórczej.
Jego celem jest ułatwienie startu inicjatywom
mieszkańców. – Projekty działające w ramach
„Lokalu na kulturę” są dowodem na to, że
sprawdza się strategia miasta polegająca na inwestowaniu w kulturę, nie tylko w wielkie wydarzenia, koncerty czy instytucje, ale też na
wspieraniu oddolnych inicjatyw mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą, co jest potrzebne w ich najbliższym otoczeniu – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa. Wsparcie magistratu polega na udostępnieniu lokali po preferencyjnych stawkach czynszu.
Tym razem komisja konkursowa wybrała oferty:
Marcina Błaszczyka (BE Media) – na lokal
przy ul. Gliwickiej 223,
Fundacji Imago Silesia – na lokal przy ul.
Kościuszki 39,
Łukasza Dębskiego (Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzyczna) – na lokal przy ul.
Warszawskiej 67.
Przy ul. Gliwickiej ma powstać kino-teatr oraz studio filmowe. Będą się tam odbywać spektakle teatralne, etiudy, pokazy filmowe, koncerty, warsztaty twórcze, prelekcje,
konferencje, wykłady i szkolenia, będzie galeria i miejsce realizacji filmów fabularnych,

kilkaset nowych roślin. Absolutną nowością
i ciekawostką jest wymyślony przez mieszkańców system nawadniania wykorzystujący
wody opadowe poprzez ich gromadzenie z rur
spustowych do pojemników, a następnie poprzez system zakopanych przewodów transportowanie bezpośrednio do roślin.
W październiku zorganizowano uroczyste otwarcie i podsumowanie prac – bawili
się wszyscy, którzy mieli swój udział w przemianie tego miejsca. Przede wszystkim byli
to mieszkańcy, którzy zaprosili również pracowników Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Ci – w ramach swoich
obowiązków – zapewniali wsparcie projektu.
Przyjechali także przedstawiciele firmy Green
Spot, która była wykonawcą części robót związanych z rewitalizacją placu. Wykonawca podarował też karmnik dla ptaków.
Inicjatorem i głównodowodzącą pracami była Agnieszka Wojdrowska. Skupiła wokół siebie mieszkańców i przekonała do tego
projektu również pracowników Komunalnego
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – Józefa
Najdera, Piotra Glapę i Grzegorza Kota. – Na
uznanie zasługuje dobra współpraca instytucji samorządowych z mieszkańcami. Połączył
nas entuzjazm zaangażowanych mieszkańców
i chęć stworzenia czegoś, co będzie wzorcem
dla innych. Udowodniliśmy, że jeśli chce się

Ambasadorzy Polszczyzny 2015
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|Nowa siedziba Wydziału Radia i Telewizji UŚ|

Wydział Radia i Telewizji w nowej szacie 					
i w nowym miejscu
Miasto Katowice przekazało w 2011 r.
uczelni działkę pod budowę nowego gmachu.
– Bardzo nam zależało, aby życie akademickie
toczyło się w centrum miasta, stąd propozycja
przekazania akurat tej działki – mówił Piotr
Uszok, ówczesny prezydent Katowic.
Obiekt wkomponowano w okoliczną zabudowę, jednak jego wysokość koresponduje z kamienicami jedynie od frontu, gdzie sięga czterech kondygnacji. Od południa i od wschodu gmach ma dwie kondygnacje, a od północy
jedną. Pod ziemią zlokalizowano parking. Całość budowli o powierzchni użytkowej 4,8 tys.
m² zaprojektowano na rzucie prostokąta z wewnętrznym atrium, które ma być miejscem wystaw, odpoczynku i integracji studentów. Wokół tej części obiektu zaprojektowano główne pomieszczenia wydziału, tj. salę projekcyjno-filmową i dwukondygnacyjne studio filmowe otoczone pracowniami montażu i dźwięku,
a także reżyserką, przechowalnią sprzętu filmowego i magazynami. Bibliotekę i czytelnię z antresolą zaprojektowano w odrestaurowanym
budynku przedwojennej fabryki żarówek, położonym od strony ul. św. Pawła.
(michał malina)

fot. s. rybok

9 października otwarto nową siedzibę
Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego przy ulicy Pawła w centrum Katowic. Lokalizację wybrano nieprzypadkowo. Realizowana inwestycja ma
być początkiem rewitalizacji tej części miasta, a w szczególności obszaru ograniczonego ulicami św. Pawła,
Wodną i Górniczą.
– To bardzo szczególny dzień dla Uniwersytetu Śląskiego. Świętujemy nie tylko 50. inaugurację roku akademickiego, ale też moment, kiedy za chwilę zaczniemy się cieszyć
nowym budynkiem Wydziału Radia i Telewizji – mówił w trakcie uroczystej inauguracji prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, rektor UŚ
w Katowicach.
Nowy gmach wydziału został zaprojektowany przez warszawską pracownię architektoniczną „Grupę Pięciu”. Swoim wyglądem
nawiązuje do typowych śląskich zabudowań,
które łączyły cegłę i drewno. Koszt budowy
wyniósł ponad 38 mln zł. Studenci pojawią się
w budynku za kilka miesięcy, po wyposażeniu
go w odpowiedni sprzęt.

Budynek musi jeszcze zostać wyposażony. Wtedy rozpoczną w nim zajęcia
studenci

– Jestem pod wrażeniem tego pięknego
budynku, który powstał w ogromnej mierze
dzięki środkom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zostały one znakomicie wykorzystane. Jestem przekonany, że dzięki tej

inwestycji Wydział Radia i Telewizji zarówno
w obszarze mediów, jak i sztuki osiągnie spektakularne sukcesy i przyniesie chlubę Uniwersytetowi Śląskiemu – mówił Jarosław Gowin,
wicepremier, minister nauki.

|Śląski Festiwal Nauki Katowice 2017|

|nagroda dla skarbnik miasta|

Święto nauki

najpopularniejsze centra nauki, m.in. Centrum Nauki Kopernik z Warszawy, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy z Torunia oraz Centrum Nauki Experyment z Gdyni. W przestrzeni wystawowej będzie można znaleźć także gości specjalnych festiwalu
– udział w ŚFN potwierdzili popularyzatorzy nauki Wiktor Niedzicki i Tomasz Rożek,
dziennikarz Piotr Baron oraz Filip Springer.
Absolutnymi nowościami na festiwalu
będą: strefa Off Science, czyli Przegląd Garażowych Wynalazków, oraz funkcjonujący za zasadzie tzw. żywej biblioteki Przystanek Nauka. Strefa została stworzona z myślą
o konstruktorach i wynalazcach, którzy amatorsko, w zaciszu prywatnych garaży i warsztatów, pracują nad autorskimi niezwykłymi,
oryginalnymi i innowacyjnymi wynalazkami.

Podczas festiwalu odbędzie się organizowany
przez miasto Festiwal Szkół Ponadpodstawowych. Jego celem jest przybliżenie uczniom
oferty katowickich szkół i ułatwienie podjęcia
decyzji i odpowiedzi na pytanie – co dalej?
Na Festiwalu odbędzie się też promocja centrum nauki, które ma powstać w Katowicach w Hali Parkowej przy ul Kościuszki. W strefie esportu, podobnej do tej, która jest planowana w centrum nauki, będzie
można m.in. sprawdzić swoje predyspozycje do uprawiania esportu. Będzie też można
porozmawiać o inwestycji z przedstawicielami Urzędu Miasta. Organizatorami są: Uniwersytet Śląski, miasto Katowice, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny oraz
ASP w Katowicach.
(uś)

fot. liga krajowa

fot. s. rybok

Centra nauki z całej Polski, najbardziej
wpływowi popularyzatorzy nauki tacy
jak Wiktor Niedzicki i Tomasz Rożek,
Przegląd Garażowych Wynalazków
– Off Science oraz wybitni naukowcy Śląska i Zagłębia, z którymi będzie
można porozmawiać na… przystanku
– program Śląskiego Festiwalu Nauki
(od 30 listopada do 2 grudnia) prezentuje się imponująco.
To już druga edycja regionalnego święta nauki. Główną przestrzeń festiwalową w
Międzynarodowym Centrum Kongresowym
utworzy 6 obszarów wiedzy: humanistycznospołeczny, artystyczny, przyrodniczy, nauk
ścisłych, techniczny oraz medyczny. W ich obrębie pracownicy i studenci na ponad 120 stanowiskach przybliżą swoją działalność naukową poprzez wykłady, eksperymenty i warsztaty. Tegoroczna edycja ma być jeszcze lepsza
i jeszcze ciekawsza niż ta zeszłoroczna.
Festiwal rozpocznie się 30 listopada, odwydarzenia w Teatrze Śląskim. Hasłem przewodnim tego dnia będzie „Science on Stage”,
zgodnie z którym nauka połączy siły ze sztuką.
W ramach sojuszu na scenie teatru wystąpią
młodzieżowe teatry naukowe z całej Polski,
a przedstawiciele środowiska akademickiego
wezmą udział w debacie „Czy nauka może nas
uratować?”. Moderatorem będzie wybitny filolog polski i angielski prof. T. Sławek.
Potem ŚFN przeniesie się do MCK, gdzie
1 i 2 grudnia będzie można odwiedzić 6 obszarów wiedzy. Wśród wystawców znajdą się

Przed 20 laty, 18 maja 1997 r. Liga
Krajowa ustanowiła Nagrodę im.
Grzegorza Palki za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Intencją pomysłodawców było uhonorowanie i upamiętnienie tragicznie
zmarłego G. Palki, pierwszego prezydenta Łodzi, twórcy i wieloletniego prezesa Unii Metropolii Polskich.
Laureatami poprzednich edycji byli
m.in. Jerzy Buzek, Lech Kaczyński,
Danuta Hübner, Irena Lipowicz.
W tym roku jubileuszowa, dwudziesta już
uroczysta gala odbyła się 22 października, w
Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji
Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie. Decyzją kapituły w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym uhonorowano Danutę Kamińską, skarbnik Miasta Katowice, „za skuteczne zarządzanie finansami Miasta o najwyższej ocenie ratingowej”. Gratulujemy!
(kk)
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|polityka społeczna|

W października w Katowicach uroczyście otwarto – finansowany przez miasto – Ośrodek Pobytu Dziennego dla
Osób Niepełnosprawnych, które ukończyły 25. rok życia lub zakończyły edukację w szkołach specjalnych lub integracyjnych i nie kwalifikują się do innych form opieki. – Jest to druga tego
typu placówka prowadzona na zlecenie i z inicjatywy Urzędu Miasta Katowice. Zapotrzebowanie na tego rodzaju ośrodek było zgłaszane przez rodziców niepełnosprawnych dzieci – mówi
Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej.
Ośrodek działa w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 bud. B przy Rolnej 22.
– Głównym celem projektu jest podejmowanie działań, które przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
po ukończeniu 25. roku życia i nauki w szkołach. Zajęcia mają na celu integrację i aktywizację społeczną tych osób – mówi Małgorzata Moryń-Trzęsimiech.
Placówka jest finansowana ze środków
miasta Katowice. W latach 2017–2020 miasto
przekaże ponad 766 tys. złotych na funkcjonowanie ośrodka. – W tym roku zakończono
także remont o wartości 70 tys. złotych. Prowadzi go Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka”. Ośrodek oferuje 15 miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Dla podopiecznych ośrodka przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku przygotowano zajęcia: kulinarne, higieniczne –
pomagające opanować codzienne czynności

fot. umk

Ośrodek przeciwko wykluczeniu

obejmujące dbałość o higienę i wygląd zewnętrzny, gospodarstwa domowego – mycie, zamiatanie, prasowanie, pielęgnacja roślin pokojowych, zakupy, zajęcia rozwijające zainteresowania, uzdolnienia i kształtujące

kreatywność, rekreacyjno-ruchowe, wyjścia
do kina, teatru, wycieczki.
Pierwszą działającą z inicjatywy i na zlecenie Urzędu Miasta Katowice placówką tego
typu jest ośrodek prowadzony przez Polskie

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Katowice Giszowiec
w Katowicach, przy ul. Strzelców Bytomskich 21
b/1, który działa od października 2015 r.
(wps)

Zostań wolontariuszem
na wigilii dla samotnych

Modelowanie – abstrakcja
czy konkret?

Sprawdź termin ważności dowodu osobistego

|ogłoszenia|

Nagroda im. Józefa
Kocurka w dziedzinie
działalności społecznej
Czy znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz mieszkańców Katowic, wspiera dzieci, seniorów, a może
w inny sposób udziela się dla lokalnej
społeczności?
Jeszcze do 10 listopada przyjmowane
są wnioski w ramach konkursu o Nagrodę
im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej za szczególne zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta Katowice. Nagroda jest przyznawana od 2012.
Na stronie www.katowice.eu jest dostępny wzór wniosku oraz inne przydatne
informacje dotyczące sposobu zgłaszania
kandydatów do nagrody. W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 32 259 31 18 lub e-mailowy
ps@katowice.eu.
Wręczenie nagród odbędzie się
w grudniu na corocznym spotkaniu władz
miasta z przedstawicielami organizacji
pozarządowych.

Ruszają przygotowania do wigilii dla samotnych 2017, która, podobnie jak w zeszłym roku, odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Fundacja
Wolne Miejsce zaprasza wszystkich chętnych, którzy chcieliby włączyć się w organizację wydarzenia, na spotkania odbywające się w każdy wtorek o godz. 18
w MDK „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego
47 w Katowicach.
– Poszukujemy wolontariuszy chętnych do zaangażowania się w przygotowania i udział w naszym przedsięwzięciu.
Gwarantujemy, że poznasz nowych, ciekawych ludzi, nauczysz się komunikacji i pracy w zespole, zdobędziesz doświadczenie,
które można wykorzystać w innej pracy,
odkryjesz w sobie nowe możliwości. Dołącz do nas i zostań wolontariuszem! – zachęca Emilia Kądziołka z Fundacji Wolne
Miejsce organizującej spotkanie. Kontakt:
wigiliadlasamotnych@gmail.com.
Wigilia będzie organizowana ze wsparciem Urzędu Miasta Katowice.

Zapraszamy na wykład otwarty w tradycji
„Drzwi otwarte – otwarty świat” na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach ul. Krasińskiego 8.
Wykład odbędzie się we wtorek, 14 listopada 2017 r. o godzinie 17.30. Prelegentem będzie pracownik Wydziału dr hab.
inż. Jacek Pieprzyca. Tytuł wykładu: Modelowanie – abstrakcja czy konkret? Zobaczyć niewidzialne, przewidzieć przyszłość,
poznać niepoznawalne – to tylko niektóre z pozornie niemożliwych do osiągnięcia przez człowieka celów. Jednak ciągłe
dążenie do pokonywania kolejnych barier,
odkrywanie nieznanych dotąd praw natury otwiera przed ludźmi coraz więcej furtek,
przez które mogą wejść do nowych niewyobrażalnych dotąd światów. Jedną z nich
jest modelowanie. Czym ono jest? Na jakich zasadach się opiera? Co nam daje?
Na spotkaniu uzyskasz odpowiedzi na te
pytania.
Zapraszamy osoby ciekawe świata!

W tym roku dowody wymieniło prawie 39
tysięcy katowiczan. Musi to zrobić jeszcze
8 tysięcy mieszkańców. W 2017 r. upływa
bowiem termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2007 r. z okresem ważności na 10 lat. Bez ważnego dokumentu
nie można załatwić wielu spraw w urzędzie,
na poczcie czy wyjechać za granicę.
O wymianę należy wystąpić osobiście
nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu do organu dowolnej gminy na terytorium RP lub w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek winien być opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Szczegółowe informacje dotyczące wymiany dowodu osobistego, procedur złożenia wniosku i wymogów załączonej fotografii można uzyskać na stronie BIP
UM Katowice, w zakładce: DLA OBYWATELA – DOWODY OSOBISTE.
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|Wspólnie przez 70 lat życia|

„Tylko się cieszyć teraz z tego, co jest”
fot. umk/s.rybok

Siedemdziesiątą rocznicę swego ślubu obchodzili w październiku państwo Wacław i Halina Kozerowie z
Brynowa.
– Mamy dwie najukochańsze córki i troje
pięknych wnucząt – chwali się pani Halina i
recytuje napisany własnoręcznie na tę okazję
wiersz:
Już minęło siedemdziesiąt lat | jak nasze małżeństwo przyszło na świat | były lata tłuste, były
pełne i były puste | nie wszystkie lata były kochane | ale na ogół dosyć udane | i mimo sztormów i
małych burz | nasz mały stateczek dopłynął już
| do szczęśliwej starości | nie bardzo w zdrowiu,
ale w radości | i do tych pięknych godów | więc
nie ma powodów, by wracał do minionych lat.
– Mama pisze wiersze na wszystkie okazje
rodzinne. Ma cały zeszyt i każde spotkanie jest
uhonorowane poezją – mówi córka pani Haliny, Jolanta Dantoni. Mąż pani Haliny, Wacław, dodaje: – Jest nam po prostu dobrze ze

sobą. Umiemy godzić i rozumieć wiele spraw,
a reszta... chciałoby się jak najlepiej. Życie niesie różne niespodzianki. Ważne były drobne rzeczy, które cementowały i małżeństwo,
i życie, i chęć tego życia! Tylko się cieszyć teraz z tego, co jest, i prosić tych, którzy są nam
życzliwi, aby nam pomagali, byśmy mogli we
względnym zdrowiu żyć.
– Na szczęście w Katowicach co roku
mamy kilkanaście par obchodzących takie
wspaniałe jubileusze (70 lat pożycia) – mówi
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Mirosław
Kańtor.
Prezydent Katowic Marcin Krupa gratulował wszystkim parom małżeńskim obchodzącym swe jubileusze i szczególnie prosił, aby
dzieliły się swoim doświadczeniem z młodszymi pokoleniami. Takie jubileusze pokazują, że
wzajemna miłość i szacunek to ponadczasowe
wartości – dodał prezydent.
(sławomir rybok)

|Uniwersytet Trzeciego Wieku|

Studentem można być w każdym wieku
Nie liczą się tutaj siwe włosy, data
urodzenia czy nabyte umiejętności.
Bo w zdobywaniu wiedzy najważniejsze są entuzjazm i zaangażowanie.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Katowicach
działa od 1982 r., a w październiku świętował 35-lecie swojego istnienia. Jego działania są wspierane przez uczelnie wyższe z Katowic, w tym m.in. przez Uniwersytet Śląski,
Akademię Wychowania Fizycznego czy Śląski
Uniwersytet Medyczny. UTW cieszy się wśród

seniorów ogromną popularnością, a chętnych
słuchaczy z roku na rok przybywa.
Warto wspomnieć o samych początkach
UTW. Kiedy w latach 80. na wykładach pojawiali się pierwsi słuchacze, były to często osoby, którym wybuch drugiej wojny światowej
przerwał możliwość edukacji. Aktualnie większość studentów UTW to osoby posiadające
wykształcenie wyższe.
– Coraz więcej uwagi zwraca się na integrację między pokoleniami. Ważne jest byśmy

mogli współpracować w zgodzie we własnym
gronie, ale też z tymi, którzy są od nas młodsi.
Chcemy mieć nie tylko dobry kontakt z naszymi wnukami. Chcemy, by seniorzy byli coraz
bardziej aktywni i otwarci na drugiego człowieka. Wierzę, że Uniwersytet Trzeciego Wieku pomaga się otworzyć, przezwyciężyć strach
i zdobyć wiedzę z różnych dziedzin nauki –
powiedziała w czasie tegorocznej inauguracji
roku akademickiego dr Helena Hrapkiewicz,
kierownik UTW.

Słuchacze mają do wyboru szeroki wachlarz
wykładów np. ze sztuki, historii, psychologii czy
języków obcych, ale także zajęć ruchowych, takich jak gimnastyka, pływanie, taniec, pilates czy
joga. Seniorzy mogą ponadto wziąć udział w zajęciach komputerowych i nauczyć się sztuki decoupage’u. W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku działa również organizujący ciekawe wycieczki Klub Podróżnika. Informacje o ofercie UTW
można znaleźć na stronie utw.us.edu.pl/.
(az)

się tu meloman, miłośnik literatury i sztuki, gier
towarzyskich i sportowych, wielbiciel kuchni z
najdalszych zakamarków świata, osoba zainteresowana nauką języków obcych, technologią
lub zdrowym stylem życia, a także każdy, dla
którego wskazane obszary tematyczne są wciąż
czarną magią. UTW pomoże je wspólnie „zaczarować” – tym razem na kolorowo.
Oprócz stałego programu organizowane będą wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjścia do kina, teatru, na koncerty, a także grille,

wieczorki taneczne, biesiady, kino letnie, programy artystyczne, plenery malarskie i turnieje sportowe. Nie zabraknie również zajęć – niespodzianek, spotkań z podróżnikami i ciekawymi ludźmi, cyklu wykładu o różnicach międzykulturowych Odkrywcy Kultur oraz prezentacji tradycji poszczególnych krajów. Będzie zatem międzykulturowo i międzypokoleniowo.
Kontakt: 534989728, www.the-link.pl/uniwersytet-trzecieko-wieku.
(Fundacja The Link)

|dla seniorów|

Most między pokoleniami
Uniwersytet dla seniorów utworzyć
mogą nie tylko uczelnie. Uniwersytet Trzeciego Wieku to nowa inicjatywa społeczna realizowana przez Fundację Komunikacji Międzykulturowej
The LINK. Fundacja, której misją było
do tej pory łączenie ludzi z wszystkich kultur świata, pragnie wybudować jeszcze jeden most – międzypokoleniowy. UTW, wpisując się w ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem „Senior

aktywny intelektualnie, społecznie i fizycznie”,
dąży do propagowania aktywności osób starszych oraz pogłębiania relacji międzyludzkich
dzięki stwarzaniu okazji do inspirujących spotkań, integracji międzypokoleniowej i wymiany doświadczeń.
W odpowiedzi na oczekiwania seniorów
(także osób z niepełnosprawnością) przygotowano szeroką ofertę zajęć. Spotkania mają zróżnicowaną tematykę, dają więc możliwość odkrycia swoich pasji na wielu polach. Odnajdą

|ogłoszenia dla seniorów|

Klub Seniora w Ligocie
16 listopada Klub Seniora mieszczący się
przy ul. Hetmańskiej w Ligocie organizuje
obchody z okazji jubileuszu 35-lecia istnienia połączone z Dniem Seniora. Klub mieści się w budynku będącym własnością miasta. Ciekawostką jest, że w 1880 r. została

założona tu pierwsza szkoła na terenie Ligoty, później mieściło się tu też przedszkole.
Klub liczy około 80 członków – co ciekawe,
są to w dużej mierze osoby, które jako dzieci
uczęszczały w tym budynku do przedszkola,
a dziś czynnie działają w Klubie Seniora.

Katowickie Senioriady

Terminy:

Zapraszamy katowickich seniorów na kolejne bezpłatne biesiady. Rezerwacje pod nr.
tel. 530 106 730 lub e-mailowo silesiaartprom1@gmail.com. O rezerwacji decyduje
kolejność zgłoszeń.

15 listopada (środa), godz. 15.30
– MDK Zawodzie, ul. Marcinkowskiego 13
28 listopada (wtorek), godz. 15.30
– MDK Giszowiec, ul. Plac pod Lipami 1.
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|praca|

– O wyborze katowickiego Emerald Office
Center na potrzeby nowego centrum obsługi
telefonicznej abonentów zadecydowały głównie korzystne warunki najmu w relacji do wysokiej jakości powierzchni i znakomitej lokalizacji – mówi Barbara Pryszcz, dyrektor regionalny Colliers International w Katowicach,
międzynarodowego doradcy na rynku nieruchomości komercyjnych.
Kompleks biurowy powstał w 2010 r. w wyniku gruntownej przebudowy dawnych zakładów poligraficznych Cartotecnica. Biurowiec
tworzą dwa budynki połączone przestronnym atrium. Całość ma 10 786 m² powierzchni. Na terenie obiektu jest ok. 180 miejsc parkingowych. Tuż obok znajduje się również linia tramwajowa, która pozwala na dojazd do
centrum miasta.
(zit)

Platforma cyfrowa nc+ otwiera w Katowicach centrum obsługi klienta. Pracę
znajdzie docelowo ok. 300 osób. Rekrutacja trwa, firma szuka przede wszystkim konsultantów.
Katowickie centrum rozpocznie działalność na początku listopada. Oddział będzie
obsługiwał klientów wyłącznie przez telefon.
Platforma poszukuje osób, które będą odpowiedzialne za obsługę bieżących spraw abonentów, pracę znajdą również specjaliści ds.
utrzymania klienta.
W Katowicach firma ulokowała się w północnej części miasta. nc+ wynajęło powierzchnię w Emerald Office Center przy al. Korfantego 138. To biurowiec, w którym do 2016 r.,
przez 5 lat, znajdowała się siedziba PKP Cargo. Platforma cyfrowa zajmie w budynku 1,3
tys. m².

fot. Colliers_International

Telewizja cyfrowa tworzy 300 miejsc pracy

Emerald Office Center

|lotnisko|

Ostatnie miesiące to dla katowickiego lotniska nieprzerwany czas bicia rekordów. Dzięki znakomitym wynikom
władze lotniska podwyższyły prognozę wzrostu całkowitej liczby pasażerów
w bieżącym roku. Kolejne 12 miesięcy
może być jeszcze lepsze, gdyż do siatki połączeń wchodzą nowe trasy dwóch
dużych przewoźników.
Ruch pasażerski rośnie zarówno w segmencie przewozów regularnych, jak i czarterowych.
Przez dziewięć miesięcy br. z portu skorzystało 3,1 miliona pasażerów, to aż o pół miliona
(+20,4%) więcej w porównaniu z okresem od
stycznia do końca września 2016 r. W tym samym czasie w ruchu regularnym z i do Pyrzowic podróżowało 1,8 miliona osób, o 0,2 miliona więcej (+12,9%), a w czarterowym 1,3 mln,
czyli o ponad 300 tys. więcej.
– Znakomite wyniki ruchu pasażerskiego

fot. katowice airport

Nowe połączenia z Pyrzowic

w sezonie czarterowym sprawiły, że zweryfikowaliśmy tegoroczną prognozę liczby obsłużonych podróżnych. Na początku roku,
w optymistycznym wariancie szacowaliśmy,

że w Pyrzowicach odprawionych zostanie ok.
3,7 mln pasażerów. W związku z tym, że od
maja br. Katowice Airport jest liderem procentowego wzrostu ruchu wśród dużych polskich

oprogramowania i kierowników projektów.
Łącznie w ciągu trzech lat utworzonych zostanie 95 miejsc pracy dla specjalistów IT. Będą
oni opracowywać m.in. szybsze i bezpieczniejsze algorytmy stosowane przy optymalizacji
procesów produkcyjnych. JCommerce to firma z czołówki „Top 200 polskiego rynku IT”.

kondygnacja garażowa. Zdecydowanie bardziej zaawansowane są prace w pierwszym budynku, którego stan surowy otwarty jest już gotowy. W drugim etapie toczą się roboty budowlane na poziomie drugiej kondygnacji mieszkalnej. Dotychczas
do sprzedaży trafiło 118 lokali z pierwszych dwóch
faz projektu. Ok. 65 proc. oferty znalazło już nabywców. W sumie w ramach inwestycji powstaną cztery 6-kondygnacyjne budynki z 245 mieszkaniami. Na polecenie firmy Wawel Service osiedle
buduje Tulcon.

lotnisk, podwyższyliśmy prognozę, która teraz zakłada, że w skali bieżącego roku obsłużonych zostanie ponad 3,8 mln pasażerów –
mówi Artur Tomasik, prezes zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza Katowice Airport.
W obowiązującym rozkładzie inaugurowanych jest sześć nowych połączeń regularnych.
29 października linia lotnicza Ryanair wykonała pierwsze loty do Aten, Edynburga i Mediolanu-Malpensa. Z kolei Wizz Air 30 października otworzył trasę na lotnisko Ovda w Izraelu, a 2 listopada do Agadiru w Maroku. Przewoźnik ogłosił również, że 9 marca przyszłego
roku wystartuje z całorocznym połączeniem do
Aten. Loty Wizz Air na tym odcinku nie będą
jednak odbywały się w te same dni, co linii Ryanair, dzięki czemu do stolicy Grecji będzie
można dostać się cztery razy w tygodniu.
(zit)

| Na skróty przez inwestycje|

Programiści dla przemysłu
Katowicka firma JCommerce, zajmująca się
tworzeniem oprogramowania, uruchomiła w mieście Centrum Innowacji dla Przemysłu. Inwestycja powstała przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która udzieliła spółce dotacji w wysokości 1,2 mln zł z tytułu tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy
w jednym z priorytetowych sektorów polskiej
gospodarki. Projekt zakłada podjęcie wielopłaszczyznowych prac nad istniejącymi i nowymi narzędziami informatycznymi m.in. dla
branży ubezpieczeniowej, bankowej, budowlanej, naftowej, gazowej, energetycznej, automatyki przemysłowej, elektroniki precyzyjnej
oraz telekomunikacyjnej. W tym celu firma
zatrudni analityków, programistów, testerów

Trzeci budynek
przy telewizji
Krakowski deweloper Wawel Service rozpoczął
budowę trzeciego budynku w ramach osiedla Bytkowska Park. Inwestycja powstaje przy ul. Bytkowskiej, a konkretnie u jej zbiegu z ul. Telewizyjną, tuż
przy granicy z Siemianowicami Śl. Budowa trzeciego bloku jest na wstępnym etapie – realizowana jest

Biuro „na żądanie”
Ponad tysiąc metrów kwadratowych zajęła
w Silesia Business Park firma Regus. To międzynarodowy dostawca biur „na żądanie”,
proponujący między innymi usługi wynajmu

przestrzeni biurowej na miesiąc, tydzień, a nawet jeden dzień. To oferta dla niewielkich
firm, biznesmenów podróżujących służbowo
czy osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy potrzebują prestiżowej lokalizacji,
ale jednocześnie nie chcą się wiązać długoletnią umową najmu, co ma zazwyczaj miejsce
w przypadku nowoczesnych biurowców. Regus jest obecny na całym świecie i ma w swojej
ofercie 3 tys. placówek podobnych do tej w Katowicach. Firma działa przy ul. Chorzowskiej
150 na piątym piętrze drugiego budynku Silesia Business Park. Oprócz powierzchni biurowej oferuje wynajem sal konferencyjnych, pokojów na spotkania biznesowe czy pojedyncze
biurka w otwartej przestrzeni. Wszystko jest
dostępne 24 godziny na dobę.
(zit)
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|Niecodzienna pobudka|

Bliscy nie kryli wzruszenia, gdy pani
Grażyna Witkowska obudziła się
9 października. Bo jej „sen” trwał 14
miesięcy.
Wszystko zaczęło się trzy lata temu, gdy pani
Grażyna Witkowska z Mysłowic dowiedziała się,
że choruje na raka szyjki macicy. Przeszła udaną
operację, chemioterapię, radioterapię i brachyterapię. Trwała wielka gonitwa pomiędzy śląskimi
szpitalami w walce o zdrowie. Gdy wszystko zaczęło iść ku dobremu, na drodze pojawiły się kolejne problemy – zaczęła boleć nerka. Po prześwietleniu i wizycie u urologa okazało się, że kamień utknął w moczowodzie i nerka obumarła.
A to wiązało się z kolejną operacją.
– Grażyna była niezwykle zmęczona całym
leczeniem, a po ostatniej operacji narzekała na
silny ból. Poprosiłem lekarzy, aby podali środki
przeciwbólowe. Żona się uspokoiła, myślałem, że
zasnęła. Dopiero po chwili zauważyłem, że nastąpiło zatrzymanie akcji serca. Trudno powiedzieć
co było tego przyczyną, czy szok pourazowy czy
coś innego. Sama reanimacja trwała ponad 20minut, a żona nie odzyskała już przytomności –
mówi Jan Bąk.
Przez pierwsze 1,5 miesiąca pani Grażyna
przebywała w Szpitalu Górniczym w Sosnowcu.
Jako że jej stan się nie poprawiał, została przewieziona do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Szpitalu Murcki.

Walka ze śpiączką
– Codziennie czuwaliśmy przy jej łóżku wraz
z Martą, córką Grażyny. Żona w czasie śpiączki
wierciła się, czasami otwierała oczy czy mrugała,
co nie jest typowe dla osób w tym stanie. Jednakże

fot. archiwum rodzinne

Niecodzienna pobudka

Pani Grażyna z wnuczką Julką

cały czas nie było z nią kontaktu. To był dla nas
trudny okres, w każdym ruchu widzieliśmy nadzieję – podkreśla Jan Bąk.
Śpiączka jednak trwała, a stan pani Grażyny
się nie zmieniał. Aż do 9 października tego roku.
– Po 14 miesiącach śpiączki żona się obudziła. Byliśmy ogromnie wzruszeni, ale i zaskoczeni. To był szok także dla niej. Ona wybudziła się
tak, jak my budzimy się rano do pracy. A przecież czasami wybudzanie ze śpiączki trwa tygodniami. A tutaj żona tak nagle odzyskała pełną
świadomość i zaczęła nam odpowiadać na pytania – mówi Jan Bąk.
Teraz przed panią Grażyną jeszcze sporo pracy, by móc w pełni wrócić do sił. – Przed chorobą

żona była bardzo aktywna. Pracowała w szkole
jako pedagog, teraz jej życie kompletnie się zmieniło. Czeka na nią sporo pracy, by wrócić do pełnej sprawności. Jest niecierpliwa, ale wiem, że sobie poradzi, bo to bardzo ambitna osoba – dodaje Jan Bąk.

Rodzina jest najważniejsza
– Przypadki osób, które po takim czasie zostały wybudzone ze śpiączki można policzyć na
palcach. Są dla nich przygotowywane specjalne ośrodki, w których się wybudza. Pracownicy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Szpitalu w Murckach mieli niezwykłe podejście do

pacjenta. Dużo pracy włożyli w to, by żona znów
mogła być z nami – mówi Jan Bąk.
Jak podkreśla Iwona Puchała, kierownik Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, głównym zadaniem zakładu jest nie tylko opieka i pielęgnacja,
ale i edukacja zdrowotna pacjentów i ich rodzin.
– Pracownicy naszego zakładu walczą o zdrowie
każdego pacjenta. Są tutaj osoby w różnym stanie, jednakże pacjenci, którzy pozostają w śpiączce, wymagają od nas szczególnego podejścia. Praca musi być nie tylko systematyczna, ale i rzetelnie wykonana. Ważne są także rozmowy, które się
prowadzi z pacjentem. Oczywiście, że nie możemy usłyszeć odpowiedzi i prowadzony jest przez
nas monolog. Jednakże przypadek pani Grażyny
pokazuje, że ma to ogromne znaczenie. Pacjentka rozpoznaje nas po głosie, pamięta rozmowy
i imiona pracowników, którzy się nią opiekowali
w czasie śpiączki – dodaje Iwona Puchała.
Jak podkreśla kierowniczka zakładu, ogromne znaczenie w rekonwalescencji ma zaangażowanie rodziny. Rozmowy z pacjentem i sama
obecność. – Bez zaangażowania rodziny nic by się
nie udało. I to dotyczy każdego pacjenta. Oni muszą wiedzieć, że mają do kogo wracać – podkreśla
Iwona Puchała.
(aleksandra zmełty)

|informacja|
We wrześniu Urząd Miasta przedstawił plan naprawczo-rozwojowy dla Szpitala Murcki. Koszt szacowany jest na
62 mln zł – do 2021 r. Dodatkowo w latach 2018-2021 konieczne będzie zaangażowanie środków z budżetu miasta w wysokości ok. 26 mln zł, co łącznie da kwotę ok. 88 mln zł. Powstanie
m.in. nowy budynek z izbą przyjęć, blokiem operacyjnym, rozbudowaną bazą
diagnostyczną i wyposażeniem.

|Obchody jubileuszu 500-lecia reformacji w Katowicach|

Dziedzictwo reformacji
fot. archiwum umk

Parafie luterańskie i miasto Katowice wspólnie obchodzą Rok Reformacji,
podczas którego w naszym mieście odbywają się liczne uroczystości związane
z tym okrągłym jubileuszem.

Gala Reformacyjna w NOSPR
7 października w NOSPR odbyła się Gala Reformacyjna, podczas której wystąpiły m.in.
połączone chóry diecezji katowickiej, chór
dziecięco-młodzieżowy oraz Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Wręczono również Śląskie
Szmaragdy – nagrody przyznawane przez
Diecezję Katowicką Kościoła EwangelickoAugsburskiego w RP wybitnym osobom –
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekumenizmu, tolerancji, pojednania między narodami i integracji europejskiej. Nagrodę
otrzymali: biblista ks. prof. Manfred Uglorz,
metropolita katowicki abp Wiktor Skworc,
członek zarządu woj. śląskiego Henryk Mercik oraz Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Po rozdaniu Śląskich Szmaragdów Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod
dyrekcją Alexandra Liebreicha wykonała

Symfonię Reformacyjną Felixa Mendelssohna Bartholdy’ego.

Wystawa w Muzeum Śląskim
20 października w Muzeum Śląskim otwarto
wystawę „Wszystko osiąga się przez nadzieję… Kulturowe dziedzictwo reformacji na Śląsku”. Wystawa prezentuje 500-letnią historię

Kościoła ewangelickiego, służy pobudzeniu
refleksji nad obecnością ewangelików na Śląsku i przybliża ich tożsamość wyznaniową. Na
wystawie znalazły się również materiały z Archiwum Urzędu Miasta, m.in. projekt rozbudowy kościoła Zmartwychwstania Pańskiego (na zdj.). Ekspozycję można oglądać do 30
kwietnia 2018 r. Więcej informacji na stronie
internetowej: www.bit.ly/reformacjaSL

Spektakl laserowy „500 lat
reformacji” w Szopienicach
Zapraszamy do obejrzenia spektaklu laserowego z okazji 500 lat reformacji, który odbędzie się 5 listopada o godz. 18.00 w kościele ewangelickim Zbawiciela w Szopienicach (ul. Bednorza 20).
Pokaz laserowy to nowy rodzaj sztuki,
który powstał przez połączenie muzyki z nowoczesnymi technologiami wizualnymi, jakimi są światła laserów. Różnorodność kolorów, kinetycznych kształtów, wielobarwnych
przestrzeni wytworzonych przez laser oraz
synchronizacja obrazów z muzyką przenosi odbiorcę w świat zupełnie innych doznań
estetycznych. Pokaz to 1000 obrazów ukazujących historię reformacji oraz początki chrześcijaństwa, po współczesność Kościoła ewangelickiego w Polsce. Na muzykę
składają się utwory takich artystów jak: J.S.
Bach, A. Vivaldi, F. Mendelssohn-Bartholdy,
W. Kilar, A. Agricola, G.F. Telemann. Pokaz
trwa 45 minut. Wstęp wolny. Więcej informacji: www.szopienice.luteranie.pl
(Michał Malina)
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|z archiwum|

Prezydent Ignacy Mościcki podczas wizyty w Katowicach z okazji uroczystego oddania do użytku gmachu Urzędu Wojewódzkiego, 5 maja 1929 roku. Samochód wiozący
prezydenta przejeżdża przez dzisiejszą ul. Warszawską, mija szpaler uczniów katowickich szkół, salutującego policjanta oraz budynek „Deutsche Bank”. Następnie goście
udali się do kościoła pw. św. Piotra i Pawła. Fotografia pochodzi z „Kroniki szkoły im. Stalmacha w Katowicach II” znajdującej się w zbiorach Archiwum Urzędu Miasta
Katowice. Mamy więcej takich perełek – mówi Zofia Kusztal, kierownik archiwum. Warto wspomnieć, że zdjęcia z tej serii zostały opublikowane w magazynie historycznym
„Czasypismo" (nr 1 (11) 2017.

|Katowickie uroczystości|

Święto Niepodległości

Szczegółowy program obchodów:
10.00 – występ orkiestry dętej oraz chóru uczniów X Liceum Ogólnokształcącego im.
I.J. Paderewskiego (przed wejściem głównym
do archikatedry).
10.30 – msza święta w intencji ojczyzny
w archikatedrze katowickiej celebrowana przez
ks. arcybiskupa Wiktora Skworca, metropolitę katowickiego, w oprawie artystycznej Chóru Filharmonii Śląskiej.
12.10 – przejście uczestników uroczystości z placu przed archikatedrą pod pomnik
marszałka Józefa Piłsudskiego.
12.30 – uroczystość obchodów Narodowego Święta Niepodległości pod pomnikiem

(pl. Bolesława Chrobrego): odegranie hymnu
i podniesienie flagi państwowej, wystąpienia
okolicznościowe, uroczysty Apel Pamięci, salwa honorowa, złożenie kwiatów, uroczysta defilada, występ orkiestry dętej.
13.30 – plac Sejmu Śl.: pokaz sprzętu i wyposażenia służb mundurowych, pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej i promocja numeru 112, poczęstunek wojskową grochówką.

fot. umk/s.rybok

Występy orkiestr, uroczysta msza
w intencji ojczyzny, parada wojskowa, defilada i pokaz sprzętu służb
mundurowych – to wszystko czeka
nas 11 listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Strzał w 11

Obchody Święta Niepodległości w 2016 r.

11 listopada o godz. 11.11 na terenie dawnej
huty Uthemann przy ul. ks. Woźniaka odbędzie się „Strzał w 11”. Wydarzenie rozpocznie
się wstępem historycznym, następnie uczestnicy będą zwiedzać budynek dyrekcji huty
Uthemann, później przejdą ul. 11 Listopada
do Muzeum Hutnictwa Cynku „Walcownia”
(wejście indywidualne po zakupieniu biletu).
Zgłoszenia: korczakkatowice@gmail.com.
(mm)
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|ROZMOWA|Z Markiem Blautem – z pisarzem, publicystą, autorem filmów dokumentalnych o Śląsku rozmawia Maciej Szczawiński

fot. archiwum prywatne

Ja nie muszę zmyślać...

imponowali błyskotliwością. Poczuciem humoru. Rozumem. Cóż, inteligencja plus zdrowy rozsądek nie zawsze chodzą w parze ze
zdobytymi dyplomami. Po Mamie zaś mam
radość życia. Uśmiech i cień lwowskiego sznytu. Ale bez wątków kombatancko-cierpiętniczych, choć Mama była w AK i w dramatycznych okolicznościach musiała opuścić Lwów.
Gdybym był tak pracowity jak Oni i tak pełen ciepła, radości , poczucia humoru – pewnie byłbym równy Molierowi. A może Gogolowi? To oczywiście żart.

czytelnicy, jak i krytycy przyjęli ją ciepło,
chociaż ten katastroficzny utwór dziś jeszcze wzbudzać może dreszcze. Do prozy już
nie wróciłeś, wybrałeś publicystykę. Forma
arcytrudna: felieton.

Pisanie felietonów – w moim przypadku
– to luksus. Nie ma presji czasu, jest za to rygor zwięzłości. Pisanie felietonów to również
uzurpacja i próba charakteru, bo łatwo popaść
w mentorstwo. W końcu nikt nie dał mi prawa podglądania i oceniania ludzi. Sam je sobie dałem! Mam prawo „podglądać”, a raczej
patrzeć, bo te rzeczy dzieją się w sferze publicznej. Nie w alkowie. Oceniać bliźnich za
to mogą już Czytelnicy. A wszystko z powodu irytacji, niezgody i wewnętrznego buntu..
Mój pierwszy tekst powstał przed laty, kiedy w
Nowy Rok zobaczyłem tłum gapiów, z dziećmi
na rękach również, patrzący na umierającego
młodego człowieka. To był dla mnie szok...
Zachowanie normalnych z pozoru ludzi przeczące wszystkiemu, co chcielibyśmy na swój
temat mniemać. No, ale inne teksty są już na
szczęście znacznie mniej drastyczne.

Pisarzowi zawsze do twarzy z barwną i
opalizującą zmianami biografią. To nieźle
działa na wyobraźnię czytelnika. Pozostając dalej przy wspomnianej notce – czytam:
... pracował jako górnik, piekarz, urzędnik,
dziennikarz (m.in. „Dziennik Zachodni”).
O czym, w twoim przypadku, świadczy ta
wielowątkowość?

Ślązak z lwowskimi genami... Taką informację, zaraz po dacie urodzenia (1951) podajesz w biograficznych notach. Bardzo
wymowne.

Wymowne o tyle, że po Ojcu odziedziczyłem wręcz nabożny stosunek do pracy i szacunek dla pracowitych ludzi. Niezależnie od
ich wykształcenia. Bracia Ojca szybko skończyli edukację, ciężko pracowali, ale zawsze

O szybkim – o ile 5–7 lat to szybko – zaspokojeniu ciekawości. O niecierpliwości, a w
końcu o możliwości rozwoju w kierunku raczej niewyparzonej gęby i własnych poglądów.
Te systematyczne zmiany nieźle poszerzyły mi
horyzonty, ale też nauczyły pokory i zawiodły
w „zaklęte rewiry”. Poznałem wielu ludzi. Czasem wspaniałych, czasem niekoniecznie. Sam
zresztą też nie jestem aniołem...

W swojej najnowszej książce „Ludzie, ludzie...” jesteś nadal bystrym obserwatorem
rzeczywistości. Tej codziennej, zwyczajnej,
do której tak łatwo się przyzwyczaić. Dobrze rzecz ujął Adam Daszewski, pisząc:
„Blaut dostrzega temat tam, gdzie stu przechodzi, nie podnosząc ocząt znad smarfona...”. Czyli tematy, jak zwykle, na ulicy?

Paręnaście lat temu opublikowałeś intrygującą powieść „Dolina – 4”. Zarówno

Latarnia Dobrego Powrotu

Każdy z nas ma swoją ścieżkę wśród gwiazd
Po której kroczy w sandałach czeskiej produkcji
(Dla ogółu niedostępnych)
Każdy ma swoją idealnie piękną twarz
Swoje poziomki ze śmietaną i dość
Obfite dekoracje do ostatniej sceny.

Banał, wiem, ale tak jest. Ja nie muszę zmyślać, to życie jest wyjątkowo płodnym scenarzystą. Rzecz jasna nie jestem w stanie widzieć
wszystkiego, sporo tekstów powstaje więc w
dzięki relacjom osób godnych zaufania. Najczęściej przyjaciół uczulonych jak ja na pewne
zachowania i zjawiska. Znakomitym źródłem
wiedzy jest również moja żona Ewa, obdarzona naprawdę niezwykłym poczuciem humoru, spostrzegawczością, a zwłaszcza rozumem.
Choć sam fakt bycia ze mną... 41 lat... Domyślasz sie, że stawia tę ostatnią opinię pod znakiem zapytania...
Zapewne masz swój osobisty stosunek do
Katowic...

No cóż, tu studiowałem, tu pracowałem, tu
poznałem swoją przyszłą żonę, więc barwnych wspomnień multum. W końcu „działo się” w ciągu ostatnich 40 lat. Najważniejsze, że miasto niewątpliwie zmieniło się i nadal zmienia w widoczny sposób na lepsze. Im
jestem starszy, tym bardziej je lubię. Imponujący jest awans kulturalny, o którym wszyscy
mówią i piszą, bo to najprawdziwszy fenomen
i spełnienie marzeń całych pokoleń. Również naszego. Ale atrakcyjne są też wydarzenia
mniej spektakularne, np. targi staroci na rynku. No i „Rawa 2”! Strzał w sam środek tarczy! Zwłaszcza latem, w cieniu palm... Wysłałem zdjęcie koledze do Australii – nie chciał
uwierzyć.

|Tanecznie w Spodku|

|literatura|

Kapitalny, paradoksalny, zdialogowany wewnętrznie wiersz! Zrazu sarkastyczny, a potem już głęboko refleksyjny. Wszystkie utwory oddychają tutaj swobodą skojarzeń. Prawdą
poetycką. Liryzmem:
Na koniec wpatrzą się w ich oczy
Martwe okna
Poza którymi nie ma nic /…/
I byliby zostali
Ociemniali przed czarnymi szybami
Gdyby nie ulitowała się nad nimi
Latarnia dobrego powrotu
Nie wiem nic o Izie Grodowskiej. Jakie były
jej losy po publikacji tej książki w Katowicach? Czy wydała coś jeszcze? Czy żyje? Gdzie
mieszka? Ta garść przepięknych, poruszających wierszy, wierszy, które nie straciły nic ze
swojego blasku i poetyckiej prawdy, każe mi
od paru lat szukać odpowiedzi na powyższe
pytania. Tym razem liczę na pomoc czytelników „Naszych Katowic”…
(maciej szczawiński)
Osoby, które znają losy Izy Grodowskiej, mogą
pomóc w poszukiwaniach i podzielić się informacjami, pisząc na adres:
redakcja@katowice.eu.

Mayday i Disco Attack
fot. organizator

Kulturalny potencjał miasta tworzą
nie tylko wybitne, doniosłe, uznane powszechnie dzieła. To również
wydobyte po latach z zapomnienia
brylanciki.
Mało kto o nich pamiętał, skoro zapadła nad
nimi taka cisza. I kto wie, jak długo jeszcze
przebywałyby w artystyczny czyśćcu, gdyby
nie przypadek…. Oto niewielka, wydana przez
Wydawnictwo Śląsk w Katowicach książeczka.
Niepozorny tomik wierszy. Autorka: Iza Grodowska. Tytuł: „Perspektywa”. Rok 1959.
Na moje redakcyjne biurko w Polskim Radiu Katowice niemal codziennie trafiają dziesiątki wierszy. Ale to, co przeczytałem w tym
kruchym, pożółkłym zbiorku liryków, przebiło się natychmiast przez ich grubą warstwę!
Podobnie jak przez zasłonę lat, w trakcie których wszystko, zdawać by się mogło, uległo
zmianie.

Tylko się schylić?

Listopad z pewnością ucieszy miłośników nowoczesnych tanecznych
dźwięków. Jako pierwszy, 10 listopada w Spodku wystartuje Mayday.
Tegoroczna edycja odbędzie się już
po raz osiemnasty. Zagrają: Sven Väth,
Rødhåd, Oscar Mulero, Dax J, Klaudia Gawlas, Clouds, Psyk, Pär Grindvik, Keith Carnal, SHDW & Obscure Shape, Fernanda Martins, Emmanuel, Raphael Dincsoy, El´mirka,
Sin, Cherry aka BreakNtune. Live: Recondite,
Karenn, FJAAK, Kangding Ray, Piotr Bejnar,
Friends of MAYDAY. Bilety na www.mayday.
pl oraz w sieci Ticketpro.
Dwa dni później, 12 listopada, Spodek zapełni się miłośnikami disco polo. Disco Attack to najbardziej zaawansowana technicznie
impreza tego typu w Polsce. To skumulowana
siła światła, dźwięku. Ta edycja Disco Attack

pod patronatem i z transmisją w telewizji Polsat ma najmocniejszy skład w historii. Zagrają: Zenek Martyniuk i Akcent, Weekend, Boys,
M.I.G., Classic, Piękni i młodzi, After Party, Cliver, Playboys, Power Play, Basta, Czadoman, Łobuzy, Markus P, Zajefajni, Shantel,
Top Girls, Looks, Yzzy, Enjoy, Di dżej Mietek,
Quest, Maczo. Bilety: sieć Ticketpro (Empik,
Saturn, Media Markt) oraz na www.discoattack.pl.
(red)

UWAGA KONKURS
Dla naszych czytelników mamy po dwa pojedyncze zaproszenia na obydwie imprezy. Aby
je zdobyć, należy do 5 listopada napisać e-mail
na adres konkurs@katowice.eu – tłumacząc w
dwóch zdaniach, „dlaczego lubię tańczyć?”.
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Szlak Śląskiego Bluesa rozwija się!
Blues to dość pojemny gatunek muzyczny, pełen odcieni rocka, rock and
rolla, jazzu, a nawet gospel. O tym, że
blues na Śląsku od pokoleń ma szczególne miejsce, nikogo przekonywać
nie trzeba. To właśnie w Katowicach w
wielu klubach muzycznych rodziły się
m.in. zespoły SBB, Dżem, Kwadrat czy
Krzak. Po to, aby pamięć o tych miejscach i ludziach nie zaginęła, powstał
Szlak Śląskiego Bluesa. W drugim roku
działalności pojawiają się kolejne miejsca na jego mapie.
Szlak Śląskiego Bluesa jest częścią programu Miasta Muzyki UNESCO. Jak zrodził
się pomysł powstania jedynego tego typu
projektu na świecie, gdzie niejako po historii muzyki oprowadzają nas multimedialnie
osoby, które tę historię tworzyły?

Pomysł zrodził się w mojej głowie już prawie jedenaście lat temu. Z moim ówczesnym zespołem
graliśmy koncert w piotrowickim klubie „Blus", o
którym już wtedy poza grupą stałych bywalców
(np. Andrzeja Urnego czy Adama Otręby) mało
kto pamiętał. Zastanawiałem się wtedy, jak to jest
możliwe, że tak magiczne miejsce, z taką historią
i gośćmi leży schowane gdzieś między uliczkami
w Piotrowicach i nikt o nim nie wie. Przez kilka
lat układałem to w konkretny projekt, aż udało
mi się trafić za namową Miuosha do miejskiej instytucji Katowice Miasto Ogrodów, gdzie dyrekcja w osobach Tamary Kamińskiej i Piotra Zaczkowskiego błyskawicznie podchwyciła pomysł
i tym samym ten unikatowy Szlak powstał właśnie w Mieście Muzyki. Nie można też nie wspomnieć w tym miejscu o prezydencie Marcinie
Krupie, w którego gusta muzyczne ten projekt się

fot.archiwum zbigniew gocek

|ROZMOWA|Z Wojciechem Mirkiem – pomysłodawcą Szlaku Śląskiego Bluesa, rozmawia Sławomir Rybok

Jedno z miejsc na Szlaku Śląskiego Bluesa

świetnie wpasował i który również uraczył nas
wieloma ciekawymi historiami z czasów młodości. Jakimi – przekonacie się Państwo korzystając z aplikacji. Z rozmów z Prezydentem wiem,
że mocno nam kibicuje w realizacji tego projektu, za co mu bardzo dziękujemy. Takie wsparcie
jest dla nas bardzo cenne.
Klub Puls, ze słynnej piosenki Dżemu, ale
i kluby: Ciapek, Blus, Pod Rurą, Kwadraty,
Marchołt, Medyk, Na torach – i wiele innych
miejsc. Wskrzeszacie je niejako poprzez
stronę szlak-bluesa.pl i aplikację na telefon, która prowadzi nas po mieście i przybliża zapomniane często miejsca.

Chcielibyśmy je wskrzesić, niestety jest to już niemożliwe. Dlatego też wymyśliliśmy aplikację na

telefon, za pomocą której wirtualnie możemy odwiedzić już 20 miejsc koncertowych w Katowicach i okolicach. Co ważne, żeby zobaczyć pełną
wersje filmów ze wspomnieniami artystów, trzeba pojawić się pod danym miejscem i dzięki aplikacji zameldować się np. w słynnym klubie Puls.
Ciekawostką jest fakt, że w Pulsie na zamkniętym
jam session uczestniczyli muzycy Procol Harum
po koncercie w Spodku pod koniec lat 80. Inną
pulsową ciekawostką wyniesioną ze szlaku jest informacja, że Rysiek Riedel wcale nie był częstym
uczestnikiem słynnych „Jam session do rana”. Nie
był chętnie wpuszczany do środka, więc częściej
można go było spotkać np. w Akancie czy w którymś z klubów na Ligocie.
Częścią projektu jest także koncert „Wehikuł
czasu”, który również w tym roku przyciągnął

rzesze fanów z całej Polski, pokazując, że ciągle
jest ogromne zapotrzebowanie na muzykę bluesową. Tydzień wcześniej gościliśmy przecież w
Spodku Rawę Blues Festival.
Zależało nam na tym, żeby poza pokazaniem miejsc, gdzie powstawała muzyka, pokazać
też i samą muzykę bohaterów naszego projektu.
W wielu przypadkach, podobnie jak z klubami,
mocno już zapomnianą – stąd pomysł na koncert z największymi nazwiskami, jakie przewijały się przez te kluby. Co ważne, z repertuarem
bardzo starannie wyselekcjonowanym, tak, by
pojawiły się utwory zarówno znane, jak i te, które z różnych względów nie przetrwały próby czasu, a były równie udane, jeśli chodzi o warstwę
artystyczną. I coś, co nas różni od Rawy – chcemy pokazywać na tych koncertach, że w tych
klubach nie grywano wyłącznie bluesa – były
też rock, jazz, muzyka improwizowana czy nawet rap i metal. Każdy ten gatunek staramy się
w programie przemycić, pamiętając słowa Willie Dixona – „Blues to korzenie, reszta muzyki
to jego owoce”. Patrząc na frekwencję na koncertach, widzimy, że przynosi to oczekiwany skutek,
i cieszymy się praktycznie wyprzedaną salą.
Szlak ciągle się rozwija, jakie macie dalsze plany?

Planujemy – poza dodaniem kolejnych miejsc
– z blisko 70 godzin wywiadów z muzykami,
dziennikarzami czy właścicielami tamtych
miejsc zmontować pełnowymiarowy film dokumentalny o historii muzyki w Katowicach.
Od pierwszych dźwięków w klubie „Biały słoń”
na Kościuszki w latach 60. po Katofonię i koncerty w Strefie Kultury obecnie. W samej aplikacji natomiast ukrytych jest wiele ciekawostek, których nie poznają państwo nigdzie indziej, jak tylko na Szlaku Śląskiego Bluesa.
Więcej informacji o szlaku oraz aplikacja
dostępne są na stronie www.szlak-bluesa.pl

|Muzyczne Odjazdy|

Znamy już pełny program reaktywowanego festiwalu Odjazdy! 18 listopada w
Spodku u boku najciekawszych młodych zespołów polskiej alternatywy
wystąpią dobrze znani, charyzmatyczni artyści i prawdziwe legendy ostrego
grania. Powrót Odjazdów to aż dziesięć
koncertów na dwóch scenach.
Tegoroczne Odjazdy to wskrzeszenie kultowego cyklu koncertów, który przyciągał do Katowic tysiące fanów. Entuzjaści ostrych i mocnych
brzmień mogli tam posłuchać pierwszych w Polsce koncertów takich zespołów, jak Rammstein, Chumbawamba, Therapy?, The Young Gods
i Bloodhound Gang.
W tym roku – mocne i zaskakujące wrażenia zapewni wspólny występ jazzmanów z Pink
Freud z legendami punk rocka. Koncert z okazji
10-lecia płyty „Punk Freud” wesprą m.in. frontmani Armii, Izraela i Brygady Kryzys: Robert
Brylewski i Tomasz Lipiński. Nowe wersje hymnów polskiego punka gwarantują eksplozję scenicznej energii!
Wspólny projekt Tymona Tymańskiego

fot.d.kramski–live agency

Kultowy festiwal wraca do Spodka

Pink Freud i goście

i Krzysztofa Trebuni-Tutki pod szyldem „Zbójnickie” łączy rock i punk z góralskim folklorem.
Wielowątkowość muzyki Riverside znakomicie

wypada na żywo. Będzie to finał obecnej trasy
koncertowej zespołu, po której muzycy wrócą do
studia nagrywać dziewiąty studyjny album.

18 listopada zagra także grupa Lao Che, która zasłynęła serią koncept albumów. Ostatnia płyta grupy nawiązuje do twórczości Jana Brzechwy,
ale nie jest przeznaczona tylko dla dzieci, co muzycy Lao Che z pewnością udowodnią w Spodku.
Na głównej scenie zagrają także dwa młode zespoły. Puławska grupa Hidden World zaprezentuje bezkompromisową mieszankę punka i hardcore’u, a gdyński Lonker See zaintryguje świeżą
hybrydą free jazzu, noise’u i psychodelii.
Podczas festiwalu działać będzie także druga scena, poświęcona eksperymentalnej odsłonie muzyki alternatywnej. Żywiołowe koncerty Kurws zapewniły im oddaną grupę fanów w
Polsce i poza jej granicami. Zespół Niechęć to
wschodząca gwiazda krajowego jazzu. Artyści z
grupy SYNY będą promować tegoroczne solowe
albumy – raper Robert Piernikowski zagra materiał z „No Fun”, a producent 1988 zaprezentuje na
żywo płytę „Gruda”.
Teraz, po trwającej trzy lata przerwie, za sprawą More Music Agency i miasta Katowice Odjazdy znowu wracają do Spodka!
(org)
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X Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów
im. Grzegorza Fitelberga

Co 5 lat najlepsi młodzi dyrygenci na świecie przyjeżdżają do Katowic

50

uczestników z 21
krajów stanie w szranki jednego z najtrudniejszych konkursów na
świecie. Jubileuszowy X Międzynarodowy
Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga odbędzie się w Katowicach w dniach
od 17 do 26 listopada.
Konkurs ten to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych regionu,
jeden z trzech polskich konkursów zakwalifikowanych do Światowej Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych.
– Ten konkurs to wielkie wyzwanie, dzięki któremu poznałem też prawdziwe bogactwo muzyki polskiej. Wiele jej utworów włączałem potem do programów moich koncertów na całym świecie – mówi
triumfator ósmego katowickiego konkursu sprzed dziesięciu lat, amerykański dyrygent Eugene Tzigane.

Marzena Diakun, zdobywczyni II nagrody i Srebrnej Batuty konkursu sprzed pięciu
lat, najlepsza jak dotąd polska uczestniczka
Międzynarodowych Konkursów Dyrygentów,
podkreśla, że katowicki konkurs dał jej bezcenną możliwość muzykowania z rozmaitymi
orkiestrami europejskimi, a każde spotkanie
z tymi zespołami młodych dyrygentów niesamowicie uczy i rozwija.
Konkurs organizowany jest w Katowicach
– Mieście Muzyki UNESCO. Chociaż Filharmonia Śląska nie jest instytucją miejską, to miasto włącza się w imprezę, przeznaczając 100 tys.
złotych na dofinansowanie działań promocyjnych konkursu oraz fundując Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy w wysokości 15 tysięcy euro.
– Gdyby nie było MKD, życie w Katowicach
nie byłoby tak bogate. Konkursy są też znakomitą okazją zaprezentowania Polsce, Europie,
całemu światu naszej kultury i artystycznych

osiągnięć – mówi prezydent Katowic Marcin
Krupa.
Na tych, którzy nie będą mogli śledzić zmagań dyrygentów na żywo, czekają relacje radiowe
i telewizyjne oraz ciągły internetowy streaming
– przypomina dyrektor artystyczny X MKD
prof. Mirosław Jacek Błaszczyk. Wagę i znaczenie katowickiego konkursu podkreśla wysoki zakres wymagań. W I etapie to uwertury klasyczno-romantyczne oraz symfonie Józefa Haydna, Wolfganga Amadeusza Mozarta i Ludwika
van Beethovena. Drugi etap to akompaniamenty i wielka symfonika romantyczna, trzeci zaś
to klasyka muzyki XX wieku i polska twórczość
współczesna. Rozległy repertuar i odmienny stylistycznie każdy z etapów wymaga od młodych
dyrygentów najwyższych umiejętności. Mimo
to każdorazowo zgłasza się do niego kilkuset
uczestników (w tym roku 270) z całego świata.
Koncerty laureatów odbędą się 25 listopada (gala wręczenia nagród), 26 listopada

w Katowicach i 27 listopada w Warszawie w Filharmonii Narodowej.
W jury konkursu zasiadają: Mirosław Jacek
Błaszczyk (Polska), Tomasz Bugaj (Polska), Mykola Diadura (Ukraina), Juozas Domarkas (Litwa), Piotr Gajewski (USA), Eugeniusz Knapik (Polska), Charles Olivieri-Munroe (Kanada), Marek Pijarowski (Polska), Ken Takaseki (Japonia), Jorma Panula (Finlandia), Michael Zilm
(Niemcy).
Przypomnijmy – dotąd w Katowicach zwyciężali: Claus Peter Flor (Niemcy, 1979), Chikara
Imamura (Japonia, 1984), Michael Zilm (Niemcy, 1987), Makoto Suehiro (Japonia, 1991), Victoria Żadko (Ukraina, 1995), Massimiliano Caldi (Włochy, 1999), Aleksandar Markovic (Serbia)
ex aequo Modestas Pitrenas (Litwa, 2003), Eugene Tzigane (USA, 2007) i Daniel Smith (Australia, 2012). Kto zwycięży w tym roku? – przekonamy się niebawem.
(Sławomir Rybok)
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Muzea |
Neoawangarda na Górnym
Śląsku. Zdzisław Stanek
– Nieustające odkrywanie

9 listopada, godz. 17.00

Pożegnanie jesieni –
witkacowskie asymetrie

ul. Kopernika 11

18–19 listopada

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

Dwudniowa orgia intelektualna: wystawa, wykłady, dyskusja, spektakl, film

Wystawy stałe
„Z dziejów Katowic”
„W kamienicy mieszczańskiej”

ul. Szafranka 9
Hans Bellmer – Nowy rysunek
w zbiorach MHK

do 6 listopada

Wystawa fotografii Zofii
i Michała Miedzińskich: Światło
północy

do 26 listopada

|

Spotkanie z cyklu: „Podziel się
historią”

30 listopada, godz. 15.00

„Muzeum Barbary
i Stanisława Ptaków” – wystawa
stała

ul. Rymarska 4
„Policja, jakiej nie znacie”
– wernisaż wystawy

Spotkanie Barbar śląskich.
Zapraszamy wszystkie panie
o imieniu Barbara

9 listopada, godz. 13.00

ul. Kościuszki 47
„Paweł Steller – katowiczanin
z wyboru” – ekspozycja stała
„Paweł Steller – dwa serca.
Ustroń-Katowice – wykład Ewy
Liszki

Katowice – miasto mistrzów
piękna

22 listopada, godz. 17.00

Wystawa z okazji jubileuszu 45-lecia pracy
twórczej Zbigniewa Sawicza.

7 listopada, godz. 16.30 i 15 listopada,
godz. 13.00.

Oprowadzanie autorskie po wystawie:
14 listopada, godz. 17.00

„Niezwykłe zdjęcie”
Przyjdź z własnym kostiumem lub skorzystaj
z naszych zasobów, a zrobimy ci zdjęcie w naszych pięknych wnętrzach.

Józef Gielniak – grafika

Wystawie towarzyszą warsztaty: „Wokół twórczości Józefa Gielniaka”.
Szczegóły na wwwmhk.katowice.pl

7 listopada, godz. 17.00

Wystawy |
Jacka Korczakowskiego, Andrzeja Bianusza,
Wincentego Fabera. Koncert będzie towarzyszyć gali Ambasador Polszczyzny, w jej trakcie
poznamy laureatów piątej edycji konkursu, którego celem jest wyróżnianie osób i instytucji
mających wybitne zasługi w krzewieniu pięknej, poprawnej i etycznej polszczyzny.

Katowicka Runda Teatralna
– Pokazy finałowe

10–11 listopada

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

Magda Umer & Bogdan
Hołownia „Bezsenna noc”

5 listopada, godz. 17.00, sala koncertowa
Usłyszymy piosenki do tekstów wybitnych
poetów: Mariana Hemara, Juliana Tuwima,
Ludwika Starskiego, Jeremiego Przybory,
Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej,

|

Wystawy stałe

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

W trakcie warsztatów dramatopisarskich z Jolantą Janiczak, Weroniką Murek i Pawłem Demirskim powstało 12 niezwykle ciekawych tekstów dramatycznych inspirowanych miastem.
Utwory stały się scenariuszami spektakli, które
podczas finału premierowo zaprezentują katowickie teatry nieinstytucjonalne (Teatr Bez
Sceny, Teatr Czwarta Scena, Teatr Gliwicka 9a,
Teatry Gry i Ludzie, Teatr Wóz Tespisa, Grupa
Teatralna na Witosa, Lufcik na korbkę).

Z prędkością światła w inny
wymiar”
Galeria Teatru Korez. Wystawa
do 30 listopada, godz. 11.00–19.00

Wystawę fotografii trójwymiarowej Marka Saenderskiego obejrzało w Berlinie ponad 60 tys.
osób! Okulary 3D dostępne na wystawie.

Zbigniew Podsiadło,
„Fotografia”

do 4 lutego 2018 r., godz. 11.00–19.00.
Galeria Miasta Ogrodów, Galeria 5.
Wystawa znakomitych pejzaży oraz pogłębionych reportaży fotograficznych o proweniencji
socjologicznej

Justyna Rybak
„Nieobojętny świat”

do 12 listopada, godz. 11.00–19.00,
Galeria Pusta
Wystawa plakatu społecznie zaangażowanego

Krzysztof Błażyca,		
„Rubanga won, czyli obłęd
Severina”

WYSTAWY
Marek Saenderski,
„StereoVision300000.

do 12 listopada, Galeria Pojedyncza.

Maja Kleszcz i Kwartet
Prowincjonalny. Koncert
„Dudzie-Graczowi”

XXVI FESTIWAL
ARS CAMERALIS

Fotografia portretowa ugandyjskiego proroka
Severino Lukoyi.

W RYTMIE. Wystawa Future
Artist. Ściana Sztuki Dziecka.

Wystawa do 19 listopada

PROJEKTY EDUKACYJNE
Dobra/nocka

18 listopada, godz. 17.00–20.00.
Strefa Centralna
W programie lektura książki Wandy Chotomskiej pt. „Wanda Chotomska dzieciom” oraz
warsztaty z techniki kolażu.

Klisza na drewnianej ramce

18 listopada, godz. 10.00—12.00

Warsztaty plastyczno-fotograficzne dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących w wieku
8–12 lat.
Więcej informacji na www.miastoogrodow.eu

Kino |

5 listopada, godz. 20.00

bilety: 40 zł (parter), 35 zł (balkon)

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

Kleszcz & DiNO z live bandem
– koncert

10 listopada, godz. 20.00

Wojaczek do wielokrotnego
użytku. Koncerty z poezją w tle:
Żmicier Wajciuszkiewicz (BY),
Julia i Nieprzyjemni (PL)

16 listopada, godz. 19.00

Bilety: 15 zł (normalny), 10 zł (ulgowy)
Bilety: 29 zł

Koncert Michelle Gurevich

24 listopada, godz. 19.00

Bilety: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy)

Poskromienie złośnicy
– retransmisja spektaklu
baletowego z Teatru Bolszoj
z Moskwy

26 listopada, godz. 17.00

Bilety: 50 zł (normalny), 40 zł (ulgowy)

www.katowice.eu

|
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Kino |
„Sprawa Chrystusa” (reż. Jon Gunn)
„Tunel” (reż. Seong- hoon Kim)

od 24 listopada
ul. 3 Maja 7
tel. 32 258 74 32
e-mail: kino@swiatowid.katowice.pl
www.swiatowid.katowice.pl

od 3 listopada
„Kobieta z lodu” (reż. Bohdan Sláma)
„Pewnego razu w listopadzie” (reż. Andrzej
Jakimowski)
„Młynarski. Piosenka finałowa” (reż. Alicja
Albrecht)

od 10 do 12 listopada
„Kobieta, która odeszła” (reż. Lav Diaz)
„Beksińscy.
Album
wideofoniczny”
(reż. Marcin Borchardt)
„Ciambra” (reż. Jonas Carpignano)

od 17 listopada
„Manifesto” (reż. Julian Rosefeldt)
„Najlepszy” (reż. Łukasz Palkowski)

„Cicha noc” (reż. Piotr Domalewski)

Tydzień filmu niemieckiego
– przegląd
20 listopada: „Witamy u Hartmanów” (reż. Simon Verhoeven)
21 listopada: „Beuys” (reż. Andres Veiel)
22 listopada: „Kaminski I ja” (reż. Wolfgang
Becker)
23 listopada: „Revolution of Sound. Tangerine
Dream” (reż. Margarete Kreuzer)		
24
listopada: „Najlepszy ze wszystkich” (reż. Adrian
Goiging)
25 listopada: „Powrót do Montauk” (reż. Volker
Schlöndorff)
26 listopada: „Western” (reż. Valeska Grisebach

Festiwal Filmów
Chrześcijańskich
4 listopada: „Sprawa Chrystusa” (reż. Jon
Gunn)
5 listopada: „Cisza” (reż. Sobo Swobodnik)

11 listopada: „Gurgacz” (reż. Dariusz Walusiak)
12 listopada: „Życie brata Rogera”
(reż. Wspólnota z Taize)
18 listopada: „Ostatni bastion” (reż. Jordan
Allott)
19 listopada: „Oblicze miłosierdzia” (reż. David Naglieri)
25 listopada: „Loyola” (reż. Paolo Dy)
26 listopada: „Ziemia bezdomnych” (reż.
Marcin Janos Krawczyk. Po filmie spotkanie
z reżyserem i bohaterami filmu)

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

Anioł Zagłady		
(reż. Luis Bunuel, 92')

10 listopada, godz. 18.00

Bilety na film: 14 zł normalny / 12 zł
ulgowy/10 zł dla widzów operowych

Transmisja z Metropolitan
Opera w Nowym Jorku - Anioł
zagłady (wg. Thomasa Adesa)

18 listopada, godz. 18.55

Bilety na operę: 55 zł normalny / 50 zł
ulgowy

Myślenie według wartości:
Debata 4: godność oraz pokaz
filmu „Johnny poszedł na wojnę”

14 listopada, godz. 18.00

Czwarta debata skupiona będzie wokół hasła
godność. Z tematem zmierzą się: o. Maciej
Ziemba, dominikanin i filozof; Anna Cieplak, pisarka i animatorka kultury, Wojciech Jagielski,
pisarz i reporter.
Bilety: 12 zł normalny

Retransmisje z National
Theatre w Londynie – Opętanie

30 listopada, godz. 18.00

Bilety: 32 zł normalny/28 zł ulgowy

|

Teatr |
Galeria Ateneum
ul. 3 Maja 25

Animacje – spektakl familijny

7, 9 listopada, godz. 9.30

Afrykańska przygoda

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

18 listopada, godz. 11.30, 22 listopada,
godz. 10.00

Nie odchodź ode mnie
– piosenki o miłości

Scena Ateneum

25 listopada, godz. 18.00

ul. Św. Jana 10 Katowice

Recital Krystyny Nowińskiej

„Żona Do Adopcji” – spektakl
teatralny

24 listopada, godz. 19.00

9 listopada, godz. 19.00

„CASTING. Poczekalnia" –
spektakl teatralny – PREMIERA

B. Schaeffer: Scenariusz dla 3
aktorów

26 listopada, godz. 20.00

Batalion d'Amour + Iscariota
– koncert

26 listopada, godz. 19.00

Więcej informacji na stronie: www.oldtimers.pl

Tylko jeden dzień

15, 16 listopada, godz. 9.30 i 11.30

Amelka, Bóbr i Król na dachu

17 listopada, godz. 9.30

18 listopada, godz. 16.00

Krawiec Niteczka

19, 25 listopada, godz. 16.00
21, 22, 23, 24 listopada, godz. 9.30

O Królewnie Wełence

30 listopada, godz. 10.00

Cholonek wg Janoscha

12 listopada, godz. 12.00
23 listopada, godz. 19.00

Kabaretowa Scena Trójki
wyst.: Artur Andrus, gospodarz:
Jacek Łapot

17, 18, 20 listopada, godz. 19

Kukuryku na patyku, czyli
o dwóch takich

Babcia na jabłoni

30 listopada, godz. 18.00 i 20.30

Dario Fo: Kto nie ma, nie płaci

4, 26 listopada, godz. 16.00

12 listopada, godz. 16.00, 14 listopada,
godz. 9.30

11 listopada, godz. 20.00

13 listopada, godz. 17.30 i 19.30

3, 28, 29 listopada, godz. 9.30

5 listopada, godz. 16.00
7, 8, 9, 10 listopada, godz. 9.30

Kaj dzias. Spektakl teatru
tańca Living Space Theatre

25 listopada, godz. 20.30

A. Lysko: Mianujom mie Hanka

ul. gen. Jankego 132
tel. 605 418 406
e-mail: klub@old-timers.pl
www.old-timers.pl

„Halo, Penis?” – spektakl

3 listopada, godz. 20.00

Carrantuohill – koncert

26 listopada, godz. 19.00

plac Sejmu Śląskiego 2
tel. 32 209 00 88
e-mail: biuro@korez.art.pl
www.korez.art.pl

T. Jachimek: Wiwisexia

10 listopada, godz. 18.00

2, 6, 27 listopada, godz. 17.00 i 20.00

SMKKPM - grupa komediowo
muzyczna

T. Jachimek: Kolega Mela
Gibsona

11 listopada, godz. 20.00

10 listopada, godz. 19.00		

ABRAKADABRA – spektakl
iluzji

Swing (Spektakl tylko
dla widzów dorosłych)

18 listopada, godz. 19.00

8 listopada, godz. 19.00 i 20.45

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

Dziady

4, 5 listopada, godz. 17.00

20
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Teatr |

W cieniu tęczy

Wesele

6 listopada, godz. 19.00

22 listopada, godz. 18.00

Piąta strona świata

Ostatnie tango

10, 11, 12 listopada, godz. 19.00

18, 19 listopada, godz. 19.30

Poskromienie złośnicy

Korfanty

16, 17 listopada, godz. 19.00

|

28, 29 listopada, godz. 18.00

Muzułmany

3 listopada, godz. 19.00, 4, 5 listopada,
godz. 20.00

Psubracia

2 listopada, godz. 19.30

Terror

10, 11, 12 listopada, godz. 16.00

Sztuka

10, 11, 12 listopada, godz. 16.00

Biblioteki |
Spotkanie z podróżnikiem Michałem Kandeferem.
16 listopada, godz. 17.00, Filia nr 11,
ul. Grażyńskiego 47

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

500 lat reformacji na Śląsku

Biblioteka
Śląska

Tischner po góralsku
17 listopada, godz. 18.00, Filia nr 16,
ul. Wajdy 21
Spotkanie muzyczno-poetyckie w 20. rocznicę
wydania „Historii filozofii po góralsku”.

Florencja, Capri i San Marino.

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

Spotkanie z dr. hab. Janem Szturcem – historykiem protestantyzmu.

Relacja z podróży Alicji i Janusza Murzynowskich.

pl. Rady Europy 1

Główni przedstawiciele
arystokracji śląskiej

Wręczenie Nagrody im. Karola
Miarki

8 listopada, godz. 17.30, Filia nr 32,
ul. Grzyśki 19a

Koncert pieśni patriotycznych chóru Fermata.

Spotkanie z Danutą Degórską.

Islandia jest kobietą

9 listopada, godz. 17.00, Filia nr 20,
ul. Strzelców Bytomskich 21
Relacja Piotra Mitki z podróży rowerem po Islandii.

Paweł Jaroński – spotkanie
z rysownikiem

10 listopada, godz. 17.00, Filia nr 30,
ul. Rybnicka 11
Spotkaniu towarzyszy wystawa
czynna od 6 do 30 listopada.

ilustracji,

Przemysław Garczyński
– spotkanie z autorem kryminału
„Kelner”

15 listopada, godz. 17.00, Filia nr 25,
ul. Bolesława Chrobrego 2

Prześwit – spotkanie z poetką
Krystyną Baran

15 listopada, godz. 17.00, Filia nr 33,
ul. Ks Markiefki 44a

Rowerem na Syberię

22 listopada, godz. 17.00, Filia nr 20,
ul. Strzelców Bytomskich 21

Anna Seniuk – spotkanie

24 listopada, godz. 14.00, Filia nr 14,
ul. Piastów 20

Od abstrakcji do realizmu
29 listopada, godz. 17.30, Filia nr 16,
ul. Wajdy 21
Poetycki wernisaż wystawy malarstwa Adama
Waltera Meisnerowicza.

Krym znany i nieznany
30 listopada, godz. 17.00, Filia nr 27, ul. Szarych Szeregów 62
Relacja z podróży Alicji i Janusza Murzynowskich.

3. Śląskie Targi Książki

10 listopada, godz. 10.00-18.00,
11–12 listopada, godz. 10.00–17.00
Biblioteczna Czytelnia pod Sówką, warsztaty typograficzno-literackie, kiermasz książki
antykwarycznej. Goście MBP: A. Jadowska,
A. Hałas, A. Kańtoch, M. Kubasiewicz, M. Kisiel-Małecka, P. Jaroński.

Prelekcja prof. dr. n. med. Rober ta Króla pt.
„Transplantacja wątroby – blaski i cienie”.

Klub Dobrej Książki

22l istopada, godz. 17.00, Filia nr 16,
ul. Wajdy 21

Polska pieśnią malowana

Wszechnica PAU

28 listopada, godz. 17.00

30 listopada, godz. 17.00

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

|

Antygona w Nowym Jorku

29, 30 listopada, godz. 19.30

6 listopada, godz. 11.00

Muzyczne nastroje

7 listopada, godz. 11.00

Cykl koncer tów skierowany do dzieci i młodzieży o nieharmonijnym rozwoju.

Spotkania podróżnicze

14 listopada, godz. 17.00

Prelekcja Bar tka Zugaja „Bieg Powstania
Wielkanocnego – trawersem przez Irlandię”

Laudację przedstawi Mar ta Mizuro. Prowadzenie spotkania prof. Krzysztof Uniłowski.

Dom Oświatowy
Biblioteki Śląskiej
ul. Francuska 12

Koncert muzyki klasycznej
dla dzieci

18 listopada, godz. 11.15

Pokaz Sztuki Mężczyzn –
wystawa Sławomira Brzoski

do 22 grudnia

Dział IntegracyjnoBiblioterapeutyczny
ul. Ligonia 7

„Poetyckie zaduszki
z twórczością Tadeusza Kijonki”

Spotkanie z Kościołem
wschodnim

9 listopada, godz. 12.00

Akademia Ekumeniczna i Dialogu Międzyreligijnego.

16 listopada, godz. 12.00

16 listopada, godz. 17.00

Hobbit – opowieści o powieści

Warsztaty artystyczne
Warsztaty ceramiczne

17 listopada, godz. 10.00

21 listopada, godz. 12.00

Katowickie Prezentacje Biblioteczne.

Spotkanie przedstawiające
„Encyklopedię Województwa
Śląskiego”

Reformacja –
błogosławieństwo czy
przekleństwo? Dyskusja
ekumeniczna

23 listopada, godz. 17.00

23 listopada, godz. 12.00

„Historia bielizny” – prelekcja

28 listopada, godz. 12.00

Muzyka |
Nowowiejski 2017
– Co mi w duszy gra?
Muzyka i sacrum

5 listopada, godz. 17.00, kościół ul.
Mikołowska 32

ul. 3 Maja 31a
tel. 32 258 90 49
e-mail: ipium@silesia.art.pl
www.silesia.art.pl

Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska – sopran, Julian Gembalski – organy.
Program: F. Nowowiejski, W, Żeleński, J. Gembalski, S. Niewiadomski, I.J. Paderewski

www.katowice.eu

|
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Muzyka |

„Mamo, Tato chodźmy
na koncert!”

V Katowickie Dni Henryka
Mikołaja Góreckiego

12 listopada, godz. 17.00,
kościół ul. Mikołowska 32

Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska – sopran, Julian Gembalski – organy.
Program: pieśni, utwory i improwizacje organowe (F. Nowowiejski, J. Gembalski), pokaz instrumentu.

Medytacje na flet i organy

19 listopada, godz. 17.30,
kościół ul. Graniczna 26

Roman Perucki – organy, Łukasz Długosz –
flet, Agata Kielar-Długosz – flet.
Program: A. Vivaldi, S. Bromboszcz, E. Bozza, J. Bret, C. Chaminade, G. PstrokońskaNawratil.

Artysta-Rezydent. Portrety
Młodych Artystów

26 listopada, godz. 18.00,
Akademia Muzyczna

MagDuś Duo: Bar tłomiej Duś – saksofon,
Arkadiusz Adamski – klarnet, Magdalena
Duś – for tepian
Program: L. van Beethoven, J. Brahms,
I. Strawiński

Środa Młodych
– Silesia przedstawia

29 listopada, godz. 19.30, NOSPR
Sulamita Ślubowska – skrzypce, Maciej Słapiński – for tepian.
Program: L. van Beethoven, K. Szymanowski, J. Brahms, M. Ravel
Bezpłatne wejściówki (z wyjątkiem
koncertów w sali kameralnej NOSPR –
bilety 1 zł – dostępne w kasie NOSPR)
dostępne w Biurze Silesii, ul. 3 Maja 31a
oraz telefonicznie w godz. 10.00–14.00

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

Requiem W.A. Mozarta

3 listopada, godz. 19.00

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śl., Chór
Filharmonii Śl.
J.M. Zarzycki – dyr., A. Malesza – skrzypce,
sopran, M. Mika – alt, P. Tokar – tenor, Sz.
Kobyliński – bas, A. Eibin – organy, J. Wolanin – przygotowanie chóru.
Program: T. Albinoni – Adagio g-moll na
smyczki i organy, J.S. Bach – Koncer t
skrzypcowy a-moll BWV 1041, W.A. Mozar t
– Requiem KV 626

Młoda Filharmonia:
Tak powstaje dźwięk

9 listopada, godz. 11.00 i 17.00, 10
listopada godz. 9.30 i 12.00
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śl., Joanna Ślusarczyk – dyrygent
J. Jarosz – wykładowca fizyki (UŚ), R. Gowarzewska – prowadzenie
Program: S. Moniuszko – Uwer tura koncertowa „Bajka”, G. Rossini – Uwer tura „Sroka
Złodziejka”, C. M. von Weber – Uwer tura
„Oberon”

Filharmoniczne Wieczory
Organowe		

Wieczór pieśni pariotycznych

12 listopada, godz. 17.00

27 listopada, godz. 18.00, Willa
Goldsteinów, pl. Wolności 12a

A. Har tmann (Niemcy) – organy, W. Szymański – prowadzenie.
Program: L. Marchand, J.S. Bach, N. Gade,
O. Messiaen, F. Nowowiejski, C. Franck

Adam Myrczek – recytacje, Joanna Steczek
– for tepian, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”, Anna Szostak –
dyrygent.

X Międzynarodowy Konkurs
Dyrygentów im. Grzegorza
Fitelberga

17–26 listopada

Koncert inauguracyjny

17 listopada o godz. 19.00
Gala rozdania nagród i koncert laureatów:
25 listopada (koncert zamknięty),
26 listopada, godz. 18.00
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej,
Chór Filharmonii Śląskiej, M.J. Błaszczyk –
dyrygent, E. Piasecka – sopran, M. Godlewski – baryton, J. Wolanin – przygotowanie
chóru, Śląska Orkiestra Kameralna, R. Kabara – dyrygent, U. Kryger – mezzosopran.
Program: E. Knapik – Przystępuję do ciebie,
H.M. Górecki – II Symfonia Kopernikowska
I etap przesłuchań konkursowych: 18–21 listopada, II etap 22–23 listopada, III etap 24
listopada.
Szczegóły na www.Filharmonia-slaska.eu.

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

Rezerwacja bezpłatnych wejściówek:
biuro@camerata.silesia.pl, tel. 32 206 97 97

VIDEO GAMES LIVE –
najsłynniejsza trasa koncertowa
muzyki z gier wideo

21-22 listopada, godz. 19.30,
Sala koncertowa NOSPR. pl. W. Kilara 1

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Zespół Śpiewaków
Miasta Katowice „Camerata Silesia”, Eimear
Noon – dyrygent, Tommy Tallarico – gitara
elektryczna
Bilety do nabycia w kasach NOSPR

Koncert „Święta Cecylia”

25 listopada, godz. 19.30, sala kameralna
NOSPR, pl. W. Kilara 1
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”, Anna Szostak – dyrygent, Zespół Extempore
W programie: Henry Purcell – Oda na dzień
św. Cecylii Welcome to All the Pleasures
Z 339, H. Purcell – Sonata triowa a-moll
Z 804, Georg Friedrich Händel – Sonata triowa g-moll HWV 393,
Krzysztof Baculewski – The Profane Anthem
to Anne.
Bilety do nabycia w kasach NOSPR

MDK |
Młodzieżowy
Dom Kultury

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

UL. ZARĘBSKIEGO 2

„List do św. Mikołaja” – konkurs

Żywy album przyrody

do 31 grudnia

Do 24 listopada organizatorzy czekają na
prace w języku angielskim.

„Mój wiersz dla Świętego
Mikołaja”

Wystawa fotografii przyrodniczej Okręgu
Śląskiego Związku Polskich Fotografików
Przyrody.

Do 27 listopada organizatorzy czekają na
zgłoszenia do Miejskiego Międzyszkolnego
Konkursu Recytatorskiego.

KONKURSY, WYKŁADY

Wojewódzki Konkurs
Plastyczny pt. „W świątecznym
blasku lampionu”
Prace do 30 listopada.

UL. TYSIĄCLECIA 5
Koncert dla szkół
podstawowych i dzieci
przedszkolnych

Konkurs PlastycznoInformatyczny

15 listopada, godz. 8.15, 9.15 i 10.15

Do 19 listopada organizatorzy czekają na
prace o tematyce: „Jesień w grafice komputerowej” wykonane w programie Paint.

16 listopada, godz. 17.00

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

Gra Miejska Fair Train

7 listopada

Z biologią za pan brat –
konkurs dla uczniów gimnazjum

7 listopada

WYSTAWY
Najpiękniejsza jest Moja
Ojczyzna

Koncert Piosenki Patriotycznej

Wernisaż i uroczystość rozdania nagród:
8 listopada, godz. 16.30

Ceny biletów i szczegółowe informacje
na www.mdkkatowice.pl/

Ekspozycja prac dzieci wyłonionych w XIV
Ogólnopolskim Konkursie Dziecięcej Twórczości Plastycznej.

Ogólnopolski konkurs
recytatorski „Pierścień św.
Kingi”

8 listopada, godz. 12.00

X Jesienny Festiwal Piosenki
„Złota Polska Jesień”

9 listopada, przesłuchania: godz. 9.00,
koncert finałowy: godz. 17.00
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Wykłady do Konkursu na
Pracę „Fizyka a Ekologia”

9 listopada, od godz. 9.30

Wszechstronny Konkurs
Konesera Polszczyzny
1 etap – 7 listopada, godz. 10.00
2 etap (finał) – 30 listopada, godz. 11.00

„Przyroda wokół nas”
– konkurs dla uczniów

Musical „Dawid”

30 listopada, godz. 18.00

Ceny biletów i szczegółowe informacje
na www.pm.katowice.pl

MDK
„Szopienice-Giszowiec”

„Zabawy z wyobraźni”
– warsztaty plastyczne dla
uczniów szkół podstawowych

23 listopada, godz. 11.30

Plac pod Lipami 1
tel. 32/206 46 42

Przystanek Giszowiec – cykl
wykładów o historii osiedla

II GRAND PRIX Miasta
Katowice w szachach dla dzieci
do lat 14 – Turniej Mikołajkowo
–Świąteczny

25 listopada, godz. 9.00

„Old Spice Girls”

27 listopada, godz. 17.30

Babski Kabaret w wykonaniu Emilii Krakowskiej, Lidii Stanisławskiej i Barbary Wrzesińskiej.

14 listopada, godz. 9.00

15 listopada, godz. 17.00

Wykłady do konkursu na pracę
„Fizyka a Ekologia”

„Rajzentasza, krótkie sztuki
po śląsku, dwie do śmiechu,
a jedna nie”

30 listopada, godz. 18.00

Spektakl teatru Reduta Śląska w reż. Mirosława Neiner ta

Spotkanie ze Stanisławą Kalus
- poetką i profesorem prawa UŚ

16 listopada, od godz. 9.30

„Wirusy –
biologiczni rozbójnicy”
– dr Sławomir Sułowicz

21 listopada, godz. 12.00

Ogólnopolska Konferencja
Młodych Naukowców. Konkurs
na pracę badawczą

23 listopada, godz. 9.30

19 listopada, godz. 17.00

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

ul. Hallera 28

23 listopada, godz. 10.00

tel. 32/256 84 53

Katowicka Senioriada
– zabawa

OFFO 2017 – 7. edycja
Ogólnopolskiego Festiwalu
Fotografii Otworkowej

„Jak powstaje nowy organizm
– rozród i rozwój zwierząt”
– dr hab. Weronika Rupik

do 30 listopada

Wykłady do Konkursu na
pracę „Fizyka a Ekologia”

„Re-Plast” – warsztaty
plastyczno – recyklingowe
dla dzieci

28 listopada, godz. 12.00

30 listopada, godz. 9.30

SALA
TEATRALNO- KINOWA
Spektakl „Ostra jazda”

10 listopada, godz. 17.30

Spektakl „Przygoda
z ogrodnikiem”

11 listopada, godz. 19.00

Spektakl taneczny
w wykonaniu studentów PWST
Bytom

13 listopada

Musical „Dzień Świra”

16 listopada, godz. 20.30

Operetka „Księżniczka
czardasza”

17 listopada, godz. 18.00

Zaduszki artystyczne „Poeci
polskiej piosenki”

21 listopada, godz. 18.00

Andrzejkowa Dyskoteka
Dorosłego Człowieka, czyli
impreza dla młodzieży po 40-tce.

25 listopada, godz. 19.00

Światowy Dzień Pluszowego
Misia – gry i zabawy dla dzieci

27 listopada, godz. 10.00

Punkt bezpłatnej pomocy
prawnej

2–30 listopada, godz. 11.00–15.00

ul. Obr. Westerplatte 10

27-28 listopada

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
Koncert Orkiestry Dętej
„Katowice” z okazji Święta
Niepodległości

3 listopada, godz. 18.00

„Ciasto! Plasto!” – zajęcia
sensoplastyczne dla małych
dzieci

Wystawa pokonkursowa XXVII
Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego dla Twórców
Nieprofesjonalnych im. Pawła
Wróbla

Warsztaty rękodzieła
w ramach Światowego Tygodnia
Seniora

3–4 listopada, godz. 10.30

Pikseliada – cykl zajęć
plastycznych dla najmłodszych

15–16 listopada, godz. 11.00

Konkurs plastyczny dla dzieci
„Świąteczne Inspiracje
Bożonarodzeniowe”

ul. Marcinkowskiego 13a

6–17 listopada

7, 21 listopada, godz. 15.30

Spektakl „Dziwna para”

Spotkanie autorskie połączone z promocją
tomiku wierszy pt. „Moje inspiracje” poprowadzi Beata Netz.

Światowy Tydzień Seniora
– projekt w ramach inicjatyw
lokalnych

tel. 32/256 99 77

„Cukierki albo psikus” –
jesienne warsztaty plastyczne
dla przedszkolaków

Poranne spektakle dla szkół
Narodowego Teatru Edukacji

Ceny biletów i szczegółowe informacje
www.mdk.katowice.pl

24 listopada, godz. 19.00

(Gościnnie wystąpi zespół Prawda)

1 grudnia, godz. 17.30

Na zgłoszenia czekamy do 8 grudnia.

Koncert zespołu Koniec Świata

do 17 listopada

26 listopada, godz. 16.00 i 19.00

28 listopada, godz. 15.30

21 listopada, godz. 10.00

Koncert wiedeński

23 listopada, godz. 19.00

„W pracowni pana Gawlika”
– finał konkursu plastycznego

Spotkanie Koła Miłośników
Historii Bogucic

8, 15 listopada, godz. 17.00

Dancing Bogucicki
– arteterapia poprzez taniec

10 listopada, godz. 17.00

Poranek Bajkowy dla Juniora

13 listopada, godz. 10.00

Poranek Filmowy z lekturą
dla Juniora

17 listopada, godz. 10.00

W ramach zajęć: Warsztaty
filmowe, techniczne, ruchowe
i kulinarne i koncert „Blue Party”

17 listopada, godz. 17.30

„Bajkowy poranek filmowy”

9 listopada, godz. 10.00

„XII Ogólnopolskie
Prezentacje Teatralne Żywoty
Świętych i Patronów – w hołdzie
św. Janowi Pawłowi II”

10 listopada, godz. 9.00

„Senioriada” – Biesiada
z udziałem lubianych artystów
estrady śląskiej

15 listopada, godz. 15.30

Koncert pieśni patriotycznych
z okazji Święta Niepodległości

18 listopada, godz. 17.00

Wystąpi Zespół Akordeonistów „KatowiceKleofas” i Śląski Ludowy Zespół Śpiewaczy
„Zawodzianki”

Edukacyjny koncert
solistyczno-kameralny

20 listopada, godz. 9.50

„Kreatywny Przedszkolak”

24 listopada, godz. 10.00

„Dancing Zawodziański”

24 listopada, godz. 17.00

www.katowice.eu
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„Filmowy poranek z lekturą”

30 listopada, godz. 10.00

Wernisaż prac pań zrzeszonych w Śląskim
Kole Miłośników Koronki Klockowej.

„Magiczne andrzejki
na Zawodziu”

Pan Antenka i srebrny
kubraczek

21 listopada, godz. 17.00

2 grudnia

Ceny biletów i szczegółowe informacje
na www.mdkbogucice-zawodzie.pl.

MDK „Ligota”

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

Spotkanie Koła Miłośników
Śląskiej Pieśni

Andrzejki dla dzieci – zabawy
i historia

28 listopada, godz. 17.00

ul. Żeleńskiego 83
Ekoartysta

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

Spektakl o tolerancji, ukazujący war tości
płynące z prawdziwej przyjaźni.

ul. Sołtysia 25
Andrzejki z „Podlesiankami”

7 listopada, godz. 17.00

19 listopada, godz. 17.00

Zapraszamy małych ar tystów do stworzenia
jesiennego „łapacza snów”.

Spotkanie Koła Miłośników Godki i Pieśni
Śląskiej.

Grzegorz Chudy – spotkanie
z artystą plastykiem

10 listopada, godz. 18.00

Ceny biletów i szczegółowe informacje
na www.mdkpoludnie.com

24 listopada, godz. 18.00

Spotkanie z Eugeniuszem
Szwarcerem

29 listopada, godz. 17.00

8 listopada, godz. 11.00

Spotkanie dla seniorów z cyklu
„Pora dla Seniora”

9 listopada, godz. 11.00–13.00

Spotkanie „Filatelistyka
– hobby bez granic”

10 listopada, godz. 16.00

„Droga do wolności”. Koncert
z okazji Narodowego Święta
Niepodległości

Warsztaty szycia – Magda
Heljak

9 i 16 listopada, godz. 17.00

Dziecięce warsztaty
instrumentalne
Koncert z okazji Święta
Niepodległości – chór „Hejnał”

5 listopada, godz. 17.00

11 listopada, godz. 9.30, kościół przy ul.
Fredry

Turniej Brydża Sportowego

10 listopada, godz. 17.00

18 listopada, godz. 9.30

Wystąpią: Edyta Nowicka – sopran, Tadeusz
Trzaskalik – fortepian.

Przyroda w obiektywie
– wernisaż konkursu
fotograficznego

Spotkanie samopomocowej
grupy wsparcia

14 listopada, godz. 18.00

Dla osób opiekujących się ludźmi starszymi,
niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi.

ul. Grażyńskiego 47, ul. Krzyżowa 1
tel. 32 258 99 77, 32 258 92 00,
e-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl
filiadab@mdkkoszutka.pl
www.mdkkoszutka.pl

Ul. Grażyńskiego 47

10 listopada, godz. 17.00

Koncert Śląskiego Oktetu
Gitarowego

W programie: L. Brouwer, L. van Beethoven,
J. Turina, Ear th&Wind and Fire, L. Bernstein,
Bee Gees, M. Jackson, H. Mancini, M. Norman.

„Jak zdrowo i mądrze żyć
– długowieczność w dobrym
europejskim stylu”. Spotkanie
z prof. dr. hab. Janem
Ślężyńskim.

24 listopada, godz. 17.00

6 listopada, godz. 17.00

Anita Sadlej – wernisaż
i warsztaty czerpania papieru

Koncert Żeńskiej Orkiestry
Salonowej PGG pod dyrekcją
Grzegorza Mierzwińskiego

30 listopada, godz. 17.00

23 listopada, godz. 17.00

Salon Artystyczny: spotkanie
z Ireneuszem Wawrzaszkiem
autorem książki „Romeo i Julia
z KL Auschwitz”.

27 listopada, godz. 17.00

„Artyści” – spektakl teatralny
grupy Szept z Pałacu Młodzieży

28 listopada, godz. 17.00

Z dedykacją dla seniorów
– koncert andrzejkowy

ul. Krzyżowa 1

Wróżby i wróżbici – warsztaty

ul. Jankego 136

Cykliczne koncerty: „O miłości
niebanalnie”. Koncert
w wykonaniu duetu Pedro y Mari
i Gości

30 listopada, godz. 17.00

6 listopada, godz. 18.00

Spotkanie dla seniorów z cyklu
„Koło Miłośników Śpiewu”

18 listopada, spotkanie w Miejskim
Przedszkolu nr 33, ul. Powstańców 23

„Paryżu kocham Cię...”
– wielkie przeboje francuskiej
piosenki wykona Janusz Zbiegieł

Old Spice Girls
– Babski Kabaret

8 i 15 listopada, godz. 18.00

„Willa Budowniczego Paula
Frantziocha”

10 listopada, godz. 17.00

W obiektywie: „Mówią
wieki, czyli 800 lat tradycji
akademickiej w Oksfordzie”
– Jolanta Mackiewicz

8 listopada, godz. 17.00

Galeria „Za SZYBĄ”: wernisaż
wystawy fotografii Magdaleny
Wanat – BIATHLON oraz Janusza
Drobisz OPOWIEM WAM BAJKĘ
w ramach VII Ogólnopolskiego
Festiwalu Fotografii Otworkowej
OFFO.
Spotkanie z Witoldem
Englenderem – organizatorem
festiwalu

10 listopada, godz. 18.00

IV Wojewódzki Festiwal
Talentów

17 listopada

Zapraszamy dzieci i młodzież chcących zaprezentować swoje pasje, zainteresowania i
talent w kategoriach śpiew, taniec, recytacja
(małe formy teatralne), kabaret. Zgłoszenia
do 6 listopada.

Spotkanie z inż. Aleksandrem
Zembokiem, wieloletnim
pracownikiem kopalni „Wujek”

ul. P. Kołodzieja 42

Koncert edukacyjny dla dzieci
przedszkolnych

11 listopada, godz. 18.00

13 listopada, godz. 17.00

18 listopada, godz. 17.00

Już od 16 lat mieszkańcy Murcek prezentują
swoje prace

Spotkania z Muzyką
– „Mój Beethoven” – prof. Leon
Markiewicz

Koncert Żeńskiej Orkiestry
Salonowej PGG pod dyrekcją
Grzegorza Mierzwińskiego

20 listopada, godz. 18.00

29 listopada, godz. 10.00

Rozstrzygnięcie konkursu na
kartkę bożonarodzeniową

30 listopada, godz. 17.00

Ceny biletów i szczegółowe informacje
na wwwmdkligota.dt.pl

Twórcy murckowscy
– wernisaż wystawy

ul. P. Stellera 4
Święta w koronce

26 listopada, godz. 17.00

„Od wieży Babel do Burj
Khalifa w Dubaju” – Jolanta
Mackiewicz

17 listopada, godz. 17.00

Dzielnicowe Spotkania
z Historią i Architekturą

Wieczory Muzyczne
„Skarby niepodległości”–
koncert utworów patriotycznych
– TERCET PASJONATA i Goście

24 listopada, godz. 17.00

Ceny biletów i szczegółowe informacje
na www.mdkkoszutka.pl
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|Sukcesy siatkarskiej GieKSy|

Kalendarz

Powrót do Spodka
Siatkarski GKS to już poważna marka
sportowa, z którą muszą liczyć się najlepsi w kraju!
Sezon siatkarskiej PlusLigi rozkręcił się
na dobre. Zespół trenera Piotra Gruszki zmagania rozpoczął od wygranej w Radomiu. Następnie przyszły porażki z Łuczniczką Bydgoszcz i ONICO Warszawa. Niektórzy już
wieszczyli, że drugi sezon występów GieKSy
w ekstraklasie okaże się dla niej trudny. Ale
cztery kolejne wygrane, osiągnięte w imponującym stylu, sprawiły, że GKS zagościł w czołówce ligowej tabeli. Szerokim echem odbiła się szczególnie wygrana na wyjeździe z silnym Treflem Gdańsk, która potwierdziła, że
katowiczanie mogą w tym sezonie walczyć z
każdym zespołem – nawet z potentatami – jak
równy z równym.

Skąd ostatnie sukcesy? – Ciężkie treningi i wiele godzin spędzonych w hali przynoszą efekty i to cieszy najbardziej – podkreśla
Serhij Kapelus, przyjmujący naszego zespołu.
Dobra forma siatkarzy zwiastuje dobrze, tym
bardziej, że w listopadzie GKS zagra szereg
trudnych spotkań. Największym wyzwaniem
będzie mecz z mistrzem Polski – ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. To spotkanie zostanie rozegrane już 22 listopada w Spodku.
Powodów do radości regularnie dostarczają kibicom także hokeiści TAURON KH
GKS-u Katowice. Katowiczanie to już nie
chłopcy do bicia, ale solidny ligowiec. Drużyna trenera Toma Coolena pewnie radzi sobie
starciach z ligowymi średniakami. Ambicje
są jednak o wiele większe. Nasz zespół ciężko
pracuje, by dołączyć do grona najlepszych i w

Nice 1 liga

efekcie na koniec sezonu powalczyć o medale. Znając profesjonalizm Tomasza Malasińskiego, Patryka Wronki, Mikołaja Łopuskiego
i ich kolegów, można być pewnym, że hokejowa GieKSa napsuje krwi faworytom.
Listopad to ostatni miesiąc tegorocznych zmagań piłkarzy i piłkarek GieKSy. Nasza drużyna piłkarska gra w kratkę. Przed piłkarzami jeszcze cztery spotkania, w których
muszą zrobić wszystko, by choć częściowo
odbudować nadszarpnięte zaufanie kibiców
i dać pozytywny sygnał przed rundą wiosenną. Piłkarki GKS-u musiały przełknąć gorycz
pierwszej ligowej porażki. Ich sytuacja w tabeli wciąż jest jednak bardzo dobra, co daje
wiele nadzieje na przyszłoroczny awans do
elity.
(jb)

4.11 – GKS Katowice – Olimpia Grudziądz
(18.00)
25.11 – GKS Katowice – Miedź Legnica
(18.00)

PlusLiga
22.11 – GKS Katowice – ZAKSA KędzierzynKoźle (18.00, Spodek)
25.11 – GKS Katowice – Aluron Virtu Warta
Zawiercie (18.00, Szopienice)

Polska Hokej Liga
3.11 – TAURON KH GKS – Anteo Naprzód
Janów (18.30)
5.11 – TAURON KH GKS – SMS PZHL U20
Katowice (17.00)
17.11 – TAURON KH GKS – Comarch Cracovia (18.30)
24.11 – TAURON KH GKS – TMH Polonia
Bytom (18.30)

|„Ostatnia w koronie” – nowa książka poświęcona pamięci Jerzego Kukuczki|

Może to już koniec jego wędrówki...
„Ucieszyłam się, gdy stanął na ostatnim, czternastym ośmiotysięczniku,
pomyślałam – może to już koniec jego
wędrówki? Myliłam się, Jerzy stawiał
sobie dalej coraz trudniejsze cele. Kontynuował swoją pasję. Nigdy nie zdążył
odciąć kuponów od swojej sławy. Zginął 24 października 1989 r. podczas ataku na południową ścianę Lhotse” – pisze Cecylia Kukuczka we wstępie do
nowego albumu „Ostatnia w koronie”.
18 września minęło trzydzieści lat od zdobycia przez Jerzego Kukuczkę Korony Himalajów i
Karakorum. Osiągnął ten sukces jako drugi człowiek na ziemi, rok po Reinholdzie Messnerze. Zajęło mu to niespełna 8 lat. Wyznaczył przy tym
11 nowych dróg, 4 pierwsze przejścia zimowe, 7
przejść w stylu alpejskim. Do dnia dzisiejszego
osiągnięcia te nie zostały powtórzone. Po swoim
sukcesie Kukuczka odbiera telegram od Messnera: „Nie jesteś drugi, jesteś wielki”. Tylko tyle i aż
tyle.
24 października minęła 28. rocznica śmierci
himalaisty. Dwa lata do okrągłej rocznicy. Dwadzieścia osiem lat temu pęka lina łącząca go z Ryszardem Pawłowski podczas wspinaczki na południową ścianę Lhotse. Na ostatnim, podszczytowym odcinku nie wytrzymuje obciążenia. Kukuczka spada w dwukilometrową przepaść. Jego
ciało pozostaje na zawsze w najwyższych górach
świata.
Kukuczka pozostawił żonę Cecylię i dwóch
synów – Maćka i Wojtka. I to właśnie Wojtek, razem z matką, a także ze swoją partnerką – Kasią Zioło zakładają w 2013 r. fundację
Wielki Człowiek, organizację, która ma na celu
podtrzymywanie pamięci o Jerzym oraz o jego
dokonaniach.
Obecnie fundacja zrzesza grono młodych
ludzi, których praca pozwala na osiąganie wyznaczonych przez organizację celów. Jednym z
nich jest Wirtualne Muzeum Jerzego Kukuczki.

Jest to przestrzeń poświęcona pamięci himalaisty mieszcząca się pod adresem www.jerzykukuczka.com. Najciekawszą jej częścią jest interaktywna wycieczka przeprowadzająca widza
przez czternaście najwyższych szczytów świata.
Budują ją cytaty z autobiografii Kukuczki „Mój
pionowy świat”, oraz archiwalia – fotografie, zeskanowane dokumenty, materiały wideo i audio. Innym ciekawym punktem tej strony jest
zakładka „Korona Himalajów”, pozwalająca na
przyjrzenie się drogom wspinaczkowym wytyczonym przez Kukuczkę podczas zdobywania
himalajskich szczytów.
Innym z aspektów działalności rodziny Kukuczki jest prowadzenie wydawnictwa. Publikowane są w nim przede wszystkim książki autorstwa samego himalaisty – „Mój pionowy świat”
oraz wywiad rzeka przeprowadzony przez Tomasza Malanowskiego – „Na szczytach świata”.
Na szczególną uwagę zasługuje najnowsza
publikacja. Książka, która powstała z okazji trzydziestej rocznicy zdobycia Korony Himalajów, ale
poniekąd także będąca sposobem na uświetnienie kolejnej rocznicy śmierci Kukuczki. „Ostatnia
w Koronie” – to wyjątkowa, nieco eksperymentalna publikacja. Jej głównym elementem jest dziennik Kukuczki pisany podczas wyprawy na Shisha Pangmę w 1987 r. Uzupełniony jest archiwalną dokumentacją z wyprawy – fotografiami, listami, dokumentami. Dodatkiem są także multimedia – ukryte w kodach QR możliwych do zeskanowania za pomocą telefonu lub tabletu. Znajdują się tam materiały wideo oraz audio nagrywane
podczas wyprawy – audiopamiętniki Kukuczki,
zapisy łączności radiowej, wywiady i filmy. Pomysłem było stworzenie możliwie kompletnej historii składającej się z archiwalnych puzzli. Już sam
dziennik wydaje się gratką dla fanów wspinaczki,
w połączeniu z niedostępnymi dotąd materiałami
może być prawdziwą bombą.
Choć Kukuczka zginął niespełna trzydzieści lat temu, nie można oprzeć się wrażeniu, że
jego duch jest nadal żywy i fascynuje kolejne pokolenia.
(katarzyna zioło, fundacja wielki człowiek)

