
Akcja „Wyzwanie 
– parkowanie” z nagrodą
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WUF, czyli Światowe 
Forum Miejskie otwarte 
dla mieszkańców!
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Masz pomysł, jak zazielenić swoje 
najbliższe otoczenie  Zależy 
ci na kontakcie z naturą, nawet 
w środku miasta  Zgłoś się do 

nas, zrealizujemy twój ekologiczny pro-
jekt – tak samo jak 143 wcześniejsze! Do 15 
czerwca mieszkańcy mogą zgłaszać swoje 
pomysły dotyczące ekologii i ochrony środo-
wiska w ramach Zielonego Budżetu. 

– Zielony Budżet powstał w 2020 roku, 
by umożliwiać zgłaszanie i realizację zielo-
nych projektów. Zasady są bardzo podobne 
do tych z Budżetu Obywatelskiego, a pula 
wynosi 3 mln zł – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic – Dwie pierwsze edy-
cje pokazały, że katowiczanie mają głowy 
pełne pomysłów na zagospodarowanie 
i zazielenienie ich najbliższego otocze-
nia. Potwierdziła to zarówno liczba zgło-
szeń, jak i zróżnicowanie proponowanych 

projektów. Jestem pewien, że tegoroczna 
edycja przyniesie podobne rezultaty 
– dodaje.

Zielony Budżet to 3 mln zł w rękach 
mieszkańców – 2,4 mln zł trafi do 22 dziel-
nic w ramach wniosków lokalnych, a 600 
tys. złotych – na realizację zadań ogólno-
miejskich. W ramach konsultacji miesz-
kańcy mają okazję podzielić się swoimi 
pomysłami na działania, które w formie 
prostego wniosku trafiają do urzędu, gdzie 
następnie są weryfikowane pod kątem 
możliwości realizacji.  – Najlepsze pro-
jekty to te, które z założenia są dobre dla 
środowiska naturalnego czy bytowania 
zwierząt. W ramach tej procedury reali-
zujemy zadania dotyczące m.in. zaziele-
nienia przestrzeni publicznej, rewitalizacji 
zieleni skwerów i parków, tworzenia łąk 
kwietnych, ale również projekty związane 

z programami dotyczącymi zwierząt – wy-
mienia Mieczysław Wołosz, dyrektor Za-
kładu Zieleni Miejskiej.

Dotychczas w dwóch edycjach Zielonego 
Budżetu mieszkańcy złożyli 292 projekty – 
z nich do realizacji trafiły 143, ich koszt sięga 5 
mln zł. Wśród zrealizowanych zadań znalazły 
się: urządzenie zielonego skweru przed Super-
jednostką, nowe nasadzenia drzew, krzewów 
i bylin m.in. w Bogucicach, na osiedlu Pa-
derewskiego czy Kokocińcu, łąki kwietne 
na os. Tysiąclecia, ogród deszczowy na Ba-
żantowie, zakupy i montaż budek lęgowych 
dla ptaków na terenie Ligoty–Panewnik 
czy zajęcia edukacyjne w szkołach. O wy-
branych w tym roku projektach dowiemy 
się z końcem września.  (JG)

e po redni lin  do form lar a:
ielonyb d et. atowice.e /
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323 zadania zaproponowali mieszkańcy 
w IX edycji Budżetu Obywatelskiego

47 wniosków o charakterze ogólnomiejskim

276 wniosków o charakterze lokalnym

Najwięcej zada  lokalnych dzielnicowych  zgłoszono dla osiedla Tysiąclecia 

(20 wniosków), Ligoty–Panewnik oraz Bogucic (po 19 wniosków). 

do 16 sierpnia – ogłoszenie wyników wery kacji merytorycznej 

10-23 września – głosowanie

Do tej pory dzięki aktywności mieszka ców do realizacji wybrano prawie 
1000 projektów, z których ponad 840 o łącznej wartości ok. 119 mln zł
już zostało zrealizowanych.

DZIĘKUJEMY!

WYRÓŻNIENIE DLA AKCJI „WYZWANIE – PARKOWANIE”

Katowicka straż miejska 
na wojnie z „mistrzami parkowania”
Mandaty, blokady na koła, a w skrajnych 
przypadkach nawet odholowanie samo-
chodu. adna osoba parkująca w sposób 
nieprawidłowy lub nielegalny w Katowi-
cach nie może liczyć na taryfę ulgową. 
Akcja Wyzwanie – parkowanie  okazała 
się strzałem w dziesiątkę. 
Przyniosła nie tyko poprawę zachowania 
kierowców, ale też nagrodę dla Katowic. 
Za kampanię „Wyzwanie – parkowanie”, 
podjęcie tematu uwierającego nie tylko kie-
rowców, w szczególności za akcję „misz-
czowie parkowania”, galerię „miszczów” 
i rewitalizację rozjeżdżonych zieleńców Ka-
towice zdobyły pierwsze miejsce w obszarze 
komunikacji społecznej w konkursie „Sa-
morządowy lider komunikacji i promocji”.

Ta edycja konkursu była poświęcona 
działaniom, za pomocą których władze lo-
kalne starały się dotrzeć do mieszkańców, 
przedsiębiorców i innych grup. W konkursie 
oceniano pomysł, dzięki któremu udało się 
trafić do odbiorców, a także wybrane spo-
soby komunikacji i osiągnięte efekty. – Sta-
tystyki potwierdzają skalę problemu. Mam 
nadzieję, że każdy, kto otrzymał mandat, 
weźmie to sobie do serca i będzie parko-
wał w sposób zgodny z przepisami – mówi 
prezydent Katowic Marcin Krupa. I dodaje: 
– Efekty akcji „Wyzwanie – parkowanie” 
cieszą nas tym bardziej, że została ona do-
strzeżona przez kapitułę konkursu „Samo-
rządowy lider komunikacji i promocji”.

W ciągu pierwszego roku akcji strażnicy 
miejscy ujawnili 18 317 wykroczeń prze-
ciwko porządkowi w komunikacji. Najwięcej 
z nich (8 232) polegało na niezastosowaniu się 
do znaków zakazu zatrzymywania i postoju. 
Niemal równie liczną grupę (8 096) stano-
wili kierowcy, którzy parkowali na ścież-
kach rowerowych, chodnikach, przejściach 
dla pieszych czy podjazdach do bram. 2 424 
kierowców, parkując, spowodowało znisz-
czenie zieleni publicznej. 38 pojazdów zostało 
usuniętych na koszt właściciela.

Najwięcej interwencji było w Śród-
mieściu i Koszutce. – Przeprowadze-
nie akcji „Wyzwanie – parkowanie” jest 
konieczne, bo, jak pokazują codzienne 
obserwacje i nasze statystyki, wielu kie-
rowców parkuje w miejscach do tego 
niewyznaczonych, blokując ruch pieszy, 
utrudniając dojazd do budynków pojaz-
dom służb miejskich lub ratunkowych czy 
rozjeżdżając zieleń – mówi Piotr Piętak, 
zastępca komendanta Straży Miejskiej 
w Katowicach. 

Akcja to nie tylko kary dla kierow-
ców. Mieszkańcy mogą też na specjal-
nej mapie oznaczać miejsca, w których 
problemy z nieprawidłowym parkowa-
niem występują najczęściej, oraz do-
łączać do nich fotografie z „miszczami 
parkowania”. Mapa dostępna jest na stro-
nie wyzwanieparkowanie.katowice.eu. 
W ramach akcji zrewitalizowano też 
kilka rozjeżdżonych przez nieroztrop-
nych kierowców zieleńców.  

(JOANNA GÓRSKA)

W ramach akcji nałożono   mandatów na kwotę   zł,  spraw skierowano do sądu

 
wykrocze  przeciwko 
porządkowi 
w komunikacji ujawnili 
strażnicy miejscy 
w ciągu pierwszego
roku akcji
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SPOTKAJMY SIĘ NA ŚWIATOWYM FORUM MIEJSKIM

Miasteczko młodych

o strefa w parku oguckim. dą w niej or-
ganizowane liczne atrakcje dla młodzie y. 
Uczestnictwo w nich pozwoli pogł bi  wie-
dz  z zakresu funkcjonowania miasta, po-
zna  ciekawych ludzi z całego świata i miło 
sp dzi  czas przy dobrej muzyce. W mia-
steczku b dzie mo na tak e wzią  udział 
w ró nych aktywnościach sportowych. 
W programie m.in. silent disco, kino plene-
rowe, rozgrywki piłki siatkowej i zaj cia jogi.

Lokalizacja: park Bogucki

Strefa relaksu

Strefa znajdowa  si  b dzie przy Rynku 
w cieniu feniksów kanaryjskich, które kilka 
lat temu wprowadziły do śródmieścia 
ducha egzotyki. dzie to miejsce prze-
znaczone do odpoczynku i relaksu. W spo-
kojnej atmosferze strefy b dzie mo na 
pogł bi  wiedz  o kierunkach rozwoju 
świata wyznaczonych przez cele zrówno-
wa onego rozwoju.

Lokalizacja  ynek, nad awą

Strefa miasta muzyki

Strefa, zlokalizowana w najbardziej roz-
rywkowej cz ści Katowic, b dzie podpo-
wiadała nie tylko uczestnikom WU 11, ale 
i okolicznym mieszkańcom ch tnie odwie-
dzającym deptak przy ul. Mariackiej propo-
zycje wieczornej integracji i zabawy. Dzi ki 
zaplanowanym tu koncertom i wyst pom 
lokalnych zespołów Katowice przypomną 
o swoim tytule miasta kreatywnego U -
S O w dziedzinie muzyki. Ulica Mariacka 
odpowie jednak nie tylko na potrzeby fanów 
muzyki, ale równie  smakoszy dzi ki licz-
nym restauracjom i kawiarniom, z których 
wiele zaanga owało si  w program WU  

riendly , przygotowując specjalne menu dla 
uczestników orum.

Lokalizacja: deptak przy ul. Mariackiej

Miasto 360

Strefa zlokalizowana w śródmieściu  w miejscu, w którym przecinają si  najwa niejsze 
trakty komunikacyjne Katowic  zdaje si  przypomina  o ciągłym rozwoju miasta, o szan-
sach i wyzwaniach, które przed nim stoją, ale te  o przeszkodach na drodze do dalszego 
wzrostu. Podobnie jak przygotowana przez kademi  Sztuk Pi knych wystawa Utopie
Dystopie. Przyszłoś  Miasta , którą b dzie mo na tutaj ogląda . W strefie odb dą si  
równie  orum Obserwatorium Polityki Miejskiej, Urban ab orum oraz sesja uman 
Smart ities. Wszystko w formie inspirujących wykładów, warsztatów, spotkań autor-
skich i swobodnych dyskusji pozwalających na wymian  doświadczeń i refleksji na temat 
przyszłości miast.

Lokalizacja  ondo Sztuki przy ondzie im. gen. . Ziętka

Urban Cinema 
by Santander

lokalizowane w śródmieściu znane kino 
studyjne b dzie przestrzenią dla rozmowy 
o problematyce miejskiej z zaanga owaniem 
przedstawicieli nauki, polityki i mieszkań-
ców. dzie tu mo na uczestniczy  w wie-
czornych seansach fi lmowych o tematyce 
miejskiej oraz środowiskowej. Pokazy b dą 
uzupełnione spotkaniami z ekspertami, 
podczas których b dzie okazja do udziału 
w otwartej dyskusji.

Lokalizacja: Kino „Rialto”, 
ul. w. ana 4

Metrolab

Strefa dyskusji o mieście i polityce miejskiej 
w ró nych kontekstach: transportu i mobil-
ności, planowania przestrzennego, ekologii, 
gospodarki oraz to samości społeczno-
-kulturowej. Planowane są w niej spotkania, 
debaty, wystawy i warsztaty poruszające 
kwestie wa ne dla mieszkańców metropo-
lii. dzie tu mo na pozna  cele i priorytety 
Górnośląsko- agł biowskiej Metropolii, 
a tak e realizowane w niej projekty.

Lokalizacja: Centrum Informacji Na-
ukowej i Biblioteka Akademicka, 
ul. Bankowa 11A

Strefa nauki

Strefa utworzona we współpracy z uczelniami, 
które pomogą spojrze  z bliska na tematy 
miejskich technologii, ekologii i zrównowa o-
nego rozwoju przez pryzmat nauk ścisłych, 
technicznych i społecznych, a tak e sztuki czy 
sportu. Spotkania przyjmą form  wykładów, 
debat i warsztatów oraz innych form aktyw-
ności, zarówno w plenerze  w ustawionych 
w tym celu namiotach, jak i wewnątrz budyn-
ków Uniwersytetu ląskiego.

Lokalizacja  Wydział umanistyczny 
niwersytetu ląskiego, ul. niwersy-

tecka 4

Strefa kultury i sztuki

Strefa zaaran owana w przestrzeni Mu-
zeum ląskiego, które zostało utwo-
rzone na terenach dawnej kopalni w gla 
kamiennego. Jej umiejscowienie wyra -
nie nawiązuje do śląskiego dziedzictwa, 
a jednocześnie przypomina o nowocze-
snym wizerunku Katowic, które rozwijają 
si  na fundamencie kultury i przemysłu 
spotkań . Ka dy goś  WU 11 b dzie miał 
szans  odwiedzi  tu wystaw  o historii 
i transformacji regionu, która  podob-
nie jak cała przestrzeń Strefy  odnosi 
si  wprost do tematu przewodniego te-
gorocznej konferencji.

Lokalizacja  Muzeum ląskie, 
ul. T. obrowolskiego 1

Strefa innowacji

W strefie innowacji podczas warsz-
tatów, pokazów, debat oraz spotkań 
z praktykami i ekspertami zostaną 
poruszone tematy innowacyjności 
miejskiej, projektów impactowych 
i rozwiązań smart city. Przewidziano 
prezentacje sposobów wykorzystania 
technologii sztucznej inteligencji i Io  
czy technologii słu ących innowa-
cjom społecznym  nie zabraknie te  
wątków związanych z transformacją 
przestrzeni miejskiej, jaka dokonuje si  
dzi ki współpracy samorządu ze środo-
wiskiem biznesowym.

Lokalizacja  Miejski nkubator Przed-
siębiorczości awa. nk, ul. Teatralna 1 A

Strefa centrum

lokalizowana w sercu miasta strefa b -
dzie zach cała katowiczan, mieszkań-
ców metropolii oraz gości WU 11 do 
odwiedzin przede wszystkim licznymi 
wydarzeniami artystycznymi. W głównej 
przestrzeni Rynku stanie scena, na której 
nie zabraknie muzycznych niespodzianek, 
koncertów, wyst pów lokalnych artystów 
czy teatralnych przedstawień. dzie 
te  okazja do wzi cia udziału w wieczor-
nych potańcówkach.

Lokalizacja: Rynek

KATO Urban Corner

lokalizowana w samym centrum miasta 
strefa stanie si  centrum edukacji o celach 
zrównowa onego rozwoju. Od czerwca do 
końca września na rogu ulic Młyńskiej 
i Pocztowej b dzie mo na odwiedzi  inte-
raktywną wystaw  poświ coną kierunkom 
rozwoju współczesnego świata oraz wzią  
udział w dziesiątkach ciekawych wydarzeń.

dzie tu mo na m.in. sprawdzi , jak Ka-
towice realizują cele zrównowa onego 
rozwoju, wzią  udział w warsztatach dla 
dorosłych i dzieci, projekcjach fi lmowych 
czy spotkaniach z ekspertami. Program 
wydarzeń dost pny b dzie na www.kato-
urbancorner.pl 

Lokalizacja  róg ulic Mły skiej 
i Pocztowej

Zmieniamy nasze miasta  dla lepszej przyszłości – pod takim hasłem odbędzie się . wiato-
we orum Miejskie WU  – najnowsza edycja największego i najważniejszego wydarzenia 
na świecie poświęconego rozwojowi miast.  
Po Barcelonie, Vancouver, Rio De Janeiro czy Abu Zabi nadszedł czas na Katowice. Od 26 do 
30 czerwca nasze miasto będzie światową stolicą dialogu wszystkich, którym na sercu leży los 
ich małych ojczyzn. Dołącz do nas i zmieniaj nasze miasta dla lepszej przyszłości! 

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum) to najważniejsze globalne wydarzenie 
dotyczące polityki, transformacji i rozwoju miast. Odbywa się co dwa lata i gości ponad 20 
tysięcy uczestników reprezentujących rządy, regiony, miasta, organizacje pozarządowe i in-
stytucje finansowe. Ale co najważniejsze: WUF11 to nie tylko panele i dyskusje światowych 
liderów, to również szereg wydarzeń skierowanych do mieszkańców Katowic oraz pozostałych 
miast Metropolii. Dlatego w trakcie Światowego Forum Miejskiego uruchomionych zostanie 
11 tematycznych stref dla mieszkańców w centrum miasta. Nie może Cię tam zabraknąć!

 stref miejskich na . sesję wiatowego orum Miejskiego

REJESTRACJA
Strefy są otwarte 
dla wszystkich, 
natomiast na samo 
wydarzenia trzeba 
się zarejestrowac 
– można to zrobić 
skanując kod R.  

MAPA
Mapę  stref 
wraz z obszernymi 
opisami można 
zobaczyć 
skanując kod R.
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Z MARKIEM SZCZERBOWSKIM, PREZESEM GKS-U KATOWICE, ROZMAWIA REDAKCJA “NASZYCH KATOWIC”

Priorytety GieKSy: 
sport, dzieci i bezpieczeństwo

istoryczny sukces hokeistów, udział 
siatkarzy w play-off’ach PlusLigi, utrzy-
manie się w ortuna . Lidze przez pił-
karzy i szanse na najwyższe w historii 
miejsce w Ekstralidze kobiet, a także 
międzynarodowe sukcesy szachistów 
to podsumowanie sezonu wielosekcyj-
nej GieKSy.

Jak Pan ocenia sezon sportowy /  
w wykonaniu wielosekcyjnego GKS-u?
Od mojego pojawienia się w klubie w 2019 
roku GKS przeszedł duże zmiany. Przypo-
minam, że w piłce nożnej mężczyzn starto-
waliśmy z poziomu 2 ligi. Hokejowa drużyna 
była po sezonie zakończonym zdobyciem 
brązowych medali, co przyjmowano raczej 
za rozczarowanie. Siatkarze grali stabilnie 
w PlusLidze, ale byli daleko od fazy play-off.

Szczególnym wydarzeniem ostatnich 
miesięcy jest oczywiście zdobycie mistrzo-
stwa Polski przez hokeistów. Dla mnie ma 
to wymiar nie tylko służbowy, ale i osobi-
sty. Od urodzenia mieszkam na Koszutce. 
Jesienią 1982 roku jako jedenastolatek byłem 
po raz pierwszy na meczu hokeja w małej 
hali Spodka. Marzyłem, by choć raz w życiu 
przeżyć frajdę związaną z mistrzostwem. To 
się spełniło, co stanowi wielkie przeżycie. 
Koniecznie trzeba dodać, że trenerem jest 
Jacek Płachta, czyli katowiczanin, którego 
dopingowałem, gdy grał w GKS-ie.

Sporym sukcesem zako czył się też sezon 
dla siatkarzy.
Osiągnęliśmy historyczny awans do fazy 
play-off. Tam ulegliśmy dopiero najlep-
szemu zespołowi w Europie (Grupa Azoty 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - przyp. red.). To 

w olbrzymiej mierze zasługa rodowitego 
katowiczanina Grzegorza Słabego, czyli 
trenera naszego zespołu.

Piłkarki i piłkarze także wypełnili postawio-
ne im cele?
Cieszę się, że poznałem na swojej dro-
dze dyrektora Roberta Góralczyka i tre-
nera Rafała Góraka. To dzięki ich ciężkiej 
pracy piłkarze najpierw wywalczyli awans 
z drugiej do pierwszej ligi, a w obecnych 
rozgrywkach spokojnie zapewnili sobie 
w niej utrzymanie. Chcemy, aby ta sekcja 
się rozwijała, bo jej miejsce jest wyżej, ale 
czas realizacji tego zadania musi być ade-
kwatny do możliwości. Świetnie w roli tre-
nerki drużyny kobiet poradziła sobie także 
Karolina Koch. Za nami najlepszy sezon 
w historii sekcji. Możemy się już pochwa-
lić jedną z najsilniejszych drużyn w Polsce.

Dzięki stałemu wsparciu miasta Katowi-
ce rozwija się także Młoda GieKSa, a dla 
każdego klubu akademia jest przecież 
fundamentem.
Pierwszy kontrakt, który podpisałem w GKS-ie, 
to była umowa z Patrykiem Szwedzikiem. 
Wychowanek Młodej GieKSy został odważ-
nie wprowadzony do pierwszego zespołu 
piłkarzy. To między innymi dzięki temu GKS 
jest dziś wysoko klasyfikowany w Pro Junior 
System. Proszę zwrócić uwagę, że w kadrze 
zespołu piłkarek także mamy już kilka na-
szych wychowanek. To kwestia czasu, aż za-
czną odgrywać w nim ważną rolę.

Sukcesy sportowe ostatnich miesięcy 
w jasny sposób przełożyły się na zwięk-
szenie aktywności dzieci. Pojawienie się 
w Młodej GieKSie dyrektora Mariusza 

Pańpucha sprawiło, że nie tylko wzrosła ja-
kość szkolenia, ale także liczba trenujących. 
Widzimy większe zainteresowanie trenin-
gami hokejowymi. Po to się robi „wielki” 
sport, aby na tej bazie budować wielką ro-
dzinę GKS-u. Dobrze, aby od najmłodszego 
pokolenia można było wpajać, że aktywność 
fizyczna, wytrwałość w treningu i praca ze-
społowa przynoszą efekty. Dlatego rozwi-
jamy akcję Serduszko GieKSy, która swoim 
zasięgiem objęła ponad 700 przedszkola-
ków. A to nie jest nasze ostatnie słowo! Akcja 
będzie kontynuowana i rozwijana.

Jak wygląda sytuacja komercyjnych przycho-
dów GKS-u?
GKS jest w pierwszej kolejności klubem 
sportowym i skupia się na tym, by ofero-
wać najlepszy produkt sportowy. I właśnie 
wysokiej jakości produkt sportowy musi 

iść w parze z komercjalizacją. Najlepiej 
świadczy o tym przykład ostatniego sezonu 
hokejowego. Największa frekwencja na lo-
dowisku po reaktywacji tej sekcji przeło-
żyła się na największe przychody. Ta kwota 
przekroczyła pół miliona złotych. Oferta 
biznesowa klubu powinna być przejrzy-
sta, transparentna i elastyczna, ale przede 
wszystkim przynosić obustronne korzyści. 
Z GKS-em współpracuje grono partnerów 
biznesowych wspierających właśnie w ta-
kim modelu. To dla nas kierunek, który 
będziemy kontynuować.

Właściciel klubu, czyli miasto Katowice, gło-
śno wyraził dumę z ostatnich sukcesów.
Gratulacje władz miasta Katowice były 
miłe dla mnie, ale także dla wszystkich 
pracowników klubu. Pracowałem w kilku 
organizacjach, ale zespół, który dziś jest 
w GKS-ie, to najsilniejszy merytorycznie, 
z jakim miałem okazję współpracować. 
W klubie wprowadziliśmy dużo zmian, co 
nieraz budzi spore emocje. Należy zatem 
analizować, czytać, słuchać. To, co słuszne – 
wdrażać, a to, co wynika z postaw, które nie 
mają merytorycznego podłoża – po prostu 
przyjmować i starać się obsługiwać.

Jak wyglądają plany klubu na najbliższe lata
Chciałbym, żeby za 2–3 lata GKS był klu-
bem, który może pochwalić się wysoką 
jakością pierwszych drużyn wszystkich 
sekcji, ale także, by miał w swoich szeregach 
grupę tysiąca szkolących się dzieci, która 
razem ze swoimi rodzicami z przyjemno-
ścią przychodzi na wydarzenia sportowe 
odbywające się w kulturalnej i bezpiecznej 
atmosferze.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

OSP Kostuchna chroni nas już od 100 lat
Msza więta, wielki przemarsz i w ko cu 
uroczysty apel – tak wyglądały obchody 

-lecia OSP Kostuchna, które odbyły 
się w Katowicach przy okazji Powiato-
wych Obchodów Dnia Strażaka. Po cere-
monii przemów, odznacze  i wyróżnie  
nasi dzielni strażacy wraz z mieszka -
cami dzielnicy wzięli udział w biesiadzie.
– Jako prezydent i mieszkaniec miasta 
chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
za niesienie pomocy wszystkim tym, którzy 
jej oczekiwali i potrzebowali. Podziękowa-
nia składam na ręce pana prezesa Marka 
Odrzywołka, który ostatnimi laty zarzą-
dza OSP w Kostuchnie i robi to doskonale. 
To jedna z najlepszych Ochotniczych Straż 

Pożarnych naszego miasta. To, czym dziś 
dysponuje OSP –  cały sprzęt, piękna straż-
nica, działalność społeczna – to m.in. jego 
zasługa – powiedział podczas uroczystości 
prezydent Katowic Marcin Krupa.

OSP Kostuchna powstało w 1922 roku. 
Obecna strażnica przy ul. Szarych Szeregów 
62 została otwarta na 50-lecie istnienia jed-
nostki. W 2011 roku przeszła gruntowny re-
mont. Na początku XXI. wieku do jednostki 
trafił nowoczesny samochód gaśniczy, który 
wykorzystywano przez następne 20 lat. 
Obecnie do dyspozycji strażaków są 3 po-
jazdy strażnicze, w tym najnowszy ciężki sa-
mochód gaśniczy, który strażacy otrzymali 
w ramach Budżetu Obywatelskiego.  (KK)

Katowice wkładają wiele wysiłku w to, eby 
stra acy mogli pracowa  w jak najbardziej 
godnych warunkach. Obok licznych inwe-
stycji jak remonty remiz czy zakupy sprz tu, 
zadbaliśmy te  o wynagrodzenia ochotni-
ków z OSP. Rada Miasta Katowica uchwa-
liła wysokoś  ekwiwalentu pieni nego dla 
stra aka ochotnika. a ka dą rozpocz tą go-
dzin  uczestnictwa w działaniu ratowniczym 
lub akcji ratowniczej, katowicki ochotnik do-
stanie teraz 25 zł, a za godzin  uczestnictwa 
w szkoleniu lub wiczeniu  18 zł. 

 Katowice –  zł
 Sosnowiec  12 zł
 Rybnik  18 zł
 Mikołów  14 zł
 Mysłowice  20 zł
 Rzeszów  15 zł
 Opole  22 zł
 Gliwice  24 zł
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INFRASTRUKTURA ROWEROWA

W metropolii powstanie 
120 km velostrad
Przedstawiciele  samorządów podpi-
sali w maju porozumienia o rozpoczę-
ciu budowy szybkich dróg rowerowych 
w GZM. Łącznie powstanie  elostrad 
o długości ok.  km. Podpisane  poro-
zumienia dotyczą pierwszych czterech. 
Realizacja tych inwestycji rozpocznie się 
w  roku, a kolejnych w .
– Dzięki podpisanym porozumieniom tylko 
na terenie Katowic powstanie prawie 16 km 
dróg rowerowych o standardzie velostrady. 
Połączenie Katowic z Sosnowcem, Mysłowi-
cami i Gliwicami znacznie usprawni dojazd 
do pracy czy zwiedzanie przy wykorzysta-
niu dwóch kółek. W połączeniu z funkcjonu-
jącymi i budowanymi drogami rowerowymi, 
które docelowo mają połączyć chociażby Ni-
kiszowiec z Giszowcem czy ulicę Gospodar-
czą z osiedlem Paderewskiego przez tereny 
Doliny Trzech Stawów, tworzymy infra-
strukturę, która ma przekonać mieszkań-
ców do tego, że warto przemieszczać się przy 
użyciu roweru – mówi Waldemar Bojarun, 
wiceprezydent Katowic.

Powstanie velostrad GZM to jedno ze 
strategicznych działań podejmowanych 
przez miasta Metropolii. Założenie jest ta-
kie, aby pełniły one funkcję transportową, 
a nie tylko rekreacyjną, czyli zapewniały 
możliwość bezpiecznego przejazdu w dro-
dze do pracy, szkoły czy na studia w ramach 
jednego miasta lub pomiędzy miastami. 

– Velostrady zintegrują jeszcze bardziej 
miasta i gminy. Dotychczas miasta GZM 
budowały lokalne drogi, realizując tylko 
nieliczne inicjatywy z miastami sąsiednimi 
– mówi Kazimierz Karolczak, przewodni-
czący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii. – Zanim powstała metropolia, 
było to trudne zarówno pod względem fi-
nansowym, jak i organizacyjnym. Dzięki 
temu, że działamy razem w ramach GZM, 
realizacja tego typu ponadlokalnych inwe-
stycji jest zdecydowanie usprawniona. Po-
wstanie velostrad GZM zostanie w całości 
sfinansowane z budżetu Metropolii i dotacji 
zewnętrznych, o które będziemy się ubiegać 
na ten cel – podkreśla.  (RED)

AKADEMIA PANA KLEKSA

Filmowy hit powstanie w Katowicach
Katowice zostały o cjalnym partnerem 
nowej Akademii Pana Kleksa . Odświe-
żona seria przygód Ambrożego Klek-
sa zapowiada się niezwykle ciekawie  
za reżyserię odpowie Maciej Kawulski, 
a Pana Kleksa zagra Tomasz Kot. Nie-
bawem w naszym mieście rozpoczną się 
zdjęcia do przyszłego hitu.
Większość z nas doskonale pamięta kla-
syczną filmową trylogię przygód Ambro-
żego Kleksa z Piotrem Fronczewskim w roli 
głównej. Nowa ekranizacja „Akademii” to 
uwspółcześniona wersja powieści Jana Brze-
chwy, przemawiająca swoją treścią i formą 
do najmłodszych, ale i wchodząca w dialog 
ze starszymi widzami, znającymi hity, takie 
jak „Na Wyspach Bergamutach”, czy kojarzą-
cymi postać golarza Filipa. Nowa produkcja 
ma być podzielona na dwie części. Pierwsza 
z nich trafi do kin pod koniec 2023 roku.

– Nie ma chyba w naszym kraju osoby, 
która nie znałaby przygód czarodzieja Ambro-
żego Kleksa i uczniów akademii. To książka, 
na której wychowały się całe pokolenia. Dla-
tego niezmiernie cieszę się, że sceny do filmu 
w reżyserii Macieja Kawulskiego będą krę-
cone w naszym mieście. Będzie to projekt 
oparty o nowoczesne technologie, a Katowice 
przecież stają się zagłębiem nowych technolo-
gii – prezydent Katowic Marcin Krupa.

16 maja w katowickiej Bajce Pana 
Kleksa odbyła się konferencja prasowa, 

podczas której podpisane zostało poro-
zumienie między producentem a miastem 
Katowice. W spotkaniu wzięli udział: pre-
zydent miasta Katowice Marcin Krupa, 
reżyser Maciej Kawulski, producent To-
masz Wardyn oraz właściciel Bajki Pana 
Kleksa Grzegorz Pietraszewski. Umowa 
dotyczy premiery zarówno pierwszej, jak 
i drugiej części ekranizacji. Zdjęcia do 

nowej wersji filmu rozpoczną się jeszcze 
tego lata. To właśnie wtedy ekipa filmowa 
zawita do Katowic, by na nowo przeżyć 
historię słynnej akademii. Castingi dla 
dzieci i młodzieży do ról w nowym filmie 
odbyły się właśnie w Katowicach. Film 
wyprodukuje Open Mind Production, 
natomiast jego koproducentem jest Bajka 
Pana Kleksa. (KK)

GRZEGORZ 
PIETRASZEWSKI
W I I  I 

 

To jest spełnienie moich marze . hcemy, 
żeby ten Kleks stał się międzynarodowy. 
Gdyby an rzechwa urodził się w Lon-
dynie, a .K. owling w Warszawie, to ta 
historia mogłaby się zupełnie inaczej po-
toczy . o dzisiaj wszystkie dzieci za wzór 
do naśladowania mogłyby uważa  Ambro-
żego Kleksa, a nie arry Pottera.

MACIEJ KAWULSKI
R  

II  
 

Praca nad lmem rozpoczęła się ponad 
 lata temu. W tym czasie stworzyliśmy 

zupełnie nową historię na motywach po-
wieści rzechwy. To swoista koeduka-
cyjna przysta  i podróż w głąb własnej 
wyobra ni, w którą zabierzemy najmłod-
szych widzów.

elostrady GZM to szybkie drogi rowerowe w większości odseparowane 
od jezdni i ruchu samochodowego.

zięki ich powstaniu mieszka cy otrzymają możliwoś  bezpiecznego przejazdu na rowerze 
pomiędzy miastami Metropolii.

ącznie powstanie  elostrad o długości ok. 1 0 km.
Porozumienia zostały podpisane w maju przez samorządowców z 11 miast i gmin GZM, 
przez które będą przebiega  pierwsze cztery elostrady. To  ędzin, horzów, zelad , ąbrowa 
Górnicza, Gliwice, Katowice, Mysłowice, uda ląska, Sosnowiec, więtochłowice, Zabrze.

la miast i gmin GZM ważne jest nie tylko to, by było gdzie je dzi , ale również na czym 
– w przyszłym roku zostanie uruchomiony rower metropolitalny. 
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WAŻNE ROCZNICE

Obchody rocznicy przyłączenia części 
Górnego Śląska do Polski

W czerwcu minie sto lat od wkroczenia 
Wojska Polskiego do Katowic. Po trzech 
powstaniach i plebiscycie rozpoczęło się 
formalne przejęcie przez Polskę władzy 
na przyznanej jej części Górnego ląska. 
Miasto uczci tę rocznicę  i  czerwca.
Dokładnie 20 czerwca 1922 roku gen. Sta-
nisław Szeptycki wjechał na czele swoich 
oddziałów na katowicki Rynek od strony 
Szopienic, radośnie witany przez mieszkań-
ców i władze. Zwieńczeniem tego symbo-
licznego wydarzenia było podpisanie przez 
rząd Rzeczpospolitej Polskiej niespełna 
miesiąc później, bo 16 lipca, Aktu Objęcia 
Górnego Śląska. 

Miasto Katowice uczci stulecie tych 
wydarzeń, zapraszając mieszkańców 
na dwudniowe obchody – 18 i 19 czerwca. 
Świętowanie rozpocznie się w sobotę 18 
czerwca Piknikiem Lotniczym na lotnisku 
Muchowiec. Pomiędzy pokazami akroba-
cji powietrznych i przelotami zabytkowych 
samolotów goście podziwiać będą mogli 
sprzęt wojskowy oraz pokazy sprawności 
wojska i służb mundurowych. Narodowy 
Bank Polski na swoim stoisku zaprezen-
tuje okolicznościową monetę wybitą z oka-
zji stulecia. 

Wieczorem obchody przeniosą się 
na katowicki Rynek. W muzycznym 

widowisku METROPOLIS SILESIUM 
2122 wezmą udział znakomici polscy mu-
zycy i wokaliści oraz aktorzy Teatru Ślą-
skiego. Efekt artystyczny gwarantują znany 
katowicki muzyk Miuosh oraz reżyser Ro-
bert Talarczyk.

Niedziela będzie najważniejszym dniem 
obchodów. Rozpoczną się od Mszy Świętej 
Pontyfikalnej w Archikatedrze Chrystusa 
Króla. W południe na katowicki Rynek po-
nownie wjedzie na czele wojska gen. Szep-
tycki. Uroczystą inscenizację, połączoną 
z paradą grup rekonstrukcyjnych, będą 
oglądać wraz z mieszkańcami miasta goście 
z całej Polski. 

Tak ważny jubileusz w Mieście Mu-
zyki UNESCO przyniesie więcej koncer-
tów. Melomani spotkają się w sali NOSPR 
na uroczystym koncercie orkiestry, zaś 
po zachodzie słońca muzyka zabrzmi 
też na schodach Archikatedry Chrystusa 
Króla, gdzie rozpocznie działalność Panteon 
Górnośląski. 

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest 
wolny. Informacja o bezpłatnych wejściów-
kach na koncert NOSPR zostanie opubli-
kowana w późniejszym terminie. Obchody 
objęte są Patronatem Narodowym Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy.    UK

Zmiany w komunikacji publicznej związane z obchodami
Komunikacja miejska

Podczas przygotowa  do obchodów oraz 
w czasie trwania samych wydarze  na ynku 
ruch przejeżdżających przez niego tramwajów 
zostanie wstrzymany. Funkcjonowa  będzie 
autobusowa komunikacja zastępcza.
Tramwaje na linii wschód – zachód od 
zajezdni na Zawodziu do placu Wolności 
nie będą kursowa  od godz. .00 w piątek 
1  czerwca do  godz. .00 w poniedziałek 

0 czerwca.
Tramwaje na linii północ – południe od placu 
Miarki do onda nie będą kursowa  od godz. 

.00 w sobotę 1  czerwca do godz. .00 
w poniedziałek 0 czerwca.
Więcej informacji o zmianach w komunikacji 
publicznej na stronie metropoliaztm.pl.

Centra przesiadkowe
Zachęcamy do korzystania z funkcjonujących 
na terenie miasta Park ide ów. Pozwalają 
one pozostawi  samochód na bezpiecznym 
parkingu oraz szybko i komfortowo 
podróżowa  do centrum miasta  tramwajem 

P Zawodzie, P rynów  lub pociągiem 
P Ligota . becnie w katowickich centrach 

przesiadkowych można parkowa  za darmo. 

Zmiany organizacji ruchu

W związku z setną rocznicą przyłączenia 
części Górnego ląska do Polski 1  czerwca 
ulicami Katowic przejdzie uroczysta 
pa stwowa de  lada.

  W niedzielę, 1  czerwca na czas 
dojścia dojazdu z ul. Pa ki do miejsca 
formowania kolumny przemarszu na ul. 
Warszawskiej konieczne będzie chwilowe 
zamykanie ul. ankowej i odcinków ul. 
Warszawskiej. Kierujący pojazdami 
z ul. Francuskiej zostaną skierowani 
przez patrole Policji w prawą stronę 

w kierunku dzielnicy Zawodzie, a ruch 
w stronę centrum zostanie skierowany 
z ul. Warszawskiej na ul. amrota.
  Ponadto ul. Wita Stwosza na odcinku od 
ul. Szeligiewicza oraz ul. Kochanowskiego 
do ul. ana zostanie dora nie zamknięta 
przez patrole Policji jedynie na czas 
pochodu z Archikatedry hrystusa Króla 
do ynku, na którym będą odbywa  
się uroczystości.

Pro imy o led enie 
c eg owych informacji na tronie 

atowice.e .

Program obchodów

18 czerwca
Piknik Lotniczy 

godz. 11.00–1 .00 – Lotnisko 
Katowice-Muchowiec 

Widowisko muzyczne pt. MET P L S 
S LES M 1
godz. 0.00 – ynek

19 czerwca
Msza więta Ponty  kalna

godz. 10. 0–1 .00 – Archikatedra 
hrystusa Króla 

nscenizacja wkroczenia 
Wojska Polskiego do Katowic wraz 
z odsłonięciem tablicy pamiątkowej
godz. 1 . 0–1 . 0 – ynek

twarcie Panteonu Górnośląskiego
godz. 1 .00–1 . 0 – Archikatedra 

hrystusa Króla 
Koncert Narodowej rkiestry 

Symfonicznej Polskiego adia z siedzibą 
w Katowicach
godz. 1 .00 – sala koncertowa N SPRynek w Katowicach w dniu wkroczenia Wojska Polskiego, ze zbiorów ląskiej Biblioteki Cyfrowej
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HISTORIA

Sto lat temu Wojsko Polskie 
wkroczyło do Katowic
Sto lat temu, 20 czerwca 1922 roku,  
wkroczenie Wojska Polskiego pod wo-
dzą generała Stanisława Szeptyckiego 
rozpoczęło proces przejmowania przez 
Polskę części Górnego ląska. 
Wydarzenie to oficjalnie zakończyło okres 
powstań i plebiscytu, stając się początkiem 
budowy autonomicznego województwa 
śląskiego ze stolicą w Katowicach. Warto 
wrócić do tamtych czerwcowych dni, by 
poczuć klimat tego przełomowego czasu.

Powiat i miasto Katowice przechodzi 
w ręce administracji polskiej. 
17 czerwca 1922 roku na podstawie rozpo-
rządzenia Naczelnej Rady Ludowej nastą-
piło rozwiązanie Policji Plebiscytowej, a jej 
miejsce zajęła polska formacja piesza, która 
przekroczyła granicę na Brynicy około go-
dziny 18.00. Następnego dnia około godziny 
13.00 przybyła policja konna, wspomagając 
stacjonujące już oddziały. Na bazie wspo-
mnianej policji plebiscytowej powołano do 
życia Policję Województwa Śląskiego.

19 czerwca na rynku w Katowicach 
zgromadziły się oddziały wojsk francuskich, 
które z ramienia Międzysojuszniczej Komi-
sji Rządzącej i Plebiscytowej stacjonowały 
na terenie Górnego Śląska od początku 1920 
roku. W siedzibie kontrolera powiatowego 
przy ul. Warszawskiej odbyło się przeka-
zanie władzom polskim miasta i powiatu 
katowickiego. W ceremonii uczestniczyli 
przedstawiciele władz lokalnych na czele 
z pierwszym wojewodą śląskim Józefem 
Rymerem, Wojciechem Korfantym, staro-
stą powiatu katowickiego Janem Mildnerem 
oraz burmistrzem Katowic Alfonsem Gór-
nikiem. Komisję międzysojuszniczą repre-
zentował kontroler powiatowy de Vic oraz 
kontroler miejski major Salleron. Po oficjal-
nej części nastąpiło wyjście oddziałów fran-
cuskich z Katowic. 

Wkroczenie Wojska Polskiego
Pierwszy etap przejmowania powiatu ka-
towickiego rozpoczął się wczesnym ran-
kiem 20 czerwca. W Szopienicach pojawiły 
się tłumy Ślązaków, na moście nad Brynicą 
stawili się Józef Rymer i delegat biskupa 
wrocławskiego, ksiądz Jan Kapica, by po-
witać polskich żołnierzy. O godzinie 8.15 
na granicę przybył generał Stanisław Szep-
tycki z oficerami. Ceremonia powitania 
odbyła się przy dawnych budynkach gra-
nicznych. Delegacja zatrzymała się przed 
zjazdem z mostu. Wtedy nastąpiło ofi-
cjalne powitanie, głos zabrali wojewoda 
Rymer oraz ks. prałat Kapica. Po przemo-
wach generał Szeptycki wydał orkiestrze 
wojskowej rozkaz odegrania pieśni „Jesz-
cze Polska nie zginęła” na cześć ziemi gór-
nośląskiej i ludu górnośląskiego. Następnie 

zabrzmiał marsz żałobny, upamiętniający 
poległych powstańców, a na koniec pieśń 
„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród” jako 
zapowiedź przyszłości Śląska w Rzeczy-
pospolitej. Na koniec tej części powsta-
niec-inwalida rozbił młotem łańcuch 
pomalowany w czarno-białe barwy 
symbolizujące Rzeszę Niemiecką, wo-
łając „Pękajcie, okowy niewoli! Górny 
Śląsk jest wolny! Armio polska, wkraczaj 
nań i połącz go z Polską!”. Sześcioletnia 
dziewczynka wręczyła generałowi bu-
kiet biało-czerwonych róż oraz zadekla-
mowała wierszyk z życzeniami. Pochód 
ruszył odświętnie udekorowaną drogą 
przez Szopienice, Roździeń, Burowiec 
i Zawodzie, a ludność utworzyła szpaler 
wiodący od dawnej granicy aż do rogatek 
Katowic. Przed armią polską w pocho-
dzie szły delegacje polskich organiza-
cji patriotycznych.

O 9.00 pochód dotarł do Katowic. 
Na granicy miasta generała i wojsko 
przywitali burmistrz Alfons Górnik oraz 
przewodniczący rady miasta Max Re-
ichel. Przed wejściem na rynek ustawiono 
bramę powitalną z napisem „Niech żyje 
Polska – Niech żyje Górny Śląsk”. Gene-
rał Szeptycki dokonał przeglądu wojska, 
które zajęło cały rynek oraz boczne ulice, 
po czym odbyła się msza polowa odpra-
wiona przy ołtarzu ustawionym na stop-
niach teatru. Po niej zabrał głos Wojciech 
Korfanty. Generał Szeptycki, odnosząc się 
do słów przedmówcy, oddał mu swój bukiet 
kwiatów oraz uścisnął dłoń, a po nim to 
samo uczynili wyżsi oficerowie sztabu oraz 
zebrani wokół ołtarza. Po przemowach 
nastąpiło uroczyste złożenie broni przez 

powstańców, a przedstawiciele lokalnej 
grupy Fojkisa wręczyli generałowi stalowy 
miecz z inskrypcją: „Składa się w dniu 
wkroczenia wojsk polskich na G. Śląsku, 
wkraczającemu Generałowi powstańcy 
grupy Fojkisa. Czerwiec 1922”. Na zakoń-
czenie odbyła się defilada wojskowa. 

W godzinach popołudniowych w parku 
im. Tadeusza Kościuszki odbyła się zabawa 
ludowa, a o godzinie 17.00 nastąpiła uro-
czysta zmiana warty przed teatrem – przy 
dźwiękach orkiestry i z oddaniem należy-
tych honorów. Wojsko Polskie zastąpiło po-
wstańców, którzy poprzedniego dnia zajęli 
miejsce opuszczających miasto żołnierzy 
francuskich. Wieczorem podjęło generała 
oraz zaproszonych gości obiadem w „Re-
ichshalle”, mieszczącej się przy ówczesnej 
Karlsstraße 2 (w obecnym gmachu Filhar-
monii Śląskiej przy ul. Sokolskiej).

Proces przejmowania kolejnych powia-
tów obszaru plebiscytowego, zapoczątko-
wany 20 czerwca w Katowicach, trwał do 
3 lipca 1922 roku. Zwieńczeniem całego 
procesu były uroczystości przejęcia części 
Górnego Śląska przez rząd Rzeczypospo-
litej Polskiej, które odbyły się w niedzielę 
16 lipca w Katowicach. Wydarzenia, które 
rozegrały się latem 1922 roku, kończą etap 
starań o przynależność Śląska do odrodzo-
nej Rzeczypospolitej i rozpoczynają zupeł-
nie nowy rozdział współpracy na gruncie 
społecznym, politycznym, a szczególnie 
gospodarczym. Ostatni z wymienionych 
aspektów miał kluczowe znaczenie dla roz-
woju nie tylko autonomicznego wojewódz-
twa śląskiego, ale całego kraju. 

S WOMIR S OWSKI, 
MU UM IS ORII K OWI

Generał Stanisław Szeptycki na moście w Szopienicach

N
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Katowice na podium
1. Katowice laureatem w Rankingu
Zrównoważonego Rozwoju
Samorządu Terytorialnego 2021
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2. Perły samorządu 2022 
I nagroda za „Wyzwanie – parkowanie”, 
II nagroda dla Skarbnik 
i dwa wyróżnienia
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3. Innowacyjny samorząd 2022 
– pierwsza nagroda za sklep socjalny 
i wyróżnienie za Kopalnię Start-upów
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4. Konkurs Prezesa G S 
na najbardziej cyfrową gminę 
Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszka  2021 – I miejsce
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Katowice przygotowują si  do nowej inwesty-
cji mieszkaniowej  w miejscu dawnej bazy 
K GM przy al. Korfantego 179a. Powstanie 
tam ponad 200 miejskich lokali, a inwestycj  
ma zrealizowa  Katowickie owarzystwo u-
downictwa Społecznego.
Koszt przedsi wzi cia jest szacowany 
na około 90 mln zł i w du ej cz ści mo e by  
sfinansowany ze środków zewn trznych. Pre-
zydent Katowic podjął decyzj  o tym, e mia-
sto b dzie starało si  o wsparcie 10 procent 
potrzebnej kwoty z Krajowego unduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa, z którego niedawno 
została dofinansowana wkładem 4 mln zł 
budowa nowego bloku przy ul. Kossutha. 
Dodatkowo K S, które b dzie realizowało 
inwestycj , zło y wniosek o wsparcie do un-
duszu Dopłat  tu jest szansa na otrzymanie 
80  potrzebnych na budow  środków. Je eli 
miasto otrzyma dofinansowanie w tej wyso-
kości gotowe budynki mieszkalne zostaną w 
całości wynaj te na cele komunalne i wpro-
wadzą si  do nich osoby mieszkające dziś w 
kamienicach wymagających remontu i ter-
momodernizacji. Da to mo liwoś  sprawnego 

wyremontowania tych, cz sto ponadstulet-
nich, budynków.
Jeśli Katowice i K S nie uzyskają oczekiwa-
nego wsparcia, wybudowane przy al. Korfan-
tego osiedle znajdzie si  w zasobie mieszkań 
społecznych Katowickiego S. o ciekawe, 
spółka przy realizacji osiedla zamierza za-
stosowa  technologi  prefabrykacji, która 
pozwoli na szybkie postawienie kompleksu 
budynków. 
Obecnie trwają badania gruntu oraz formalne 
przygotowania do przeprowadzenia inwesty-
cji. Je eli nic nie wpłynie negatywnie na har-
monogram, to nowe budynki mogą powsta  
ju  na koniec 2024 roku. 

Kilkadziesiąt drzew oraz kilka tysi cy by-
lin, traw i pnączy  tak po przebudowie ma 
wygląda  ul. Warszawska. akład Ieleni 
Miejskiej podpisał umow  z wykonawcą 
inwestycji, której wartoś  to prawie 19 mln 
zł.  Gruntowną rewitalizacj  przejdzie odci-
nek ul. Warszawskiej od skrzy owania z ul. 
Dyrekcyjną do skrzy owania z ul. rancuską. 
Głównym zało eniem jest to, by ul. Warszaw-
skiej przywróci  jej reprezentacyjny charakter. 
W tym celu ograniczony zostanie ruch samo-
chodowy, a przestrzeń dla pieszych b dzie 

poszerzona. Utworzony zostanie w tym 
miejscu nowy deptak miejski ciągnący si  
po dwóch stronach torowiska. Drugi fragment 
inwestycji, tj. odcinek od ul. Szkolnej do ul. 

rancuskiej, równie  stanie si  przestrzenią 
przyjazną dla pieszych i rowerzystów poprzez 
wprowadzenie strefy tempa 30 na całym tym 
odcinku  tutaj tak e nie zabraknie zieleni. 
Ulic  wypełni du o atrakcyjnej zieleni i ma-
łej architektury, a rośliny zostaną posadzone 
w podwy szonych klombach, by miały za-
pewniony prawidłowy rozwój. Ponadto teren 

zostanie podzielony na trzy strefy ró niące 
si  rodzajem roślin oraz sposobem aran acji 
terenu. Pojawią si  tu 33 drzewa wysokie, 37 
drzew kolumnowych, a tak e krzewy 2649 , 
byliny i trawy 2734  oraz pnącza 192 . Ro-
ślinnoś  otrzyma oddolną iluminacj , która 
wyeksponuje walory nowej zieleni wzdłu  
rewitalizowanego odcinka ul. Warszawskiej.
Planowane zakończenie inwestycji, której 
wartoś  wynosi ok. 18,9 mln zł, to drugi kwar-
tał 2023 roku. z ś  kosztów, niecałe 3 mln 
zł, pokryje spółka ramwaje ląskie S .

Inwestycja: Zazielenienie ulicy Warszawskiej
Lokalizacja  ródmieście
Termin rozpoczęcia prac  II połowa  r.
Termin zako czenia prac  II kwartał  r.
Koszt  ok. ,  mln zł

Inwestycja: 
Osiedle mieszkaniowe 
przy al. Korfantego a
Lokalizacja  Wełnowiec
Planowany termin zako czenia prac  

 r.
Koszt  ok.  mln zł

DROGOWCY
ZAPOWIADAJĄ LICZNE
REMONTY 
Od pierwszych dni wiosny na ulicach nast -
puje najwi ksza mobilizacja drogowców , 
którzy mogą wtedy realizowa  zadania 
związane z kompleksową naprawą na-
wierzchni. Miejskie słu by wkładają du y 
wysiłek w doprowadzenie dróg do jak naj-
lepszego stanu po zimie, kiedy to z powodu 
du ych wahań temperatury najłatwiej 
o nowe ubytki w drogach. Dodatkowo dzia-
łają te  w miejscach wskazywanych przez 
mieszkańców oraz radnych. 

Kończy si  remont ul. Piotrowic-
kiej  na odcinku od ul. adyny do ul. 
Panewnickiej. Prace polegały na fre-
zowaniu, wyrównaniu, uło eniu siatki, 
warstwy wią ącej i wykończeniu na-
wierzchni w warstwie ścieralnej. Koszt 
robót to 1,35 mln zł. 

W kwietniu M UiM zakończył 
monta  oświetlenia na przejściach 
dla pieszych oraz budow  oświetle-
nia ulicznego D na ul. Obroki. ym 
samym miasto zyskało kolejne miej-
sca, w których nocą jest du o lepsza 
widocznoś , dzi ki czemu poprawia 
si  bezpieczeństwo u ytkowników 
dróg. Przy ulicy Obroki pojawiło si  58 
dodatkowych opraw D. Wartoś  tej 
inwestycji to około 500 tys. zł. 

W najbli szym czasie nowe oświe-
tlenie uliczne w technologii D pojawi 
si  tak e przy ul. roniewskiego i ul. 
Gra yńskiego.

Dodatkowe oświetlenie pojawiło 
si  na kolejnych zebrach , znajdu-
jących si  w ciągach ulic Owsianej 
i Rolnej w rejonie ul. uwima oraz 
na wysokości ul. Jankego 167 przy 
SP nr 28 , ul. Jankego 240 w rejonie 
ul. Góralskiej, ul. a antów w rejonie 
ul. Perkozów i ul. igockiej w rejonie 
ul. K powej.

W maju rozpocz ła si  przebu-
dowa nawierzchni jezdni ul. Uniwer-
syteckiej. Prace są wykonywane 
pod ruchem. Planowany termin to 
miesiąc, a wartoś  zadań to ok. 900 
tys. zł. 

W maju rozpocz ły si  prace 
związane z przebudową na-
wierzchni jezdni ul. Owsianej. Prace 
są wykonywane pod ruchem. Po-
trwają miesiąc. Wartoś  umowna 
to prawie 1,2 mln zł.

rwa remont chodnika w ciągu ul. 
Słonecznej, na odcinku od ul. Józefow-
skiej do końca cmentarza. Prace są 
wykonywane pod ruchem. Planowany 
termin realizacji to początek lipca, 
a wartoś  to ponad 270 tys. adanie 
realizowane jest w ramach ud etu 
Obywatelskiego jako projekt pod na-
zwą Słoneczny Deptak .

rwa przebudowa nawierzchni 
jezdni ul. Markiefki na odcinku od ul. 
Katowickiej do ul. ormy. Prace są 
wykonywane pod ruchem. akończą 
si  w drugiej połowie czerwca. Koszt 
to ponad 300 tys. zł.
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE

Rusza budowa 
nowej sali koncertowej
Konsorcjum dwóch firm wybuduje nowy 
gmach dla Akademii Muzycznej w Kato-
wicach. Jego wyróżnikiem będzie wielkie 
foyer i dwupoziomowa sala koncertowa. 
Obiekt stanie u zbiegu ulic Wojewódzkiej 
i Damrota. Działkę pod inwestycję prze-
kazało miasto.

Teren ma 5,2 tys. m2 i znajduje się 
naprzeciw głównego gmachu uczelni. 
Pracownia SLAS Architekci z Katowic za-
projektowała 3-kondygnacyjny budynek 
z garażem podziemnym o powierzchni 
użytkowej 2,5 tys. m2. Obiekt został po-
dzielony na trzy części – salę wielofunk-
cyjną z widownią, dwupoziomowe foyer 
oraz strefę dydaktyczną.

O ile wnętrze foyer, za sprawą ol-
brzymich 11-metrowych przeszkleń, 
będzie można podziwiać już z poziomu 
ulicy czy przejeżdżając pociągiem, to 
strefa wielofunkcyjna dla 359 widzów 
każe odkrywać swoje tajniki podczas co 
najmniej kilku wizyt. Jej środek w czar-
nych i grafitowych kolorach skrywa 
dwupoziomową konstrukcję z rucho-
mymi elementami. Pod główną widow-
nią powstanie dodatkowa przestrzeń 
umożliwiająca mechaniczne wysunięcie 
przed scenę dodatkowych 105 miejsc sie-
dzących. To rozwiązanie pozwoli także 
na powiększenie strefy dla artystów oraz 
organizację orkiestronu, czyli fosy dla 
muzyków poniżej sceny. W zależności 
od aranżacji tej strefy będzie tu można 
organizować przedstawienia teatralne 
lub taneczne, koncerty, konferencje czy 
prelekcje. Jednak główne przeznaczenie 
sali to występy operowe.

Dla najlepszego efektu akustycznego 
na ścianach zastosowano panele w kształ-
cie niewielkich „piramid”, których zmienne 
ułożenie daje możliwość kształtowania 
akustyki w zależności od wydarzenia, 
także wpływając wizualnie na wnętrze. 
Dodatkowo konstrukcja sali jest zdublo-
wana – tworzy tzw. pudełko w pudełku. 
W projekcie przestrzeń tę otoczono strefą 
instalacyjną oraz pasem funkcji wspoma-
gających, takich jak: kulisy, zaplecze, ma-
gazyny podręczne, co stanowi dodatkową 
barierę akustyczną.

Z wielofunkcyjnej sali przez śluzy 
akustyczne wyjdziemy do foyer. To część 
budynku łącząca funkcje reprezenta-
cyjnej klatki schodowej, bufetu i strefy 
widokowej oraz audytorium pod niefor-
malne wydarzenia.

Klatką schodową lub windą dostaniemy 
się do części dydaktycznej. Tę strefę rozlo-
kowano na trzech kondygnacjach. Znajdą 
się tu m.in. sale ćwiczeń tanecznych, rehabi-
litacyjnych, a na ostatnim poziomie zlokali-
zowano sale ćwiczeń wymagające wyższych 
standardów akustycznych.

Budynek zaprojektowano jako prosto-
padłościenną bryłę usytuowaną wzdłuż 
ul. Wojewódzkiej, od strony której znaj-
dzie się główne wejście prowadzące do 
foyer. Prosta forma obiektu kontrastuje 
z sąsiednim zabytkowym gmachem 
uczelni, jednocześnie nawiązując do niego 
charakterem elewacji poprzez zastosowa-
nie cegły klinkierowej.

Po salach w Pałacu Młodzieży, Centrum 
Nauki i Edukacji Muzycznej „Symfonia”, 
Filharmonii Śląskiej czy siedzibie NOSPR 
będzie to kolejna ważna przestrzeń dla wy-
stępów artystycznych w Katowicach.

Na podziwianie akustyki i architektury 
trzeba jednak poczekać kilka lat. Umowę 
z wykonawcą budynku podpisano w pierw-
szej połowie kwietnia br. Jak wynika z do-
kumentacji przetargowej, od tego momentu 
cała inwestycja ma być gotowa w ciągu 
44 miesięcy.

Roboty poprowadzi konsorcjum, które 
tworzy PBO Śląsk z Sosnowca i Wodpol 
z Żywca. W postępowaniu przetargowym 
podmioty pokonały pięciu innych konku-
rentów, oferując za swoje usługi 109,2 mln 
zł brutto. Pierwsza z firm była już zaan-
gażowana w prace dla uczelni. W latach 
2000–2004 PBO Śląsk wykonywało roboty 
konserwatorsko-remontowe przyziemia 
głównego gmachu Akademii Muzycznej.

Przyszli sąsiedzi 
Strefy Kultury
Inwestycje mieszkaniowe przy Strefie Kul-
tury nabierają tempa. Po realizacji pierw-
szego etapu Pierwszej Dzielnicy obecnie 
w budowie znajdują się już trzy osiedla. 
Budynki powstają na nieużytkach i tere-
nach poprzemysłowych.

Po północnej stronie ul. Góreckiego, 
naprzeciw Muzeum Śląskiego, realizo-
wany jest drugi etap Pierwszej Dzielnicy. 
To najbardziej zaawansowana inwestycja. 
Po zakończeniu prac związanych z par-
kingiem podziemnym obecnie wznoszone 
są pierwsze nadziemne poziomy, w któ-
rych znajdą się mieszkania. Za dwa lata 
efektem prac będą dwa 17-kondygnacyjne 
budynki z 256 lokalami.

Sąsiadem Pierwszej Dzielnicy od 
strony wschodniej jest osiedle Nadgór-
ników 14. Tutaj w maju budowlańcy byli 
na etapie przygotowywania płyty fun-
damentowej pod dwa budynki. Pierwszy 
z nich sięgnie 11 kondygnacji, drugi, po-
sadowiony w głębi działki, będzie o jedno 
piętro wyższy. W obiektach znajdzie się 
łącznie 286 mieszkań, w tym piętrowe 
penthouse’y z wyjściem na dach. Jak 
zapowiada inwestor, to projekt o pod-
wyższonym standardzie. Wewnątrz za-
projektowano m.in. pokój klubowy, saunę, 
salę fitness, salę kinową czy pokój masażu.

Trzeci z projektów mieszkaniowych 
przy Strefie Kultury prowadzony jest 
od strony Międzynarodowego Cen-
trum Kongresowego. Budynki powstaną 
przy ul. Olimpijskiej na gruncie po ba-
zie transportowej. Na razie inwestor nie 
zdradził szczegółów, choć prace budow-
lane już trwają. W ostatnich tygodniach 
realizowano poziomy podziemne czę-
ści centralnej kompleksu. Z pozwole-
nia na budowę wynika, że staną tu trzy 
obiekty mieszkalne – dwa 18-kondygna-
cyjne oraz jeden wieżowiec o 35 piętrach 
i 128 m wysokości. Inwestycja dostarczy 
ok. 700 lokali.

W ramach trzech powyższych pro-
jektów zagospodarowanych zostanie 
w sumie 6,7 ha gruntów, głównie po-
kopalnianych, a nowe osiedla pozwolą 
złączyć mieszkaniową część Bogucic ze 
Strefą Kultury. Niebawem w tym rejonie 
ruszy rozbudowa dróg, na wykonanie któ-
rych rozpisano już przetarg. Miasto do-
kona przedłużenia ul. Dobrowolskiego do 
ul. Katowickiej, a u ich zbiegu powstanie 
rondo. W ramach inwestycji utworzony 
zostanie także dodatkowy odcinek ul. 
Mieroszewskiego od skrzyżowania z ul. 
Bończyka do nowo powstałego przedłu-
żenia ul. Dobrowolskiego.

Hotel Katowice 
podniesie standard
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Tu-
rystycznych (WUPT), kontrolowane przez 
Polski Holding Hotelowy, przygotowuje do 
modernizacji Hotel Katowice. Obiekt poło-
żony w strefie rondo–Rynek przejdzie grun-
towną przemianę, w ramach której zostanie 
dostosowany do 4-gwiazdkowych standar-
dów międzynarodowej sieci hotelarskiej Inter 
Continental Hotels Group i jej marki Voco.

Obecnie budynek oferuje 284 miejsca 
noclegowe w 161 pokojach, z których 96 
ma standard dwóch gwiazdek, a pozostałe 
pokoje spełniają 3-gwiazdkowe wymogi. 
Obiekt położony przy al. Korfantego 9 zy-
ska nowe wnętrza, elewację i wyposażenie.

Przetarg, którego celem jest wyłonienie 
wykonawcy prac budowlanych, ogłoszono 
w kwietniu br. Przedmiotem robót będzie wy-
miana elewacji, drzwi, okien i remont dachu. 
Przebudowany zostanie istniejący parking 
od strony al. Korfantego oraz dziedziniec od 
strony ul. Piastowskiej. Wewnątrz budynku 
zaplanowano kompleksową wymianę insta-
lacji sanitarnych i elektrycznych oraz remont 
i wyposażenie według standardów sieci Voco.

Jednym z głównych założeń projektu 
jest podkreślenie obecnej architektury i na-
wiązanie do lat, w których powstawał bu-
dynek, ale również jego unowocześnienie 
i rearanżacja. Jak zapowiada inwestor, bar 
w lobby będzie zlokalizowany przy oknach, 
by w okresie letnim mógł łączyć się z tara-
sem. Ponadto powiększono powierzchnię 
restauracji. W części podziemia znajdzie 
się przestrzeń konferencyjna i strefa fitness 
wraz z siłownią.

WUPT czeka na oferty firm budowla-
nych do 20 czerwca br. Prace będą etapo-
wane, aby w ich trakcie Hotel Katowice nie 
musiał przerywać działalności. Zgodnie 
z wymogami przetargu roboty budowlane 
nie mogą trwać dłużej niż 78 tygodni (pół-
tora roku) od momentu podpisania umowy 
z wykonawcą.

Po zakończeniu prac hotel zaoferuje 183 
pokoje. Będzie to pierwszy obiekt w Polsce 
marki Voco, która działa w kilkudziesięciu 
lokalizacjach na świecie, m.in. w Stanach 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, 
Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kata-
rze czy we Włoszech.  (ZIT)

Budowa osiedli przy Stre e KulturyTeren inwestycji Akademii Muzycznej Hotel Katowice
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ROZMOWA Z LAUREATAMI KONKURSU KOPALNIA START-UPÓW

Przyszłość w cyfrowym planowaniu
Czas na młody biznes – powiedziały 
Katowice i ogłosiły wyjątkowy konkurs. 
Podczas drugiej edycji konkursu na naj-
lepszy katowicki start-up Kopalnia start-
-upów drugą nagrodę otrzymał Zespół 
Locatick – prowadzony przez Sławomira 
Stolarskiego i Piotra Zakrzewskiego. Na-
groda obejmuje  zł, w tym dwu-
letni pakiet najmu biura w Miejskim In-
kubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink. 
Z laureatami rozmawia Sławomir Rybok.

Aplikacja do planowania, wery kacji, wykona-
nia i rozliczenia usług realizowanych w tere-
nie – brzmi tajemniczo. Wyjaśnijmy, na czym 
polega idea Locatick  
Usługi realizowane poza terenem firmy 
wymagają wysłania pracowników lub wy-
konawców do określonych lokalizacji (zwy-
kle do lokalizacji klienta) w celu sprzedaży, 
instalacji, naprawy lub konserwacji sprzętu 
czy systemów. Szczególnie warto podkre-
ślić, że żyjemy w czasach, w których za-
mawianie jedzenia, taksówki czy robienie 
zakupów stało się niewyobrażalnie proste, 
szybkie i przejrzyste. Ta łatwość obsługi, 
którą znamy z firm Uber czy InPost, spra-
wia, że tego samego chcielibyśmy oczekiwać 
od firm, które mają u nas coś wyremon-
tować, zainstalować czy naprawić. Usługi 
czeka podobna rewolucja jak w branży ku-
rierskiej – niebawem wykonanie i odbiór 
zlecenia też podpisywać będziemy na ekra-
nie telefonu lub tabletu, zastanawiając się 
przy tym tylko – jak w przeszłości ludzie 
radzili sobie z tymi wszystkimi papierami…

Dla kogo głównie przeznaczona jest Pa stwa 
aplikacja  
W ciągu najbliższych trzech lat wszystkie 
usługi realizowane w terenie będą wyma-
gały cyfrowego planowania, weryfikowania 

i rozliczania. Rosnące koszty operacyjne 
(wynagrodzenia, materiały, paliwo), nie-
dobór wykwalifikowanych pracowników 
i oczekiwania klientów już teraz sprawiają, 
że więcej zadań i więcej urządzeń, w więk-
szej liczbie lokalizacji będzie musiało zostać 
obsłużonych przez mniejszą liczbę tech-
ników, przy niższych kosztach, a zarazem 
z wyższą jakością. Wszyscy korzystamy z ta-
kich usług, chociaż często ich nie widzimy 
– budujemy, remontujemy, instalujemy czy 
serwisujemy, właśnie korzystając z usług 
firm posiadających pracowników w terenie. 

Jako Locatick pracujemy z firmami 
serwisowymi i instalacyjnymi m.in. 
w branżach: HVAC, OZE, FM, a do naszych 
klientów należą takie firmy, jak: FBSerwis, 

FG Energy, Famur, Akces czy Klima-therm. 
Jesteśmy na takim etapie, że cieszy nas 
każdy nowy klient. Większości oferujemy 
pierwszy system do zarządzania, a to za-
wsze dodatkowa odpowiedzialność. W tym 
zakresie pomagamy firmom, wspierając 
przy wdrożeniu i ustaleniu, jak należy z ta-
kim narzędziem pracować. 

W Katowicach dbamy nie tylko o dużych in-
westorów, ale wspieramy również powstają-
ce startupy. Czy nagroda w konkursie pomo-
że w realizacji planów  
Nagroda to duże wyróżnienie. Działamy 
już od trzech lat, a specyfika tworzenia au-
torskiego oprogramowania i uniwersalnej 
aplikacji wymaga ogromnych nakładów 

środków i czasu. Dlatego tak ważne jest dla 
nas docenienie naszych wysiłków przez 
miasto Katowice. Z aplikacją Locatick po-
magamy np. serwisować każdy przysta-
nek infrastruktury transportu publicznego 
w Warszawie, urzędnicy z Bytomia wskazują 
w naszej aplikacji każdą lampę, która wy-
maga sprawdzenia, tak jak w Starachowi-
cach czy Gdańsku… pomagamy zarządzać 
bieżącą konserwacją wind w Krakowie, do-
starczać wodę czy instalować panele foto-
woltaiczne i pompy ciepła na terenie całego 
kraju… a to dopiero początek! 

Myślę, że organizatorzy mogą być dumni 
z jakości tego wydarzenia. Na poziomie ca-
łego kraju trudno wskazać imprezę porów-
nywalnej rangi. Nie chodzi bynajmniej tutaj 
tylko o wysokość nagrody czy promocję kon-
kursu, wystarczy spojrzeć na osoby będące 
w składzie jury czy mentorów konkursu. 
Dla nas współpraca z naszą mentorką Panią 
Agatą Hagno z firmy DPM – Doradztwo Per-
sonalne, była wartością samą w sobie. 

Jak postrzegacie Pa stwo zmiany, które za-
szły w Katowicach w ciągu ostatnich lat  
Katowice w ostatnich latach rozwijają się 
bardzo dynamicznie, powstaje sporo nowo-
czesnej przestrzeni biurowej i infrastruk-
tury. Obserwujemy uważnie ten rozwój 
z perspektywy naszych klientów, szcze-
gólnie tych z branży facility management 
i branży HVAC. Jeden obiekt biurowy może 
wymagać obsługi 20-30 różnych firm, od 
wind po drzwi, systemy HVAC, systemy 
przeciwpożarowe, instalacje elektryczne 
etc. Jednocześnie bardzo doceniamy ilość 
terenów zielonych, szczególnie Katowicki 
Park Leśny, Dolinę Trzech Stawów czy Park 
Kościuszki. To świetne miejsca na aktywny 
wypoczynek, z którego rodzinnie korzy-
stamy. 

KATOWICE MIASTEM FACHOWCÓW

Uczniowie uczą się u katowickich przedsiębiorców
Podsumowanie obecnej edycji programu 
Katowice miastem fachowców  

27 wizyt studyjnych u katowickich 
przedsiębiorców, 300 uczniów klas VII szkół 
podstawowych od początku marca do po-
łowy maja.

Uczniowie poznali specyfikę pracy 
w zawodach: kaletnik, operator maszyn CNC 
i EDM, mechanik, hydraulik, mechatronik, 
instalator wodno-kanalizacyjny, murarz, 
elektryk, technolog robót wykończeniowych, 
szlifierz, frezer, hartownik, walcownik, kon-
troler jakości, specjalista i technik w obszarze 
AI, cyberbezpieczeństwa, IT i analizy danych.

Wizyty studyjne odbyły się w firmach: 
Stosowanie Maszyn Tadeusz Szwajca, Fa-
bryka Wiertła Baildon, Departament Store 

Patrycja Forfecka-Bąk, BFC Nieruchomości 
Johann Bros, Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Cele programu Katowice Mia-
stem Fachowców:

zachęcenie młodzieży stojącej przed 
wyborem dalszej ścieżki edukacji do 
podejmowania kształcenia w szkołach 
branżowych oraz technicznych poprzez 
pokazanie im m.in. atrakcyjnych perspek-
tyw zawodowych,

zwiększenie poziomu wiedzy i świa-
domości społecznej w zakresie dualnego 
systemu kształcenia,

dostosowywanie oferty szkół prowa-
dzących kształcenie zawodowe do potrzeb 
lokalnego rynku pracy.    (RED)

Katowickie startupy miały szansę sprawdzić się w wyzwaniu postawionym przez miasto i zawalczyć 
o spore pieniądze, które pozwolą wdrożyć ich pomysły w życie
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KATOWICE W OBIEKTYWIE 2022

Aparaty w dłoń i ruszamy w miasto!
Na przestrzeni ostatnich trzech lat w ka-
towickim kalendarzu wydarze  szcze-
gólne miejsce zajmują jubileuszowe ob-
chody stulecia powsta  śląskich. W tym 
roku celebrujemy setną rocznicę przyłą-
czenia części Górnego ląska do Polski.
Naturalną propozycją tematyczną dla te-
gorocznego konkursu fotograficznego 
wydaje się więc nasze śląskie dziedzictwo, 

nawiązujące do historii i tradycji miasta 
i regionu. 

Zgłoszenia można nadsyłać do 14 paź-
dziernika pocztą elektroniczną: fun@ka-
towice.eu lub tradycyjną na adres: Urząd 
Miasta Katowice – Wydział Promocji, ul. 
Młyńska 4, 40-098 Katowice. Fotografie, 
zapisane na płycie CD lub na innym nośniku 
elektronicznym, można też dostarczyć 

osobiście do Wydziału Promocji (ul. Rynek 
13, pierwsze piętro, pokój 116). Zasady kon-
kursu nie ulegają zmianie. Należy pamię-
tać, by do zdjęć (można wysłać maksymalnie 
trzy) dołączyć oświadczenie, które wraz 
z regulaminem udostępniono na stronie: 
www.katowice.eu.

Spośród zgłoszonych fotografii komi-
sja, złożona z przedstawicieli Urzędu Miasta 

Katowice i Związku Polskich Artystów Fo-
tografików Okręgu Śląskiego, wybierze 
trzydzieści, z których zostanie przygoto-
wana wystawa w należącej do ZPAF-u Ga-
lerii Katowice. Czekają również ciekawe 
nagrody. Szczegóły na www.katowice.eu 
oraz na stronie ZPAF-u www.zpaf.kato-
wice.pl. 

(RED)

ZE ZBIGNIEWEM ROKITĄ  ROZMAWIA MACIEJ SZCZAWIŃSKI

Śląsk. Nieopowiedziana historia
O Kajś  ciągle głośno, nie tylko na ląsku. 
Głośno jest o Śląsku w ogóle, to najlepszy 
czas dla naszego regionu w dziejach. Tutaj 
snuje się żywa opowieść, a mnie najbardziej 
cieszy to, że stała się atrakcyjna dla samych 
Ślązaków i Ślązaczek. Ciekawi ona zresztą 
też ludzi z innych regionów i to dobrze, miło 
się Śląskowi przejrzeć czasem w ich oczach. 
Nieprzypadkowo Twardoch z Talarczykiem 
grają „Byka” w Warszawie w Pałacu Kultury, 
Miuosh z Zespołem Śląsk podbija cały kraj, 
a śląscy architekci wznoszą cuda. Śląska 
opowieść już jakoś się wyraziła, ale wciąż 
można ją opowiadać zaskakująco – a pisa-
nie o Śląsku, ale i o całej Poniemiecczyźnie 
jest gęstsze niż pisanie o opowiedzianych 
Krakowie czy Warszawie.

Cieszę się też, że coraz bardziej widzimy, 
jak nasze dylematy narodowościowe, ję-
zykowe czy konflikty pamięci są częścią 
szerszych europejskich procesów. Z jed-
nej strony jesteśmy wyjątkowi, a z drugiej 
dzieje się u nas to samo, co w wielu innych 
polskich regionach, tylko że bardziej. Wro-
cławianie zastanawiający się, czy ich hala 
ma nosić miano „stulecia”, nawiązując do 
Hohenzollernów, czy „ludowa”, nawiązując 
do czasów powojennych, lub ci sami ludzie 
nazywający siebie coraz częściej na pierw-
szym miejscu Dolnoślązakami to inny wy-
miar podobnych odruchów.

Wiele osób ląsk niepokoi.
I całe szczęście. Mnie zresztą Śląsk też nie-
pokoi. Roztocze i ziemia sieradzka mnie nie 
niepokoją, ale na przykład Słubice czy Wał-
brzych już tak i dlatego tam jeżdżę. Ostatnio 
byłem w Wałbrzychu i widziałem niesamo-
wite landszafty – kominy i bloki zatopione 
w zielonych skarpach dolnośląskich dolin, 
alternatywną historię mojego Śląska.

Niepokój jest twórczy, Śląsk powinien 
drażnić. Śląsk jest asertywny, bluźnierczy,  
rock’n’rollowy.

Ale to mój Śląsk, czyjś może być inny. 
„Śląskości” jest sporo – „polskości” też, 
ale przez fakt, że nie ma śląskiego pań-
stwa czy ministerstwa edukacji śląskość 
w mniejszym stopniu jest kastrowana od-
górnie. Na tym polega też pewnie jej siła, 

jest intelektualnie i emocjonalnie niejed-
noznaczna, mgławicowa, meandryczna. 
Jeżeli ktoś chciałby tu przyjechać i znaleźć 
Śląsk wpisujący się ściśle w polskość, Śląsk, 
który opowiada o powrotach do macie-
rzy i śląskich powstańcach, to oczywiście 
go znajdzie. I to będzie prawdziwy Śląsk. 

Ale jeśli chce znaleźć etnonacjonalistyczny 
i pogniewany na Warszawę, to też nie musi 
zbyt długo szukać. A jeśli chce znaleźć mój 
Śląsk z dobrymi śląskimi przedstawieniami 
w teatrze, dobrym rapem, niekończącymi 
się debatami o fusbalu w osiedlowych ba-
rach piwnych i tysiącem tożsamościowych 
pytań – dokładnie wiem, gdzie taki jest.

Zawsze widział Pan ląsk w ten sposób
Dawniej Śląsk widziałem jak wielu, opie-
rałem się na paru obiegowych wyobraże-
niach, choć ze Śląska pochodzę, więc coś 
tam przez pory skóry wyłapywałem może 
bardziej. Sprawy zaczęły mi się w głowie 
komplikować później, a książka stała się 
zapisem mojego dziwienia się. Śląskość 
była dla mnie w młodości niezbyt zajmu-
jąca, przezroczysta, była niedopolskością, 
ale z czasem śląskość mnie porwała. Jestem 
neofitą, polskość i śląskość negocjują sobie 
mnie między sobą, a ja się temu z zaintere-
sowaniem przyglądam. 

W naszej rozmowie, jakby mimochodem, sil-
nie wybrzmiewa aspekt pokoleniowy. Pojmo-
wanie ląska mniej uwikłane jest w pamięć, 
w historyczne doświadczenia.  W wywiadach 
Pan często używa określenia pop .
Bo marzy mi się luftowanie Śląska, dalsze 
odchodzenie od zabójczej dla każdej kul-
tury dychotomii między bardzo niskim 
i bardzo wysokim. Trudno żyć jedną nogą 
na jarmarku, siedząc obok Bercika, a drugą 
w skansenie, podziwiając stroje rozbarskie. 

To może grozić dzisiaj znet iksowaniem 
ważnej, jak by nie patrzeć, przestrzeni.
Jeśli netfliksyzacja ma oznaczać więcej 
kultury środka, to dla mnie ok. Nie chcę 
zmuszać się do śląskiej kultury, chcę, żeby 
ona była strawna, wytworzyła więcej sie-
bie pomiędzy śląskim MTV i TV Polonią. 
Śląskość ma zresztą ku temu wielki po-
tencjał. Podobnie jak Ukraińcy czy Czesi 
potrafimy z luzem i dystansem opowia-
dać o najważniejszych rzeczach. To widać 
u Andruchowycza, Żadna czy Hrabala, 
którzy pisząc o małych końcach świata, 
wywołują uśmiech. I ja mam to samo, gdy 
czytam Cholonka czy Piątą stronę świata. 
Potrafimy mądrze, a po ludzku. Śląsk się 
coraz bardziej relaksuje, łapie luz i to daje 
mi nadzieję, że śląskość potrwa jeszcze 
nieco dłużej.

Jako dziennikarz i reporter specjalizuje się 
Pan w problemach Górnego ląska Kajś  to 
już bardziej literatura  oraz problematyce Eu-
ropy rodkowej i Wschodniej. wiaty zdawa-
łoby się biegunowo różne...
Od kilku lat, odkąd zajmuję się Śląskiem, 
jakoś łączę te trzy „charyzmaty”: śląski, 
sportowy i właśnie wschodni. A to światy 
dla mnie intelektualnie nie tak od siebie od-
ległe, bo w sporcie nie szukam wyników 
meczów ligi angielskiej, a związku sportu 
z polityką i kulturą, a na Wschodzie bardziej 
niż ceny ropy zajmują mnie konflikty pa-
mięci czy tożsamości. Szukam więc w tych 
różnych tematach podobnych rzeczy, pa-
trzę na parę spraw z perspektywy Szachtara 
Donieck, polityki Łukaszenki i napisów 
na murach na Zawodziu.

Jestem neo tą, 

polskość i śląskość 

negocjują sobie mnie

między sobą, 

a ja się temu 

z zainteresowaniem 

przyglądam
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Każdego roku Urząd Miasta 
Katowice przygotowuje raport 
o stanie miasta – podsumo-
wanie działań podejmowanych 
przez prezydenta w poprzednim 
roku. Celem raportu jest za-
prezentowanie sytuacji finan-
sowej, stanu realizacji polityk, 
programów, strategii, budżetu 
obywatelskiego oraz wykonaniu 
uchwał Rady Miasta.

Rok 2021 ze względu na utrzy-
mujący się stan pandemii stano-
wił kolejny rok wyzwań. Dzięki 
zdobytemu wcześniej doświad-
czeniu sytuacja finansowa mia-
sta w 2021 roku była stabilna 
– dochody wykonane zostały 
ponad założony plan, o 6,8% po-
wyżej osiągniętych w roku po-
przednim, zrealizowano zadania 
na poziomie 91% planu po zmia-
nach, rok zakończono nadwyżką 
budżetową, a poziom zadłużenia 
miasta pozostawał na bezpiecz-
nym poziomie.

Wysoki potencjał elastyczności 
miasta pozwolił jednak na kon-
tynuację działań zaplanowa-
nych z priorytetem wsparcia 
mieszkańców i lokalnie dzia-
łających przedsiębiorców. Re-
alizowano dalsze działania w 
ramach Katowickiego Pakietu 
Przedsiębiorcy. Podobnie jak 
w poprzednich latach uwaga 
miasta była skierowana także 
na przedsięwzięcia proekolo-
giczne, szczególnie w obsza-
rze poprawy jakości powietrza, 
w tym dzięki aktywnym dzia-
łaniom Miejskiego Centrum 
Energii. Kontynuowano kom-
pleksowe procesy rewitaliza-
cyjne w miejskich podobszarach 
rewitalizacji, przyczyniając się 
do poprawy jakości życia.

O stanie miasta doskonale 
świadczą liczby.

MI  M I

Raport o stanie miasta Katowice 2021

286 960 
mieszka ców miasta

15 358 
mieszka  komunalnych

8 002 
miejsca w przedszkolach

2 895 
miejsc w żłobkach

524 
obiekty sportowe

1 407 
wymienionych wysokoemisyjnych 
ródeł ogrzewania

214 
wykonanych instalacji OZE

5 633 
udzielone porady w Miejskim 
Centrum Energii

14 015 888 
– nakłady na zmianę systemów 
ogrzewania i montaż odnawialnych 
ródeł energii w budynkach i lokalach

37 307 
kart programu Katowicka Karta 
Mieszka ca

10 
nowych autobusów elektrycznych

17 386 
imprez i wydarze  zorganizowanych 
przez miejskie instytucje kultury

2 092 149 
– rekordowa liczba uczestników imprez 
i wydarze  kulturalnych organizowanych 
przez miejskie instytucje kultury



13www.katowice.eu MIASTO

Raport o stanie miasta Katowice 2021

11miast partnerskich

miasta Katowice

ok. 5,1 km
nowych odcinków dróg rowerowych

43 700 000
pasażerów korzystających 
z usług komunikacji miejskiej

456 zł
wydatki na transport i łączność 
w przeliczeniu na jednego mieszka ca

24 miasta 
bezpośrednio skomunikowane 
z Katowicami komunikacją miejską

69 060  osób 
korzystających z centrów 
przesiadkowych

572,21 km 
– łączna długość dróg 

183,26 km 
– łączna długość dróg rowerowych

107
stacji roweru miejskiego na terenie 
miasta

130 171
wypożycze  roweru miejskiego

866
rowerów w systemie roweru 
miejskiego

24 333 420 zł 
– wysokość do nansowania ze 
środków UE ogółem

293 
uchwały podjęte przez Radę Miasta 
Katowice  

55 
wydarze  zorganizowanych na Rynku

7 
dotacji z budżetu miasta na prace 
konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków

104 
murale na Szlaku Murali

330 
projektów złożonych do Budżetu 
Obywatelskiego
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KATOWICE DLA SENIORA
Katowice zapraszają 
seniorów na zajęcia
W ramach projektu „Centrum Spo-
łecznościowe Nasze Załęże – II etap  
zaplanowano:

10 czerwca o godz. 11.00 – „Senior 
w podróży” – wycieczka do Muzeum Histo-
rii Katowic,

13 czerwca o godz. 10.00 – „Senior 
na zdrowie” – zajęcia edukacyjno-profilak-
tyczne z Fundacją „Oko w oko z rakiem”,

15 czerwca o godz. 10.00 – „Se-
nior na zdrowie” – spacer z kijami wokół 
stawu Maroko,

18 czerwca o godz. 10.00 – „Senior 
w akcji” – Senioriada – wydarzenie spor-
towe dla seniorów,

23 czerwca o godz. 10.00 – „Senior 
w działaniu” – warsztaty rękodzielnicze 
z makramy, 

30 czerwca o godz. 10.00 – „Se-
nior na zdrowie” – spacer z kijami 
po Parku Śląskim.

Kontakt: Dominika Szołtysik, Judyta 
Wolna, Katarzyna Loth, ul. Gliwicka 92/1.

Telefony kontaktowe: 502 032 688, 
503 805 269, 501 242 787.

W ramach projektu Bogucice – móje 
miejsce na ziemi. Program aktywności 
lokalnej – etap II  zaplanowano

8, 15, 22, 29 czerwca w godz. . –
12.00 – „Senior w ruchu” – nordic walking, 

6 czerwca o godz. 10.30 – zajęcia 
kreatywne w ramach cyklu „Seniorzy 
– Seniorom”,

13 czerwca o godz. 10.30 – hortiterapia 
dla seniora,

20 czerwca o godz. 12.00 – senioralne 
spotkanie z kinem polskim,

24 czerwca o godz. 7.00 – senioralny 
Rajd Górski,

27 czerwca o godz. 10.00 – senioralne 
śniadanie na trawie w Parku Boguckim,

30 czerwca o godz. 15.00 – senioralne 
popołudnie planszówkowe.

Kontakt: Karina Ploch-Oleksy, Anna 
Wołoch, Marek Mierzwa, ul. Markiefki 64 
oraz Markiefki 68.

Telefony kontaktowe: 502 032 604, 
720 779 447, 502 032 544.

W ramach projektu „Centrum Spo-
łecznościowe w Nikiszowcu – II etap  
zaplanowano:

2 czerwca o godz. 11.30 – „Senior w ru-
chu” – joga dla seniorów,

3 czerwca o godz. 9.30 – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w dzia-
łaniu” – warsztaty rękodzieła,

6 czerwca o godz. 9.00 – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w dzia-
łaniu” – gry karciane,

9 czerwca o godz. 11.30 – „Senior w ru-
chu” – joga dla seniorów,

10 czerwca o godz. 9.30 – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w dzia-
łaniu” – warsztaty z rękodzieła,

20 czerwca o godz. 9.00 – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w dzia-
łaniu” – gry karciane,

23 czerwca o godz. 11.30 – „Senior w ru-
chu” – joga dla seniorów,

24 czerwca o godz. 9.30 – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w dzia-
łaniu” – warsztaty z rękodzieła,

27 czerwca o godz. 9.00 – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w dzia-
łaniu” – gry karciane,

30 czerwca o godz. 11.30 – „Senior w ru-
chu” – joga dla seniorów.

Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie prosimy o kontakt z Barbarą 
Mizerą, ul. Szopienicka 58.

Telefon kontaktowy: 502 032 623.

W ramach projektu Program Aktywności 
Lokalnej Wełnowiec–Józefowiec i Dąb  
zaplanowano:

6 czerwca o godz. 10.00 – inicjatywa 
lokalna Akademii Aktywnego Miesz-
kańca dla Seniorów – „Eko Senior” – szy-
cie ekoworeczków,

7 czerwca o godz. 9.00 – Klub Spo-
łecznościowy „Strefa Seniora” – joga dla 
osób w wieku senioralnym,

8 czerwca o godz. 9.00 – nordic wal-
king dla każdego – spacer z instruktorem,

8 czerwca o godz. 16.00 – inicjatywa 
lokalna Akademii Aktywnego Mieszkańca 
dla Seniorów – „Kącik Seniora”,

9 czerwca o godz. 11.00 – Klub Spo-
łecznościowy „Strefa Seniora” – „Senior 
w Bibliotece” (spotkanie w Filii nr 6 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Katowicach),

13 czerwca o godz. 10.00 – inicjatywa 
lokalna Akademii Aktywnego Miesz-
kańca dla Seniorów – „Eko Senior” – szy-
cie ekoworeczków,

14 czerwca o godz. 9.00 – Klub Spo-
łecznościowy „Strefa Seniora” – joga dla 
osób w wieku senioralnym,

15 czerwca o godz. 9.00 – nordic wal-
king dla każdego – spacer z instruktorem,

15 czerwca o godz. 16.00 – inicjatywa 
lokalna Akademii Aktywnego Mieszkańca 
dla Seniorów – „Kącik Seniora”,

21 czerwca o godz. 9.00 – Klub Spo-
łecznościowy „Strefa Seniora” – joga dla 
osób w wieku senioralnym,

21 czerwca o godz. 17.00 – inicjatywa 
lokalna Akademii Aktywnego Mieszkańca 
dla Seniorów – letni fajf – piknik na powi-
tanie lata – zakończenie inicjatywy „Ką-
cik Seniora”,

22 czerwca o godz. 9.00 – nordic wal-
king dla każdego – spacer z instruktorem,

23 czerwca o godz. 9.00 – Klub Spo-
łecznościowy „Strefa Seniora” – kre-
atywna kawka,

28 czerwca o godz. 9.00 – Klub Spo-
łecznościowy „Strefa Seniora” – joga dla 
osób w wieku senioralnym,

29 czerwca o godz. 9.00 – nordic wal-
king dla każdego – spacer, 

30 czerwca o godz. 9.00 – Klub 
Społecznościowy „Strefa Seniora” – co 
powinniśmy wiedzieć o umiejętno-
ściach życiowych?

Kontakt: Jolanta Legierska-Ry-
giel, Magdalena Michałek, Katarzyna 
Schröder, ul. Kotlarza 10b.

Telefon kontaktowy: 32 416 22 66, 725 
161 463, 720 776 381.

Popołudniowe Kluby 
Społecznościowe
Zapraszamy seniorów do udziału w zaję-
ciach organizowanych przez Popołudniowe 
Kluby Społecznościowe. Kluby działają 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
13.00–16.00, a udział we wszystkich zaję-
ciach jest bezpłatny. 

Miesięczne harmonogramy zajęć pla-
nowanych w poszczególnych Popołu-
dniowych Klubach Społecznościowych 
dostępne są na stronie internetowej pod ad-
resem:  http://web.mops.org/node/3362, 
mogą one jednak ulec zmianie ze względu 
na warunki pogodowe i inne czynniki.

Więcej informacji o zajęciach – telefonicz-
nie lub w siedzibach Klubów

ul. Czecha 2, tel. 32 259 86 69,
ul. Głogowskiej 23, tel. 32 202 87 27,
ul. Tysiąclecia 45, tel. 32 254 06 93,
ul. Wiślanej 9, tel. 32 203 80 03,
ul. Świdnickiej 35a, tel. 32 202 13 15,
ul. Oblatów 24, tel. 32 203 78 32,
ul. Gliwickiej 74a, tel. 32 250 15 34,
ul. Dębowej 23, tel. 32 355 51 60, wew. 4,
ul. Brata Alberta 4, tel. 32 355 51 60, wew. 4.

Dzienne Domy Pomocy 
Społecznej
Dzienne Domy Pomocy Społecznej są 
ośrodkami wsparcia przeznaczonymi dla 
osób samotnych lub osób w rodzinach, 
które z powodu wieku, choroby lub in-
nych przyczyn wymagają pomocy, a są jej 
pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie 
może zapewnić.

W Katowicach działa  Dziennych Domów 
Pomocy Społecznej, tj.

ul. Czecha 2, tel. 32 259 86 69,
ul. Głogowska 23, tel. 32 202 87 27,
ul. Tysiąclecia 45, tel. 32 254 06 93,
ul. Wiślana 9, tel. 32 203 80 03,
ul. Świdnicka 35a, tel. 32 202 13 15,
ul. Oblatów 24, tel. 32 203 78 32,
ul. Gliwicka 74a, tel. 32 250 15 34,
ul. Dębowa 23, tel. 32 355 51 60,
ul. Brata Alberta 4, tel. 32 352 99 10. 

WOLNE MIEJSCA 
W DZIENNYCH 
DOMACH 
POMOCY SPOŁECZNEJ 

Drodzy Seniorzy, jeśli chcecie
spędzi  miło czas wśród innych osób,
wzią  udział w ciekawych spotkaniach,
skorzysta  ze 

wsparcia psychologicznego,
skorzysta  z codziennego wyżywienia 

ciepłe posiłki od poniedziałku do piątku 
i suchy prowiant ,

wzią  udział w zajęciach ruchowych 
i zajęciach pro laktycznych, 
prozdrowotnych,

porozmawia  ze specjalistami 
z różnych dziedzin,
zapraszamy do ziennych omów 
Pomocy Społecznej, 
które działają w godzinach .00–1 .00 
od poniedziałku do piątku.

Obecnie są wolne miejsca 
w placówkach:
ul. zecha , tel.    ,
ul. Głogowska , tel.  0   ,
ul. Tysiąclecia 4 , tel.  4 0  ,
ul. Wiślana , tel.  0  0 0 ,
ul. widnicka a, tel.  0  1  1 ,
ul. blatów 4, tel.  0   ,
ul. Gliwicka 4a, tel.  0 1  4,
ul. rata Alberta 4, tel.   1 0.
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JUBILEUSZ

150 lat LO im. A. Mickiewicza 

W ubiegłym roku jedno z najbardziej 
znanych katowickich liceów obchodzi-
ło swój okrągły jubileusz. Obchody oraz 
zjazd absolwentów ze względu na pan-
demię koronowirusa zostały przeniesio-
ne na  czerwca  roku. 
Tego dnia do Katowic przyjadą absolwenci 
i nauczyciele związani z tą, najdłużej dzia-
łającą w Katowicach, szkołą. Obchody roz-
poczną się o godz. 9.00 od nabożeństwa 
ekumenicznego w szkole. Część oficjalna 
odbędzie się w sali teatralno-kinowej Pa-
łacu Młodzieży w Katowicach.

Szkoła, otwarta 9 października 1871 
roku, początkowo funkcjonowała jako 
niemiecka szkoła średnia Das Städtische 
Gymnasium zu Kattowitz, kilkukrotnie 
zmieniała się jej lokalizacja. Jest starsza niż 

obecna siedziba. W latach 1871–1873 pla-
cówka mieściła się przy ul. Młyńskiej, na-
stępnie (1873–1880) w budynku u zbiegu 
ulicy Grundmannstraße (obecnie ul. 3 Maja) 
i Schillerstrasse (obecnie ul. Juliusza Słowac-
kiego, dziś w tym budynku ma siedzibę VIII 
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skło-
dowskiej-Curie). 9 października 1900 roku 
grono profesorskie i uczniowie w uroczy-
stym pochodzie przeszli do nowego gma-
chu przy August-Schneiderstraße (obecnie 
A. Mickiewicza). 

Do 1955 roku w szkole uczyli się jedynie 
chłopcy. Do najbardziej znanych absolwen-
tów „Mickiewicza” należą np. bp Herbert 
Bednorz, Hans Bellmer, Anna Dereszow-
ska, Tadeusz Sławek, Artur Hajzer czy Kon-
stanty Wolny.  (MM)

DLA NAJMŁODSZYCH W DZIELNICY

Znów łapiemy 
za farby i pędzle 
Uatrakcyjnijmy deptaki i chodniki ze sto-
warzyszeniem Mocni Razem. Po sukcesie 
zeszłorocznej inicjatywy Droga Dobrych 
Myśli, w ramach której udekorowaliśmy 
deptak naprzeciwko centrum przesiad-
kowego pozytywnymi napisami, nadszedł 
czas na kolejną artystyczną realizację. 
Tym razem nowe oblicze zyska chodnik 
przy ul. Wyspiańskiego – to często uczęsz-
czana trasa prowadząca wzdłuż boisk spor-
towych OSIR „Słowian”. W tej przestrzeni 
powstaną artystyczne gry chodnikowe dla 
najmłodszych mieszkańców Zawodzia. 

Oficjalne otwarcie deptaka, połączone 
z animacjami dla dzieci, muzyką i poczę-
stunkiem, odbędzie się 10 czerwca w go-
dzinach 16.00–19.00 na ul. Wyspiańskiego! 

Inicjatywa jest realizowana w ramach 
projektu Centra Społecznościowe w Śród-
mieściu i Zawodziu, współfinansowanego 
ze środków UE w ramach EFS, środków 
Urzędu Miasta, a także wkładu własnego 
Stowarzyszenia. Więcej informacji: nr tel. 
881454543 /fb: CALZawodzie. (ORG)

SEKTOR USŁUG BIZNESOWYCH

Nexi Digital: nowe biuro 
i plan zwiększenia zatrudnienia
Ne i Digital, nowa spółka Joint enture 
pomiędzy Reply i Ne i Group, jest inno-
wacyjnym centrum kompetencji w pełni 
dedykowanym dostarczaniu wysokiej 
klasy rozwiązania płatności cyfrowych 
dla grupy Ne i. irma otworzyła nowe 
biuro w Katowicach, potwierdzając am-
bitną i fascynującą inicjatywę umiesz-
czającą stolicę ląska w centrum pla-
nu rozwoju.
Nowe biura są nowoczesnymi przestrze-
niami pracy przeznaczonymi dla wszystkich 
pracowników w celu ulepszania i mode-
lowania nowych rozwiązań cyfrowych, 
w których mogą gościć partnerów bizne-
sowych i lokalnych interesariuszy w celu 
gromadzenia i wspierania współpracy.

Utworzony w styczniu 2022 Nexi Di-
gital rozpoczął działalność w tym samym 
czasie w Katowicach oraz Mediolanie 

(Włochy), łącząc wspólnie najlepsze prak-
tyki z obu krajów. W rzeczywistości pol-
skie biuro jest już centrum doskonałości 
dostarczania wysokiej klasy produktów 
oprogramowania dla płatności cyfrowych 
oraz platform e-commerce w metodologii 
Agile. Celem Nexi Digital jest inwestowa-
nie w umiejętności, tworzenie zespołów, 
które mogą łączyć liderów technologii 
i młode talenty pochodzące z lokalnych 
instytucji akademickich.

– Nexi Digital reprezentuje inwesty-
cję dwóch włoskich firm na europejskim 
poziomie – mówi Alessandro Girelli i Ale-
xandre Bove, Nexi Digital CEO, który 
dodaje: – Wierzymy, że istnieją wszystkie 
warunki wstępne do tworzenia wartości, 
począwszy od obszaru lokalnego. Otwo-
rzymy biuro w mieście i będziemy współ-
pracować z wszystkimi instytucjami 

i uniwersytetami, i szkołami w celu 
stworzenia rzeczywistego koncentratora 
doskonałości i innowacyjności w ekosys-
temie płatności cyfrowych.

– Wspólna droga Katowic i inwesto-
rów z sektora usług biznesowych rozpo-
częła się już ponad dwie dekady temu. 
Obecnie branża ta stanowi ważną część 
naszej gospodarki, będąc źródłem trans-
feru wiedzy i technologii. Nowe centrum 
Nexi Digital jest tego doskonałym przy-
kładem, ponieważ specjalizuje się w two-
rzeniu zaawansowanych technologicznie 
rozwiązań z obszaru płatności bezgotów-
kowych. Obecny rynek pracy to wiele wy-
zwań, ale i możliwości rozwoju. Wierzę, 
że w obecnym czasie Katowice to dobry 
wybór na lokalizację centrum kompeten-
cyjnego – mówi Marcin Krupa, prezydent 
Katowic.  (RED)

NGO MOGĄ 
SKŁADAĆ WNIOSKI 
DO PROGRAMU 
WSPÓŁPRACY MIASTA 
KATOWICE Z NGO 
NA ROK 2022
Do 12 czerwca podmioty trzeciego sek-
tora mogą zgłasza  propozycje, uwagi, 
wnioski do projektu Programu współ-
pracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi na 0  rok w ramach 
 etapu konsultacji.
o jest przedmiotem konsultacji  cel 

główny i cele szczegółowe programu, 
zasady współpracy, zakres przedmio-
towy, formy współpracy, priorytetowe 
zadania publiczne, sposób realizacji 
programu i jego oceny oraz tryb po-
woływania i zasady działania komi-
sji konkursowych.
Zachęcamy do udziału w  etapie kon-
sultacji – propozycje możecie wnosi  
mailem na adres  agnieszka.lis kato-
wice.eu lub poprzez wpis na Platformie 
Konsultacji Społecznych pod wątkiem 
o konsultacjach. Więcej informacji, 
w tym plan konsultacji oraz link do spo-
tkania znajdziecie na stronie  Katowice.
eu w zakładce  la mieszka ca  Zaanga-
żuj się  Współpraca z NG   Konsultacje 
programu. 

JUBILEUSZ

Szkoła Podstawowa 
nr 11 ma już 100 lat! 
W  roku, w którym Górny ląsk wró-
cił do macierzy, szkoła wiejska przy uli-
cy Dworskiej w Brynowie przerodziła się 
w Polską Szkołę Powszechną. Sześć lat 
pó niej nadano jej imię wielkiego Polaka 
– Tadeusza Kościuszki. 
W 1950 roku oddano do użytku nowy budy-
nek szkoły przy ulicy Nasypowej. Wówczas 
budynek wyróżniał się na tle katowickich 
łąk i pól uprawnych. Współcześnie szkołę 
okala niska zabudowa domów jednoro-
dzinnych w spokojnej, zielonej dzielnicy. 
W latach 60. W placówce powstał IV Szczep 
Harcerski ZHP im. Obrońców Katowic, 
który do dzisiaj jest ważną częścią szkolnej 
społeczności. To właśnie dzięki zaangażo-
waniu harcerzy powstało jedyne w Polsce 
Harcerskie Muzeum Etnograficzne mające 
swoją siedzibę w szkole.

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, ro-
dziców oraz wsparciu miasta szkoła stale 
się rozwija. W latach 90. otwarta została tu 
pierwsza klasa integracyjna w naszym mie-
ście, a w roku szkolnym 2021/2022 utwo-
rzono pierwszą klasę sportową w dyscyplinie 
pływanie. Szkoła współpracuje z wieloma 
instytucjami nauki i kultury, wśród nich 
znajdują się: Uniwersytet Śląski, AWF, Wyż-
sza Szkoła Techniczna i Teatr Śląski. Warto 
wspomnieć, że wśród absolwentów znaj-
dziemy posła na Sejm RP, oficera Wojska 
Polskiego – szefa sztabu, a także doktorów, 
profesorów, lekarzy i – co najważniejsze – 
wielu przyzwoitych i dobrych ludzi.   (RED)
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Gotowi na wakacyjną podróż  To 
świetnie, bo estiwal Muzyki wiata 
Ogrody D więków rozpoczyna się 
już  czerwca

Tylko na tym festiwalu podróż na dwa od-
ległe punkty globu można odbyć w jeden 
wieczór. Ogrody Dźwięków od 2013 roku 
przynoszą do Katowic oryginalną i pory-
wającą muzykę ze wszystkich kontynentów.

Tak różnorodnego festiwalu, jak za-
powiada się w tym roku, dawno nie było. 

Po raz pierwszy na festiwalowej scenie wy-
stąpią artyści z Haiti, po raz pierwszy za-
brzmi też język albański. 

Z Haiti przyjeżdża do nas Moonlight 
Benjamin – wokalistka łącząca tradycję vo-
odoo z amerykańskim blues-rockiem. Przez 
jednych nazywana Królową Punky Voodoo, 
przez innych karaibską Patti Smith.

Gościem z Albanii będzie z kolei 
Elina Duni. Wokalistka tworzy kompo-
zycje, które łączą albańską pieśń ludową 

i jazz. Towarzyszy jej brytyjski gitarzysta 
Rob Luft.

Prosto z Podlasia przyjedzie do Kato-
wic znana od lat fanom folku Czeremszyna 
oraz zdobywcy wszystkich trofeów zeszłego 
roku, czyli cypryjskie trio Monsieur Do-
umani ze współczesną muzyką ze stolicy 
tej ciepłej wyspy, Nikozji.

Festiwal tradycyjnie zaprasza do 
podcieni Miasta Ogrodów (plac Sejmu 
Śląskiego 2). Tam muzyka świata będzie 

rozbrzmiewać w piątek i w sobotę (kon-
certy Moonlight Benjamin, Monsieur 
Doumani i Czeremszyna). Na koncert 
Elina Duni & Rob Luft trzeba się wybrać 
do klubu Drzwi Zwane Koniem (ul. War-
szawska 37).

Karnet na cały festiwal kosztuje 50 zł 
(25 zł z Katowicką Kartą Mieszkańca), bi-
lety na konkretne wieczory to wydatek od 
30 do 20 zł. Więcej na miasto-ogrodow.eu. 

UK

POSŁUCHAJ 
ŚWIATA
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Katowice 
Miasto Ogrodów

Instytucja Kultury 
im. Krystyny Bochenek
pl. Sejmu ląskiego 

tel.   
e-mail  sekretariat miasto-ogrodow.eu

www.miasto-ogrodow.eu

Szanowni Pastwo, decyzją Wojewody Śląskiego 
w siedzibie instytucji Katowice Miasto Ogrodów 
utworzono punkt recepcyjny dla uchod ców 
z Ukrainy. Punkt jest czynny całą dobę i będzie 
funkcjonować do odwołania. W związku z po-
wyższym wszystkie nasze galerie i prezentowane 
w nich wystawy są tymczasowo niedostępne. a-
sza pozostała działalność jest kontynuowana.

    
Kontakt z punktem recepcyjnym : 48 538 517 441

Poznaj kulturalną stronę Katowic. Zapisz się do 
newslettera Katowice Miasto Ogrodów: mailing.

miasto-ogrodow.eu/kulturalne-maile.

FESTIWAL M Z KI WIATA OGROD  
D WI KÓW

Moonlight Benjamin R/ T
10 czerwca, godz. 19.30, KMO (podcienia)

ilety: 20 zł 

Monsieur Doumani C  
i Czeremszyna PL
11 czerwca, godz. 19.30, KMO (podcienia)

ilety (łączony na dwa koncerty): 30 zł 

Elina Duni  Rob Luft AL/C /GB
Brought to you by 
MOST esti al E change
12 czerwca, godz. 18.00, 
Drzwi Zwane Koniem (ogród)

ilety: 20 zł 
ilety, karnety (50 zł) do zakupienia na Interticket.

pl i Kupbilecik.pl oraz w kasie przed wydarzeniem 
(w miarę dostępności miejsc). 50  zniżki z Kato-
wicką Kartą Mieszka ca.

KONCERT  

BIURO D WI KU KATOWICE  
koncert podsumowania 
Mikro-rezydencji 
Justyny Stasiowskiej
3 czerwca, godz. 19.00, ASP w Katowicach
Mikrorezydencje artystyczne to zainicjowany 
w 2016 roku cykl pięciodniowych wizyt stu-
dyjnych, podczas których zaproszony artysta 
przygotowuje specjalny koncert słuchowisko 
w kwadrofonicznym systemie nagłośnieniowym. 
Wstęp wolny.

Portret kobiecy 
w świecie opery
9 czerwca, godz. 18.00, 
KMO (sala koncertowa)
Wystąpią: Aleksandra Blanik, Valeriia Boichenko, 
Monika Dzwonnik, Magdalena Pawłowska; Woj-
ciech Stysz – fortepian; Elżbieta Grodzka- opu-
szyńska – kierownictwo muzyczne, prowadzenie. 

W programie m.in.:  G.F. H ndel „Rinaldo”, aria 
Armidy; W.A. Mozart „Czarodziejski flet”, aria Kró-
lowej ocy; Ch. Gounod „Faust”, aria Małgorzaty 
(z klejnotami); G. Puccini „Cyganeria”, aria Mu-
setty; G. Verdi „Rigoletto”, aria Gildy; W. Żeleński 
„Goplana”, aria Balladyny; G. Gershwin „Porgy and 
Bess”, aria Sereny.
Wstęp wolny.

ARS IND. W/ Krzysztof 
Topolski, Piętnastka, 
Adam Gołębiewski

 cz rwca  o z. .  park o ciu zki
W czerwc owy wieczór Festiwal Ars Independent 
zaprasza na spacer po katowickim parku Ko-
ściuszki. Spotkamy się w trzech lokalizacjach – 
najstarszej budowli sakralnej w regionie: kościele 
Michała Archanioła, przy rze bie plenerowej 
przedstawiającej trzy kobiety oraz przy pomniku 
Tadeusza Kościuszki. Każdemu spotkaniu będą 
towarzyszyły d więki zestawu perkusyjnego, któ-
ry na warsztat wezmą Krzysztof Topolski, Pięt-
nastka i Adam Gołębiewski.
Wstęp wolny.

WARSZTAT

Summerlab  
Medialabu Katowice
25 czerwca, godz. 10.00–23.00, 
ASP Katowice (warsztaty), 

olno wykła  i a rpar y
Przygotowujemy dla Was serię wykładów, warsz-
tatów i afterparty. Przed nami spotkania związane 
z takimi zagadnieniami, jak: capture design, Ardu-
ino, proces projektowy, mapy, machine learning, 
programowanie czy research. Do udziału w inicja-
tywie zapraszamy zarówno osoby początkujące, 
jak i profesjonalistów. 

dział bezpłatny. Formularz rejestracyjny dostępny 
na medialabkatowice.eu.

W DAWNICTWA

Mistrzowie Muzyki  
Pokolenie  Knapik  
Krzanowski  Laso  
W 2021 roku minęły 70. urodziny twórców, którzy 
w latach 70. wyznaczyli nową epokę w historii 
polskiej muzyki. Z tej okazji ukazała się płyta 
„Pokolenie 51: Knapik  Krzanowski  Lasoń”. To 
premierowe wydanie  utworów twórców z Po-
kolenia 51: Eugeniusz Knapik „W SP ” (198 ), 
Andrzej Krzanowski „II S MFO IA” (1984), Alek-
sander Lasoń „AUKSO” (2007). agrania dokona-
ła Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO pod 
dyrekcją Marka Mosia. 

POZOSTAŁE W DARZENIA

Akademia Doświadczenia
Program spotkań, warsztatów i zajęć ruchowych 
dla seniorów obejmujący m.in. warsztaty modowe, 
florystyczne, zajęcia jogilates, ergonomii ruchu. 

dział w Akademii Doświadczenia jest bezpłatny. 
Obowiązują zapisy: dominka.lange@miasto-ogro-
dow.eu.

Szwendania okoliczne
11 i  cz rwca  ra y cało zi nn

dział bezpłatny. Informacje, zapisy: pawel.graja@
miasto-ogrodow.eu.

Galeria Sztuki Współczesnej 
BWA 

al. Wojciecha Korfantego , 
tel.   

bwakatowice
galeria bwa,katowice.pl

www.bwa.katowice.pl 

Interior
o 1  cz rwca

Kuratorka: Marta Lisok.

Art Spaces / 
Przestrzenie sztuki
do 12 czerwca 
Wystawa prac Jarosława Rodycza w Małej Przestrzeni.

Obrony dyplomów Akademii 
Sztuk Pięknych w Katowicach
13–15 czerwca – malarstwo 

 cz rwca  ra  ka 

Wystawa Dyplomy 
cz rwca  1 lipca 

Wystawa prac Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Art Spaces / 
Przestrzenie sztuki

cz rwca   1  lipca 
Wystawa prac Jarosława Rodycza w Małej Prze-
strzeni.

Wydawca Urząd Miasta Katowice, 
ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice
Redaktor prowadzący  Joanna Górska 
Redakcja  
Joanna Górska, Sławomir Rybok, 
Michał Malina, Michał Mendala,
Kamil Kalkowski 
Wydział Komunikacji Społecznej, 
tel. 32 259 39 88
e-mail: redakcja@katowice.eu 
Skład i opracowanie gra  czne  
skladdtp.online, 
tel. 794 56 40 32 
Korekta:
Małgorzata Grzonka
Informator powstaje przy współpracy 
z katowickimi ośrodkami kultury i sportu 
Nakład  152 000 egz.
Druk: Polska Press, Oddział Poligrafi a, 
Drukarnia w Sosnowcu.
Redakcja zastrzega sobie prawo 
do skrótów i zmian nadsyłanych tekstów.

Kino Kosmos
ul. Sokolska  

tel.    program
e-mail  kasa kosmos.katowice.pl
rezerwacja biletów     

www.kosmos.katowice.pl

Moda na Kosmos
11 czerwca, godz. 12.00
Zapraszamy na wydarzenie, które powsta-
ło z miłości do mody dawnych lat. Moda na 
Kosmos to pokazy klasyki kina (m.in. „Spra-
gnieni miłości”, „Śniadanie u Tiffany ego”, 
prelekcje, spotkania i – przede wszystkim 
– targi mody intage, na których znajdziemy 
starannie wyselekcjonowaną odzież i dodatki 
z drugiej ręki – ręcznie robione, inspirowane 
modą retro niezwykłe kapelusze i oryginalne 
świece tworzone w naczyniach z pchlich tar-
gów z całego świata.
O roli kostiumu filmowego w kształtowaniu 
naszych kinowych wyobrażeń, zaskakujących 
związkach mody i filmu oraz kultowych kre-
acjach z wielkiego ekranu opowiedzą filmo-
znawczyni Paulina Kwas oraz kostiumografka 
Justyna Krzepkowska, a Małgorzata Dębniak 
w czasie warsztatów dla młodych widzów zdra-
dzi kilka modowych ciekawostek z planów fil-
mowych. Całość dopełnią wydarzenia towarzy-
szące: materiały filmowe, wystawy i prezentacje 
unikatowych kostiumów.
Wstęp z biletem na targi: 5 zł. ilety na seanse: 16 
zł (normalny), 13 zł (ulgowy, Karta Kaśka).

Śląski Teatr Lalki 
i Aktora Ateneum 

w Katowicach
ul. św. Jana  

tel.    
www.ateneumteatr.pl

Calineczka
2 czerwca, godz. 9.30 i 11.30  

Wielkie Gorące Szybkie Puff
4 czerwca, godz. 11.30 
5 czerwca, godz. 16.00 

  cz rwca  o z. .3  i 11.3
9 czerwca, godz. 9.30  

Robinson
11 czerwca, godz. 11.30 
12 czerwca, godz. 16.00
15 czerwca, godz. 9.30  

Babcia na jabłoni
18 czerwca, godz. 11.30 
19 czerwca, godz. 16.00
21, 22, 23 czerwca, godz. 9.30 i 11.30  

Pan Tom buduje dom
25 czerwca, godz. 11.30
26 czerwca, godz. 16.00  

D REKCJA TEATR  ZASTRZEGA SO IE 
PRAWO ZMIAN W REPERT ARZE
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Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1 
tel.   

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

Dom Oświatowy iblioteki ląskiej
Galeria Intymna
ul. Francuska 12

Wystawa wietliste noce 
pełne łagodnego umierania  
Ady aby i Kaliny Jaglarz

Dział iblioterapeutyczny iblioteki ląskiej
ul. Ligonia 7

KONWERSATORI M 
I LIOTEKI L SKIEJ 

– C KL ZAJ  DLA SENIORÓW. 

15 czerwca, godz. 9.00 
 i oria pac ni ł   pr l kc a
 cz rwca  o z. .   ra y i  

 po kani  z ra i plan zowy i
Zapisy pod numerem telefonu 32 251 42 21 wew. 233, 234.

Instytut ada  Regionalnych iblioteki ląskiej
ul. Ligonia 7

Warsztat I PoznajM  
L SKIE –

 cz rwca  o z. 1 . 1 .  ran i a 
onlin   In y u u a a  ionalnyc

Miejska 
Biblioteka Publiczna 

ul. Kossutha 11 
tel.   

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

CZ TAJ DLA ODMIAN

Klimat na czytanie 
3 czerwca, godz. 17.00

ilia nr  ul. o la  oi ko zkoln

Shota Adamash ili solo
7 czerwca, godz. 17.00

ilia nr 3  ul. liwicka 3
Koncert muzyki gruzińskiej.

istoria Marianny Ora skiej 
– kobiety wyprzedzającej czas
8 czerwca, godz. 17.00

ilia nr 1  ul. ro ców rpla  1
Spotkanie autorskie z Gabrielą Kańtor, autorką 
książki „Trzecia miłość Marianny Orańskiej”.

O Załężu z Urszulą Rzewiczok
14 czerwca, godz. 17.00

ilia nr 3  ul. liwicka 3
Spotkanie z muzealniczką, historyczką, autorką 
książek o dziejach Katowic.

Spotkanie autorskie 
z Marcinem Mellerem
20 czerwca, godz. 17.00

ilia nr 1  ul. ia ów 
Spotkanie promujące książkę „Czerwona ziemia”.

Spektakl-niespodzianka Teatru 
Lufcik na Korbkę 
dla dzieci  

22 czerwca, godz. 17.00
ilia nr 3  ul. liwicka 3

Spotkanie autorskie 
z Jackiem ołubem
24 czerwca, godz. 17.00

ilia nr  ul. . ro r o 
Spotkanie poświęcone książce „Beze mnie jesteś 
nikim. Przemoc w polskich domach”.

Wesoła podróż 
z Piratem Rumburakiem
29 czerwca, godz. 17.00

ilia nr  ul. o la  ró  n oryczny
Animacje plenerowe dla dzieci z Teatrem Gabi Art.

NIE-ZW KLI

IKS Je d cy – przez Sport 
do Rzeczywistości
8 czerwca, godz. 17.00

ilia nr 1  ul. i onia 
Spotkanie z Arturem Matysiakiem, zawodnikiem 
drużyny IKS Je d cy Mikołów – Mistrzów Polski 
2021 w rugby na wózkach. 

CZ TELNIC -PODRÓ NIC

Autostopem na koniec świata 
– Australia i Nowa Zelandia
9 czerwca, godz. 17.00

ilia nr  ul. y o ka  
Spotkanie z Hanią Ziele nik-Rybak, podróżniczką 
i autorką bloga HiHa.pl.

Malarstwo i rze ba. Ewa 
i Krzysztof Soska
9 czerwca, godz. 17.00

ilia nr 1  ul. a y 1
Wernisaż wystawy oraz koncert w wykonaniu Eu-
geniusza Szwarcera, Adama Harazina i Krzysztofa 
Soski.

Pod sło cem Italii. 
Podróżniczy festiwal biegowy
11 cz rwca  o z. 1 .

ilia nr 1  ul. a y 1
Wyprawa rowerowa do Rzymu – prezentacja 
o. Tomka Maniury
Sotto il sole della enezia – prezentacja Marka 
Janickiego

ari i słoneczna Apulia – prezentacja Doroty i Ja-
nusza Józefów

WIELOK LT ROW  L SK

S etlana Bartoszczuk
23 czerwca, godz. 17.00

ilia nr 11  ul. ra y ki o  
Spotkanie z pochodzącą z Ukrainy artystką ma-
larką, absolwentką filologii słowiańskiej UŚ i stu-
dentką projektowania graficznego na ASP w Kato-
wicach.

Aktor w bibliotece?
23 czerwca, godz. 17.00

ilia nr 3  ul. y nicka 11
Spotkanie z Katarzyną i Bartłomiejem Błaszczyń-
skimi, aktorami Teatru Śląskiego im. S. Wyspiań-
skiego w Katowicach.

Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka

im. Józefa Lompy w Katowicach
ul. Ks. kard. S. Wyszy skiego 
tel.    ,   

e-mail: biblioteka@pbw.katowice.pl
www.pbw.katowice.pl

Narzędzia do tworzenia 
wirtualnych tablic

 cz rwca  o z. 13.  pla or a  a
Padlet, Wakelet i Blendspace to trzy usługi inter-
netowe do tworzenia kolekcji zasobów cyfrowych. 
Uczestnicy webinarium poznają podstawy ich ob-
sługi oraz dowiedzą się, jak można z nich korzy-
stać za darmo. Formularz rejestracyjny: https: bit.
ly FKszLb.

Wędrujemy Katowickim 
Szlakiem Spacerowym 
9 czerwca, godz. 10.00
Kolejne spotkanie w ramach Akademii Seniora. 
Tym razem odbędzie się w plenerze. Osoby zainte-
resowane prosimy o kontakt telefoniczny z Wypo-
życzalnią PBW ( 2 258 57 84, wew. 20).

Piękno scen niepozornych. 
Jan Vermeer
13 czerwca, godz. 11.00, 

a r l ki  c na w alarni
„Sztukowanie”, czyli historia sztuki dla każdego. 
Cykl comiesięcznych zajęć dla seniorów w każdym 
wieku. Opowieści o  dziełach mistrzów. Przyjem-
nie. Ciekawie. Przystępnie. Bez dalekich podróży 
zaglądamy do największych muzeów świata i opo-
wiadamy o życiu niezwykłych artystów i artystek

MDK „Ligota”
ul. ranciszka ska 

tel.   
e-mail  mdk mdkligota.pl

www.mdkligota.pl

Poszukiwanie salamandry  
3 czerwca, godz. 18.00
Spektakl grupy teatralnej oraz pokaz zespołu ta-
necznego

Rozta czona dzielnica
4 czerwca, godz. 9.00
a a r w parku a ol
Cykl wakacyjnych warsztatów tanecznych: hip-
-hop breakdance i jazz contemporary

a otwarcie: 9.00–10. 0: warsztaty hip-hop break-
dance z Rafałem „TITO” Krylą; 11.00–12. 0: warszta-
ty jazz contemporary z Mirelą Kościańską. Imprezie 
będą towarzyszyły animacje dla dzieci (od 4. roku 
życia), mamy zapraszamy z pociechami  

Ligota znaczy wolność. 
Koncert z okazji -lecia 
przyłączenia ląska do Polski
5 czerwca, godz. 15.00 
a a r w parku a ol

a scenie „Mały Śląsk”, „Camerata Silesia” oraz 
Mażoretki „Akcent”. Oprócz tego rekonstrukcja 

walk podczas III powstania w okolicach Katowic 
i ekspozycja szpitala polowego w wykonaniu Gru-
py Rekonstrukcji Historycznych „Piechota Heer”. 
Będzie można zobaczyć wystawę Instytutu Pamięci 

arodowej „Powstania śląskie 1919–1921”, wy-
stawę Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowi-
cach „Śląsk – droga do iepodległej”, skosztować 
grochówki z kuchni polowej i dowiedzieć się więcej 
o Wojskach Obrony Terytorialnej. A dla najmłod-
szych – animacje. Imprezę prowadzeni ina ocoń.
Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa 
Myśli arodowej im. Romana Dmowskiego i Igna-
cego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu 
Patriotycznego – edycja iepodległość po polsku. 
Wstęp wolny.

Pora dla seniora 
9 czerwca, godz. 11.00–13.00 
Zajęcia z rękodzieła artystycznego – serdecznie 
zapraszamy wszystkich seniorów na twórczą 
pierwszą połowę dnia w MDK  Zajęcia bezpłatne. 
Zapisy: 604 988 657; 2 252 2 4.

KATOWICKA NOC MDK-ÓW

Liryczny wieczór z MDK Ligota
10 czerwca, godz. 19.00
Muzyczne spotkanie pod gołym niebem  Kameralny 
koncert odbędzie się na terenie Miejskiego Domu 
Kultury „Ligota”. Więcej szczegółów już wkrótce, re-
zerwujcie dobry, wieczorowy nastrój  Wstęp wolny. 

Jeż w Kato to nasz zwierz. 
Warsztaty edukacyjno-praktyczne 
11 czerwca, godz. 9.00
Edukacyjno-praktyczne warsztaty, podczas któ-
rych dowiemy się nieco o jeżu. Zbudujemy dla nie-
go domek i poznamy zwyczaje tego pożytecznego 
zwierza  Zapisy w biurze obsługi: 604  988  657; 

2 252 2 4. Wydarzenie organizowane w ramach 
Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Wstęp wolny.

Rozta czona dzielnica. Cykl 
wakacyjnych warsztatów ta-
necznych  salsa i bachata solo
18 czerwca, godz. 09.00, 
a a r w parku a ol
Zapraszamy dorosłych i młodzież na cykl warsz-
tatów tanecznych na świeżym powietrzu  Tym 
razem: 9.00–10. 0: salsa; 11.00–12. 0: bachata 
solo. Warsztaty poprowadzi Marta Klimonda. Im-
prezie będą towarzyszyły animacje dla dzieci (od 
4. roku życia), więc mamy zapraszamy z pociecha-
mi  Wydarzenia organizowane w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Wstęp wolny.

istoryczny spacer po dzielnicy 
– Kalwaria w Panewnikach
20 czerwca, godz. 17.00
Wraz z ciepłą aurą wracają nasze historyczne spa-
cery  Tym razem zabierzemy Was do Kalwarii w Pa-
newnikach. Zbiórka o godz. 16.45 przed bazyliką. 
Wstęp wolny.

piewaj razem z nami
22 czerwca, godz. 13.00
Spotkanie śpiewacze dla seniorów. Przyjd  i spęd  
z nami muzyczne popołudnie  Zajęcia bezpłatne. 
Zapisy w biurze obsługi: 604 988 657; 2 252 2 4. 

Wakacyjny śpiewnik. 
Spotkanie muzyczne
27 czerwca, godz. 18.00
U progu wakacji otwórzmy wakacyjny śpiewnik 
i pośpiewajmy wspólnie turystyczne i biesiadne 
piosenki. Wstęp wolny.
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MDK „Południe”
ul. Boya- ele skiego 

tel.   
e-mail  mdk mdkpoludnie.com

www.mdkpoludnie.com

Kostuchna

Powołany  
– projekcja lmowa
5 czerwca, godz. 18.00
„Powołany” to pierwszy tego rodzaju na świecie 
dokument fabularyzowany opowiadający o mocy 
i miłości Boga przejawiającej się przez sakrament 
kapłaństwa. Seans współorganizowany przez lo-
kalną społeczność.

Anielskie witraże
7 czerwca , godz. 17.00 

a warsztatach wykonamy witrażyki z koloro-
wych szkieł łączonych metalem. Obowiązują za-
pisy.

KATOWICKA NOC MDKÓW

Wieczór ze sportem, 
ta cem i sztuką
10 czerwca, godz. 17.00
W programie: popis szkoły tańca Arabeska, po-
kaz grupy karacistów UKS „Orzeł” oraz Gromady 
Zuchowej „Brykające Zebry”, wystawy: Lock-
down Art, „Kostuchna sprzed lat” – fotografia 
archiwalna, „Zauważone” – fotografia Izabelli 
Pacek.

Drewniana biżuteria 
– warsztaty
10 czerwca, godz. 18.00
Międzypokoleniowe warsztaty w technice decoupagu. 

Dzie  Dziecka ze złotą rybką
12 czerwca, godz. 13.00 
Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do spędze-
nia tego dnia w plenerze, na łowisku specjalnym 
„Osadniki”. Impreza współorganizowana przez 
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego „Zimo-
rodek” przy współudziale Gromady Zuchowej 
„Brykające Zebry”.

Kostuchna w oczach dziecka
12 czerwca, godz. 13.00
Finał i rozdanie nagród w konkursie rysunkowo-gra-
ficznym. Organizatorem konkursu jest RJP nr 21.

Popisy artystyczne
22 czerwca, godz. 17.00 
Prezentacje muzyczne młodych adeptów zajęć 
w MDK. 

Plener malarski 
Pocoidlakogo

25 i 26 czerwca
Grupa malarska „Pocoidlakogo” zaprasza na ple-
ner w Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu podczas 
Festiwalu Kwiatów. 

Urlopowy Disco Senior
29 czerwca, godz. 17.00
Disco Senior z Malinową Chmurką na rozpoczęcie 
lata. Gorące rytmy, sympatyczną atmosferę za-
pewni prowadzący zabawę DJ Marssell.

Piotrowice 

Moja dzielnica w obiektywie  
– konkurs fotogra czny
1 cz rwca  1  pa zi rnika
Rada Dzielnicy nr 19 oraz MDK „Południe” zapra-
szają do wzięcia udziału w amatorskim konkursie 
fotograficznym promującym charakter i wyjątko-
wość dzielnic Piotrowice i Ochojec. Regulamin na 
www.mdkpoludnie.com.

 scenariuszy lekcji 
teorii muzyki
2 czerwca, godz. 17.00
Wykład z zakresu teorii muzyki z towarzyszeniem 
występów uczniów zajęć gry na instrumentach 
i śpiewu MDK „Południe”. 

Dzie  Dziecka i Dzie  
Sąsiada w Piotrowicach
2 czerwca, godz. 15.00 
o . ro z nia  ul. a ocki o 1
W programie m.in. spektakl teatralny, animacje, 
gry i zabawy dla dzieci, poczęstunek i wspólne 
biesiadowanie. Bliższe informacje w klubach osie-
dlowych SM Silesia oraz w biurze MDK.

Charytatywne warsztaty 
ta ca orientalnego
3, 17 i 24 czerwca, godz. 
19.00–20.00 i 20.00–21.00
Zapraszamy na warsztaty tańca brzucha. W for-
mie wejściówki prosimy przynieść paczkę darów 
na rzecz uchod ców. Bliższe informacje i zapisy 
w biurze MDK.

Plener malarski w Korbielowie
4–5 czerwca
Koło Twórców Piotrowic zaprasza do udziału w wy-
jazdowym plenerze malarskim. Zapisy w biurze MDK.

Trening umysłu  
gramy w scrabble
7 czerwca, godz. 10.00
Zajęcia odbywają się w ramach cotygodniowych 
spotkań Klubu Aktywnego Seniora „Każdy może”.

KATOWICKA NOC MDKÓW

Noc w Pracowni 
Ceramiki – warsztaty
10 czerwca, godz. 18.00–24.00
Koszt zajęć: 0 zł, 50  zniżki z Kartą Mieszkańca 
Katowic.

Wolontariusze dzielnicy 
Piotrowice – spotkajmy się! 
10 czerwca, godz. 20.00–2.00
W podziękowaniu za zaangażowanie w sprawy 
dzielnicy zapraszamy wszystkich społeczników 
Piotrowic do udziału w karaoke integracyjnym. 

otogra a czarno-biała 
– warsztaty fotogra czne
14 czerwca, godz. 10.00
Obowiązują zapisy w biurze MDK.

Bez sosu ani rusz! 
– warsztaty kulinarne
21 czerwca, godz. 10.00

Wakacje za pasem!
23 czerwca, godz. 17.00

Zapraszamy dzieci wraz z opiekunami – uczest-
ników zajęć artystycznych MDK „Południe”. 
W programie: występy, wystawa prac plastycz-
nych i rze biarskich, ogłoszenie wyników konkur-
sów i rozdanie nagród.

Piotrowice razem 
– festyn rodzinny

 cz rwca  o z. 1 .  o ro y przy para i 
 i w ana o ko  ul. r ry 

W programie m.in. koncert Agnieszki Stec z ze-
społem wraz z gościnnym występem ukraińskiej 
artystki Raisy Misztela, konkurs z nagrodami, 
występy grup MDK „Południe”, spektakl dla dzie-
ci „Królewna Fasolka”, dmuchańce oraz strefa 
dziecka (malowanie twarzy, warsztaty ceramicz-
ne, warsztaty EkoFan, formowanie baloników, gry 
i zabawy).

Klub Aktywnego Seniora 
– wycieczka 
do Domu ląskiego

 cz rwca  z iórka o z. 1 .
Poznajmy to wyjątkowe miejsce, aby odszukać du-
chy śląskiej przeszłości. 

Murcki

Samba po śląsku
14 czerwca, godz. 17.00 
Warsztaty rytmiczno-taneczne dla dzieci.

Dieta z własnego ogródka
20 czerwca, godz. 10.00
Klub „Malinowa Chmurka” zaprasza na spotkanie 
kulinarne z dietetykiem.

Breakdance show – pokaz
22 czerwca, godz. 18.00 

Zarzecze

Eko Dzie  Dziecka
2 czerwca, godz. 17.00
Warsztaty, na których stworzymy przyjazną środo-
wisku niespodziankę.

Mały naukowiec – warsztaty
9 i 23 czerwca, godz. 17.00

Zabawa w ogrodnika 
– warsztaty
23 czerwca, godz. 17.00

Wertykalne obrazy
14 czerwca, godz. 17.30

a rodzinnych warsztatach artystycznych stwo-
rzymy magiczny las uwięziony w ramie obrazu.

Podlesie

Dzie  Dziecka 
w Podlesiu
4 czerwca, godz. 15.00
W programie: animacje, prezentacja teatrzy-
ku obrazkowego „Śląskie Straszki”, konkursy, 

uizy, konkurencje sportowe, malowania buzi, 
„Kącik Malucha”, planszówki i rurki konstruk-
cyjne. Dodatkowo strefa zabaw dla gości 
z Ukrainy. Dla miłośników zieleni – „Sadzonkar-
nia”. Impreza współorganizowana przez RJP nr 
22 z Podlesia.

KATOWICKA NOC MDKÓW

Wieczorna gimnastyka dla pa
10 czerwca, godz. 19.30

MDK „Koszutka”
ul. Graży skiego  ul. Krzyżowa 

tel.   ,   
www.mdkkoszutka.pl

Koncert Szafa Gra
7 czerwca, godz. 17.30

ajwiększe przeboje lat 70. i 80. w wykonaniu wo-
kalistów Studia Piosenki ZSiP nr 2 w Katowicach 
pod kierunkiem Aleksandry Stano.

Akademia Małego Naukowca
9 czerwca, godz. 8.30, 9.30, 
10.30, 11.30, 12.30
Interdyscyplinarne warsztaty dla dzieci. 
Cena 12 zł/uczestnik. Obowiązują zapisy.

Sega i Przyjaciele 
dla Andrzeja Ruska
9 czerwca, godz. 18.00
Koncert poświęcony zmarłemu artyście. a scenie 
wystąpią: Justyna Segiec, Izabela Kopiec, Katarzy-
na „Puma” Piasecka, Agnieszka apka, Agnieszka 
Rusinowska, Jarosław Spałek, Sebastian yc, 
Marcin Załęski, Darek Ziółek, Grzegorz Kasperczyk, 
Grzegorz Kapołka, Katarzyna Sroka, Robert Lubo-
wiecki, Jerzy Glowczewski oraz Gospel Sound.

ilet wstępu: 30 zł (15zł zniżka dla seniorów powy-
żej 60 r. ż. z Katowicką Kartą Mieszka ca).

Katowicka Noc MDKów
10 czerwca godz. 19.00
W programie m.in. występy zespołów tanecznych 
MDK „Koszutka”, zagrają: Bartłomiej Mechanik 
Chyla – śpiew i gitara, finalista 5. edycji Must Be 
The Music, zwycięzca Rock Stars, Laureat Czar-
nego Piątku Radiowej Trójki, Tomasz Mucha – 
skrzypce. W programie autorskie kompozycje oraz 
znane polskie przeboje m.in. Ryszarda Riedla, Ka-
zika Staszewskiego czy Kasi osowskiej. 

Obchody Dnia Osiedla 
Tysiąclecia 
11 czerwca
Osiedle Tysiąclecia na placu przy SP nr 58, al. B. 
Krzywoustego 11 i ZSZ im. R. Mielczarskiego, al. 
B. Krzywoustego 1 .
W programie m.in. animacje dla dzieci, dmucha-
niec, koncert Macieja Lipiny z zespołem Ścigani, 
strefa gastronomiczna.

Dzie  Koszutki 
19 czerwca, godz. 15.00
W programie m.in. koncert gwiazdy wieczoru – 
zespołu Babylon, występy zespołów tanecznych 
MDK „Koszutka”, animacje, gry i zabawy dla dzieci, 
dmuchaniec itp.

Popisy ko coworoczne
20 czerwca, godz. 17.00
Koncert uczniów Studium Muzycznego MDK „Ko-
szutka” – sekcja gitary pod kierunkiem Pawła Kality.

Noc więtoja ska
21 czerwca, godz. 18.00
W programie koncert największych przebojów 
polskich twórców, m.in. A. Osieckiej, W. Młynar-
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skiego, J. Cygana, w wykonaniu Kamila Fran-
czaka – wokal, Radosława Michalika – piano, 
Michała Karbowskiego – gitara. Rozstrzygnię-
cie XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Jednego 
Wiersza.

Popisy ko coworoczne
22 czerwca, godz. 17.30
Koncert uczniów Studium Muzycznego MDK „Koszut-
ka” – sekcja fortepianu pod kierunkiem Adama Rybaka.

Dom Kultury na Os. Witosa. 
LOOK  
10 czerwca – kino plenerowe oraz animacje 
dla dzieci
11 czerwca – festyn na os. Witosa

Miejski Dom Kultury „Koszutka”, 
Filia „Dąb” 

ul. Krzyżowa 1 

Rodzinny PikniKoszutki 
3 czerwca, godz. 12.00–17.00, SP nr 36 
przy ul. Iłłakowiczówny 13
Strefa gier i zabaw, strefa animacji, harcerska, 
artystyczna, warsztatowa, dmuchańca, grilla, ka-
wiarenki. Inicjatywa lokalna współfinansowana 
z budżetu miasta.

OBCHODY DNI 
WEŁNOWCA–JÓZEFOWCA

3 czerwca, godz. 19.00 – letnie kino plenerowe, 
pokaz filmowy dla dzieci – godz. 19.00, dla doro-
słych – godz. 21.00 
4 czerwca godz. 14.00, MDK „Koszutka”, Filia „Dąb” 
przy ul. Krzyżowej 1
 – występy artystyczne uczniów XIV LO im. mjra 
H. Sucharskiego, dzieci z Przedszkola nr 82, SP nr 
17 im. T. Kościuszki, zespołu Józefinki Klubu Spół-
dzielczego „Józefinka”, 
 – pokazy Zapaśniczego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego GKS Katowice,
 – liczne atrakcje dla dzieci – m.in. dmuchaniec, 
warsztaty szycia maskotek, spektakl teatralny 
w wykonaniu Teatru Trip ze Świętochłowic, 
 – zabawa przy muzyce DJ Kamti,
 – koncert w wykonaniu Bożeny Mielnik.

Katowicka Senioriada 
– emisja 
9 czerwca, godz. 15.00
Zapisy pod numerem tel. 601 594 058.

KATOWICKA NOC MDKÓW

Poszukiwanie skrzacich skarbów
10 czerwca, godz. 19.00
Wieczorna gra terenowa u Skrzata Zaszybka 
w Domu (Kultury) dla dzieci z rodzicami. Zapisy 
w sekretariacie Filii „Dąb” i pod numerem telefonu: 
608 549 089. 

III Dębowy Piknik Rodzinny
12 czerwca, godz. 15.00 
W programie: pokazy taneczne grup trenują-
cych różne style taneczne w MDK „Koszutka”, 
Filia „Dąb” oraz lokalnych grup Carmen Dance 
Center; konkursy taneczne w kategoriach stre-
etdance oraz jazz dla chętnych uczestników; 
atrakcje dla dzieci: dmuchaniec, bramka cel-
nościowa.  

MDK
„Szopienice-Giszowiec”

ul. gen. J. allera  
tel.   

www.mdk.katowice.pl

Piknik w stylu country 
4 czerwca, godz. 10.00 
– Stajnia Industrial Horse, ul. Kocura
Wstęp wolny.

Pustynne Tajemnice I 
– orientalny spektakl 
taneczny w wykonaniu 
Suraiya Dance Academy 
4 czerwca, godz. 19.00
Rezerwacja biletów: 517  568  018 lub mailowo: 
show@suraiya.pl.

Czy piąca Królewna  
– spektakl dla dzieci 
w wykonaniu członków 
Stowarzyszenia 
Artystycznego Into-dram 
6 i 8 czerwca, godz. 8.30 i 11.30
12 czerwca, godz. 11.00 i 17.30 
Rezerwacja biletów pod nr tel. 604 513 075. 

Kwiaty D  
– warsztaty kreatywne 
dla przedszkolaków 
6 czerwca, godz. 10.00
Wstęp wolny, zapisy.

Gekon z masy papierowej 
cz. II – warsztaty dla dzieci
9 i 20 czerwca, godz. 10.00 
Wstęp wolny, zapisy.

KATOWICKA NOC MDKÓW

10 czerwca, godz. 19.00
19.00 – wernisaż wystawy fotografii abstrakcyjnej 
„Wariacje na temat” Alicji Ramus, Galeria Antrakt, 
wstęp wolny.
20.00 – nocne zajęcia w pracowni ceramicznej dla 
dorosłych, wstęp 25 zł, obowiązują zapisy. W spra-
wie zapisów kontakt tel. 32 256 84 53. 
20.00 – pracownia Grupy Janowskiej otwarta dla 
zwiedzających – zajęcia malarskie członków grupy 
w ramach Nocy MDKów, wstęp wolny, obowiązują 
zapisy. 

Biesiadna impreza Pod nóżkę  
11 czerwca, godz. 17.00 
Zapisy, bilety: 50 zł (w cenie poczęstunek).

Rozwijamy naszą wyobra nię 
– warsztaty kreatywne 
dla przedszkolaków
13 czerwca, godz. 10.00 
Wstęp wolny, zapisy.

Odbijanki – warsztaty 
kreatywne dla przedszkolaków 
28 czerwca, godz. 10.00
Wstęp wolny, zapisy.

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”, 
Filia nr 1

Katowice, ul. Obr. Westerplatte 10 tel./fax 
32 256-99-77

,,MDKowa jungla  
– czyli wymienialnik roślin 
w Szopienicach
Czerwiec

Wystawa plakatów 
1–30 czerwca
Wystawa plakatów filmowych związanych z ekra-
nizacją polskich lektur szkolnych oraz z filmami 
Lecha Majewskiego. Wstęp wolny.

,,Szopienice w kolorze ołowiu  
1–30 czerwca
Wystawa fotografii autorstwa prof. dr. hab. Witolda 
Jacykowa z okazji uhonorowania lekarki pediatry 
dr Jolanty Wadowskiej-Król tytułem doctora ho-
noris causa Uniwersytetu Śląskiego w 2021 roku. 
Wstęp wolny.

Kurs samoobrony dla kobiet  
6, 13 czerwca, godz. 12.30
Kurs prowadzi dyplomowany trener mieszanych 
sztuk walki – Krzysztof Mróz. Wstęp wolny. Obo-
wiązują zapisy.

Wycieczka 
krajoznawczo-kulturalna
10 czerwca, godz. 8.00–17.00
Wyjazd do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Koszę-
cinie, siedziby Zespołu Pieśni i Tańca ,,Śląsk” im. 
S. Hadyny 

Katowicka Noc MDKów 
10 czerwca, godz. 20.00–22.00
Artystyczne warsztaty rękodzielnicze – tworzymy 
niepowtarzalne kartki okolicznościowe.

 lat minęło  – festyn
11 czerwca, godz. 9.30
Festyn z okazji jubileuszu 65-lecia 10 Harcerskiej 
Drużyny Żeglarskiej oraz otwarcia stanicy. 

W programie m.in.: 
9.30 – Msza św. w Kościele św. Jadwigi w Szo-
pienicach,
11.00 – przemarsz z udziałem orkiestry dętej z ko-
ścioła do stanicy,
11.30 – uroczysty apel i otwarcie nowej stanicy,
20.00 – ognisko,
Miejsce imprezy: Stanica Harcerska w Szopieni-
cach nad akwenem Morawa. 
Wstęp wolny.

Widowisko poetycko-muzyczne 
Wierzyliśmy w Polskę

15 czerwca, godz. 12.00
Z okazji 100. rocznicy przyłączenia Górnego Ślą-
ska do Polski – Liceum Ogólnokształcące nr 6, im. 
J. Długosza ul. Lwowska 2. Wstęp wolny.

Uroczystość złożenia kwiatów 
pod pomnikiem Powsta ca 

ląskiego dla uczczenia 
. rocznicy przyłączenia 

Górnego ląska do Polski
20 czerwca, godz. 10.00

Dzie  Rodzica wietlicy 
rodowiskowej nr 

21 czerwca, godz. 16.30

Niedzielne spotkania 
przy bonkawie i maszketach
26 czerwca, godz. 15.00

 Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”, 
Filia nr 2

 Katowice, ul. Plac pod Lipami 1, 3-3a 10 
tel./fax 32 206 46 42

Silesia Swing estiwal 
3 czerwca, godz. 20.00 

Weekendowe warsztaty 
muzyczno-wokalne 
z zespołem aNuta
3, 4, 5 czerwca

I Dzie  Sąsiada na Kolistej
4 czerwca, godz. 13.00 

Koncert Dzieci Dzieciom 
6 czerwca, godz. 16.00 

Mała Akademia Jazzu 
7 czerwca, godz. 10.00 

Akademia Małego Naukowca 
10 czerwca, godz. 9.00, 10.00, 11.00 

Katowicka Noc MDKów 
10 czerwca, godz. 19.00 
Zwiedzanie Gawlikówki i Izby Śląskiej dla nocnych 
marków połączone z kreatywną warsztatownią. 
Wstęp wolny.

Piękno jest w Tobie cz. , 
czyli jak Cię widzą, 
tak Cię piszą, jak się czujesz, 
tak wyglądasz
12 czerwca, godz. 16.00 

W programie: 
spotkanie z autorką książek dla kobiet – Ewą Kas-
salą oraz wykład o sztuce wystąpień publicznych 
„Jak mówić, by nas słuchano”; panel poświęcony 
zdrowiu i urodzie, swap ubraniowy. 

Otwarcie wystawy Izabeli 
Rudzkiej III Powstanie ląskie. 
Odbicie czasu historii 
– malarski przekaz pejzażu 
tożsamości narodowej
13 czerwca, godz. 18.00 

Muzyczny piknik rodzinny 
ze Szkołą Muzyczną AMA A
18 czerwca, godz. 10.00 

Koncert pieśni patriotycznych 
w wykonaniu Zespołu 

piewaków Miasta Katowice 
Camerata Silesia  

19 czerwca, godz. 16.00
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MDK „Bogucice-Zawodzie”
ul. Markiefki 44a 

ul. Marcinkowskiego 13
tel.   ,   

e-mail: sekretariatmdk@
mdkbogucice-zawodzie.pl

Dział „ ogucice”

Warsztaty z projektu 
otogra czno-D więkowego 

„Bogucice–Zawodzie” 
2 i 9 czerwca, godz. 16.00 

Integracyjne warsztaty 
tworzenia ręcznika 
2 i 9 czerwca, godz. 16.30 

VI Grand Prix Miasta Katowice 
w szachach dla dzieci do lat 14 
4 czerwca, godz. 10.00 

Zajęcia szachowe dla juniora 
6, 13 i 20 czerwca, godz. 16.30

Język włoski dla dzieci 
6, 13, 20 i 27 czerwca, godz. 17.00

Zumba – zajęcia ruchowe 
współorganizowane z PAL  
7, 14, 21 i 28 czerwca, godz. 10.00 

Spektakl w wykonaniu sekcji 
musicalowej Maskarada i Flesh 
7 czerwca, godz. 18.00 
Wstęp bezpłatny.

estyn Dzielnicowy  
11 czerwca, godz. 12.00, plac Andrzeja 

Przesłuchania do konkursu
15 czerwca, godz. 18.00
Koncert Laureatów, wstęp wolny.

WI TO DZIELNIC : 

Spektakl teatralny 
„Sinobrody – nadzieja kobiet” 
24 czerwca, godz. 17.00 
Spektakl w wykonaniu Teatru Śląskiego. Bilety do 
nabycia w kasach MDK. Cena: 15 zł.

więtoja ski Piknik Rodzinny 
25 czerwca, godz. 15.00, park Bogucki 

inał Projektu 
otogra czno-D więkowego 

Bogucice–Zawodzie 
cz rwca  o z. 1 .  

Estrada dla Bajtla 
3 czerwca, godz. 17.00 

Spotkania relaksacyjno-
-muzyczne dla rodzin 
4 czerwca, godz. 17.00 

Akademia Kreatywnego Seniora  
7 czerwca, godz. 16.00 

Spotkania ze śląską tradycją 
13 czerwca, godz. 17.00 

Integracyjne warsztaty kulinarne 
14 czerwca, godz. 16.30 

Rodzinne warsztaty plastyczne 
20 czerwca, godz. 16.00 

Siłownia pamięci  – ćwicze-
nia wzmacniające pamięć 
21 czerwca, godz. 17.00 

Dział „Zawodzie”

estyn Rodzinny 
–  Zawodzia ski Dzie  Bajtla 
4 czerwca, plac przy para-

i pw. pa rzno ci o  

Warsztaty Teatru Czarnego Tła
7 czerwca, godz. 16. 0 

Popis sekcji tanecznych 
we współpracy ze stu-
diem ruchu ,,Endor na  
8 czerwca, godz. 17.30 
Wstęp wolny. 

Warsztaty „Kreatywny 
Przedszkolak z rodzicami” 
9 i 30 czerwca, godz. 17.30 

Noc Domów Kultury. 
Zawodzie kiedyś i dziś
10 czerwca, godz. 18.00 
Po warsztatach plastycznych i zwiedzaniu MDK 
zapraszamy do ogrodu na grilla – wyżywienie we 
własnym zakresie, udostępniamy ruszt. Wstęp 
wolny.

Wernisaż wystawy fotogra i 
kursantów warsztatów 
fotogra i portretowej 
18 czerwca, godz. 16.00 

W zdrowym ciele zdrowy 
duch! – ochrona skóry latem 
2 czerwca, godz. 10.00 
Warsztaty dla seniorów.

Cykl spotka  rękodzielniczych 
„Uszyte Zawodzie”
7 czerwca, godz. 17.00 

„Mamy Czas!” – spotkanie 
z zjoterapeutą dziecięcym
14 i 28 czerwca, godz. 11.00 

„Wspólne budowanie – warsztaty 
z klockami dla rodziny  
14 i 28 czerwca, godz. 17.00

Koncert w Ogrodzie 
– DANIEL LATORRE 
ORGANization Brazil  
23 czerwca, godz. 18.30 

Muzeum Historii Katowic
ul. ks. J. Szafranka 9 

ul. Rymarska , ul. Kopernika /  
tel.   

e-mail: mhk@mhk.katowice.pl
www.mhk.katowice.pl

W STAW
wystawy stałe: „Z dziejów Katowic”, „W kamieni-
cy mieszcza skiej. Codziennoś  i odświętnoś ”, 
„W kamienicy mieszcza skiej.  sąsiadów na poko-
jach i w kuchni”
wystawa czasowa: Jordan L. Rodgers „ ląsk węglem 
rysowany” – czynna do 26 czerwca 

W DARZENIA
20 czerwca – sympozjum popularnonaukowe w set-
ną rocznicę przyłączenia części Górnego ląska do 
Polski. W tym dniu prezentacja wystawy planszowej 
„Rok 1922 w Katowicach”. Po sympozjum odbędzie 
się inscenizacja historyczna w wykonaniu Teatru Gry 
i Ludzie. Program wydarzenia: www.mhk.katowice.pl.

DZIAŁ ETNOLOGII MIASTA
l. Rymarska 4

Tel. 32 3539559

W STAW  
wystawy stałe: „Wokół Mistrzów Grupy Janowskiej”, 
„  nos w doma na Nikiszu. We wnętrzu nikiszowiec-
kiego mieszkania”, „Woda i mydło najlepsze bielidło. 
W pralni i maglu na Nikiszowcu”
wystawa czasowa: „Detal na Nikiszu. Fotografia Mał-
gorzaty odzek” – czynna do 28 sierpnia 

DZIAŁ TEATRALNO-FILMOW  
l. Kopernika 11 

Tel: 32 7451728, 514499614 

W STAW
wystawa stała: „Muzeum arbary i Stanisława Ptaków”
wystawa czasowa: „Portrety subiektywne. Kadry z pla-
nu programu telewizyjnego w obiektywie Tomasza 
Szymborskiego” – czynna do 17 czerwca
wystawa czasowa: „O Wojciechu Kilarze – takty, moty-
wy, frazy” – czynna od 3 czerwca do 30 września

W DARZENIA

Silesia Press Cafe
9 czerwca, godz. 18.00 
Spotkanie z Marianną Dufek i Tomaszem Szymbor-
skim – poprowadzi Maria Trepińska.

Okno na muzykę
23 czerwca, godz. 18.00
Koncert interpretacji ruchowych muzyki w wykonaniu 
studentek I i II roku studiów licencjackich specjalności 
rytmika Akademii Muzycznej w Katowicach pod kie-
runkiem dr Anny Lipiec.

Wernisaż wystawy 
„O Wojciechu Kilarze 
– takty, motywy, frazy
29 czerwca, godz. 17.00 

Prelekcja Awangardowy okres 
twórczości Wojciecha Kilara  
29 czerwca, godz. 17.30
Poprowadzi dr hab. Wojciech Stępień – wykładowca 

Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycz-
nej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Spotkanie z cyklu „Przyjaciele 
Barbary i Stanisława
30 czerwca, godz. 18.00 
Fragmenty recitalu „Takiej miłości Wam życzę” za-
śpiewa Marta Tadla, z towarzyszeniem Radosława 
Michalika.

RODA DLA SENIORA W M K
22 czerwca, godz.16.00
Jarosław Babuchowski „Początki i rozwój katowickie-
go węzła kolejowego w latach 1846–1914 w świetle 
industrializacji na Górnym Śląsku
Zwiedzanie z przewodnikiem:
15 czerwca, godz. 15.00, MHK, 
ul. ks. J. Szafranka 9
wystawy stałe „W kamienicy mieszcza skiej. Codzien-
noś  i odświętnoś ” oraz „W kamienicy mieszcza skiej. 

 sąsiadów na pokojach i w kuchni”, cena: 8 zł/osoba.
8 czerwca, godz. 13.00, Dział Etnologii Miasta, 
ul. Rymarska 4 – wystawy stałe „Wokół Mistrzów 
Grupy Janowskiej”, „  nos w doma na Nikiszu. We 
wnętrzu nikiszowieckiego mieszkania”, „Woda i my-
dło najlepsze bielidło. W pralni i w maglu na Nikiszu”, 
cena: 8 zł/osoba. 
8 czerwca, godz. 12.00, Dział Teatralno-Filmowy, ul. 
Kopernika 11 – wystawa stała „Muzeum arbary i Sta-
nisława Ptaków”, cena: 5 zł/osoba.

Oglądanie lmów
 cz rwca  o z. 13.  ział a ral-

no-Filmowy, ul. Kopernika 11 
filmy: „Wielobarwna arbara Ptak – benefis”, „Kronika 
rodzinna i towarzyska”, „Oskarowe kostiumy arbary 
Ptak” w ramach zwiedzania wystawy stałej „Muzeum 

arbary i Stanisława Ptaków”. dział w cenie biletu na 
wystawę stałą: 5 zł/osoba.

Warsztaty dla seniorów Witraż
8 czerwca, godz. 11.00, MHK, 
ul. ks. J. Szafranka 9
Cena: 8 zł/osoba.

Muzeum Śląskie
ul. T. Dobrowolskiego 

tel.    
www.muzeumslaskie.pl

OPROWADZANIA A TORSKIE

Arcyświątkarz, powsinoga, 
święty. Kim był Jędrzej Wowro
4 czerwca, godz. 14.00
Prowadząca: Joanna Kryszka.

Sacrum  profanum, czyli 
Koronacja Matki Boskiej 
z Łąski a Tobiasz z aniołami  
Jacka Malczewskiego
11 czerwca, godz. 14.00
Prowadzący: Andrzej Holeczko-Kiehl.

Pod nieboskłonem. 
O realności sztuki
18 czerwca, godz. 14.00
Prowadzący: Michał Burdziński.

Głusza  w weekend otwarcia. 
Spotkanie z zespołem kuratorskim
25 czerwca, godz. 14.00
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СУБОТНИК УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ЗІБРАВ КІЛЬКА ДЕСЯТКІВ 
ЛЮДЕЙ.  ЩЕ ОДНА ЧЕРГОВА ЗЕЛЕНА ЗОНА ПРИБРАНА. 
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Subotnik ukraińsko–polski zgromadził 
kilkadziesiąt osób. Kolejny teren zielony posprzątany
W Subotniku ukraińsko polskim wzi ło udział ponad 80 osób, głównie z Ukrainy, ale nie zawiodła 
te  grupka wolontariuszy z polskiej strony. fekt to prawie dwa kontenery odpadów: szkła, plastiku, 
opon i złomu oraz  co najwa niejsze  kolejny wspólnie i solidnie posprzątany teren zielony, który 
dzi ki sprzątaniu odkryli te  nasi goście. W tej specjalnej edycji akcji SprzątaMy dzielnice porządki 
w okolicach skweru nad lepiotką robiły głównie kobiety  mieszkające w akademikach w igocie 
uchod czynie z Ukrainy i ich dzieci. 

ОРЕНДА ВЕЛОСИПЕДІВ «КОЛО НА СТАРТ» 
ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ
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Wypożyczalnia rowerów „Koło na start” 
dla uchodźców z Ukrainy
W połowie maja do akademików przy ul. ranciszkańskiej, gdzie mieszkają uchod cy z Ukra-
iny przyjechała kolejna partia rowerów. Do tej pory mieszkańcy podarowali w ramach zbiórki 
ponad 90 sztuk rowerów, rowerków biegowych, hulajnóg a tak e rolki czy osprz t. Po serwisie 
w Warsztacie 77 wszystkie trafiają w dobre r ce. Dzi kujemy wszystkim darczyńcom, a tak e 
Komunalnemu akładowi Gospodarki Mieszkaniowej i  Regionalnemu entrum Informacji 

urystycznej za pomoc w zorganizowaniu zbiórki.

ДОПЛАТА ДЛЯ 
УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ 
В НЕДЕРЖАВНИХ ЯСЛАХ 
У КАТОВІЦАХ
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https: empatia.mpips.go .pl web piu
mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych
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Dopłata do pobytu 
dzieci ukraińskich 
w żłobkach 
niepublicznych 
w Katowicach

Mając na uwadze trudną sytuacj  
w jakiej znale li si  obywatele Ukra-
iny  w związku z konfliktem zbrojnym 
na Ukrainie oraz koniecznością ucieczki 
wraz  z dzie mi z własnych domów 
i własnej ojczyzny, miasto Katowice 
dofinansuje pobyt ukraińskich dzieci 
w łobkach niepublicznych. Osoby 
mieszkające w Katowicach mogą sta-
ra  si  o przyj cie dziecka do łobka 
niepublicznego dofinansowywanego 
z bud etu miasta Katowice w wysoko-
ści 600 zł miesi cznie.
Wykaz łobków niepublicznych 
na terenie miasta Katowice wraz z geo-
lokalizacją, numerami telefonów oraz do-
st pnością usług łobkowych dost pny 
jest na stronie:
https: empatia.mpips.go .pl web piu
mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych
W celu uzyskania szczegółowych infor-
macji w zakresie wolnych miejsc, wyso-
kości opłaty za pobyt dziecka w łobku 
oraz informacji dotyczących rekrutacji 
do niepublicznych łobków nale y kon-
taktowa  si  bezpośrednio  z przedsi -
biorcami prowadzącymi placówki opieki 
nad dzie mi pod numerami telefonów 
wskazanych w powy szym linku. 

ЗМІНА 
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 
ПУНКТУ ВИДАЧІ НОМЕРА 
PESEL
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Zmiana lokalizacji
punktu nadawania 
numerów PESEL
Od 23 maja numery P S  uchod com 
z Ukrainy są wydawane w punkcie przy 
ul. Pocztowej 5. miana ma związek ze 
zmniejszającą si  liczbą wydawanych nu-
merów P S  uchod com z Ukrainy. 

umer P S  mo e otrzyma  ka dy 
obywatel Ukrainy, który przybył po 24 
lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio 
z Ukrainy, w związku z działaniami wo-
jennymi, i zło y wniosek do dowolnego 
urz du gminy. y zło y  wniosek ko-
nieczne jest posiadanie przy sobie do-
kumentu, który potwierdzi dane podane 
we wniosku i to samoś  osoby składa-
jącej wniosek. Je eli ktoś nie posiada 
takiego dokumentu, mo e zło y  wnio-
sek pod rygorem odpowiedzialności 
karnej. iezb dne jest tak e kolorowe 
zdj cie na papierze fotograficznym 
w rozmiarach 35  45 mm szerokoś   
wysokoś . Wydanie tego dokumentu 
jest bezpłatne. umer P S  zostaje 
nadany na miejscu.
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ROWER

Międzynarodowy 
Wyścig Kolarski 
„Solidarności” 
i Olimpijczyków

W środę 29 czerwca ulicami południowej 
części Katowic (Kostuchna, Piotrowice, 
Brynów) przejadą zawodnicy Międzyna-
rodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidar-
ności” i Olimpijczyków.

Meta zawodów zlokalizowana będzie 
na terenie Doliny Trzech Stawów, dekoracja 
zwycięzcy pierwszego etapu planowana jest 
na godz. 13.30. Zachęcamy do kibicowania. 
Szczegóły na www.wyscig.com.pl  (RED)

BIEGNIJ Z NAMI
Pobiegnij dla Aniołów!
Biegnij i pomagaj! Zabierz przyjaciół, 
rodzinę, zróbcie sobie marsz, szybki 
spacer, bieg i dzielcie się dobrem z po-
trzebującymi dziećmi! Odliczamy dni 
do tegorocznej III już edycji Charyta-
tywnego Biegu TAURON BIEGNIJ DLA 
ANIOŁÓW! 
W tym roku połączony z całodniowym 
Piknikiem Rodzinnym z okazji Dnia 
Dziecka, podczas którego organizowane 
będą zabawy ruchowe, plastyczne i aktyw-
ności dla dzieci. Wydarzenie odbędzie się 
w parku Kościuszki (miejsce zbiórki przy 
pomnik u T. Kościuszki) 5 czerwca w godz. 
10.00–15.00. 

Więcej na anioly24.pl/biegnij-dla-aniolow/.

Pobiegnij, by uczcić 
pamięć bohaterów!
Przed nami kolejna edycja Biegu Bohaterów 
– 19 czerwca chętni przebiegną 4,2 km uli-
cami Katowic, by uczcić pamięć bohaterów 
naszego regionu.

Bieg upamiętni 100. rocznicę przyłą-
czenia części Górnego Śląska do Polski. Nie 
bez powodu wybrany został właśnie ten ter-
min. 20 czerwca 1922 roku tłum na moście 

w Szopienicach z radością witał Wojsko Pol-
skie wkraczające na Śląsk. Tego dnia żołnie-
rzy przywitali m.in. wojewoda śląski Józef 
Rymer, Wojciech Korfanty, a także rzesza 
mieszkańców Śląska. Podczas uroczystości 
odegrano m.in. hymn narodowy i „Rotę” 
Marii Konopnickiej.

100 lat później zapraszamy na bieg 
upamiętniający to wydarzenie. Przygoto-
wano trasę o symbolicznej długości jed-
nej dziesiątej maratonu, która prowadzić 

będzie od Pomnika Powstańców Śląskich 
w Katowicach do mety zlokalizowanej 
w Parku Śląskim przy skwerze Powstań 
Śląskich. Bieg Bohaterów jest imprezą za-
równo dla doświadczonych biegaczy, jak 
i tych, którzy buty treningowe wkładają 
tylko od święta. Tym razem nie liczy się 
czas, a sam udział i pamięć o dawnych wy-
darzeniach.  (RED)

Więcej: biegbohaterow.pl

Bieg upamiętnia 
szopienickiego 
olimpijczyka
Już po raz ósmy odbędzie się Bieg im. Ja-
nusza Sidły, który na dobre wpisał się 
w kalendarz imprez biegowych w regionie. 
Wydarzenie ma upamiętniać najwybitniej-
szego polskiego oszczepnika w historii tej 
dyscypliny – pochodzącego z Szopienic 
wicemistrza olimpijskiego z Melbourne 
(1956), trzykrotnego medalistę Mistrzostw 
Europy oraz wielokrotnego mistrza Polski 
w rzucie oszczepem. Bieg ma także akty-
wizować, promować aktywny styl życia, 
dzielnicę oraz Katowice.  W tym roku mia-
steczko biegowe znajdować się będzie przy ul. 
Korczaka 13. Uczestnicy mają do wyboru dy-
stans 5 czy 10 km w biegu lub nordic walking. 
Do biegu zachęcają inicjatorzy całego przed-
sięwzięcia: – W naszym biegu biorą udział 
biegacze w różnym wieku i to pokazuje, że bie-
gać każdy może. Z roku na rok przybywa co-
raz więcej uczestników, a impreza cały czas 
się rozwija – mówi Piotr Łączniak ze Sto-
warzyszenia W Kręgu Natury. – Cieszymy 
się, że przyjeżdżają do nas ludzie nie tylko 
z naszego regionu, ale i z zagranicy. Jeśli ktoś 
ma ochotę sprawdzić, jak wyglądają Szopienice 
z innej perspektywy to zapraszamy na nasz 
bieg. Tegoroczna edycja odbywa się 19 czerwca, 
a zapisy wciąż trwają.  

Informacje na: facebook.com/
biegjanuszasidly

PIŁKA NOŻNA

Dziewczyny z UKKS Katowice rządzą na boisku
Milena Jeziorek, Laura Winkler, Janina 
Schmidt, Nadia Oślislok, Maja Erynkwajt,  
Nicola Gałuszka, Laua Kosno, Antonina 
Dzierżęga, Milena Dyrszka, Zosia Michno, 
Dominika Cebula, Michalina Elżbieciak, 
Lena Przyborowska – zapamiętajcie ten 
skład, bo jeszcze może być o nim głośno.
W maju na boisku Rapid odbył się jeden 
z półfinałów Mistrzostw U13 dziewcząt. 
Gospodarzem była drużyna UKKS Ka-
towice. Po ciekawych i emocjonujących 
spotkaniach awans do finału MP U13 
wywalczyła drużyna Ślęzy Wrocław oraz 
UKKS Katowice. Piłkarki trenera T. Na-
wrockiego i A. Gałuszki były najmłodszym 
zespołem w turnieju. Można śmiało powie-
dzieć, że młode katowiczanki zagrały naj-
lepszą piłkę w całym turnieju!

Kolejny sukces przyszedł kilka dni póź-
niej. Dziewczynki w kategoria U10 oraz 
U12 zostały mistrzem województwa ślą-
skiego „Z podwórka na stadion o Puchar 
Tymbarku”, tym samym uzyskując prawo 
gry w wielkim finale, który odbędzie się 
w Warszawie 11–14 czerwca.

W pierwszym dniu turnieju UKKS 
Katowice wystartował w kategorii U12, 
wygrywając wszystkie mecze. W finale 
podopieczne trenera Nawrockiego wygrały 
pewnie z Mitechem Żywiec 8–1. Królem 

strzelców imprezy została Nicola Gałuszka. 
Katowiczanki strzeliły 70 bramek, tracąc 
zaledwie dwie.

W drugim dniu do rywalizacji przystą-
piła kategoria U10. Dziewczyny podobnie 
jak starsze koleżanki nie zanotowały żadnej 
porażki. W finale rozgromiły drużynę RAP 
Rybnik 13–0. W całym turnieju strzeliły 69 
bramek, tracąc jedną. Najlepszą zawod-
niczką turnieju została Maja Gąsior.

W trzecim dniu młode piłkarki prze-
grały finał w rzutach karnych 2–1 z  SP 
Rydułtowy, w meczu widniał wynik 1–1. 
Najlepszą zawodniczką turnieju została 
Weronika Jarnot.

W wielkim finale turnieju  „Z Podwórka 
na stadion o Puchar Tymbarku” katowi-
czanki będą reprezentować Górny Śląsk 
w kategorii U12 i U10. 

(JG)
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ŚWIETNY SEZON

Sukcesy GieKSy napawają optymizmem
Wspieranie sportu to inwestycja, ale 
i promocja dla miasta. Sportowa marka 
Katowic – wielosekcyjny GKS Katowice 
osiągając coraz lepsze wyniki sporto-
we, jest inwestycją, która w tym sezonie 
sportowym zrealizowała wszystkie po-
stawione sobie cele.
– Wspieranie przez miasto Katowice 
GKS-u wynika z przyjętej przez Radę Mia-
sta „Strategii Rozwoju Sportu”. To GKS jest 
w niej określony jako sportowa marka Ka-
towic. Budowa silnego i stabilnego klubu 
wielosekcyjnego jest projektem wieloletnim, 
który ma przynosić korzyści wizerunkowe 
miastu. Ważnym elementem działania spółki 
jest także szkolenie dzieci i młodzieży.  Li-
czymy, że rozwój wielosekcyjnego klubu 
oraz budowa stadionu przyczynią się do 
wzmocnienia marki GKS Katowice, co 
pozwoli przyciągnąć sponsorów, którzy 
przejmą na siebie koszty funkcjonowania 
klubu – mówi Bogumił Sobula, pierwszy 
wiceprezydent Katowic i dodaje, że mijający 
sezon napawa optymizmem i jest zasługą 
sprawnego zarządzania klubem.

Powołanie Marka Szczerbowskiego 
na prezesa klubu w 2019 roku było także 
momentem postawienia celów dla po-
szczególnych sekcji. Tegoroczny sezon to 
dla wszystkich sekcji GKS Katowice sezon 
z sukcesami. – Jesteśmy dumni, że hoke-
jowa drużyna zdobyła pierwsze od 52 lat 
Mistrzostwo Polski. To ogromny sukces! 
To możliwość dużej promocji dla mia-
sta. Od samego początku powtarzaliśmy, 
że chcemy budować klub miasta i na suk-
cesy przyjdzie czas. Dzisiaj możemy się 
nimi chwalić. Dziękuję prezesowi Mar-
kowi Szczerbowskiemu za prowadzenie 
GieKSy po trofea – mówi Waldemar Boja-
run, wiceprezydent Katowic.

Najważniejszym sukcesem oczywiście 
jest wywalczenie Mistrza Polski w hokeju 
na lodzie, ale i pozostali zawodnicy i zawod-
niczki mają za sobą świetne sezony. 

Poniżej podsumowanie występów wy-
stępów drużyn wielosekcyjnego GKS-u Ka-
towice w sezonie 2021/2022

okej na lodzie
Hokejowa drużyna GKS-u Katowice zdo-
była mistrzostwo Polski, pokonując w fina-
łowej serii sezonu Re-Plast Unię Oświęcim. 
Tym samym GKS, prowadzony przez Jacka 
Płachtę - wychowanka klubu, wrócił na mi-
strzowski tron w hokeju na lodzie po raz 
pierwszy od 1970 roku i uzyskał kwali-
fikację do występów w najbliższej edy-
cji Hokejowej Ligi Mistrzów. Hokeiści 
GKS-u stanowili też ważne ogniwa repre-
zentacji Polski, która wygrała niedawne mi-
strzostwa świata dywizji 1B i awansowała 
na zaplecze elity.

Siatkówka
Siatkarze GKS-u pod wodzą trenera Grze-
gorza Słabego, rodowitego katowicza-
nina, rozegrali historyczny sezon i po raz 

pierwszy awansowali do fazy play-off Plu-
sLigi, gdzie rywalizowali z klubowymi 
mistrzami Europy, Grupą Azoty ZAKSĄ 
Kędzierzyn-Koźle. To ogromny sukces 
siatkarskiego GKS-u. Powołania do se-
niorskiej reprezentacji Polski doczekał się 
młody przyjmujący siatkarskiej GieKSy Ja-
kub Szymański.

Piłka nożna mężczyzn
Po wywalczonym przed rokiem awansie, 
drużyna przystąpiła do rozgrywek 1 Ligi 
jako beniaminek z zadaniem utrzymania 
się na tym poziomie. Cel został osiągnięty 
na trzy mecze przed końcem sezonu. Osta-
tecznie piłkarze GKS-u zakończyli sezon 
na 8. miejscu w tabeli, najwyższym spo-
śród wszystkich drużyn z wojewódz-
twa śląskiego.

Piłka nożna kobiet
Piłkarki zajęły czwarte miejsce 
w tabeli. To najwyższa lokata piłkarek 
w historii ich występów w najwyższej 
klasie rozgrywkowej.

Wasko etman GKS Katowice – szachy
W ostatniej edycji drużynowych mistrzostw 
Polski w szachach klasycznych drużyna WA-
SKO Hetmana GKS-u Katowice zajęła dru-
gie miejsce. Występ klubu w pierwszej edycji 
Ekstraligi w szachach szybkich zakończył 
się zdobyciem brązowych medali. Ostatnie 
miesiące były wielkim popisem umiejętności 

reprezentującego Hetmana GKS Jana-Krzysz-
tofa Dudy, który został wicemistrzem świata 
i mistrzem Europy w szachach błyskawicz-
nych, ponadto jako pierwszy Polak w historii 
wygrał Puchar Świata. W drugiej połowie maja 
Duda zapewnił sobie triumf w rozgrywanym 
w Warszawie turnieju z cyklu Grand Chess 
Tour w szachach szybkich i błyskawicznych.

LICZBY GIEKSY
400 piłkarzy, 80 piłkarek, 100 hokeistów 
i 40 tenisistów – szkolonych jest w Akademii 
Młoda GieKSa. Znajdują się pod opieką 
32 trenerów piłki nożnej, 7 trenerów hokeja 
i 2 trenerów tenisa ziemnego.
717 – tylu przedszkolaków zapisanych jest 
na zajęcia zabawowo-sprawnościowe Ser-
duszko GieKSy
620 – tyle dzieci objętych jest szkoleniem 
w Wielosekcyjnej Akademii Młoda GieKSa
52 – tyle lat czekaliśmy na odzyskanie przez 
hokeistów GKS-u Katowice tytułu mistrza Polski

41 – tylu trenerów szkoli dzieci w Wielo-
sekcyjnej Akademii Młoda GieKSa
8 – takie miejsce w rozgrywkach Fortuna 
1 Ligi zajęli piłkarze GKS-u. Najwyższe 
spośród wszystkich drużyn z wojewódz-
twa śląskiego
4 – takie miejsce w rozgrywkach Ekstra-
ligi zajęły piłkarki GKS-u. To najwyższa 
lokata w historii tej drużyny.
1 – pierwszy historyczny awans siatkar-
skiego GKS-u Katowice do fazy play-off 
PlusLigi
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