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Sieć wypożyczalni rowerów
W Katowicach zainaugurowano nowy sezon
funkcjonowania miejskiej sieci wypożyczalni
rowerów. W tym roku powstało aż 30 stacji
z 244 rowerami. W tym roku miasto wyda
6 mln zł na utworzenie 11 km nowych dróg
rowerowych. W tym roku Katowice utworzyły
największą sieć stacji w województwie.
Stolica województwa śląskiego należy do
ogólnopolskiej czołówki miast rozwijających
sieci rowerowe.
Więcej – s. 3

Stadion miejski
powstanie w 2021 roku

Mieszkanie Plus

w Katowicach nabiera tempa
W przyszłym roku ruszy budowa 500 mieszkań na Nikiszowcu

K

luczowe
dokumenty
umożliwiające realizację programu Mieszkanie Plus w Katowicach podpisali w kwietniu
przedstawiciele władz Katowic, BGK Nieruchomości oraz Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
(KTBS).
Przypomnijmy, że w październiku 2016 r.
w Katowicach – jako pierwszej gminie w Polsce – podpisane zostało przez Marcina Krupę,
prezydenta Katowic oraz Mirosława Barszcza,
prezesa BGK Nieruchomości porozumienie
dot. budowy mieszkań w ramach rządowego
programu Mieszkanie Plus. W stolicy Śląska
program Mieszkanie Plus oficjalnie zainaugurowali premier Beata Szydło, wicepremier
Mateusz Morawiecki, minister budownictwa

Andrzej Adamczyk oraz prezydent Marcin
Krupa.
Podpisane w zeszłym miesiącu dokumenty stanowią uszczegółowienie porozumienia
z października i są podstawą do rozpoczęcia
prac nad inwestycją. – Już niebawem będziemy mogli zaoferować w Katowicach doskonale zaprojektowane i skomunikowane z centrum mieszkania czynszowe, dostępne także
dla słabiej uposażonych rodzin – powiedział
Bartłomiej Pawlak, członek zarządu BGK Nieruchomości S.A.
Prezydent Marcin Krupa podkreślił, że
program Mieszkanie Plus doskonale wpisuje się w strategię rozwoju miasta. – Katowice przyciągają nowych mieszkańców wysoką
jakością życia i atrakcyjnymi miejscami pracy. Uzupełnieniem tego musi być dobra oferta

mieszkaniowa. Dlatego cieszę się, że to właśnie w stolicy powstającej ponad dwumilionowej metropolii tak wiele osób znajdzie nowe
lokum. Mieszkanie Plus to rozwiązanie atrakcyjne dla obecnych i przyszłych mieszkańców
naszego miasta, dla młodych ludzi, dla rodzin.
Program będzie impulsem dla osób, które już
wybrały Katowice jako miejsce pracy – by tutaj także zamieszkały, założyły rodziny, wychowywały dzieci – mówi prezydent Katowic.
Mieszkania zostaną wybudowane na obszarze położonym przy ul. Górniczego Dorobku o powierzchni 54 240 m2. Ze strony miasta
Katowice do udziału przy realizacji tego projektu została wskazana spółka miejska KTBS.

Przed rozgrywkami rundy wiosennej
w 2021 roku ma powstać stadion miejski
w Katowicach. Powstanie u zbiegu ulic
Dobrego Urobku i Bocheńskiego. Stadion ma
pomieścić 12 tys. widzów, ale możliwa będzie
jego rozbudowa do 15 tys. miejsc. Trybuny
mają być w całości zadaszone. Wybudowane
zostaną parkingi, chodniki, elementy małej
architektury i oświetlenie, a także dodatkowe
pole treningowe dla bramkarzy o wymiarach
20 × 30 metrów. Do stadionu ma ponadto
przylegać hala sportowa z widownią na 2,5
do 3 tys. widzów.
Więcej – s. 5

Europejski Kongres
Gospodarczy
W dniach 10–12 maja miasto stanie się
europejską stolicą debaty o przyszłości
gospodarki w ramach IX Europejskiego
Kongresu Gospodarczego. Biznesmeni, twórcy
start-upów i politycy z całego świata odwiedzą
Katowice. Tematami wiodącymi podczas
dziewiątej edycji kongresu są m.in.: nowy
pomysł na Europę – przemiany polityczne
w Unii, gospodarka po Brexicie.
Więcej – s. 8

Noc Muzeów
Tegoroczna Noc Muzeów odbędzie się 20 maja.
Podczas wydarzenia będzie można bezpłatnie
zwiedzać katowickie muzea i instytucje kultury,
które przygotowały specjalny program dla
wszystkich uczestników.
Więcej – s. 16
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|Na rynku powstał pawilon restauracyjny z toaletą publiczną|

fot. s. rybok

Przebudowa rynku zakończona

Zakończyła się budowa pawilonu restauracyjnego na rynku. Na początku kwietnia uruchomiono w nim szalet miejski – bezpłatny i czynny całą
dobę. Budynek powstał na przedłużeniu ul. Mickiewicza, tworząc historyczny układ północnej pierzei. Prace realizowano od października 2015
r. Kubatura dwukondygnacyjnego budynku to 2560 m2. Obiekt składa się
z części usługowej, przeznaczonej na
gastronomię. Znajdują się w nim pomieszczenia dostosowane zarówno do potrzeb osób

niepełnosprawnych, jak i rodziców małych dzieci – mogą oni skorzystać z przewijaka dla niemowląt. Powierzchnia użytkowa wraz z toaletą
wynosi 550 m².
– Oddanie tej inwestycji oznacza zakończenie kilkuletniej przebudowy rynku, która zdecydowanie zmieniła wizerunek Katowic. Plac
Kwiatowy czy też sztuczna Rawa z palmami to
miejsca, które przyciągają tysiące katowiczan, ale
także gości rozmaitych wydarzeń odbywających
się w sercu Śląska. Wkrótce rozpocznie się procedura poszukiwania ajenta na część usługową.
Na pewno nie będzie tu gastronomii typu fast

NASZE

poprzez kosmetyczną, na hotelarskiej kończąc.
Niezwykłe lustra można również oglądać w nowo
otwartym budynku pawilonu restauracyjnego na
katowickim rynku. Jak w praktyce działa Abyss
Glass? Funkcjonuje jako lustro, ale na jego powierzchni mogą też zostać wyświetlone dodatkowe treści, w tym reklamy. W zależności od miejsca, w którym się ono znajduje, można dopasować informację pod profil konsumenta. Dodatkowo lustro potrafi dopasować reklamę do osoby,
która się w nim przegląda, ponieważ potrafi określić płeć, nastrój czy wiek osoby.
(az, mm)

|Szczyt ONZ w Katowicach?|
fot. s. rybok
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food. Zależy nam na tym, by powstało tu miejsce przyciągające mieszkańców dobrą kuchnią i
wyjątkową atmosferą. – zapowiada Ewa Biskupska, rzecznik Urzędu Miasta Katowice.
Ciekawostką są interaktywne lustra, które znajdują się w pomieszczeniach toalet. W lustrach tych można się przejrzeć, a jednocześnie
są one też nośnikiem, na którym można wyświetlić informację, film lub zdjęcie. Na pomysł
wpadł Arkadiusz Adamek, założyciel katowickiej
firmy Abyss Glass. Produkt, który wyszedł spod
ręki katowickich przedsiębiorców, podbija rynek różnych branż – począwszy od cukierniczej,

W kwietniu do Katowic przybyła delegacja Organizacji Narodów Zjednoczonych, która oceniała miasto jako potencjalnego
gospodarza szczytu klimatycznego w 2018 r. W czasie dwudniowej wizyty goście zwiedzili m.in. MCK, Spodek, NOSPR,
obiekty Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, lotnisko w Pyrzowicach. Delegaci
sprawdzali też bazę hotelową i dostępność komunikacyjną miasta.
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|Sieć wypożyczalni rowerów|

W

Katowicach zainaugurowano nowy sezon
funkcjonowania miejskiej sieci wypożyczalni rowerów. W tym roku powstało aż 30
stacji z 244 rowerami. – Katowice to miasto z każdym rokiem coraz bardziej przyjazne dla cyklistów. W tym roku wydamy aż
6 mln zł na utworzenie 11 km nowych dróg
rowerowych. Bardzo się cieszę, że sprawdza
się nasza strategia, by rowery pełniły w Katowicach funkcję zarówno rekreacyjną, jak
i transportową. Pokazują to liczby – w zeszłym roku wypożyczono je u nas 38 tysięcy
razy, a do systemu wpisanych jest aż 9 tysięcy mieszkańców miasta – mówi prezydent
Marcin Krupa.

fot.ferens

Podróżując na rowerze, dbamy o zdrowie i o miasto

Dynamiczny rozrost sieci
wypożyczalni
Sieć wypożyczalni rowerów w Katowicach dynamicznie się rozrasta. W 2015 r. funkcjonowały trzy testowe wypożyczalnie, a w zeszłym
roku było ich już 11 – w tym jedna sponsorska.
W tym roku, mając 30 stacji, Katowice utworzyły największą sieć w województwie śląskim.
Stolica województwa śląskiego należy do ogólnopolskiej czołówki miast rozwijających sieci
rowerowe. W kraju jest ich niewiele ponad 30.
Warto dodać, że inne miasta, m.in. Gliwice,
Tychy czy Sosnowiec podjęły decyzję o utworzeniu sieci wypożyczalni rowerów. Dzięki
temu wkrótce będzie można podróżować po
całej aglomeracji rowerem miejskim.
W tym roku miasto utrzymało 10 zeszłorocznych lokalizacji wypożyczalni oraz otwarło nową w Bogucicach. Kolejnych dziewięć
zostało wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, a 10 następnych powstało jako tzw. stacje sponsorskie.
– Z punktu widzenia miasta komunikacja rowerowa jest niezwykle istotna, bo

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

przyczynia się do obniżenia emisji niekorzystnych gazów. Stacje, które już teraz gęsto pojawiły się na terenie Katowic, wyznaczają kierunki rozwoju nowej infrastruktury – mówi
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

Współpraca z biznesem
W tym roku aż 10 wypożyczalni rowerów to
tzw. stacje sponsorskie. – Widzimy, że współpraca miasta Katowice z biznesem, uczelniami
czy centrami handlowymi ma wymierny efekt
dla naszych mieszkańców – zaznaczył Marcin
Krupa i podziękował partnerom biznesowym
za otwartość i przyjęcie zaproszenia do współtworzenia sieci rowerowej w Katowicach.
W Katowicach udział podmiotów prywatnych w organizacji i finansowaniu systemu roweru miejskiego jest największy w Polsce –
mówi Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike
Polska, operatora systemu. – Prywatni przedsiębiorcy nie tylko widzą korzyści marketingowe wynikające ze sponsorowania konkretnych stacji. Chcą również partycypować w dążeniu władz miasta do uczynienia z Katowic
jeszcze lepszego miejsca do życia. City by Bike
to system, który już trzeci rok z rzędu jest rozbudowywany. Sądzę, że to jeszcze nie koniec,
że Katowice nadal będą utrzymywały pozycję
rowerowego lidera w regionie.

6 mln zł na nowe drogi
rowerowe
W tym roku w Katowicach zostanie zmodernizowanych 40 km ścieżek rowerowych, czyli
dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Dodatkowo, w latach 2016–2019 na projekt „Podstawowa sieć infrastruktury rowerowej w Katowicach”, którego celem jest połączenie każdej
dzielnicy drogą rowerową z centrum miasta,

wydanych zostanie blisko 16 mln zł. W 2017
roku powstanie około 11 km dróg rowerowych za ok. 6 mln zł. Kwota ta nie uwzględnia
infrastruktury budowanej w ramach innych
pozycji budżetowych oraz nakładów na odnowienie tras, a także bieżące utrzymanie infrastruktury rowerowej. Przykładowe planowane
tegoroczne realizacje to:

odnowienie tras rowerowych: nr 3 – niebieska (15,5 km), nr 101 – czarna (18 km), nr
153 – zielona (5,5 km);
przebudowa skrzyżowania ulic: Kościuszki, Szeligiewicza, Poniatowskiego;
połączenie infrastruktury rowerowej na
ul. Medyków z węzłem przesiadkowym Ligota.
(red)

|LOKALIZACJE STACJI|
Stacje miejskie – 11
al. Bolesława Krzywoustego - wschodnia cześć od rondka (przy WSZOP)
al. Henryka Pobożnego – koło stawiku przy Lidlu
al. Księżnej Jadwigi – przy szkole
plastyczno-muzycznej
Strefa kultury obok NOSPR – parking
Dolina 3 Stawów – parking od ul.
Francuskiej
Rynek koło CIT
pl. Sejmu Śląskiego – przy przystanku
od Jagiellońskiej
Załęże – Skwer s. Barei
Biblioteka Śląska – przy parkingu
Park Kościuszki – główne wejście od A4
Bogucice przy szpitalu
Stacje miejskie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 9
6 stacji powstanie w Ligocie-Panewnikach w ramach projektu „Rower miejski
dla Ligoty i Panewnik”, który uzyskał 1 196
głosów.
Kokociniec przy SP 67
Ligota Medyków
Ligota – skwer Bolesława
Szabelskiego
Ligota – dworzec PKP
Ligota – ul. Wczasowa
Zadole – przy kościele

3 stacje powstaną w PiotrowicachOchojcu w ramach projektu „Rowerem miejskim po Ochojcu, Piotrowicach i dalej…”, który uzyskał 735
głosów.
Ochojec – przy V LO
Piotrowice – przy skrzyżowaniu Jankego/Armii Krajowej
Piotrowice – przy SP 27
Stacje sponsorskie (10) – z podmiotami sponsorującymi
os. Franciszkańskie – TDJ Estate
GPP Business Park – GPP
Silesia Business Park – SKANSKA
ul. Krasińskiego 8 – Politechnika
Śląska
ul. Kraśnickiego 14 – TBS Katowice
Zawodzie – przy Saint Etienne 1
- TBS Katowice
ul. Mariacka przy skrzyżowaniu
z ul. Francuską – Murapol SA
ul. Chorzowska przy Parku Alojzego
Budnioka – Murapol SA
ul. Chorzowska – Silesia City Center
Centrum 3 Stawy
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|I Katowicki Festiwal Szkół Ponadgimnazjalnych|

Tradycją Katowic są targi edukacyjne dedykowane uczniom trzeciej klasy gimnazjum. Targi mają
przybliżyć ofertę szkół ponadgimnazjalnych i ułatwić podjęcie decyzji o dalszej edukacji. O tym, że nie jest
to łatwa decyzja, wiedzą wszyscy dorośli, ale
również młodzież bardzo poważnie podchodzi do tematu wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Dlatego też – niezależnie od doradztwa
zawodowego, które prowadzone jest w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych – zapraszamy na targi edukacyjne. Po raz
pierwszy targi wychodzą z obiektów zamkniętych w przestrzeń miasta. 19 i 20 maja zapraszamy na katowicki rynek. O godzinie 10
w piątek 19 maja Waldemar Bojarun, resortowy wiceprezydent miasta Katowice oficjalnie otworzy I Katowicki Festiwal Szkół Ponadgimnazjalnych „Sięgnij po zawód”. W piątek
do godz. 15 zapraszamy przede wszystkim katowickie gimnazja, zaś od godz. 15 do 17, podobnie jak w sobotę w godz. od 10 do 14, zapraszamy młodzież wraz z rodzicami. 30 katowickich szkół i zespołów szkół ponadgimnazjalnych będzie się prezentowało na płycie
rynku. Na scenie zaprezentują się uczniowie

fot. kcez

Sięgnij po zawód

nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych.
Miło nam też poinformować, że na uczestników I Katowickiego Festiwalu Szkół Ponadgimnazjalnych „Sięgnij po zawód” w sobotę

poszczególnych szkół. Podczas festiwalu każdy uczestnik będzie mógł nie tylko zapoznać
się z ofertą szkół, ale również porozmawiać
ze starszymi koleżankami i kolegami oraz

|Nabór 2017/2018|

|Kobieca piłka nożna|

fot. kks

Rozgrywki odbyły się pod koniec marca na
stadionie AKS Niwka Sosnowiec. Zawodniczki KKS Katowice zdobyły też indywidualne nagrody w U-10: Ula Kopacz – najlepsza bramkarka, Nicola Młynek – król strzelców. W U-8 Julia Dekarz zostaje królem
strzelców.
Dla przypomnienia KKS Katowice również w roku ubiegłym wygrał cały turniej
w kategoriach U-8 i U-10, drużyna U-10 zajęła wtedy trzecie miejsce w finale ogólnopolskim.
(red)

Przedszkola czekają na
maluchów
fot. s.rybok

Z podwórka na stadion
Drużyna piłki nożnej Kobiecy Klub
Sportowy Katowice została mistrzem
województwa śląskiego turnieju „Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku
w kategoriach dziewcząt U-8 oraz U-10.
Zespół U-10 prowadzony przez trenerów Krzysztofa Witka i Tomasza Nawrockiego pojedzie w maju do Warszawy, gdzie
będzie walczyć w finale ogólnopolskim na
Stadionie Narodowym. Z kolei rozgrywki dla najmłodszych z kategorii U-8 ostatnią fazę miały w finale wojewódzkim.

20 maja czeka jeszcze moc atrakcji w Katowickim Parku Leśnym, gdzie odbędzie się doroczny Piknik Rodzinny Ekoodpowiedzialnie. Zapraszamy!
(Wydział Edukacji i Sportu)

Do 12 maja trwa rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych
z oddziałami przedszkolnymi. W tym
roku, podobnie jak w latach ubiegłych, zwiększono liczbę miejsc dla
dzieci. Dzięki rozbudowie budynków
przedszkolnych mamy o 152 miejsca więcej niż w roku ubiegłym. MP
66 w Szopienicach będzie rekrutować dodatkowo 72 osoby, a MP 41
w Kostuchnie – aż 80. Oba projekty współfinansowane zostały z Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego.
Zarówno w pierwszej, jak i uzupełniającej rekrutacji (do 31 sierpnia), będą mogli

brać udział wyłącznie mieszkańcy Katowic.
Jeśli pozostaną wolne miejsca, to od 1 września przedszkola będą rozpatrywać też wnioski dzieci mieszkających poza Katowicami.
We wniosku o przyjęcie rodzice czy prawni opiekunowie wskazują trzy wybrane przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi - w porządku od najbardziej do najmniej
preferowanej. W przypadku nieprzyjęcia
dziecka do żadnego z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych wymienionych we wniosku, wskazane zostaną rodzicom inne oddziały, które przyjmą dziecko.
Szczegółowe informacje na temat naboru
dostępne są na stronie katowice.eu/edukacja/.
(red)
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|Budżet obywatelski|

fot. a. zmełty

Nowa arena to nowe możliwości

Z nowej Areny Wełnowiec cieszą
się wszyscy miłośnicy piłki nożnej,
a chętnych do wypróbowania murawy nie brakuje. Mieszkańcy mogą
być z siebie szczególnie dumni,
bo arena powstała wspólnymi siłami w ramach środków z budżetu
obywatelskiego.
Nowe boisko na Wełnowcu przyciąga
miłośników piłki nożnej nie tylko z sąsiedniego Gimnazjum nr 9, ale i z całej dzielnicy. Jak podkreśla dyrektorka szkoły Anna
Wątroba, obiekt ten był niezwykle potrzebny. – Poprzednie boisko było już w bardzo złym stanie. Arena Wełnowiec cieszy
się ogromną popularnością, a chętnych do

wspólnego grania nie brakuje – podkreśla
Anna Wątroba.
Uroczyste otwarcie Areny Wełnowiec
nastąpiło 31 marca. Wtedy to został rozegrany mecz otwarcia, w czasie którego zmierzyli się zawodnicy z osiedla Wełnowiec z drużyną urzędu, a wytrwałości i zaangażowania
przy tworzeniu boiska gratulował mieszkańcom wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun. – Chciałbym wszystkim pogratulować pracy, która została włożona w wybudowanie nowego boiska. To właśnie mieszkańcy tworzą miasto i stanowią o jego sile, a
budżet obywatelski jest wyjątkowym narzędziem do zmieniania przestrzeni, w której
żyjemy. Cieszę się, że mieszkańcy potrafią

się zjednoczyć przy idei, która buduje. Ta
arena, jak i cały budżet obywatelski są tego
doskonałym przykładem, bo to właśnie tutaj
ludzie organizują się wokół pewnego pomysłu i wspólnie dążą do jego realizacji – mówił Waldemar Bojarun
Projekt powstania nowego boiska na Wełnowcu wyszedł od absolwenta Gimnazjum nr
9 Dawida Walczuka. – Jestem dumna z tego,
że absolwenci naszej szkoły są tak aktywni,
działają i angażują się społecznie. To właśnie
grupa młodych zapaleńców zawalczyła o to
boisko, uzbierała podpisy poparcia i przygotowała niezbędną dokumentację – mówi dyrektorka szkoły Anna Wątroba.
Arena Wełnowiec daje powód do dumy
nie tylko inicjatorowi boiska, ale i całej lokalnej społeczności, która wspólnie działała
przy projekcie. – Nowe boisko nie powstałoby bez zaangażowania wielu osób. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy

równie intensywnie tutaj pracowali. Sam
siedem lat temu kończyłem tę szkołę. Gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że zrewolucjonizuję boisko, to pewnie bym mu nie uwierzył. Teraz wiem, jak wiele można zdziałać.
Potrzebne jest tylko zaangażowanie i czas,
który można poświęcić swoim pomysłom –
podkreśla Dawid Walczuk.
Nowe boisko to także nowe możliwości
rozwoju wszystkich sportowców z Gimnazjum nr 9. A jak podkreśla dyrektorka placówki, sukcesów wśród wychowanków szkoły nie brakuje.
– Mimo że nie jesteśmy szkołą sportową,
nasi wychowankowie mają spore osiągnięcia
w różnych dziedzinach. Ale piłka nożna zajmuje szczególne miejsce w sercach naszych
uczniów. Wierzę, że nowy obiekt zachęci kolejne osoby do aktywnego uprawiania sportu – podkreśla dyrektorka szkoły.
(Aleksandra Zmełty)

| Inwestycje |

Stadion miejski powstanie w 2021 roku
W 2021 r. przed rozgrywkami rundy wiosennej w Katowicach gotowy ma być stadion miejski. Powstanie u zbiegu ulic Dobrego Urobku i Bocheńskiego. – Możliwość realizacji przyszłego stadionu w rejonie ul. Bocheńskiego została potwierdzona badaniami geologicznymi gruntu. Okazało się, że przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych posadowienie obiektów kubaturowych na tym terenie jest wykonalne – podkreślił prezydent Marcin Krupa. Równolegle z badaniami geologicznymi prowadzono analizę uwarunkowań środowiskowych, terenowych, planistycznych i prawnych.

GieKSa” – oraz zwiększenie miejskiej bazy
sportowej, podjąłem decyzję o opracowaniu koncepcji z większą ilością boisk. Planujemy, by przy stadionie powstało sześć
pełnowymiarowych boisk piłkarskich (tj.
105 × 68 m) – niektóre będą miały naturalną murawę, pozostałe zaś nawierzchnię ze sztucznej trawy. Rozważamy zadaszenie części dodatkowych boisk. Takie rozwiązanie będzie także korzystne dla
mieszkańców poszczególnych dzielnic
Katowic, którzy obecnie dzielą się obiektami z klubami sportowymi. Chcemy, żeby
w całym mieście było więcej czasu na rozgrywki amatorów – dodał prezydent.

Dodatkowe obiekty przy stadionie
miejskim
– Mając na uwadze potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków dla szkolenia
kadry juniorów – w tym m.in. kilkuset podopiecznych Akademii Piłkarskiej „Młoda

Stadion ma pomieścić 12 tys. widzów,
ale możliwa będzie jego rozbudowa do
15 tys. miejsc. Trybuny mają być w całości zadaszone. Wybudowane zostaną parkingi, chodniki, elementy małej architektury i oświetlenie, a także dodatkowe pole

treningowego dla bramkarzy o wymiarach
20 × 30 metrów. Do stadionu ma ponadto przylegać hala sportowa z widownią na
2,5 do 3 tys. widzów.

Wielosekcyjna GieKSa
się sprawdza!

Harmonogram budowy stadionu
Harmonogram prac dla budowy stadionu
przedstawia się następująco:
do końca lipca br. – opracowanie materiałów wyjściowych dla przygotowania
konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, w tym programu funkcjonalno-użytkowego,
na przełomie 2017 i 2018 r. – rozstrzygnięcie konkursu na projekt. Jego zwycięzca uzyska prawo do wykonania dokumentacji projektowej obiektu, której opracowanie powinno się zakończyć na przełomie 2018 i 2019 r.
początek 2021 roku – planowana data
ukończenia prac budowlanych, tak by stadion miejski był gotowy do rozgrywek rundy wiosennej.

Podczas konferencji prasowej prezydent
podsumował efekty funkcjonowania wielosekcyjnej GieKSy. – Nasze sekcje piłkarska, siatkarska i hokejowa mają świetnych trenerów, odnoszą coraz lepsze rezultaty w swoich klasach rozgrywkowych.
Mam nadzieję, że piłkarze wywalczą od
dawna wyczekiwany awans do Ekstraklasy. Hokeiści po trudnym początku sezonu
także prezentowali się coraz lepiej. A wiele pozytywnych niespodzianek w Plus Lidze zrobili nam siatkarze GKS. Warto dodać, że na ich ostatnim meczu w Spodku
było ponad 5 tysięcy widzów, co pokazuje duży potencjał marki GKS – podkreślił
prezydent Marcin Krupa.

(red)
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|Centra przesiadkowe|

Komunikacyjna rewolucja
Zawodzie, Brynów, Ligota – to w tych
dzielnicach w pierwszej kolejności powstaną katowickie węzły przesiadkowe. Miasto uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych.
Na węzły przesiadkowe w Brynowie, Ligocie i Zawodziu Katowice uzyskały dofinansowanie w wysokości ponad 120 mln zł (co
stanowi 85% kosztów tych inwestycji). Kolejne zaplanowane węzły to: Sądowa, Podlesie (trwają konsultacje społeczne), Piotrowice,
Kostuchna, św. Jana. 
– W Katowicach czeka nas prawdziwa rewolucja komunikacyjna. W marcu ogłosiliśmy aż trzy przetargi na centra przesiadkowe
typu Park&Ride – na Ligocie, Zawodziu i Brynowie, a w planach mamy ich łącznie osiem.
Pozyskaliśmy także 450 mln zł dofinansowania na przebudowę DK81. Realizacja tych inwestycji, a także tworzenie nowych dróg rowerowych wraz z rozbudową systemu wypożyczalni rowerów czy kupno nowoczesnych autobusów zmieni transportowe oblicze miasta
– ruch pojazdów będzie płynniejszy, zwiększy
się ilość mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej i jednośladów. Korzyściami
dla mieszkańców będą m.in. zaoszczędzony
czas i paliwo, a także zmniejszenie hałasu – zapowiada Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Jak węzły przesiadkowe będą działać
w praktyce? Kierowca lub rowerzysta zostawia
swój pojazd na parkingu za darmo, na podstawie biletu miesięcznego komunikacji publicznej, a następnie kontynuuje podróż tramwajem, autobusem lub pociągiem w kierunku

Wizualizacja węzła Zawodzie

śródmieścia. Rozwiązanie to stawia na rozwój
przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych
systemów komunikacji miejskiej oraz promowanie mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu.

Obecnie trwa postępowanie przetargowe na budowę 3 węzłów. W przypadku węzła
na Ligocie, o którym pisaliśmy w poprzednim
numerze, do przetargu zgłosiło się 6 podmiotów. Po wyłonieniu wykonawca będzie miał

Wizualizacja węzła Brynów

12 miesięcy na realizację inwestycji. Oferty
na węzeł na Zawodziu można składać do 10
maja, a na Brynowie do 15 maja. Wybrani wykonawcy będą mieli 22 miesiące na realizację
inwestycji.
W skład węzła na Zawodziu wejdą: budynek dworca, dwa parkingi naziemne dla samochodów, wiata dla rowerów, wiaty peronowe, miejsca postojowe dla autobusów i punkty Kiss&Ride, z przeznaczeniem dla krótkotrwałego postoju do ok. 3 min oraz postój dla
taksówek. Wykonawca węzła zostanie ponadto zobowiązany do opracowania i wdrożenia
systemu dynamicznej informacji pasażerskiej,
zamontowania biletomatów oraz urządzenia
zieleni i małej architektury. Termin składania
ofert w postępowaniu minie 10 maja br. Prognozowany koszt inwestycji to ponad 64 mln
zł netto.
W Brynowie wybudowane zostaną: dwukondygnacyjny parking z 400 miejscami wraz
z systemem informacji o zajętości parkingu; jednopoziomowy parking naziemny z 52
miejscami postojowymi dla funkcji Park&Ride; przystanki, w tym zadaszone perony oraz
miejsca oczekiwania i wymiany podróżnych
typu „drzwi-drzwi”; poczekalnia wyposażona
w punkty obsługi pasażerskiej: toaletę, punkt
zakupu biletów, pełną infrastrukturą dla systemu ŚKUP, małą gastronomię i punkt zakupu prasy oraz tablice dynamicznej informacji pasażerskiej; parking dla rowerów o funkcji Bike&Ride wraz z miejscami postojowymi;
6 miejsc postojowych TAXI; 6 miejsc postojowych Kiss&Ride. Planowany koszt inwestycji
to 66,6 mln zł netto.
(red)
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|Będzie bezpieczniej |

Aż 30 nowych kamer monitoringu miejskiego zostanie zamontowanych w tym
roku w Katowicach, z czego dziewięć
w ramach realizacji wniosków z budżetu obywatelskiego. Kamery, zamontowane w 10 lokalizacjach, zostaną włączone w Katowicki Inteligentny System
Monitoringu i Analizy (KISMiA).
Warto przypomnieć, że KISMiA został
uruchomiony w sierpniu 2016 r. Koszt inwestycji wyniósł na starcie blisko 14 mln zł.
Obecnie w systemie działa 215 kamer. Jest to
najnowocześniejszy w tej skali inteligentny
system monitoringu w Polsce, który sam wykrywa kilkanaście określonych zdarzeń – np.
kolizję pojazdów, zbiegowisko czy leżącego
człowieka – i informuje o nich dyspozytorów.
Podobne systemy funkcjonują m.in. w Chicago, Rio de Janeiro i Madrycie.
– Bezpieczeństwo naszych mieszkańców
jest jednym z naszych priorytetowych zadań. KISMiA pozwala nam poprawiać bezpieczeństwo publiczne, w tym drogowe, efektywnie gospodarować zasobami ludzkimi i sprzętem Straży Miejskiej, a także sprawniej działać w sytuacjach kryzysowych. Tylko w pierwszym kwartale 2017 roku materiały z monitoringu wykorzystano w 109 przypadkach na
potrzeby policji, prokuratury, sądów i straży miejskiej. Widząc, że system monitoringu
spełnia swoje zadania, podjęliśmy decyzję o
jego dalszej rozbudowie – podsumowuje Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Ostatni kwartał pokazuje, że KISMiA pomaga w pracy Straży Miejskiej, która opierając się na informacjach dostarczanych z systemu, m.in. nałożyła 240 mandatów, zastosowała 68 pouczeń oraz wystawiła 71 wezwań
w stosunku do sprawców wykroczeń. Kamery, poza Śródmieściem i dzielnicami, są także
umiejscowione na głównych arteriach drogowych Katowic, gdzie skanują tablice rejestracyjne przejeżdżających pojazdów.

| kamery|
Szacowany koszt inwestycji wynosi
około 2,5 mln zł. Rozbudowa monitoringu obejmie:
Bogucice w rejonie ulicy Markiefki – 5
kamer (410 tys. zł),
os. 1000-lecia w rejonie ulicy Chorzowskiej – 3 kamery (250 tys. zł),
centralną część Szopienic – 3 kamery (250 tys. zł),
Strefę Kultury – 2 kamery (170 tys. zł),
rejon katedry – 3 kamery (250 tys. zł),
Giszowiec w rejonie placu Pod Lipami
– 2 kamery (170 tys. zł),
Śródmieście w rejonie ulic Mikołowskiej i Raciborskiej – 3 kamery (280 tys.
zł),
os. Paderewskiego – 3 kamery (280
tys. zł),
Janów w rejonie ulic Oswobodzenia i
Lwowskiej – 3 kamery (280 tys. zł),
Burowiec w rejonie placu Krzysztofiaka – 3 kamery (190 tys. zł).

fot. umk

30 nowych kamer monitoringu miejskiego!

Monitoring jest pomocny również w pracy
policjantów, co podkreśla nadkomisarz Tomasz
Kępa, pierwszy zastępca komendanta miejskiego Policji w Katowicach. – W ostatnim czasie
dzięki kamerom monitoringu miejskiego udało się zatrzymać sprawcę kradzieży. Na monitoringu miejskim zauważono, że na przystanku jeden z mężczyzn przeszukiwał kieszenie śpiącego
na ławce drugiego mężczyzny, a następnie przeglądał jego rzeczy i zabrał coś do swojej kieszeni.

Policjant siedzący na stanowisku kierowania natychmiast wysłał na miejsce funkcjonariuszy, a ci
złapali złodzieja na gorącym uczynku. Podczas
przeszukania znaleźli przy nim portfel pokrzywdzonego wraz z zawartością oraz jego telefon komórkowy o wartości 2 tys. złotych. 34-latek został zatrzymany. Dodatkowo okazało się, że ma
przy sobie działkę metaamfetaminy oraz inny telefon, który wcześniej również sobie przywłaszczył. Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty i grozi mu

teraz do 5 lat więzienia – podkreśla nadkomisarz
Kępa.
W najbliższym czasie w Katowicach pojawią
się kolejne kamery, które zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców. Aktualnie trwa wybór inżyniera projektu. Następnie, najprawdopodobniej
jeszcze w maju, zostanie ogłoszony przetarg na
realizację zadania. Planowane jest zakończenie
prac w ciągu roku od wyłonienia wykonawcy.
(red)
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|Europejski Kongres Gospodarczy|

Doświadczeni biznesmeni, twórcy
start-upów i politycy z całego świata
znów zjadą do Katowic. W dniach 10–
12 maja miasto stanie się europejską stolicą debaty o przyszłości gospodarki w ramach IX Europejskiego
Kongresu Gospodarczego (EEC, European Economic Congress). Organizatorzy spodziewają się rekordowej
liczby uczestników.
Wydarzenie na stałe zagościło w kalendarzu reprezentantów krajowego i europejskiego parlamentu, przedstawicieli rządów Polski
i państw Europy oraz prezesów największych
firm i biznesmenów. W tym czasie ulice, hotele, restauracje i bary Katowic zapełniają się gośćmi, a lokalni przedsiębiorcy liczą na większe
zyski. Jak wynika z ostatnich badań dr. Krzysztofa Cieślikowskiego, który co roku przygotowuje raport na temat kondycji rynku spotkań
w Katowicach, goście nocujący w mieście wydają średnio ponad 534 zł.
Katowice są współgospodarzem tego prestiżowego wydarzenia. Miasto organizuje wycieczki dla uczestników EKG. – EEC to wydarzenie bogate w jakość, ważne dla historii miasta. Cieszę się, że podczas kongresowych obrad wracamy do tematu metropolii, gdyż jesteśmy w przededniu jej stworzenia. Korzyści
płynące z EEC dla miasta – zarówno ekonomiczne, jak i wizerunkowe – są trudne do zliczenia – zaznaczył Marcin Krupa, prezydent
Katowic.

fot.s.rybok

Katowice ponownie gospodarczą stolicą Europy

i prestiżu. W ubiegłym roku wzięło w nim udział
8 tysięcy osób. Ogromne zainteresowanie udziałem w IX edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego już teraz pozwala nam szacować, że frekwencja w tym roku będzie jeszcze większa –
mówi Wojciech Kuśpik, inicjator EEC oraz prezes Grupy PTWP, która organizuje wydarzenie.
Jednak to nie liczby są najważniejsze. Co
roku do Katowic przyjeżdżają osoby mające wpływ na kształtowanie globalnej polityki i biznesu, co pozwala miastu na zaprezentowanie swojej oferty kulturalnej i inwestycyjnej. Wśród nich są przedstawiciele firm, które

Pierwsze sześć edycji kongresu odbywało się w kilkunastu salach konferencyjnych
w różnych częściach Katowic. Od 2015 r. EEC
organizowany jest w jednym miejscu – Międzynarodowym Centrum Kongresowym.
W zeszłym roku arena debat objęła również
Spodek, dzięki czemu możliwe było zwiększenie skali wydarzenia oraz zaproszenie większej
liczby gości. W tym roku organizator spodziewa się rekordowego zainteresowania trzydniowym spotkaniem.
– Europejski Kongres Gospodarczy to wydarzenie o ugruntowanej pozycji, znaczeniu

już realizują swoje projekty w województwie
i planują kolejne.
Tematami wiodącymi podczas dziewiątej
edycji EEC są m.in.: nowy pomysł na Europę –
przemiany polityczne w Unii, gospodarka po
Brexicie oraz prawdopodobieństwo innych „exitów” czy inwestowanie w czasach niestabilności –
ryzyko, bariery, odwaga, profity. Poruszane również będą kwestie dotyczące rządowego programu Mieszkanie Plus, e-sportu, transportu publicznego, kultury i rozwoju miast, dizajnu, handlu elektronicznego, jak również stałe tematy, tj.
finanse, innowacje, technologie i człowiek, górnictwo i hutnictwo, samorządność i polityka regionalna, infrastruktura, rynek zdrowia, budownictwo i nieruchomości.
Wydarzeniem towarzyszącym IX edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego będzie już
po raz drugi European Start-up Days – spotkanie twórców start-upów, inwestorów i organizacji
wsparcia biznesu. Uczestnicy będą mogli przedstawić swoje idee przed audytorium EEC. Autorzy
100 najciekawszych pomysłów na biznes zaprezentują swoje projekty w Spodku.
Organizatorzy kongresu kontynuują także projekt EEC – Liderzy Przyszłości, którego celem jest kreowanie i promowanie aktywnej postawy obywatelskiej oraz zwiększenie zaangażowania
młodych osób w życiu publicznym.
Udział w kongresie jest bezpłatny (dostępne są
również pakiety płatne), ale wymaga wcześniejszej
rejestracji na stronie www.eecpoland.eu.
(zit)
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| Na skróty przez inwestycje|

Nowe Tysiąclecie – wizualizacja

Automatyka do strefy
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna powiększyła się o teren położony w Katowicach.
Wraz z rozszerzeniem strefy realizowany będzie nowy projekt, dzięki któremu powstaną
kolejne miejsca pracy. Do KSSE włączony został obszar przy ul. Francuskiej 46. Na działce
znajduje się trzeci budynek kompleksu biurowego A4 Business Park, dzięki czemu najemcy budynku – po spełnieniu wymogów uzyskania pomocy strefowej – będą mogli liczyć

na ulgi związane z działalnością w KSSE. Z takiej możliwości skorzystała będąca najemcą
biurowca amerykańska firma Rockwell Automation, która zrealizuje inwestycję polegającą na stworzeniu 150 nowych miejsc pracy
w branży automatyki przemysłowej. Wartość
nakładów inwestycyjnych to ponad 5,5 mln zł.
Włączenia do KSSE gruntów, na których znajduje się biurowiec, dokonano właśnie z uwagi na planowaną inwestycję amerykańskiego
przedsiębiorstwa.

Kredyt, sprzedaż i budowa
Warszawski deweloper J.W. Construction zaciągnął kredyt na realizację trzeciego etapu
inwestycji mieszkaniowej Nowe Tysiąclecie.
W ramach tej fazy przedsięwzięcia planowane są trzy wielokondygnacyjne budynki – dwa
17-kondygnacyjne i jeden 11-kondygnacyjny,
w których znajdzie się 346 lokali mieszkalnych. Sprzedaż już ruszyła. Wraz z początkiem
kwietnia firma ogłosiła również oficjalny start
budowy. Obiekty powstaną przy ul. Tysiąclecia i będą położone na południe od już istniejących dwóch 17-kondygnacyjnych wieżowców wybudowanych przez dewelopera. Kredyt na realizację trzeciego etapu opiewa na
kwotę 42 mln zł i został udzielony przez Getin Noble Bank.

Startuje osiedle ogrodów
Firma Murapol z Bielska-Białej rozpoczęła
budowę kolejnego osiedla mieszkaniowego.
Inwestycja nazwana Murapol Śląskie Ogrody realizowana jest w północnej części Katowic przy ul. Bytkowskiej. Na działce naprzeciwko Best Western Premier Hotel Forum Katowice powstaną dwa budynki z 243 mieszkaniami o powierzchni od 25 do 60 m². Pierwszy etap prac ma zostać zakończony w drugim
kwartale 2018 r. i jest wykonywany przez firmę
Partner z Bielska-Białej. Sprzedaż lokali już
trwa. W ciągu 8 lat działalności na katowickim

rynku Murapol zaoferował ok. 1,4 tys. mieszkań w czterech projektach, a w przygotowaniu
ma ok. 500 kolejnych lokali. Sztandarowa inwestycja firmy to Murapol Bażantów, czyli 10etapowy projekt z 12 budynkami, w których
łącznie powstało tysiąc lokali mieszkalnych.
Łącznie na osiedlach deweloperach zamieszkało ok. 5 tys. katowiczan.

Amerykanie w Supersamie
W części biurowej domu handlowego Supersam przy ul. Skargi 6 swoje oddziały otwierają dwa amerykańskie przedsiębiorstwa. Pierwsze z nich – Jamf, zajmujący się zarządzaniem
urządzeniami firmy Apple – wynajął w budynku 1,2 tys. m² powierzchni na potrzeby zespołu programistów i testerów oprogramowania. Firma rozpoczęła już działalność. Drugim najemcą jest Groupon, oferujący klientom na całym świecie możliwość dokonywania zakupów grupowych. Biuro będzie zajmować 2,3 tys. m² powierzchni na ostatniej kondygnacji Supersamu. Amerykanie planują zatrudnić ok. 250 osób głównie do obsługi klienta. Trwa rekrutacja załogi, wymagana jest bardzo dobra znajomość języków obcych, przede
wszystkim angielskiego. Oddział ma zainaugurować działalność latem tego roku. Supersam oferuje łącznie 24,2 tys. m² powierzchni
do wynajęcia, z czego 6,5 tys. m² to przestrzeń
biurowa klasy A.
(zit)
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|Kolejna inwestycja drogowa|

W okolicy ulic Kościuszki i Kolejowej zostanie
przebudowany układ drogowy
W 2016 r. rozpoczęła się budowa
galerii Libero przy ul. Kościuszki.
Ma być gotowa w kwietniu 2018 r.
Tak duża inwestycja oznacza szereg zmian dla mieszkańców. Rozwiązania drogowe mają zostać dostosowane do zwiększonych potoków ruchu. Przebudowana zostanie ulica Kolejowa na odcinku od ul. Rzeszótki
do ul. Rzepakowej, a także ul. Kościuszki
w rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową. Ponadto, planowana jest rozbudowa skrzyżowania ulic Kościuszki – Kolejowa – Jankego i skrzyżowania ulic Kolejowa – Rzepakowa. Na skrzyżowaniach znajdą się nowe
sygnalizacje świetlne acykliczne, wzajemnie skoordynowane. Aby zapewnić bezkolizyjną relację lewoskrętną z ul. Kościuszki (jadąc od południa w kierunku zachodnim) zaprojektowano łącznicę i tunel pod
ul. Kościuszki. Na włączeniu obiektu Galeria Libero do ulicy Kolejowej wybudowane
zostanie rondo.
– Prace, które rozpoczną się za kilkanaście dni dotyczą przebudowy dróg w rejonie
ulic Kościuszki, Kolejowej, Jankego i Rzepakowej. Aby były one jak najmniej uciążliwe dla kierowców – do września wszystkie
prace prowadzone będą pod ruchem, jedynie przy zawężeniu pasów ruchu – zapowiada Bogumił Sobula, pierwszy wiceprezydent
Katowic. W ramach inwestycji powstanie
tunel drogowy, dodatkowe pasy ruchów, ciągi pieszo-rowerowe, a także przebudowana
zostanie sygnalizacja świetna. Prace te wraz
z przebudową skrzyżowania ul. Kościuszki

z Armii Krajowej z pewnością poprawią
płynność ruchu na południu Katowic – dodaje wiceprezydent.
Wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. W celu maksymalnego ograniczenia uciążliwości, w każdym etapie robót utrzymane zostaną po dwa pasy ruchu
w każdym kierunku na ul. Kościuszki, prowadzone różnymi jezdniami w zależności od stopnia zaawansowania prac. Objazdy dotyczyć będą jedynie okresowych zamknięć fragmentu ulicy Jankego po północnej stronie ulicy Kolejowej oraz fragmentu
ulicy Kolejowej pomiędzy ulicami Rzeszótki i Kościuszki.
Pierwszy objazd obowiązywał będzie od
września do października. W tym czasie dojazd do posesji nr 13 i 52 (LIDL) przy ul.
Jankego, będzie zapewniony objazdem: ul.
Kościuszki na południe od ul. Kolejowej,
następnie ul. Stalową, ul. Kolejową i ponownie ul. Kościuszki na północ. Objazd będzie
dotyczył także komunikacji miejskiej, która
nie będzie obsługiwała przystanku BrynówCefarm.
Kolejna zmiana organizacji ruchu zaplanowana jest od listopada bieżącego roku do
lutego 2018 r. Wyłączona z ruchu zostanie
ul. Kolejowa od ul. Kościuszki do nowo budowanego ronda. Poprowadzony zostanie
objazd ul. Rzepakową, a następnie ul. Kłodnicką. Komunikacja miejska będzie obsługiwała przystanek Ligota-Kolejowa jeżdżąc
objazdem przez ul. Rzeszótki.
Pierwszy etap prac rozpocznie się
w maju i potrwa do października. W tym

okresie będzie wykonywana kanalizacja
deszczowa i sanitarna w rejonie ul. Kłodnickiej do wylotu ze stacji paliw, a także będą
prowadzone prace związane z poszerzeniem
południowo-wschodniego wlotu skrzyżowania ulic Kolejowej i Jankego oraz zatoki
autobusowej wzdłuż ul. Jankego. Wszystkie

prace prowadzone będą z utrzymanym ruchem samochodowym, przy częściowych
zawężeniach pasa.
Więcej informacji o kolejnych etapach
można znaleźć na stronie www.katowice.
eu.
(red)

fot.s.rybok

|Metropolia|

Katowice w metropolii
W kwietniu prezydent RP Andrzej
Duda podpisał w Katowicach
ustawę o związku metropolitalnym
w województwie śląskim. Obecnie
trwają konsultacje społeczne dotyczące
wejścia miasta Katowice w skład
metropolii. Każdy mieszkaniec Katowic,
także poniżej 18. roku życia, może
wyrazić swoją opinię w tym temacie
drogą elektroniczną – wypełniając
formularz zamieszczony na stronie www.
konsultacje.katowice.eu, lub tradycyjnie,
czyli za pomocą formularza papierowego,
który jest do pobrania w filiach Miejskiej
Biblioteki Publicznej oraz w Biurze
Obsługi Mieszkańców (Katowice, Rynek
1). Wypełniony formularz należy wrzucić
do specjalnie oznaczonych urn. Na
głosy mieszkańców czekamy do 9 maja
włącznie.
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|temat z okładki|

Ciąg

dalszy ze

– s. 1

- Cieszę się, że to właśnie tutaj w Katowicach startuje program, który jest doskonałą odpowiedzią
na potrzeby mieszkaniowe młodych Polaków.
Pomoże on w realizacji ich marzeń o własnym
domu, który jest podstawą udanego startu w dorosłe życie. Dzisiejsze spotkanie to efekt bardzo
dobrej współpracy z samorządem Katowic. Wierzę, że realizacja programu Mieszkanie Plus rozwinie nie tylko miasto, ale i tworzącą się metropolię – mówi Grzegorz Tobiszowski, sekretarz
stanu w Ministerstwie Energii, który reprezentował stronę rządową podczas uroczystego podpisania dwóch dokumentów. Pierwszy z nich reguluje kwestie wykonania infrastruktury technicznej oraz drogowej, natomiast drugi to tzw. „Ramowa Umowa Inwestycyjna”, która określa zasady współpracy przy realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na wskazanym terenie
na potrzeby programu Mieszkanie Plus.
- Inwestorem będzie Spółka Celowa, do której KTBS przystąpi, wnosząc wkład niepieniężny w postaci prawa gruntu przeznaczonego pod
inwestycję (wcześniej przekazanego do KTBS
przez miasto Katowice) o pow. 54240 m2 – mówi
Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic, i dodaje, że podpisana umowa ramowa określa zasady realizacji inwestycji przez Spółkę Celową, zasady jej utworzenia i funkcjonowania oraz zasady wyjścia KTBS ze Spółki Celowej. Docelowy
kapitał Spółki Celowej ma być nie mniejszy niż
30 mln zł. Natomiast wartość całej inwestycji jest
szacowana na ok. 100 mln zł.

Co powstanie w Nikiszowcu?
– Zleciliśmy studiu architektonicznemu Konior Studio opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu nowego osiedla.
Została ona przez nas zatwierdzona i wymaga doprecyzowania i uszczegółowienia celem
jej realizacji – mówi wiceprezydent Bogumił
Sobula.
Planowana powierzchnia użytkowa mieszkań to około 30 tys. m2. Przy obecnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego zostanie wybudowanych około 500
mieszkań. Po ewentualnym dokonaniu zmian
w planie będzie możliwe zwiększenie liczby powstających lokali. – Wstępna koncepcja
urbanistyczna jest obecnie doprecyzowywana, ale wiemy już, że w centralnej części osiedla powstanie duża wyspa zieleni z elementami małej architektury. Chcemy, by pod względem technicznym i urbanistycznym nasze inwestycje były przede wszystkim przyjazne rodzinom i lokalnym społecznościom, a koszt
budowy pozwolił zaoferować umiarkowany
czynsz - wyjaśnił Grzegorz Muszyński, członek zarządu BGK Nieruchomości S.A.
Podczas konferencji Tomasz Konior
przedstawił wstępną koncepcję urbanistyczną nowego osiedla. - W przedstawianym dziś
pomyśle nie skupiliśmy się na projektowaniu osobnych budynków. Skoncentrowaliśmy
się na planie urbanistycznym, bowiem jesteśmy przekonani, że to urbanistyka jest tym,
co stanowi właściwą bazę do tego, by w przyszłości na sprawdzonym planie tworzyć dobrą

architekturę. W odległości około 4 km od ścisłego centrum Katowic znajduje się Nikiszowiec i Mrówcza Górka. Świetny plan Nikiszowca oparty jest o klasyczne wzorce kwartałów zabudowy, które definiują przestrzenie
publiczne i strefy mieszkańców. To była dla
nas bardzo silna inspiracja, jak myśleć o przyszłości zabudowy Mrówczej Górki w Katowicach – powiedział Tomasz Konior.

fot. a. zmełty

Mieszkanie Plus w Katowicach

Harmonogram inwestycji
W podpisanym porozumieniu miasto Katowice zobowiązało się do wybudowania drogi
ogólnodostępnej o długości 1350 m, która połączy ul. Szopienicką z ul. Gospodarczą, wraz
z chodnikiem, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem. Dodatkowo miasto Katowice wykonana kanalizację deszczową oraz
sanitarną do obsługi całej inwestycji.
- Planujemy, by najpóźniej do 31 grudnia br. uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę w zakresie realizacji części lub całości Inwestycji oraz by Spółka Celowa zawarła umowy dot. dokumentacji projektowej i wykonawstwa robót budowlanych. Roboty w terenie ruszą w 2018 roku – o szczegółowych harmonogramie będziemy na bieżąco informować. Termin ukończenia całej inwestycji to najpóźniej
48 miesięcy od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – mówi Marcin
Krupa, prezydent Katowic i podkreśla, że kolejne budynki będą sukcesywnie oddawane do
użytkowania nowym mieszkańcom.

Grzegorz Muszyński, Bartłomiej Pawlak - członkowie zarządu BGK Nieruchomości
wraz z prezydentem Marcinem Krupą.
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|Likwidacja niskiej emisji|

Dzięki programowi SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych
przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej
emisji” właściciele jednorodzinnych
budynków mieszkalnych mogą uzyskać dofinansowanie do wymiany źródła ciepła. Warunkiem uzyskania dotacji jest likwidacja dotychczasowego
źródła ciepła opalanego paliwem stałym, zabudowa nowego źródła oraz dostarczenie wraz z wnioskiem:
zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku
jego likwidacji przed 15.05.2017 r. imiennego
dokumentu zezłomowania - karty przekazania
odpadu (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki
pieców kaflowych lub trzonów kuchennych,
wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac).
zdjęcia budynku w zakresie, w jakim
planowana jest do przeprowadzenia jego
termoizolacja.

fot.m.drygas

Wymień źródło ciepła dzięki programowi SMOG STOP

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane
będą od 15 do 26 maja. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach
przy ul. Plebiscytowej 19 w godz. od 7:30 do
15:30 lub przesłać pocztą. Wnioski złożone

przed lub po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrywaniu.
W siedzibie Funduszu w Katowicach zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny, który będzie czynny od poniedziałku

do piątku od 9 do 14. Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą informacji na temat
programu.
Więcej informacji na www.wfosigw.katowice.pl.
(WFOŚiGW)

|Fundusze unijne|

|Współpraca międzynarodowa|

Otwarcie międzynarodowego 6 mln zł pozyskanych
projektu MOLOC
na usunięcie azbestu
W marcu we francuskim mieście Lille
odbyło się spotkanie otwierające międzynarodowy projekt MOLOC. Uczestniczyły w nim delegacje z Turynu, Hamburga, Suczawa i Głównego Instytutu Górnictwa wraz z przedstawicielami
miasta Katowice oraz eksperci z „Energy Cities”, partnera doradczego w projekcie. Podczas obrad przedstawiono koncepcje miasta niskoemisyjnego i oczekiwania miast w obliczu ich transformacji energetycznej. Uczestnicy delegacji mogli zapoznać
się z przykładami projektów, które zostały zrealizowane na dawnych terenach poprzemysłowych, i ocenić ich wpływ na środowisko oraz
morfologię miasta.
Głównym celem projektu MOLOC jest
opracowanie
modelowych
europejskich

działań w zakresie wspierania przechodzenia
miast na gospodarkę niskoemisyjną. Z powodu barier technicznych, ekonomicznych, prawnych, gospodarczych, społecznych i przestrzennych planowane przez miasta działania mają
znacznie mniejszy efekt ekologiczny, niż zakładano, a ich efektywność ekonomiczna jest niewielka. Polska część projektu dotyczy opracowania modelowego systemu oceny i monitorowania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”. – Jednym z efektów projektu ma
być zestaw wytycznych do opracowania spójnej koncepcji systemu monitoringu zarządzania energią w obiektach użyteczności publicznej – mówi dr Beata Urych, koordynator projektu w GIG.
(MM)

Katowice – z unijnym wsparciem – usuną azbest z kolejnych budynków będących własnością miasta:
budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Francuskiej 80,
budynku użyteczności publicznej przy
ul. Kossutha 11.
Koszt inwestycji to 10 881 277,80 zł, a wnioskowane i przyznane dofinansowanie wynosi 6
120 475,46 zł. Projekt polega na usunięciu niebezpiecznego odpadu, jakim jest azbest. Przyczyni się to do zmniejszenia zanieczyszczenia
środowiska naturalnego w Katowicach oraz do
zmniejszenia kosztów funkcjonowania budynków i poprawy jakości życia mieszkańców. Projekt będzie realizowany przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Prace zakończą się w trzecim kwartale 2018 r.

– Miasto Katowice w ramach tego konkursu otrzymało najwyższe dofinansowanie spośród wszystkich 26 wybranych projektów. Tym samym katowicki magistrat i KZGM
ma aż ponad 6 mln zł wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu mającego na celu usunięcie
z dwóch budynków materiału budowlanego
zawierającego azbest, który jest niebezpieczny
dla zdrowia. W ramach tego projektu azbest
zostanie z obu budynków usunięty oraz w bezpieczny sposób unieszkodliwiony, a starą elewację zastąpi nowa. Projekt w pozytywny sposób będzie oddziaływał na aspekt środowiskowy i społeczny rozwoju miasta – powiedziała
Małgorzata Domagalska, zastępca naczelnika
Wydziału Funduszy Europejskich.
(red)

|Walka ze smogiem|

Mieszkańcy mogą pomóc w aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej”
Katowice aktualizują dwa najważniejsze dokumenty dotyczące gospodarki
energetycznej: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe” oraz „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”
(PGN). W związku z tym Urząd Miasta

prosi o wypełnienie ankiety dotyczącej
działań planowanych bądź obecnie realizowanych na terenie miasta.
– W obszarze zainteresowania PGN
są przedsięwzięcia związane z efektywnym wykorzystaniem energii, ograniczeniem emisji, jak i wykorzystaniem

odnawialnych źródeł energii. Do przykładowych przedsięwzięć należą: termomodernizacja budynków, wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii, budowa obiektów pasywnych/energooszczędnych, wymiana urządzeń na
energooszczędne, wykorzystanie energii

odpadowej czy modernizacja sieci dystrybucyjnej – mówi Daniel Wolny, kierownik Referatu Zarządzania Energią w Wydziale Kształtowania Środowiska.
Ankieta jest do pobrania na stronie:
http://katowice.energiaisrodowisko.pl/
biezace-wydarzenia/aktualizacja-pgn
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|Remonty KZGM|

|remonty|

krawędziach attyki, przeprowadzono spoinowanie i zabiegi hydrofobizacyjne.
Końcowy efekt prac jest znakomity,
szczególnie zaś powinna cieszyć dbałość
o szczegóły. Odnowiono na przykład starą
lampę od strony podwórza, a stolarka okienna odwzorowana została na wzór pierwotnej. Ciekawostką może być fakt, że nie mając wiedzy o wyglądzie oryginalnych drzwi
wejściowych, Józef Biskup z KZGM zaprojektował nowe, inspirując się drzwiami budynku położonego naprzeciwko.
(kzgm)
fot. a. zmełty

Komunalny
Zakład
Gospodarki
Mieszkaniowej zadbał o to, by kolejny obiekt objęty jego kuratelą przywrócić do pierwotnej świetności.
Tym razem jest to wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Markiefki
64, który został wybudowany jeszcze pod koniec XIX wieku.
Dziś gołym okiem można zobaczyć, że
elewacja frontowa z cegły licowej została
profesjonalnie oczyszczona zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej. Usunięto samosiejki ze ściany attykowej, przemurowano odspojone rolki na zewnętrznych

fot. umk/rybok

Kolejny budynek odzyskuje Miasto dofinansuje remonty
zabytków
dawny blask

Prospekt organowy w kościele ewangelickim bez piszczałek

|Pomoc osobom niepełnosprawnym|

fot. umk/rybok

Bezpłatny serwis wózków inwalidzkich

Katowice wesprą finansowo prace
remontowe przy trzech obiektach
zabytkowych. Największe dofinansowanie otrzyma archikatedra pw.
Chrystusa Króla (400 tys. zł) na remont konserwatorski fragmentu elewacji północnej, wschodniej, południowej i zachodniej oraz dachów
probostwa i przybudówek. W ubiegłym roku wykonano remont konserwatorski elewacji nawy głównej i schodów od strony wschodniej oraz remont fragmentu elewacji północno-wschodniej w strefie wejścia
wraz z odwodnieniem dachu. Planowane do
przeprowadzenia w roku bieżącym prace stanowią kontynuację rozpoczętego w 2013 r.
kompleksowego remontu konserwatorskiego
wszystkich elewacji katedry.
Kwotą 210 tys. zł dofinansowany zostanie remont konserwatorski organów w
kościele ewangelickim Zmartwychwstania Pańskiego. – Organy posiadają zachowane elementy z pierwszego instrumentu z 1865 roku produkcji Carla Volkmanna. W 1922 r. instrument został rozbudowany przez firmę Wilhelma Sauera z Frankfurtu nad Odrą. W latach 80. XX wieku pewne

elementy zostały zniszczone i organy utraciły oryginalne brzmienie – mówi ks. bp. Marian Niemiec, proboszcz parafii ewangelickiej w Katowicach. Instrument ewangelickiej katedry jest jednym z niewielu zachowanych na terenie województwa śląskiego organów o charakterze romantycznym. W 2016 r.
wykonano remont konserwatorski stołu gry
(I etap). Celem renowacji i naprawy organów
jest przywrócenie ich stanu brzmienia z 1922
r. Co ciekawe, prace wykonuje firma Sauer,
która dokonała przebudowy tego instrumentu w latach 20. XX wieku. Remont ma zakończyć się we wrześniu tego roku.
Trzeci zabytek to rzeźba „Wiktoria rzucająca wieniec”, która otrzyma dotację w wysokości 55 833 zł. Rzeźba znajduje się na skwerze Katowickiego Centrum Onkologii przy
ul. Raciborskiej 27. Dzieło wykonano między
latami 1888–1911 w odlewni Carla Gustawa Hermanna Gladenbecka według projektu
Christiana Daniela Raucha. Klasycystyczna
figura przedstawia rzymską boginię Wiktorię
jako dziewczynę siedzącą na cokole. Celem
konserwacji rzeźby jest przywrócenie pełnej
wartości estetycznej i ekspozycyjnej.
(michał malina)

Stowarzyszenie Aktywne Życie zaprasza do bezpłatnego warsztatu wózków
inwalidzkich działającego w ramach
projektu „Sprawny wózek”. Zakres usług
to wymiana dętek, opon, kół przednich, podnóżków, osłon, regulacja ciśnienia opon, regulacja podstawowych ustawień (np. hamulca), doradztwo w zakresie doboru odpowiednich akcesoriów ułatwiających korzystanie

z wózka. Bezpłatna jest usługa świadczona
przez mechanika, koszt wymienianych części ponosi klient. Punkt jest czynny w każdy
czwartek w godzinach 17-20. Adres: ul. Panewnicka 363. Dodatkowe informacje: czwartek od godz. 10 do 14, pod nr tel. 501-709-112.
Projekt jest współfinansowany z budżetu miasta Katowice.
(red)
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|Ciekawi katowiczanie|

Rowerowa legenda z Katowic
Wśród cyklistów wyróżnia go to, że jeździ na rowerach historycznych. Prezentuje
je zarówno w kraju, jak i za granicą. Posiada 23 zabytkowe jednoślady i 13 młodszych.
Wszystkie są sprawne i można na nich jeździć. Sam dba o ich stan techniczny i konserwację. Trzy najstarsze rowery z jego kolekcji
to adler 1 z 1914 r., ebeco z 1925 i adler 23a
z 1926. Na ogólnopolskiej RetROWERiadzie
w Poznaniu katowicki ebeco już po raz trzeci zdobył tytuł Najstarszy Rower Produkcji
Polskiej.
W miejscu, gdzie dawniej urzędowała
krawcowa, na 15 m2 założył własne muzeum,
które w tym roku obchodzi pięciolecie swojego istnienia. Sam przeprowadził remont
i utworzył wystawę. Oprócz rowerów gromadzi wszystko, co się z nimi wiąże. – W sąsiednim pomieszczeniu kiedyś była suszarnia,
a obecnie jest mój warsztat, w którym przygotowuję m.in. swoje rowery – dodaje Wojciech Mszyca.

fot. a. zmełty

Wojciech Mszyca w tym roku skończy
70 lat. Jego pasją są jednoślady. W bloku na osiedlu Paderewskiego założył
minimuzeum techniki „M1 Cyklisty” poświęcone m.in. zabytkowym rowerom,
maszynom do pisania i produktom Nivea z pierwszej polskiej Wytwórni Specyfików Beiersdorfa PEBECO Katowice
(założonej w 1925 r.).

Pan Wojciech na rowerze jeździ od najmłodszych lat. – Mam zdjęcie z klasy 2 b z
1955 r., jadę na nim poniemiecką damką
przygotowaną przez ojca. Był to mały dziecięcy rower. Gdy w 1974 r. zamieszkałem w
Katowicach, do pracy od razu jeździłem rowerem – z osiedla Paderewskiego na katowicki rynek, gdzie pracowałem w Domu Prasy (obecnie siedziba Urzędu Miasta).

– W Katowicach przed wojną było sześć
dużych fabryk rowerów i kilka mniejszych zakładów. Mam dwa katowickie rowery – ebeco i venus. Mój ulubiony rower to 67-letnia
damka marki Adler, o trzy lata młodsza ode
mnie. Zdobyłem już na niej 10 złotych medali w Niemczech – mówi pan Wojciech.
W 2015 r. jako jedyny Polak wziął udział
w światowym zlocie zabytkowych rowerów

IVCA Rally w Solvesborgu (Szwecja). Uczestniczył w Century Ride, podczas którego trzeba przejechać 100 mil angielskich (ponad 160
km) na tzw. jednej osi. Zajęło mu to ponad 11
godzin. – W tym roku wybieram się do Karlsruhe, gdzie odbędzie się kolejny zlot IVCA,
z okazji 200-lecia słynnej „maszyny do biegania” Karla Draisa, wynalazcy tego pierwszego „roweru”. Będę jedynym Polakiem, który weźmie udział w tym wydarzeniu. Zabieram katowicki ebeco i damkę adler. Ponieważ
w tym roku obchodzę 70. urodziny, chcę z tej
okazji przejechać minimum 170 kilometrów
i 70 metrów podczas Century Ride 2017. Gdy
będę w dobrej formie, podniosę poprzeczkę
do 177 kilometrów i 77 metrów. Żeby to osiągnąć, codziennie staram się przejechać ponad 20 kilometrów.
Jak dodaje, jest bardzo dumny ze swojego miasta. Na koszulce i rowerze ma umieszczone logo Katowic i wszędzie je promuje. –
Gdy w Katowicach się coś dzieje, wsiadam
na rower i zawsze jestem – dodaje Wojciech
Mszyca.
(Michał Malina)

|zwiedzanie|
Wojciech Mszyca zaprasza wszystkich
chętnych do zwiedzania wraz z prelekcją
po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel.
605 581 537, 32 255 18 34), ul. Sikorskiego 32. Wstęp wolny!

|Mistrzowie z Katowic podbijają świat curlingu|

„To jak rozgrywka szachów na lodzie”

To był udany sezon dla członków zespołu Marlex Team ze Śląskiego Klub Curlingowego. Katowicka drużyna podczas
kwietniowych zawodów zdobyła mistrzostwo Polski. Przed nią pozostaje wciąż gra
o najwyższą stawkę – występ na mistrzostwach Europy w Szwajcarii.
– W curlingu najważniejsze są precyzja,
taktyka i zgranie drużyny. Często ta dyscyplina nazywana jest szachami na lodzie.
W czasie kibicowania curling przypominać może bilard. Obie dyscypliny podczas
oglądania mogą wydawać się długie i nudne. Ale gdy sami zagramy, zupełnie nam się
zmienia pogląd na ten sport. To właśnie w
czasie gry można się zakochać w curlingu –
mówi Michał Kozioł, członek Marlex Team
z ŚKC.
Cała
rozgrywka,
podobnie
jak
w siatkówce, podzielona jest na partie.

Najważniejsze jest to, by wygrać ich jak
najwięcej i to jak największą liczbą kamieni. Po każdej części liczone są kamienie danego koloru, które są bliżej środka.
– Curling to sport dla wszystkich,
a przygotowanie fizyczne nie jest tutaj tak
istotne, jak w innych dyscyplinach – jeśli
ktoś jest w miarę sprawny, to może grać
przez wiele lat. O wiele ważniejsze jest
zgranie drużyny i komunikacja między

zawodnikami. To typowy sport drużynowy
– podkreśla Bartosz Dzikowski z ŚKC.
W przypadku zawodów wyższej rangi, takich jak Mistrzostwa Europy, na reprezentację wybiera się najlepszą drużynę, a nie jak to
w przypadku innych sportów bywa – najlepszych zawodników.
- Gdybyśmy chcielibyśmy stworzyć drużynę z najlepszych zawodników z to musieliby oni pograć razem przynajmniej z rok, by
fot. a. zmełty

Kamień zwany popularnie czajnikiem
i szczotka – z tym kojarzy się nam curling. Ale, jak podkreślają zawodnicy Śląskiego Klubu Curlingowego w Katowicach, w tym sporcie najważniejsza jest
taktyka i zgranie całego zespołu. Mistrzowie z Katowic podbijają świat curlingu. Czy mają szansę na kolejne zwycięstwa, a Katowice – na promocję na
arenie europejskiej przez tę niezwykłą
dyscyplinę sportu?

stworzy zgrany zespół – podkreśla Bartosz
Dzikowski.
Teraz drużynę Marlex Team czeka spore wyzwanie. Zespół z Katowic będzie walczyć o prawo występu na mistrzostwach Europy w Szwajcarii. – Bardzo chcemy pojechać na te zawody, ale żeby zostać reprezentantem Polski, musimy wygrać jeszcze jeden
turniej. Dotychczas reprezentantami na zawodach byli mistrzowie Polski. W tym roku
zasady się jednak zmieniły i w październiku
rozegrany zostanie jeszcze jeden turniej kwalifikacyjny, i dopiero wtedy poznamy reprezentantów – podkreśla Michał Kozioł. – Aktualnie mało mówi się o curlingu, choć jest to
dyscyplina bardzo chętnie oglądana, również
w Polsce. Mało który sport zimowy przyciąga
aż milion widzów przed telewizory i to nawet
wtedy, gdy nasza reprezentacja nie występuje. Myślę, że fanów sportu jest całkiem sporo, więc jest też pole do popisu – dodaje Michał Kozioł.
(Aleksandra Zmełty)

W curlingu najważniejsze są precyzja,
taktyka i zgranie drużyny. Często ta
dyscyplina nazywana jest szachami na
lodzie.
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|Muzyka świata w Katowicach|

fot.organizatora

Rozgrzewki przed WOMEX-em

Dikanda

Cały świat odwiedzi w październiku Katowice, przyjeżdżając na Targi i Festiwal Muzyki Świata WOMEX. Warto się
dobrze muzycznie przygotować. Najbliższa okazja w maju i czerwcu.
WOMEX to najważniejsza w Europie impreza branżowa dedykowana muzyce świata.
Co roku do jednego wybranego miasta przyjeżdżają setki artystów, przedstawicieli wytwórni płytowych, agencji muzycznych, organizatorzy festiwali i miłośnicy world music. To
na WOMEX-ie odkrywane są nowe gwiazdy
muzyki świata, podpisywane nowe kontrakty
płytowe, a artyści dostają zaproszenia na koncerty i na festiwale.
W Katowicach WOMEX rozpocznie się 25

października i będzie to pierwszy raz, gdy to
prestiżowe wydarzenie odbędzie się w Polsce.
W naszej części Europy WOMEX udało się
zorganizować do tej pory tylko Budapesztowi.
Tysiące międzynarodowych gości to dla Katowic nie tylko prestiż, ale i wymierne korzyści,
bo każdy z nich będzie mieszkać w hotelach,
jeść w restauracjach czy robić zakupy w katowickich sklepach.
Żeby umilić oczekiwanie na to święto, Miasto Ogrodów przygotowało cykl wydarzeń Before WOMEX. 12 maja w ogrodzie
klubu Drzwi Zwane Koniem (ul. Warszawska) zabrzmi polska Dikanda. Na polskiej scenie world music to prawdziwi długodystansowcy – grają razem od 20 lat! W ich muzyce

znajdziemy nieraz odległe od siebie klimaty –
pieśni cygańskie i żydowskie, muzykę Bałkanów aż po Armenię, Gruzję, Afrykę i Indie.
Jak napisał kiedyś jeden z krytyków: „Oni nie
tylko grają na instrumentach, oni sami są instrumentami!”. Wejściówki na koncert kosztują jedynie 5 zł.
Największym wydarzeniem przed WOMEX-em będzie jednak czerwcowy Festiwal
Muzyki Świata Ogrody Dźwięków. Przez dwa
dni w podcieniach Miasta Ogrodów (pl. Sejmu Śląskiego) wystąpi 5 zespołów. Tym razem
za sprawą muzyki przeniesiemy się do Europy Środkowej i na Bałkany. Naszych południowych sąsiadów reprezentować będą zespoły
Ponk (Czechy) i Pakora (Słowacja). Z Węgier

|O Katowicach za granicą |

|edu/akcja|

Off Festival wśród 10 najlepszych festiwali
muzycznych w Europie
Katowicki festiwal został ponownie zauważony i doceniony. Tym razem o OFF
Festivalu wspomina "The Guardian",
wymieniając imprezę wśród 10 najlepszych festiwali muzycznych w Europie.
Autorzy zestawienia piszą, że mały festiwal
w Katowicach w południowo-zachodniej Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat zbudował
sobie międzynarodową publiczność, dzięki intrygującej kompilacji muzycznej. W tegorocznej edycji postawiono na artystki: piosenkarkę

przyjedzie rewelacyjna romska kapela Romanego, a kobiecy skład Madame Baheux pokaże m.in. muzykę Bośni i Hercegowiny. Polską
scenę promować będzie Karolina Cicha – muzyk i wokalistka, która ma w Polsce wielu fanów. Do Katowic przyjedzie w duecie z multiinstrumentalistą Bartem Pałygą.
Ogrody Dźwięku to najbardziej roztańczony festiwal w Katowicach – niemal każdy koncert do tej pory kończył się wspólnymi tańcami. To nie będzie jednak koniec spotkań z muzyką świata w Katowicach. 25 lipca
na osiedlu Witosa zagości Orkesta Mendoza –
wprost z gorącego południa Stanów Zjednoczonych! Więcej na miasto-ogrodow.eu.
(Łuka)

i autorkę tekstów Feist i główną gwiazdę PJ
Harvey, szwedzką piosenkarkę popową Annę
von Hausswolff i klasyczną kompozytorkę i
producentkę Annę Meredith. - Off Festival
to nasz markowy festiwal, mający międzynarodową renomę, ściągający co roku do Katowic tłumy fanów muzyki alternatywnej. Festiwal także przyczynił się do pozyskania przez
Katowice tytułu Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki. To również dowód na to, że strategia miasta polegająca na

inwestowaniu w kulturę przynosi efekty. Katowice wchodzą do elitarnego klubu miast słynnych ze swojego życia muzycznego. To powód
do dumy dla jego mieszkańców, a dla mnie
ogromna satysfakcja – mówi Marcin Krupa,
prezydent Katowic.
Podobnie brytyjski „The Telegraph” umieścił OFF Festival w zestawieniu najlepszych festiwali w Europie.
(red)

Fundacja z Pasją zaprasza do wzięcia
udziału w projekcie EDU/AKCJA. W ramach wydarzenia odbędą się warsztaty
plastyczne oparte na nietuzinkowym, autorskim programie twórczego poznania
poprzez zabawę oraz warsztaty filmowe,
podczas których uczestnicy poznają tajniki filmowania, wezmą udział w ćwiczeniach z montażu filmowego, a także stworzą film. Spacery historyczne po Dąbrówce Małej, Giszowcu, Nikiszowcu oraz Szopienicach przybliżą historię regionu, a wycieczki kulturalne pozwolą na bliski kontakt ze sztuką, historią oraz kulturą. Więcej
informacji na www.fundacjazpasja.pl.
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|wywiad|

Dobrze się tu rozmawia, dobrze się tu myśli...

pierwsze spotkanie z Felkiem, w roku 2000 na
dworcu w Katowicach. Napisał o tym zresztą
cały esej, w którym wspomina jak „pełen rozmachu, zbliżał się sprężystym krokiem, jakby odbijając się od ziemi. Jego siwe kędziory, w artystycznym nieładzie, niemal fruwały
w powietrzu. Tak czy inaczej, najważniejsze
było to, że na jego czole widniała swoista pieczęć, pilnie strzeżona marka ochronna, jaką
odcisnęła wieloletnia praca duchowa. Energicznie stanął przede mną, zdjął modne okulary przeciwsłoneczne i przedstawił się: »Jestem Netz Feliks!«. Tak właśnie powiedział,
najpierw nazwisko, po nim imię, na całym
świecie taką kolejność stosują jedynie Węgrzy i Japończycy...”. Już samo to, że Salon
jest częścią naszego domu, przyjaznego miejsca, znanego węgierskim przyjaciołom od lat,
sprawia, że dobrze się tu rozmawia. Że dobrze się tu myśli.

fot.s.rybok

W Katowicach powstał Salon Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Feliksa Netza. Z żoną wybitnego pisarza red. Beatą
Netz rozmawia Maciej Szczawiński.
MS: To nowy wątek w kulturalnej historii Katowic. Ale też naturalna kontynuacja idei i
prac już spełnionych. Czyli wspaniałego artystycznego zjawiska, któremu na imię „Feliks
Netz i Węgry”...
BN: To – jak powiedziałeś – zjawisko wpi-

sało się w moje życie. Przez trzydzieści kilka lat byłam świadkiem jego ewolucji. Już na
pierwszej randce Felek mówił o tym, że kiedy czytał jako piętnastolatek wiersze Sándora Petőfiego, dreszcz przechodził mu po plecach. W październiku 1956 recytował na apelu w auli swojego liceum w Katowicach, które właśnie przestały być Stalinogrodem, jego
wiersz „Szykujcie królom szubienicę”! A potem on i jego szkolni koledzy poszli wraz ze
studentami demonstrować pod katowickie
Radio. Poszli też oddać krew dla Węgrów,
niestety nie pobrano jej od niepełnoletnich.
Myślę, że ten dreszcz emocji był symptomem
późniejszego zauroczenia literaturą węgierską. Tajemniczy, hermetyczny język oficjalnie
należący do grupy ugrofińskich, choć nie noszący wyraźnych cech podobieństwa, od początku Felka fascynował. Podobnie jak naród
węgierski, w pewnym sensie osamotniony w
Europie. I owo poczucie inności, klęski przypisanej losowi Węgra…
Zapewne wiele razy spotykał się z pytaniem,
jak to możliwe opanować ów trudny język tak
znakomicie...

Mój mąż przyswajał k a ż d y język. Poczynając od dogłębnej analizy gramatyki, dokonywał rozbioru jego struktury, dociekał, co
się z czym łączy, co czym rządzi. Mówił, że
tłumacz literatury zna język w zupełnie inny
sposób niż na przykład tłumacz „kabinowy”.
Pisarzowi wystarczy, że rozpozna gramatykę, dotknie kultury i ma jakiś zasób słownictwa. Wówczas znajduje klucz do języka i do
literatury, którą może śledzić. Ten jego zasób słownictwa w ciągu 10 lat tak się nasycił, że pewnego ranka powiedział mi z dumą:
„Wiesz, już ich czytam bez słownika!”. Endre
Illés, Győrgy Móldowa, István Kóvacs, Gőrgy
Gőmori, wspomniany Tibor Déry... To były
nazwiska, które w tych latach wypowiadał w
domu najczęściej. Ale Déry był obecny także
poprzez nagrania węgierskiego zespołu rockowego Locomotiv GT! I poprzez piosenki z
musicalu powstałego według jego powieści.
Tibor Déry był długo dla Felka najważniejszym autorem węgierskim. Dopiero emigracyjny pisarz Sándor Márai zepchnął go na
dalszy plan.

Felek wspominał wielokrotnie moment, kiedy po raz pierwszy usłyszał to nazwisko. Był
wówczas gościem pisarza Gezy Szávaiego,
Węgra z Siedmiogrodu, w jego bukareszteńskim mieszkaniu. W rozmowie pytał Gezę,
który z pisarzy węgierskich jest jego zdaniem
niekwestionowanym autorytetem moralnym,

Obecny w trakcie inauguracji Salonu prezydent Katowic Marcin Krupa stwierdził, że pomysł od razu mu się spodobał, czemu dał
również wyraz w trakcie niedawnych obchodów Dnia Węgierskiego. Wątek podjęła Ambasador Węgier w Polsce Orsolya Zsuzsanna Kovacs i nie kryła entuzjazmu nie tylko
dla samej idei, ale również jej charakteru. To
przecież tzw. inicjatywa oddolna... W tej sytuacji mierzysz siły na zamiary czy odwrotnie?

i Geza odpowiedział bez wahania: Márai! Felek, który miał dobrą orientację w literaturze
węgierskiej, musiał powtórzyć pytanie, bo
nigdy wcześniej nie słyszał tego nazwiska....
Sándor Márai – powtórzył Geza. Otóż Márai
nie był drukowany na Węgrzech jeszcze wiele lat po wojnie. Dopiero pod koniec komunistyczne władze próbowały nawiązać z nim
jakiś kontakt, kokietując obietnicą wydania
wszystkich dzieł, co zresztą spotkało się z wyniosłym milczeniem. Dlatego pozostawały
nam jedynie antykwariaty. W końcu i mnie

Nasza idea zainteresuje
też wielu węgierskich
twórców.

udzieliła się atmosfera polowania! To była
dość droga zabawa z uwagi na ceny tych książek, ale w końcu udało się Felkowi zgromadzić dosłownie wszystko, co w swoim ojczystym języku Sándor Márai napisał. No i przez
kilka lat bezskutecznie usiłowaliśmy zainteresować jego twórczością polskie wydawnictwa. Wtedy księgarnie zarzucone już były kolorowymi tomami z Zachodu. „Kto dzisiaj
kupi Węgra?” – powątpiewali wydawcy.
Jesienią 1999 r. „Tygodnik Powszechny”
opublikował na dwóch kolumnach obszerny szkic Felka prezentujący niezwykłą parę:
Máraia i jego żonę Lolę oraz dokonany przez
mojego męża przekład fragmentów słynnego

„Dziennika 1984–1989”. Takie były początki owego – jak powiedziałeś – artystycznego
zjawiska, któremu na imię „Feliks Netz i Węgry”. . .
Niedawno Józef Hen przypomniał mi, że
rok później Jerzy Giedroyć osobiście poprosił Felka o napisanie szkicu o literaturze węgierskiej, który został opublikowany w paryskiej „Kulturze”. Myślę, że znajdę w domu
tę „Kulturę”. Ten szkic potrzebny będzie dla
Salonu…
... Salonu Polsko-Węgierskiego im. Feliksa Netza, który kilka tygodni temu powstał w
Katowicach. Mieszkający na co dzień w Budapeszcie poeta, działacz polonijny i dyplomata Konrad Sutarski ocenił, że to miejsce
może szybko stać się najważniejszym ośrodkiem polsko-węgierskiej myśli literackiej. Nie
ma bowiem sobie podobnych ani u nas, ani
na Węgrzech. Osobiście sądzę, że przesądza
o tym w znacznym stopniu tradycja, nastrój
i przedziwna energia Waszego domu. Miejscem SPOTKAŃ był przecież zawsze…

Pisarze węgierscy chętnie do nas przyjeżdżali. Czasem specjalnie, czasem po drodze, ze
świata, czasem z Warszawy czy Krakowa. Te
spotkania miały niezwykłą aurę. Tworzyli ją
pospołu goście i gospodarz, powietrze wręcz
gęstniało od twórczych pomysłów, wizji, cytatów, metafor... Mąż był dobrze zadomowiony w węgierskiej kulturze i historii, zaskakiwał znajomością szczegółu. Niedawno barwnie o tym mówił Gábor Zsille, jeden z węgierskich pisarzy przybyłych na otwarcie Salonu. W trakcie inauguracji przypomniał też

Utworzenie Salonu jest wspólną inicjatywą
miasta Katowice i moją. Powstał jako pierwsze tego rodzaju miejsce na kulturalnej mapie
Polski i Węgier. Dyplomaci i pisarze węgierscy uczestniczący w otwarciu gorąco gratulowali dobrego klimatu i znakomitej współpracy z miastem. Myślę, że nasza idea zainteresuje też wielu węgierskich twórców. Zatem jeśli pytasz o „siły na zamiary”, mogę od razu
powiedzieć: nie jestem sama. Poza tym o programie decydować będą wraz ze mną wybitni
znawcy tematyki polsko-węgierskiej, historycy i krytycy literaccy, znawcy związków kulturowych obu krajów. Jest wśród nich na przykład profesor Jerzy Snopek, obecny ambasador Polski na Węgrzech, któremu idea Salonu wydała się niezwykle interesująca. Pomysł
dobrze też wpisuje się w liczne działania podejmowane ostatnio w Katowicach dla umacniania polsko-węgierskiej więzi.
Fenomen Feliksa Netza, jego wszechstronność i niespożyta twórcza energia otwierają przed domem przy Barcelońskiej mnóstwo
możliwości...

Kilka spotkań w drugiej połowie roku przygotowujemy we współpracy z Towarzystwem
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. H. Sławika
i J. Antalla i ze Stowarzyszeniem KatowiceMiszkolc. Zarówno Michał Luty, jak i Adam
Łęski, prezesi tych stowarzyszeń, wspierali z całą życzliwością już sam zamysł stworzenia takiego miejsca. Krzepiące jest i to, że
wspiera nas mecenas kultury, prezes Stowarzyszenia „Libra” Stanisław Więcek. Salon się
staje i towarzyszą nam wszystkie dobre myśli
mojego męża, które kierował do węgierskich
przyjaciół i do swojego miasta.
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NOC MUZEÓW

20-21 maja

Muzeum Historii
Katowic

Ratusz dawnego
miasta Szopienice

ul. ks. Szafranka 9

ul. Wiosny Ludów 24

18.00–19.00 Koncert Schola Nativitatis
19.00–20.00 Prezentacja dr. Adama Liska nt.
Losów Gotfryda de Bouillon i zakonu bożogrobców
19.00–22.00 Warsztaty fotograficzne
20.00–20.30 Turniej rodzinny Poza centrum,
ale nie wydarzeń… Z historii katowickich dzielnic

Dział Teatralno–Filmowy,
ul. Kopernika 11
17.30 Spotkanie z operatorem i montażystą J.
Jóźwiakiem
18.30 Prezentacja sposobów na zrobienie miniteatrzyku z dziećmi
20.00 Spotkanie z Barbarą Ptak
17.00 – 22.15 Akcja plenerowa Za kulisami
przed budynkiem Działu, konkurs z nagrodami
Warsztat pracy kostiumologa czyli Internet Barbary Ptak – wystawa żurnali i wzorów strojów

Oddział Grafiki, ul. Kościuszki 41
16.00–22.00 Wystawa i odbijanie grafik J. Granowskiego

Dział Etnologii Miasta,
ul. Rymarska 4
18.00–19.30 Rodzinna gra muzealna
18.00–24.00 Rzeźby i biżuteria z węgla
18.00 Otwarcie wystawy „Podziemie Nikiszowca. Naszo gruba ! Fotografia Marka Lochera”
18.30 „Dźwięki industrialne w muzyce” – opowieść Stanisława Bromboszcza
19.00–22.00 Wielki nikiszowiecki kolaż –
warsztaty dla dzieci
19.00–21.00 Węgiel nie tylko grzeje! – warsztaty rysowania węglem dla dorosłych
19.30 „Baba łosprawio o grubie” – spotkanie z
Barbarą Szmatloch
20.15 i 22.30 „Od kopalni „Giesche” do kopalni
„Wieczorek”. 190 lat kopalni na Janowie” w 30
minut -– prelekcja Elżbiety Zacher

Kościół św. Michała
Archanioła
Park Kościuszki
17.00 i 18.00 Zwiedzanie z przewodnikiem

20.00–24.00 Wystawa „190 lat edukacji
w Szopienicach i Roździeniu”
21.00 i 22.00 Prelekcja

Kościół ewangelicki
Zbawiciela
ul. Bednorza 20
20.00–24.00 Wystawy: Kościół na starej fotografii, XIX-wieczne księgi metrykalne, Duchowni
parafii na przełomie XIX i XX wieku, zwiedzanie
świątyni z przewodnikiem, zakrystia „od kuchni”, minikoncerty organowe
21.00–22.00 Wędrówka do wnętrza kościelnych organów wraz z muzyką organową na żywo
22.00–22.30 Prelekcja multimedialna o Kościele ewangelickim
23.00–23.30 Modlitwa wieczorna w starym
stylu

Muzeum Hutnictwa
Cynku – Walcownia
ul. 11 Listopada 50
19.00–22.00 Zwiedzanie Hali Maszyn

Galeria Szyb Wilson
ul. Oswobodzenia 1
18.00–22.00 Wystawa pokonkursowa I Przeglądu Sztuki Współczesnej Nowa Awanga,
Warsztaty plastyczne dla dzieci, Strefa gier planszowych
18.30 Wernisaż wystawy „Szarańczy wędrownej”
19.00 Wernisaż wystawy Karola Sekty
20.00 Zwiedzanie Szybu Wilson

Fabryka Porcelany
ul. Porcelanowa 2
Program zwiedzania od godz. 18.00 do 24.00. W
Fabryce zagości śląski duszek BEBOK i jego bliscy znajomi.

Biblioteka ŚUM
ul. Warszawska 14
17.00–22.00 Zwiedzanie Biblioteki połączone z opowieścią o historii budynku (o każdej
pełnej godzinie)
23.00–00.30 Zwiedzanie Biblioteki połączone z opowieścią o historii budynku – z atrakcjami
17.00–1.00 Rozgrywki gier planszowych
17.00–1.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci
17.00–21.00 „Tropiciel bibliotecznych tajemnic” – rebusy dla dzieci
17.00–23.00 Cykl wykładów o zdrowiu
17.00–17.30 Film o zespole Tourette'a
„Oswoić tiki”
23.30–23.50 Pieśni z ajnfartów i salonów –
koncert gitarowo–wokalny - Grzegorz Płonka
00.00–00.30 Przedstawienie „Gusła i czary,
zaklinanie chorób”
00.00–1.00 Pomiar ciśnienia, badanie tkanki
tłuszczowej i składu ciała
17.00–1.00 Wystawy

Akademia Muzyczna
ul. Zacisze 3
18.00–24.00 Zwiedzanie stałej ekspozycji Muzeum Organów Śląskich, wystawa „Eksponaty z
magazynu”
18.00 Koncert muzyki dawnej na barokowych
organach z Przyszowej
20.00 Koncert muzyki organowej na organach
Schuke
22.00 Koncert muzyki dawnej na barokowych
organach z Przyszowej

ipn
ul. Józefowska 102
Wystawa: „Igrzyska za drutami” – sport
w niemieckich obozach jenieckich.
18.00–21.00 Wykłady
21.00–22.30 Projekcja filmu „Agent nr 1”

Śląskie Centrum
Wolności
i Solidarności
ul. W. Pola 38
17.00–19.00 Zwiedzanie miejsc związanych

z pacyfikacją KWK „Wujek”.Rezerwacja telefoniczna: 32 601 21 08
17.00–23.00 Zwiedzanie Izby Pamięci Kopalni „Wujek”, oprowadzać będą uczestnicy
strajku
18.00 i 19.00 Film „Życiorysy z bliznami”
20.00–20.30 Koncert zespołu „Pedro y
Mari”
21.00 Pokaz filmu „Lot kuli”

Dom Oświatowy bś
ul. Francuska 12
18.00 Slajdowisko fotografii A. Ławrywiańca z cyklu „Blisko nas”, ukazującego życie
codzienne społeczności żydowskiej w Katowicach.
19.30 Oprowadzenie autorskie P. Szewczyka
po wystawie w Galerii Intymnej
21.00–22.00 Spotkania w Gabinecie Alfreda
Szklarskiego. Wejścia limitowane – dla grup
do 15 osób, zapisy: tel. 32 25 54 321, e-mail:
domoswiatowy@bs.katowice.pl

Stary dworzec
ul. Dworcowa 6
12.00–19.00 Oprowadzenie kuratorskie po
wystawie 5 STACJA
16.00–19.00 „DJ set”. 7w5 (PHONO) + DJ
Positive
19.00–20.00 Wykład dr hab. Irmy Koziny na
temat starego dworca w Katowicach
20.00–23.00 Performance Katarzyny Zioło +
etiuda teatralna studentów bytomskiego Teatru
Tańca
20.00–21.00 Spektakl ruchowy „5,6,7 i” Victorii Herczek i Oscara Mafy
20.00–24.00 DJ Positive +„DJ set”. 7w5
(PHONO)
21.00–6.00 Afterparty w brzmieniu PSYTRANCE z udziałem 5 różnych wykonawców
Organizatorzy: Galeria Negatyw i Bahnhof KTW

Willa Goldsteinów
ul. plac Wolności 12a
18.00 Koncert połączony ze zwiedzaniem
Willi Goldsteinów z przewodnikiem. Wykonawcy: Zespół Śpiewaków Miasta Katowice “Camerata Silesia”, Wojciech Myrczek – wokal
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
zmian w programie. Pełen plan dostępny
jest na stronach organizatorów i stronie :
www.mhk.katowice.pl

www.katowice.eu

|
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Muzea |
Klub katowickiej filiżanki
dla dzieci – warsztaty plastyczne

26 maja, godz. 17.00

Kultura picia kawy i herbaty
– Klub katowickiej filiżanki na
Dzień Matki

26 maja, godz. 17.00

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

Wystawy czasowe
„Katowice – muzyczna metropolia”
do 20 maja
Galeria jednego obrazu: „Kobieta z nutami”
do 20 maja

ul. Szafranka 9

„Podziemie Nikiszowca
– naszo gruba! Fotografia Marka
Lochera”

Wernisaż wystawy: 25 maja, godz. 17.00,
wystawa czasowa do 3 września

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

500 lat ewangelicyzmu
z perspektywy Katowic

16 maja, godz. 15.00

Wykład otwarty w ramach Uniwersytetu III
Wieku

„Nightlife in Katowice 100
years ago” lecture for foreigners

19 maja, godz. 17.00

Wystawy stałe
W kamienicy mieszczańskiej. Codzienność
i odświętność
U sąsiadów, na pokojach i w kuchni

ul. Rymarska 4
tel. 32 353 95 59

Dni Otwarte Funduszy
Europejskich 2017

Noc Muzeów

20 maja, godz. 18.00-00.00

18–19 maja, godz. 10.00–13.00

Ligota – Spotkanie z cyklu
Podziel się historią

25 maja, godz. 15.00

Noc Muzeów

„Muzeum Barbary
i Stanisława Ptaków” – wystawa
stała

ul. Kościuszki 47
tel. 32 728 85 57

Warsztaty graficzne z Markiem
Sibinským

12 maja, godz. 16.00

Noc Muzeów

ul. Kopernika 11
tel. 32 745 17 28, 514 499 614

„Z dziejów Katowic”

tel. 32 256 18 10

|
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„Niezwykłe zdjęcie”

20 maja, godz. 18.00–22.00

„Next. Grafika
eksperymentalna” wystawa prac
Marka Sibińskiego

9 maja, godz. 11.00–15.00

do 31 maja

Przyjdź do nas z własnym kostiumem lub
skorzystaj z naszych zasobów, przebierz się,
a zrobimy Ci zdjęcie w naszych pięknych wnętrzach! Zdjęcie wysyłamy e-mailem.

„Paweł Steller – katowiczanin
z wyboru” – ekspozycja stała

Spotkanie Barbar Śląskich

17 maja, godz. 13.00

Noc Muzeów

Kościół pw. Św.
Michała Archanioła

20 maja, godz. 18.00–22.00

park Kościuszki Katowice
tel. 32 757 33 04

„Obok siebie” – wystawa
czasowa

20 maja, godz. 18.00–20.00

do 16 czerwca

Noc Muzeów

20 maja, godz. 18.00–24.00

Wystawy |
Śląsko-zagłębiowskie
szwendania okoliczne

21, 27 maja

Cykl całodniowych, bezpłatnych wycieczek
regionalnych
Informacje: pawel.graja@miastoogrodow.eu

Projekt: Byłem mieszkańcem
miasta Stalina

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

Koncert before Womex 2017
Dikanda

Miasto Ogrodów oraz IPN o. Katowice zapraszają do udziału w projekcie, którego celem
jest przybliżenie oddziaływania stalinowskiego
totalitaryzmu na społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. Poszukujemy zdjęć, pocztówek, dyplomów, dokumentów, wydawnictw,
pieczątek, bibelotów, pamiątek i innych przedmiotów – wszystkiego, co nosi na sobie piętno
stalinizacji.
Więcej: www.facebook.com/miastostalina

13 maja, godz. 20.00, Drzwi Zwane Koniem,
ul. Warszawska 37

Wystawy

Koncert plenerowy (w razie niepogody zostanie przeniesiony do klubu).

Galerie KMO czynne wtorek – niedziela, godz.
11.00–19.00. Wstęp wolny

Wstęp: 5 zł

Biuro Dźwięku – warsztaty

12 maja, godz. 14.00–21.00

Informacje:
zuzanna.waltos@miasto-ogrodow.eu

Galeria Miasta Ogrodów

do 15 lipca

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

Galeria ENGRAM

do 4 czerwca

Krzysztof Tomalski: Za wielkim oknem

Galeria PUSTA

do 11 czerwca

Wystawa fotografii i grafiki w ramach Katowice
JazzArt Festivalu

Galeria 5			
Paweł Romańczuk: Toy Piano

do 11 czerwca

Wystawa nietypowych instrumentów muzycznych

EDUKACJa DZIECI
I MŁODZIEŻY

Muzykodrom
Zajęcia z zakresu edukacji muzycznej dla dzieci
od 6 roku życia i młodzieży.
dzieci: 0–5 lat, zapraszamy w godz. 10.00–
10.45 (1 sobota miesiąca)
dzieci w wieku 6–9 lat, zapraszamy
w godz. 11.30–13.00 (1 i 3 sobota miesiąca)
młodzież w wieku 10-14 lat, zapraszamy
w godz. 13.30–15.00 (3. sobota miesiąca)
Wstęp: 5 zł. Obowiązują zapisy: dagmara.
szastak-zieba@miasto-ogrodow.eu

Warsztaty fotograficzne
– dla osób niesłyszących
i słabosłyszących

13 maja, godz. 10.00–12.00

Warsztaty dla dzieci w wieku 8-12 lat.
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy: kinga.
holda@miasto-ogrodow.eu

PROJEKT FUTURE ARTIST

Soboty, godz. 10, Pokój Sztuki Dziecka
Zajęcia z zakresu edukacji twórczej dla dzieci
i młodzieży
Udział bezpłatny. Obowiązują zapisy:
tel. 609 687 401

O Fangorze

13 maja godz. 10.00–13.00
Spotkanie artystyczne i slajdowisko z Irmą
Koziną o Jerzym Nowosielskim i Wojciechu
Fangorze.

Rodzinne Matinée

13, 27 maja, godz. 11.00

Familijne minikoncerty edukacyjne z udziałem
zaproszonych gości dla dzieci wraz z opiekunami. W tym roku spotkania poświęcone
są miastom należącym do sieci kreatywnych
Miast Muzyki UNESCO. Wstęp wolny. Informacje: zdzislaw.smucerowicz@miasto-ogrodow.
eu
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Wystawy |
Galeria Sztuki
Współczesnej
BWA

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

|

www.katowice.eu

Noc w Galerii

20 maja, godz. 18.00–24.00
Podczas tegorocznej Nocy Muzeów Galeria
BWA tradycyjnie już otworzy swe przestrzenie dla zwiedzających. Będzie można obejrzeć
wystawę belgijskiego artysty Jeana-Françoisa
Spricigo, którego czarno-białe fotografie portretujące ludzi oraz zwierzęta nie są jedynie zapisem otaczającej nas rzeczywistości, lecz składają się na pejzaż emocjonalny ich twórcy.
Natomiast w Małej Przestrzeni Galerii zapraszamy do zobaczenia wystawy wielkoformatowych grafik Małgorzaty Jabłońskiej pt.
„Neuro”, która jest częścią pracy doktorskiej
artystki.

Wstęp do Galerii BWA oraz udział we
wszystkich atrakcjach podczas Nocy
w Galerii jest bezpłatny

sztuka (w) edukacji
– warsztaty ekspresji twórczej
Zapraszamy dzieci i młodzież do Galerii BWA
w Katowicach na warsztaty ekspresji twórczej.

Zajęcia są bezpłatne, wymagana
wcześniejsza rezerwacja terminu

Pstrykowisko – Akademia
fotografii alternatywnej

26 i 27 maja (pt. w godz. 17.00–20.00,
sob. w godz. 10.00–14.00)
Najbliższe spotkanie będzie poświęcone tworzeniu T-shirtów z ulubionym zdjęciem.
Koszt: 119 zł za dwa warsztaty (jeden
temat), zapisy: 32 259 90 40 wewn.13,
edukacja@bwa.katowice.pl

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

Pen Show Poland Katowice
2017

6–7 maja, od 11.00

Premiera filmu
„W międzyczasie”
w reż. P. Brzęczka i A. Błaszczyk

12 maja, godz. 19.00 (do 25 maja)

Bilety na premierę: 20 zł

Transmisja na żywo
z Metropolitan Opera w Nowym
Jorku				
Kawaler z różą (R. Strauss)

13 maja, godz. 18.55

Najbardziej wiedeńska z oper Richarda Straussa, twórczo nawiązująca do lekkich i pikantnych dzieł W.A. Mozarta.

|

Ponadto w Księgarni Galerii BWA za symboliczną złotówkę dostępne będą wybrane publikacje.
Szczegóły na fanpage’u Galerii BWA.

Od 19 maja

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

Premiery
od 5 maja
Mali mężczyźni (reż. Ira Sachs, Grecja, USA,
2016, 85’)
Pożegnanie z Europą (reż. Maria Schrader,
Austria/Niemcy/Francja 2016, 106’)
Przyrzeczenie (reż. Terry George, Hiszpania,
USA 2016, 134‘)

od 12 maja
Butterfly Kisses (reż. Rafał Kapeliński, Wielka Brytania 2017, 89’)
Martwe wody (reż. Bruno Dumont, Francja,
Niemcy 2016, 122’)
Uczeń (reż. Kirill Serebrennikov, Rosja 2016,
118’)
Zawodnik (reż. Angelo Pizzo, USA 2015,
118’)

24 tygodnie (reż. Anne Zohra Berrached,
Niemcy 2016, 103’)
Jutro będziemy szczęśliwi (reż. Hugo Gélin,
Francja, Wielka Brytania 2016, 118’)
Teraz i w godzinę śmierci (reż. Mariusz Pilis,
Dariusz Walusiak, Polska 2017, 95’)

od 26 maja
Queen of Spain (reż. Fernando Trueba, Hiszpania 2016,128’)
Zwyczajna dziewczyna (reż. Lone Scherfig,
Wielka Brytania, 2016,110’)

Wydarzenia
Wiosna filmów w Polsce

8 przegląd Nowego Kina
Francuskiego

8–16 maja, wszystkie seanse o godz. 18.15
8 maja – Martwe wody (reż. Bruno Dumont)
9 maja – Czerwony żółw (reż. Michael Dudok de Wit)
10 maja – Jutro będziemy szczęśliwi (reż.
Hugo Gélin)
11 maja – Odyseja (reż. Jérôme Salle)
12 maja – Mamy 2 mamy (reż. Noémie Saglio)
13 maja – Fatima (reż. Philippe Faucon)
14 maja – Tour de France (reż. Rachid Djandani)
15 maja – Wyprawa (reż. Bruno Podalyds)
16 maja – Dzieciak (reż. Philippe Lioret)

od 30 kwietnia do 7 maja

Historia pewnego życia (reż. Stéphan Brizé)
Aquarius (reż. Kleber Mendonça Filho)
Mężczyzna imieniem Ove (reż. Fredrik Backman)
Frantz (reż. François Ozon)
Dwie kobiety (reż. Martin Provost)
Wilde mause (reż. Josef Hader)
Dusza i ciało (reż. Ildikó Enyedi)
Konstytucja (reż. Rajko Grlić)

Teatr |
Amelka, Bóbr i Król na dachu

4, 24 i 25 maja, godz. 9.30

Kukuryku na patyku, czyli
o dwóch takich

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

Scena Ateneum
ul. św. Jana 10 Katowice

5, 10, 11 i 23 maja, godz. 9.30
6 maja, godz. 11.30
21 i 28 maja, godz. 16.00

O Królewnie Wełence

7 maja, godz. 16.00
9 maja, godz. 9.30

Miłość do trzech pomarańczy

12 i 16 maja, godz. 9.30 i 11.30
13 maja, godz. 15.00 i 17.00

Tylko jeden dzień

17 i 18 maja, 9.30

Krawiec Niteczka

26 i 27 maja, godz. 9.30 i 16.00

Galeria Ateneum
ul. 3 Maja 25, Katowice

Narysuj mi baranka, wg
Małego Księcia

6 maja, godz. 16.00
9 maja, godz. 9.30 i 12.00

Animacje

11 i 19 maja, godz. 9.30
14 i 20 maja, godz. 11.30

Afrykańska przygoda

26 maja, godz. 9.30
27 maja, godz. 11.30

www.katowice.eu
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Teatr |
Wiwisexia, T. Jachimek

1, 2, 5, 11 maja, godz. 19.00
19 maja, godz. 17.00 i 20.00
25 maja, godz. 20.00

Swing

Mianujom mie Hanka, A. Lysko

6, 12, 26 maja, godz. 19.00

Cholonek, wg Janoscha

7 maja, godz. 12.00

2, J. Cartwright

3 i 29 maja, godz. 19.00
28 maja, godz. 16.00

7 maja, godz. 19.00

Spektakl dla widzów dorosłych

Klub Dyskusyjny „Wolność
w potrzasku”

W cylindrze na lwy by... czyli
Przybora i Wasowski raz jeszcze

10 maja, godz. 18.00

Spektakl muzyczny, występ gościnny Kwartetu
Bermudzkiego

13 maja, godz. 19.00

4 maja godz. 19.00

Scenariusz dla 3 aktorów,
B. Schaeffer

Miłość i polityka, P. Sauvil

14 maja, godz. 19.00

Kiedy umrze ślonsko godka?

17 maja, godz. 18.00

Debata oraz wystawa obrazów Jarosława Kassnera i koncert zespołu Lipiny Syndicate

Kolega Mela Gibsona,
T. Jachimek

20 maja, godz. 19.00

Kabaret TON

21 maja, godz. 19.00

Niedźwiedź/Oświadczyny,
A. Czechow

27 maja, godz. 19.00

|

Muzyka |
Program: J.S. Bach, F. Liszt, F. Chopin, S. Prokofiew

Muzyka w kościołach Katowic

14 maja, godz. 19.00

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

Muzyka – moja miłość
Symetrio

7 maja, godz. 17.00, MDK „Koszutka”,
ul. Grażyńskiego 47
Program: M. Jabłoński, A. Potera, M. Kalaniemi

Portret Młodego Pianisty

11 maja, godz. 18.00		

Muzeum Archidiecezjalne, ul. W. Stwosza 16
Michał Dziewior – fortepian

Kościół, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12
Beata Warykiewicz-Siwy – skrzypce, Władysław Szymański – organy
Program: F. Mendelssohn, G.F. Händel, J.S.
Bach, F. Nowowiejski, J. Massenet, G. Fauré

Muzyka w kościołach Katowic

21 maja, godz. 17.00		

kościół, ul. Barlickiego 2
Silesian Brass Artists
Program: m.in. J.S. Bach ,G.F. Händel, W.A.
Mozart

Środa Młodych – Silesia
przedstawia

24 maja, godz. 19.30, sala kameralna
NOSPR, pl. W. Kilara 1
Paweł Konik – bas-bartyon, Michał Biel – fortepian
Program: R. Kochalski, F. Nowowiejski, M. Karłowicz, K. Szymanowski
Bilety w cenie 1 zł dostępne w kasie

|

NOSPR, pl. W. Kilara 1 oraz na www.
nospr.org.pl.

Bliżej muzyki, bliżej siebie –
Muzyczne środy u Bonifratrów

24 maja, godz. 17.00, Zakon Bonifratrów,
ul. Markiefki 87
„U źródeł” – pierwsze kompozycje na skrzypce solo – B. Marini, G.P. Cima, D. Castello, M.
Mielczewski.
Studenci klas klawesynu i historycznych praktyk wykonawczych Akademii Muzycznej im. K.
Szymanowskiego w Katowicach.

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

Wykonawcy: Narodowa Orkiestra Symfoniczna
Polskiego Radia,
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”, Kowieński Chór Państwowy,
K. Magiera – alt, D. Henschel – baryton,
D. Wortig – tenor, M. Pflumm – tenor, R. Lukas
– baryton, S. Genz – baryton, K. Azesberger –
tenor, A. Zubel – sopran, H.E. Meier – sopran.
W programie: Arnold Schönberg – Drabina Jakubowa
Bilety do nabycia w kasie NOSPR

Camerata Silesia w NOSPR        

27 maja, godz. 19.30, sala kameralna
NOSPR w Katowicach

Wykonawcy: Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”, Kwartet Smyczkowy
Messages,
Anna Szostak – dyrygent
W programie: Andrzej Panufnik, Tarik O’Regan,
Eric Whitacre

Festiwal Kultura Natura

12 maja, godz. 19.30, sala koncertowa
NOSPR w Katowicach

Biblioteki |
Relacja z podróży Małgorzaty Kaczor.
Filia nr 27, ul. Szarych Szeregów 62

Mustang – tajemnicza kraina
w nepalskich Himalajach

18 maja, godz. 17.00

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

Spotkanie z Andrzejem
Stasiukiem

Fantastyczny Piknik!

13 maja, godz. 11.00–17.00

W programie m.in. spotkanie z Martą Kisiel –
pisarką fantasy, rozgrywki gry DOMEK, prelekcja o wyobraźni, Czytelnia pod Sówką, zajęcia
taneczne ze Śląskim Klubem Fantastyki.
Filia nr 17, ul. Krzyżowa 1

9 maja, godz. 17.00

Filia nr 14, ul. Piastów 20

Porywcza Hiszpania vs.
melancholijna Portugalia

11 maja, godz. 17.00

Karaimi na Śląsku i w Polsce

16 maja, godz. 17.00

Spotkanie z Mariolą Abkowicz – przewodniczącą Związku Karaimów Polskich.
Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47

Spotkanie z podróżnikami Anną i Jarosławem
Durbasami.
Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21

Podróże poezją

19 maja, godz. 17.00

Spotkanie z Izabelą Moniką Bill oraz występ
duetu akordeonowego Akoprojekt.
Filia nr 33, ul. ks. Markiefki 44a

Korea Północna

19 maja, godz. 17.00

Relacja Piotra Nowaka, stypendysty National

Taiwan University na Tajwanie oraz Soongsil
University w Korei Południowej.
Filia nr 30, ul. Rybnicka 11

Lhotse 8511 – pierwszy
i ostatni ośmiotysięcznik Jerzego
Kukuczki

25 maja, godz. 17.00

Ignacy „Walek” Nendza – alpinista.
Filia nr 1, ul. Ligonia 7

Moja Mała Amazonia

31 maja, godz. 17.30

Projekcja filmu oraz spotkanie z podróżnikiem
Lesławem Kłosem.
Filia nr 16, ul. Wajdy 21
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Biblioteki |
Biblioteka
Śląska

Koncert poświęcony pamięci Wojciecha Młynarskiego w wykonaniu adeptów sztuki wokalnej Studia Wokalistyki Estradowej.

Spotkania podróżnicze

8 maja, godz. 17.00

Prelekcja „Pod chilijskim niebem”– Radosław
Zientarski.

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

Koncert z cyklu Muzo-SWE-ra

6 maja, godz. 18.00

|

Cykl „Śląski Witraż”

22 maja, godz. 17.00
Gościem będzie Maria Pańczyk-Pozdziej.

Muzyczne nastroje

18 maja, godz. 10.00

Cykl koncertów skierowany do dzieci i młodzieży o nieharmonijnym rozwoju.

Spotkanie z Martinem
Widmarkiem

16 maja, godz. 17.00

20 maja, godz. 15.00

Gościem będzie dr Lucyna Smykowska-Karaś,
autorka książki „Polskie śląskie nazwisko. Rodzinna historia życiem podpisana”.

Widmark to szwedzki gigant literatury dziecięcej, nauczyciel.

Kawiarenka
Kulturalno- Literacka

Spotkania z cyklu „Śląski
Witraż”

24 maja, godz. 17.00

pomiędzy dwoma unijnymi programami: Europassem i Eurodeskiem.

Dziecięco-młodzieżowy Teatr Muzyczny Protalent

„O macierzyństwie w wierszach Stanisławy
Kalus, Danuty Dąbrowskiej-Obrodzkiej i Lucyny Smykowskiej-Karaś”.

Klub Dobrej Książki

25 maja, godz. 17.00

Kolejne nominację do Nagrody Śląski Wawrzyn
Literacki

Gala Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego Śląski
Shakespeare – uroczystość
wręczenia nagród
26 maja, godz. 17.00

Wszechnica PAU

30 maja, godz. 17.00

MDK |
informacja o biletach i godzinach
spektakli: 534 282 891

Warsztaty chemiczne – zajęcia
otwarte

18 maja, godz.15.00–18.00

„Noc z Andersenem”

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

WYSTAWY
5 x 5 – wystawa plakatu
Instytutu Sztuki w Cieszynie

do 11 maja

WYSPY – Wystawa malarstwa
Anny Marii Kasprzak

Wernisaż: 12 maja, godz. 17.00

Spektrum – wystawa ilustracji,
grafiki i fotografii studentek ASP
w Katowicach

od 12 maja do 11 czerwca

KONKURSY, WYKŁADY
„Biologia miłości i świadome
macierzyństwo”

9 maja, godz. 12.00–14.00
Wykład dr Anny Jenczury.

Spektrum
Wystawa ilustracji, grafiki i fotografii studentek
ASP w Katowicach.

Literackie podróże dookoła
świata” – zajęcia dla dzieci

18 maja, godz. 10.00–12.00

„Papiery do Kariery”

18 maja, godz. 9.00–11.00

Warsztaty dla młodzieży to efekt partnerstwa

Animacja dla dzieci
na kinowym ekranie!

do 31 maja
czekamy prace plastyczne w Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym z cyklu „W galerii malarstwa polskiego – Jan Matejko i bohaterowie
jego dzieł". Szczegóły: www.mdkkatowice.pl

19, 20 maja od 19.00 do 8.00

17 maja, godz. 17.00, wstęp wolny

ul. Tysiąclecia 5

Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej i urodzin Andersena.

Biesiada Teatralna – pokazy
spektakli tworzonych przez
dzieci i młodzież z całej Polski

13 maja, godz. 10.00

„Choroby nowotworowe i ich
profilaktyka” – wykład dr Anny
Jenczury

23 maja, godz.12.00–14.00

SALA
TEATRALNO- KINOWA
Filmowy pokaz bajki
dla przedszkolaków

22–24 maja

Szczegółowy plan imprezy: pm.katowice.
pl/teatr

godz. 8.15 i 10.10 – „Dzwonnik z Notre
Dame”
godz. 12.05 „Bogowie i Herosi. Opowieści
Afrodyty”

Filmowa animacja dla dzieci
na kinowym ekranie!

10 maja, godz. 17.00

Musical: „Ewangelia
według… kobiet”

11–12 maja, godz. 18.00

Najnowszy, biblijny musical Mariusza Kozubka
w wykonaniu amatorskiego „Teatru Franciszka”
i zaproszonych muzyków oraz wokalistek.
Bilety w cenie 50 zł, 30 zł,10 zł dostępne
na www.ticketportal.pl

Poranne spektakle 		
– „Śpiąca Królewna”

15–16 maja

Koncert Zespołu „Tysiąclatki”

30 maja

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

Wstęp wolny dla grup zorganizowanych

8–10 maja,

Warsztaty rękodzieła artystycznego dla dzieci
i rodziców

Młodzieżowy
Dom Kultury

5 maja, godz. 10.00

Spektakle dla dzieci Teatru
Muzycznego Forte

„Zaczarowany ogród”

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

ul. Gliwicka 214
„Muzyka słonecznej
Hiszpanii” – koncert edukacyjny

10 maja, godz. 9.00 i 10.00

„Widokówka z Katowic”
Do 19 maja czekamy na prace w Międzyszkolnym konkursie fotograficzno-informatycznym.

„Moje miasto widziane moimi
oczami”

23 maja

Uroczyste podsumowanie i wernisaż wystawy
prac konkursowych Regionalnego Konkursu Literacko-Plastycznego z cyklu Śląskie Tradycje.

Kostuchna,
ul. Żeleńskiego 83
Spotkanie z Markiem
Szołtyskiem

10 maja, godz. 17.00

Koszęcin. Wycieczka.

13 maja, godz. 8.00

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy

105-lecie chóru „Hejnał”

13 maja, godz. 17.00

Śląskie Śpiewanie 2017

16 maja, godz. 10.00

Przesłuchania XXIV Przeglądu Pieśni Regionalnej

Dla mam i pociech – warsztaty

17, 31 maja, godz. 17.00

Otwarte warsztaty z okazji Dnia Matki (17
maja) i Dnia Dziecka (31 maja).

www.katowice.eu
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Trzebnica. Wycieczka.

27-28 maja, godz. 8.00

Obowiązują zapisy

Piotrowice,
ul. Jankego 136
Piwowarstwo domowe
w Polsce – fakty i mity

5 maja, godz. 18.00

Spotkanie z Wojciechem Trząskim, piwowarem
domowym. Wstęp wolny

Turniej Jednego Wiersza

11 maja, godz. 18.00

Wiosenna edycja Turnieju

Album z podróży: Zjednoczone
Emiraty Arabskie

12 maja godz. 18.00

Piękna Ruda. Wycieczka

13 maja, godz. 9.35

Akademia Bezpiecznego
Seniora

Warsztaty z dietetykiem

11, 18 maja, godz. 17.00

Podlesie, ul. Sołtysia 25
Całuję Twoją dłoń, Madame

14 maja, godz. 17.00

Spotkanie z piosenką
w wykonaniu Bernarda
Krawczyka oraz Grzegorza Płonki
i Ireneusza Osieckiego
W głąb Czarnego Lądu

Opowieść Katarzyny Kowalczyk o samotnej
podróży do Tanzanii, Ugandy i Rwandy.

Warsztaty z dietetykiem

26 maja, godz. 18.00

MDK
„Szopienice-Giszowiec”

27 maja, godz. 15.00

Rekonstrukcja historyczna w Dolinie Ślepiotki
z 1945 roku.

Murcki,
ul. P. Kołodzieja 42
Rewitalizacja – Murcki

23 maja, godz. 9.30, 11.00

„Mamo, bądź zdrowa i piękna”

Spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Bajlandia z Warszawy. Obowiązuje rezerwacja. Ilość
miejsc ograniczona

26 maja, godz. 17.30

Wstęp: 10 zł

Spotkanie z okazji Dnia Matki.

„Koty Trzy”

31 maja, godz. 10.00
Spektakl z okazji Dnia Dziecka w wykonaniu
Teatru Gry i Ludzie.
Wstęp: 5 z

Punkt bezpłatnej pomocy
prawnej

1–31 maja, godz. 11.00–15.00

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

,, W maju jak w gaju”wiosenne warsztaty plastyczne
dla przedszkolaków.

10 maja, godz. 9.00, 10.30

23 maja, godz.10.00

26 maja, godz. 17.30

Ochojeckie spotkania
z historią

„Praga i Warszawa” - wykład

22 maja, godz. 11.00

Rozmowy o kulturze śląskiej
i nie tylko...

Pani Dulska na Dzień Matki

Wstęp wolny

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

ul. Gen. J. Hallera 28
tel. 32 256 84 53

Mistrzostwa Katowic
w Szachach o Puchar Prezydenta
Miasta

3 maja, godz. 9.00

„Obserwując naturę”
– warsztaty plastyczne dla dzieci

,,Stereotypy i uprzedzenia kulturowe, czyli jak
widzimy innych”. Wykład prowadzi
dr Grzegorz Odoj.

Koncert chóru mieszanego
Ogniwo z okazji Dnia Matki

26 maja, godz. 17.00

Bajka interaktywna w wykonaniu
TEATRU TRIP.
Bezpłatne wejściówki do odbioru w
sekretariacie. Ilość miejsc ograniczona.

Otwarcie cyklu spotkań poświęconych dobrym
przykładom rewitalizacji dzielnic poprzemysłowych na terenie Górnego Śląska.

Plac Pod Lipami 1

„Wprowadzenie do epoki
średniowiecza”

tel. 32 206 46 42

25 maja, godz. 17.00

Zarzecze,
ul. Stellera 4
Kreatywna Ty

każdy piątek maja, godz. 17.00
Otwarte warsztaty dla kobiet, na których stworzymy autorską biżuterię (5, 12 maja) oraz
wykonamy własnoręcznie mydełka (19, 26
maja).

Crossminton

9, 16, 23 maja, godz. 17.00
Otwarte treningi.

Prelekcja z historii sztuki dla dorosłych
i młodzieży.

„Kinowy zawrót głowy”
10 maja, godz.11.00
Wspólne wyjście seniorów na seans filmowy
Ilość miejsc ograniczona. Zapisy

Dni Polsko – Czeskie
„Kilka słów o kinie polskim” wykład

18 maja, godz. 10.00 i 11.30

„Podróż polsko-czeska
z bohaterami bajek”

19 maja, godz. 10.00

UL. MARKIEFKI 44A
Obchody narodowego Święta 3
Maja oraz 96. rocznicy wybuchu
III Powstania Śląskiego

4 maja, godz. 12.00, plac Wincentego
Wajdy

„Biesiada Śląska”

5 maja, godz. 18.00

Wystąpią: Mona Lisa, Masztalscy czy Grzegorz Stasiak.
Bilety 35 zł/os.

12 maja, godz. 17.00

30 maja, godz. 16.00

8 maja, godz. 10.00

15 maja, godz. 17.00

ul. Markiefki 44a, ul. Marcinkowskiego 13
tel. 32 203 05 17, 32 255 32 44
e-mail: sekretariatmdk@
mdkbogucice-zawodzie.pl
www.mdkbogucice-zawodzie.pl

„Dancing Bogucicki” –
arteterapia poprzez taniec

„Dzień Dziecka
w Szopienicach”

24 maja, godz. 18.00

Śladami dawnych Murcek
–wycieczka

Awanturka z leśnego
podwórka

17 maja, godz. 17.30

16 maja, godz. 11.00

W programie m.in. spektakl teatralny w wykonaniu młodzieży z koła teatralnego.

Warsztaty plastyczne dla dzieci

Wejściówka obejmuje poczęstunek
(kawa, herbata, zimna płyta). Bilet: 40zł/
os. (z katowicką kartą „Aktywny Senior”
50% zniżki).

Wernisaż wystawy prac Inki
Rutkowskiej

12 maja, godz. 17.30, galeria „Na Antryju”
Wstęp za okazaniem całorocznego
karnetu w cenie 2 zł/os. (katowicka karta
„Aktywny Senior” – 50% zniżki)

Przystanek Giszowiec

10 maja

Cykl warsztatów dla dzieci i wykładów dla dorosłych, poświęcony kulturze, sztuce i historii
Osiedla-Ogrodu.
godz. 10.00 - „Historie z szuflady, jak tworzyć drzewo genealogiczne”. Warsztaty dla
uczniów SP nr 51
godz. 17.00 – Marek Braszczok – Amerykanie na Giszowcu.

Nordic walking dla seniorów

Koncert „Big Silesian Band”

13 maja, godz. 18.00

Big Silesian Band pod dyrekcją Joachima Krzyka. Usłyszymy największe hity ze szklanego
ekranu.

„Stacja rękoDZIEŁO”
– warsztaty rękodzieła

18 maja, godz. 17.00

10, 17 maja, godz. 10.00

Wstęp 20 zł/os.

Spacer z instruktorem. Ilość miejsc ograniczona.

Giszowiec na krańcach świata

18 maja, godz. 18.00

O Nepalu opowie podróżnik – Jarek Durbas
Wstęp: 2 zł

Koncert Katowickiego Chóru
„Gospel Sound” pt.: „Odpocznij”

28 maja, godz. 18.00

Bilety: 10 zł/os. (katowicka karta
„Aktywny Senior” – 50% zniżki)
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UL. MARCINKOWSKIEGO 13a
„Zawodziańskie gierki:
piłkarzyki, ping-pong, bierki” –
gry i zabawy dla dzieci

9 i 23 maja, godz. 14.30

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

„Kreatywny Przedszkolak”
– warsztaty artystyczne

12 i 19 maja, godz. 10.00

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

XXXVII Zawodziańska Noc Gier
Planszowych

27/28 maja, godz. 19.00–6.00

Wstęp: 5zł/os.

„Czas na sztukę” – wykład
multimedialny i warsztaty

31 maja, godz. 11.00

Wstęp: 4 zł/os.

Wstęp: 4 zł/os.

Popis gry na akordeonie
i keyboardzie – pokaz
umiejętności gry na
instrumentach

„Kram z pomysłami”
– warsztaty rękodzielnicze

31 maja, godz. 17.00

Wstęp: 20 zł/os.

12 maja, godz. 17.00

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

Otwarcie wystawy pokonkursowej, połączonej
z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród.

XXIII edycja Święta
Kwitnących Głogów, połączona
z 35-leciem Miejskiego Domu
Kultury „Ligota”

20 maja, godz. 12.00–22.00, Amfiteatr
w parku Zadole

Impreza rozpocznie się paradą orkiestr dętych
i mażoretek ulicami dzielnicy. Od godz. 14.00
w parku Zadole wystąpią: zespoły szkolnoprzedszkolne oraz grupy z MDK „Ligota”.
Gwiazdą wieczoru będzie Maciej Lipina z zespołem, którzy zaprezentują utwory ze spektaklu „Skazany na bluesa”.

Koncerty edukacyjne dla
dzieci przedszkolnych

24 maja, godz. 10.00, 11.00,
Sala kameralna im. prof. K. Szafranka
Organizowane we współpracy z IPiUM „Silesia”.

„Kto śpiewa, troski rozwiewa”

MDK „Ligota”

29 maja, godz. 18.00, Galeria pod Łukami

Otwarta próba Koła Miłośników Śląskiej Pieśni.

16 maja, godz. 18.00

Wstęp: 20 zł/os.

„Podróż moich marzeń”
–IX edycja konkursu
plastycznego dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej

17 maja, godz. 10.00

„Dancing Zawodziański” –
arteterapia poprzez taniec

19 maja, godz. 17.00

Wejściówka obejmuje poczęstunek (kawa,
herbata, zimna płyta). Cena: 40 zł/os.
(z katowicką kartą „Aktywny Senior” 50%
zniżki)

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

Spotkanie Koła Miłośników
Śląskiej Pieśni

8 i 24 maja, godz. 18.00, Galeria pod
Łukami

Dla osób kultywujących śląską tradycję.

Spotkanie grupy wsparcia

9 maja, godz. 18.00, Galeria pod Łukami
Dla osób opiekujących się ludźmi starszymi,
niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi.

21 maja, godz. 17.00

Koncert w wykonaniu Łukasza Nowaka i Marcina Snokowskiego, którzy zaprezentują nam pieśni największych bardów ostatniego stulecia.
Bilety w cenie 20 zł/os. (katowicka karta
„Aktywny Senior” – 50% zniżki)

II Sąsiedzki Festiwal PRL-u

27 maja, godz. 15.00

Warsztaty gier planszowych z PRL-u, animacje dla
dzieci, występy, turnieje sportowe, konkursy plastyczne o tematyce polskich kreskówek, pokazy
chemiczne, potańcówka w ogrodzie, fotościanka
z fiatem 126p, wyprzedaż garażowa i wiele innych.

Akademia Filmu
– „W obiektywie fotoreportera
wojennego”

22 maja, godz. 17.00

Spotkanie z Wojciechem Królikowskim, reżyserem i reportażystą, połączone będzie
z projekcją filmu pt. „W oku Boga”.

„Fenomen Cmentarza
Łyczakowskiego we Lwowie”

25 maja, godz. 17.00

Spotkanie z prof. dr. hab. Stanisławem Sławomirem Nicieją. Wstęp wolny

Dzień Sąsiada – impreza
plenerowa

29 maja, godz. 17.00

Zespół Pedro y Mari. Muzyka latynoamerykańska. Występ zespołów tanecznych z MDK.

5 maja, godz. 18.00 (wystawa do 31 maja)

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

Ul. Grażyńskiego 47
Koncert plenerowy z okazji
Święta 3 Maja

„Koło Miłośników Śpiewu”

10 maja, godz. 11.00, Galeria pod Łukami

Pora dla Seniora

11 maja, godz. 11.00–13.00,
Sala kameralna im. prof. K. Szafranka
Zajęcia muzyczno-ruchowe.

Filatelistyka – hobby
bez granic

12 maja, godz. 16.00, Galeria pod Łukami
Zajęcia prowadzi Romuald Jeżewski – Honorowy Członek Polskiego Związku Filatelistów.

Spotkanie z Janem Witaszkiem

„Brechtanie przy fortepianie czyli piosenka pół
żartem, pół serio” – koncert w wykonaniu Tercetu Pasjonata.

III Przegląd Amatorskiej
Sztuki Osób Niepełnosprawnych
P.A.Sz.O.N.

18–19 maja, godz. 9.00

Wystąpią: męski chór Hejnał z Katowic, zespół
Cuddlesome

Wieczory muzyczne
– „II Muzyczny bukiet dla Mam”

Spotkania z muzyką
– „Jan Strauss i inni…”

5 maja, godz.17.00

O urokach walca mówić będzie prof. Leon
Markiewicz. Wstęp wolny

Koncert niedzielny z cyklu
„Muzyka – moja miłość” – IPiUM
„Silesia”

7 maja, godz. 17.00

Wystąpi zespół Symetrio. W programie muzyka Polska i Bałkańska.

Salon Artystyczny – „Muzyka
we fleszu fotografii”

16 maja, godz. 17.00

Spotkanie pt. „Ligota i Ziemia Pszczyńska
w powieściach Jana Witaszka”.

Spotkanie z Aleksandrą Kasztalską, muzykiem
z wykształcenia, a fotografikiem z zamiłowania
oraz ze znanym śląskim wibrafonistą Bartkiem
Pieszką. W programie przewidziany jest mini
recital.

Wystawa „Czar gór”

Wieczory Muzyczne

13 maja, godz. 17.00

Obowiązuje karta zgłoszenia.

15 maja, godz. 18.00, Galeria pod Łukami

18 maja, godz. 17.00, Galeria Pod Łukami

Wystawa fotografii nieznanego autora, z kolekcji Kamila Myszkowskiego. Wstęp wolny

3 maja, godz.16.00

Wstęp wolny

Spotkanie dla seniorów. Wstęp wolny

„Pieśni naszych czasów” –
koncert

Spotkanie z Wojciechem Tochmanem, reporterem, felietonistą, autorem książek dokumentalnych.

Galeria „Za SZYBĄ”
– wernisaż wystawy fotografii
„Odczytywanie”

16 maja, godz. 12.00

„Muzykoterapia dla mam
i kobiet w ciąży” – warsztaty

20 maja, godz. 17.00

UL. Krzyżowa 1

„Seniorzy w akcji” – warsztaty
dla Seniorów

Majowe zajęcia to „Kwiaty w poezji”.

Kulturalna Koszutka – „Prawa
i obowiązki reportera”

20 maja, godz. 17.00

Koncert muzyki klasycznej zadedykowany Mamom wykonają polscy i zagraniczni studenci
Akademii Muzycznej w Katowicach.

W obiektywie

24 maja, godz. 17.00
Na wycieczkę „Statkiem po Jeziorze Genewskim – Lozannie i okolicach" zabierze Jolanta
Mackiewicz – historyk sztuki i podróżniczka .

VII Festiwal de Capoeira

27 maja, godz. 17.00

Pokaz współorganizowany z Klubem Sportowym Capoeira Camangula w Katowicach.

Cykl koncertów w kawiarni
ZA SZYBĄ:

19 maja, godz. 17.30

www.katowice.eu
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III Bieg Przełajowy Grand Prix
MOSiR Katowice 13 maja
Cykliczna impreza od lat organizowana przez MOSiR w parku Zadole. Zawodnicy przychodzą walczyć tutaj nie tylko o jak
najlepszy wynik i nagrody, ale także, by spędzić czas w przyjaznej sportowej atmosferze
wraz ze swoimi rodzinami. Dodatkową mobilizacją jest fakt, iż zdobywają punkty nie tylko dla siebie, ale także dla szkół, które reprezentują, często zdarza się, że jeden mały punkt
przechyla szalę zwycięstwa na rzecz którejś ze
szkół i to właśnie ona zdobywa najważniejsze
trofeum na koniec sezonu. Zgłoszenia i zapisy przyjmowane będą w dniu biegu w godz. od
9.30 do 10.45 w biurze zawodów przy ORW
Zadole, ul. Wczasowa 8.

fot. Marcin Hanasiewicz

Biegamy w Katowicach

Bieg górski Kostuchna
10 czerwca
Stowarzyszenie Silesia Adventure Sport oraz
zespół NonStop Adventure zapraszają na wydarzenie, którego jeszcze nie było w Katowicach. 10 czerwca w Kostuchnie na hałdzie
przy kopalni Boże Dary zostanie rozegrany 5-kilometrowy bieg o prawdziwie górskim
charakterze. Historia hałdy na Kostuchnie sięga 1900 r., kiedy to zaczęto usypywać zwałowisko. Z początku na dziko, dopiero w latach
90. przyjęto plan bryły, zgodnie z którym ostatecznie usypano hałdę. Dziś to drugie najwyższe wzniesienie w Katowicach (339 m n.p.m.),
z różnicą wysokości pomiędzy szczytem
a podstawą dochodzącą do 60 m. W pogodne dni widać stąd Beskidy, przy użyciu sprzętu optycznego Tatry, a bez względu na pogodę
całą Kostuchnę, dużą część Katowic i ogromne połacie lasów. Katowicki bieg jest pierwszym z cyklu biegów górskich, które organizatorzy planują przeprowadzić do końca roku
na terenie kilku miast Górnego Śląska. Zgłoszenia internetowe prowadzone są przez stronę internetową do 4 czerwca. Ponadto istnieje

możliwość zapisania się na bieg w dniu zawodów. Informacje: www.slaskiebiegigorskie.pl.

III Bieg im. Janusza Sidły
18 czerwca
Już po raz trzeci w Szopienicach odbędzie się
bieg im. Janusza Sidły. Ideą tej sportowej imprezy jest upamiętnienie wybitnego sportowca i olimpijczyka pochodzącego z Szopienic. Był to lekkoatleta, która specjalizował się
w rzucie oszczepem i w tej dyscyplinie zdobył
m. in. srebrny medal na igrzyskach w Melbourne w 1956 r. Był multimedalistą w Mistrzostwach Polski oraz trzykrotnym medalistą Mistrzostw Europy.

Tegoroczna edycja biegu będzie podkreślać industrialny charakter dzielnicy. Bieg odbywa się na dystansie 10 km, ulicami Szopienic, Borek i Burowca oraz wzdłuż stawów Morawa i Borki. Dodatkowo organizatorzy przygotowali kilka atrakcji dla najmłodszych, m.in.
bieg dla dzieci i zajęcia sportowe. – Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w biegu – mówią
organizatorzy Piotr Łączniak i Oliwier Kosma.
Do Szopienic przyjedzie rodzina J. Sidły.
Zgłoszenia przyjmowane są do 4 czerwca za pomocą formularza na stronie www.
pomiar-czasu.pl/zawody.php?nr=z170618,
w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięty limit, organizatorzy zapewniają zapisy w dniu
zawodów. Informacje: www.biegsidly.pl.

Dogtrekking 			
24 czerwca
Coraz większą popularność zdobywa bieganie
z psami. – Pod koniec kwietnia odbyły się na
Muchowcu zawody „Dogtrekking Dwa Parki
dla Schroniska” na trasach 16 i 5-kilometrowej.
Dochód z zawodów przeznaczyliśmy na schronisko dla bezdomnych kotów i psów. Kolejna
możliwość na wystartowanie w dogtrekkingu
nadarzy się 24 czerwca w czasie Katowickiego
Dnia Psiaka, który odbędzie się w parku Kościuszki – mówi Adam Skowron z Instytutu
Regionalnego, który wraz z Dogoterapią Katowice organizował wydarzenie.
(mm)

|Aktywność fizyczna|

Wzmocnienie zespołu
„Rodzinna Akademia Karate Kyokushin” – to projekt Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orzeł Katowice”, który obejmuje treningi karate kyokushin
oraz kursy samoobrony dla całych rodzin – dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym seniorów. Zajęcia mają integrować oraz aktywizować ludzi i promować prozdrowotne społeczne, wychowawcze,
a także edukacyjne wartości sportu. W bezpłatnych zajęciach weźmie udział łącznie
240 mieszkańców Katowic w różnym wieku.

Zajęcia odbywają się w domach kultury „Bogucice-Zawodzie” i „Południe”, w Zespole
Szkół Zawodowych nr 2 i osiedlowym klubie
„Rezonans”.
– Wspólna aktywność, szczególnie sportowa, w której każdy odpowiedzialny jest za
pozostałych, wzmacnia więzi między dziećmi
a rodzicami. Mając przykład aktywnych rodziców, dziecko czerpie dobre wzorce, kształtuje
charakter oraz lepiej rozwija się fizycznie, intelektualnie i społecznie – mówi Dawid Pietruczuk z klubu „Orzeł Katowice”.

Organizatorzy przygotowali też zajęcia
dla seniorów. Upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz oferta systematycznej aktywności fizycznej mają wspierać seniorów w utrzymywaniu dobrego stanu zdrowia, ogólnej
sprawności i samodzielności. Kurs samoobrony to cykl zajęć dla młodzieży, osób dorosłych i seniorów, zakładający wzrost świadomości zagrożeń i sposobów ich minimalizacji, zdobycie umiejętności samoobrony i obrony swoich bliskich oraz naukę przewidywania
niebezpieczeństw.

Zajęcia realizowane są w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki. Projekt odbywa się pod
honorowym patronatem Prezydenta Miasta
Katowice.
Szczegółowy harmonogram zajęć oraz
warunki uczestnictwa znajdują się na www.
facebook.com/orzelkatowice. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!
(uks „orzeł katowice”)
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Katowice uchodzą za prawdziwą mekkę dla siatkarzy i to nie tylko w opinii zawodników z rodzimego podwórka. To właśnie w Spodku rozgrywane
są najważniejsze mecze, a już wkrótce nieopodal hali powstanie wyjątkowa
Aleja Gwiazd z odciskami dłoni najlepszych zawodników.
Maj przyniesie sporo atrakcji wszystkim
miłośnikom siatkówki. Wszystko to za sprawą
meczu Polski z Iranem, który 20 maja odbędzie się w Spodku.
– Mecz Polski z Iranem będzie godnym
pożegnaniem Krzysztofa Ignaczaka. Mam nadzieję, że Spodek ponownie odleci, tak jak
w czasie ubiegłorocznego pożegnania Pawła
Zagumnego i Meczu Gwiazd - podkreślał Paweł Wachowiak, prezes Fundacji Aleja Gwiazd
oraz wiceprezes PZPS.
To właśnie podczas starcia z Iranem na
boisku zadebiutuje nowy trener reprezentacji
Ferdinando de Giorgi, a z występami w drużynie pożegna się jej wieloletni libero, mistrz
świata z 2014 r., Krzysztof Ignaczak.
– Cieszymy się z nadchodzącego meczu,
bo Katowice odgrywają ważną rolę nie tylko
w uwiecznianiu dokonań naszej reprezentacji,
ale i w promocji tego sportu. Mamy reprezentację, która pnie się w drabinie plus ligi. Wierzę, że w następnym sezonie zaskoczymy rywali wysoką formą. W maju czekają na nas
nie tylko ogromne emocje, ale i wspaniała

fot. s.rybok

Niedaleko Spodka powstanie Aleja Gwiazd

zabawa, bo Spodek to prawdziwa mekka dla
wszystkich siatkarzy – mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa.

Aleja Gwiazd
Tuż obok katowickiej hali powstanie Aleja Gwiazd Siatkówki. To właśnie na chodniku pojawią odlewy dłoni znanych gwiazd polskiej siatkówki. Odciski swoich dłoni pozostawi sześciu zawodników naszej reprezentacji Andrzej Wrona, Michał Kubiak, Łukasz Kadziewicz, Marcin Możdżonek, Paweł Zatorski

i Karol Kłos. Jak podkreśla Marcin Krupa,
jest to element, który na zawsze pozostanie
w Katowicach.
Ale to nie koniec niespodzianek. Na ul.
Korfantego pojawi się ławka, na której będzie można usiąść obok repliki pucharu Mistrzostw Świata z 2014 r.

Igła żegna się z reprezentacją
– Cieszę się, że powstał taki rytuał żegnania
zawodników, którzy mieli swój wkład w polską siatkówkę. Jestem dumny, że po raz ostatni

będę mógł stanąć w biało-czerwonym stroju reprezentacji Polski właśnie tutaj, w Katowicach.
Jest to miejsce szczególne nie tylko dla siatkarzy, ale i dla wszystkich Polaków. To w Spodku
wszystko się zaczęło, w tym zdobycie mistrzostwa świata. Dla mnie są to wspaniałe wspomnienia – mówi Krzysztof Ignaczak.
Spodek ma także ogromne znaczenie dla samych siatkarzy. Występy w hali ciepło wspomina były reprezentant Polski, Łukasz Kadziewicz. – W tym miejscu zawsze czułem się wyjątkowo. Przyjeżdżając teraz do pustej hali
miałem ciarki na ciele, bo powróciły do mnie
wszystkie wspomnienia. Chyba nie ma siatkarza w Polsce, który nie chciałby przyjechać
do Katowic i zagrać na tym boisku – podkreśla Kadziewicz.
Oprócz sportowej części będzie także wiele atrakcji dla kibiców. Wszyscy chętni będą
mogli uzyskać autografy od zawodników czy
kupić wyjątkowe bilety z limitowanej kolekcji. Każdy kibic otrzyma również plakat z wizerunkiem Krzysztofa Ignaczaka oraz zdjęcie
siatkarzy, którzy odcisnęli swoje dłonie w Alei
Gwiazd Siatkówki. Mecz Polska-Iran będzie
miał także wymiar społeczny. Znaczna część
Spodka zostanie zapełniona przez kibiców
z domu dziecka, klubów sportowych i szkół.
Jak podkreślają organizatorzy, oprócz emocji
sportowych ważna jest dla nich również misja
społeczna fundacji.
(Aleksandra Zmełty)

|gks|

Siódma edycja „Zagraj na Bukowej”
Pasja i zaangażowanie młodych
adeptów futbolu znów emanuje na
boiskach śląskich miast za sprawą siódmej edycji „Zagraj na Bukowej”. Wasze pociechy znów odchodzą od komputerów i spędzają czas
na świeżym powietrzu dzięki GKSowi Katowice.
Projekt „Zagraj na Bukowej” to już
przedsięwzięcie skali wojewódzkiej, nad
którym patronat objął sam Prezydent Katowic. W poprzedniej edycji łączna frekwencja wyniosła ponad 1700 najmłodszych fanów futbolu. To pokazuje, że GieKSa łączy rodziny i zaszczepia miłość do futbolu, a każde wspólne zajęcia to dzielnicowe
święto.
Z końcem kwietnia trenerzy i zawodnicy GKS-u Katowice powitali z młodymi
mieszkańcami Jaworzna, Katowic, Mysłowic wiosnę na sportowo. Po raz siódmy katowicki klub dba o zdrowie i aktywność pociech z całego województwa. Czy może być
coś szlachetniejszego niż rozwój nie tylko
ciała, ale i ducha tych, na których najbardziej nam zależy?
Kolejna edycja projektu przygotowanego wspólnie z Akademią Piłkarską „Młoda

GieKSa”, Domem Aniołów Stróżów, Stowarzyszeniem Kibiców GKS-u Katowice
„SK1964” oraz Urzędem Miasta Katowice
to znów nowości i dowody na to, że projekt
stale się rozwija. Pojawiły się nowe lokalizacje takie jak Imielin i Podlesie, łącznie będziemy spotykać się we wtorki i czwartki na
dwudziestu boiskach.
Każda lokalizacja zostanie objęta specjalnym wsparciem przedstawicieli pierwszej drużyny GKS-u, którzy wcielą się
w rolę Ambasadorów. Będą nie tylko odpowiedzialni za profesjonalne treningi, ale
także wpłyną na życiowe postawy fair-play
i będą swoistymi współmieszkańcami dzielnic, na których wychowują się piłkarskie talenty. Proces socjalizacji najmłodszych jest
niezwykle ważny, dlatego GKS postara się
wpłynąć, aby nie tylko na boisku, ale także i poza nim postępować zgodnie z regułami poszanowania innych. Wielki Finał akcji
zaplanowano podczas czerwcowego spotkania GKS-u z Bytovią przy Bukowej.
Więcej o wspólnych treningach można
przeczytać na stronach www.gkskatowice.
eu oraz www.zagrajnabukowej.pl.
(Paweł Swarlik)

|treningi|

Treningi „Zagraj na Bukowej” odbywają się we wtorki
i czwartki o godz. 18.00. Gdzie trenujemy?
Bogucice – Gimnazjum nr 10, ul. Słowiańska 1
Centrum – Szkoła Podstawowa nr 15,
ul. Adamskiego 24
Dąbrówka Mała-Burowiec – Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Józefa
Grzegorzka 4
Giszowiec – Gimnazjum nr 16,
ul. Wojciecha
Imielin – Szkoła Podstawowa
im. kard. S. Wyszyńskiego, ul. Karola
Miarki 7
Jaworzno – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Armii Krajowej 5
Koszutka – Szkoła Podstawowa nr 36,
ul. Kazimiery Iłłakowiczówny 13
Ligota – SM Górnik Administracja Zadole, ul. Zadole 40
Murcki – Park Murcki, boisko trawiaste
Mysłowice Janów OSP – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Tysiąclecia Państwa Pol-

skiego 6
Mysłowice Piosek – Stadion Miejski
Górnik 09 Mysłowice, ul. Gwarków 13
Mysłowice Skotnica – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wielka Skotnica 2
Mysłowice Wesoła – Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Piastów Śląskich 8
Piotrowice – Szkoła Podstawowa nr
27, ul. Łętowskiego
Podlesie – Szkoła Podstawowa nr 21,
ul. Malczewskiego 1
Tysiąclecie – Szkoła Podstawowa nr
58, ul. Bolesława Krzywoustego 11
Wełnowiec – Gimnazjum nr 9, ul. Krzyżowa 12
Witosa – Spółdzielnia Mieszkaniowa
Załęska Hałda, ul. Grabskiego 19
Załęże – Szkoła Podstawowa nr 20, ul.
Zarębskiego
Zawodzie – Ośrodek Sportowy Słowian,
ul. 1-go Maja

