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Katowice grają dla Aleppo
Od 1 do 3 czerwca odbędzie się finał inicjatywy
„Śląskie Dzieciom z Aleppo”. To akcja charytatywna, która ma pomóc w sfinansowaniu
budowy ośrodka dla dzieci w tym syryjskim
mieście. W pomoc zorganizowaną przez zakonników z Panewnik włączyło się między innymi miasto Katowice.
Więcej ‒ STR. 3

Rozwiązany problem
mieszkańców ulicy
Kolistej

APLIKACJA
DO NAPRAWIANIA MIASTA

Zniszczone drogi ul. Kolistej, których aktualnym właścicielem jest Śląsko-Dąbrowska
Spółka Mieszkaniowa, były dla mieszkańców tej części Giszowca dużym problemem.
Szukając optymalnego rozwiązania, od kilkunastu miesięcy przedstawiciele Urzędu
Miasta spotykali się z mieszkańcami ulicy
oraz przedstawicielami spółki. Droga i sieć
kanalizacji deszczowej i sanitarnej zostaną
wyremontowane.
Więcej ‒ STR. 4

Rekrutacja do szkół
i przedszkoli

D

zięki uruchomionej w kwietniu
aplikacji Naprawmyto.pl, serwisu do
mapowania usterek w przestrzeni
publicznej, katowiczanie mogą
wskazać problem w swojej okolicy i na bieżąco śledzić, jak zostanie naprawiony przez
miejskie służby. W pierwszych tygodniach
działania systemu mieszkańcy zgłaszali m.in.
uszkodzone chodniki, niedziałające oświetlenie, zaśmiecone tereny, porzucone pojazdy
czy zniszczoną zieleń. Zakład Zieleni Miejskiej
wymienił m.in. zdewastowaną barierkę na
rynku, a Miejski Zarząd Ulic i Mostów uzupełnił brakujące kostki chodnikowe przy ul. św.
Jana. Po zgłoszeniu, że donica na skrzyżowaniu ul. Katowickiej i Oblatów służy za popielniczkę i kosz, zgodnie z sugestią mieszkanki,
MZUiM zainstalował tam kosz na śmieci. Natomiast Straż Miejska ukarała mandatem i zobowiązała właściciela prywatnego terenu przy
ul. Normy do posprzątania śmieci. Wśród ciekawostek znalazło się też zgłoszenie spieszącego o trzy minuty zegara na wieży kamienicy
przy ul. Pocztowej.

Mieszkaniec – poprzez stronę internetową www.katowice.naprawmyto.pl
lub aplikację na smartfon – zgłasza problem, zaznaczając miejsce na mapie. Dodaje opis i zdjęcie. Służby miejskie zajmują
się rozwiązaniem problemu. Jeśli z jakiegoś
powodu się to nie uda, mieszkaniec również
zostanie o tym poinformowany. – Zależy mi
na dobrej współpracy z mieszkańcami i na
tym, żeby ułatwić im kontakt z urzędem.
Dlatego podjąłem decyzję, żeby udostępnić
katowiczanom bardzo intuicyjne i transparentne narzędzie. Dzięki stronie lub aplikacji problem można zgłosić w ciągu minuty.
Zgłoszenia i stopień ich realizacji są widoczne
dla wszystkich, a osoby zainteresowane dostają e-mailowe powiadomienia o postępach
– mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Zanim serwis został udostępniony, kilka
tygodni trwały jego testy. W tym czasie
zgłoszonych zostało blisko 150 spraw. – Naprawmyto.pl nie służy jednak do zgłaszania
zdarzeń wymagających pilnej interwencji
– w takich wypadkach należy powiadomić

służby działające w trybie całodobowym –
zaznacza Jacek Pytel, rzecznik Straży Miejskiej w Katowicach.
Naprawmyto.pl jest jednym z elementów
projektu KATOobywatel, realizowanego
przez Urząd Miasta. – Mieszkańcy chcą mieć
coraz większy wpływ na swoje otoczenie, zabierać głos w sprawach Katowic, realizować
własne projekty, dbać o wspólną przestrzeń.
Dzięki takim narzędziom jak budżet obywatelski, inicjatywa lokalna czy Naprawmyto.pl,
staje się to możliwe – mówi Wioleta Niziołek-Żądło, koordynator projektów społecznych w magistracie. – Użytkownicy serwisu
nie tylko zgłaszają problemy, ale często proponują możliwe sposoby ich rozwiązania
– dodaje.
Zgłoszenia mogą dotyczyć zarówno terenów miejskich, jak i prywatnych. W tym
drugim przypadku służby mogą dyscyplinować właścicieli czy zarządców do zajęcia się
problemem np. uprzątnięcia śmieci czy usunięcia graffiti.
(RED)

W maju rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do katowickich przedszkoli, do klas sportowych w podstawówkach, a także rekrutacja
podstawowa do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych. Oferta katowickich szkół
zawodowych daje duże możliwości planowania
kariery i rozwoju.
Więcej ‒ STR. 6

Remont rektoratu
Rektorat Uniwersytetu Ekonomicznego przy
ul. 1 Maja 50 odzyskuje dawny blask – przechodzi modernizację. Do remontu dołożyło się
również miasto.
Więcej ‒ STR. 8

Piknik
Ekoodpowiedzialnie
Katowice zapraszają na Leśny Piknik Rodzinny
Ekoodpowiedzialnie, który odbędzie się 19 maja
na terenie Katowickiego Parku Leśnego. Na
gości czekają liczne atrakcje. To wyjątkowy
sposób, by uczyć się ekologii!
Więcej ‒ STR. 14
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| KAMERY PODGLĄDAJĄ PRACĘ KATOWICKICH STRAŻNIKÓW MIEJSKICH |

SM

Bez retuszu i bez kompromisów
„Na straży czystego powietrza” – to tytuł
pięcioodcinkowego miniserialu o katowickich strażnikach miejskich walczących z niską emisja. Dostępny na kanale Youtube Urzędu Miasta Katowice
serial został zrealizowany na wzór takich produkcji jak „Uwaga! Pirat” czy
„STOP drogówka”. Jego bohaterami są
trzej strażnicy miejscy: Marek Żemła,
Michał Osowski i Damian Nawara. Serial pokazuje ich pracę od podszewki,
bez retuszu i bez kompromisów. Przedstawione w nim sytuacje nie były wcześniej planowane. Z uwagi na ochronę danych osobowych, twarze osób, których
piece i opał są kontrolowane, zostały
zamazane.

NASZE

Kadr z serialu „Na straży czystego powietrza”

mnie sytuacja, w której prowadzone przez
nas działania będą traktowane jako narzędzia
edukacyjne – mówi Michał Osowski, jeden ze
strażników, który wystąpił w serialu.
– Uważam, że kontrole, które przeprowadzamy, mają sens, spotykamy się z pozytywnym odzewem ze strony mieszkańców.
Naturalnie znajdzie się zawsze osoba

negująca nasze działania, jednak jest to
zwykle ktoś, kto właśnie pali w piecu byle
czym. W piecach można znaleźć dosłownie
wszystko. Ludzie tłumaczą się w przeróżny
sposób, np. na palące się w piecu pampersy
mają wytłumaczenie: „Wrzuciłam, żeby nie
śmierdziało”, a butelki plastikowe „wpadły do pieca” – mówi Damian Nawara ze

| LISTY DLA ZIEMI |
A. ZMEŁTY

Strażnicy nie tylko wystawiają mandaty i pouczenia, ale też informują mieszkańców o możliwości pozyskania miejskiego
dofinansowania na wymianę systemów
grzewczych na proekologiczne lub przekonują do zakupu lepszego opału. – Uważam, że tego typu akcje spełniają ważną
rolę w profilaktyce społecznej zarówno
wśród dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych, jednakże tylko wtedy, kiedy trafią
do jak najszerszej rzeszy odbiorców, a po
każdej prezentacji serialu zostanie przeprowadzona debata nt. sposobu zapobiegania
skutkom powstawania zanieczyszczeń powietrza. Ogromną satysfakcją będzie dla

Straży Miejskiej. – Nawet gdy z różnych
względów kontrolowany reaguje nerwowo
na naszą wizytę, po wyjaśnieniu wszystkich kwestii w większości przypadków
kontrola kończy się pozytywnie, z uśmiechem – dodaje.
– W walce o czyste powietrze podejmujemy w Katowicach działania na wielu
frontach. Przede wszystkim, decyzją prezydenta Marcina Krupy, realizowany jest największy w woj. śląskim program wymiany
starych kotłów węglowych. Tylko w tym
roku dofinansujemy montaż ponad dwóch
tysięcy systemów grzewczych. Dodatkowo
najmniej zamożni mieszkańcy otrzymują
dopłaty do opału. Bardzo ważne jest także
edukowanie i kontrolowanie. Dlatego zrealizowaliśmy lekki w odbiorze, ale pouczający serial o pracy strażników miejskich
– mówi Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu
Miasta Katowice.
W pierwszym odcinku strażnicy otrzymują zgłoszenie o silnym zadymieniu, którego przyczyną jest najprawdopodobniej
palenie śmieciami. Na miejscu właściciel
nieruchomości początkowo nie chce wpuścić strażników – czyżby przeczuwał, jak
zakończy się dla niego ta interwencja? Aby
zobaczyć ten oraz kolejne odcinki, wystarczy w YouTube wpisać „Na straży czystego
powietrza”. 
(JG)
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Dlaczego warto dbać o środowisko i jak należy segregować śmieci? Do których pojemników należy wyrzucać metale i które śmieci traktować jako szkło
czy odpady biodegradowalne? Dlaczego tak ważny jest recykling? Te oraz wiele innych pytań padło podczas tegorocznej edycji akcji „Listów dla Ziemi”,
która 11 kwietnia odbyła się na rynku w Katowicach. O tym, że środowisko, w którym żyjemy, jest ważne, wie chyba każdy z nas. Często jednak nie
pamiętamy, że należy o nie również zadbać. Akcja edukacyjna skierowana do najmłodszych mieszkańców Katowic ma na celu uczenie proekologicznych
zachowań. Ma także przypomnieć dorosłym, jak wiele zależy od nich samych. Tytułowe „Listy dla Ziemi” są pisane przez uczniów na papierze
wykonanym z makulatury. Całość poprzedzona jest lekcjami tematycznymi, które odbywają się w szkołach.
Na zdjęciu uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Katowicach
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| POMOC POTRZEBUJĄCYM |

W Aleppo żyje ponad milion dzieci, jedna trzecia z nich to sieroty

Dołącz się do pomocy mieszkańcom
Aleppo w Syrii. Od 1 do 3 czerwca
przyjdź na teatralny, muzyczny i sportowy maraton i wesprzyj franciszkanów w budowie ośrodka dla dzieci z terenów dotkniętych przez wojnę. W pomoc
zorganizowaną przez zakonników z Panewnik włączyło się między innymi miasto Katowice.

Śląskie Dzieciom Aleppo to akcja charytatywna, która ma pomóc w sfinansowaniu
budowy ośrodka dla dzieci z tego syryjskiego
miasta. Ośrodek ma powstać w pobliżu klasztoru franciszkanów. Kompleks obejmie plac

CARITAS, ŚLĄSKIE DZIECIOM Z ALEPPO

CARITAS, ŚLĄSKIE DZIECIOM Z ALEPPO

Katowice grają dla Aleppo - możesz pomóc

Katowiccy franciszkanie koordynują budowę ośrodka dla dzieci z Aleppo

zabaw, basen, budynek terapeutyczny. Do
tego potrzebny też będzie autobus oraz odnawialne źródła energii do zasilania w energię elektryczną. W samym Aleppo przebywa
około miliona dzieci, z czego jedna trzecia
to sieroty.
Katowiccy franciszkanie, którzy koordynują akcję, potrzebują na ten cel 3,5 mln złotych.
Udało się już zebrać ok. 600 tys. zł, ale do realizacji zamierzonego celu wciąż jeszcze daleko.
Dlatego Katowice dołączają się do akcji i zapraszają wszystkich mieszkańców od
1 do 3 czerwca na trzy dni pełne atrakcji pod
hasłem „Katowice grają dla Aleppo”. Akcja

odbędzie się w siedzibie Miasta Ogrodów
oraz przed nią, na placu Sejmu Śląskiego.
W Dzień Dziecka w Mieście Ogrodów
będą czekać najwspanialsze spektakle przygotowane przez Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”
oraz Teatr Korez. Początek o godz. 16.00.
2 czerwca to dzień muzyki. Do nocy będą dla
nas grać m.in. VOŁOSI, Miuosh wraz z Fandango Orchestra, Chwila Nieuwagi czy młode
utalentowane zespoły z konkursu Dzielnica
Brzmi Dobrze. Niedziela 3 czerwca będzie poświęcona badmintonowi. Plac Sejmu Śląskiego
zamieni się w wielki kort, gdzie rozegra
się Wielki Turniej Badmintona z udziałem

amatorskich i zawodowych grup sportowych
oraz znanych postaci związanych z regionem. (ŁUKA)

trudne. – Czuliśmy się tutaj jak dzieci, nic
nie rozumieliśmy, wszystko było dla nas
nowe. Polska bardzo różni się od Syrii, jeśli
chodzi o kulturę, kuchnię czy język. Bez pomocy nie dalibyśmy sobie rady – podkreśla
Elias. W czasie spotkania rozmawiamy po
polsku. Jak mówi, uczy się języka w szkole,
dwa razy w tygodniu.
– Na początku bardzo trudno było nam
się porozumieć. Niewiele osób zna język
angielski, przez co zwykłe czynności, jak
zakupy w sklepie czy wizyta u lekarza, okazywały się bardzo trudne. Wtedy zrozumiałem, że muszę nauczyć się języka polskiego.
Nie jest on łatwy, ale bardzo mi się podoba
– dodaje Elias.
Przed wojną Aleppo było centrum biznesowym Syrii. Żyło tam ponad pięć milionów
osób. Było to piękne miasto z niezwykłą historią i zabytkami. – W Syrii zostawiliśmy
wszystko. Mieliśmy mieszkanie, dobrą

pracę i marzenia. Skończyłem prawo, z którym wiązałem przyszłość. Zawsze chciałem otworzyć własną kancelarię. Mimo że
znam język angielski i arabski, to nie mam
szansy znaleźć tutaj pracy w zawodzie,
ponieważ wszystko musiałbym zaczynać
od początku. Aktualnie pracuję w restauracji i jestem kucharzem. Cieszę się, bo
dzięki temu mam kontakt z ludźmi i językiem polskim – podkreśla Elias i dodaje,
że gdyby nie wojna, wciąż mieszkałby z rodziną w Aleppo.
– Istnieje przekonanie, że wszyscy
uchodźcy są terrorystami lub przyjechali
tu w celach finansowych. To nieprawda.
Uciekliśmy z Syrii tylko z powodu wojny,
nigdy wcześniej nie myśleliśmy o przeprowadzce do Europy. Bardzo mnie boli,
gdy słyszę o zamachach w Niemczech
czy we Francji, ale w każdym kraju znajdziemy złych ludzi. Sam często spotykam

się z negatywnymi komentarzami. A przecież
spotykaliśmy na swojej drodze wielu dobrych
ludzi, którzy nam pomogli. Jesteśmy katolikami, wspierają nas wierni z kościoła, w tym
ojciec Alan Rusek (franciszkanin, proboszcz
parafii św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia
NMP – przy. red.). Otrzymujemy też pomoc z Urzędu Miasta Katowice – bez niej
byśmy sobie nie poradzili – mówi Elias.
Aktualnie w Aleppo mieszka około miliona
dzieci. Jedna trzecia z nich to sieroty. W Katowicach trwa akcja „Śląskie Dzieciom z Aleppo”,
która ma im pomóc na miejscu. – Bardzo się
cieszę, że zrodziła się taka akcja. To piękne, że
ktoś pomyślał właśnie o tym, by dzieci znalazły bezpieczne miejsce, w którym mogą się
uczyć czy bawić. To ważne, by stworzyć im
chociaż namiastkę normalności, dzięki której
będą miały szansę wyrosnąć na dobrych ludzi
– mówi Elias Zerz.
(AZ)

Bilety – cegiełki na wydarzenie w cenie 10,
20 i 30 zł będą dostępne na miejscu oraz
na ticketportal.pl. Pełen program wydarzenia
na miasto-ogrodow.eu
Caritas Archidiecezji Katowickiej udostępnia swoje konto dla wpłat: 90 1560 1111
0000 9070 0011 6398. Konieczny jest
dopisek „Śląskie Dzieciom Aleppo”.

Głos z Aleppo
– W Syrii zostawiliśmy wszystko. Mieliśmy mieszkanie, dobrą pracę i marzenia
– rozmowa z Eliasem Zerzem, Syryjczykiem, który od dwóch lat mieszka w Polsce, od niedawna w Katowicach.
– Decyzja o ucieczce z Aleppo nie była
dla nas łatwa. Jednak wychodząc rano
do pracy, nigdy nie miałem pewności,
czy będę miał do czego wracać. Miasto
było codziennie bombardowane, nie było
prądu i wody. Terroryści blokowali dostawy jedzenia. Przeżyliśmy cztery lata
wojny w Aleppo. W tym czasie wielu moich przyjaciół zginęło. Tylko nieliczni mogli
wyjechać z kraju, na szczęście mieliśmy
taką szansę. Niestety reszta rodziny została w Syrii – mówi Elias Zerz.
Elias Zerz, wraz ze swoją żoną Ritą, synem Fadi i teściem Fahedem mieszkają w Polsce ponad dwa lata. Jak
podkreśla, początki były dla nich bardzo
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| INWESTYCJE W DZIELNICACH |

Od kilku lat w Katowicach coraz ważniejszą pozycję w budżecie miasta zajmują działania realizowane w dzielnicach.
– Wysoka jakość życia w mieście oznacza w skrócie, że mieszkańcy lubią swoje
miasto i chcą w nim spędzać czas wolny
oraz mają dobry dostęp do rozmaitych
usług – mówi Marcin Krupa, prezydent
Katowic, i dodaje, że właśnie jakość życia to jeden z ważniejszych czynników
decydujących o wyborze przyszłego
miejsca studiowania czy tez zamieszkania. Dlatego w tegorocznym budżecie
miasta na realizację Programu Zadań
Społeczno-Gospodarczych w dzielnicach
przeznaczone będzie ponad 710 mln zł.
W ramach tej kwoty zostaną wykonane m.in. termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej, budowa dróg
i parkingów, modernizacja budynków
komunalnych, inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów czy też zakupy
inwestycyjne w szkołach.

Przedstawiciele Urzędu Miasta
podkreślają, że dużą rolę w modernizowaniu i rewitalizowaniu katowickich dzielnic mają m.in. spółdzielnie mieszkaniowe.
Wynika to z faktu, że zarządzają one bardzo
dużymi zasobami. Przykładowo Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Piast”, operująca na katowickim os. Tysiąclecia, ma w swoim zasobie
przeszło 8 tys. lokali zamieszkałych przez 25

DARIUSZ CZAPLA

Spółdzielnie mieszkaniowe pomagają
w rozwoju miasta

Na os. Tysiąclecia pojawiło się wiele nowych inwestycji

tys. lokatorów. – W ramach wielu naszych
działań dbamy m.in. o utrzymanie terenów
zielonych czy też o staw Maroko. Chętnie
angażujemy się także w realizację inwestycji z budżetu obywatelskiego. Jest to pewnego rodzaju synchronizacja działań miasta
i spółdzielni. Zgłoszone przez mieszkańców
inwestycje uzupełniamy o dodatkową zieleń,
małą architekturę – ławki i kosze na śmieci,

a place zabaw o dodatkowe urządzenia –
mówi Michał Marcinkowski, prezes zarządu
SM „Piast”.
Takich inwestycji w ostatnim czasie
pojawiło się na Tysiącleciu bardzo dużo.
Wśród przykładów można wymienić powstanie Osiedlowej Strefy Tenisowej na terenie SP 66, utworzenie „Zielonego Zakątka”
pomiędzy blokami ul. Tysiąclecia 86b i 90,

budowę miejsca wypoczynku i rekreacji
między budynkami „Kukurydz” przy ul. Zawiszy Czarnego 2 i 9, nowe drogi rowerowe
i stacje wypożyczalni rowerów miejskich.
W tym roku zakończy się także warta 1,6 mln
zł rewitalizacja wspomnianego stawu Maroko.
– Bez wątpienia władze SM „Piast”
są dobrym przykładem tego, że aktywna
współpraca z miastem służy przede wszystkim mieszkańcom i pomaga rozwijać daną
dzielnicę. Cieszę się, że podobne podejście
mają także przedstawiciele większości
spółdzielni mieszkaniowych działających na
terenie naszego miasta – podkreśla prezydent
Marcin Krupa i przypomina, że tylko w tym
roku ponad 40 inwestycji z budżetu obywatelskiego będzie realizowanych właśnie na
terenach spółdzielczych lub zarządzanych
przez katowicki TBS.
Spółdzielnie mieszkaniowe zapewniają
mieszkańcom także bogatą ofertę kulturalno‑rozrywkową, która uzupełnia działania miasta w tym zakresie. Przykładowo Katowicka
Spółdzielnia Mieszkaniowa, mająca w zasobach
19 tysięcy mieszkań, prowadzi sześć klubów
osiedlowych, w których można uczęszczać
m.in. na zajęcia muzyczne, sportowe, językowe
czy też spotkania klubów seniora. Natomiast
przy SM „Piast” działa Spółdzielczy Ośrodek
Kultury, który prowadzi m.in. porady prawne,
zajęcia z tańca nowoczesnego oraz baletu
z elementami jazzu i musicalu. (SR)

| INWESTYCJE W DZIELNICACH |

Silnie zniszczone drogi przy ul. Kolistej,
których aktualnym właścicielem jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa
(ŚDSM), były dla mieszkańców tej części
Giszowca dużym problemem i zmartwieniem. – Na wybojach można było łatwo
uszkodzić samochód, a podczas opadów
deszczu tworzyły się tu duże rozlewiska
i trudno było przejść „suchą nogą” – mówi
Aleksandra Wolska, mieszkanka ul. Kolistej. Tym samym przed mieszkańcami stanęło widmo konieczności wykonania kompleksowej modernizacji dróg na własny
koszt, co w przypadku wielu gospodarstw
domowych wiązałoby się z koniecznością
zaciągania kredytów. Oczywiście koszt
dalszego utrzymania tych dróg leżałby
dalej na barkach mieszkańców.

Źródła tego problemu sięgają braku odpowiednich uregulowań prawnych i gruntowych
na etapie sprzedaży lokali mieszkalnych przez
Katowicki Holding Węglowy S.A. Drogi
wewnętrzne przy ul. Kolistej zlokalizowane są
na gruncie oddanym w 1990 r. w użytkowanie
wieczyste KHW – wraz z prawem użytkowania

UMK

Rozwiązany problem mieszkańców ulicy Kolistej

W kwietniu w giszowieckim domu kultury odbyło się spotkanie prezydenta z mieszkańcami ul. Kolistej

wieczystego do nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi, które komunikacyjnie obsługiwane są przez te drogi. Od 1994
roku Holding dokonywał sprzedaży lokali
przy ul. Kolistej wraz z udziałem w prawie
użytkowania wieczystego do gruntu związanego
z tymi budynkami – nie zapewniając prawa
dostępu do drogi publicznej. Lokale sprzedawane
były bez udziału w gruncie zajętym pod drogi
wewnętrzne.

Szukając optymalnego dla wszystkich
stron rozwiązania, od kilkunastu miesięcy
przedstawiciele Urzędu Miasta, z wiceprezydentem Bogumiłem Sobulą na czele, spotykali
się z mieszkańcami ul. Kolistej oraz przedstawicielami ŚDSM. W rozmowach pośredniczyli
katowiccy radni Jerzy Forajter oraz Dariusz
Łyczko. Pierwszym efektem prowadzonego
dialogu było m.in. przywrócenie oświetlenia
ulicy oraz doraźna naprawa drogi.

W kwietniu tego roku prezydent Marcin Krupa zaprosił mieszkańców na spotkanie, podczas którego poinformował, że
drogi na ul. Kolistej zostaną kompleksowo
zmodernizowane do końca III kwartału
2020 roku, w ramach wartej ponad 4 mln
zł planowanej inwestycji Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo‑Kanalizacyjnej
(KIWKA). Na ul. Kolistej powstanie
także nowa sieć kanalizacji deszczowej
i sanitarnej wraz z przyłączeniami do budynków. – Żeby kompleksowo i trwale
rozwiązać problem mieszkańców Kolistej,
zadeklarowałem także wolę nieodpłatnego
przejęcia od ŚDSM działek po przeprowadzeniu inwestycji KIWKA. Jeśli ŚDSM
wyrazi na to zgodę, ulica Kolista zostanie docelowo włączona do administracji
MZUIM – powiedział na spotkaniu prezydent Marcin Krupa.
– Bardzo się cieszymy, że prezydent
pokazał dużą otwartość na nasze problemy
i znalazł najlepsze wyjście z tej trudnej sytuacji – dodała Aleksandra Wolska.
(RED)
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| OTWARCIE PLACU ZABAW PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 93 |

S. RYBOK

S. RYBOK

Kopalnia piasku, budka krasnoludka i inne atrakcje

Pan Lech jest dziadkiem Oliwii. Mieszka na
osiedlu Odrodzenia już 30 lat. Namówił wnuczkę
do odwiedzenia nowego placu zabaw. – I teraz
nie mogę jej oderwać od tych atrakcji – śmieje
się pan Lech. Jak dodaje: – Urządzenia są
bezpieczne, niezbyt wysokie, kolorowe.
Jest duży teren, podoba nam się! – Jest fajnie
– mówi Oliwia, która nie może się jeszcze
zdecydować, które z nowych urządzeń jest
najlepsze. Na pytanie, czy przyjdzie tu jeszcze
kiedyś z dziadkiem, Oliwia odpowiada: – Pewnie!

– Mieszkańcy chętnie włączają się w działania
związane z budżetem obywatelskim – składają
wnioski i głosują, bo widzą efekty swojego

zaangażowania – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – W ramach czterech poprzednich edycji BO katowiczanie wybrali łącznie aż
473 projekty, z których już ponad 320 zostało
zrealizowanych. Powstały drogi rowerowe,
stacje wypożyczalni rowerów, skwery, boiska.
Skorzystali też najmłodsi – dla nich powstały
ścieżki edukacyjne czy place zabaw. Katowiczanie dostali narzędzie do wprowadzania
zmian w swoim otoczeniu i z niego korzystają
– dodaje prezydent, który od 2015 r. zdecydował
o zwiększeniu puli budżetu obywatelskiego
do 20 mln zł. Tym samym BO w Katowicach
stał się największy w Polsce w przeliczeniu na
mieszkańca wśród miast wojewódzkich.
– Kiedy myśleliśmy o tym placu zabaw, to taki właśnie miał on być. Nowoczesny i zachęcający do ruchu. By najmłodsi
mieszkańcy mogli bawić się na świeżym

powietrzu nie tylko z kolegami, ale także
z rodzicami. Cieszę się, że z placu będą mogły
korzystać także dzieci niepełnosprawne. Udało
nam się zrealizować nasze wspólne marzenie
– mówi Maria Struzik, dyrektorka placówki.
Plac zabaw jest bogato wyposażony,
m.in. w zestaw Kubuś Plus kosmiczny czy
kopalnię piasku. Jest piaskownica statek
Nemo, budka krasnoludka, tramwaj z kolejką
zjazdową. Dzieciom z pewnością spodobają
się też sklepik, kolejka zjazdowa Madagaskar czy zestaw z instrumentami. Ponadto nie
mogło zabraknąć kiwaków: są zatem skuter
śnieżny, owca, biedronka, koniczynka. Nawierzchnia jest głównie piaskowa i trawiasta.
Co ważne, z niektórych urządzeń mogą
korzystać dzieci niepełnosprawne. Dla dzieci
nieuczęszczających do przedszkola plac zabaw
jest udostępniany w godzinach 15–18. (JG)

Do 11 maja mieszkańcy mogą zgłaszać
swoje pomysły, a we wrześniu sami zadecydują, które projekty zostaną zrealizowane. Mieszkańcy będą mieć do
zagospodarowania ponad 22,5 mln zł
(„nadwyżka” ponad 20 mln zł wynika
z niewykorzystanych w 2017 r. środków). Można zgłaszać projekty zadań
należących do kompetencji gminy lub
powiatu, które mają charakter ogólnomiejski lub lokalny. Na pierwszą kategorię projektów przeznaczona została
kwota 3 mln zł, a pozostałe środki rozdzielono na projekty dzielnicowe.
Najważniejszą zmianą w tegorocznej
edycji jest zniesienie limitu wieku dla
głosujących. – Podjąłem decyzję, że na
projekty będzie mógł głosować każdy
katowiczanin. Z jednej strony chcemy
pokazać, że jesteśmy miastem przyjaznym rodzinom i doceniamy trud osób
wychowujących dzieci. Dlatego, przykładowo, rodzice rocznego maluszka
będą mogli skorzystać z jego dodatkowych głosów. Z drugiej strony zależy
nam na budowaniu społeczeństwa
obywatelskiego od najmłodszych lat.
Rodzice mogą pokazać nawet przedszkolakowi, które projekty w dzielnicy
można wybierać, i wytłumaczyć, że od
zaangażowania i głosu każdego z nas
może zależeć, czy w okolic powstanie
plac zabaw czy zielony skwer – wyjaśnia prezydent.

FOT. ORG

Katowicki budżet obywatelski cieszy
się coraz większą popularnością wśród
mieszkańców. Z roku na rok zwiększa
się liczba wniosków i głosujących. Widać
też efekty – kolejne wybrane przez katowiczan inwestycje pojawiają się w przestrzeni miasta. W kwietniu w ogrodzie
Miejskiego Przedszkola nr 93 przy ul. Łętowskiego 24 prezydent Katowic Marcin
Krupa wraz z przedszkolakami i ich rodzicami otworzył nowy plac zabaw. Jest on
realizacją projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego przez Marię Struzik, dyrektor przedszkola. W głosowaniu
pomysł poparło 508 mieszkańców. Budowa kosztowała niemal 350 tysięcy złotych.

Trwa nabór wniosków
do V edycji
budżetu obywatelskiego

| KATOOBYWATEL |

SprzątaMy Dzielnice!
Aktywiści Stowarzyszenia Wolnej Herbaty
we współpracy z Urzędem Miasta w Katowicach namawiają mieszkańców do wspólnego sprzątania. SprzątaMy Dzielnice to
siedem akcji porządkowych w siedmiu
dzielnicach Katowic i jeden z elementów
projektu KATOobywatel, realizowanego
przez Urząd Miasta w Katowicach.

– Zachęcam do włączenia się do akcji, w której każdy z mieszkańców może zadbać o Katowice – zaprasza Marcin Krupa,
prezydent Katowic. Mieszkańcy sami zgłaszali
tereny do posprzątania, a internauci „lajkami”
wybierają finałową siódemkę. Głosowanie
trwa do 10 maja za pośrednictwem wydarzenia
„SprzątaMy Dzielnice” na Facebooku.
Urząd Miasta wspólnie ze Stowarzyszeniem
Wolnej Herbaty oraz przy wsparciu Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej będą

pomagać mieszkańcom zmienić ich otoczenie. Celem akcji jest również popularyzacja
idei „zero waste”.  Stowarzyszenie organizuje
comiesięczne spotkania zero waste na Śląsku,
na których przekonują, że każdy z nas, w swoim
gospodarstwie domowym, może ograniczyć
produkcję odpadów i chemii. – Można
używać produktów wielorazowych, np. toreb z materiału, a do sprzątania – produktów
naturalnych np. sody oczyszczonej – mówi Olaf
Józefoski ze Stowarzyszenia Wolnej Herbaty.
– Produkujemy za dużo odpadów. Są one często
toksyczne np. elektrośmieci nie tylko szpecą
przestrzeń publiczną, ale są też szkodliwe dla
środowiska i zdrowia ludzi. Podobnie jak odpady z tworzyw sztucznych, budowlane czy
chemiczne – dodaje Józefoski.
Wsz yst k ie
dzia łania
organizowane w ramach SprzątaMy Dzielnice będą

W akcji SprzątaMy Dzielnice mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy

podporządkowane ograniczeniu produkcji
śmieci. – Akcje sprzątania są dobrą okazją
do podnoszenia poziomu wiedzy ekologicznej o tym, jak właściwie obchodzić
się z odpadami, co może przyczynić się do
faktycznej, pozytywnej zmiany naszych
codziennych nawyków – mówi Barbara

Lampart, naczelnik Wydziału Kształtowania
Środowiska w UM w Katowicach.
Od marca do końca czerwca trwa też
ogólnoeuropejska akcja „Let’s Clean Up Europe! – Posprzątajmy Europę! (LCUE)”, do
której akcja SprzątaMy Dzielnice zostanie
zgłoszona. (RED)
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| EDUKACJA |

W Katowicach rozpoczyna się rekrutacja...
… do przedszkoli
W kwietniu zakończyła się rekrutacja
podstawowa do samorządowych przedszkoli, natomiast uzupełniająca roz-pocznie
się 28 maja i potrwa do 15 czerwca do
godz. 16. Przypominamy, że przedszkola nie mają tzw. obwodów, co oznacza,
że rodzic może wybierać przedszkole
spośród wszystkich przedszkoli, dla
których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
… szkół podstawowych
Inaczej przebiega rekrutacja do szkół
podstawowych. W związku z wdrażaną
reformą ustroju szkolnego rejonizacja
(obwód) szkoły dotyczy uczniów
przyszłorocznych klas I i II. Wszystkie
dzieci zamieszkujące obwód przyjmowane

są na podstawie zgłoszenia. Dziecko
zamieszkujące poza obwodem szkoły może
być przyjęte na podstawie wniosku rodzica,
jeśli dyrektor dysponuje wolnym miejscem, w tzw. rekrutacji uzupełniającej, która
rozpocznie się 17 maja. Oddziały klas innych niż pierwsze są uruchamiane na podstawie uzgodnień pomiędzy dyrektorami
szkół a organem prowadzącym. Przypominamy, że do oddziałów sportowych oraz
dwujęzycznych (klasy VII) przyjmowani
są uczniowie spoza obwodu, a podczas
rekrutacji bierze się również pod uwagę
wyniki testów sprawnościowych (oddziały
sportowe) oraz wyniki testów kompetencji językowych (oddziały dwujęzyczne).
Uzupełniająca rekrutacja do oddziałów
sportowych rozpocznie się 17 maja, natomiast do oddziałów dwujęzycznych 2 lipca.

… szkół ponadpodstawowych
Obok szerokiej i atrakcyjnej oferty liceów
ogólnokształcących przygotowana została
również ciekawa oferta szkół zawodowych
branżowych i technicznych. – Wspólnie z młodymi mieszkańcami miasta „sięgamy
po zawód” i gwarantujemy nie tylko bardzo
dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną,
świetnie wyposażone pracownie edukacji
zawodowej i warsztaty szkolne, ale również
praktyki i staże krajowe i zagraniczne,
stypendia oferowane dla najlepszych przez
przyszłych pracodawców, a także szansę
na zatrudnienie po ukończeniu szkoły –
mówi Grażyna Burek, zastępca naczelnika
Wydziału Edukacji i Sportu.
Podstawowa rekrutacja do szkół
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych
(absolwenci III klasy gimnazjum) rusza

18 maja i potrwa do 18 czerwca, a rekrutacja
uzupełniająca potrwa od 13 do 17 lipca. Odbywa się za pomocą elektronicznego systemu naboru i w pierwszej fazie polega na
elektronicznym złożeniu wniosku. Kandydat może aplikować do 3 szkół i dowolnej
liczby oddziałów w tych szkołach. Dokumentacja uzupełniająca składana jest do
szkoły pierwszego wyboru. Należy zwrócić
uwagę, że podstawowa rekrutacja do
oddziałów dwujęzycznych ze względu na
konieczność przeprowadzenia sprawdzianu
kompetencji językowych kończy się 4 czerwca, a uzupełniająca 17 lipca.
(RED)

Zasady naborów oraz wykaz przedszkoli
i szkół można znaleźć na stronie
katowice.eu/edukacja

| SZKOŁY ZAWODOWE |

KCEZ

Katowice idą z duchem czasu i stawiają na szkolnictwo zawodowe
– Szkoła zawodowa, zarówno techniczna, jak i branżowa, daje duże możliwości
planowania kariery i rozwoju zawodowego oraz osobistego. Optymalnie przygotowana i stale unowocześniana baza
dydaktyczna katowickich szkół zawodowych, a także wysoko wykwalifikowana
kadra pedagogiczna są gwarancją bardzo
dobrego przygotowania młodzieży i wysokiej zdawalności egzaminów zawodowych – mówi Grażyna Burek, zastępca
naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu
Urzędu Miasta Katowice. – W myśl przyjętej polityki oświaty chcemy wzmocnić szkolnictwo zawodowe w mieście.
To z jednej strony chęć zapewniania
kształcenia zawodowego na jak najwyższym poziomie, z drugiej odpowiedź na
potrzeby rynku pracy – mówi.

Atutem katowickich szkół zawodowych
jest współpraca z potencjalnymi pracodawcami (staże, praktyki i gwarancje zatrudnienia dla najlepszych), z uczelniami
wyższymi (opieka naukowa, gwarancja
przyjęcia na wyższą uczelnię), realizacja
projektów współfinansowanych z funduszy
Unii Europejskiej (w tym staże i praktyki
zagraniczne), realizacja własnych projektów i programów autorskich, a także
oferta dodatkowych kursów i szkoleń,
np. KSAPL, CISCO czy SEP, i możliwość
uzyskania tych i innych certyfikatów
akredytujących.
– W czasach tak szybko postępujących
zmian i wymagającego rynku pracy szkoła musi
kształcić kompleksowo i nie może ograniczać.
Cechą wyróżniającą i jednocześnie zadaniem
szkół kształcących w zawodach jest rozwijanie naturalnych predyspozycji i zdolności
młodych ludzi. Wybór dobrego zawodu jest
niewątpliwie szansą na niezależność – mówi

Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej oferuje kształcenie w wielu zawodach
odpowiadających potrzebom rynku pracy

Renata Matla-Kocot, dyrektor Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej. Szkoła
współpracuje z lokalnym rynkiem pracodawców, uczelniami wyższymi, wysyła uczniów
na zagraniczne praktyki i staże. Ma również
własny internat mieszczący się w sąsiednim
budynku, który gwarantuje zakwaterowanie
młodzieży spoza Katowic.
– Uczęszczam do drugiej klasy technikum o profilu realizacja nagrań i nagłośnień.
Od zawsze byłem związany z muzyką. Ten kierunek pomaga mi zrozumieć pracę w studiu,
dowiedzieć się, jak dobrze zrobić mix i mastering, by moje utwory brzmiały lepiej. Mogę
brać udział w różnych projektach i praktykach,
również zagranicą. Sądzę, że wybór technikum
jest świetnym rozwiązaniem, przygotowuje

do zawodu, który będziemy wykonywać
w przyszłości – mówi Łukasz Franusik, uczeń
KCEZ.
Katowice Miastem Fachowców
W roku szkolnym 2018/2019
młodzież uczęszczająca do katowickich
szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi, a dokładnie do VIII klas szkół podstawowych i III klas gimnazjów, będzie mieć
możliwość praktycznego zapoznania się z zawodami, w których kształcą katowickie szkoły
techniczne oraz branżowe I stopnia. Miasto
Katowice przystępuje do realizacji projektu
„Katowice Miastem Fachowców”. W ramach
tej inicjatywy młodzież stojąca przed wyborem dalszej ścieżki edukacji weźmie

Oferta szkół
zawodowych w Katowicach
Zawody branży usługowo-hotelarskiej i gastronomicznej, ekonomicznej,
handlowej, mechanicznej, elektrycznej i elektronicznej oraz innych branż,
np. technik automatyk i sterowania ruchem kolejowym, technik dróg i mostów
kolejowych, technik budownictwa, technik
geodeta, technik przemysłu mody, technik
architektury krajobrazu, technik budowy
dróg, gazownictwa, technik realizacji nagrań i nagłośnień, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik
wentylacji i klimatyzacji, technik fotografii i multimediów, technik organizacji
reklamy, technik logistyk i technik spedytor, technik górnictwa, technik procesów
drukowania i procesów introligatorskich,
technik cyfrowych procesów graficznych,
technik ochrony środowiska, technik
weterynarii.
Szkoły proponują młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kształcenie w zawodach:
kucharz, sprzedawca, ślusarz, pracownik
pomocniczy obsługi hotelowej, fryzjer,
ogrodnik czy technik informatyk.

udział w wizytach studyjnych w firmach,
które wyraziły chęć współpracy z miastem.
– Wizyty studyjne będą okazją do poznania
specyfiki danego zawodu, organizacji dnia pracy,
rozmowy z samym pracodawcą, a docelowo
mają zachęcić młodzież do podejmowania edukacji w szkołach branżowych I stopnia oraz
technicznych, a także ukazać im związane z tym
perspektywy zawodowe – dodaje Grażyna
Burek.
(RED)
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| EDUKACJA REGIONALNA W KATOWICACH |

S. RYBOK

„Bojka ło dziołszce w czerwonyj czopeczce”,
czyli edukacja regionalna w Katowicach
Aby młody człowiek mógł rozwinąć
skrzydła i stać się obywatelem świata, powinien poznać i zrozumieć miejsce, z którego pochodzi. Była to jedna z przesłanek, dla której w Katowicach
zdecydowano o opracowaniu autorskiego, katowickiego programu edukacji
regionalnej.

Przygotowaniem programu zajął się zespół
specjalistów pod przewodnictwem Waldemara
Bojaruna, wiceprezydenta Katowic. Począwszy
od września 2018 r. w klasach I i II w wybranych
szkołach ponadpodstawowych rozpocznie się
pilotażowe wdrażanie programu. Na realizację
programu miasto przeznaczy dla każdej klasy
dodatkowo 1 godzinę w tygodniu. Zajęcia
będą realizowane nie tylko w sali lekcyjnej, ale
również w przestrzeni miasta oraz w obiektach
muzealno-kulturalnych. – Celem programu
jest przybliżenie młodzieży historii Katowic w odniesieniu do historii regionu, ukazanie przemian historyczno-geograficznych
miasta, ze zwróceniem szczególnej uwagi
na przemiany społeczne i gospodarcze. Program będzie niejako podsumowaniem tego,
czego w zakresie edukacji regionalnej uczą się
dzieci w miejskich przedszkolach i szkołach
podstawowych – mówi wiceprezydent Waldemar Bojarun.
Edukacja regionalna
przedszkolaków
Powszechnie wiadomo, że największy
wpływ na kształtowanie wartości,
postaw i zachowań u dziecka mają rodzice.
Na drugim miejscu pod tym względem
stawiane są przedszkole czy szkoła. Jak
zaszczepić u najmłodszych chęć poznawania swojego najbliższego otoczenia? W kilku
katowickich przedszkolach wprowadzono
innowację, która pozwala poznawać dzieciom
gwarę, kulturę i historię Śląska. – Głównym
celem innowacji jest kształtowanie postaw
tożsamości regionalnej, wzbogacenie wiedzy
dzieci na temat środowiska, w którym się
rozwijają, oraz zapoznanie z dziedzictwem
kulturowym Katowic. Pomysł na zainteresowanie przedszkolaków kulturą i historią
Śląska został opracowany i wprowadzony
przez nauczycielki: Ewę Kupietz, Zofię
Zarembę oraz Dorotę Rosę. W ramach programu dzieci poznają regionalną literaturę,
biorą udział w różnych konkursach i przedstawienia, a także zwiedzają wiele ciekawych
miejsc i poznają symbole Katowic – mówi
Joanna Komasara, dyrektor Miejskiego
Przedszkola nr 90 im. Wróbelka Elemelka,
jednego z przedszkoli, w których dzieci mają
szansę uczyć się śląskiej gwary. W przedszkolu odbył się na przykład Dzień Śląski,
wystawiono dwa przedstawienia teatralne w gwarze: „Bojka ło dziołszce w czerwonyj
czopeczce” oraz „Królewna Śniyżka i sześć
krasnali”. Nie zabrakło również prezentacji wierszy z tomików „Tuwim po

Czerwony Kapturek
Czyli bojka o dziołszce w czerwonyj czopeczce według Marka Szołtyska
NARRATOR
W jednyj wsi miyszkała mało dziołszka,
keryj mama usztrykowała fajno czerwono czopeczka. A było to downo, kiedy
takie staromodne czopeczki nazywali
kapturkami.
Dziołszka dycki chodziła w tym kapturku
i bestoż ludzie zaczli godać na nia „Czerwony Kapturek”. Kiedyś mama zawołała
Czerwonego Kapturka i tak mu godo:
MAMA
Czerwony Kapturku, Czerwony Kapturku!
Pójdziesz dzisioj łodwiedzić babcia i zaniesiesz jej coś do pomaszkecenio. Mosz tukej
koszyk z konckiym kołocza. Ale nikaj się nie
rozglondej i dej se pozor, jak pódziesz bez las.
TATA:
I musisz uważać, to ci pedzieć mogą, we
lesie grasuje paskudne wilczysko. Tyla moich przestrog. I to chyba wszystko.
KAPTUREK:
Posłuchejcie, drodzy mamo oraz tato!
Dziękuja za troska i nie ino za to. Dyć jo sie tak
myśla: mom pięć lotek i bardzo jest dzielny ze
Kapturka kwiotek. Już ida do omy, zaniesa kotlety. I trocha sie byda oglądać niestety.
NARRATOR
Dziołszka drapko łoblykła swoja czerwono
czopeczka, wziyna koszyk i poszła.
NARRATOR
Naroz tam, kaj rosła bardzo staro brzoza, coś
sie poruszyło. To nie była koziczka. Gowa
fest paskudno, w gębie zębów kilka…
Czerwony Kapturek dojrzoł w krzokach
wilka, kery padoł:

WILK
Kaj tak drapko lecisz, dziołszko?
CZERWONY KAPTUREK
Ida tam za las, do babcie.
WILK
Niy godej, do babcie idziesz, ale kwiotków
nie mosz?
CZERWONY KAPTUREK
Mosz racjo, musza pryntko nasrywać
kwiotków.
NARRATOR
Dziołszka stanyła na chwila i napoczyna
srywanie leśnych kwiotków. Wilkowi
pociekła już ze pyska ślinka, bo chcioł
zjeść i oma, i śliczno dziewczynka.
NARRATOR
Ale szprytny wilk wiedział, co robi, i drapko
polecioł pod babcina chałupa. Teroz bydzie
horror! Trza pedzieć chyba – tyn paskudny
basior zaklupoł i czeko.
[Co się stało potem, to już wszyscy
wiedzą… Zdradzimy tylko, że na końcu
– przyp. red ]...
Wejrzoł gajowy do dom przez szyba i włos
na głowie mu zsiwioł chyba. Tu bowiem
dojrzoł wilka, co chrapie i jeszcze flaszka
picio mo w łapie. (…) Wzion flinta i wilka
uszczeloł. Potym przeciął mu bas, z kerego
wyskoczyła uratowano babcia i Czerwony
Kapturek. A potym wszyjscy żyli dugo
i szczynśliwie!

(Powyższy fragment pochodzi z książki
Marka Szołtyska „Ślązoki nie gęsi”)

śląsku” i „Brzechwa dlo dziecek” (tłumaczenie
– M. Szołtysek).
– Do realizacji projektu włączają się
całe rodziny. Dzięki nieocenionej pomocy
rodziców udało się zredagować gazetkę
„Śląsk oczami dziecka”, podsumowującą
dotychczasowe działania dotyczące edukacji regionalnej. Dziadkowie zaś, którzy
przychodzą do przedszkola i dzielą się swoją
wiedzą oraz doświadczeniem z maluchami,
kultywują niejako śląską tradycję i zapoznają
dzieci z gwarą poprzez czytanie różnych bajek i opowiadań – podkreśla dyrektor przedszkola. – Zajęcia z nauki o regionie nie będą
odbywały się wyłącznie w placówce. Dzieci
miały już okazję zwiedzić Urząd Miasta
Katowice, Urząd Marszałkowski, Muzeum
Śląskie, ze swoim przedstawieniem po
śląsku odwiedziły prezydenta miasta, były
też w Polskim Radiu, Parku Śląskim, Planetarium czy zoo. Poznały również genezę,
dzieje i elementy herbu miasta – dodaje
dyrektor Joanna Komasara.
Niezmiernie ważne jest, by młody człowiek
zdawał sobie z tego sprawę i dowiadywał się jak
najwięcej o historii i kulturze regionu, w którym
dorasta. Poprzez wdrażanie innowacji nauczyciele
starają się pomóc najmłodszym odpowiedzieć
na pytania: kim jestem, skąd pochodzę, gdzie
są moje korzenie, oraz w pewnym stopniu
zaspokoić dziecięcą ciekawość świata.
– Uważam, że w dzisiejszych czasach dzieci
są tak bardzo skupione na świecie multimedialnym, że często zapominają o tym, co
ważne i istotne. Rodzice i dziadkowie często
nie mają czasu, by opowiedzieć im o swoich
korzeniach, historii czy tradycjach. Dlate-go
szkoła to dobre miejsce, by prowadzić edukację
regionalną. Mam nadzieję, że przybliży ona nie
tylko historię, ale i tradycje naszego regionu
– mówi Agnieszka Ciemięga, nauczycielka.
– Najważniejsze jest to, by edukacja regionalna była prowadzana już od najmłodszych
lat. Dzięki temu dzieci będą mogły poczuć
nie tylko przynależność do swojego regionu,
ale i poszerzać swoją wiedzę, którą później będą
mogły przekazać innym. Same zajęcia powinny
odbywać się w terenie, bo nie ma nic lepszego
niż poznawanie historii naszego regionu, gdy
widzi się piękno, które nas otacza – dodaje.
Innowację wprowadziło też Miejskie
Przedszkole nr 99. – Od 2016 r. realizujemy
innowację „Mały katowiczanin z MP nr 99
– podstawy edukacji regionalnej i patriotycznej”. Głównym celem innowacji jest wychowanie przedszkolaka, który czuje się lokalnym
patriotą i świadomym mieszkańcem Katowic.
Dzieci już od 3. roku życia zapoznają się z
kulturą, historią i zabytkami miasta. Poznały
herb, hejnał oraz włodarzy. Były np. w Filharmonii, NOSPR, Spodku. Zapoznają się z
florą i fauną miasta, uczestniczą w konkursach promujących Katowice – mówi Barbara
Kudelko, dyrektor przedszkola.
(WIKTORIA KNESZ/JG)
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| REKTORAT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO |

FOT. S. RYBOK

Jeden z najpiękniejszych gmachów Katowic
odzyskuje dawny blask
Rektorat Uniwersytetu Ekonomicznego przechodzi gruntowną modernizację.
Przypomnijmy, że jest on zlokalizowany w miejscu dawnego ratusza gminy miejskiej Bogucice-Zawodzie przy ul. 1 Maja 50.
Oficjalne otwarcie wyremontowanego
obiektu nastąpi 18 września.

Zabytkowy, okazały budynek rektoratu w dalszym ciągu stanowić będzie siedzibę
władz uczelni, dalej też mieścić się tu będzie
część biur administracyjnych. Nowością jest
to, że zostanie dodatkowo zaadaptowany do
pełnienia roli centrum relacji z otoczeniem
biznesowym i społeczno-politycznym oraz
funkcji o charakterze kulturalnym.
– To wspaniałe miejsce, które nadal służyć
będzie Katowicom. Wspieramy uczelnie
wyższe, bo to one kształtują elity młodych
ludzi rozwijających nasze miasto – mówił
prezydent Marcin Krupa podczas konferencji
prasowej prezentującej zakres modernizacji budynku rektoratu oraz plany rozwoju
uczelni.
Po 7 latach prac obiekt odzyskał
blask i został przystosowany do nowych
funkcji. Problemem był stopień skomplikowania tej inwestycji, bo zdecydowano
się dawny ratusz odtwarzać, a nie tylko
remontować. Prace prowadzono więc etapami. Dzięki modernizacji dawny ratusz został wyposażony w nowoczesne
rozwiązania i urządzenia techniczne.
Budynek jest wzbogacony o zadaszenie
dziedzińca wewnętrznego i dostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych, a jak
mówią przedstawiciele ekipy remontowej,
montaż windy w zabytkowych przestrzeniach

Budynek rektoratu to jeden z najpiękniejszych gmachów Katowic

był nie lada wyzwaniem. Podobnie było ze
zrekonstruowaną wieżą zegarową, zgodnie z pierwotnym projektem Arnolda Hartmanna, tj. na planie regularnego ośmioboku.
Zakres modernizacji jest bardzo obszerny, o czym świadczą liczby. W sumie na obiekcie ułożono ok. 70 km kabli, zużyto 165 ton

tynku, zamontowano 179 okien, a po dodaniu
wieżyczki budynek urósł o 8,5 m. Rektorat
będzie najbardziej reprezentacyjnym budynkiem UE. Znajdą się tu też sala senacka, sale
konferencyjne i pomieszczenia warsztatowe.
Całościowy koszt inwestycji to 21,5
mln zł. Ponad 8 mln zł wyłożyło miasto

Katowice, blisko 5 mln zł pochodziło z dofinansowania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a 1,2 mln ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Reszta to środki własne uczelni.
Budynek przy ul. 1 Maja 50
powstawał w latach 1911–1913. Budowę sfinansowali m.in. właściciele bogucickich
zakładów przemysłowych, katowicka Spółka
Akcyjna dla Górnictwa i Hutnictwa, a także
podatnicy robotniczych Bogucic i Zawodzia.
Za ich pieniądze wybudowano niewątpliwie
jeden z najbardziej reprezentacyjnych obiektów ratuszowych w Górnośląskim Okręgu
Przemysłowym. Obiekt ujmuje ciekawą
architekturą i dużą ilością zdobień. Na występach
kolumn ściany frontowej umieszczono alegoryczne figury, a ponad nimi relief przedstawiający
chłopa, górnika i hutnika.
–
Budy nek
rektoratu
to
jeden z najpiękniejszych gmachów Katowic. Szczęśliwą finalizację modernizacji
zawdzięczamy życzliwości i wsparciu przede
wszystkim władz Katowic, MNiSW,
władz samorządu województwa śląskiego
– mówił dr hab. Robert Tomanek, rektor
uniwersytetu.
Modernizacja gmachu rektoratu nie
kończy planów inwestycyjnych uczelni, na której zlecenie firma Konior Studio przygotowała
studium docelowego zagospodarowania uniwersyteckich terenów przy ulicach 1 Maja i Bogucickiej. W perspektywie najbliższych 20 lat
kampus uczelni ma rozwijać się m.in. dzięki
planowanym inwestycjom w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
(RED)

| STADION MIEJSKI CORAZ BLIŻEJ |

Pierwszy mecz na nowym stadionie za niespełna trzy lata
Wybrano 20 zespołów, które wezmą
udział w konkursie na przygotowanie
koncepcji stadionu miejskiego przy
zbiegu ulic Dobrego Urobku i Bocheńskiego. Obiekt zostanie oddany do użytku w pierwszym kwartale 2021 r.

Konkurs – na zlecenie miasta – ogłosił katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. Zakończono już ocenę wniosków. Wśród
firm, które wezmą w konkursie udział, są dwa
podmioty z Katowic, ale także firmy zagraniczne.
Pojawił się też projektant Międzynarodowego
Centrum Kongresowego w Katowicach
czy firma znana z projektów Stadionu Narodowego w Warszawie, stadionu miejskiego we
Wrocławiu i stadionu Legii w Warszawie. Tak
szerokie i doświadczone grono daje szansę realizacji doskonałego i funkcjonalnego projektu.

– Planujemy, by przy stadionie powstało
sześć pełnowymiarowych boisk piłkarskich
(tj. 105 × 68 m), część z naturalnej murawy,
część z nawierzchnią ze sztucznej trawy.
Rozważamy zadaszenie części dodatkowych boisk – powiedział Marcin Krupa,
prezydent Katowic. – Takie rozwiązanie
będzie także dobre dla mieszkańców
poszczególnych dzielnic Katowic
korzystających z obiektów dzielnicowych.
Obecnie dzielą się obiektami z klubami sportowymi. Chcemy, żeby w dzielnicach było
więcej czasu na rozgrywki amatorów – dodaje
prezydent. Obiekt pozwoli szkolić i trenować
zawodników, którzy osiągają coraz lepsze
wyniki. – Budujemy wielką GieKSę. Stawiamy na klub, na markę i budujemy ją w formie
klubu wielosekcyjnego. Utożsamianie się

mieszkańców z GKS-em jest silne. Stawianie
na GKS to dobra inwestycja, co potwierdzają
ostatnie sukcesy sportowe – wicemistrzostwo
hokeistów czy bardzo dobra postawa piłkarzy
– mówi Marcin Krupa.
Stadion ma liczyć 12 000 miejsc, z tym
że możliwa ma być rozbudowa do 15 000.
Wszystkie miejsca będą zadaszone. Powstanie
też hala sportowa na ok. 2500 - 3000 widzów.
Kryteria, które będą brane pod
uwagę w konkursie, to walory urbanistyczne, architektoniczne i ekonomiczne.
Zwycięzca w konkursie otrzyma 50 tys. zł oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia w trybie z wolnej ręki. Przygotowano
także nagrody dla drugiego i trzeciego miejsca,
kolejno 30 i 20 tys. zł.
(RED)

Harmonogram
budowy stadionu
Rozstrzygnięcie konkursu na
wykonanie koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej
– w czerwcu 2018 r.
Negocjacje umowy na prace
projektowe, których opracowanie
powinno trwać ok. 12 miesięcy
i powinno się zakończyć w połowie 2019 r.
Planowana data ukończenia prac
to koniec I kwartału 2021 r.
– tak, by stadion był gotowy
do rozgrywek rundy wiosennej.
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Zielone instalacje promują dobre nawyki
i szczyt klimatyczny
W budynkach Urzędu Miasta pojawiły się
dwie „zielone” instalacje. Przy wejściu do
Biura Obsługi Mieszkańca przy Rynku 1
uwagę wchodzących zwraca interaktywna
ściana – składa się z 400 okrągłych modułów z jednej strony pomalowanych na
kolor zielony lub niebieski, z drugiej zaś
strony prezentujących treści zachęcające
do dbania o środowisko.

Zabawa polega na odwracaniu niebieskich
modułów w celu przeczytania napisów lub
zobaczenia grafik. Instalacja ma propagować
dobre nawyki wśród mieszkańców, takie jak:
wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, segregacja odpadów, sadzenie roślin,
oszczędzanie energii i wody, korzystanie z transportu publicznego czy z rowerów.
W witrynie przy Rynku 13 natomiast
wyrosła „żywa” miejska dżungla – przestrzenna, wieloplanowa instalacja, oparta na
trójwymiarowej typografii obsadzonej między

innymi sukulentami, aloesem, zielistkami,
bluszczem, trawami i mchem hiszpańskim,
które w najbliższych miesiącach jeszcze się
rozrosną. – Mieszkańcy będą obserwatorami procesu przeobrażania się futurystycznego świata
wewnątrz witryny niczym w wielkim akwarium,
który na ich oczach będzie stopniowo zarastać
bujną roślinnością – mówi Matylda Sałajewska,
artystka wizualna, autorka dwóch prezentowanych projektów. – Inspiracją dla projektu jest
magiczny świat przyrody, potrzeba stworzenia
żywego miejsca, o onirycznym charakterze,
które będzie się zmieniać w miarę upływu czasu
– dodaje artystka.
– Chcemy zachęcić mieszkańców do
dbania o środowisko, jednocześnie promując
szczyt klimatyczny, który już w grudniu
odbędzie się w Katowicach – mówi Marcin Stańczyk, naczelnik Wydziału Promocji
Urzędu Miasta.
(WP)

| INWESTYCJE |

Wiosna przyniesie w Katowicach kolejne inwestycje drogowe
W Murckach rozpoczął się drugi etap
przebudowy wiaduktu drogowego na DK
86 – w ciągu ul. Kołodzieja nad ul. Bielską. Kierowcy muszą uważać na zmienioną organizację ruchu i oznakowanie drogowe w rejonie remontowanego obiektu.

Została zamknięta jezdnia w kierunku
Mysłowic, przez co ruch samochodowy dwukierunkowy poprowadzony jest jezdnią w kierunku Murcek. Wprowadzono również zmianę
organizacji ruchu pod remontowanym wiaduktem, na ul. Bielskiej. Zamknięto jezdnię w kierunku
Katowic, przez co ruch dwukierunkowy jest
poprowadzony jezdnią w kierunku Bielska-Białej.

Wszystkie prace remontowe zakończone zostaną
w październiku. Uwaga: kolejne etapy wdrażania
tymczasowej organizacji ruchu – zarówno na ul.
Bielskiej, jak i ul. Kołodzieja – będą wprowadzane
sukcesywnie, w miarę postępu prac.
Budowa drogi rowerowej wzdłuż
ul. gen. Jankego na odcinku od
ul. Policyjnej do Bolesława Prusa
Miejski Zarząd Ulic i Mostów informuje,
że rozpoczęły się prace związane z budową
ciągu rowerowego wzdłuż ulicy generała
Jankego w Piotrowicach. Inwestycja będzie
realizowana z utrzymaniem ruchu, z tym że

lokalnie jezdnia będzie zwężana do jednego
pasa. Celem przedsięwzięcia jest poprawa
komfortu ruchu rowerowego na odcinku
pomiędzy ulicami Policyjną i Bolesława Prusa
(dawna Szenwalda). Zrealizowane pasy dla
rowerzystów w postaci wydzielonych ścieżek
rowerowych po obu stronach drogi znacząco
wpłyną na poprawę bezpieczeństwa. Koszt
inwestycji zamknie się w kwocie 1,4 miliona
złotych. Prace potrwają do końca maja.
Pozostałe remonty
Do połowy maja będzie przebudowywana ulica Floriana. W tym

samym okresie – w celu zwiększenia
bezpieczeństwa pieszych – będą prowadzone prace związane z budową chodnika
wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego w Zarzeczu na odcinku od skrzyżowania ul. Grota
Roweckiego (nr 63) z ulicą Kopaniny Lewe
do numeru 69. Natomiast od 7 do 30 maja
będzie przebudowywana ulica Grabowa.
Wszystkie trzy inwestycje będą prowadzone
bez wstrzymywania ruchu samochodowego.
We wszystkich przypadkach jezdnia będzie
zwężana przejściowo do jednego pasa na
krótkich odcinkach.
(RED)

| INWESTYCJE |

WOJCIECH GĘSIAK

Powstanie nowa siedziba Sądu Rejonowego Katowice-Wschód
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód zamierza skupić swoje wydziały i biura pod jednym adresem. Dzisiaj sąd działa w kilku
lokalizacjach w mieście. Za parę lat ma
przenieść się do nowej siedziby przy ul.
Francuskiej 70a.

O planach budowy nowego gmachu informowano już dawno. W połowie 2014 r.
rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na
wykonanie koncepcji biurowca sądu. Pierwszą
nagrodę i prawo przygotowania projektu
otrzymało studio architektoniczne Wojciecha
Gęsiaka z Radomia.
Monumentalny gmach powstanie na
wschód od istniejącego budynku sądu przy ul.
Francuskiej 70a, z którym zostanie połączony.
Obiektowi nadano formę prostopadłościanu

na planie zbliżonym do kwadratu. Ma mieć
wysokość 40 m. Przekłada się to na 9 kondygnacji naziemnych, jedną częściowo zagłębioną
oraz jedną podziemną.
Od strony północnej i południowej
elewację tworzą pionowe elementy, wystające

poza taflę przeszkleń, będące jednocześnie
częścią konstrukcji nośnej. Od południa
mają ograniczać nadmierne nasłonecznienie
pomieszczeń, a od północy będą stanowić
naturalną ochronę przed hałasem. Na elewacjach wschodniej i zachodniej elementy
ustawiono równolegle do ściany.
Wewnątrz budynku, na wysokości
nadziemnych kondygnacji powstanie atrium.
Dzięki takiemu rozwiązaniu hole przed salami
rozpraw oraz wejście na parterze zyskają dostęp
naturalnego światła. Na wyższych kondygnacjach atrium zostanie zastąpione tarasem widokowo‑rekreacyjnym od strony południowej.
W sumie gmach będzie miał powierzchnię
7 883 m². W ramach inwestycji powstanie 149
miejsc postojowych.

Pomimo upływu kilku lat od
rozstrzygnięcia konkursu przedsięwzięcie
dopiero teraz wchodzi w fazę realizacji.
Oczekiwanie wynikało głównie z faktu
szczegółowego określenia programu inwestycji, jak również wprowadzenia jej do planu finansowego oraz uzyskania zgody Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Po załatwieniu formalności można było
ogłosić przetarg na wykonanie robót budowlanych, co nastąpiło na początku kwietnia. Zainteresowane podmioty mogą składać oferty do 17
maja. – Od dnia podpisania umowy z wybraną
firmą wykonawca będzie miał 42 miesiące na
realizację prac. Szacuje się, że koszt inwestycji
wyniesie 55 mln zł netto.
(ZIT)
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| MIEJSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI |

CZAJKOWSKI KUŹNIAK ARCHITEKCI

Tutaj młodzi przedsiębiorcy z Katowic
będą mogli rozwinąć skrzydła
W marcu ruszyły prace budowlane
przy ulicy Teatralnej 17. Oznacza to,
że w Katowicach wkrótce powstanie
Miejski Inkubator Przedsiębiorczości.
Ośrodek w ścisłym centrum miasta będzie miejscem do pracy i poszukiwania
inspiracji. Będzie tam można poszukać
kontaktów i ciekawych projektów czy założyć firmę.

W ramach realizowanych przez Urząd
Miasta Katowice zadań podejmowane są liczne inicjatywy, mające na celu promowanie
przedsiębiorczości oraz wsparcie start-upów.
– Decyzja o uruchomieniu w tym roku
Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
była podyktowana pewnym ogólnym trendem, jednakże wynikała przede wszystkim
z potrzeby zgłaszanej przez naszych
mieszkańców. Miasto chce zapewnić dogodne
warunki katowickim firmom. Udostępniona
wkrótce przestrzeń będzie sprzyjać wymianie wiedzy pomiędzy zainteresowanymi
innowacyjnością i przedsiębiorczością
– mówi Mateusz Skowroński, naczelnik
Wydziału Obsługi Inwestorów UMK.
Poza udogodnieniami w zakresie dostępu
do powierzchni użytkowej, w ramach projektu oferowane są korzyści związane z:
optymalizacją procesów doskonalenia pomysłu
biznesowego, promocją, networkingiem z firmami z nowych branż gospodarki Katowic,
pomocą ekspercką i mentoringiem, szkoleniami i warsztatami biznesowymi.
Miejski Inkubator zostanie otwarty pod
koniec tego roku, jednakże już wkrótce przeprowadzony zostanie konkurs dla potencjalnych najemców przestrzeni coworkingowej,
przestrzeni pracy indywidualnej oraz biur.
– W miejscu tym będą powstawały pro-

przedsiębiorczości. Przedstawiciele biznesu z miast biorących udział w inicjatywie mieli szansę
pozyskania nowych kontaktów i nawiązania
relacji gospodarczych. Podczas okrągłego stołu
podjęto również rozmowy pomiędzy przedstawicielami instytucji wspierających biznes.
Zwieńczeniem pobytu było oficjalne podpisanie
przez przedstawicieli pięciu miast Protokołu
ustaleń o utworzeniu Międzynarodowego
Inkubatora Przedsiębiorczości, który zapewni
wsparcie przedsiębiorcom z krajów partnerskich,
oferując im doświadczenie w zakresie internacjonalizacji.

Głos przedsiębiorcy
– Kuba Nagórski

Wizualizacja wnętrz inkubatora, który powstaje przy ul. Teatralnej

jekty w wielu obszarach, w których nauka i technologia będą kluczem do poszukiwania nowych
zagadnień i udoskonaleń. W przestrzeni
tej będzie można rozwijać swoją firmę oraz
tworzyć kolejne projekty. Ponadto oferowane
będą programy wsparcia: wydarzenia, szkolenia, warsztaty, festiwale nauki i innowacji, jak
również możliwość współpracy z wybitnymi
mentorami z różnych dziedzin – dodaje Mateusz
Skowroński.
Innowacyjne pomysły powstające w Inkubatorze przyciągną do Katowic kapitał, który
wpłynie na dalszy rozwój miasta. Ponadto
ludzie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Działanie to wzmocni

jednocześnie wizerunek Katowic jako miejsca
przyjaznego innowacji i przedsiębiorczości.
Choć Inkubator nie ma jeszcze swojej
siedziby, mówiono o nim na Międzynarodowym
Forum Przedsiębiorczości, które w kwietniu
odbyło się w Sierre i Saint-Étienne. Brali w nim
udział przedstawiciele samorządu, nauki i biznesu z Katowic, Saint-Étienne, Monastyru,
Tamatavei Sierre.
Jednym z celów forum było stworzenie możliwości współpracy przedsiębiorców,
zwłaszcza młodych, z tych miast. Celem
przedsięwzięcia była skuteczna wymiana
doświadczeń, dobrych praktyk i innowacyjnych pomysłów w obszarze wsparcia

Jako osoba związana
ze środowiskiem
start-upowym i marketingowym uważam,
że na Śląsku jest
jeszcze dużo do zrobienia w obszarze rozwoju star-tupowego
ekosystemu.
Na
pewno tworzenie kolejnych przestrzeni do
pracy i wymiany poglądów jest słusznym
kierunkiem, szczególnie dla Katowic, które są
stolicą województwa. Miejsca takie jak to dają
impuls do tworzenia nowych inicjatyw i zachęcają przedsiębiorców do podejmowania
ryzyka prowadzenia własnego biznesu.
[Kuba Nagórski, CEO grupy kreatywnej
Spin Digital (www.spindigital.pro)]

A. ZMEŁTY

| KATOWICE, BO WARTO |

Wybieram Katowice
W Katowicach warto mieszkać, studiować i pracować. Ale jak do tego przekonać licealistów, którzy cały świat mają
na wyciągnięcie ręki?

Cykl spotkań pod hasłem „Katowice, bo
warto” to inicjatywa dyrektorki III Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza – Katarzyny Piotrowskiej. Spotkania
mają zachęcić licealistów, którzy stoją przed
koniecznością wybrania uczelni wyższej, by
swoje życie związali z Katowicami.
Pracownicy między narodow ych
przedsiębiorstw, ludzie nauki, artyści czy
politycy. To oni na spotkaniach z uczniami opowiadali, jakie możliwości stoją
przed nimi, gdy zostaną właśnie w Katowicach. W czasie ostatniego spotkania, które

odbyło się 17 kwietnia, na pytania Eweliny
Kosałki-Passii, dziennikarki Radia Katowice,
odpowiadał prezydent Marcin Krupa i katowicki raper Miuosh.
– Kiedy ja zaczynałem studia, nie miałem
takich możliwości, jak młodzi ludzie teraz.
Ale miłość do tej małej ojczyzny, do Katowic, wszczepili we mnie moi rodzice. Cieszę
się, że mogłem zobaczyć na własne oczy, jak
zmienia się miasto, w którym żyję. Często nie
zdajemy sobie sprawy, że mieszkamy w dwumilionowej metropolii, w której drzemie
ogromny potencjał – mówił Marcin Krupa.
Podobnego zdania był katowicki
raper Miuosh. – Dla raperów bardzo
ważne jest to, skąd pochodzą. Ze względu
na to, co robię, życie w stolicy byłoby

„Katowice, bo warto” to cykl spotkań, które mają zachęcać młodych ludzi do pozostania w stolicy metropolii

może i dla mnie łatwiejsze – myślę
tutaj o kontakcie z menedżerem czy reklamodawcami. Ale wraz z przeprowadzką
zostałoby mi odebrane to, co jest dla
mnie najważniejsze. Dla mnie Katowice
są synonimem zmiany, głupotą byłoby
wyjeżdżać z nich teraz, kiedy na przestrzeni

ostatnich lat przeszły one taką transformację.
Gdy moja córka podrośnie, będę chciał jej
oczywiście pokazać cały świat. Ale będę
chciał jej pokazać przede wszystkim, jak
ważne jest dla mnie to miasto – podkreśla
Miuosh.
(AZ)
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| JUBILEUSZOWY EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY W KATOWICACH |

S. RYBOK

Katowice ponownie gospodarczą stolicą Europy
Już po raz dziesiąty Katowice będą
gospodarzem Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Przedstawiciele
świata biznesu, nauki i polityki spotkają się w Spodku i Międzynarodowym
Centrum Kongresowym w dniach 14–16
maja.

EKG to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 9 tys.
gości z Polski, Europy i świata. W ponad
100 sesjach bierze co roku udział kilkuset
panelistów, a także komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw
europejskich, prezesi największych firm,
naukowcy i praktycy, mający realny wpływ
na życie gospodarcze i społeczne.
– Zapraszam na największą w Europie Centralnej konferencję biznesową. Już
po raz 10. w Katowicach odbędzie się
Europejski Kongres Gospodarczy. Ostatnia dekada to dla naszego miasta czas intensywnej przemiany wizerunku – z miasta
przemysłowego na dynamicznie rozwijającego
się, prężnie działającego gospodarza wielkich wydarzeń i imprez o światowej skali.
Zeszłoroczny kongres, w którym tradycyjnie
wzięli udział kluczowi polscy oraz europejscy
politycy, eksperci, samorządowcy oraz przedstawiciele biznesu z Europy i innych kontynentów
– dowiódł, że EKG to wydarzenie o ugruntowanej pozycji i prestiżu oraz dużym potencjale

rozwojowym – mówi Marcin Krupa, prezydent
Katowic.
Ubiegłoroczną edycję EKG za
pośrednictwem telewizji, prasy, radia i portali internetowych relacjonowało ponad 660
dziennikarzy reprezentujących 150 redakcji. W efekcie w polskich mediach powstało
blisko 5856 publikacji na temat wydarzenia i Katowic. Ekwiwalent reklamowy, czyli kwota, jaką
należałoby przeznaczyć na reklamy o tej samej
powierzchni i czasie antenowym, oszacowana
na dzień 3 czerwca ub. roku przekroczyła 30 mln
zł w przypadku EKG i 5 mln zł dla European
Start-up Days (impreza towarzysząca).
Większość ubiegłorocznych gości po raz
kolejny zawita w maju do Katowic. Aż 93,2

proc. słuchaczy oraz 91,8 proc. panelistów
uczestniczących w EKG w 2017 r. zadeklarowało
swój udział w 10. edycji kongresu.
O tym, że w Katowicach trwa EKG
świadczą nie tylko banery reklamowe czy
duża liczba gości w garniturach. Charakterystyczne stały się już nieduże flagi
powiewające na samochodach przedsiębiorstw
taksówkowych, które współpracują przy
obsłudze uczestników wydarzenia. Zarabiają
nie tylko restauratorzy i taksówkarze. Wielu
gości zostaje na dwa, trzy lub więcej dni.
Wielu wybiera obiekty hotelowe, ale część
z nich zatrzymuje się w prywatnych mieszkaniach oferowanych na wynajem krótkoterminowy. Wśród uczestników, którzy

korzystali z noclegów w Katowicach i okolicznych miastach, przeciętne wydatki na zakwaterowanie przez wszystkie dni obecności
to 747 zł w przypadku słuchaczy i 1054
zł w przypadku panelistów. Ponadto, kilka
tysięcy gości wydaje pieniądze w sklepach,
restauracjach czy punktach usługowych.
Przeciętne wydatki słuchaczy związane z kongresem to 329 zł na osobę, w przypadku panelistów – 973 zł na osobę.
Po tegorocznym EKG nastroje i statystyki
powinny być przynajmniej tak samo dobre.
– Zainteresowanie zbliżającym się kongresem
jest ogromne, 10. jubileuszowa edycja będzie
pod każdym względem rekordowa. Co warte
podkreślenia, nigdy w historii kongresu nie
mieliśmy aż tak szerokiej obsady znamienitych
gości z zagranicy – skomentował Wojciech
Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator kongresu.
Podczas kongresu mocno wybrzmią
tematy ekologii i nowych technologii. Przy
okazji wydarzenia na Spodku przy bramie nr 2
oraz przy MCK, w okolicach zejścia z „zielonej
doliny” zainstalowane zostały czujniki jakości
powietrza, a zbierane dane można obserwować
poprzez stronę map.airly.eu lub przez aplikację
na smartfony. Ich zamontowanie wpisuje się
nie tylko w tematykę tegorocznego EKG, ale
również kolejnego wielkiego wydarzenia w Katowicach – grudniowego Szczytu Klimatycznego COP24. (ZIT)

| SMART CITY KATOWICE |

Desmogito, czyli walka ze smogiem w wersji smart
Walka z zanieczyszczeniem powietrza
to nie tylko przepisy i kontrole straży
miejskiej. To także oddolne inicjatywy
i pomysły mieszkańców. W pokonaniu
niskiej emisji mają pomóc nowoczesne technologie oraz nasza kreatywność. Miasto Katowice wraz z Ogrodami Przedsiębiorczości, we współpracy
z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią poszukiwali sposobów na rozwiązanie problemu zanieczyszczenia i zmian
klimatycznych w ramach Smart City
Katowice.

To wydarzenie będące maratonem generowania i rozwijania pomysłów, które
zostaną wdrożone w Katowicach lub w całej
metropolii. Do projektu mogli zgłosić się
programiści, przedsiębiorcy, graficy, aktywiści
czy studenci. Wszyscy spotkali się 20 kwietnia w katowickim Rondzie Sztuki i przez ponad
dobę pracowali nad rozwiązaniami i technologiami, które przyczynią się do rozwoju Katowic i metropolii oraz pozytywnie wpłyną na
życie jego mieszkańców.
W trakcie wydarzenia uczestnicy mieli
możliwość zapoznania się z narzędziami i metodami tworzenia inteligentnego miasta. Zostały
im również udostępnione najnowocześniejsze
rozwiązania ze sztuczną inteligencją na
czele oraz technologiami tzw. Internetu

Rzeczy. – Od władzy samorządowej i instytucji ochrony środowiska uczestnicy otrzymali ułatwiony dostęp do danych na temat
pomiarów zanieczyszczeń, ruchu oraz
związanych z gospodarką przestrzenną – mówi
Mateusz Skowroński, naczelnik Wydziału
Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice.
Biorącym udział w Smart City Katowice zaprezentowano także projekty antysmogowe,
które planowane są w mieście, w celu
połączenia ich z wypracowanymi przez nich
rozwiązaniami. Wsparciem dla uczestników
byli również mentorzy.
Wyniki prac oceniali przedstawiciele
władz samorządowych Katowic oraz
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
funduszy inwestycyjnych i partnerskich
firm związanych z tematyką smart city.
Brali oni pod uwagę przede wszystkim
innowacyjność i możliwość wdrożenia
rozwiązania na terenie GZM. Ostatecznie jury
nagrodziło trzy pomysły.
Organizatorzy wydarzenia zapewniają,
że wszystkie pomysły, we współpracy z partnerskimi instytucjami samorządowymi, uczelniami i firmami będą dalej rozwijane. Stale
poszukiwane są kolejne inicjatywy z zakresu
Smart City, w tym zwłaszcza wykorzystujące
najnowsze technologie, jak Internet Rzeczy
i sztuczna inteligencja. (ZIT)

Nagrodzone pomysły
Za najlepszy uznano projekt o nazwie MPP
realizowany przez grupę studentów z Politechniki Śląskiej. – W przeciwieństwie
do standardowego podejścia do monitoringu i zbierania danych poprzez stacje
badawcze i stacjonarne sensory, grupa
zaproponowała umieszczenie sensorów na
pojazdach komunikacji publicznej. Dzięki
temu, przy mniejszej ilości sensorów,
można monitorować dużo większy obszar.
Rozwiązałoby to także problem uwspólniania danych i monitoringu, zwłaszcza poziomu zanieczyszczeń, w całej metropolii
– mówi Tomasz Gardian, koordynator
projektu Smart City Katowice z ramienia
Ogrodów Przedsiębiorczości.
Jako drugi wybrano projekt o nazwie!
Dobrze. Idea propozycji opiera się na aplikacji mobilnej, dzięki której, poprzez
zrobienie zdjęcia i wysłanie go do systemu, będzie można zgłaszać rzecz do
poprawy w swoim otoczeniu (np. rozdeptany trawnik, spalanie śmieci w piecu,
zaśmieconą przestrzeń). Na podstawie
geolokalizacji oraz systemowego rozpoznania sprawy, informacja będzie

od razu kierowana do odpowiedniej
komórki w urzędzie.
Trzeci projekt, który jednocześnie uzyskał
wyróżnienie jury za aspekt społeczny,
to Desmogito. Pomysł składa się z serii
projektów edukacyjnych skierowanych
do szkół. Jednym z głównych jego elementów jest udostępnienie szkołom
przenośnego systemu monitorowania
jakości powietrza i stacji pogodowej
oraz strony internetowej, poprzez którą
można analizować pozyskane dane.
Do zestawu dołączone będą także programy prowadzenia zajęć. Uczniowie
dowiedzą się nie tylko jak zmienia się zanieczyszczenie ze względu na panującą
pogodę, ale także jak można wpływać
na jego poziom. Sensory miałyby być
umieszczone zarówno na zewnątrz,
jak i w klasie. Poprzez różne działania,
jak np. dostarczenie do klasy roślin,
większą liczbę przebywających ludzi,
będzie można obserwować zmieniający
się poziom pyłów i np. CO 2 w pomieszczeniu. Projekt ma głównie charakter
uświadamiający i edukacyjny.
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| INICJATYWA LOKALNA |
A. ZMEŁTY

| MŁODZIEŻOWA RADA |

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta odbyła się 10 kwietnia
Ich zadaniem jest nie tylko promowanie, ale i rozpowszechnianie idei samorządności wśród młodych osób. Tak w skrócie można opisać cele, przed
jakimi stoją członkowie IV kadencji Młodzieżowej Rady Miasta, którzy 10 kwietnia zostali zaprzysiężeni na radnych. Jak podkreśla Kamil Nikel,
przewodniczący III kadencji Młodzieżowej Rady Miasta, aktywność społeczna przynosi wiele korzyści. – Nasza obecność w Urzędzie Miasta uczy nas,
jak administracja działa w praktyce. Takie doświadczenie może okazać się przydatne nie tylko wtedy, gdy swoją przyszłość wiążemy z samorządami
czy polityką. Chętnie też dzielimy się swoją wiedzą z naszymi rówieśnikami – dodaje Kamil Nikiel. Młodzieżowa Rada Miasta to organ doradczy, a jego
członkami są uczniowie szkół ponadpodstawowych. Radni są wybierani w wyborach i zostają przedstawicielami swoich okręgów. W tegorocznych
wyborach mandat uzyskało 37 osób, które swoją funkcję będą pełnić w czasie dwuletniej kadencji.

| OPIEKA SPOŁECZNA |

Osoby niepełnosprawne mogą
skorzystać z pomocy asystenta
Niepełnosprawni mieszkańcy Katowic
mogą skorzystać z finansowanych przez
miasto usług asystenckich. – Wykwalifikowani asystenci pomagają we wszystkich czynnościach, także w zrobieniu zakupów czy załatwieniu sprawy urzędowej.

Ale co ważne, nie wyręczają osób niepełnosprawnych, raczej uczą i im asystują. Mogą
też towarzyszyć w trakcie spaceru czy zorganizować wyjście do kina i teatru – mówi
Izabela Górecka, pełnomocnik prezydenta
Katowic ds. osób niepełnosprawnych.

Z usług można korzystać od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Centrum
Usług Asystenckich w Katowicach działa przy ul.
Kopernika 14. Szczegółów dotyczących rekrutacji do projektu, sposobu zamawiania usług oraz
specyfiki pracy asystentów można dowiedzieć się
osobiście w Centrum Organizacji Pozarządowych
w Katowicach lub telefonicznie pod numerami
telefonu 534 080 037 lub 531 246 002. Osoby do
kontaktu to: Joanna Zarzycka, Elżbieta Kaczmarek i Jacek Październy. Za realizację usług asystenckich odpowiada stowarzyszenie FAON. (JG)

| KONSULTACJE SPOŁECZNE |

Projekt „Programu współpracy miasta
z organizacjami pozarządowymi”
Zapraszamy przedstawicieli organizacji
pozarządowych działających na rzecz
miasta Katowice i jego mieszkańców do
wnoszenia propozycji i uwag do nowego
„Programu współpracy miasta Katowice
z organizacjami pozarządowymi na 2019
rok”. Można je zgłaszać do 25 maja.

PROPOZYCJE MOŻNA WNOSIĆ:
w formie elektronicznej na adres:
agnieszka.lis@katowice.eu
za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych www.pks.katowice.eu,
w dniach 4 kwietnia i 16 maja
br. podczas spotkań zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi.

Po zebraniu wszystkich propozycji oraz
uwag wniesionych przez organizacje projekt
Programu na 2019 rok zostanie ponownie
poddany procesowi konsultacji zgodnie
z Uchwałą Rady Miasta Katowice z 2014
r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności
Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego projektów aktów prawa miejscowego.
(UMK)

Plan konsultacji projektu znajduje się na
stronie: katowice.eu/konsultacje

OGŁOSZENIE

Wybory do
8 rad jednostek
pomocniczych
13 maja odbędą się wybory do rad
jednostek pomocniczych: nr 6 Ligota-Panewniki, nr 8 osiedle Witosa, nr
13 Bogucice, nr 15 Szopienice-Burowiec, nr 16 Janów-Nikiszowiec,
nr 18 Murcki, nr 21 Kostuchna i nr
22 Podlesie.
Przypominamy, że:
1. Prawo wyboru kandydata do rad jednostek pomocniczych przysługuje osobom, które najpóźniej w dniu wyborów
kończą 18 lat, stale zamieszkują na terenie
określonej jednostki pomocniczej oraz figurują w rejestrze wyborców.
2. Wybory poprzez tajne głosowanie
zostaną przeprowadzone przez obwodowe komisje wyborcze 13 maja 2018 r.
w godz. od 7.00 do 19.00 w tradycyjnych
lokalach wyborczych zlokalizowanych
na terenie ww. jednostek pomocniczych.
3. Wyborca głosuje na 1 kandydata
przez postawienie znaku „X” w kratce
z lewej strony obok nazwiska kandydata,
na którego głosuje.
4. Rada Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota-Panewniki będzie liczyć 21 członków, a pozostałe rady 15 członków.
Więcej informacji, w tym imienne
listy kandydatów na radnych znajdują się
na obwieszczeniach wyborczych oraz na
stronach internetowych Urzędu Miasta
Katowice.
(BIURO RADY MIASTA KATOWICE)

Co bzyczy
na łące?
Inicjatywa lokalna umożliwia otrzymanie finansowego wsparcia z Urzędu Miasta dla projektów mieszkańców. Tym razem katowiczanie
wpadli na pomysł, by pomóc… pszczołom.
11 maja o godz. 17 w Miejskim Domu Kultury przy ul. Marcinkowskiego 13a na Zawodziu odbędzie się prelekcja multimedialna
poświęcona ochronie owadów pożytecznych.
Poprowadzi ją dr Julia Góra-Śląski z Ogrodu
Botanicznego w Radzionkowie. Podczas
prezentacji będzie można dowiedzieć się, co
bzyczy na łące i w ogrodzie oraz czy należy się
bać, a także po co w ogrodzie owady i dlaczego
bioróżnorodność jest taka ważna. Do dyspozycji gości będą plansze, martwe owady, binokular. Zapraszamy rodziny z dziećmi, nauczycieli,
działkowców i wszystkich zainteresowanych
tematyką ochrony przyrody.
(ORG)

| WYDARZENIE |

Gala z okazji
25-lecia
kształcenia
integracyjnego
W tym roku Szkoła Podstawowa nr
11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki obchodzi 25-lecie
wdrożenia kształcenia integracyjnego.

To właśnie w tej placówce we wrześniu 1993 r. z inicjatywy ówczesnej dyrektor szkoły Danuty Antczak oraz na mocy
stosownych decyzji władz oświatowych
miasta powstała pierwsza klasa integracyjna w Katowicach. Z tej okazji 14 maja
2018 r. w godzinach 9.30-11.30 odbędzie się
uroczysta gala „Barwy integracji. Jubileusz
25-lecia kształcenia integracyjnego w Katowicach”. Współorganizatorem jest Teatr
Śląski im. St. Wyspiańskiego. To tam na
dużej scenie odbędzie się to wydarzenie.
Honorowy patronat nad imprezą objęli:
Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Katowice oraz Kuratorium
Oświaty w Katowicach.
Podczas uroczystości zostaną wręczone statuetki „Przyjaciel Integracji” – dla
osób i instytucji, które przez lata owocnie
współpracowały na rzecz dzieci niepełnosprawnych. W nawiązaniu do słów Jana
Pawła II „człowiek jest wielki nie przez to, co
posiada, a przez to, kim jest; nie przez to co
ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
dyrekcja szkoły, nauczyciele i wszyscy pracownicy starają się każdego dnia i w każdej
sytuacji realizować to przesłanie w stosunku
do uczniów szkoły.
(ORG)
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| POLICYJNE PATROLE ROWEROWE |

FOT. KMP

Policjanci wsiądą na rowery
Popularność jednośladów wzrasta
wraz z liczbą słonecznych dni. Od maja
również policjanci w Katowicach patrolują miasto na rowerach. Ma on tę przewagę nad radiowozem, że w trakcie interwencji można nim wjechać wszędzie.
Poza tym, jadąc na rowerze, niejednokrotnie można dotrzeć na miejsce szybciej niż samochodem.

Jednym z głównych priorytetów działań policji jest bezpieczeństwo ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem
rowerzystów i pieszych. Od maja 2018
r. z inicjatywy Komendanta Miejskiego
Policji w Katowicach insp. Pawła Barskiego, w rejonach rekreacyjnych miasta
oraz na ścieżkach rowerowych pojawiły się
policyjne patrole rowerowe. Zwiększenie
liczby takich patroli pozwoli na szerszy ich
zasięg i wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród rowerzystów i pieszych.
Patrole rowerowe będą nieodzownym widokiem na zielonych terenach naszego miasta aż do 1 października. Swoim zasięgiem
będą obejmować również zatłoczone parkingi, na których dochodzi do kradzieży czy
uszkodzenia mienia.
Policjanci na jednośladach to nie
wszystko! Zespół Profilaktyki Społecznej
działający w katowickiej policji pracuje nad
nowym programem profilaktycznym „Profilaktyczny głos drogowy”. Będzie on zrzeszał
grono partnerów, których głównym zadaniem

będzie czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego. Komenda Miejska
Policji w Katowicach współpracuje z miastem
Katowice, Strażą Miejską, Wojewódzkim

Inspektoratem Ruchu Drogowego, KZK GOP
czy Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach. Celem programu jest
dotarcie do wszystkich uczestników ruchu

drogowego, począwszy od pieszych, przez rowerzystów, motocyklistów, a na kierujących
samochodami kończąc.
(SIERŻ. KLAUDIA JASKÓLSKA, KMP)

| NORDIC WALKING |

ARCHIWUM

Nordic walking powinien być na receptę!
O tym, że sport to zdrowie, nie trzeba
chyba nikogo przekonywać. Aktywność
poprawia nie tylko kondycję fizyczną.
Ruch pozytywnie wpływa także na nasze samopoczucie i pomaga w walce ze
stresem.

Wiadomo, że sport to zdrowie. A piękna
pogoda za oknem jeszcze bardziej zachęca
do prowadzenia aktywnego trybu
życia, w szczególności na łonie natury.
Zaczynając jednak swoją przygodę ze sportem,
warto wybrać taki, którego uprawianie nie tylko sprawi przyjemność, ale będzie adekwatne
do naszych możliwości. Ciekawą propozycją
jest tu nordic walking, szczególnie lubiany
wśród seniorów. Ale niech to nas nie zmyli,
bo jest to sport, który może dawać satysfakcję
wszystkim. To świetny sposób na spędzenie
rodzinnego weekendu, powrotu do formy po
dłuższej przerwie od aktywności, a dla sportowców z dużym doświadczeniem – na trening
uzupełniający. O tym, że nordic walking jest
popularny także w Katowicach, świadczą
chociażby powstające grupy sportowe czy projekty przegłosowywane w ramach budżetu
obywatelskiego.

Nordic walking cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców Katowic

– Nordic walking mogą uprawiać
wszyscy, nie tylko osoby aktywne sportowo. Wystarczy mieć ochotę wstać z fotela. Ten sport opiera się na chodzeniu,
które jest bardzo zdrowe dla naszego

organizmu – podkreśla Katarzyna
Wolniewicz, medalistka Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski w Nordic Walking, która od pięciu lat jest instruktorką
tego sportu. I dodaje, że warto trenować

Gdzie trenować?
W Katowicach można trenować nordic walking, m. in. w ramach projektu „Nordic walking
na receptę” prowadzonego przez Katarzynę
Wolniewicz. Zajęcia odbywają się w każdy
wtorek o godz. 17.00 w parku Kościuszki.
Zajęcia będą trwać do 27 listopada. Szczegółowe informacje można uzyskać poprzez
fanpage: FabrikaNordika. W ramach budżetu
obywatelskiego odbywają się także zajęcia
przy MDK Południe: w środę o godz. 18.00
jedna grupa spotyka się przy ulicy Stellera 4,
natomiast w każdą sobotę od godz. 10.00
można uczestniczyć w zajęciach odbywających się w lesie na Kostuchnie. Szczegółowe
informacje na ten temat można uzyskać pod
adresem mdkpoludnie.com lub na fanpage:
Nordic Walking Katowice Podlesie Zarzecze.

pod okiem doświadczonego instruktora. –
Niestety wiele osób wciąż źle chodzi z kijkami, co może przynieść więcej szkody
niż pożytku – mówi.
(AZ)
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| AKCJA „ROWER POMAGA” |

FOT. S. RYBOK

Które miasto zostanie rowerową stolicą Polski?
Wystartowała akcja fundacji Arka „Rower
pomaga”, w której zamieniamy rowerowe
kilometry na rowery dla dzieci. W akcję
włączyły się także Katowice.

Stolica metropolii to miasto z każdym
rokiem coraz bardziej przyjazne rowerzystom. Inwestuje znaczne środki w rozbudowę
infrastruktury rowerowej – w zeszłym
roku wydano na ten cel ponad 7 mln zł, a w
tym roku będzie to o blisko milion złotych
więcej. Sieć wypożyczalni rowerów cały
czas rośnie. W tym roku mieszkańcy będą
mogli korzystać z blisko 400 rowerów w 52
stacjach. – W ubiegłym sezonie w systemie mieliśmy zarejestrowanych ponad 20
tys. osób, które łącznie ponad 100 tysięcy
razy wypożyczyły rower. To pokazuje, że
sprawdza się strategia ukierunkowana
na w ykorzysty wanie jednośladów
zarówno w celu rekreacyjnym, jak i transportowym – mówi Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej.
Wszystkich korzystających z rowerów
zachęcamy do uruchamiania aplikacji Endomondo lub wpisywania kilometrów na

Inauguracja akcji na rynku z udziałem dzieci z SP nr 12 w Katowicach

stronie www.rowerpomaga.pl. Za każdy milion kilometrów, które rowerzyści dodadzą
do rywalizacji, fundacja Arka przekazuje
organizacji rower. W Katowicach za pobijane rekordy i popularyzację jazdy rowerem
prezydent Marcin Krupa wręczył trzy rowery dla placówki opiekuńczo-wychowawczej
Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi.

| EKOODPOWIEDZIALNIE |

Na wszystkich, którzy przyjdą tego dnia
pomiędzy godziną 11 a 17, czekają liczne atrakcje, w tym: gry i konkursy z nagrodami oraz
zabawy z EkoŁobuziakami, budowa ekoradiowozu z surowców wtórnych oraz gra
„Stój na straży ekologii!”, warsztaty związane
z prawidłową gospodarką odpadami niebezpiecznymi, wodnymi punktami na mapie Katowic czy skutkami spalania różnych odpadów
w piecu. W Parku Praw Natury będzie można
bawić się i zachwycać zasadami, którymi
rządzi się otaczający świat. Na pikniku zajęcia
poprowadzą również leśnicy. Dla dzieci przygotowano animacje, kolorowanki ekologiczne,
gry planszowe i eko-domino, puzzle wielkoformatowe. Będzie woda sodowa podawana z
zabytkowego saturatora!
Swoje wyposażenie prezentować
będzie Straż Miejska i Policja, będzie także
okazja do zapoznania się ze sprzętem
Katowickich Wodociągów, Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo‑Kanalizacyjnej,
Zakładu Zieleni Miejskiej oraz Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
Nastąpi także wręczenie nagród laureatom konkursu, którego tematem była dbałość
o czyste powietrze, oraz prezentacja hasła
„Black to green” w kontekście zmian krajobrazu Katowic. Ponadto będziemy świadkami
uwolnienia do środowiska pensjonariuszy

J. GÓRSKA

Siatkarski maj w Katowicach

Leśnego Pogotowia, zbudujemy system
kanalizacyjny oraz zbiornik retencyjny 3D,
poszukamy – za pomocą kamery – ukrytych w rurach przedmiotów, sprawdzimy,
czy możliwe jest zbadanie zapachu wody,
obejrzymy spektakl „Mapa marzeń”, zagramy w „Śląski Twister”, spojrzymy z
bliska na model kolektora słonecznego, wypróbujemy rowery miejskie, zobaczymy pokaz tresury psów służbowych. Każdy, kto
przyniesie elektrośmieci, otrzyma w zamian
sadzonkę. Będzie też okazja do wybrania się
na wycieczkę Leśnym Busem na dostrzegalnię
oraz na oczyszczalnię ścieków GIGABLOK. Oprawę muzyczną pikniku zapewni
CARRANTUOHILL. (UMK)

Specjalny autobus
KZK GOP na trasie Mickiewicza – Muchowiec
Pętla uruchomi specjalną linię S3. Autobus
będzie odjeżdżał co 20 minut (pierwszy kurs
– godz. 10.48 z ul. Mickiewicza; ostatni kurs
o godz. 18.17 z Muchowca – szczegółowy rozkład linii S3 – na stronie www.kzkgop.com.pl).

Zeszłoroczna akcja okazała się dużym sukcesem. Przejechaliśmy ponad 5 milionów
kilometrów na rowerach i rozdaliśmy
dzieciom z domów dziecka i świetlic
środowiskowych 82 wymarzone rowery. W akcji kilometry wpisało nam ponad 27
tysięcy uczestników – podsumowuje Wojciech
Owczarz z fundacji Arka .

| ALEJA GWIAZD SIATKÓWKI |

Piknik dla ciekawskich
Katowice i Lasy Państwowe zapraszają na Leśny Piknik Rodzinny Ekoodpowiedzialnie, który odbędzie się 19 maja
na terenie Katowickiego Parku Leśnego
(Dolina 3 Stawów).

Miasta, które uzbierają najwięcej kilometrów,
rywalizują o tytuł Rowerowej Stolicy Polski.
Zasada jest prosta – rowerzyści wpisują
przejechane na rowerze kilometry na wspomnianej stronie. – Od razu zobaczą w specjalnym kalkulatorze, o ile ograniczyli emisję
CO2, w porównaniu z tym, gdyby tę
samą odległość pokonali samochodem.

Druga połowa maja zapowiada się w naszym mieście iście siatkarsko. Zaczynamy 19 maja kolejną edycją Alei Gwiazd
Siatkówki. Od godziny 11 do 13 zapraszamy na rynek na Siatkarski Festyn Rodzinny. Otworzy go występ Górniczej Orkiestry Dętej KWK „Katowice – Kleofas”.

Ustawione zostaną boiska do siatkówki, na których każdy będzie mógł
spróbować swoich sił w bloku czy ataku
wspólnie z siatkarzami. Dla dzieci przygotowane będą zabawy i zajęcia prowadzone
przez szczudlarzy i maskotkę reprezentacji
Polski. Każdy będzie miał okazję zrobić sobie zdjęcie z siatkarzami oraz zdobyć autograf, a także otrzymać siatkarski gadżet. Gdy
emocje na rynku już opadną, przeniesiemy
się na al. Korfantego, gdzie na Alei Gwiazd
Siatkówki na godz. 14.30 zaplanowane jest
odsłonięcie tablic pamiątkowych z odciskami dłoni mistrzów świata z 2014 r. – Mateusza Miki, Piotra Nowakowskiego, Rafała
Buszka, Dawida Konarskiego i Fabiana
Drzyzgi wraz z ówczesnym trenerem Stefanem Antigą. Uzupełnią je tablice duetu
djsko-spikerskiego Kułaga–Magiera oraz
pamiątkowa tablica z okazji obchodów
90-lecia siatkówki w Polsce. O 16.30
odbędzie się próba bicia rekordu Guinessa
na największą żywą flagę narodową – na pl.
Sławika i Antalla. Około 5000 osób zostanie zaopatrzonych w kapelusze w barwach
białych i czerwonych. Do udziału zapraszamy
każdego. Całość bicia rekordu będzie
związana z obchodami 100. rocznicy

odzyskania przez Polskę niepodległości.
Punktem kulminacyjnym dnia będzie
mecz w Spodku. Od 17 na antresoli również
czekają atrakcje. Dla młodszych kibiców przygotowane będą miniboiska do siatkówki, gdzie
trenerzy będą wtajemniczać w podstawowe
zasady gry. Osobistości takie jak Andrea Anastasii czy Andrea Gardini będą rozdawać autografy. O godz. 18 rozpocznie się towarzyski
mecz Polska–Kanada. Zapewne obejrzymy
wspaniałe siatkarskie widowisko! Ale to nie
wszystko! Po meczu na płycie rozpocznie się
gala, na której zaprezentują się m.in. Michał
Szpak i Marta Gałuszewska, a pokaz akrobatyczny przedstawi grupa Everest. Zagrają
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Technikum
Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna-Koźla
oraz duet skrzypcowy 2be. Bilety na mecz
– na stronie abilet.pl.
(UMK)
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|WYWIAD|Gitarzysta Leszek Winder w rozmowie ze Sławomirem Rybokiem zaprasza na niezwykły koncert

SŁAWOMIR PANEK

Benefis Śląskiego Bluesa
Leszek Winder to gitarzysta i kompozytor od lat związany z Katowicami. Występował m.in. w zespołach Apogeum,
Krzak, Dżem, Skibiński-Winder Super
Sessions. Od lat uznawany w plebiscytach za czołowego gitarzystę w kategoriach blues i rock.
Śląsk to od lat miejsce, gdzie rozbrzmiewał blues w swych wielu odcieniach
muzycznych. Przed nami niezwykły koncert Benefis Śląskiego Bluesa, który zgromadzi wielu rodzimych artystów tego nurtu. Skąd pomysł na to wydarzenie?

Czas szybko biegnie i co chwilę
ktoś z muzyków znika na zawsze. Trzeba
tych ludzi pokazywać, słuchać i cieszyć się ich
twórczością i obecnością. Jestem dumny, że
udało mi się zebrać tak doskonały i wyjątkowy
skład. Oczywiście nie da rady pokazać
wszystkich na scenie, ale cieszę się, bo wiele
ważnych postaci muzyki bluesowej będzie
obecnych na sali. 27 maja w kinoteatrze
Rialto w Katowicach zapowiada się
wyjątkowe muzyczne spotkanie.
Benefis Śląskiego Bluesa to nie tylko muzyka – jest również cel charytatywny,
będą dodatkowe atrakcje wydawnicze.

Cel charytatywny to sprawa muzyków,
wykonawców i organizatorów koncertu.
Chcemy wesprzeć w chorobie i trudnej sytuacji życiowej naszego kolegę, śląskiego
muzyka. To sytuacja krępująca dla niego,
więc nie rozgłaszamy niczego i nie robimy

wiele się dzieje, a chcę spokojnie zrealizować
wszystkie zamiary związane z tym wydawnictwem. Jeżeli nie zdążymy, to nic się nie stanie,
jeżeli książka ukaże się chwilę później.

Katowice jako Miasto Muzyki UNESCO
wspiera także bluesa, jest Rawa Blues Festival, jest Szlak Śląskiego Bluesa i wiele miejsc, klubów związanych z tą muzyką.
Które z nich wspomina pan szczególnie?

W mojej młodości wiodącym dla mnie
klubem muzycznym był „Puls”, ale bywałem,
koncertowałem w wielu innych klubach.
Bardzo ciekawą inicjatywą jest prezentacja śląskich miejsc muzycznych, jaką jest
Szlak Śląskiego Bluesa. Twórca tego projektu Wojciech Mirek współpracuje ze mną
organizacyjnie przy realizacji Benefisu.
Przypomnę, że koncert wsparli: Prezydent Miasta Katowice oraz Województwo
Śląskie.

społecznej zbiórki. Całość wpływów z biletów oraz innych działań będzie przeznaczona na ten cel.
Podczas koncertu odbędzie się uroczystość
wręczenia nagrody artystycznej im. Jana
„Kyksa” Skrzeka, zostanie zaprezentowana kultowa płyta „Modlitwa Bluesmana w pociągu” w wersji analogowej. Będzie
można zobaczyć wystawę fotograficzną
Krzysztofa Szafrańca „Śląscy muzycy” i jest
szansa na premierę mojej książki „Śląski Blues”.
Piszę: „jest szansa”, bo trwają prace redakcyjne,

Jest pan również laureatem Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury.
Jak pan ocenia zmiany, które zaszły w Katowicach przez ostatnie lata?

To, co się odbyło w ostatnim
dziesięcioleciu w Katowicach, to wielki skok cywilizacyjny w wielu kategoriach. Zapoczątkował
to prezydent Uszok. Kontynuował i pięknie rozwija obecny prezydent Marcin Krupa. Katowice swoimi muzykami, kompozytorami,
uczelniami muzycznymi, orkiestrami, zespołami,
twórcami i ludźmi wspierającymi ruch muzyczny zawsze, od kiedy pamiętam, stały na

| CIEKAWI KATOWICZANIE |

Środowisko pisarskie w dawnym
znaczeniu tego słowa od dawna już nie
istnieje. Nie tylko u nas. Zastąpiły je
powiązane z taką czy inną instytucją (redakcje pism, wydawnictwa, uczelnie) pokoleniowe grupy, które raz rozpaczliwie
(by nie utonąć), a kiedy indziej wcale chyżo
surfują po spienionych wodach literackiego
życia. Szuba był zawsze osobny. Ze wspomnianym zjawiskiem łączył go związek wybitnie platoniczny. Pamiętam jego rzadkie bo
rzadkie, ale wielce wymowne wizyty na
spotkaniach artystów w Piwniczce legendarnego Marchołta przy Warszawskiej 37.
Słowo „wymowne” nabiera tu nieco perwersyjnej treści, bohater tej impresji słynnie
bowiem z małomówności. Jego charakterystyczne milczenie potrafiło w niektórych
sytuacjach zabrzmieć jak grzmot, zwłaszcza
kiedy chciano coś nieciekawego zagadać lub
przegłosować (polityka). Że irytowało elokwentnych i „złotoustych”, nie muszę chyba
dodawać. W każdym razie lakoniczność
Szuby była jego znakiem rozpoznawczym i to

zarówno „w życiu”, jak i w „innych zajęciach”.
Te ostatnie to przede wszystkim znakomite wiersze. Od początku krótkie,
esencjonalne, redukujące zapis do odcedzonej z ozdobników formy. Katowiccy i nie
tylko katowiccy poeci darzyli tę postawę
dużym szacunkiem, bo Szuba był sarkastyczny i odważnie polemiczny wobec ówczesnej
(lata 70.) rzeczywistości. Ciągle przechowuję
jego debiutancki „Karnet na życie” i wydany
przez oficynę Śląsk tomik „Na czerwonym
świetle”. Chociaż mocno pożółkłe, wciąż dają
się czytać jako bardzo aktualne ostrzeżenie
przed manipulacją. Zwłaszcza języka.
666
Szuba – tłumacz. Zawdzięczamy mu kolosalnie dużo i samo wymienienie autorów, których
wziął na warsztat, zajęłoby zbyt wiele miejsca.
Zatem tylko garść najważniejszych: W.B. Yeats,
T.S. Eliot, E. Pound, E.L. Masterts, A. Ginsberg,
W. Whitman, S. Heaney, E. Dickinson... Przekład
takiej twórczości wymaga oczywiście najwyższych
kompetencji, nie tylko w tłumaczeniu. To coś
więcej. Trzeba wejść w sekretny rytm skojarzeń
geniusza, w labirynty intuicji i konkretnych
odniesień (erudycja). I znów wyświetla mi się obraz-wspomnienie: Andrzej zapalający papierosa

Anthimos Apostolis, Ireneusz Dudek, Jan
Gałach, Jacek Gazda, Krzysztof Głuch,
Krzysztof Głuch jr, Michał „Gier” Giercuszkiewicz, Grzegorz Kapołka, Andrzej Rusek,
Michał Kielak, Adam Kulisz, Krzysztof Kot,
Agnieszka Łapka, Jerzy Piotrowski, Mirek
Rzepa, Joachim Rzychoń, Krzysztof Ścierański, Józef Skrzek, Roman „Pazur” Wojciechowski, Darek Ziółek, Leszek Winder, Czarny
Pies, Oscilate, Śląska Grupa Bluesowa i inni.

bardzo wysokim poziomie. Władze miasta
dostrzegły i pięknie oprawiły ten klejnot kultury.
Za to chwała. Historia będzie pamiętać, trzymam
kciuki, żeby te działania trwały.

Wiele lat związanych z Katowicami, wiele wspomnień, wielu ludzi, którzy
już odeszli... Ma pan szczególne, prywatne miejsca w Katowicach, do których lubi
pan powracać?

Wychowałem się na Mariackiej. To była
trudna ulica. Tutaj jest piwnica, w której
zaczynałem grać, tutaj całe lata mieszkał
Janek Skrzek. Od wielu lat organizuję tu bluesowe koncerty uliczne. Zainicjowałem umieszczenie na Mariackiej rzeźby balansującej
„Bluesman” dedykowanej pamięci nieżyjących
muzyków bluesowych. Ogólnie nie mam jednego wybranego miejsca w mieście. Lubię całe
Katowice. Po przeszło 50 latach mieszkania
każde miejsce niesie ze sobą jakieś wspomnienia.

666
Mają Katowice swoje artystyczne legendy.
Postaci niekonwencjonalne, barwne, ekscentryczne, by nie rzec „egzotyczne”. To naturalnie zawsze ożywia duchowy pejzaż miasta,
buduje środowiskowe mity. Osobowość, którą
tu dziś przywołałem, zaznacza swoją obecność
silnym dystansem wobec spraw i zjawisk mało
istotnych. Ważeniem słów. Ściszaniem głosu.
Bo w ostatecznym rachunku liczą się tylko
frezje i zające... jak napisał mi którejś wiosny
przed laty i czemu – im jestem starszy – coraz
bardziej gotów jestem przytaknąć.

Liczą się tylko frezje i zające
Jedną z najbardziej intrygujących postaci artystycznego pejzażu Katowic jest
poeta i tłumacz Andrzej Szuba.

Podczas koncertu
27 maja w Kinoteatrze
Rialto wystąpią:

POSTSCRIPTUM CIII
masz siebie
nie można mieć więcej
niż wszystko

POSTSCRIPTUM XXI

za papierosem, jego zadymione mieszkanie
na osiedlu Paderewskiego, nasza składająca się
głównie z długich pauz rozmowa. Pisał wtedy
posłowie do potężnego (blisko 500 stron!) wyboru
swoich przekładów Walta Whitmana. Zaczynał
tak: „Rosły, brodaty, przedwcześnie posiwiały
trzydziestosześciolatek o smagłej twarzy i delikatnych rękach pracował jak oszalały...”. Szkicował
sylwetkę barda Ameryki, ale ja w tym opisie
widziałem jego samego. Tak, to był moment
przełomowy. Wspinał sie na szczyt, który zresztą
wkrótce w sposób niebudzący wątpliwości, zdobył.

jak byś nie adresował
zawsze piszesz
do siebie

POSTSCRIPTUM

wyglądasz jakbyś wiedział
a ty tylko
jesteś
jak szklanka
zbyt kruchy
żeby powierzyć ci
los wody

Andrzej Szuba – poeta, wybitny tłumacz,
lektor. Mieszka w Katowicach
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MIASTO

|WYWIAD| Z Mirosławem Neinertem rozmawia Maciej Szczawiński

ARCHIWUM TEATRU

Stwórca czasami działa poprzez ludzi grzesznych
MS: Po mieście chodzą słuchy, że repertuar teatru Korez pęka już w szwach.

MN: Rzeczywiście! Pokazaliśmy ostatnio
dwie nowe sztuki i nagle tych sztuk porobiło
nam się baaardzo dużo. Słowem: mamy co
grać. W wystawianej od niedawna „Mrożonej
papudze”, którą napisał i reżyserował niemiecki aktor Fred Apke, gra Ela Okupska. Po
kilku latach wróciła do nas, więc popatrz,
taki mały skromny teatr, a grają w nim
dwie wielkie aktorki, Bułka i Okupska.
Stężenie talentu „na metr kwadratowy”
przeogromne. Z repertuarem mamy
więc teraz błogi spokój, tym bardziej, że
publiczność ciągle kocha też nasze stare
spektakle.

MS: Łatwo powiedzieć.
MN: No właśnie. Ten śląski musi

sprostać Tekstowi i brzmieć jednocześnie
jak najbardziej naturalnie. Praca przed nami
ogromna, ale porywająca. W końcu każdy
naród, żeby mówić o swojej tożsamości,
musi mieć jakieś mocne podstawy. Kultura
wysoka, o której tu mówimy, taki fundament
tworzy, ale naszą „podstawą podstaw” jest
oczywiście Nowy Testament. Nie tylko dla
osób wierzących. Cała nasza kultura z niego
wynika, cała nasza kultura do niego się
odnosi.

MS: Wasza stała oferta programowa to...
MN: No właśnie liczyliśmy ostat-

nio: ponad dwanaście spektakli! Takie najpopularniejsze to „Wiwisekcja”, oczywiście
nieśmiertelny „Cholonek”, „Mianują mie
Hanka”, „Kto nie ma, nie płaci”, „Kolega
Mela Gibsona”... Nie wszystkie wymieniłem,
podaję pierwsze z brzegu. Czyli dużo dobrych komedii, powiedziałbym czasami:
więcej niż komedii i sztuki śląskie. Bo u nas
jest tak, że ludzie przychodzą się bawić, ale
czasem też po to, żeby się wzruszyć. Gramy
jeszcze sztukę „Dwa” z Grażyną Bułką, gdzie
się non stop przebieramy, bo czternaście
postaci jest na scenie, a my tylko w dwójkę!
Pokazaliśmy to w Serbii, pod koniec zeszłego
roku. W pewnym momencie w tekście
musi paść tzw. mocne słowo, dzisiaj traktowane u nas raczej jako znak interpunkcyjny,
ale jednak wulgaryzm. A oni tego słowa nie
mają! Polak bez tego słowa czuje się samotny.
Zdezorientowany, samotny, zagubiony... Ale
poradziliśmy sobie. Bo oni mają niezwykle bogaty zasób innych słów tego rodzaju i mimo
takiej czy innej bariery językowej ów spektakl
bardzo tam się podobał. Wspominam ten
wyjazd z rozrzewnieniem, bo Serbia jest taka
jak Polska, ale trzydzieści lat temu. Na przykład

ich całe mnóstwo. Mam już w biurze porobione plansze z nazwiskami i takich ról,
powiedziałbym głównych, to jest tak
średnio... siedemdziesiąt. To trzeba nagrać,
to trzeba udźwiękowić, a naszym marzeniem
jest, żeby to była Księga żywa, pełnokrwista.
Słuchasz i masz te wszystkie obrazy przed
oczami.

MS: Da się to wszystko bez zakłóceń
unieść? Wyrazić „po śląsku”?

Zdjęcie ze spektaklu Jima Cartwrighta pt. „Dwa”, Mirosław Neinert i Grażyna Bułka

wszędzie, gdzie wejdziesz, palą papierosy. Niby
drobiazg, ale wymowny, prawda?

MS: Śląska gwara, śląski etnolekt, śląski język... Ileż tu warstw, ile pięter. Co jako
artysta sądzisz o tych „niższych”?

MN: Są absolutnie potrzebne. Bo konieczny jest cały wachlarz języka śląskiego, także
teksty kultury „niższej”, z takiego nawet prostego kabaretu, nawet z krupnioka i z piwa.
One też są potrzebne. To wszystko musi
funkcjonować, żeby język był żywy. Powiem teraz o czymś, tobie jako pierwszemu.
Otóż stanąłem ostatnio przed wyzwaniem,

które nieco mnie przeraża. A z drugiej strony
czuję, że Stwórca czasami działa poprzez ludzi
grzesznych... Takich jak ja. Prawie rok temu
dowiedziałem się, że burmistrz Radzionkowa przełożył na śląski Nowy Testament.
Skontaktowałem się z autorem przekładu
panem Gabrielem Toborem i nieśmiało
zdradziłem mu swoje marzenie. Chciałbym
ten Nowy Testament „po śląsku” nagrać!
Czyli zrobić z całej tej Księgi – audiobooka, ale nie sam... Ja chciałbym do tego
wykorzystać wszystkich aktorów i nie tylko aktorów, którzy mówią po śląsku, a jest

MN: Ja się specjalnie nie boję, tym
bardziej, że pieczę będą sprawować biblijni i językowi specjaliści. Najważniejsze jednak, że ten śląski język brzmi tu wyjątkowo
pięknie i szlachetnie, że jest po prostu dostojny, że zyskuje wymiar prawdziwie metafizyczny. Wyzwanie oczywiście kolosalne,
ale zobacz, ilu jest wybitnych czy znakomitych aktorów, którzy potrafią mówić,
czuć i myśleć tym językiem! Zatem także
wyrażać najsubtelniejsze treści duchowe.
MS: Franciszek Pieczka, Bernard
Krawczyk...

MN: ... i Robert Talarczyk, i Marian
Grzędziel, rewelacyjny Darek Chojnacki,
który przyjął naszą propozycje i będzie
mówił partie Jezusa... A Ewangelię św. Jana
będzie czytała Grażyna Bułka. Czujesz to?

MS: Przebóg, oby się udało!
MN: Bo jakby nie daj Bóg, to niech Pan

Bóg broni... Będzie dobrze!

| ŚWIĘTO MUZYKI W NOSPR |

Po raz kolejny w Katowicach zostanie
przyznana Nagroda im. Wojciecha Kilara dla najlepszego kompozytora muzyki
filmowej. Gala współorganizowana wraz
z Krakowem odbędzie się 29 maja w sali
NOSPR.

W tym roku nagrodę odbierze Michael
Nyman, m.in. twórca muzyki do niezapomnianego filmu „Fortepian” Jane Campion.
Sam kompozytor również zasiądzie w Katowicach za fortepianem, żeby wykonać swój
utwór z towarzyszeniem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

Drugim równie ważnym bohaterem
wieczoru w Katowicach będzie Krzysztof
Penderecki. Najwybitniejszy współczesny
polski kompozytor jest również autorem
muzyki często wykorzystywanej w filmach
tak znanych reżyserów jak choćby Stanley
Kubrick czy Martin Scorsese. I właśnie te
kompozycje (m.in. do filmu „Lśnienie” czy
„Shutter Island”) zabrzmią podczas drugiej
części wieczoru.
Koncert będzie częścią krakowskiego
Festiwalu Muzyki Filmowej. Ostatnie bilety
są dostępne w kasie NOSPR.
(ŁUKA)

DLA KBF WOJCIECH WANDZEL, WWW.WA

Wybitni kompozytorzy przyjadą do Katowic

Zdjęcie z koncertu Scoring4Polański w NOSPR
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NOC MUZEÓW 2018

NOCNE MARKI W MUZEACH
Noc Muzeów 2017 w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności

P

rzed nami kolejna edycja Nocy
Muzeów. Gdzie ją najlepiej spędzić?
Oczywiście, że w Katowicach!

Nocne buszowanie po muzeach,
galeriach czy instytucjach kultury? Takie rzeczy
tylko w czasie Nocy Muzeów! Zapowiada się wieczór pełen atrakcji, w czasie którego będziemy mieli
możliwość poznania historii z zupełnie innej strony. A wszystko to za darmo! Tegoroczna edycja
odbędzie się z 19 na 20 maja.

Pałac Młodzieży
Zajęcia plastyczne, ruchome obrazy, laboratorium fizyczne i chemiczne o zmroku,
prezentacja zdjęć z okresu budowy i pierwszych lat działalności Pałacu Młodzieży.
Początek o godz. 17.

Muzeum Historii Katowic
Również oddziały MHK zapraszają
na Noc Muzeów. Będzie można wziąć
udział w wernisażu wystawy „Ostrawa
przemysłowa i poetycka w grafice Jana
Sladka” czy poznać świat śląskich makatek.

Nie zabraknie starych samochodów,
konkursu godki śląskiej z Grzegorzem
Chudym czy koncertu Magdaleny Piskorczyk. Start o godz. 16.30.

Muzeum Śląskie
W Muzeum Śląskim będzie można
nie tylko obejrzeć stałe ekspozycje, ale też
wziąć udział w specjalnych wydarzeniach.
Spotkania z kuratorami, warsztaty animacji poklatkowej i zabawy plastyczne, kiermasz wydawnictw, pokazy – to tylko
niektóre z propozycji. Będzie też można
zajrzeć do pracowni konserwacji dzieł sztuki.
19 maja będzie też dniem, w którym po raz
ostatni będzie można zwiedzić siedzibę przy
al. Wojciecha Korfantego 3. Początek o godz. 19.

Camerata Silesia
Koncert Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” w sali koncertowej
Willi Goldsteinów, dyrygent – Anna Szostak.
Rezerwacja bezpłatnych wejściówek: tel. 32
206 97 97. Początek o godz. 18.

Biblioteka Śląska – Dom Oświatowy
Pokaz eksperymentalnych filmów dla
dzieci czy nowatorskie formy wideo i instalacje. Początek o godz. 18.

Śląskie Centrum
Wolności i Solidarności

Po kopalni „Wujek” będą oprowadzać
górnicy, którzy brali udział w historycznym
strajku. Zaplanowano dwie tury wycieczek po kopalni: o godz. 17 i o godz. 18. Ilość miejsc ograniczona. Rezerwacja – od 7 maja pod nr. tel.: 32 601 21
08. Zwiedzający zobaczą kilka miejsc związanych
ze strajkiem. O godz. 18 i o godz. 19 odbędą się pokazy filmu dokumentalnego „Życiorysy z bliznami”
A. Świdzińskiej. Zwiedzający będą mogli zobaczyć,
jak w latach 80. działały „podziemne drukarnie”.
Samemu nie tylko będzie można wydrukować
własną „bibułę”, ale również stworzyć własny
T-shirt za pomocą powielacza sitodrukowego.

na sali kameralnej od godz. 20.30 rozpocznie
się recital w wykonaniu uczniów katowickich szkół muzycznych. O 22 projekcja filmu
„Awantura o Basię” (1956) z muzyką nagraną
przez NOSPR, a od północy dziecięca literatura muzyczna na fortepian w interpretacji
Alexandra Humali. Natomiast w sali koncertowej od 23.00 będzie można posłuchać
młodych wykonawców.

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach...

...zaprasza na zwiedzanie budynku biblioteki i wykłady na temat zdrowia. Poza
tym będą warsztaty plastyczne dla dzieci, zabawa z szyfrem, gry planszowe, escape room
(wymagana wcześniejsza rejestracja).
Wystawy: 70 lat ŚUM ‒ 70 lat Biblioteki
SUM; Ogłoszenia drobne z prasy przedwojennej; Atlasy i modele anatomiczne.

NOSPR
O godz. 18 koncert „W stylu Dixieland…”,
który odbędzie się w Amfiteatrze. Natomiast

Szczegółowe informacje znajdują się
na stronach poszczególnych instytucji.
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DATA
WYDARZENIA

WYDARZENIE

GODZINA I MIEJSCE
WYDARZENIA

ORGANIZATOR

DZIELNICA

5–6 maja

VI Turniej Szachowy Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

5 maja – rozpoczęcie godz. 9.00
6 maja – zakończenie godz. 16.00
Międzynarodowe Centrum Kongresowe,
plac Sławika i Antalla 1

6 maja

Muzyczne Wieczory w Bazylice – Wstań, Polsko moja…
impreza w ramach inicjatywy lokalnej

godz. 18.00
Sanktuarium Matki Boskiej Boguckiej Bazylika
Mniejsza w Bogucicach ul. Markiefki 89

MDK „Bogucice-Zawodzie”
tel. 32 203 05 17

6 maja

Rodzinna Majówka

godz. 15.00–18.00
Amfiteatr w parku Zadoleul. Wczasowa 15

MDK „Ligota”, tel. 32 252 32 34, 604 988 657

10 maja

Festyn Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
„Wszyscy Razem”

godz. 10.00–14.00
Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”
Filia nr 2plac pod Lipami 1

Stowarzyszenie na rzecz Niepełnosprawnych
„SIÓDEMKA” www.sto7.org

11 maja

#LOOK! Letni Osiedlowy Ośrodek Kultury
– spektakl w wykonaniu teatru Mumio
pt. „Taki Miks”, impreza z budżetu obywatelskiego

godz. 19.00
Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Witosa 23

MDK „Koszutka”, tel. 32 258 92 00, bezpłatne wejściówki
do odbioru w Przedszkolu nr 13,50,85,94,
Szkole Podstawowej nr 33, Klubie Osiedlowym Plus
oraz w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 12

12 maja

MOTOMAJÓWKA 2018 pod hasłem
„Bezpieczeństwo na drodze”

godz.10.00, park Zadole (scena główna)
ok. godz. 10.45 parada motocykli
przez miastopark maszyn – stadion Kolejarz

Szkoła Podstawowa nr 64
tel. 32 252 62 23

LIGOTA – PANEWNIKI

12 maja

XI Katowicki Festiwal Biegowy im. J. Kukuczki

godz. 8.00-14.00
Katowicki Park Leśny

www.biegkukuczki.plimpreza płatna

OSIEDLE PADEREWSKIEGO-MUCHOWIEC

12 maja

#LOOK! Letni Osiedlowy Ośrodek Kultury – pokaz
kina plenerowegoimpreza z budżetu obywatelskiego

godz. 20.00
Osiedle Witosa, plac św. Herberta

MDK „Koszutka”
tel. 32 258 92 00

12–13 maja

„Festyn Śląski” w parku Murckowskim

godz. 14.00 – 21.00
park Murckowski przy ul. P. Kołodzieja

MDK „Południe”, tel. 32 353 68 16

13 maja

Muzyczne Wieczory w Bazylice „Między sacrum
a profanum. Krzesimir Dębski zaprasza”,
impreza w ramach inicjatywy lokalnej

godz. 18.00
Sanktuarium Matki Boskiej Boguckiej Bazylika
Mniejsza w Bogucicach ul. Markiefki 89

MDK „Bogucice-Zawodzie”
tel. 32 203 05 17

BOGUCICE

17 maja

X Regionalny Konkurs dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej „Podróż Moich Marzeń"

godz. 17.00
Miejski Dom Kultury „Bogucice‐Zawodzie”
dział „Zawodzie”, ul. Marcinkowskiego 13A

MDK „Bogucice-Zawodzie”
tel. 32 255 32 44

ZAWODZIE

17 maja

Konferencja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
w ramach inicjatywy lokalnej
„Rodzina zastępcza ‒ otwarte serca dla dzieci”

godz. 13:30-16:10
Pałac Młodzieży, ul. Mikołowska 26

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 32 251 71 31, 601 748 601

19 maja

Leśny Piknik Rodzinny Ekoodpowiedzialnie

godz. 11.00-18.00
Katowicki Park Leśny w Katowicach‐Muchowcu

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice
tel. 32 259 38 14

19 maja

Dębowa Scena 2018 ‒ recital w wyk. Danuty Rajchel
Impreza z budżetu obywatelskiego

godz. 17.00 Miejski Dom Kultury „Koszutka”
filia „Dąb” ul. Krzyżowa 1

MDK „Koszutka”
tel. 608 549 089 bezpłatne wejściówki

19 maja

Festyn ‒ Święto Kwitnących Głogów ‒ święto Ligoty

godz. 13.00-22.00
amfiteatr w Parku Zadole ul. Wczasowa 15

MDK „Ligota”
tel. 32 252 32 34, 604 988 657

24–25 maja

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

godz. 9.00
Miejski Dom Kultury „Koszutka” filia „Dąb”
ul. Krzyżowa 1

MDK „Koszutka”, tel. 608 549 089

25 maja

#LOOK! Letni Osiedlowy Ośrodek Kultury – pokaz
kina plenerowego, impreza z budżetu obywatelskiego

godz. 20.00 osiedle Witosa, plac św. Herberta

MDK „Koszutka”
tel. 32 258 92 00

25 maja

Teatralne Katowice Dzieciom

godz. 15.00 Miejski Dom Kultury „Południe”
ul. Boya Żeleńskiego 83

MDK „Południe”, tel. 32 209 47 72

KOSTUCHNA

26 maja

Dębowa Scena 2018 Koncert Studentów Akademii Muzycznej
Impreza z budżetu obywatelskiego

godz. 17.00
Miejski Dom Kultury „Koszutka” filia „Dąb”
ul. Krzyżowa 1

MDK „Koszutka”, tel. 608 549 089

DĄB

26 maja

Turniej szachowy dla dzieci w ramach III GRAND PRIX
Miasta Katowice

godz. 10.00 Miejski Dom Kultury „Bogucice
– Zawodzie” dział „Bogucice” ul. Markiefki 44a

MDK „Bogucice-Zawodzie”
tel. 32 203 05 17

27 maja

„Najmniejszy bal świata” ‒ spektakl grany w ramach
XI Metropolitalnego Święta Rodziny

godz. 16.00-17.00 ul. św. Jana 10

ŚTL i A „Ateneum” tel. 32 253 79 26
www.ateneum.art.pl, impreza płatna

27 maja

ŚLĄSK – koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
im. St. Hadyny w ramach 110-lecia Nikiszowca

godz. 18.00,
Kościół pw. św. Anny, plac Wyzwolenia 21

Miejski Dom Kultury „Szopienice‐Giszowiec”
tel. 32 256 84 53

28 maja

Dzień Sąsiada

godz. 17.00, Miejski Dom Kultury „Koszutka”
ul. Grażyńskiego 47

MDK „Koszutka”, tel. 32 258 92 00

29 maja

Koncert Penderecki 2 Cinema
w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie

godz. 19.00, NOSPR, plac Wojciecha Kilara 1

Katowice Miasto Ogrodów, tel. 32 609 03 02
www.bit.ly/2qzhDKc, impreza płatna

ŚRÓDMIEŚCIE

30 maja

„C(M)ała Polska biega”
Minimaraton dla rodziców i dzieci

godz. 16.30, Las Ochojec od strony „Biedronki”
(początek osiedla Manhattan)

Miejskie Przedszkole nr 93tel. 32 203 00 62

PIOTROWICE‐
‐OCHOJEC

www.Chessarbiter.com/turniejeimpreza płatna

IMPREZA
OGÓLNOMIEJSKA

BOGUCICE

LIGOTA-PANEWNIKI

GISZOWIEC

OSIEDLE WITOSA

OSIEDLE WITOSA
MURCKI

IMPREZA
OGÓLNOMIEJSKA
OSIEDLE PADEREWSKIEGO-MUCHOWIEC
DĄB
LIGOTA-PANEWNIK

DĄB

OSIEDLE WITOSA

BOGUCICE
ŚRÓDMIEŚCIE
JANÓW‐NIKISZOWIEC
KOSZUTKA

www.katowice.eu

Katowice Miasto Ogrodów
Instytut Kultury im. Krystyny Bochenek
pl. Sejmu Śląskiego 2
tel. 32 609 03 00
e-mail: sekretariat@miasto-ogrodow.eu
www.miasto-ogrodow.eu

KONKURS
5. Międzynarodowy Konkurs
na Kompozycję Jazzową

V Międzynarodowy Konkurs na Kompozycję Jazzową odbywa się w ramach 13. edycji Silesian Jazz
Festivalu. Na kompozycje konkursowe organizatorzy czekają do 9 listopada.
Szczegóły na mkkj.ck.art.pl

Wybory Miss Śląska – gala
26 maja, od godz. 10.00,
sala koncertowa KMO

WYSTAWY
wtorek–niedziela, godz. 11.00–19.00,
wstęp wolny

„Protokół rozbieżności”
do 27 maja, Galeria Pusta

INFORMATOR

Prezentacja dokonań niezależnej wytwórni płytowej
w ramach 7. Katowice JazzArt Festivalu.

Future Artist

Jazz Free Photo 2017

Spotkanie artystyczne z prof. Irmą Koziną o twórczości Kazimierza Mikulskiego z okazji 100. rocznicy urodzin artysty.

Wernisaż: 11 maja, godz. 18.00, Galeria 5
Wystawa fotografii i prac z zakresu mediów wizualnych.

Wernisaż: 24 maja, godz. 17.30,
Galeria Pojedyncza

Wykłady zdrowotne dla seniorów.

Fotografie i kolaże fotograficzne zrealizowane przez
uczestników projektu Future Artist.

do 31 maja

Warsztaty ekologiczne
10 maja, godz. 16.30

Warsztaty foamiranu
22 i 29 maja, godz. 16.30

Rodzinne Matinée
12 i 19 maja, godz. 11.00, sala kameralna

Muzykodrom

Eksperymentalne warsztaty muzyczne dla dzieci
i młodzieży
Szczegóły na: miasto-ogrodow.eu

Rozwojowa kreska
26 maja, godz. 11.00, Muzykodrom
Tematyczne warsztaty rozwojowe z elementami arteterapii dla dzieci w wieku 5–12 lat.

Warsztaty dla seniorów.

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

GŁÓWNA PRZESTRZEŃ

Warsztaty fotograficzne
dla osób niesłyszących

„Jerzy Wroński i przyjaciele”

11 maja, godz. 10.00, Galeria Pusta

do 10 czerwca

10 czerwca, Galeria Miasta Ogrodów

Temat: Malowanie światłem.

Znaczenie Wrońskiego dla sztuki na Śląsku, nie

Wystawa zbiorowa fotografii.

Wycieczki regionalne

Marco Valente
„Auand Records”(IT)

12 i 19 maja

tystycznego jest nie do przecenienia. Unaoczniła

W maju uczestnicy wybiorą się do Chropaczowa,
Rudnych Kotlisk i Miodawy.

to wyraźnie wystawa „Linia i chaos”, traktująca o

Wystawa zbiorowa fotografii studentów Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach.

„Kielecka Szkoła Krajobrazu”

do 10 czerwca, Galeria Engram

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

1968 – czas rewolucji
9 maja, godz. 18.00
50 lat temu świat zmienił się o 180 stopni za sprawą rewolucji politycznych, społecznych, obyczajowych. O tym czasie będziemy opowiadać, prezentując filmy z różnych krajów, zawsze odnoszące się
do wydarzeń i atmosfery tej epoki. Na pierwszym
spotkaniu „Marcowe migdały” w reż. R. Piwowarskiego.

„Makbet”
10 maja, godz. 20.00
Transmisja na żywo spektaklu z National Theatre
w Londynie.

tylko przez własną twórczość, ale również przez
aktywne i niezmordowane animowanie życia ar-

śląskich tradycjach awangardowych XX w.

Najbardziej intensywna i przerażająca tragedia
Szekspira wyreżyserowana przez R. Norrisa.
R. Kinnear gra owładniętego fatalnym pędem ku
władzy Makbeta. Anne-Marie Duff wciela się w

Wystawa prac Katarzyny Szymkiewicz
Wernisaż 18 maja, godz. 18.00

KLUB SZTUK

Akademia Doświadczenia
8 i 15 maja, godz. 16.00

Galeria Ściana Sztuki Dziecka

MAŁA PRZESTRZEŃ

12 maja, od godz. 10.00

Emilia Fałek, „Truskaweczka”

Decoupage'u na tkaninie
12 maja, godz. 10.00–14.00

Aranżacja wnętrz
– tworzenie moodboardu
26 maja, godz. 10.00–14.00
Warsztaty.

Lekcje rysunku

W każdy poniedziałek
w godzinach 16.00–19.00

Związek Polskich Artystów
Fotografików Okręg Śląski
GALERIA KATOWICE ZPAF
OKRĘG ŚLĄSKI
ul. św. Jana 10
tel. +48 602 108 563
www.zpaf.katowice.pl

Wernisaż wystawy fotografii
„Josef Moucha. Do woja marsz”
4 maja, godz. 18.30
Słowo wstępne wygłosi kurator wystawy Arkadiusz Ławrywianiec. Podczas wernisażu odbędzie się promocja albumu Josef Moucha „Válka za studena”. Wystawę przygotował ZPAF Okręg Śląski i Instytut Twórczej Fotografii
FPF UŚ w Opawie. Wystawę można oglądać w środy,
czwartki i piątki w godz. 17.00–20.00 do 31 maja.
Wstęp wolny

PREMIERY
od 11 maja

IMPREZY
„Tully” – przedpremierowo,
seans specjalny

Lady Makbet.

„120 UDEZRZEŃ SERCA”
(reż. Robin Campillo, 2018)

8 maja

Człowiek NON FICTION

„PRAWDZIWA HISTORIA”
(reż. Roman Polański, 2018)

„120 uderzeń serca”
– spotkanie filozoficzne

17 maja, godz. 18.00
W ramach cyklu zaprezentowany zostanie film
„Ostatni w Aleppo”. To obraz w reżyserii F. Fayyada,
przedstawiający wolontariuszy Białych Hełmów
przeszukujących gruzy zniszczonego syryjskiego
miasta. Po seansie zapraszamy na debatę z udziałem o. Alana Ruska.

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

od 18 maja

„ZIMOWI BRACIA”
(reż. Hlynur Pálmason 2018)
„PO LATACH”
(reż. Annarita Zambrano, 2018)

19

9 maja, godz. 18.30
Rozmowę po filmie poprowadzi dr Mirosław Piróg
z Instytutu Filozofii UŚ.

„24 WIOSNA FILMÓW”
11–17 maja

„TULLY”
(reż. Jason Reitman, 2018)

Weekend z Millenium
Docs Against Gravity

od 25 maja

18–20 maja

„W CIENIU DRZEWA”
(reż. Hafsteinn Gunnar Sigurðsson,
2018)

„Tully”
24 maja
Po seansie spotkanie z dr n. hum. Magdą Fres.
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Śląski Teatr Lalki i Aktora
Ateneum
ul. Św. Jana 10
tel. 32 253 82 21
e-mail: biuroateneum@o2.pl
www.ateneum.art.pl

Babcia na jabłoni
5 maja, godz. 11.30, 6 maja, godz. 16.00,
8, 9, 10, 11, 30 maja, godz. 9.30

Piaskowy Wilk
12 maja, godz. 11.30, 13 maja,
godz. 16.00, 15, 16, 17, 18, godz 9.30

Kukuryku na patyku,
czyli o dwóch takich
19 maja, godz. 11.30, 20 maja,
godz. 16.00, 22, 23, 24, 25 maja, godz. 9.30

Instytut Promocji
i Upowszechniania Muzyki
Silesia
pl. Sejmu Śląskiego 2
tel. 32 258 90 49
e-mail: ipium@silesia.art.pl
www.silesia.art.pl

Najmniejszy bal świata

26 maja, godz. 11.30, 27 maja,
godz. 16.00, 29 maja, godz. 9.30
GALERIA ATENEUM
ul. 3 Maja 25

Pan Tom buduje dom

9 maja, godz. 10.00, 10 maja, godz. 9.30,
12 maja, godz. 16.00, 13 maja, godz. 11.30

Afrykańska przygoda
19, 26 maja, godz. 16.00, 24. maja, godz. 9.30

Teatr Korez
pl. Sejmu śląskiego 2
tel. 32 209 00 88
e-mail: biuro@korez.art.pl
www.korez.art.pl

T. Jachimek, „Wiwisexia”
6, 18, 26 maja, godz. 19.00,
11 maja, godz. 18.00
Po spektaklu 11 maja wernisaż wystawy Grupy „4 Pejzaże”

Dźwięki XVII-wiecznej Europy:
Włochy – Austria – Francja
27 maja, godz. 12.00,
Muzeum Archidiecezjalne
M. Pastuszka, A. Pastuszka – skrzypce barokowe, kierownictwo artystyczne, oraz M. Boroni, M.
Korbel, W. Wendrowska, M. Jakubiak, A. Radwań-

Środa Młodych
– Silesia przedstawia

ska, A. Cierpioł, I. Kozak – skrzypce barokowe, S.

9 maja, godz. 19.30,
sala kameralna NOSPR

syn, J. Radwański – instrumenty perkusyjne.

A. Goździewski – fortepian, A. Stefańska – wiolonczela.
Program: L. van Beethoven, F. Schubert, F. Chopin.

Czas na muzykę. Silesia seniorom
19 maja, godz. 16.30,
parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
i św. Herberta
K. Poździał – sopran, T. Dziwisz – tenor,
J. Steczek – fortepian
Program: ulubione utwory wokalne naszych melomanów: pieśni F. Chopina i arie z oper, m.in.: W.A.
Mozart „Czarodziejski flet”, G. Verdi „Rigoletto”.

„Mamo, Tato,
chodźmy na koncert!”
Gdzie jest Reksio?
22 maja, godz. 17.00,

Stochniol – altówka barokowa, A. Firlus – klawe-

Program: B. Marini, D. Castello, G.A. Pandolfi Mealli, H.I.F. von Biber, G. Muffat, M. Pignolet de Mon-

12 maja, godz. 16.00 i 20.00,
21 maja, godz. 19.00

A. Lysko, „Mianujom mie Hanka”
13, 25 maja, godz. 19.00

D. Fo, „Kto nie ma, nie płaci”
14, 27 maja, godz. 19.00

B. Schaeffer,
„Scenariusz dla 3 aktorów”
19 maja, godz. 19.00

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

Młoda Filharmonia,
„Muzyczne czary”
9 maja, godz. 9.30 i 12.00, 10 maja,
godz. 11.00 oraz godz. 17.00 (koncert
dyplomowy)
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śl., M. Sydor –
dyrygentka, K. Migdał – iluzjonista.

12 maja, godz. 18.00

ralnej NOSRP (bilety: 1 zł)

M. Andrysek – akordeon.

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice
pl. Wolności 12 a
tel. +48 32 206 97 97
e-mail: biuro@camerata.silesia.pl
www.camerata.silesia.pl

Teatr Lalek Marka Żyły, Etnos Ensemble w składzie:

26 maja, godz. 19.30,
sala kameralna NOSPR

Program: muzyczny spektakl teatru lalek dla dzieci
i nie tylko...

F. Apke, „Mrożona papuga”

Flautato – koncert kameralny

Camerata Silesia

gość: Flamenco Experience
6 & Juan Polvillo
20 maja, godz. 16.00

Na koncerty wstęp wolny, z wyjątkiem sali kame-

„Camerata Silesia sings Chopin”

wiolonczela, Ł. Mazanek – kontrabas.

10 maja, godz. 18.00

téclair, A. Corelli.

MDK „Bogucice-Zawodzie”
B. Pacan – klarnet, K. Merta – akordeon, P. Gach –

P. Sauvil, „Miłość i polityka”

Warsztaty projektu An
Orchestra Network for
Europe ONE® – is more
13 maja, godz. 11.30
B. Gombač – multiinstrumentalista, kompozytor.

Orkiestra symfoniczna
& chór smartfonów
13 maja, godz. 17.00
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śl. , L. Sojka

gość: Baby. Fundacja Szafa Gra
20 maja, godz. 20.00

gość: Śląskie Winohrady.
Pławniowicka opowieść z 1945 roku

Spotkanie z L. Jodlinskim i „Dziennikiem” księdza
Franza Pawlara.

23 maja, godz. 18.00

T. Jachimek, „Kolega
Mela Gibsona”
24 maja, godz. 19.00

Swing

30 maja, godz. 19.00
Spektakl tylko dla widzów dorosłych.

Cholonek wg Janoscha
31 maja, godz. 19.00

Oda do radości i najlepszy Polak
z X MKD im. G. Fitelberga
18 maja, godz. 19.00
Orkiestra Symf. i Chór Filharmonii Śląskiej, M. Wroniszewski – dyrygent, K. Syguła – sopran, A. Opała – mezzosopran, T. Dziwisz – tenor, D. Opaliński
– bas, J. Wolanin – przygotowanie chóru.
Program: Z. Noskowski – „Step” op. 66, L. van
Beethoven – IX Symfonia d-moll op. 125.

Filharmoniczne
Wieczory Organowe
20 maja, godz. 17.00
N. Larsson – organy.
Program: J. Pieterszon Sweelinck‐Toccata C-dur,
Improwizacja: Preludium „Stylus Phantasticus”,
J. S. Bach – Preludium i fuga Es-dur BWV 552,
J. S. Bach – Achtzehn, Choräle: „Schmücke dich,
o liebe Seele” BWV 654, T. Dubois – Toccata G-dur,
J. Demessieux – „Répons pour le Temps de Paques” („Victimae pascali laudes”), D. Wikander
– „Elegia”, S. G. Schönberg – „Effatá”, O. Elgenmark – Symfonia nr 2 op. 26 („Sinfonia breve”).

Pod „Złotą batutą”
25 maja, godz. 19.00
Orkiestra Symf. Filharmonii Śl., Su-Han Yang – dyrygent, A. Baeva – skrzypce.
Program: S. Moniuszko – uwertura do „Halki”, P.
Czajkowski – Koncert skrzypcowy D-dur op. 35, VI
Symfonia h-moll „Patetyczna” op. 74.

– dyrygent, M. Malatray – dyrygent chóru smartfo-

Koncert z okazji Dnia Matki

nów, B. Gombač – flet Tidldibab.

26 maja, godz. 18.00

Program: utwory Fryderyka Chopina w autorskim
opracowaniu.

Program: Ž. Stanič – „Baba” – Koncert na flet Tidldibab i orkiestrę, C. Debussy – „Preludium” do

Śląska Orkiestra Kameralna, R. Kabara – dyrygent,
P. Kotlarska – wokal, J. Kotlarski – wokal.

Współwykonawcy: Tomasz Orlow – fortepian.

„Popołudnia fauna”, P. Dukas – „Uczeń czarnoksiężnika”, B. Cavanna – „Geek Bagatelles”.

W programie: popularne piosenki i standardy jazzowe w aranżacjach D. Zbocha.

Bilety w kasach NOSPR

www.katowice.eu

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
tel. 32 208 37 40
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl

INFORMATOR

Wszechnica PAU – prelekcja
„Filozofia spotkania”

Konkurs Wojewódzki
„Wielka Liga Czytelników” – finał

29 maja, godz. 17.00

24 maja, godz. 11.00, siedziba RODN
„WOM” przy ul. Wyszyńskiego 7

DZIAŁ
INTEGRACYJNO-BIBLIOTERAPEUTYCZNY
ul. Ligonia 7

Na ślubnym kobiercu.
Ślub w trzech religiach
monoteistycznych

Konwersatorium Biblioteki
Śląskiej – cykl zajęć dla seniorów

7 maja, godz. 17.00

10 maja, godz. 12.00

Spotkania podróżnicze
w Bibliotece Śląskiej
8 maja, godz. 17.00

Konferencja „Odmiany wolności
w życiu i twórczości Zofii Kossak”
15 maja, godz. 10.30

Akademia Ekumeniczna
i Dialogu Międzyreligijnego
– „Hinduizm – sztuka przemiany”
17 maja, godz. 17.00

Cykl Śląski Witraż – spotkanie
z dr. Marianem Gerlichem
22 maja, godz. 17.00

Kawiarenka Kulturalno-Literacka
23 maja, godz. 17.00

Klub Dobrej Książki – o książce
A. Malinowskiej
„Brunatna kołysanka.
Historie uprowadzonych dzieci”
24 maja, godz. 17.00

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

warsztaty artystyczne

24 maja, godz. 12.00

Baw się czytaniem!

„Kioto” – prelekcja

9 maja, godz. 17.00, Filia nr 16,
ul. Wajdy 21

28 maja, godz. 12.00
„Książka warta grzechu
– rzecz o lekturze dla kobiet dziś i sto lat temu”

Spotkanie z P. Beręsewiczem, autorem książek dla
dzieci „Czy wojna jest dla dziewczyn?”.

Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka

Spotkanie z Łukaszem
Orbitowskim

ul. ks. Kard. S. Wyszyńskiego 7
tel. 32 258 57 84
e-mail: biblioteka@pbw.katowice.pl
www.pbw.katowice.pl

III edycja bezpłatnych kursów
on-line z zakresu tworzenia
komiksów (ToonyTool),
kolaży (PhotoCollage)
oraz animowanych postaci (Voki).
7-20 maja,
platforma e-learningowa biblioteki.

„O Judaszu również
czyli Biblia w malarstwie”.
8 maja, godz. 11.00, Scena Teatru Śląskiego
w Galerii Katowickiej.

14 maja, godz. 17.00, Filia nr 14,
ul. Piastów 20
Spotkanie z autorem powieści „Inna dusza” i „Exodus”.

Spotkanie z Jerzym Tuszyńskim
9 maja, godz. 17.00, Filia nr 11,
ul. Grażyńskiego 47
Spotkanie z autorem książek „Droga do Pattonville”
i „Wspomnienia z PRL-u”.

Dziewczyny dziewczynom
Prelekcja członkiń Stowarzyszenia Klubu Śląskich
Amazonek.

24 maja, godz. 17.30, Filia nr 28,
ul. Uniczowska 36

Zajęcia z historii sztuki dla seniorów.

Salon Piosenki Poetyckiej
– „12 godzin z życia kobiety”
– piosenki H. Kunickiej

Spotkanie z Joanną Sędzikowską

„Kryminały literackie i filmowe”

25 maja, Filia nr 20,
ul. Strzelców Bytomskich 21

26 maja, godz. 17.00

Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli.

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

WYSTAWY
Bohater – projekty postaci
z Pracowni Ilustracji
ASP w Katowicach
do 31 maja

17 maja, godz. 15.00, siedziba PBW
przy ul. Wyszyńskiego 7.

CYFROWIZACJE IV

Spotkanie z autorką książki „Psy z piekła rodem”
poświęconej malamutom alaskańskim.

DNI POLSKO-CZESKIE
Opawa
– perła czeskiego Śląska
17 maja, godz. 17.00,
Filia nr 11,
ul. Grażyńskiego 47
Spotkanie z autorem bloga „Antek w podróży”.

Region we współczesnej
literaturze czeskiej
17 maja, godz. 11.00,
Filia nr 36,
ul. gen. Hallera 28
Eva Tvrdá – spotkanie z czeską pisarką, autorką
książek „Dyskretny urok Śląska”, „Dziedzictwo”.

Hezky česky,
czyli słów kilka
o naszych południowych
sąsiadach
22 maja, godz. 17.00,
Filia nr 17,
ul. Krzyżowa 1
Spotkanie z dr Małgorzatą Kalitą, adiunktem w Zakładzie Literatur Słowiańskich UŚ.

Skarby świata całego,
czyli moje Czechy
22 maja, godz. 17.00,
Filia nr 27,
ul. Szarych Szeregów 62
Spotkanie z P. Paczullą – czechofilem, autorem bloga „Czasem gdzieś wyskoczę”.

Morawianie na pograniczu
polsko-czeskim
24 kwietnia, godz. 17.00,
Filia nr 11,
ul. Grażyńskiego 47
Spotkanie z dr K. Lach, autorką książki „Wierzenia,
zwyczaje i obrzędy. Folklor pogranicza polsko-czeskiego”.

od 8 maja

„Nowa historia ewolucji człowieka”
– wykład dr. Sławomira Sułowicza

Prezentacja wybranych prac studentów Grafiki z WSTI.

22 maja, godz. 12.00

Trasa Stand-up Skład

Biesiada Teatralna
w Pałacu Młodzieży

10 maja, godz. 19.00

KONKURSY, WYKŁADY
„Molekularne podstawy
przekazywania informacji
genetycznej w komórce”
– prof. Agnieszka Mrozik
8 maja, godz. 12.00

Międzyszkolny Turniej Zoologiczny
„JESTEM Przyjacielem Zwierząt”
15 maja, godz. 11.00

22–23 maja

„60 minut dookoła świat”
– koncert zespołów tanecznych

21

SALA TEATRALNO-KINOWA

Widowisko:
„Funny Balls Show”
26 maja, godz. 12.00

25 maja

Interaktywne widowisko balonowe dla całej rodziny.

WIELOBÓJ CIEKAWSKICH
– podsumowanie wojewódzkiego
projektu edukacyjnego

Koncert muzyki włoskiej
– Italiano Vero

23 maja, godz. 15.30–17.00

27 maja, godz. 19.00

22
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MDK „Szopienice-Giszowiec”
ul. gen. Hallera 28
tel. 32 256 84 53
e-mail: sekretariat@mdk.katowice.pl
www.mdk.katowice.pl
ul. gen. J. Hallera 28

ul. T. Boya-Żeleńskiego 83

Przedszkolne Spotkania
z Piosenką
10 maja, godz. 10.00

Szlakiem rodu Ballestremów
12 maja, godz. 7.30

Festyn sportowy w parku
Murckowskim

Koło Miłośników Śpiewu

26 maja, godz. 9.00–20.00

Spotkanie dla seniorów.

ul. P. Stellera 4

Na zdrowie – prelekcja
18 maja, godz. 18.00

„Historia sztuki od A do Z”

Tematem przewodnim będzie ród Ballestremów.

Zarzeczańskie obrazki
– Integracyjny plener malarski

Wykład dla seniorów.

Szyjemy zakładki – warsztaty

21 maja, godz. 10.00

17 maja, godz. 17.30

Koszulkomalowanie
– warsztaty kreatywne dla pań

9 maja, godz. 11.30

„Religie świata a etyka”
15 maja, godz. 11.30
Wykład dla seniorów.

„Mianujom mie Hanka”

„Słowiczek” z Kostuchny
18 maja, godz. 17.00

19 maja, godz. 17.00

Majówka w Kostuchnie

Monodram Teatru KOREZ.

20 maja, godz. 14.00,
boisko SP nr 29, ul. K. Lepszego 2

ul. obr. Westerplatte 10

Bajtle tyż poradzom godać
10 maja, godz. 9.00

Konkurs gwary śląskiej.

Wernisaż malarstwa
Jana Artymowicza
11 maja, godz. 17.00

,,Podziel się swoją pasją”
14 maja, godz. 15.00

Spotkanie z Janem Artymowiczem.

„Pchła Szachrajka” – Teatr Żelazny
30 maja, godz. 16.00
Bajka z okazji Dnia Dziecka.

pl. Pod Lipami

Wyrzeźbić Giszowiec
8, 17, 21, 22 i 29 maja
Wykład prof. I. Koziny, warsztaty rzeźbiarskie dla
seniorów prowadzone przez B. Mutkę.

Przystanek Giszowiec
9 maja, godz. 17.00
Wykład Grzegorza Grzegorka o kopalniach i hutach
Katowic.

Giszowieckie spotkania z literaturą
18 maja, godz. 16.00
Zajęcia literackie dla seniorów.

Spotkanie z J. Małeckim
26 maja, godz. 17.00
W ramach cyklu „Giszowieckie spotkania z literaturą”.

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

Senior w akcji
24, 29 i 30 maja
Zajęcia warsztatowe: Podlesie (24 maja, godz. 10.00)
– ekowarsztaty artystyczne; Piotrowice (29 maja,
godz. 10.00) – warsztaty rękodzielnicze; Zarzecze
(30 maja, godz. 10.00) – warsztaty koronczarskie.

ul. gen. Jankego 136

Wiosenny Turniej Brydża
5 maja, godz. 9.00

Turniej Jednego Wiersza
– edycja wiosenna
10 maja, godz. 18.00

Śląsk znany czy nieznany?
11 maja, godz. 10.00

VII Młodzieżowy Plener Malarski
17 maja, godz. 14.00

„Wariatka tańczy”
– koncert charytatywny
18 maja, godz. 18.00

Roksana Rogala wraz z zespołem muzycznym zaprezentuje muzykę A. Osieckiej. Koncert ma na celu
zebranie funduszy na leczenie niewidomej Karolinki
z Katowic.

Szlakiem rodu Tiele‐Winckler
20 maja, godz. 8.00

25 maja, godz. 17.00
ul. Sołtysia 25

Grenlandia
– fotografie Marka Mżyka
19 maja, godz. 17.30

Jerzy Ciurlok
– nie tylko o książętach
20 maja, godz. 17.00

Niespodzianka dla mamy
23 maja, godz. 16.30
Warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy
własnoręcznie wykonają prezent dla mamy.

16 maja, godz. 11.00

„Kocham śpiewać”
28 maja, godz. 18.00
Spotkanie Klubu Dyskusyjnego.

MDK „Koszutka”
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

Bezpłatne warsztaty taneczne
11, 18 maja, godz. 17.00

Senior w akcji – bezpłatne
warsztaty dla Seniorów

8 maja, godz. 10.00 – decoupage,15 maja, godz.
10.00 – kurs samoobrony, 22 maja, godz. 10.00 –
warsztaty tworzenia biżuterii, 29 maja, godz. 10.00
– warsztaty zdobienia desek

Dzień Europejski – warsztaty dla dzieci
8 maja, godz. 10.00

Ekozabawka dla dzieciaka
– warsztaty plastyczne

Bajtle godajom – warsztaty dla dzieci

30 maja, godz. 16.30

Kulturalna Koszutka
– koncert zespołu PolMon Duo

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

Spotkanie samopomocowej
grupy wsparcia
8 maja, godz. 18.00

11 maja, godz. 8.15, 9.00, 9.50, 10.40, 11.30

12 maja, godz. 17.00

Klub Podróżnika
14 maja, godz. 17.00
„W drodze na najwyższe szczyty Afryki” – spotkanie z Robertem Gondkiem.

Ars Independent Festiwal 2018

Krytyczne spojrzenie na gry wideo – spotkanie dla
młodzieży

24 maja, godz. 10.40, 11.40

Ażurek – wernisaż
wystawy rękodzieła

Spotkanie Koła Miłośników
Śląskiej Pieśni

24 maja, godz. 11.00

9, 23 maja, godz. 18.00

24 maja, godz.16.00, współorganizacja
z MP nr 52 w

Kosmetologia naturalna
na Dzień Matki

Spotkanie z cyklu „Pora
dla Seniora”

Spektakl dla młodzieży
pt. „Urodziny Marszałka”

25 maja, godz. 17.00

10 maja, godz. 11.00

28 maja, godz. 11.00

Szlakiem śląskiej arystokracji

Otwarcie wystawy Piszących
Ikony „U OBLATÓW”

26 maja, godz. 8.00
Wycieczka autokarowa.

10 maja, godz. 19.00

Piknik Rodzinny na Manhattanie

Cykliczne spotkanie „Filatelistyka
– hobby bez granic”

31 maja, godz. 15.00
ul. P. Kołodzieja 42

Rzeźby z czarnego złota
18 maja, godz. 17.00
Spotkanie i prezentacja rzeźb S. Anderwalda.

Dzień Matki i Ojca

– w wykonaniu Teatru Akcja z Wrocławia

Piknik Sąsiedzki
28 maja godz. 17.00
Występ zespołu „Nivel”, zespołów tanecznych, wymiana książek i wiele innych atrakcji

Teatralne Katowice Dzieciom

11 maja, godz. 16.00

29 maja, godz. 9.30, 11.30

Spotkanie z Ewą Wawrzyniak

Spektakl w wykonaniu Teatru Czarnego Tła z Chorzowa i inne atrakcje

14 maja, godz. 18.00
Spotkanie poświęcone ojcu Ewy Wawrzyniak, Jakubowi – harcerzowi, powstańcowi i działaczowi
niepodległościowemu.

Międzyprzedszkolny
Konkurs Recytatorski
30 maja, godz. 10.00

www.katowice.eu
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„Ciasto! Plasto!”

30 maja, godz. 17.00

W OBIEKTYWIE – „Kostaryka
– królestwo kawy i pięknej, dziewiczej
przyrody” – I. Żelazowska

O twórczości Beethovena mówić będzie prof. L. Markiewicz.

30 maja, godz. 17.00

„Katowicka Senioriada”
– biesiada dla Seniorów

Salon Artystyczny
„Spotkania z Muzyką”

ul. Krzyżowa 1

Muzyczny bukiet
26 maja, godz. 17.00

Wystąpią studenci Akademii Muzycznej.

Senior w akcji

11 maja, godz. 11.00

MDK „Bogucice-Zawodzie”
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

Decoupage na deseczkach – warsztaty dla seniorów.

ul. Markiefki 44a

Warsztaty mydlarskie
18 maja, godz. 11.00

Warsztaty ruchowe
25 maja, godz. 11.00

Gimnastyka z elementami tańca zumby.

Rodzinna majówka
13 maja, godz. 17.00

Teatralne Katowice Dzieciom
28 maja, godz. 9.30
Spektakl „Wielka piracka przygoda” w wykonaniu
aktorów Fabryki Kultury.

„Akademia Sztuki Rękodzieła”
– warsztaty rękodzielnicze

9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 maja, godz. 17.00

„Spotkanie z Mistrzem”
– zajęcia edukacyjne
z historii muzyki
10, 17, 21 maja, godz. 10.00

„Senior w Akcji”
– warsztaty dla seniorów
10, 15, 24, 29 maja, godz. 13.30

ONDŐEJ DURCZAK.
Wernisaż fotografii

„Dancing Bogucicki”
– artetrapia poprzez taniec

18 maja, godz. 18.00, Galeria „Za szybą”

11 maja, godz. 17.00

Muzeum Historii Katowic
ul. ks. J. Szafranka 9, ul. Rymarska 4,
ul. Kopernika 11/2, ul. Kościuszki 47
tel. 32 256 18 10
e-mail: mhk@mhk.katowice.pl
www.mhk.katowice.pl
ul. Kopernika 11
tel. 32 745 17 28, 514 49 96 14

Wernisaż wystawy
fotografii „Metropolia”.
10 maja, godz. 17.00

Cykl „Człowiek z kamerą”
Fotografia i film w muzeum
8 maja, godz. 17.00
Spotkanie drugie: Antoni Antoine Gruner. Projekcja
filmów „BOOM”, „HEVIRAT”, prezentacja fotografii
i wideo-art „Niebezpieczne związki”.

Spotkanie Barbar śląskich
10 maja, godz. 13.00

„Niezwykłe zdjęcie”
9 maja, godz. 11.00–15.00
Przyjdź do nas z własnym kostiumem lub skorzystaj z naszych zasobów, przebierz się, a zrobimy ci
zdjęcie w naszych pięknych wnętrzach!

15, 29 maja, godz. 16.00
Zajęcia sensoplastyczne dla małych dzieci.

16 maja, godz. 15.00

„Mamo, Tato chodźmy
na koncert”
22 maja, godz. 17.00
Koncert zespołu „Etnos Ensemble” współorganizowany z IPiUM „Silesia”.

III Wojewódzki Festiwal Piosenki
dla Dzieci i Młodzieży
„Muzyczne Diamenty”
24 maja, od godz. 9.00,
koncert laureatów 25 maja, godz. 17.00
ul. Marcinkowskiego 13A

„Historyczny Pejzaż Śląska”
– warsztaty malarstwa

„Rodzinna Majówka”
19 maja, godz. 16.00, plac przy MDK
W programie: gry, konkursy, warsztaty, koncerty.

„Czas na sztukę” – wykład
i warsztaty dla dzieci
22 maja, godz. 10.30

„Cafe Zawodzie”
– Pan Czosnek w podróży
– „Siedem smaków Azji”
24 maja, godz. 17.00

„Kreatywny Przedszkolak”
– warsztaty plastyczne
dla przedszkolaków
25 maja, godz. 10.00

„Dancing Zawodziański”
– arteterapia poprzez taniec
25 maja, godz. 17.00

do 23 maja, godz. 11.00

„Stare kino przy kawie”
– seans filmowy

„Seniorzy w Akcji” – warsztaty

27 maja, godz. 16.00

8 maja, godz. 13.00

„Człowiek przyjacielem owadów”
– eko prelekcja i warsztaty

„Salon Muzyczny Tadeusza
Trzaskalika” – koncert

11 maja, godz. 17.00,

28 maja, godz. 17.30

„Inne Światy”. Wernisaż wystawy
w ramach 9. Edycji Festiwalu
„Kręgi Sztuki”

Twój Vincent

„Pocztówka z Polski”

Projekcja filmu.

14 maja, godz. 18.00

Sztuka świata. Współczesna
sztuka afrykańska
– tradycja i tożsamość

Termin nadsyłania prac:
do 11 maja

Ewa Krupicowa

Warsztaty graficzne z okazji
Dnia Matki
22 maja, godz. 13.00

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

Mirosław Bałka „[(.;,:?!–…)]”

do 16 września

Zaczęło się od ziarna.
Historia roślin uprawnych

8 maja

12 maja

Bajtle gadajom w muzeum.
Zabawy na placu
Warsztaty 12 maja

Tropy i ślady.
W poszukiwaniu zwierząt
12 maja

do 9 września

Kroniki przedmieść.
Malarstwo Pawła Wróbla
do 9 września

Koncert muzyczny „Prywatka 60”
24 maja, godz. 18.00

Obchody 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości
28 maja, godz. 12. 00
ul. Tysiąclecia 5

15 maja

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Zarębskiego 2
tel./fax. 32 254 11 27
e-mail: mdkkatowice@poczta.onet.pl
www.mdkkatowice.pl

do 20 maja

ART-BRUT prezentacje.
Justyna Matysiak

Od marca trwa V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego z cyklu „JA–TY–MY OBYWATELE EUROPY”.

Świat ciszy. Sztuka artystów głuchych
Wykłady.

ul. Zarębskiego 2

Wojewódzki Konkurs
Językowo-Plastyczny
8 maja, godz. 13.00

Podsumowanie pierwszej edycji konkursu na ilustrację idiomu angielskiego.

23

Koncert z okazji Dnia Matki
23 maja, godz. 18.00

Czy w „Strasznym dworze” straszy?
23 maja, godz. 8.15 i 9.30
Wędrówki po operowym świecie. Koncert dla uczniów
szkoły podstawowej

Koncert
24 maja, godz. 9.00
Koncert dla uczniów szkół podstawowych oraz mieszkańców os. Tysiąclecia przy współpracy z IPiUM
„Silesia”.
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|SPORT I REKREACJA|
| WIZZ AIR KATOWICE HALF MARATHON |

Gotowi do startu?
Popularność imprez biegowych w Polsce
jest coraz większa. Także w naszym regionie biegacze mają kolejny powód do
radości – nową imprezę Wizz Air Katowice Half Marathon. Ponieważ bieganie
jest najprostszą formą rekreacji, zachęcamy do wzięcia udziału w nowym wydarzeniu – już 10 czerwca.

– Cieszę się, że w Katowicach,
mieście, w którym promujemy zdrowy styl
życia, już w czerwcu podczas wyjątkowego
wydarzenia będziemy gościć biegaczy z całego
świata. Jestem przekonany, że półmaraton
zostanie pozytywnie odebrany zarówno
poprzez zawodników, jak i kibiców, których
już dziś serdecznie zapraszam do wspólnego
kibicowania w malowniczych zakątkach miasta, przez które prowadzi trasa biegu – mówi
Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Katowicki półmaraton będzie kolejną
imprezą tego typu wspieraną przez sponsora tytularnego Wizz Air. – Jesteśmy
przekonani, że ten wyjątkowy bieg
zyska popularność wśród najbardziej
doświadczonych biegaczy oraz tych, którzy

dopiero zaczynają przygodę z bieganiem.
Niskokosztowe podróże lotnicze oraz bieganie mają dużo wspólnego: gwarantują
nowe doświadczenia i są dostępne dla wszystkich – mówi Zsuzsa Poos, dyrektor marketingu w Wizz Air.
Mateusz Banaś, dyrektor biegu,
maratończyk z ponad 10-letnim
doświadczeniem i członek fundacji „Cała
Naprzód”, podkreśla, że takiego wydarzenia
brakowało w Katowicach. Ostatnia dekada to
dynamiczny wzrost liczby miłośników biegania i ulicznego ścigania się. – Już ponad jedna
czwarta Polaków biega regularnie, a obserwując
rosnącą frekwencję w zawodach na całym
świecie, myślę, że mamy szansę stworzyć kolejne wielkie wydarzenie dla Katowic. Dzięki
życzliwości sponsora, jak i przychylności
władz miejskich będziemy w stanie
konkurować z najlepszymi półmaratonami w Europie. W ciągu kilku lat będziemy stopniowo
rozwijać bieg i budować markę zarówno Katowic, jak i naszych sponsorów.
Trasa biegu prowadzi przez wiele
pięknych i zróżnicowanych miejsc.

| GKS KATOWICE |

Przedstawiciele miasta, sponsora i organizatorzy biegu podczas konferencji prasowej
zapowiadającej wydarzenie

Warunki biegowe dostosowane są do
każdego stopnia zaawansowania oraz
wieku biegaczy, dzięki czemu całe rodziny będą miały zapewnioną masę pozytywnych emocji. Dla uczestników biegu
przygotowano aż trzy tysiące pakietów
startowych. Ceny pakietów rozpoczynają
się już od 39 zł. Informacje na temat biegu
na: halfmarathonkce.pl.

Dystanse:
półmaraton – 21,097 km
biegi towarzyszące – 5 i 10 km
nordic walking – 5 km
bieg sztafetowy - 4 × 5 km
biegi dla dzieci – 200 m, 400 m, 800 m

(RED)

| TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 5-OSOBOWEJ |

Piłkarski maj z GieKSą

Magia mistrzostw świata

Maj to czas kluczowych rozstrzygnięć w piłkarskiej Nice 1 lidze. GKS Katowice ma za sobą
niezwykle udany początek rundy rewanżowej.
Seria zwycięstw sprawiła, że katowiczanie znaleźli się w ligowej czołówce. Wyniki nadchodzących meczów zdecydują o tym, czy drużyna
wywalczy upragniony awans. Determinacja,
zaangażowanie i boiskowa konsekwencja prezentowana przez GKS na wiosnę dają powody
do optymizmu. W maju drużynę z Katowic czekają dwa mecze przed własną publicznością i oba
przeciwko drużynom z naszego regionu. Już 9
maja na Bukową przyjedzie Podbeskidzie Bielsko-Biała, natomiast 19 maja zagramy derbowy
pojedynek z GKS-em Tychy.
Równie dobrze jak piłkarze radzą sobie
piłkarki GieKSy. Katowiczanki kroczą od
zwycięstwa do zwycięstwa i pewnie liderują

Sport to zdrowie i niezapomniane
emocje, a nic tak nie pobudza sportowego
ducha jak piłka nożna. Na rozpoczynających
się w czerwcu mistrzostwach świata w Rosji
kibicujemy nie tylko reprezentacji Polski, ale
również naszym ulubionym drużynom. Co
roku wyczekujemy na kolejne mistrzostwa,
by wspólnie poczuć magię i podgrzewać
do walki zawodników. Tak duża impreza
mobilizuje też amatorów gry w piłkę. Już
na przełomie maja i czerwca na boisku ze
sztuczną nawierzchnią „Kajtek i Przyjaciele”
przy ulicy Ułańskiej 11a odbędzie się – przy
okazji mistrzostw świata w Rosji – turniej
piłki nożnej pięcioosobowej.
Rozgrywki rozpoczną się 26 maja i będą
trwały do 2 czerwca. Czas na zapisanie
drużyny upływa 15 maja lub w chwili

rozgrywkom 1 ligi. W maju podopieczne Witolda Zająca zagrają dwa mecze na własnym boisku. Najpierw 5 maja z Sokołem Kolbuszowa
Dolna, a następnie 27 maja z Wandą Kraków.
Swoje rozgrywki zakończyli już hokeiści oraz
siatkarze. Podopieczni Piotra Gruszki ostatecznie
zajęli 11. miejsce po wygraniu rywalizacji ze Stocznią Szczecin. – To były bardzo trudne rozgrywki,
ale przyniosły nam dużo doświadczenia, które – jestem o tym przekonany – zaprocentuje w kolejnych
latach. Było wiele wzlotów i upadków. Mogliśmy
zająć wyższą lokatę, ale były też obawy o to, że będziemy bić się o utrzymanie. Teraz pora na zasłużony odpoczynek, a następnie pracę w kontekście
budowy zespołu na kolejny sezon. Nim się obejrzymy, sezon 2018/19 będzie za pasem – podsumowuje Piotr Gruszka, szkoleniowiec siatkarskiej
GieKSy. (GKS)

zgłoszenia się 32 zespołów. Koszt wzięcia
udziału w turnieju to 350 zł od drużyny.
Turniej to nie tylko ogromne emocje, ale
także atrakcyjne nagrody. W rozgrywkach
można wygrać nawet 3300 zł. Temu sportowemu wydarzeniu patronują miasto Katowice, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” oraz
Śląska Liga Górnicza.
Zgłoszenia drużyn należy kierować na
adres mailowy: russia2018katowice@gmail.
com, podając dokładną nazwę drużyny,
miejscowość, imię i nazwisko osoby
zgłaszającej oraz numer telefonu. Więcej
informacji na temat turnieju pod numerem
telefonu 798-041-104, na stronie internetowej
www.slaskaligagornicza.futbolowo.pl oraz na
facebook/slaskaligagornicza.
(JADWIGA FRANIELCZYK)

| PIŁKA NOŻNA |

| SIATKARSKA LIGA NARODÓW |

W Spodku polscy siatkarze sprawdzą swoje siły

Rozgrywki piłki nożnej 6-osobowej

25 maja do Katowic wraca Siatkarska Liga
Narodów. Jest to nowa formuła, która zastąpiła
dobrze znaną Ligę Światową. Międzynarodowa
Federacja Siatkówki postanowiła urozmaicić
rozgrywki, wprowadzając spore zmiany. Od
teraz runda wstępna będzie trwać nie 3, a
5 tygodni, a do rundy finałowej awansuje 5
zespołów. Mecze będą rozgrywane pomiędzy
16 drużynami. 25 maja Katowice będą

W całej Polsce w lidzie Playarena gra 225 tysięcy zawodników. To największe rozgrywki piłki
6-osobowej w Polsce. W Katowicach amatorzy piłki
nożnej też mają szansę w nich zagrać. Do końca sezonu wciąż pozostały 3 miesiące gry, każdy zespół
z Katowic może dołączyć do struktur i walczyć o
najwyższe lokaty. Mecze odbywają się w niedziele na
boisku Rapid. – Zapraszamy młodzież i dorosłych do
udziału w meczach piłkarskich „szóstek”. Ciągle jest

gospodarzem dwóch meczów w Spodku – mekce polskiej siatkówki. O godzinie 16.00 Polacy
podejmą reprezentację Korei, a o godzinie 19.00
swój mecz rozegrają Rosja i Kanada. Będzie to
pierwszy poważny turniej naszych zawodników, którzy w tym roku staną do obrony,
wywalczonego w Katowicach w 2014 roku,
mistrzostwa świata. Bilety na to wydarzenie
można nabyć na stronie ebilet.pl. (RED)

szansa na dołączenie do rozgrywek i możliwość gry
na boisku Rapid bez żadnych opłat. Do ligi można
dołączyć w każdym momencie – mówi Robert Stanowski z Playarena Katowice.
Dołączenie do rozgrywek jest bezpłatne.
Jak zgłosić zespół do rozgrywek? Wystarczy
wejść na www.playarena.pl, zarejestrować profil
zawodnika, utworzyć zespół i dołączyć do rozgrywek w Katowicach. 
(ORG)

