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Wywiad  
z Jerzym Buzkiem
Z posłem do Parlamentu Europejskiego o Ka-
towicach, gospodarce niskoemisyjnej i i czeka-
jącym nas w grudniu szczycie klimatycznym 
ONZ rozmawia Maciej Szczawiński. 

WIĘCEJ – STR. 3

Inwestycje sportowe 
W Katowicach planowane są duże inwestycje, 
które ucieszą sportowców i fanów sportu. 
Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało 
Katowicom dofinansowanie na halę Aka-
demii Wychowania Fizycznego przy ul. 
Mikołowskiej oraz rozbudowę lodowiska 
Jantor II.
Wiemy też już, jak będzie wyglądał stadion 
miejski wraz z całym kompleksem, w tym 
halą sportową. W czerwcu został rozstrzy-
gnięty konkurs na koncepcję urbanistyczno-
-architektoniczną obiektu. Ma być gotowy w 
2021 roku.

WIĘCEJ – STR. 4

Kamerki osobiste  
dla strażników
Od czerwca  katowiccy strażnicy miejscy na 
interwencje chodzą z kamerkami osobistymi. 
Będą one rejestrować ich pracę, mają charak-
ter prewencyjny, a nagrania mogą też być do-
wodem w spornych sprawach.

WIĘCEJ – STR. 7

Inwestycje drogowe
W Katowicach trwa wiele dużych remon-
tów i inwestycji drogowych. Już nieba-
wem mieszkańcy będą mogli cieszyć się z 
efektów, natomiast na razie w niektórych 
przypadkach oznaczają one  zmiany, m. 
in. w Giszowcu, Piotrowicach, Ligocie, Ko-
szutce, Zawodziu. Co nowego na placach 
budów?

WIĘCEJ – STR. 9

Lato w Kato
Lato w mieście może dostarczyć nam wielu 
ciekawych wrażeń. Mamy dla was kilka inte-
resujących propozycji. Warto wyjść z domu i 
ruszyć z nami w miasto! Każdy znajdzie coś 
dla siebie.

WIĘCEJ – STR. 11-14

Przed nami dwa miesiące wa-
kacji – czas zasłużonego leni-
stwa, beztroskiej zabawy i wielu 
atrakcji. 

Nie macie jeszcze planów na wakacje lub 
spędzacie je w Katowicach? Nie martwcie się! 
Specjalnie dla Was przygotowaliśmy prze-
wodnik „Lato w Kato”, a w nim szereg propo-
zycji, jak ciekawie spędzić ten czas w mieście. 
Wśród wielu informacji jest i ta, która ucieszy 
szczególnie rolkarzy. Pod koniec czerwca w 
Dolinie Trzech Stawów została otwarta druga 
nitka rolkostrady. 

– Mieszkańcy Katowic lubią aktywnie spę-
dzać wolny czas, dlatego cały czas rozwijamy 
w mieście infrastrukturę sportową. Rolko-
strada znajdująca się w Dolinie 3 Stawów 
to ponad 3 kilometry świetnie przygotowa-
nych tras dla amatorów, jak i dla tych, którzy 

jeżdżą na rolkach już od lat – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic. – W ramach zre-
alizowanej inwestycji powstała rolkostrada, a 
wzdłuż niej ścieżka dla pieszych oraz miejsca 
do wypoczynku, piknikowania, grillowania i 
ścieżka edukacyjna – dodaje prezydent.

Do czerwca tego roku rolkostrada liczyła 
prawie dwa kilometry. Rozpoczynała się przy 
ulicy Francuskiej i ciągnęła aż do stawu ką-
pielowego. Teraz została wydłużona o ponad 
kilometr – nowa alejka prowadzi wzdłuż lot-
niska Muchowiec. W ten sposób powstała 
pętla. Nawierzchnia w nowej części jest as-
faltowa, obok powstała ścieżka dla pieszych. 
Podczas budowy zmieniło się także całe oto-
czenie – utworzono drewnianą altanę z ław-
kami, odnowiono krawężniki i boczne alejki, 
a także, co ucieszy z pewnością dzieci, nową 
ścieżkę edukacyjną.

W Dolinie Trzech Stawów znajdują się 
wydzielone trasy dla rowerzystów, rolkarzy, 
pieszych i biegaczy. – Ze względów bezpie-
czeństwa po nowej rolkostradzie nie mogą 
jeździć rowerzyści. Dzięki temu każdy ko-
rzystający ze ścieżek będzie mógł korzystać z 
nich bardziej komfortowo i bezpiecznie. Dla 
rowerzystów przygotowano blisko 140 km 
tras w Katowicach, w tym czerwony szlak 
na terenie Doliny Trzech Stawów. Ponadto 
cykliści mogą korzystać z głównej nitki rol-
kostrady wzdłuż ulicy Trzech Stawów – mówi 
Ewa Lipka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta 
Katowice. Budowa nowego odcinka rolko-
strady kosztowała 2,6 mln zł. 

(AZ)

Jakie inne atrakcje przygotowano  
na wakacje? Więcej – na stronach 11-14

JAZDA BEZ TRZYMANKI...  
W DOLINIE TRZECH STAWÓW
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| Prezydent nagradza młodych artystów | 

Już po raz osiemnasty dwanaścioro uzdolnionych uczniów katowickich szkół artystycznych 
zostało uhonorowanych Nagrodą Prezydenta Miasta Katowice. 
Wyróżnienie otrzymali:
n Karolina Lubańska, Nikodem Płaczek i  Marcin Rockstein z Zespołu Szkół Plastycznych,
n Ewa Achtelik, Wojciech Duda i Franciszek Lużyński z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.  
im. M. Karłowicza,
n Magdalena Pasoń, Dorota Malmor i Michał Hałoń z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej II st. im. K. Szymanowskiego,
n Zofia Olesik, Maja Kuncikowska i Antoni Kurzeja z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I st. im. S. Moniuszki.
 – Już dziś rozsławiacie nasze miasto poza jego granicami, choć stoicie dopiero na progu swoich 
artystycznych dróg.  Już niedługo – głęboko   w   to   wierzę – staniecie   się   naszymi    ambasadorami     kultury 
w świecie. W mieniu katowickiego samorządu dziękuję wam, waszym rodzicom oraz nauczycielom  
za dotychczasową wspaniałą pracę. I za potwierdzenie, że nasze starania, by Katowice umacniały 
swoją rolę kulturalnej stolicy regionu, są ze wszech miar uzasadnione – mówił podczas wręczania 
wyróżnień prezydent Katowic Marcin Krupa.
Nagroda przyznawana jest od 2000 r. Laureatów zgłaszają dyrektorzy czterech katowickich szkół 
artystycznych, przy czym każda placówka może zaproponować maksymalnie trzech uczniów. 
Laureaci otrzymują nagrodę finansową w wysokości tysiąca złotych, dyplom oraz drobne 
upominki.
Wyróżnienie przyznawane jest uczniom z Katowic „za osiągnięcia w ramach edukacji artystycznej  
w roku szkolnym i za wzorowe wyniki w przedmiotach artystyczno-zawodowych”.   

(RED)
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| międzynarodowa sieć miast schronienia icorn |

Katowice pomogą prześladowanemu artyście
Katowice pomogą artyście prześladowa-
nemu w kraju pochodzenia – dołączyły 
bowiem do Międzynarodowej Sieci Miast 
Schronienia ICORN, której celem jest za-
pewnienie bezpiecznych i odpowiednich 
warunków dla życia i pracy dla tych, któ-
rych twórczość stała się przyczyną ich 
politycznego prześladowania. 

Katowice stają się czwartym, obok Kra-
kowa, Wrocławia i Gdańska, polskim mia-
stem w sieci. Jako pierwsze w Polsce przyjmą 
muzyka. List intencyjny w tej sprawie podpi-
sano w czerwcu podczas konferencji Creative 
Cities and Industries (w ramach Kongresu 
Miast Kreatywnych UNESCO). Kim będzie 
artysta, którego ugoszczą Katowice, dowiemy 
się wkrótce.

– Wolność mediów, swoboda wypowiedzi 
i poglądów to jedne z najważniejszych praw 
człowieka, które są fundamentem dzisiejszej 
demokracji. Zależy nam na tym, by moż-
liwie szybko przejść wszelkie niezbędne 
procedury i przyjąć w Katowicach arty-
stę, który z powodu prześladowania musiał 
opuścić swój kraj – podkreślał prezydent 
Marcin Krupa.

ICORN to organizacja skupiającą miasta 
i regiony oferujące schronienie dla prześlado-
wanych artystów z krajów takich, jak np. Syria, 
Irak, Iran. Organizacja współpracuje z Amne-
sty International. 

– Jestem wdzięczny miastu Katowice na 
czele z panem prezydentem, że zdecydowali 
się państwo dołączyć do naszej sieci – mówi 
Helge Lunge, prezes zarządu ICORN. – Cie-
szę się niezwykle na poszerzenie współpracy 
w Polsce o Katowice. Każdy artysta, twórca 
kultury, który jest prześladowany w swoim 
kraju zamieszkania, może wystąpić o objęcie 
ochroną przez ICORN, a my staramy się za-
pewnić mu bezpieczeństwo nie tylko bytowe, 

ale przede wszystkim twórcze, w ramach sieci 
Miast Schronienia – dodaje. 

Operatorem projektu w Katowicach 
będzie Katowice Miasto Ogrodów – In-
stytucja Kultury im. K. Bochenek. – Pod-
pisanie listu intencyjnego o współpracy  
w praktyce oznacza nie tylko pokrycie kosztów 
podróży do Katowic artysty wraz z rodziną, 

ale i zapewnienie mu przez dwa lata możli-
wości korzystania z publicznych usług, 
szkół, bibliotek i transportu miejskiego. 
Jak na Miasto Muzyki UNESCO przy-
stało, do Katowic przyjedzie muzyk. 
Mamy nadzieję, że stanie się to jeszcze  
w tym roku – wyjaśnia Piotr Zaczkowski, 
dyrektor Katowice Miasto Ogrodów. 

Do sieci ICORN należy około 70 miast,  
a wśród nich m.in. Bruksela, Amsterdam, 
Barcelona, Frankfurt, Miami, Paryż, Sztok-
holm, Kopenhaga czy Meksyk.  

(KMO)

Więcej informacji o ICORN:  
www.icorn.org.
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Spotkanie z Kholoud Charaf (Syria) i Sarim Alhassanatem (Palestyna), poetami i aktywistami, rezydentami ICORN w Krakowie i Gdańsku; wydarzenie 
towarzyszące UCCN Annual Meeting 2018 (Kraków – Katowice)
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Ważne, by cierpliwie tłumaczyć swój punkt 
widzenia – z szacunkiem dla innych racji
Maciej Szczawiński: Panie premie-
rze, zobowiązanie się Unii Europejskiej 
do przejścia na czystą energię jest nieod-
wracalne i nie podlega negocjacjom. Wie-
my jednocześnie, że proces przechodzenia 
z gospodarki opartej na paliwach kopal-
nych na gospodarkę bardziej zrównoważo-
ną będzie bardzo kosztowny i bardzo cza-
sochłonny. W takich regionach jak Śląsk 
może to budzić uzasadniony niepokój. Jak 
by pan określił naszą pozycję negocjacyj-
ną w rozmowach z Komisją Europejską?
Jerzy Buzek: – Odpowiem na to pyta-
nie nie wprost. W ubiegłym roku, w maju, 
zaprosiłem wiceprzewodniczącego Komisji 
Europejskiej Maroša Šefčoviča, odpowiedzial-
nego za Unię Energetyczną, na IX Europejski 
Kongres Gospodarczy. Ogłosiliśmy wte-
dy tutaj, w Katowicach, gotowość Komisji  
i Parlamentu Europejskiego do powołania 
Europejskiej Platformy Wsparcia Regionów 
Górniczych, finansującej inwestycje roz-
wojowe takich regionów jak Śląsk właśnie.  
W tym roku, również w maju, na X EKG 
był obecny inny komisarz – odpowiedzial-
ny za energetykę i ochronę klimatu Miguel 
Arias Cañete. Zapowiedziana Platforma 
Wsparcia, której poświęciliśmy osobną sesję 
kongresową, ma już wstępne finansowanie, 
nabiera kształtu organizacyjnego i finan-
sowego, a region śląski jest w niej jednym z 
trzech wiodących w Unii. Sam pan oceni, czy 
to mały wpływ na decyzje europejskie czy 
bardzo znaczący. 
Wspomniał pan o jubileuszowym X Euro-
pejskim Kongresie Gospodarczym, któ-
ry już za nami. Przed nami za to, w grud-
niu, Szczyt Klimatyczny w Katowicach. To 
– jak zauważył pan w jednym z wywiadów 
– największe spotkanie, jakie kiedykol-
wiek organizowała ONZ. Także w tym kon-
tekście sprawą arcyważną jest to, by nikt 
nie wyłamał się z przygotowywanego poro-
zumienia. Andris Piebalgs, były unijny ko-
misarz ds. energii i ds. rozwoju, stwierdził 
wprost: „To Polska będzie odpowiedzialna 

za osiągnięcie konsensusu”. Stawka jest 
zatem bardzo wysoka. Skąd czerpie pan 
optymizm? 

– Optymizm wynika choćby z odpowie-
dzi na pierwsze pytanie: działania na rzecz 
ponad 40 podobnych regionów przemysłowo-
górniczych w 12 krajach Unii Europejskiej 
są ogłaszane u nas i wzorowane na naszych 
potrzebach, doświadczeniach i oczekiwaniach. 
Inny przykład: kilka miesięcy temu ostro 
interweniowałem w sprawie utrzymania węgla 
koksowego – Jastrzębska Spółka Węglowa jest 
jego wiodącym w skali Europy producentem  
– na liście surowców o kluczwowym znacze-
niu dla unijnej gospodarki. Udało się! Dlac-
zego teraz, na szczycie klimatycznym COP24, 
miałoby być inaczej? 

Pamiętajmy przy tym, że tegoroczny COP 
odbywa się w Katowicach – mieście niespo-
tykanego sukcesu ostatnich lat: przeobrażenia 
z zaniedbanego, brudnego centrum przemysłu 
ciężkiego w „Miasto Ogrodów” z centrum kul-
tury, z doskonałą salą koncertową, z super-
nowoczesnym centrum konferencyjnym na 
dziesięć tysięcy ludzi i rewelacyjnym Muzeum 
Śląskim; to wszystko na terenie byłej Kopalni 
Katowice. W dodatku komunikacyjnie jest tu 
najwygodniej i najszybciej w Polsce, a imprez 
takich jak coroczny finał światowego turnieju e-
sportowego Intel Extreme Masters zazdroszczą 
nam nie tylko w całej Europie. Już to wszystko 
budzi optymizm. 
Na koniec, panie premierze, proszę przy-
jąć najszczersze gratulacje: zwycięstwo 

w tegorocznym rankingu najlepszych eu-
roposłów, organizowanym przez „Rzecz-
pospolitą”,  nie mogło być dla nikogo za-
skoczeniem. Od lat powtarza się opinia: 
„Pracowity, kompetentny, bezkonflikto-
wy. Powszechnie znany i szanowany przez 
wszystkie grupy polityczne”. Twarda legi-
slacja we wrażliwych dla Polski dziedzi-
nach – jak choćby bezpieczeństwo energe-
tyczne i przeciwdziałanie budowie gazocią-
gu Nord Stream 2 – to jednak nie jest łatwy 
kawałek chleba. Wchodzi się „między ra-
piery” potężnych fechmistrzów, wiadomo – 
różne interesy i opcje.  Zatem „bezkonflik-
towość”?  W takich warunkach? 

Różnice zdań, poglądów czy koncep-
cji spotykam na każdym kroku, mierzę się 
z nimi niemal codziennie. Ale to właśnie 
nie powinno prowadzić do konf liktów! 
Po prostu różnimy się w Europie i czasem 
mamy przeciwstawne interesy. Tupanie 
nogą, że ma się rację – gdy ona może mieć 
przecież nasz lokalny tylko wymiar – do 
niczego nie prowadzi. Staram się obudować 
nasze polskie, śląskie racje wspólnotowym 
– europejskim – interesem, tworzyć ko-
alicje wsparcia dla spraw, które dla nas 
są kluczowe. I zachęcam do tego innych.  
W listopadzie zaprosiłem na konferencję  
w Parlamencie Europejskim dotyczącą walki 
ze smogiem prezydenta Katowic, Marcina 
Krupę, który wraz z między innymi guber-
natorem stanu Kalifornia zabrał tam głos.  
I to wystąpienie zostało bardzo dobrze 
odebrane. Ważne, by cierpliwie tłumaczyć 
swój punkt widzenia – z szacunkiem dla in-
nych racji. Tylko tyle i aż tyle.

Premier Jerzy Buzek jest częstym gościem w Katowicach.  
Na zdjęciu – w trakcie otwarcia Europejskiego Kongresu Gospodarczego
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|rozmowa|Z Jerzym Buzkiem rozmawia Maciej Szczawiński

Jerzy Buzek 
– europoseł, premier Polski w latach 1997–
2001, przewodniczący Parlamentu Euro-
pejskiego w latach 2009–2012 

Klasy dwujęzyczne w Katowicach
Języki,  
które przełamują bariery

Hiszpański, niemiecki lub francuski. Klasy 
dwujęzyczne pomagają przełamać własne 
bariery i nauczyć się biegle języka obcego.
Na czym polega nauczanie dwujęzyczne? 
To przeprowadzanie wybranych przedmio-
tów w szkole w dwóch językach – polskim 
i wybranym języku obcym. 
O proporcjach między językami decyduje 
nauczyciel, który dopasowuje je do po-
ziomu uczniów. 
Nauczanie takie ma bardzo wiele zalet, o 
czym mówią sami uczniowie. 

W Szkole Podstawowej nr 35 w klasie 
dwujęzycznej jest 5 godzin języka angiel-
skiego w tygodniu, ponadto w tym języku 
nauczane są też plastyka, muzyka, histo-
ria, WOS, geografia, biologia. – Szkoła 
współpracuje z młodzieżą z całego 
świata w różnych programach, a ucznio-
wie wyjeżdżają na różne obozy językowe 
i wycieczki zagraniczne. W SP nr 4 przy 
ul. Granicznej dzieci mają 4 godziny nie-
mieckiego w tygodniu, poza tym co naj-
mniej dwóch przedmiotów uczą się w tym 
języku. Prowadzenie lekcji w ten sposób 
rozwija zdolności komunikacyjne przez in-
tensywny, praktyczny kontakt z językiem 

obcym. Daje to uczniom podstawy do kon-
tynuowania nauki na wyższym poziomie – 
mówi Sławomir Witek, naczelnik Wydziału 
Edukacji i Sportu Urzędu Miasta. 
Co należy zrobić, aby dostać się do klasy 
dwujęzycznej? Kandydatów obowiązuje 
złożenie wniosku i przystąpienie do testu 
kompetencji językowych. Oddziały dwu-
języczne nie są objęte rejonizacją, ale w 
pierwszej kolejności przyjmowani są ab-
solwenci klasy VI danej szkoły. W szkołach 
powstałych z przekształcenia gimnazjów 
rekrutacja do oddziałów dwujęzycz-
nych prowadzona jest wyłącznie wśród 
uczniów innych szkół podstawowych, 

gdyż w szkołach tych nie ma obec-
nie klas VI. Wciąż są miejsca! Rekru-
tacja uzupełniająca rozpocznie się 2 
lipca, a sprawdzian predyspozycji języ-
kowych odbędzie się w tych szkołach  
6 lipca. Szczegółowe informacje znajdują 
się na stronach internetowych szkół. 

(JG)

Oddziały dwujęzyczne klasy VII  
powstaną  

w SP nr 4 (niemiecki),  SP nr 15 (hiszpański),  
SP nr 33 (angielski), SP nr 35 (angielski),  

SP nr 37 (francuski).
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| Nowe iNwestycje w Katowicach |

28,5 mln na sportowe inwestycje
Ministerstwo Sportu i Turystyki przy-
znało Katowicom dofinansowanie na 
halę i rozbudowę lodowiska Jantor II.

Celem tego ministerialnego programu 
jest rozwój bazy obiektów służących potrze-
bom sportu wyczynowego, które będą nie ty-
lko spełniać standardy międzynarodowe, ale  
w przyszłości staną się areną ważnych  
zawodów i imprez sportowych rangi ogól-
nopolskiej, europejskiej czy światowej.

– Jestem przekonany, że nowy, kompleksowo 
wyposażony obiekt przy Akademii Wychowania 
Fizycznego stanie się doskonałą bazą szkoleniową 
dla młodych lekkoatletów oraz miejscem orga-
nizacji ważnych wydarzeń sportowych, a rozbu-
dowa Jantor II znacząco przyczyni się do jeszcze 
większego rozwoju hokeja w Katowicach – mówi 
minister sportu i turystyki Witold Bańka.

Koszt rozbudowy obiektu Jantor II 
wynosi 8 mln zł, z czego 3,5 ml zł pochodzi  
z dofinansowania.

– Dziękuję ministrowi Witoldowi Bańce 
za dostrzeganie potrzeb społeczności lo-
kalnych i kolejną decyzję o inwestowaniu  

w infrastrukturę sportową w Katowicach.  
Modernizacja i rozbudowa lodowiska Jantor II 
to doskonała wiadomość zarówno dla hokeistów 
GieKSy, którzy w tym roku zdobyli wicemis-
trzostwo Polski, jak też dla mieszkańców,  
w szczególności młodych sportowców, którzy 
będą mogli się szkolić w komfortowych wa-
runkach – mówi prezydent Marcin Krupa. 

Koszt drugiej inwestycji, czyli hali lek-
koatletycznej ze strzelnicą sportową, wyniesie 
ponad 50 mln zł, z czego połowa to dofinanso-
wanie z MSiT. – Hala lekkoatletyczna z bieżnią 
200-metrową oraz pełnowymiarowy stadion lek-
koatletyczny są niezbędnymi elementami infra-
struktury sportowej dla AWF, jak również dla 
całego miasta. AWF kilkanaście lat temu bardzo 
mocno postawiła na sport, czego wymierne efekty 
widać po liczbie reprezentantów z naszej uczelni na 
letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich. Mając 
halę lekkoatletyczną i stadion, chcemy w krótkim 
czasie stać się dominującym w kraju ośrodkiem 
szkoleniowym dla lekkoatletów – wyjaśnia prof. dr 
hab. Adam Zając, rektor AWF Katowice. 

(red)
Na zdjęciu minister sportu i turystyki Witold Bańka, rektor AWF Adam Zając i wiceprezydent Katowic 

Waldemar Bojarun – na stadionie AWF przy ul. Kościuszki
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| staDioN MiejsKi |  

Wiemy, jak będzie wyglądał  
nowy stadion miejski 

W czerwcu został rozstrzygnięty kon-
kurs na koncepcję urbanistyczno-ar-
chitektoniczną nowego kompleksu 
sportowego.

W konkursie na wykonanie koncepcji obiektu, 
który powstanie w sąsiedztwie ul. Dobrego 
Urobku i Bocheńskiego, ostatecznie wzięło udział 
11 pracowni architektonicznych. Kryteria, które 
wzięto pod uwagę przy wyborze, to: walory ur-
banistyczne, w tym w szczególności: kompozycja 
założenia przestrzennego całego zespołu obiek-
tów, walory architektoniczne czy rozwiązania 
funkcjonalne w skali architektonicznej. 
Nie bez znaczenia były także rozwiązania 
konstrukcyjne oraz kwestie ekonomiczne  
z punktu widzenia nie tylko realizacji, ale i ko-
sztów przyszłej eksploatacji.

Zwycięzca, RS Architekci sp. z Rudy 
Śląskiej, został ogłoszony w siedzibie ka-
towickiego Stowarzyszenia Architektów 
Polskich, które na zlecenie miasta było 
odpowiedzialne za przeprowadzanie konkurs.

Nowy stadion miejski ma pomieści 
aż 12 tys. kibiców z możliwością rozbu-
dowy do 15 tys. Wszystkie miejsca będą za-
daszone. Oprócz stadionu i kompleksu sześciu 
pełnowymiarowych boisk treningowych 
metamorfozę przejdzie całe otoczenie stadionu. 
Powstaną tutaj nowe parkingi, nie zabraknie chod-
ników czy elementów małej architektury. Cały 
teren zostanie oświetlony, a tuż obok powsta-
nie dodatkowe pole treningowe dla bramkarzy 
o wymiarach 20 × 30 metrów. Do obiektu 
stadionu ma także przylegać hala sportowa  
z trybunami na 2500–3000 widzów. 

Zwycięzca konkursu otrzyma za-
proszenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie zamówienia z wolnej ręki. Zgod-
nie z wcześniejszymi założeniami prace 
projektowe mają potrwać ok. 12 miesięcy. 
Planowana data ukończenia inwestycji to 
koniec I kwartału 2021 roku.

(GKS/red)
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| e-sport w Katowicach | 

Będą grać w gry… na lekcjach!
Spędź naukę na graniu – w V Liceum 
Ogólnokształcącym idą z duchem cza-
su i wiedzą, jak zachęcić uczniów do na-
uki. Od tego roku uczniowie na lekcjach 
mogą grać na komputerze! Ale wcale nie 
o rozrywkę tu chodzi. 

W czerwcu zainaugurowano współpracę 
pomiędzy V Liceum Ogólnokształcącym im. 
Władysława Broniewskiego a Stowarzysze-
niem Sportów Elektronicznych eSports Asso-
ciation. – W V Liceum staramy się, aby oferta 
edukacyjna odpowiadała zainteresowaniom 
młodych ludzi oraz potrzebom rynku pracy. 
Uwzględniając nowoczesne trendy w techno-
logiach informatycznych, zaproponowaliśmy 
kandydatom do naszego liceum klasę z rozsze-
rzeniem z informatyki z elementami e-sportu – 
nowoczesnej, prężnie rozwijającej się dziedziny 
gospodarki. Celem prowadzenia tej klasy nie 
jest zapewnienie uczniom wirtualnej rozrywki, 
ale wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności 
związane między innymi z grafika, programo-
waniem, tworzeniem gier, funkcjonowaniem 
zespołu oraz organizacją turniejów e-sporto-
wych. Myślę, że nauka w tej klasie zapewnia 
zarówno możliwość realizacji zainteresowań  
i pasji, jak i przygotowanie do kontynuacji na-
uki oraz zdobycia ciekawego zawodu – mówi 
dyrektor szkoły Joanna Mrugacz.

A co o pomyśle sądzą sami uczniowie? – E-
-sport uczy myślenia strategicznego i logicznego 
oraz podejmowania szybkich decyzji w stresu-
jących momentach. Sukces w e-sporcie jest wy-
padkową rywalizacji, komunikacji i woli walki. 
Uważam, że e-sport to doskonała okazja do nauki 
przydatnych w przyszłości umiejętności, takich 
jak koncentracja i współpraca oraz organizacja, 

zarządzanie czasem i radzenie sobie ze stresem. 
Myślę, że nabyte umiejętności przydadzą mi się 
podczas studiów i w przyszłej pracy – mówi Pa-
tryk, uczeń II klasy. Podobnie sądzi jego kolega 
Maciej: – E-sport jest dla mnie przede wszystkim 
fajną zabawą, ale również daje mi możliwość pracy 
nad własnymi słabościami. Uczy przede wszyst-
kim pokory i cierpliwości, ale także opanowania, 
dobrej komunikacji w zespole, wyrozumiałości  
i koncentracji.

Stowarzyszenie eSports Association roz-
wija autorski program nauczania w klasach 
e-sportowych oparty na badaniach renomo-
wanych uczelni oraz doświadczeniu między-
narodowym (m. in. brytyjskim i szwedzkim). 
– Dzięki nowoczesnej technologii osadzonej 
w najwygodniejszym medium, jakim jest In-
ternet, docieramy do młodych odbiorców, 
mówiąc ich językiem, pozostając w otoczeniu, 
które jest dla nich codziennością. Jako prak-
tycy e-sportowi posiadający doświadczenie  
w wielu tytułach tworzymy przekaz elastyczny 
i uniwersalny, który z łatwością można dosto-
sować do indywidualnych potrzeb danego od-
biorcy. Nauczeni doświadczeniem zawodowym 
dostrzegamy realne cele, które rozwój poprzez 
e-sport pozwala osiągać i w szerszej perspekty-
wie przekuwać na sukces w życiu prywatnym. 
Wszystko dzięki właściwie przemyślanej i ukie-
runkowanej edukacji – deklarują członkowie sto-
warzyszenia.  

(Michał Malina)

Zainteresowanych szczegółami prosimy  
o kontakt: Stowarzyszenie Sportów  

Elektronicznych, office@eSportsassociation.pl 
lub z V LO: sekretariat@vlokatowice.eu.
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| Niezwykły sklep otworzył swoje podwoje w katowicach |

Podaruj, kup, pomagaj 
Pomoc potrzebującym to jedna z naj-
szlachetniejszych misji, której może 
podjąć się człowiek. Doskonale wiedzą 
o tym Dominika Bogucka – założyciel-
ka pierwszego sklepu charytatywnego  
w Katowicach – oraz mieszkańcy, którzy 
poprzez swoje liczne dary włączyli się  
w akcję zatowarowania sklepu.

W maju odbyło się wielkie otwarcie pier-
wszego sklepu charytatywnego w Katowicach. 
Mieści się on w Śródmieściu, przy ulicy Sien-
kiewicza 4 i jest czynny przez pięć dni w ty-
godniu, od wtorku do soboty w godzinach od 
11.00 do 18.00.

– Każdego dnia można przychodzić do 
nas na zakupy, ale też przynosić swoje dary. 
Formuła charity shop zawarta jest prakty-
cznie w trzech słowach PODARUJ, KUP, 
POMAGAJ. Do sklepu nieodpłatnie można 
przynosić wszystko to, co jest nam nie-
potrzebne, a jest w dobrym stanie i może 
przydać się innym. To mogą być ubrania, 
buty, akcesoria, zabawki, książki, płyty  
i artykuły domowe – mówi Dominika Bo-
gucka, założycielka katowickiej placówki. 
– Podarowane przedmioty są wyceniane 
przez fundację i wystawiane na sprzedaż. 

Całkowity dochód uzyskany ze sprzedaży 
jest przekazywany na statutowe działania 
Fundacji Sue Ryder – dodaje.

Inicjatywa charity shop jest od dawna 
znana za granicą. W Warszawie funkcjonuje 

już kilka placówek tego typu, jednak sklepy 
charytatywne wciąż należą do mało popu-
larnych w Polsce. Ich działalność polega  
na zbiórce produktów, a całkowity dochód  
ze sprzedaży produktów jest przeznaczany na 

pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym 
oraz ubogim.

– Fundujemy stypendia dla dzieci ze szkoły 
Sue Ryder, oprócz tego zebrane pieniądze są 
przeznaczane na bieżącą pomoc naszym podo-
piecznym. Kupujemy im lekarstwa, opłacamy 
pomoc rehabilitacyjną i pielęgniarską, a także 
całodobową pomoc opiekuńczą tym osobom, 
które takiej pomocy wymagają – wskazuje  
Piotr Łuczak, dyrektor Fundacji Sue Ryder.

Rozpoczęcie działalności charity shopu 
spotkało się z dużym zainteresowaniem 
zarówno ze strony mediów, jak i mieszkańców 
Katowic. Sklep licznie odwiedzają nowi klienci 
oraz osoby, które chętnie oddają swoje dary. 
Najczęściej do sklepu trafiają ubrania, jednak 
katowicki charity shop otrzymał od lokal-
nych firm również maskotki, dziecięce cza-
peczki oraz nowe zestawy srebrnej biżuterii. 
Wiele rzeczy jest zupełnie nowych, a dostępne 
produkty są w niższych cenach.

Założyciele sklepu bardzo cieszą się z otrzy-
manych darów, za które z całego serca dziękują. 
Liczą jednocześnie, że idea charity shopu roz-
powszechni się i sklep stanie się stałym punk-
tem na mapie Katowic.

(Jadwiga Franielczyk)
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| Mieszkańcy chętNi do działaNia |

Katowice najbardziej obywatelskim miastem  
w województwie śląskim
Bierzecie udział w wyborach, głosujecie  
w budżecie obywatelskim, działacie w sto-
warzyszeniach? To dzięki Wam okazało 
się, że Katowice są najbardziej obywatel-
skim miastem w regionie i piątym w Pol-
sce! Najnowszy ranking „miast obywatel-
skich”, w którym ujęto wszystkie 66 miast 
na prawach powiatu, przygotowany został 
na zlecenie Polskiej Fundacji im. Roberta 
Schumana i Fundacji Konrada Adenauera.

„Otwarcie władzy na mieszkańców – czy 
to dla zachęty społeczności do współdziałania, 
czy w reakcji na samodzielne inicjatywy 
mieszkańców – jest odpowiedzią na rosnące 
zainteresowanie ludzi współudziałem  
w zarządzaniu i wspiera tym samym akty-
wne społeczeństwo obywatelskie” – pisze w 
raporcie dr Angelika Klein, dyrektor Fundacji 
Konrada Adenauera w Polsce. 

Jak czytamy w raporcie, ranking został 
utworzony z uwzględnieniem pięciu różnych 
wskaźników dotyczących: „biernej i czynnej 
aktywności wyborczej, udziału mieszkańców 
w organizacjach publicznych, zaangażowania 
w życie publiczne, rozpowszechniania postaw 
obywatelskich oraz otwarcie miast na obywa-
teli”. Katowice zajęły pierwsze miejsce w woj. 
śląskim i piąte w Polsce (po Sopocie, Warsza-
wie, Rzeszowie i Poznaniu). 

O ile pierwsze cztery  wskaźniki skupiają 
się na „decyzjach, działaniach i postawach 

mieszkańców miast”, to ostatnie kryterium „ot-
warcie miasta na obywateli” dotyczy aktywności 
władz samorządowych. Budując wskaźnik 
„otwartości miasta na obywateli”, autorzy raportu 
wzięli pod uwagę wydatki gminy na budżet oby-
watelski (jako procent wydatków z budżetu mia-
sta), otwartość na inicjatywę uchwałodawczą oraz 
organizowanie konsultacji społecznych. 

– Katowice tworzą i rozwijają przede 
wszystkim mieszkańcy – dlatego otwieranie 
się na potrzeby katowiczan uważam za swój 
obowiązek. Z tego powodu trzy lata temu 
zdecydowałem o podniesieniu puli budżetu 
obywatelskiego z 10 mln zł do 20 mln zł, 
dzięki czemu jest on największy w Polsce per  
capita wśród miast wojewódzkich. Mieszkańcy 
chętnie korzystają z tego narzędzia partycypacji, 

bo widzą efekty swojego zaangażowania  
w życie społeczności. Wsłuchujemy się także 
w głosy mieszkańców w zakresie kwestii ta-
kich, jak np. nazewnictwo ulic, przystanków 
czy też planowanych inwestycji – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic. – Cieszę się, że te sta-
rania zostały dostrzeżone. To głównie zasługa 
naszych mieszkańców, a dla nas – dodatkowa 
motywacja do ciężkiej pracy w tym obszarze – 
dodaje prezydent.  

(red)

Cytaty pochodzą z raportu „Miasta  
Obywatelskie”, którego wydawcą jest Polska 
Fundacja im. Roberta Schumana. Publikacja  

jest dostępna w wersji elektronicznej: 
http://europolis.schuman.pl/raport/
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Festiwal Organizacji Pozarządowych 2017

TO BĘDZIE  
DOBRY START!
Zdobądź 300 zł  
dofinansowania  
na wyprawkę szkolną

Dla kogo? Świadczenie na rozpoczy-
nające rok szkolny dzieci do ukończenia 
20. roku życia i dzieci niepełnosprawne 
uczące się w szkole do ukończenia przez 
nie 24. roku życia. Wsparcie jest niezależ-
nie od posiadanego dochodu.

Kto może składać? Rodzice, 
opiekun prawny lub opiekun faktyczny 
dziecka, a w przypadku dzieci przeby-
wających w pieczy zastępczej – rodzic 
zastępczy, osoba prowadząca rodzinny 
dom dziecka lub dyrektor placówki 
opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski można składać
– od 1 lipca do 30 listopada – drogą elek-
troniczną (za pośrednictwem swojego 
banku lub portalu Emp@tia)
– od 1 sierpnia do 30 listopada – drogą 
pocztową na adres: ul. Jagiellońska 17, 
40-032 Katowice z dopiskiem: Wniosek: 
„Dobry start”, lub osobiście w punktach 
pomocy społecznej. 

Pamiętaj:
Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Te 
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
Wypłata świadczenia „Dobry start” do 30 wrze-
śnia dla wniosków złożonych przez wakacje.

Szacuje się, że w Katowicach złożonych zostanie  
ok. 20 tysięcy wniosków na rzecz 32 tys. dzieci. 

Szczegóły na stronie:  
www.mops.katowice.pl 

Program przygotowany przez Ministerstwo  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
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| nowy plac zabaw w parku kościuszki  |

Bogusiowi najbardziej podobają się huśtawki. 
A co podoba się innym dzieciom?
W Dzień Dziecka prezydent Marcin Kru-
pa wraz z najmłodszymi mieszkańcami 
Katowic dokonali uroczystego otwarcia 
nowego placu zabaw w parku Kościuszki, 
w pobliżu kościoła pw. św. Michała. 

– Katowice to miasto przyjazne rodzi-
nom. Zależy mi na tym, by dzieci z rodzicami 
mogły aktywnie i bezpiecznie spędzać czas 
wolny – podkreślał Marcin Krupa, który złożył 
też dzieciom życzenia z okazji Dnia Dziecka. 
– Chciałbym, żebyście słuchały dorosłych, 
ale też żeby dorośli słuchali was. Macie wiele 
ciekawych rzeczy do powiedzenia i zawsze 
jesteście szczere – dodał prezydent. 

Plac zabaw ma oficjalną nazwę 
„Kościuszek”, a wymyślił ją Boguś Kramza z 
Przedszkola nr 75. Łączny koszt inwestycji to 
836 tysięcy złotych. Miejsce projektowano i 
wykonywano według najnowszych trendów. 
– Jest tu dużo naturalnych materiałów, są el-
ementy ogrodu sensorycznego, kolory, dźwięki 
i zapachy, kwiaty, byliny i zioła – powiedziała 
Magdalena Biela, zastępca dyrektora Zakładu 
Zieleni Miejskiej. 

Plac jest pokryty bezpieczną nawierzchnią, 
a do jego budowy użyto przede wszystkim 
drewna akacjowego. Na jego terenie zamontow-
ane są m.in. huśtawki, domek dla krasnoludków, 
bujak „jeż”, zjeżdżalnie, karuzele, piaskownica, 

kolejka tyrolska, kryjówka „Myszka”, „Leni-
wiec”, jaskinia i tablice edukacyjne. 

Pojawiły się też nowe alejki, elementy małej 
architektury oraz nowe oświetlenie. Wszystko 
to znajduje się na dużym terenie o powierzchni 
blisko ośmiu tysięcy metrów kwadratowych. 

– Ta inwestycja ma pomóc w przyciąganiu 
rodzin do tej części miasta. Park Kościuszki 
to jeden z najpiękniejszych zakątków Katowic  

i dlatego chcemy, żeby sam park wraz z otocze-
niem pełnił funkcję rekreacyjno-edukacyjną. 
Na granicy parku trwa budowa basenu z halą 
sportową, z których mieszkańcy będą 
korzystać już w przyszłym roku, a w perspe-
ktywie kilku lat w pobliżu basenu powstanie 
też duże centrum nauki – dodaje prezydent 
Marcin Krupa. 

(JG)

– Jest ekologicznie, jest przepięknie, 
jest wreszcie czysto i ładnie. Teren jest 
zadbany i mam nadzieję, że tak  
zostanie na długie lata. To miejsce dla 
wszystkich grup wiekowych  
od maluchów po nastolatki – mówi Ewa 
Kramza, mama Bogusia, który wymyślił 
nazwę dla nowego placu zabaw  
w parku Kościuszki. – Mieszkamy  
w okolicy, często jesteśmy tu  
na spacerach. Nazwę wymyśliliśmy  
w zasadzie rodzinnie, przez przypadek. 
Boguś chciał powiedzieć Kopciuszek, 
wyszedł Kościuszek – śmieje się pani 
Ewa. Samemu Bogusiowi najbardziej 
podobają się huśtawki. Obiecał,  
że będzie tu często przychodził. 

| otwarcie kolejnego oddziału żłobka w katowicach – 60 dodatkowych miejsc!|

Żłobek czy niania?
60 nowych miejsc w żłobku na Kostuch-
nie z pewnością ucieszyło rodziców ma-
luszków. Nowy oddział żłobka został 
otwarty przy ul. Boya-Żeleńskiego 30. 

Dla wielu rodzin jednym z wyznaczników 
wysokiej jakości życia w każdym mieście jest 
możliwość posłania dzieci do żłobka i przed-
szkola. Czynnik ten ma także duże znaczenie 
przy wyborze miejsca zamieszkania. – Wiemy, 
że nie każdy ma komfort pozostawienia dzieci 
u dziadków. By wspierać rodziców i umożli-
wiać im powrót do pracy, tworzymy nowe 
miejsca w żłobkach i przedszkolach. Dla-
tego bardzo się cieszę, że otwieramy kolejny 
oddział żłobka – mówi Marcin Krupa, pre-
zydent Katowic, i przypomina, że od 2015 r.  
w Katowicach utworzono 212 nowych miejsc 
w żłobkach – z czego ostatni oddział na 42 miej-
sca został otwarty w marcu na os. Tysiąclecia.  
W miejskich żłobkach jest dziś łącznie 891 miejsc.

Koszt utworzenia placówki na Kostuch-
nie to 3,8 mln zł. Rekrutacja już się zakończyła,  
a ze względu na wymogi projektu priorytetowo 
potraktowano rodziców, którym pobyt dziecka 
w oddziale pozwoli wrócić na rynek pracy.  
– W oddziałach żłobka otwartych w tym roku 
prowadzone będą zajęcia opiekuńcze dla dzieci, 
których rodzice pozostają poza rynkiem pracy. 

Zależy nam na zwiększeniu szans na zatrud-
nienie lub powrót do pracy. W ramach pro-
jektu zaplanowane są zajęcia z psychologiem, 
logopedą oraz specjalne warsztaty adaptacyjno-
-integracyjne „Szczęśliwa rodzina” – mówi 
Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik 
Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta. 

Koszty opieki nad dziećmi będą finanso-
wane ze środków unijnych przez rok. – Miejsca 
utworzone w ramach projektu będą utrzymy-
wane przez minimum dwa lata po ustaniu 
finansowania Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego ze środków miasta. Niemalejące za-
potrzebowanie na miejsca w żłobku miejskim, 
a także prognozy z tym związane pozwalają 
stwierdzić, że nowe oddziały żłobka będą funk-
cjonować znacznie dłużej – dodaje naczelnik. 

Otwarcie żłobka sfinansowane zostało ze 
środków unijnych. W ramach tego projektu 
wcześniej utworzono nowy oddział żłobka 
przy al. B. Krzywoustego, przewidywane jest 
też wsparcie w zatrudnianiu niani dla 50 dzieci 
do 3. roku życia. Koszt projektu to 4,4 mln zł, 
wartość dofinansowania z EFS i budżetu pań-
stwa – 3,9 mln zł (w tym wsparcie finansowe 
EFS 85% i z budżetu państwa 3%), a wkład 
miasta – ponad 0,5 ml zł.

Chcesz zatrudnić nianię?  
Miasto dopłaci 1800 zł 

Miasto zapewnia wsparcie w postaci re-
fundacji kosztów wynagrodzenia niani – aż do 
1800 zł, przez 10 miesięcy, jednakże nie dłużej 
niż do 30 kwietnia 2019 r. – przy podpisaniu 

umowy z nianią na pełen etat na co najmniej 
rok. Zatrudnienie niani musi zostać zgłoszone 
do ZUS i Urzędu Skarbowego. – W ramach 
projektu finansowanego ze środków unijnych 
„Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność 
zawodową rodziców – etap II” rodzice będą mo-
gli otrzymać dofinansowanie do zatrudnienia 
niani. Projekt skierowany jest do rodziców pra-
cujących, wychowujących dzieci do lat 3, które 
nie zostały objęte inną formą opieki – dodaje 
naczelnik Małgorzata Moryń-Trzęsimiech.   

(rEd)

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu  
z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu 

Miasta Katowice lub na stronie internetowej 
www.unijny.zlobek.katowice.pl.
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W Katowicach decyzją prezydenta obowiązują 
też od 1 marca dodatkowe kryteria przy nabo-
rze do oddziałów żłobka. Jeżeli przynajmniej 
jeden z rodziców lub opiekunów prawnych 
odprowadza w Katowicach podatek – to pod-
czas ubiegania się o miejsce w żłobku miasto 
przyzna dodatkowych 50 punktów na dziecko. 
dodatkowo miasto dofinansowuje pobyt dzieci 
w żłobkach niepublicznych. W ubiegłym mie-
siącu w związku ze stale zwiększającymi się 

kosztami utrzymania dziecka w żłobku, wy-
chodząc naprzeciw rodzicom dzieci objętych 
opieką w żłobku niepublicznym, zwiększono 
wysokości dotacji celowej udzielanej podmio-
tom prowadzącym żłobki na terenie Katowic 
z kwoty 400 zł miesięcznie do kwoty 600 zł 
miesięcznie. Obecnie rodzic maksymalnie  
za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym 
ponosi opłatę wysokości 300 zł miesięcznie 
(do tej pory 400 zł).  W nowo otwartym żłobku dziećmi zajmuje się  

10 opiekunek i 2 pielęgniarki

Głos mieszkańca
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| Strażnicy miejScy w Katowicach mają Kamery oSobiSte |

Katowice jak Nowy Jork!
Doświadczenia z USA pokazują, że kame-
ry na mundurach mają charakter prewen-
cyjny – gdy interwencja jest nagrywana, 
zarówno policjanci, jak i mieszkańcy zda-
ją sobie sprawę z konsekwencji swojego 
zachowania. Od czerwca również kato-
wiccy strażnicy miejscy na interwencje 
chodzą z kamerkami osobistymi.

Kamery osobiste pozwolą rejestrować 
pracę w terenie. Straż miejska dysponuje 
30 urządzeniami o łącznej wartości ok. 
90 tys. zł. Każda z kamer posiada baterię, 
która może pracować przez 8 godzin. Is-
totna jest także funkcja, która rejestruje 
obraz na chwilę przed uruchomieniem ka-
mery, co może być przydatne w nagłych 
interwencjach. 

– Z kamer osobistych korzysta policja w USA. 
Wśród polskich miast takie rozwiązanie dla 
strażników miejskich wdrożyła z powodze-
niem Warszawa. Te niewielkie urządzenia 
z jednej strony wpłyną na poprawę 
bezpieczeństwa i pozwolą sprawniej działać  

w sytuacjach kryzysowych, a z drugiej st-
rony interwencje strażników będą bardziej 
transparentne. Bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców jest jednym z naszych prio-
rytetowych zadań i dlatego w tym zakresie 

podejmujemy wiele działań – podkreśla prezy-
dent Katowic Marcin Krupa i przypomina, że 
jesienią 2016 r. w Katowicach kosztem blisko 
14 mln zł uruchomiono inteligentny moni-
toring, który został rozbudowany z 194 do 

215 kamer, a na początku przyszłego roku do 
systemu dojdą 32 kolejne kamery.

Strażnicy miejscy prowadzący interwencje 
zostali zobligowani do włączania kamer przed 
podjęciem interwencji. – To da możliwość 
odtworzenia konkretnych działań, co może 
być pomocne zarówno mieszkańcom, jak i 
strażnikom. Takie nagranie będzie mogło 
zostać wykorzystane jako dowód w sprawie 
– podkreśla Paweł Szeląg, komendant Straży 
Miejskiej w Katowicach. Nagrania będą 
przechowywane 30 dni. W przyszłości, 
jeśli system się sprawdzi, będzie możliwe 
zsynchronizowanie jego pracy z miejskim 
monitoringiem.

Kamery to niejedyna nowość w kato-
wickiej Straży Miejskiej. Obecnie testowane 
są również nowe mundury. – Nowe umun-
durowanie nie krępuje ruchów i jest bardziej 
widoczne. Jeśli testy wypadną pomyślnie, 
założą je wszyscy funkcjonariusze patrolujący 
Katowice – zapowiada komendant Paweł 
Szeląg.  (red)
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| oprySKi na Komary i KleSzcze |

Koniec bzyczenia w Katowicach

Borelioza jest bardzo groźną chorobą, 
przenoszą ją kleszcze. Aby zminimalizo-
wać zagrożenie zachorowania, a także inne 
uciążliwości dla ludzi, w Katowicach po-
nownie zostały przeprowadzone opryski 
na komary i kleszcze. Przeprowadzono je 
dwukrotnie w czerwcu w parku Budnioka, 
parku Zadole, parku Giszowieckim, w parku 
Powstańców Śl., na pl. Wolności, pl. Rady 
Europy, pl. Hlonda, pl. Gwarków, pl. An-
drzeja, w parku Kościuszki i w Katowickim 
Parku Leśnym (3 lokalizacje w najbardziej 
popularnych miejscach). 

– Wybrane lokalizacje to miejsca, z których 
często korzystamy, poruszając się po mieście 
– nie tylko w celach rekreacyjnych, kiedy 
pamiętamy o odpowiednim zabezpieczeniu się 
przed insektami – mówi Mieczysław Wołosz, 
dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Kato-
wicach. – Dodatkowo oprysk zrealizowany został 
w rejonie powstającej ścieżki edukacyjnej 
w Katowickim Parku Leśnym. – Chcemy, 
by to miejsce było bezpieczną atrakcją dla 
mieszkańców Katowic – dodaje dyrektor. 
Szacowany koszt oprysku w jedenastu loka-
lizacjach wynosi około 20 tys. zł. 

Pamiętajmy o zachowaniu szczegól-
nej ostrożności podczas spacerów i innych 
aktywności na wolnym powietrzu – ważne 
są odpowiedni ubiór oraz zastosowanie in-
dywidualnych środków odstraszających, 
które pozwolą nam się zabezpieczyć m.in. 
przed kleszczami. 

Kiedy znajdziemy kleszcza na swojej 
skórze, należy go niezwłocznie usunąć,  
a następnie miejsce to zdezynfekować. W razie 
wątpliwości najlepiej skonsultować się z le-
karzem. 

(red)
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KATOWICZANIE  
POMAGAJĄ 
POTRZEBUJĄCYM
W poprzednich numerach informowali-
śmy o dwóch akcjach charytatywnych: 
Śląskie dzieciom Aleppo i Katowic-
kie Kilometry Dobra. Teraz czas na 
podsumowania. 

Katowickie  
Kilometry Dobra  
– zebrano 

93 tys. zł

Śląskie  
dzieciom z Aleppo  
– zebrano ponad

1,4 mln zł
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| RapoRt „analiza wypadkowości na sieci dRogowej miasta katowice |

Spada liczba wypadków drogowych
Statystyki pokazują, że w ciągu ostatnich 
lat znacznie spadła liczba wypadków w Ka-
towicach, szczególnie z udziałem pieszych. 
Jednocześnie wzrosła liczba zarejestrowa-
nych pojazdów. 

Przyczyn spadku liczby wypadków można 
upatrywać w działaniach z zakresu inżynie-
rii ruchu czy w modernizacji układu drogo-
wego. Jednak wciąż jest wiele do zrobienia. 
Pod względem liczby wypadków i liczby po-
szkodowanych polskie miasta niezbyt dobrze 
wypadają na tle innych miast europejskich.

Jednym z ważniejszych działań, które 
znacząco poprawiły bezpieczeństwo w Ka-
towicach, było wprowadzenie Strefy Tempo 
30 w Śródmieściu. Tak wynika z danych pły-
nących z dokumentu „Analiza wypadkowości 
na sieci drogowej miasta Katowice”. Został 
on sporządzony przez Wydział Transportu 
Urzędu Miasta na podstawie danych uzy-
skanych z Wydziału Ruchu Drogowego Ko-
mendy Miejskiej Policji. Pod uwagę wzięto 
ostatnie pięć lat i porównano je z 2008 r.

Zauważalny jest znaczący spadek wypad-
kowości w ostatniej dekadzie – z 449 w 2008 r. 
do 253 w 2017 r. (spadek o 44%). Jednocześnie w 
tym okresie wzrosła liczba pojazdów ze 194 tys. 
do 293 tys. Tym samym w 2008 r. mogliśmy mó-
wić średnio o 1 wypadku przypadającym na 432 
pojazdy, a w ubiegłym roku o jednym wypadku 
na 1160 pojazdów. Również pod względem liczby 
osób, które zginęły w wypadkach, 2017 rok okazał 
się najbardziej bezpiecznym w ostatnich latach.  
– Z analizy wynika, że w 2017 r. w Katowicach 
doszło do 253 wypadków drogowych, z czego naj-
więcej (18%) w piątek, a najmniej (10%) w niedzielę. 
Przedział czasowy o największej liczbie wypad-
ków to godziny popołudniowego szczytu komu-
nikacyjnego – podsumowuje Bogusław Lowak, 
naczelnik Wydziału Transportu. – Najczęstszym 
rodzajem wypadków (35,5%) było najechanie na 
pieszego, natomiast najczęstszymi przyczynami 
wypadków było niezachowanie bezpiecznej od-
ległości między pojazdami, nieustąpienie pierw-
szeństwa pieszemu lub innemu pojazdowi oraz 
niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. 

Do największej ilości wypadków w 2017 r. do-
chodziło na al. Roździeńskiego (20), ul. Cho-
rzowskiej (17) i ul. Kościuszki (12). Wśród 
253 wypadków ogółem 91 było z udziałem 
pieszych, a tych najwięcej było na ul. Panew-
nickiej. Natomiast z udziałem rowerzystów 
odnotowano 18 wypadków.

Dla poprawy bezpieczeństwa i jakości komu-
nikacji w Katowicach budowane są nowe, bardziej 

bezpiecznie skrzyżowania, jak np. w Giszowcu  
na skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej, 73. Pułku Pie-
choty i Kolistej czy w Piotrowicach na skrzy-
żowaniu ul. Kościuszki z Armii Krajowej. 
Budowane są węzły przesiadkowe, wkrótce 
ma powstać inteligentny system zarządzania 
ruchem, planowana są także nowe linie tram-
wajowe.  

(red)

| tRamwaj na południe |

Urzędnicy rozmawiają z mieszkańcami  
o przebiegu linii tramwajowej
Trwa projektowanie linii tramwajowej na 
południe. Po wykonaniu inwestycji podróż 
tramwajem z Kostuchny do centrum mia-
sta ma trwać 20-24 minuty. Jest to droga 
i skomplikowana inwestycja, wymagająca 
przedsięwzięcia wielu kroków.

To już ostatni etap przygotowywania doku-
mentacji w sprawie projektu „Tramwaj na Po-
łudnie Katowic”. Zostały już przeprowadzone 
badania oraz analizy dla ponad tysiąca działek, 
w obrębie których inwestycja ma się pojawić.  
W trakcie prac zdecydowano, że mimo możli-
wości prawnych wynikających z regulacji tzw. 
specustawy drogowej, Urząd Miasta będzie pro-
wadził rozmowy z właścicielami nieruchomości. 

W efekcie tego nastąpiła zmiana ter-
minu realizacji umowy ze Sweco Consul-
ting, firmą odpowiedzialną za opracowanie 
m.in. projektu budowlano-wykonawczego 
inwestycji – z października 2018 r. na paź-
dziernik 2019 r.  – Decyzja o prowadzaniu 
rozmów ma dwie konsekwencje. Z jednej 
strony wydłużyła etap przygotowania do-
kumentacji, jednak z drugiej powinna mieć 
wpływ na mniejszą liczbę uwag mieszkań-
ców, które pojawią się w trakcie konsulta-
cji społecznych prowadzonych przez RDOŚ 
w ramach procedowania decyzji środowi-
skowej – mówi Ewa Lipka, rzecznik pra-
sowy Urzędu Miasta. – To z kolei powinno 

przełożyć się na krótszy czas trwania pro-
cedury uzyskania prawomocnej decyzji śro-
dowiskowej. W związku z czym dopiero po 
uzyskaniu decyzji z RDOŚ będzie możliwe 
określenie zmiany terminu zakończenia in-
westycji – dodaje.  

Koszt inwestycji szacowany jest obecnie 
na 110 mln zł, a w większości ma być ona dofi-
nansowana ze środków UE. Po jej ukończeniu 
średni czas podróży tramwajem z Kostuchny 
na rynek wyniesie w godzinach szczytu tylko 
20–24 minuty. Wzdłuż liczącej ok. 5,2 km dłu-
gości trasy planowane jest ulokowanie sześciu 
przystanków oraz ścieżki rowerowej.  

(red)

| nowe miejsca pRacy |

Accenture zatrudnia w Katowicach
Firma Accenture otworzyła swoje biuro w 
Katowicach i planuje dalszy rozwój oddziału 
oraz rekrutację nowych pracowników. Po-
szukuje przede wszystkim ekspertów od te-
matów technologicznych. Docelowo przewi-
dywane jest zatrudnienie kilkuset osób, na 
dzisiaj jest ich ponad 100. 

Poszukiwane są osoby specjalizujące się w 
obszarze rozwoju oprogramowania, dla któ-
rych JAVA, PHP, .NET, SAP oraz SQL nie mają 
tajemnic, podobnie jak pojęcia: design thinking, 
cloud, AI, DevOps i Agile. Jednak, co ważne, firma 
jest otwarta na zatrudnianie nie tylko doświad-
czonych pracowników, ale też na pozyskiwanie  

i rozwój młodych talentów. Stąd do aplikowania 
zaprasza również studentów i osoby, które mają 
już za sobą pierwsze praktyki zawodowe, ale chcą 
się dalej rozwijać i korzystać z wiedzy bardziej do-
świadczonych kolegów.  

Firma oferuje globalne usługi i roz-
wiązania z zakresu konsultingu, nowocze-
snych technologii oraz operacji biznesowych.  
W Polsce obecna jest od 1990 r. Katowicki oddział 
rozpoczął swoją działalność w 2017 r. w tymczasowej 
lokalizacji. Od tego czasu powstało docelowe biuro, 
które w przyszłości zmieści kilkaset osób. W czerwcu 
firma przeprowadziła się do nowej siedziby – w Silesia 
Business Park przy ul. Chorzowskiej 148..  (red)

| zakaz wjazdu na os. tysiaclecia |  

Osiedle Tysiąclecia nie jest  
parkingiem Stadionu Śląskiego
Dziewiątego lipca na Stadionie Śląskim od-
będzie się koncert Guns N’ Roses – to już 
druga, po marcowym meczu Polska-Korea, 
duża impreza masowa w tym miejscu. 

Podczas takich wydarzeń sporym proble-
mem dla mieszkańców osiedla Tysiąclecia są 
liczne samochody gości, którzy dojeżdżając 
do stadionu, zostawiają pojazdy na osiedlu, 
zajmują nie tylko miejsca  parkingowe, ale też 
trawniki i skwery. Dlatego też 9 lipca od godz. 
6 do 20 obowiązywał będzie zakaz wjazdu 

na teren osiedla od strony ul. Chorzowskiej. 
Wjechać będzie można tylko od strony DTŚ. 
W tym dniu na os. Tysiąclecia pojawią się do-
datkowe patrole Straży Miejskiej.

Wzdłuż ul. Chorzowskiej na odcinku 
od ul. Złotej do granicy z Chorzowem zo-
staną wprowadzone zakazy zatrzymywania 
się i postoju. To samo oznakowanie zostanie 
wprowadzone na ul. Brackiej od DTŚ do ul. 
Chorzowskiej. W przypadku naruszenia za-
kazu pojazdy mogą zostać odholowane.  (red)

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYPADKOWOŚCI W KATOWICACH 

Liczba 
pojazdów

Liczba 
wypadków

Liczba osób
rannych

Liczba osób
zabitych

Liczba 
pojazdów

Liczba 
wypadków

Liczba osób
rannych

Liczba osób
zabitych

2017 r.2008 r.

194332

449 559
27

293601

253 340
11
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| Inwestycje |

Budujemy dla was!
W Katowicach trwa wiele dużych remon-
tów i inwestycji drogowych. Już nieba-
wem mieszkańcy będą mogli cieszyć się 
z efektów, natomiast na razie w niektó-
rych przypadkach oznacza to zmiany – 
zarówno dla kierowców, jak i podróżnych 
korzystających z komunikacji publicznej, 
rowerzystów i pieszych. 

Węzeł drogowy na Giszowcu  
– ul. 73. Pułku Piechoty  
i ul. Pszczyńska

Na Giszowcu rozpoczyna się warta bli-
sko 250 mln zł przebudowa węzła drogowego. 
Ruszyły już prace przygotowawcze związane 
z przebudową dwóch odcinków dróg krajo-
wych nr 81 (ul. 73. Pułku Piechoty) i 86 (ul. 
Pszczyńska). Remont obejmie 3,6 km dróg, 
stanowią one dojazd do autostrady A4.

Razem z przebudową w rejonie skrzy-
żowania ul. Kościuszki i Armii Krajowej  
będą to, bez wątpienia, dwie najważniejsze 
drogowe inwestycje w Katowicach ostat-
nich lat. Oba węzły stanowią część głównych 
arterii komunikacyjnych oraz są jednymi 
z najbardziej obciążonych ruchem koło-
wym skrzyżowań w kraju. Inwestycje mają 
zwiększyć nie tylko przepustowość dróg, 
ale również bezpieczeństwo. Wykonawca  
– konsorcjum firm NDI – BALZOLA przy-
stąpił już do pierwszych działań w terenie. 
Zakres prac na Giszowcu obejmuje budowę 
nowego, bezkolizyjnego węzła drogowego, 
który pozwoli oddzielić ruch lokalny od 
tranzytowego. Upłynnienie ruchu ozna-
cza dla mieszkańców oszczędność czasu  
i benzyny oraz ograniczenie emisji spalin 
i hałasu.

Wykonana zostanie rozbudowa węzła 
drogowego ul. Pszczyńskiej (DK 86) z ul. 
73. Pułku Piechoty, Karolinki, Kolistą i linią 
kolejową, a także rozbudowa fragmentu ul. 
Pszczyńskiej (DK 86) od węzła z autostradą 
A4. Powstanie węzeł typu „trąbka”, który 
składa się z łukowych zjazdów i wjazdów, 
z przecięciami na różnych poziomach. Dla 
pieszych utworzone zostaną przejścia pod-
ziemne i połączenia pomiędzy przystankami 
autobusowymi. Rowerzyści natomiast zyskają 
ścieżkę rowerową po zachodniej stronie ul. 
Pszczyńskiej oraz ciągi pieszo-rowerowe po-
przeczne do ul. Pszczyńskiej.

Na przebudowie skorzystają też kierowcy, 
którzy podróżują na dłuższych trasach i tylko 
przejeżdżają przez miasto – usprawnione zo-
stanie skomunikowanie ponadlokalne i regio-
nalne obszaru południowej części aglomeracji 
katowickiej z jej strefą centralną oraz miej-
skiego obszaru południowo-wschodniej czę-
ści Katowic w zakresie połączenia z drogami 
krajowymi oraz centrum miasta.

Koszt inwestycji to ponad 247,5 mln zł, 
z czego około 210 mln zł to dofinansowa-
nie w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Przebudowa 
zostanie ukończona w 2020 r. O rozpo-
częciu prac w terenie oraz zmianach w 
organizacji ruchu będziemy informowali  
z wyprzedzeniem.

Trwa remont skrzyżowania  
ul. Bagiennej z ul. Magazynową

Trwają też prace drogowe związane z bu-
dową ronda na skrzyżowaniu ul. Bagiennej 
z Magazynową. Inwestycja jest prowadzona 
z utrzymaniem ruchu, ale z lokalnymi po-
łówkowymi zawężeniami do jednego pasa. 
Zakończenie wszystkich robót zaplanowano 
na połowę sierpnia. MZUiM prosi wszystkich 
użytkowników korzystających z tego odcinka 
jezdni o zachowanie szczególnej ostrożności.

Na skrzyżowaniu  
ul. Misjonarzy Oblatów  
z ul. Sokolską powstaje rondo 

W czerwcu rozpoczęła się przebudowa skrzy-
żowania ul. Misjonarzy Oblatów i Sokolskiej.  
– Docelowa organizacja ruchu w postaci ronda 
wprowadzi większą płynność poruszania się po-
jazdów na skrzyżowaniu i ma na celu rozłado-
wanie tworzących się tutaj zatorów – mówi Ewa 
Lipka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.

Na czas remontu zmieniła się organiza-
cja ruchu. Wyłączona z użytku została część 
skrzyżowania. Utrzymany został ruch w re-
lacji w prawo z ul. Sokolskiej na ul. Misjo-
narzy Oblatów w kierunku al. Korfantego  
i ul. Katowickiej, a także ruch od strony ulic 
Stęślickiego i Iłłakowiczówny prosto w kie-
runku al. Korfantego.

Przebudowa skrzyżowania spowodowała 
wyłączenie z użytku chodnika od strony ul. 
Iłłakowiczówny oraz, w kolejnym etapie robót, 
chodnika od strony ul. Sokolskiej. Dla pieszych 
wyznaczono tymczasowe ścieżki.

Wprowadzone zostały objazdy, zmie-
niono trasy niektórych autobusów (szcze-
góły na www.kzkgop.com.pl). Przystanek 
autobusowy „Koszutka Kościół” został prze-
niesiony na ul. Grażyńskiego (w pobliżu 

skrzyżowania). Prace powinny zakończyć 
się w sierpniu. Planowany koszt inwestycji 
wynosi prawie 1,4 mln.

Zmiany w organizacji ruchu 
w rejonie budowy centrum 
przesiadkowego Zawodzie 

Budowa centrum przesiadkowego Za-
wodzie wchodzi w kolejny etap. Wykonawca 
buduje mur oporowy. W związku z tym 
wprowadzono zmianę w organizacji ruchu. 
– Konieczne było zwężenie ul. Bagiennej do 
jednego pasa ruchu w kierunku do Mysłowic. 
Na trasie do Katowic pozostawione są dwa 
pasy ruchu. Zmiany będą obowiązywać do 31 
sierpnia – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta. 

Rozpoczyna się też umacnianie podłoży 
oraz budowa kanalizacji i nowych dróg. Ten 
zakres prac wymaga wprowadzenia zawęże-
nie na ul. 1 Maja i Krakowskiej. Nastąpi to 
w nocy z 6 na 7 lipca. Ruch na tych ulicach 
poprowadzony będzie jednym pasem w każ-
dym kierunku jazdy. Uwaga! Zmieni się też 
lokalizacja przystanków – zostaną przenie-
sione w rejon zajezdni i będą w tym miejscu 
do zakończenia inwestycji.

Nastąpią również zmiany w rozkładach 
jazdy (szczegóły na www.kzkgop.com.pl).

W przyszłości dzięki realizacji centrum 
przesiadkowego będzie można zoptymalizo-
wać godziny odjazdów autobusów i tramwa-
jów, co ma zachęcić do korzystania właśnie 
z nich. Tramwaje w kierunku centrum będą 
odjeżdżały ok. 20–24 razy na godzinę, tj. co 
2,5–3 min, natomiast w kierunku Szopienic, 
Sosnowca, Mysłowic będzie to ok. 12–15 od-
jazdów na godzinę, tj. co 4–5 min. Autobusy w 
kierunku wschodnim, tj. Mysłowic, Szopienic, 
Janowa, Nikiszowca, Giszowca będą odjeżdżać 

co 2,5–3 min. Natomiast autobusy przelotowe 
przez centrum będą odjeżdżały co 10 min. 

Inwestycję na Zawodziu realizuje firma 
ZUE SA, która podpisała jako lider konsorcjum, 
wspólnie ze spółką Unibep, umowę o wartości 
66,4 mln zł brutto. Pierwsi pasażerowie sko-
rzystają z centrum w IV kwartale 2019 r. In-
westycja obejmuje budowę: dwóch parkingów 
naziemnych dla 275 samochodów, wiaty dla 36 
rowerów, wiaty peronowej, miejsc postojowych 
dla autobusów i punkty Kiss&Ride. 

Dobiegają końca prace na Ligocie
Pierwszy węzeł przesiadkowy powstanie 

na Ligocie – tutaj prace już są zaawansowane, 
a pierwsi podróżni będą mogli skorzystać  
z nowych rozwiązań jeszcze w tym roku. 

Zakończenie prac budowlanych przewiduje 
się zgodnie z harmonogramem na koniec lipca. 
Obecnie instalowane są wiaty autobusowe i pro-
wadzone roboty drogowe (prace brukarskie).

W Ligocie powstanie strefa obsługi po-
dróżnych wraz z zadaszonymi peronami 
autobusowymi oraz miejscami oczekiwania 
podróżnych, a także parking naziemny ze 110 
miejscami postojowymi. Będzie też nowa zie-
leń i mała architektura.

Co nowego  
na budowie basenów?

Ostatnio pisaliśmy o dodatkowych pra-
cach, które po przeprowadzeniu badań geo-
logicznych okazały się konieczne na placach 
budowy trzech basenów miejskich. Wtedy  
w celu stabilizacji gruntów i uzdatnienia pod-
łoża zalecono w przypadku inwestycji przy ul. 
Hallera – iniekcję ujednolicającą grunt, a w od-
niesieniu do basenu przy ul. Kościuszki – iniek-
cję stabilizującą wierzchnią warstwę podłoża. 
Z kolei obiekt budowany przy ul. Wczasowej 
wymagał rozłożenia wykopu na etapy.

Aktualnie roboty związane z uzdat-
nieniem podłoża przy ul. Hallera i ul. Ko-
ściuszki zostały już zakończone. Najbardziej 
zaawansowane są prace na Burowcu. Po-
wstający obiekt posiada już przyłącza wody 
i prądu. Gotowe są fundamenty. W obecnej 
fazie robót przystąpiono do wznoszenia ścian 
żelbetowych podbasenia, z jednoczesnym wy-
konaniem izolacji fundamentów oraz monta-
żem kanalizacji podposadzkowej.

Na zbliżonym etapie znajdują się prace 
budowlane przy ul. Kościuszki. Dobiegają 
tutaj końca roboty ziemne związane z pod-
budową i wykonaniem betonu podkłado-
wego. Równocześnie prowadzone są prace 
zbrojarsko-ciesielskie. W nadchodzących 
tygodniach wykonawca, firma NDI SA, 
ma w planie wykonanie ścian żelbetowych 
podbasenia.

Przypomnijmy, że każdy z trzech basenów 
będzie posiadał 6-torowy basen sportowy  
o wymiarach 25x16 m, basen do nauki pły-
wania, brodzik dla dzieci, trybuny dla wi-
dzów, zjeżdżalnię, hale sportowe i sauny,  
a obiekty przy ul. Hallera i ul. Kościuszki do-
datkowo siłownie. Wstępny harmonogram 
prac przewiduje zakończenie budowy tych 
basenów na wrzesień 2019 r.  (red)
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| Wydarzenia konferencyjne |

Katowice i Europejski Bank Inwestycyjny 
współpracują od 20 lat
W czerwcu w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym odbyła się konferencja Eu-
ropejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). 
Instytucja świętowała dwudziestolecie 
wsparcia polskich miast w ich rozwoju. 
Katowice jako pierwsze w Polsce zawarły 
dwie dekady temu umowę kredytową z EBI.

Europejski Bank Inwestycyjny to bank 
Unii Europejskiej. Działa od 1958 r. i ma sie-
dzibę w Luksemburgu. Jego udziałowcami 
są wszystkie kraje UE. Głównym zadaniem 
EBI jest pozyskiwanie środków finansowych 
na rynkach kapitałowych i udzielanie kre-
dytów na preferencyjnych warunkach na 
projekty wspierające cele Unii Europejskiej.

Podczas konferencji w Katowicach 
rozmawiano o inteligentnych inwestycjach 
miejskich oraz podsumowano dotychcza-
sową współpracę. Stolica dzisiejszej Gór-
nośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jako 
pierwsze miasto w Polsce, 20 lat temu za-
warła umowę kredytową z EBI, dając początek 

przekształceniom w zakresie zdrowszego śro-
dowiska i nowych możliwości biznesowych. 
Od tego czasu bank zawarł z Katowicami 
zobowiązania na łączną kwotę 205 mln euro 
(ok. 880 mln zł). W konferencji wzięli udział 
przedstawiciele banku, przedstawiciele władz 
miasta i metropolii, w tym Danuta Kamińska, 
członek zarządu metropolii, skarbnik Kato-
wic w latach 2001-2017.

– Katowice są wzorem do naśladowania 
dla Polski i dla Europejskiego Banku Inwe-
stycyjnego – powiedział Vazil Hudák, wi-
ceprezes EBI. – To miasto jest przykładem 
udanej transformacji w kierunku gospodarki 
niskoemisyjnej. EBI jest dumny, że przyczy-
nił się do rewitalizacji miasta i odbudowy 
jego dziedzictwa kulturowego. Teraz jeste-
śmy gotowi, aby wspierać dalsze innowa-
cyjne projekty miejskie w Katowicach oraz 
w innych polskich miastach. 

Pieniądze z EBI umożliwiły rozwój kato-
wickiej infrastruktury drogowej, kulturalnej, 

transportowej czy rewitalizację. Prezydent Ka-
towic Marcin Krupa stwierdził podczas konfe-
rencji, że znakomita współpraca z Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym pozwoliła zdynami-
zować i przyspieszyć w wielu obszarach pro-
ces przejścia z miasta typowo przemysłowego 
do dynamicznie i wszechstronnie rozwijającej 
się stolicy ponaddwumilionowej metropolii.  
– Pierwsze kredyty pomogły nam moderni-
zować drogi i kanalizację. Kolejne pozwoliły 
wybudować wspaniałą siedzibę NOSPR oraz 
zrewitalizować okoliczny teren. Ostatnia 
umowa z kolei pozwala na poprawę transportu 
publicznego, m.in. poprzez budowę czterech 
centrów przesiadkowych. Ta przemiana zo-
stała dostrzeżona w skali globalnej. Dziś jeste-
śmy Miastem Kreatywnym Muzyki UNESCO 
oraz tegorocznym gospodarzem Szczytu Kli-
matycznego COP24, a udział w tym sukcesie ma 
także EBI – podsumował prezydent Katowic. 

Bardzo dobrą współpracę z bankiem pod-
kreślał także minister inwestycji i rozwoju 

Jerzy Kwieciński. – EBI w ciągu ostatnich  
4 lat wsparł 28 polskich miast 49 kredytami. 
Poza oczywistymi korzyściami dla mieszkań-
ców zwracam uwagę na jeszcze jeden aspekt. 
Dzięki funduszom z EBI uczymy się wszyscy 
korzystać ze zwrotnych źródeł finansowania 
inwestycji. Ich znaczenie będzie w najbliż-
szych latach rosło – ocenił szef MIiR.

Każdy, kto prowadzi działalność go-
spodarczą lub jest zatrudniony w sektorze 
publicznym i ma projekt, który przyczyni 
się do realizacji celów polityki UE, może 
ubiegać się o kredyt z EBI.

Czerwcowa konferencja w MCK „Mo-
dernizuj miasto: Inwestycje w inteligentną  
i zrównoważoną infrastrukturę miejską” kon-
centrowała się na eliminowaniu luk finanso-
wych w rozwoju obszarów miejskich oraz 
planowaniu przestrzennym miast na miarę 
XXI w. Organizatorem wydarzenia był EBI 
oraz miasto Katowice. 

(red)

| lotnisko W pyrzoWicach  |

Katowice Airport poszerza ofertę na wakacje
Trwa znakomita passa Katowice Airport. 
Od blisko półtora roku lotnisko notuje 
comiesięczny dwucyfrowy wzrost ruchu 
pasażerskiego ogółem. Doskonałe wyni-
ki na pewno zostaną utrzymane w ciągu 
wakacji dzięki inauguracji nowych połą-
czeń oraz bogatej ofercie rejsów czartero-
wych. Jednocześnie stale rosnąca liczba 
podróżnych oraz operacji lotniczych skło-
niła władze portu do dalszej rozbudowy 
infrastruktury.

W trakcie wakacji z Katowice Airport 
dostępnych jest 119 kierunków regularnych 
i czarterowych do 28 państw na 4 konty-
nentach – w Europie, Azji, Afryce i Ameryce 
Północnej. W szczycie tegorocznego sezonu 
z Pyrzowic oferowane są 53 trasy regularne 
do 21 państw. W tej liczbie zawierają się nowe 
kierunki uruchomione w czerwcu przez 
Wizz Air. To połączenia do Faro, Malagi, 
Charkowa, Memmingen, Porto i pierwsze  
w historii pyrzowickiego lotniska połączenie 
rozkładowe do Czarnogóry (Podgorica). Loty 
do Memmingen i Charkowa odbywają się 
przez cały rok, natomiast Malaga, Faro, Porto 
i Podgorica to trasy sezonowe, które Wizz Air 
oferować będzie w szczycie rozkładu letniego. 
Ponadto przewoźnik zwiększył częstotliwość 
lotów na 18 już istniejących trasach.

Tak duża liczba dodatkowych połączeń jest 
możliwa dzięki ulokowaniu w katowickiej ba-
zie kolejnych dwóch samolotów, co zwiększyło 
ich liczbę do ośmiu. Od 17 czerwca stacjonuje 
tu na stałe siódmy Airbus z rodziny A320, a 
od 20 czerwca ósma tego typu maszyna, która 
bazowana będzie do końca września br.

Z kolei oferta połączeń czarterowych 
obejmuje 66 tras do 17 państw. Potwierdza 

to dominującą pozycję portu w tym segmen-
cie ruchu lotniczego w Polsce. Najwięcej  
kierunków, bo aż 20, dostępnych jest do 
Grecji. Drugą pozycję zajmuje Hiszpania 
(13 tras), a trzecią – Turcja (5). Najbardziej 
egzotyczne w tym sezonie są połączenia do 
Maroka (Agadir), Dominikany (Punta Cana), 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Ras al-
Chajma) i Macedonii (Ochryda). W porówna-
niu z ubiegłorocznymi wakacjami tegoroczne 
nowości to chorwacki Split, Tivat w Czar-
nogórze, turecka Gazipasa oraz greckie wyspy 
Santorini, Chios i Lemnos.

Władze portu zapewniają, że są gotowe 
na większą liczbę operacji lotniczych  
i podróżnych. – Przygotowując się do 
tegorocznego sezonu, szczególny nacisk 
położyliśmy na optymalne wykorzysta-
nie infrastruktury terminalowej lotniska 
poprzez ułożenie rozkładów lotów w taki 
sposób, żeby ruch pasażerski, szczególnie 

czarterowy, rozkładał się na dobę bardziej 
równomiernie – powiedział Artur To-
masik, prezes zarządu Górnośląskiego 
Towarzystwa Lotniczego, które zarządza 
pyrzowickim portem i w którym udziały 
ma Miasto Katowice.

GTL planuje także działania, które  
w długim terminie zapewnią płynną obsługę 
pasażerów. W najbliższych latach władze 
portu chcą powiększyć i zmodernizować 
infrastrukturę terminalową. – W tym roku 
wybierzemy wykonawcę całkowitej przebu-
dowy i rozbudowy terminalu pasażerskiego B. 
Prace zostaną podzielone na dwa etapy i będą 
toczyć się w sezonach jesień/zima 2019/20 
i 2020/21. Równolegle prowadzimy prace 
koncepcyjne, których celem jest określenie 
ostatecznej skali inwestycji związanych z ro-
zwojem infrastruktury służącej do obsługi 
pasażerów, a będziemy je realizować do 2025 
r. – poinformował prezes Tomasik.

Ponadto w Katowice Airport trwa ro-
zbudowa płyty postojowej dla samolotów 
towarowych. Na terenie portu inwestują też 
partnerzy GTL. Trwa budowa hotelu Moxy 
sieci Marriott International, którego otwar-
cie planowane jest tego lata. Inwestorem 
jest Chopin Airport Development. Dwa 
projekty w Pyrzowicach prowadzi Pol-
ska Agencja Żeglugi Powietrznej. W toku 
jest wyposażanie w niezbędne urządzania 
nowej wieży kontroli lotniska oraz „uzbro-
jenie” podejścia do pasa 09 drogi startowej 
Katowice Airport w system ILS CAT I. Re-
alizacja tego zadania sprawi, że pyrzowickie 
lotnisko będzie pierwszym portem w kraju  
z systemem ILS na obydwu kierunkach drogi 
startowej.   (zit)

| na skróty  
przez inWestycje |

Mieszkania słoneczne  
i z widokiem

Blisko centrum Katowic ruszyła budowa 
dwóch nowych inwestycji mieszkaniowych.  
U zbiegu ul. Słonecznej i Ściegiennego realizo-
wany jest projekt Nowa Słoneczna, który obej-
muje pięć budynków 8- i 6-kondygnacyjnych. 
Powstanie 211 mieszkań oraz 264 miejsca par-
kingowe w garażu podziemnym. Realizacja 
osiedla ma zakończyć się pod koniec 2019 r. 
Nieco dalej na zachód powstaje inwestycja bar-
dziej kameralna. Silesia Widok przy ul. Widok, 
na os. Ducha, zaoferuje 50 mieszkań w jednym  
5-kondygnacyjnym budynku. Pod obiektem 
znajdzie się garaż dla 58 samochodów. Blok 
będzie gotowy w trzecim kwartale przyszłego 
roku. W obu inwestycjach dostępne są kawa-
lerki, jak również mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe.

Więcej pracy od Sii
Zatrudnienie w katowickiej firmie in-

formatycznej Sii przekroczyło liczbę 200 
pracowników. Spółka planuje rekrutację ko-
lejnych 100 osób w ciągu najbliższego roku. 
W związku z rozwojem firma utworzyła 
nowe biuro w budynku Katowice Business 
Point o powierzchni niemal trzykrotnie 
większej niż w poprzedniej lokalizacji. Ze-
spół inżynierów z Sii Katowice realizuje 
szereg zaawansowanych technologicznie 
projektów, m.in. LIRR dla kanadyjskiego 
koncernu transportowego Bombardier. LIRR 
to najbardziej ruchliwa podmiejska linia ko-
lejowa w Ameryce Północnej rozciągająca 
się od Manhattanu po wschodnią końcówkę 
hrabstwa Suffolk na Long Island. Pracow-
nicy Sii w Katowicach są odpowiedzialni za 
system mający na celu podniesienie skutecz-
ności diagnostyki awarii i bezpieczeństwa 
tamtejszej kolei.  (zit)
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Wcale nie trzeba jechać na 
drugi koniec świata, by 
mieć niepowtarzalne wspo-
mnienia z wakacji. Wystar-

czy tylko wyjść z domu, poczuć klimat 
miasta i dać się porwać przygodzie w 
Katowicach.

Wakacyjna atmosfera opanowała już 
miasto. Za oknem piękna pogoda, a przy-
jemny cień pod palmami na rynku czeka na 
wszystkich zabieganych wczasowiczów. I 
nawet jeśli do wymarzonego urlopu jesz-
cze daleko, a następnego dnia trzeba iść do 
pracy, nie pozwólmy, by obowiązki odebrały 

nam radość z tegorocznego lata. Bo wakacje 
dobrze jest spędzić w Katowicach, które po 
brzegi są wypełnione dobrą zabawą, mu-
zyką i sportem. A możliwości jest przecież 
co niemiara. I to nieważne, czy jesteś duży 
czy mały, czy wolisz bawić się do rana na 
koncertach czy opalać się na leżakach. Tutaj 
każdy znajdzie coś dla siebie, wystarczy tylko 
wyjść z domu!

Miłośnicy sportu nie będą mogli na-
rzekać na nudę. W Katowicach mamy do 
dyspozycji rozbudowaną sieć ścieżek rowe-
rowych. Nie trzeba nawet wyciągać starego 
roweru z piwnicy, bo do dyspozycji mamy 

aż 52 stacje, gdzie znajdziemy 428  jednośla-
dów. Nie można zapomnieć też o rolkostra-
dzie w Dolinie Trzech Stawów. Miłośnicy 
sportów wodnych mogą wypożyczyć kajaki, 
natomiast dzieciaki najchętniej poszaleją na 
wodnym placu zabaw. Znajdzie się też coś dla 
tych, którzy widzą siebie raczej w roli kibica 
niż sportowca. Na wszystkich miłośników 
piłki nożnej czeka strefa kibica na rynku, a 
już na początku sierpnia będzie można zo-
baczyć najlepszych kolarzy w czasie wyścigu 
Tour de Pologne. 

Lato to także idealny moment, by za-
czerpnąć trochę kultury. Pomocne w tym 

mogą się okazać Letnie Ogrody Teatralne, 
które w każdy weekend odbywają się  
w podcieniach Centrum Kultury Katowice. 
Znajdzie się też coś dla miłośników muzyki 
klasycznej. W każdą niedzielę lipca park Ko-
ściuszki zapewni niezwykłą scenerię dla 
Koncertów Promenadowych. Tego lata nie 
zabraknie także muzycznych festiwali i za-
bawy do białego rana. A o imprezach takich 
jak Tauron Nowa Muzyka czy Off Festival 
nie trzeba już wspominać. Te wakacje w Ka-
towicach mogą być wyjątkowe, trzeba tylko 
wyjść z domu!  

(red)
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Rowerem  
przez miasto

W Katowicach mamy ponad 140 kilo-
metrów ścieżek rowerowych i cały czas 
powstają kolejne. Ci, którzy tęsknią za ci-
szą i zielenią, mogą przenieść się daleko 
od zgiełku miasta – zapraszamy na Dolinę 
Trzech Stawów czy do katowickich par-
ków. Ci, którzy rowerów nie mają, mogą 
wypożyczyć dwa kółka ze stacji rowerów 
miejskich rozsianych po całym mieście. 
Do tej pory w systemie zarejestrowało się 
już kilkanaście tysięcy mieszkańców Ka-
towic. Jak skorzystać z tej opcji? Wystar-
czy utworzyć konto na www.citybybike.
pl. Po wypełnieniu formularza i akcep-
tacji regulaminu należy dokonać opłaty, 
by zostać posiadaczem aktywnego konta 
użytkownika. Następnie otrzymujemy 
wiadomość e-mail oraz SMS z po-
twierdzeniem oraz nadanym numerem 
PIN. Potem już tylko wypożyczamy ro-
wer w dowolnej stacji i ruszamy w miasto.

Grill lub piknik,  
a może jeszcze  
coś innego?

Wakacje to idealny moment na wyj-
ście w plener – przecież jedzenie najlepiej 
smakuje na świeżym powietrzu. Można 
wybrać np. Sztauwajery, które znowu 
goszczą w Dolinie Trzech Stawów! Ser-
wują nie tylko dobre jedzenie, a także 
niezłą muzykę! To chyba najbardziej uro-
kliwa letnia miejscówka w Katowicach.

Pysznych potraw z całego świata bę-
dzie można też spróbować w centrum – 
na Rynku Smaków 6 – 8 lipca. 

Amerykańskie burgery, dania wege-
tariańskie, tradycyjne pierogi, potrawy 
kuchni meksykańskiej, greckiej, azjatyc-
kiej, hiszpańskie churros, tajskie lody – 
nie wiadomo, co wybrać!

Jako miejsce na piknik na pewno 
świetnie się sprawdzą miejskie parki. 
Osoby kochające industrialne klimaty 
powinny wybrać się na hałdę w Ko-
stuchnie. Tam z wysokości 357 m n.p.m. 
można podziwiać piękną panoramę 
okolicy. Żeby wspólnie grillować czy 
posiedzieć przy ognisku w Katowicach, 
wcale nie trzeba mieć swojego ogródka. 
Wystarczy wybrać się do doliny Śle-
piotki, parku Bolina lub nad staw Mo-
rawa w Szopienicach. Znajdziemy tam 
wyznaczone miejsca do przyrządzenia 
grilla w plenerze czy rozpalenia ogniska. 

Leśna edukacja
Wakacyjny czas można wykorzystać nie 
tylko na odpoczynek. Wyprawa do kato-
wickich lasów może stać się fascynującą 

LATO w KATO
Lato w mieście może dostarczyć nam 
ciekawych wrażeń. Mamy dla was kilka 
interesujących propozycji.  
Warto wyjść z domu i ruszyć z nami  w miasto!

W upalne dni idealną propozycją dla dzieci jest szaleństwo na wodnym placu zabaw w Dolinie 
Trzech Stawów. Korzystanie z placu zabaw jest bezpłatne, a obiekt czynny jest w godzinach 9–21. 
Znajdują się tam wodne atrakcje, a bawić można się w dwóch strefach – dla młodszych i starszych 
dzieci. W każdej z nich znajdują się kolorowe urządzenia z dyszami, tryskaczami i fontannami. 
Po zmroku plac zamienia się w barwną, podświetloną fontannę. 

To nie koniec wodnych atrakcji! Na rynku przed budynkiem Urzędu Miasta stanęła kurtyna 
wodna. W centrum ustawiono też dwa zamgławiacze, czyli kolumny rozpylające wodną mgiełkę. Je-
den stanął na ul. Stawowej, drugi przy skrzyżowaniu ul. Mielęckiego i Mariackiej. Przyjemną mgiełką 
ochłodzić można się też w niektórych dzielnicach. Kurtyny i zamgławiacze pomagają w schłodze-
niu, a przy okazji dają wiele frajdy dzieciom i przechodniom zmęczonym upałami.

W wakacje z wodnych atrakcji skorzystamy też na kąpielisku Bugla przy ul. Żeliwnej. 
Każdego roku spędzają tam czas tysiące mieszkańców miasta i regionu. Mieszkańcy mają 
tutaj do dyspozycji dwa głębokie baseny, basen do nauki pływania, brodzik dla dzieci, zjeż-
dżalnię, jacuzzi dla 70 osób, a także kompleks boisk do gry w siatkówkę oraz piłkę nożną 
plażową. Można tu też coś przekąsić. Basen czynny jest od 10 do 18. Cena wstępu to 12 zł, 
bilet ulgowy kosztuje 6 zł. Dzieci do lat 7 oraz grupy zorganizowane w ramach „akcji Lato” 
wchodzą bezpłatnie. Bilet popołudniowy po godz. 15 – 6 zł.

Ochłoda w wodzie Biwak  
na łonie natury

Jeśli macie ochotę biwakować, wybierzcie się 
koniecznie do Lasu Murckowskiego. Na spe-
cjalnie przygotowanym terenie można tam 
rozbić namiot i rozpalić ognisko. Aby to zro-
bić, należy się wcześniej skontaktować z miej-
scowym leśniczym!

Czasem można też połączyć biwak 
na łonie przyrody i…  świetną muzykę. 
Doskonałą okazją, by zrelaksować się na 
Dolinie Trzech Stawów, jest Off Festival, 
który w tym roku odbędzie się 3 – 5 sierpnia. 

Z kijkami  
przez parki

Nordic walking to coraz bardziej popularny spo-
sób spędzania wolnego czasu dla wszystkich, 
niezależnie od wieku czy poziomu sprawności 
fizycznej. A gdzie najlepiej uprawiać nordic wal-
king w Katowicach? Tras do wyboru jest sporo. 
Na wyprawę z kijkami można się wybrać do ka-
towickich parków – w tym do parku im. T. Ko-
ściuszki, Doliny Trzech Stawów czy do zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego „Szopienice-
-Borki”. Można skorzystać także z wyznaczonych 
szlaków, takich jak te, które znajdziemy w rezer-
wacie Ochojec, czy też ruszyć ponad 6-kilome-
trową trasą z Murcek do Janowa.
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lekcją przyrody. Bliskość miasta nie prze-
szkadza zamieszkującym tu zwierzętom. 
Przemierzając leśne szlaki, można spotkać 
jelenia, sarnę czy dzika, a przy odrobinie 
szczęścia podpatrzyć lisa, jenota, a nawet 
borsuka lub poobserwować wiele gniazdu-
jących na terenie Katowic gatunków pta-
ków chronionych, jak bocian czarny, żuraw, 
sowy, kobuzy i myszołowy. Odwiedzając las, 
należy pamiętać, żeby nie zaprószyć ognia!

Industrialne  
dziedzictwo regionu

Chcesz zobaczyć niesamowite maszyny pa-
rowe? Wejść na wieżę szybu wyciągowego i zo-
baczyć panoramę Katowic? Na terenie naszego 
miasta znajduje się kilka ciekawych budynków 
postindustrialnych, które zyskały drugie życie. 
Galeria Szyb Wilson, osiedle Giszowiec, Niki-
szowiec, Muzeum Śląskie oraz Muzeum Hut-
nictwa Cynku – Walcownia w Szopienicach 
zapraszają w swoje progi wszystkich zaintere-
sowanych historią regionu i nie tylko. 

Koncerty 
Promenadowe  
w parku Kościuszki

Miłośnicy dobrej muzyki wiedzą to od lat 
– w lipcu i sierpniu życie muzyczne Kato-
wic przenosi się do parku Kościuszki, gdzie 
co niedzielę setki osób słuchają Koncer-
tów Promenadowych.

Błękitne niebo nad głowami, zie-
leń dookoła i wspaniałe zespoły mu-
zyczne – tak w skrócie wygląda „sala 
koncertowa”, na którą w każdą letnią 
niedzielę zamienia się łąka za pomni-
kiem Tadeusza Kościuszki. Koncerty pro-
menadowe od ponad 20 lat przyciągają 
publiczność spragnioną kontaktu z muzyką  
i jednocześnie z przyrodą. Tylko deszcz może 
przerwać tę sielankę – w przypadku zachmu-
rzonego nieba koncerty przenoszone są do 
sali koncertowej Miasta Ogrodów, gdzie za-
czynają się o godz. 11.30. W te wakacje za 
sprawą Koncertów Promenadowych prze-
niesiemy się w najpiękniejsze zakątki Eu-
ropy bez ruszania się z parku Kościuszki. 
Już tylko w lipcowym programie czeka nas 

podróż do Portugalii i Hiszpanii (15 lipca), 
do Ameryki Południowej z przystankiem na 
Bałkanach (22 lipca) czy do stolicy Francji 
(koncert „Pod dachami Paryża” 29 lipca).

Wszystkie koncerty są bezpłatne. Pełny 
program na www.miasto-ogrodow.eu.

Piłka, gry,  
jazda konna? 

W ramach akcji „Lato w mieście” na obiektach 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji orga-
nizowane są liczne zajęcia sportowo-rekre-
acyjne. Wybieracie siatkówkę, koszykówkę, 
piłkę nożną, zapasy, capoeirę, gimnastykę, 
tenis stołowy i ziemny czy gimnastykę ar-
tystyczną? Szczegółowy harmonogram 
zajęć dostępny jest na stronie www.mo-
sir.katowice.pl. Udział w większości zajęć 
jest bezpłatny.

Zajęcia organizowane przez MOSiR 
to doskonała okazja na spędzenie wol-
nego czasu w aktywny i zdrowy spo-
sób. Zachęcajmy dzieci i młodzież do 
produktywnego i ciekawego letniego wy-
poczynku w sportowej atmosferze.

Wyjazd  
do Smerfolandii  
i inne atrakcje  
w domach kultury

Aby miło spędzić letnie dni, warto zajrzeć 
do miejskich domów kultury. MDK „Ligota” 
organizuje cykl spotkań „Piękna nasza Pol-
ska cała”, w którym dzieci poznają legendy, 
piosenki, tańce i pieśni ludowe pochodzą-
cych z różnych regionów naszego kraju.  
W ramach warsztatów „Powrót do przeszło-
ści” organizowanych przez Dom Kultury 
„Koszutka” uczestnicy będą mogli wziąć 
udział m.in. w zawodach sportowych inspi-
rowanych „Władcą Pierścieni”. 

Natomiast w parku w Murckach będą 
odbywać się gry miejskie o różnej tematyce, 
m.in. „Śladami kopalni”, „Tropem zwierząt”, 
„Spotkanie z przyrodą”, „Eko-zabawy”, „Bez-
piecznie na rowerze”, zorganizowane przez 
MDK „Południe”. Dzięki warsztatom, które 
oferuje MDK „Bogucice-Zawodzie”, mali 
mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w zaję-
ciach wokalnych, plastycznych i sportowych 
inspirowanych karierami Edyty Górniak, 
Papcio Chmiela oraz Roberta Lewandow-
skiego. Natomiast podczas Festiwalu Art 
Naif na Nikiszowcu będą prowadzone warsz-
taty plastyczne w Galerii Szyb Wilson. Dla 
fanów smerfów zostanie zorganizowany 
wyjazd do Smerfolandii. Zajęcia o nazwie 
„Baw się zdrowo i pomysłowo” to seria za-
baw, gier i sportowych rozgrywek, które 
mają zachęcić naszych najmłodszych do 
zdrowego i kreatywnego spędzania czasu. 
To wszystko ma w swoim programie filia 
nr 1 MDK „Szopienice – Giszowiec”. Nato-
miast w Filii nr 2 podczas zajęć plastycznych 
dzieciaki będą mogły zaangażować się w two-
rzenie mapy Giszowca i wyruszyć w pieszą 
wycieczkę jej śladami. 

Lato z książką 
W lipcu i w sierpniu młodzi czytelnicy 
mogą uczestniczyć w bibliotece w warszta-
tach artystyczno-literackich, muzycznych, 
teatralnych, sesjach czytelniczych, podcho-
dach i grach literackich, spacerach. Organi-
zatorzy przybliżą kulturę czytania poprzez 
spotkania z autorami i ilustratorami, opo-
wiadaczami, artystami, muzykami – bo czy-
tania nie trzeba się bać! 

W bibliotecznym Laboratorium 
SŁOWA będziemy badać litery, wyrazy, sy-
laby, w różnej postaci i formie. Podejdziemy 
do nich artystycznie, odkrywczo, filozoficz-
nie oraz nadamy im nowy wygląd i kształt. 
Zadbamy o gimnastykę języka i dowiemy 
się, co on całymi dniami robi za zębami. 
Dajemy słowo: wędrówki nie będą nudne, 
lecz zabawne, a czasem nawet przeko-
miczne i groteskowe.

Jak dostać dyplom  
„Bystrego oka”?

Stowarzyszenie Korczak przygotowało kon-
kurs „Znajdź mnie”. Jest to zabawa dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych – akurat na wakacje! 
To test na pamięć, spostrzegawczość i wy-
trwałość w tropieniu pięknych śladów histo-
rii Katowic. O co chodzi w zabawie? Zdjęcia 
przedstawiają tylko detale architektoniczne 
22 katowickich budowli. Aby otrzymać dy-
plom „Bystrego oka”, trzeba wypatrzeć de-
tale i podpisać zdjęcia w specjalnym indeksie 
nazwą obiektu lub ulicą z numerem, przy 
którym on stoi. Dodatkowo organizatorzy 
mają kilka pytań dotyczących obiektów, ich 
twórców czy też dziejów Katowic. Odpowie-
dzi na pytania należy szukać w książkach 
dostępnych w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej. Konkurs będzie trwał do końca sierpnia. 

Jak koszykówka  
i szachy  
– to tylko na rynku

Na rynku będzie można pokibicować najlep-
szym koszykarzom w kraju. 21 i 22 lipca od-
będzie się turniej finałowy imprezy LOTTO 
3x3 QUEST. To cykl turniejów, które mają 
na celu wyłonić najlepszą drużynę w ko-
szykówce 3x3 w kategoriach OPEN męż-
czyzn i kobiet w naszym kraju. Warto 
przyjść wtedy na rynek pokibicować!

W te wakacje będzie można wziąć udział 
także w rozgrywkach szachowych, które 
odbędą się na rynku. Wszyscy chętni będą 
mogli rozegrać partię z przeciwnikami. Ci, 
którzy nie czują się jeszcze mistrzami sza-
chowymi, będą mogli nauczyć się podstaw 
gry oraz doszkolić swoje umiejętności pod 
okiem fachowych trenerów. Wakacyjne roz-
grywki odbędą się 14 i 15 lipca.

Mundialowe emocje 
W Rosji trwają Mistrzostwa Świata w Piłce 
Nożnej, a my zapraszamy na katowicki ry-
nek do Strefy Kibica, gdzie zobaczyć można 
wszystkie mecze tegorocznego mundialu. 

Katowicka strefa kibica pomieści na-
wet 1000 osób, a dla 400 przygotowane są 
miejsca siedzące. Wokół strefy usytuowane 
są punkty gastronomiczne, by można było 
posilić się podczas wielogodzinnych trans-
misji. Ławki, stoły oraz duży telebim usta-
wiony w cieniu Skarbka będą miejscem 
piłkarskich emocji do 15 lipca, kiedy to po 
finałowym meczu poznamy nowego mistrza 
świata.  (RED)
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| ZaprosZenie |

Odpust u Babci Anny
Już po raz 10. stowarzyszenie Fabryka 
Inicjatyw Lokalnych wraz z mieszkańca-
mi Nikiszowca i Janowa oraz młodzieżą  
z Centrum Zimbardo, przy wsparciu mia-
sta, zapraszają na Odpust u Babci Anny. 
Impreza jest letnią edycją popularnego zi-
mowego Jarmarku na Nikiszu.

Tegoroczna edycja odbędzie się w niedzielę 
29 lipca na nikiszowieckim rynku. Start 
imprezy o godz. 10. Chociaż towarzyszy on 
świętu patronki kościoła w Nikiszowcu, to 
jest niezależną imprezą, która jest ważnym 
wydarzeniem kulturalnym i integracyjnym, 
promującym magiczne osiedle i dzielnicę. 

W tym roku spodziewamy się ponad 
180 wystawców z całej Polski, oferujących 
oryginalne rękodzieło, sztukę i lokalne 
pamiątki. Na stoiskach, których sta-
ranny wybór jest bardzo ważnym etapem 
przygotowania imprezy, znajdą się m.in. 
biżuteria z tradycyjnych i oryginalnych 
materiałów, takich jak drewno, mosiądz, 

sutasz, szkło, srebro, a także wyroby myd-
larskie, ceramika, elementy dekoracyjne 
wnętrz, rękodzieło krawieckie, wyroby 
dla dzieci. Nie może oczywiście zabraknąć 
także tradycyjnych bud odpustowych  
z „maszketami”. Obok nich znajdą się także 
restauracje serwujące przysmaki kuchni 
śląskiej. Będzie i miejsce na kulinarne 
ciekawostki takie jak: konfitury, oleje, 
miody, piwa rzemieślnicze i tradycyjne. 

Ważną częścią programu jest scena  
artystyczna, która startuje o godz. 14. 
Tradycyjnie otworzy ją Górnicza Orkiestra 
Wieczorek. Wystąpią także Chór Mieszany 
„Ogniwo” oraz zespoły – artyści nie tylko do 
posłuchania, ale i do potańczenia – „Rube 
Świnÿe” oraz duet „Pedro y Mari” z zespołem. 
Dla fanów tańca przygotowano pokaz grupy 
„Tap Dance Katowice”. A dla najmłodszych 
koncert Siostry Wajs&Stonoga oraz ka-
ruzele, dmuchańce, pokazy baniek myd-
lanych. .   (FIL)
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Klopsztanga, klipa i utopce – czyli jak spędzano 
wakacje w międzywojennych Katowicach

Sławomir Rybok: Choć trudno w to 
dziś niektórym uwierzyć, kiedyś nie było 
telewizji, komputerów, smartfonów. Jak 
zatem wypoczywały dzieci i ich rodzice  
w dawnych Katowicach w okresie letnim?
dr. hab. Marian Gerlich: – Rytm życia, 

pracy i odpoczynku był w okresie międzywo-

jennym w Katowicach i innych śląskich mia-

stach podobny. Musimy pamiętać, że wiele 

współczesnych dzielnic jeszcze wtedy do Ka-

towic nie należało. Mówimy o tym, jak ten 

czas spędzano głównie w sobota po szychcie i 

niedziela. Regulowała to tradycja, ludzie żyli w 

rodzinach wielopokoleniowych, w sposób natu-

ralny dzieci przejmowały wiele zabaw, których 

uczyli rodzice, dziadkowie np. słynna klipa. 

Potrzebne były dwa kije, o zaostrzonych koń-

cach, wybijało się większym kijem ten mały z 

koła jak najdalej, a inni zawodnicy próbowali 

złapać klipę lub odkopnąć w kierunku koła. 

Ostatni zostawał klipą.

Popularne też było kulanie felgi (np. rowerowej), 

skokanie w guma, szycie szmacianych lalek czy 

piłek, tak zwanych szmacioków. Dziewczynki wy-

platały koszyczki czy wianki z trawy. Bawiono się 

w berka. A najbardziej chyba popularnym miejscem 

dziecięcych zabaw była klopsztanga, czyli trzepak. 

Grało się w fusball w ajnfartach, pomiędzy chlywi-

kami a klopsztangom.

Przy domach były ogródki działkowe, gdzie 

organizowano zabawy, starsi zasiadali np. przy 

skacie. Najmłodsi zbierali na łąkach smakołyki 

dla królików, gołębi czy świń hodowanych w 

chlewikach. Dzieci nawet nie zdawały sobie 

sprawy, że bawiąc się, również się uczą i pracują.

Mieszkańcy dawnych Katowic i całego 
Śląska, ci starsi, jak i dzieci, głównie ze 
względów finansowych chyba nie mieli 
możliwości zbyt dalekich podróży?
– Dni wolnych w okresie międzywojennym 

było i mało, i dużo. Mało – bo oczywiście urlopu 

robotnicy nie mieli zbyt wiele, ale też dużo – 

ponieważ często miały miejsce przestoje zakła-

dów, tzw. turnusy np. z powodu braku zbytu 

węgla w kopalniach. Etos pracy był tutaj bardzo 

rozwinięty.

Na wyjazdy rodzin robotniczych i chłopskich 

raczej nie było stać. Czasami jeździło się do Goczał-

kowic czy w Beskidy. Chodziło się jednak np. do 

Panewnik, bazyliki, kalwarii i okolicznych lasów 

do Murcek. To kolejna osada, o której pisał świato-

wej sławy socjolog Józef Chałasiński, gdzie przemysł 

splatał się z przepiękną przyrodą, której tu zawsze 

było dużo.

Giszowieckie domki i ogrody czy robotniczy 

Nikiszowiec ze swą wyjątkową zabudową to kolejne 

miejsca wycieczek. Ogromną atrakcją była prze-

jażdżka wąskotorówką czyli Balkanem. W związku 

z ograniczoną możliwością wyjazdu ludzie zwie-

dzali dzielnice o wiele częściej niż obecnie.

Kiedy myślę o wakacjach, urlopie, to od 
razu nasuwają się wyjazdy, odpoczynek 
blisko przyrody, nad wodą.  

– Górnicy tęsknili za zielonym polem, lasem. 

Stawy na Ligocie i Piotrowicach czy w innych 

miejscach przyciągały całe rodziny. Gdzieniegdzie 

pływano na kajakach. Zabawę łączono zawsze z 

przekazem o lokalnej kulturze. Jak dzieci już się 

wyszalały w wodzie, siadały na kocu z rodzicami 

czy dziadkami i zaczynały się opowieści o utopcach, 

skarbniku, strzygach, beboku.  Godali – nie pływej 

za daleko, bo cie utopiec porwie albo bebok weźnie 

czy południca. To była wielka narracja o mitologii 

śląskiej.

Czas wędrowania po lesie był też po to, żeby 

uczyć, co jest dobre, co złe, był czasem dowiadywa-

nia się o własnej kulturze i religii, o tym – jak być 

dobrym chopem i kobitą.

A muzyka i tańce?
– Muzyka zawsze rozbrzmiewała w ło-

gródku czy laubie. Grano na cyji (akordeonie), 

harmonijce czy grzebieniu. Były to nie tylko 

pieśni ludowe, ale fragmenty piosenki z ów-

czesnych modnych filmów, tych z Bodo czy 

Grossówną. Grały oczywiście orkiestry dęte. 

W parku Kościuszki zaś panowała moda eu-

ropejska, rozbrzmiewały koncerty Straussa.

Tańczono w ogródkach koło familoków czy 

podczas wesel, wtedy bawiła się cała społeczność. 

W restauracjach tańczyło się raczej tango i walca. 

Kobiety rozprawiały przed restauracjami, kiedy w 

środku mężczyźni grali w bilard  (czasem jednak i 

na ulicy było kilka stołów do gry), często kończyło 

się tańcami.

Jak się uszorowało, to szło się na łobiod do re-

stauracji, np. w Panewnikach do Stajera, czyli Szto-

jera. Tam grała orkiestra i była sala do tańca. Kiedy 

środków było mniej, kupowano peronówkę czy bilet, 

aby wejść do restauracji dworcowej i tak napić się 

zeltra czy lemoniady.  

Czasy powojenne przyniosły jakieś zmia-
ny w temacie letniego wypoczynku?
– Zdecydowanie tak. Po wojnie w czasach so-

cjalistycznych dzieci zaczęto wysyłać na kolo-

nie.  Polska po 1945 r. rozwijać się mogła dzięki 

kolonizacyjnej eksploatacji Śląska. W zamian 

władza dawała m.in. możliwość wyjazdu dzieci 

na kolonie. Wypoczynek na Mazurach, Pomo-

rzu czy w górach był też okazją do indoktry-

nacji – jaka to Polska jest duża i jakie tereny 

zabrano jej przed wojną…  Trzeba powiedzieć, 

że to Kościół w sposób umiejętny prowadził też 

wtedy akcję wychowawczą i edukacyjną wobec 

dzieci. Organizowano nie tylko wyjazdy, ale 

przede wszystkim uczono tolerancji, bo po 1945 

r. przyjechali tu ludzie z różnych stron Polski 

oraz Kresów. 
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Dzieci podczas zabawy przed budynkiem 
przedszkola. Zdjęcie pochodzi  

sprzed II wojny światowej
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Niebywały ekstrakt talentu, uduchowienia, młodości
20 czerwca w wieku 41 lat zmarł Dominik 
Połoński, polski wiolonczelista. W 2004 r. 
zdiagnozowano u niego chorobę nowo-
tworowa mózgu, musiał przerwać karierę. 
Przeszedł kilka operacji ratujących życie. 
W wyniku choroby jego lewa ręka była bez-
władna. Na scenę wrócił po długiej rehabi-
litacji. Był jedynym wiolonczelistą, który 
grał tylko prawą ręką. Utwory specjalnie dla 
niego komponowali między innymi Dariusz 
Przybylski i Sławomir Zamuszko.

Ta wiadomość głęboko zasmuciła wszyst-
kich, którzy go znali, którzy go słyszeli albo 
widzieli chociaż raz, nawet przelotnie, na 
jakimś koncercie albo na dostępnym w In-
ternecie filmie. Odszedł artysta wybitny, cha-
ryzmatyczny, ktoś z własnym wewnętrznym 
światłem widocznym od początku, czyli od 
momentu, kiedy zaczął grać, gdy dotknął wio-
lonczeli. Pamiętam go zarówno jako niesfor-
nego sześciolatka droczącego się z moją córką 
(jego rówieśnicą) na wakacjach w Zakopa-
nem, pamiętam z wizyt w radiu, dokąd przy-
chodził z tatą, popularnym aktorem Jerzym 

Połońskim, i widzę, jakby to było dziś. Jest 
jeszcze uczniem Państwowego Liceum Mu-
zycznego im. K. Szymanowskiego w Kato-
wicach, wbiega po schodach nieistniejącego 
już Pałacu Ślubów z instrumentem na ple-
cach (potężny futerał zdawał się nie ciążyć, 
ale unosić smukłą postać). Za chwilę jego re-
cital  uświetni uroczystość przyznania nagród 
w dziedzinie kultury. Przyglądałem mu się  
z boku, myśląc: „Oto dziecko szczęścia, jakiś 
niebywały ekstrakt talentu, uduchowienia, 
młodości, urody”... Podążała za nim grupa 
rówieśników, pewnie przyjaciół z klasy – ro-
ześmiani, szybcy w ruchach i słowach szli, 
żeby zobaczyć i posłuchać, jak gra. Już wtedy 
porywał i wzbudzał podziw, po prostu błysz-
czał naturalnym wdziękiem geniuszu, którego 
nie da się ani wypracować, ani nauczyć. Ten 
obraz utrwalił mi się tak wyraziście, bo przy-
wołuje natychmiast inną scenę, już parę lat 
później, też w Katowicach. W międzyczasie 
Dominik nie tylko ukończył z wyróżnieniem 
studia, zaliczył trzyletnie stypendium króla 

Hiszpanii w Escuela Superior de Musica Reina 
Sofia w Madrycie (jedna z dwóch najwyżej 
cenionych uczelni świata), został doceniony 
przez wielkiego Mścisława Rostropowicza 
i Krystiana Zimermana, zdobył grand prix 
światowych konkursów, ale przede wszyst-
kim uwierzytelnił duchową charyzmę, bez 
której artysta może być wybitny, dosko-
nały, perfekcyjny, ale nigdy wielki. Zatem 
znowu Katowice. Tym razem rynek, późne 
niedzielne popołudnie. Kupowałem kwiaty, 
kiedy dosyć niepewnym krokiem podszedł 
do mnie nieznajomy mężczyzna. Chwilę pa-
trzyliśmy na siebie w milczeniu. „Pan mnie 
nie poznaje, prawda?” – wypowiedziane z 
wysiłkiem słowa chwilami przechodziły w 
szept. „No tak, po tych operacjach trochę się 
zmieniłem…”

Nie chcę, nie potrafię wyrazić, co czu-
łem. Wzruszenie mieszało się zakłopota-
niem, smutek z jakąś dziwną emfazą i wręcz 
entuzjazmem. – „Dominik!”. Pamiętam, że 
na tym pustawym rynku mocno go wtedy 

przytuliłem, że siedzieliśmy długo na ławce, 
że on chciał mówić, a ja chciałem słuchać. To 
były początki jego walki z chorobą, pierwsze 
dwie operacje, terapie, tląca się nadzieja na 
przezwyciężenie niedowładu.

Miał teraz przed sobą nieprawdopodob-
nie długą i wyboistą drogę ku innej wiel-
kości, innemu rodzajowi blasku niż ten, po 
który biegł tak niedawno lekkim, spręży-
stym krokiem.  

Wielkość artysty została sprawdzona 
wielkością człowieka. Jego dzielnością i od-
daniem  temu światłu, którym został obdaro-
wany i któremu pozostał wierny do końca. 

(Maciej SzczawińSki)

| Gra miejska |

Beboki i spółka promują budżet obywatelski
Beboki nabroiły w mieście. Tylko wy mo-
żecie je przegonić oraz zmienić w dobro 
wyrządzone przez nie psikusy… – tak za-
częła się pierwsza gra miejska budżetu 
obywatelskiego (BO) w Katowicach, któ-
ra w sobotę 23 czerwca zapoczątkowa-
ła okres letni. Celem zabawy było odna-
lezienie 11 punktów na terenie Katowic  
i wykonanie przygotowanych tam zadań. 
Jeśli ktoś nie mógł dołączyć – nic stra-
conego, w wakacje będzie jeszcze okazja 
do zabawy!

Do gry „Beboki i spółka” mógł przyłą-
czyć się każdy, niezależnie od wieku, a do-
wodem na to było pojawienie się drużyny  
z najmłodszą uczestniczką – mającą zaledwie 
trzy miesiące. Drużyny musiały popisać się 
znajomością topografii miasta. Na wykonanie 
zadań i dotarcie do mety na Dolinie Trzech 
Stawów śmiałkowie mieli trzy godziny, ale  
w czasie zabawy mogli poruszać się rowerami 
czy komunikacją miejską. Na swojej drodze 
napotkali wiele przeszkód zastawionych 
przez Beboki, które pomieszały zawartości 
słoików z sezamem i makiem, zakodowały 
tajną wiadomość w sygnale dźwiękowym od-
czytywalnym tylko za pomocą kodu Morse’a 
czy rozbiły na drobne kawałki logo Katowic. 
Graczom przydała się także znajomość bu-
dżetu obywatelskiego. Na jednym z punktów 
zadaniowych przy miejskiej bibliotece nale-
żało rozwiązać test z pytaniami dotyczącymi 
historii BO i mechanizmu wrześniowego gło-
sowania. Z kolei za wykonanie co najmniej 
trzech zdjęć na tle inwestycji zrealizowanych 
w ramach BO drużyny uzyskiwały dodatkowe 
punkty. 

Wśród zwycięzców były: Leniwce z kanapy, 
Stowarzyszenie Miłośników Jedzenia, Jerona 
Rambusy, Szponciciele, Dinks czyli Taki Wi-
chajster, We Dwoje. Najlepsze zespoły otrzymały 
zestawy oferujące zabawę na długie godziny, ta-
kie jak gry planszowe, a także kubki czy torby ze 
śląskim dizajnem i inne niespodzianki.

Gra miejska „Beboki i spółka” była pierw-
szą zabawą z zaplanowanych na lato wydarzeń 
zachęcających do poznawania inwestycji po-
wstałych w ramach BO, jak i udziału w gło-
sowaniu podczas tegorocznej edycji (10-23 
września). W sierpniu dla wszystkich chęt-
nych zorganizowana zostanie kolejna gra 
miejska, natomiast od lipca przez dwa mie-
siące odbywać się będzie questing. Więcej 
informacji będzie można znaleźć na stronie 
bo.katowice.eu.  

(Marek cichoń)
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W zabawie liczyły się nie tylko dobra organizacja, dotarcie do jak największej liczby wyznaczonych 
miejsc oraz kolejność przybycia drużyn na metę, ale również sprawność w rozwiązywaniu zagadek.

Dominik Połoński 
wybitny polski wiolonczelista,  

ur. w 1977 r. w krakowie,  
zm. 20 czerwca 2018 r.

345 wniosków za blisko 75 mln zł złożyli katowiczanie w ramach V edycji BO

znamy już listę projektów do Bo, które po-
zytywnie przeszły weryfikację formalną. 
wnioski trafiły do komórek i jednostek 
Urzędu Miasta i są analizowane pod kątem 
merytorycznym (do 23 sierpnia). 
w tym roku wpłynęło 345 wniosków. war-
tość zgłoszonych projektów wynosi 74,6 
mln zł. Do rozdysponowania jest ponad 22,8 
mln zł – najwięcej w Polsce wśród miast 
wojewódzkich w przeliczeniu na miesz-
kańca. Spośród zgłoszonych projektów 
46 to zadania ogólnomiejskie – jest to naj-
większa liczba wniosków od początku Bo. 

Największą aktywnością wykazali się miesz-
kańcy Piotrowic-ochojca (30 wniosków). 
Pomimo że to już piąta edycja Bo, mieszkańcy 
wciąż mają wiele ciekawych i inspirujących po-
mysłów. Tegoroczne projekty dotyczą wielu 
dziedzin życia miasta. w obszarze  sportu i re-
kreacji dominują wnioski na nowe stacje wypo-
życzalni rowerów. Pojawiły się także propozycje 
budowy ścieżek rowerowych, boisk, skateparku, 
ścian do squasha czy organizacji zajęć z samo-
obrony. Spora część wniosków dotyczy szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa. Możemy tu wy-
różnić m.in. monitoring czy montaż sygnalizacji 

świetlnej, zakup sprzętu ratowniczego dla oSP, 
jak również montaż oczyszczaczy powietrza  
w przedszkolach. Mieszkańcy chętnie przysyłali 
projekty związane z edukacją – np. na realizację 
warsztatów, kreatywne strefy gier, budowę mini-
miasteczka ruchu drogowego. Pojawiły się także 
wnioski np. na organizację występów, pikników, 
festiwali muzycznych, jarmarków. Mieszkańcy 
zgłosili ponadto projekty mające poprawiać es-
tetykę przestrzeni publicznych, takie jak zazie-
lenianie bulwarów rawy, pielęgnację skwerów 
czy wybudowanie miniogrodu sensorycznego. 
zgłoszono kilka projektów wybiegów dla psów.
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Na Ligocie odkryto cenny witraż
Przy ul. Bronisławy na Ligocie znajduje 
się niepozorny budynek, który z zewnątrz 
niczym się nie wyróżnia. Jego stosunko-
wo banalna bryła skrywa jednak wewnątrz 
sensację, której nikt by się nie spodziewał, 
a także architektoniczne ciekawostki, któ-
re warto pokazać. Dzięki Jackowi Kuczyń-
skiemu, inspektorowi nadzoru w Komunal-
nym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, 
dokonane zostało znaczące odkrycie. 

To właśnie on, prywatnie pasjonat histo-
rii i sztuki, zwrócił uwagę na witraż w oknie 
klatki schodowej budynku przy ul. Broni-
sławy. Odkrył, że jego twórcą jest Fryderyk 
Romańczyk, wybitny artysta witrażysta, in-
spirujący się w swej twórczości młodopolską 
sztuką secesyjną, w tym motywami przyrod-
niczymi. Pan Kuczyński nawiązał w tej spra-
wie kontakt z biurem Miejskiego Konserwatora 
Zabytków, którego pracownicy byli również za-
skoczeni odkryciem. KZGM, doceniając wagę 
artystyczną i historyczną odkrytego dzieła  
z 1936 r., zdecydował się na prace konserwator-
skie witrażu, by mógł cieszyć nasze oczy przez 
następne lata. Warto przy tej okazji dodać, że 
w tymże budynku zachowane są w dobrym 
stanie piękne kręcone metalowe schody z me-
taloplastycznymi zdobieniami oraz oryginalne 
przedwojenne balustrady. 

– Budynek z zewnątrz nie wyróżnia się 
niczym szczególnym, przypomina typową 

„kostkę” z lat 70.  Nic dziwnego, że nie był 
w kręgu zainteresowania służb konserwa-
torskich. My wiedzieliśmy, że te witraże się 
tam znajdują, ale nie było to nic nadzwyczaj-
nego, w Katowicach można znaleźć sporo 

budynków z witrażami i nie budziły one ja-
kichś większych emocji. Ostatnio czytałem 
artykuł pani dr Ireny Kontny z Regionalnego 
Instytutu Kultury, która opisywała witraże 
na Śląsku i w Zagłębiu. Tam zetknąłem się  

z nazwiskiem Romańczyk. Od razu skoja-
rzyłem, że przecież taki witraż znajduje się  
na Ligocie – mówi Jacek Kuczyński, który 
od 30 lat pracuje w KZGM i interesuje się 
zabytkami i ich konserwacją. – Pani Kontny 
wspomniała, że witraże świeckie nie są zbyt 
licznie reprezentowane u Romańczyka, po-
nieważ wykonywał głównie witraże do kościo-
łów. Możemy je zobaczyć w kościele na Dębie  
i w Siemianowicach, tam znajdowała się jego 
pracownia. Dla mnie najbardziej interesu-
jące było to, że wykonywał niektóre witraże 
Stanisława Wyspiańskiego. Kiedy się usamo-
dzielnił, inspirował się twórczością Wyspiań-
skiego. Chcemy poddać witraż konserwacji, 
mimo swojego wieku dobrze się zachował. 
Niestety brak jednej kwatery. W złym stanie 
jest okno, w którym witraż jest osadzony. Wy-
stępują drobne pęknięcia, ubytki szyb. Roz-
mawiałem z lokatorami, czy nie mają zdjęcia 
– niestety, na razie nie znalazłem. Jest jednak 
szansa, że uratujemy dziedzictwo kulturowe 
Katowic – mówi Jacek Kuczyński. – Udało mi 
się być inicjatorem ciekawych renowacji klatek 
schodowych. Bardzo interesująca jest klatka 
w Szopienicach przy ul. Bednorza 22. Takich 
ciekawostek mamy sporo, np. na Andrzeja 1, na 
Kościuszki 7, Chopina 18 (budynek, który uległ 
zniszczeniu). Ciekawe są balustrady i posadzki 
– podkreśla nasz rozmówca.    

(MICHAŁ MALINA/KZGM)

| GOSPODARKA NISKOEMISYJNA | 

Projekt MOLOC 
W Katowicach w czerwcu miała miejsce dru-
ga wizyta uczestników projektu MOLOC „Ni-
skoemisyjna morfologia przestrzeni miej-
skiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, 
nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania 
dla miast w obliczu transformacji do go-
spodarki niskoemisyjnej” dofinansowanego  
z programu Interreg Europa.

Uczestnicy projektu spotkali się w naszym 
mieście na sesjach wykładowych. Spotkanie 

otworzył wiceprezydent Katowic Mariusz 
Skiba i koordynator Centrum Czystych Tech-
nologii Węglowych prof. Krzysztof Stańczyk. 
Przedstawiciele Głównego Instytutu Górnictwa 
zaprezentowali innowacyjne rozwiązania doty-
czące monitorowania jakości powietrza m.in. 
poprzez zastosowanie dronów oraz czujników 
smogu – Eko-Patrol GIG. W czasie sesji wykła-
dowej członkowie grupy interesariuszy projektu  
MOLOC (Śląski Związek Gmin i Powiatów, 

Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego oraz Poli-
technika Śląska) omówili realizowane na Śląsku 
działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. 

W trakcie spotkania odbyły się wizyty  
w obiektach związanych z rewitalizacją terenów 
poprzemysłowych (Strefa Kultury), uczestnicy 
zwiedzili też kompleks budynków energoosz-
czędnych (GPP Business Park S.A. oraz Park Na-
ukowo-Technologiczny Euro-Centrum sp. z o.o.)  
i centrum przesiadkowe Ligota.   (RED)

| DZIEŃ BEZPIECZNEGO 
INTERNETU |

Ogólnopolski 
sukces uczniów  
X Liceum
Inicjatywa „Safe net chaser” stworzona 
przez uczniów X Liceum Ogólnokształ-
cącego: Janka Szopę, Bartka Kawulo-
ka, Szymona Czajkowskiego oraz Artura 
Mikołajczyka zajęła 5. miejsce w kraju  
w konkursie zorganizowanym z okazji Dnia 
Bezpiecznego Internetu. W całej Polsce 
zgłoszonych zostało ponad 3600 inicja-
tyw – wszystkie na rzecz bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży online.

X LO jest jedyną nagrodzoną szkołą  
ze Śląska. Chłopcy wygrali dla szkoły no-
woczesny projektor multimedialny, a ich 
działania przyczyniły się do zwiększenia 
świadomości w obszarze bezpieczeństwa  
w korzystaniu z Internetu.

Organizatorem Dnia Bezpiecznego In-
ternetu jest Polskie Centrum Programu 
Safer Internet działające w ramach pro-
gramu Komisji Europejskiej Safer Internet, 
a obecnie – w ramach programu Connecting 
Europe Facility. Tworzą je Państwowy In-
stytut Badawczy NASK oraz Fundacja Da-
jemy Dzieciom Siłę.    

(X LO)

| NOWOCZESNE TECHNOLOGIE POMAGAJĄ PACJENTOM I WSPIERAJĄ LEKARZY |

Nowy rentgen w Szpitalu Murcki
W należącym do miasta szpitalu w Murc-
kach pojawił się nowoczesny aparat RTG. 
To dobra wiadomość dla pacjentów. Aparat 
będzie użytkowany na oddziale chirurgii 
urazowo-ortopedycznej. 

Umożliwi on wykonanie projekcji zdjęcio-
wej bez konieczności szerokiego otwierania 
tkanek w celu uwidocznienia miejsca złama-
nia, co przekłada się na zmniejszenie doko-
nywanego nacięcia, skrócenie czasu operacji 
i zredukowanie bólu. – Nowoczesny aparat 
pozwoli nie tylko na znaczne skrócenie czasu 
operacji, ale również zwiększenie bezpieczeń-
stwa i komfortu pacjenta, jednocześnie dając 

chirurgom możliwość wykonywania dotych-
czas niedostępnych czynności wewnątrz stawu, 
co poprawi jakość i ostateczny wynik zabiegu  
– mówi Krzysztof Zaczek, prezes Szpitala 
Murcki Sp z o.o. Zakup urządzenia został do-
finansowany ze środków unijnych. 

Przypomnijmy, że w szpitalu realizowany 
jest plan naprawczo-rozwojowy. Spośród 
dwóch wariantów, jakie zostały opracowane 
z udziałem specjalistów, zdecydowano się  
na przyjęcie do realizacji programu inwestycyj-
nego, którego całkowity koszt szacowany jest na 
ok. 88 mln zł do 2021 r. Przyjęcie takiego scena-
riusza zaspokoi potrzeby personelu szpitala oraz 

mieszkańców. Po pierwsze nastąpi zwiększenie 
jakości udzielanych świadczeń medycznych dla 
pacjentów i komfortu pracy dla załogi szpitala, 
co zapewniać ma m.in. nowy budynek z Cen-
tralną Izbą Przyjęć, nowym blokiem operacyj-
nym, rozbudowaną bazą diagnostyczną m.in.  
w zakresie endoskopii, a także nowe wyposażenie.

W czerwcu podpisana została umowa na 
wybór inwestora zastępczego w związku z reali-
zacją planu naprawczo-rozwojowego pomiędzy 
szpitalem a konsorcjum, w skład którego wcho-
dzi Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne 
sp. z o.o. oraz Inwestycje, Budownictwo, Handel 
Inwest-Complex sp. z o.o.    (RED)
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Autorem witrażu jest Fryderyk Romańczyk, wybitny artysta witrażysta.  
KZGM postanowił zadbać o ten cenny zabytek



kulturalny
Informator

WYSTAWY – s. 19 | KINO – s. 20| BIBLIOTEKI – s. 21 | MDK – s. 22 | MUZEA – s. 23 | SPORT – s. 24

Wraz z wakacjami do Katowic 
powraca Letni Ogród Te-
atralny! To już XX edycja i jak 
zwykle nie zabraknie ulu-

bieńców publiczności, a także „świeżej 
krwi” w repertuarze. Wydarzenie to od 
1999 r. w wakacyjne weekendy lipca i sierp-
nia gromadzi tłumy widzów, aby umożliwić 
im obcowanie ze sztuką nawet poza sezonem 
teatralnym. Jak co roku w repertuarze widz 
duży i mały znajdzie coś dla siebie.    

Najmłodsi mogą skorzystać z Letniej 
Grządki Teatralnej, czyli spektakli dla dzieci 
prezentowanych na scenie w podcieniach 
Teatru Korez i Miasta Ogrodów w każdą 
niedzielę lipca i sierpnia o godzinie 15. W reper-
tuarze „starzy” uczestnicy LOT-u, m.in. Teatr 
Lalek Banialuka z Bielska-Białej, Divadlo PIKI 
ze Słowacji, Teatr CoNieco z Białegostoku, 

Teatr Lalki i Aktora z Wałbrzycha, Teat-
Ryle z Poznania oraz Katowicki Teatr 
Ateneum. 

Również repertuar dla naszych starszych 
widzów obfituje w wiele ciekawych pro-
pozycji. Już w pierwszy weekend LOT-u  
niezastąpieni i zawsze przyciągający 
ogromną publiczność – wirtuozi humoru, 
czyli Kabaret Hrabi wraz z Ab Ovo Teatr 
Improv, przedstawią publiczności po-
jedynek na improwizację. W następny 
weekend kolejny raz na scenie Letniego 
Ogrodu wystąpi Teatr Bagatela z Kra-
kowa. W niedzielę program o zwykłym 
mężczyźnie zaprezentuje Teatr Palla-
dium z Warszawy. Wyjątkowo w piątek, 
13 lipca w ramach weekendu poświęconego 
tematyce regionu podczas LOT-u na sce-
nie wystąpią dwa teatry ze Śląska – Teatr 

HOM z Tychów i Teatr dla Dorosłych z Bieru-
nia. Następnego dnia w dalszym ciągu zos-
tajemy przy tematyce Śląska z fenomenalną 
Grażyną Bułką w monodramie „Mianu-
jom mie Hanka”. W przedostatnią sobotę 
lipca w repertuarze pojawił się Teatr 
Capitol z Warszawy, natomiast ostatni 
weekend lipca rozpoczniemy z Lubuskim 
Teatrem z Zielonej Góry spektaklem „Przy-
jazne dusze”. Sierpniową część Letniego 
Ogrodu Teatralnego ostatnia korezowa 
premiera, czyli „Mrożona papuga”. W tym 
miesiącu Teatr Lalki i Aktora z Wałbrzycha 
przyjedzie do nas z repertuarem nie ty-
lko dla młodszej widowni, ale także dla 
starszej – tu ze spektaklem „Polska 120”.  
Publiczność będzie miała okazję obejrzeć 
dwie panie w akcji na scenie LOT-u – Annę 
Guzik i Katarzynę Pakosińską w spektaklu 

„Seks w życiu Kobiety”. Ostatnim sobot-
nim spektaklem Letniego Ogrodu Teatral-
nego będzie przedstawienie Wrocławskiego 
Teatru Komedia, który w odpowiedni sposób 
nastroi i pożegna dorosłych widzów aż do 
następnej edycji LOT-u.

Oczywiście w repertuarze nie 
może zabraknąć również kon-
certów i towarzyszących wystaw. Dla wid-
zów przygotowaliśmy 3 niedzielne koncerty 
oraz 3 wystawy rozplanowane na cały lip-
iec i sierpień. W tym roku zaprezentowaliśmy 
Wam kilka dodatkowych propozycji w roz-
pisce LOT-u. XX edycja LOT-u zobowiązuje, 
bo już od 1999 roku jesteśmy z Wami i dla 
Was – mamy nadzieję, że jeszcze wiele lat 
będziemy się spotykać na Letnim Ogrodzie 
Teatralnym.   

(NATALIA KWAPISIEWICZ)

XX LETNI  
OGRÓD TEATRALNY
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Podczas Letniej Grządki Teatralnej



www.katowice.eu18 POLECAMY

DATA WYDARZENIE GODZINA I MIEJSCE ORGANIZATOR DZIELNICA

4 lipca Przedstawienie wraz z animacjami dla dzieci  
w wykonaniu Rupertha i Ricko godz. 11.00; park Zadole; ul. Wczasowa 15 MDK „Ligota”; tel. 32 252 32 34 Ligota-Panewniki

7 lipca
LOOK! Letni Osiedlowy Ośrodek Kultury – Biesiada Śląska

Impreza z budżetu obywatelskiego
godz. 15.00; plac św. Herberta MDK „Koszutka”; tel. 32 258 92 00 os. Witosa

7 lipca CYRKOBUS godz. 11.00; MDK „Koszutka” Filia Dąb 
ul. Krzyżowa 1 – amfiteatr Katowice Miasto Ogrodów; tel. 887 113 322 Dąb

7 lipca CYRKOBUS godz. 16.00; MDK „Koszutka”; Rów Wełnowiecki Katowice Miasto Ogrodów; tel. 887 113 322 Koszutka

7 lipca CYRKOBUS godz. 15.00; MDK „Szopienice-Giszowiec” 
Filia nr 2; pl. Pod Lipami 1; 3-3a Katowice Miasto Ogrodów; tel. 887 113 322 Giszowiec

8 lipca CYRKOBUS godz. 16.00; MDK „Bogucice-Zawodzie” 
Dział „Bogucice”; ul. Markiefki 44a Katowice Miasto Ogrodów; tel. 887 113 322 Bogucice

8 lipca
Dzielnico!granie

Wstęp Górniczej Orkiestry Dętej KHW KWK „Murcki-Staszic”
godz. 13.00; plac kościelny przy parafii św. Józefa 
ul. Gliwicka 76 MDK „Koszutka”; tel. 32 258 92 00 Załęże

8 lipca Festyn „Lato pod Lipami” godz.16.00; Miejski Dom Kultury  
„Szopienice-Giszowiec” Filia nr 2; pl. pod Lipami 1;3-3a Stowarzyszenie Giszowiec Giszowiec

11 lipca CYRKOBUS
godz. 12.00; MDK „Południe” Filia Murcki;

ul. Kołodzieja 42
Katowice Miasto Ogrodów; tel. 887 113 322 Murcki

11 lipca Przedstawienie wraz z animacjami dla dzieci w wykonaniu 
Teatru Gry i Ludzi godz. 11.00; park Zadole; ul. Wczasowa 15 MDK „Ligota”; tel. 32 252 32 34 Ligota-Panewniki

14 - 15 lipca II Wakacyjne Rozgrywki Szachowe 2018 
I Etap godz. 14.00–20.00; rynek Wydział Promocji UMK; tel. 32 259 32 15 Impreza  

ogólnomiejska

14 lipca CYRKOBUS MDK „Szopienice-Giszowiec”; ul. gen. J. Hallera 28 Katowice Miasto Ogrodów; tel. 887 113 322 Szopienice- 
-Burowiec

14 lipca
Koncerty plenerowe w Piotrowicach 
– koncert szant i CYRKOBUS

Impreza w ramach inicjatywy lokalnej

godz. 18.00; boisko Szkoły Podstawowej nr 27; 
ul. Łętowskiego 18

MDK „Południe”; tel. 32 205 92 82

W razie niepogody koncert zostanie przeniesiony  
do Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Jankego 160

Piotrowice-Ochojec

15 lipca
Dzielnico!granie

Wstęp Górniczej Orkiestry Dętej KHW KWK „Murcki-Staszic”
godz. 16.30; plac kościelny przy parafii św. Józefa 
ul. Mikusińskiego 8 MDK „Koszutka”; tel. 608 549 089 Wełnowiec- 

-Józefowiec

17 lipca Nie do wiary! W bibliotece kryją się czary – przedstawienie 
Teatru MASKA godz. 17.00; MBP Filia nr 28; ul. Uniczowska 36 Miejska Biblioteka Publiczna; tel. 32 206 71 93 Podlesie

18 lipca Przedstawienie „Zielona wyspa pirata Pifpafa”  
wraz z animacjami dla dzieci godz. 11.00; park Zadole; ul. Wczasowa 15 MDK „Ligota”; tel. 32 252 32 34 Ligota-Panewniki

18 lipca „Pod starym Wawelem przygód bez liku”  
– przedstawienie plenerowe Teatru Maska godz. 17.00; MBP Filia nr 26; ul. Samsonowicza 27 Miejska Biblioteka Publiczna; tel. 32 2556260 Murcki

20 lipca
LOOK! Letni Osiedlowy Ośrodek Kultury  
– pokaz kina plenerowego #3

Impreza z budżetu obywatelskiego
godz. 21.00; plac św. Herberta MDK „Koszutka”; tel. 32 258 92 00 os. Witosa

20 lipca
Koncerty plenerowe w Piotrowicach 
Piotr Schmidt i Andrzej Niedziela 

Impreza w ramach inicjatywy lokalnej

godz. 19.30; plac przy Miejskim Przedszkolu nr 84;  
ul. Targowa 13

MDK „Południe”; tel. 32 205 92 83

W razie niepogody koncert zostanie przeniesiony 
do SP nr 28 przy ul. Jankego 160

Piotrowice- 
-Ochojec

21 lipca CYRKOBUS godz. 16.00; park Zadole; ul. Wczasowa 15 Katowice Miasto Ogrodów; tel. 887 113 322 Ligota-Panewniki

21 lipca „Muzyka marzeń w parku Zadole”  
– koncert Schmidt Electric feat AnthimosApostolis godz. 17.00; park Zadole; ul. Wczasowa 15 MDK „Ligota”; tel. 32 252 32 34 Ligota-Panewniki

22 lipca CYRKOBUS godz. 16.00; MDK „Bogucice-Zawodzie” 
Dział „Zawodzie”; ul. Marcinkowskiego 13a Katowice Miasto Ogrodów; tel. 887 113 322 Zawodzie

22 lipca Festyn „Lato pod Lipami” godz.16.00; Miejski Dom Kultury „Szopienice–Giszowiec” 
Filia nr 2; plac pod Lipami 1; 3-3a Stowarzyszenie Giszowiec Giszowiec

25 lipca Przedstawienie wraz z animacjami dla dzieci  
w wykonaniu Teatru Trip godz. 11.00; park Zadole; ul. Wczasowa 15 MDK „Ligota”; tel. 32 252 32 34 Ligota-Panewniki

27 lipca
LOOK! Letni Osiedlowy Ośrodek Kultury  
– pokaz kina plenerowego #4

Impreza z budżetu obywatelskiego
godz. 21.00; plac św. Herberta MDK „Koszutka”; tel. 32 258 92 00 os. Witosa

27 lipca
Koncerty plenerowe w Piotrowicach Art Music Trio

Impreza w ramach inicjatywy lokalnej
godz. 19.30; boisko Szkoły Podstawowej nr 27 
ul. Łętowskiego 18

MDK „Południe”; tel. 32 205 92 84; 
W razie niepogody koncert zostanie przeniesiony 
do SP nr 28 przy ul. Jankego 160

Piotrowice-Ochojec

28 lipca 
–1 sierpnia

XXIX Międzynarodowy Turniej Tenisowy Seniorów „KATOWICE CUP” uroczyste otwarcie o godz. 19.00; 
Ośrodek Tenisowy przy ul. Szopienickiej 70 Śląski Związek Tenisowy; katowicecup.pl Janów-Nikiszowiec

28 lipca „Muzyka marzeń w parku Zadole”  
– koncert „Projekt Grechuta” Myrczek&Tomaszewski godz. 17.00; park Zadole; ul. Wczasowa 15 MDK „Ligota”; tel. 32 252 32 34 Ligota-Panewniki

31 lipca
„Opowieści z teczki profesora Książeczki”

– przedstawienie plenerowe Teatru Maska
godz. 17.00; MBP Filia nr 26; ul. Samsonowicza 27 Miejska Biblioteka Publiczna; tel. 32 32 2556260 Murcki
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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

Wystawa dyplomów ASP  
w Katowicach 
do 15 lipca

Próba Sił
Artyści: Norbert Delman, Agnieszka Antkowiak, Ka-
tarzyna Szymkiewicz, Ewa Axelrad, Piotra Łakomy, 
Przemek Branas, Konrad Smoleński.

Wernisaż 27 lipca o godz. 18.00

MAŁA PRZESTRZEŃ

Smutna Buśka
Wernisaż 27 lipca, godz. 18.00

Do Sztuki Gotowi Start
18 i 19 lipca
Warsztaty dla dziewczynek w wieku 8–12 lat

Nauka tańca współczesnego i ćwiczenia teatralne. 

KLUB SZTUK

Warsztaty twórcze z aktorami  
teatru tańca
11 i 12 lipca, godz. 18.00–21.00 

Warsztaty Ekspresji Twórczej  
w ramach akcji „Lato w mieście”
od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy), 
godz. od 10.00 do 12.00 i od 12.00 do 14.00

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

KONCERTY

KONCERTY PROMENADOWE 
„OD BACHA DO BEATLESÓW”
park im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach, 
godz. 11.00

Muzyczne portrety kobiet
8 lipca 

Kompozycje J.S. Bacha, A. Vivaldiego i G.F. Ha-
endela w wykonaniu Hanny Balcerzak (klawe-
syn) i Bartłomieja Balcerzaka (skrzypce).

Meu fado
15 lipca
Klasyka fado, jazz, tango flamenco w wykonaniu 
Kingi Rataj (wokal), Marka Bazeli (pianino) i Witka 
Górala (gitara).

Muzyka świata – świat muzyki
22 lipca 
Jazz, swing, muzyka latynoamerykańska oraz bał-
kańska w wykonaniu Piotra Kopietza (akordeon, 
akordina), Michała Zunia (kontrabas) i Jaremy Ja-
rosińskiego (instrumenty perkusyjne).

Pod dachami Paryża
29 lipca
Piosenka francuska (E. Piaf, J. Brel, Ch. Aznavour)  
w wykonaniu zespołu „Retro Orchestra”.

Transloca: Podsumowanie: Remiza!
7 lipca, godz. 18.00, OSP Kostuchna (ul. 
Szarych Szeregów 62)
Wystąpią: AADK (Blanca, Hiszpania), AGORA Col-
letive (Berlin, Niemcy), MediaArt Frisland (Leeu-
warden, Holandia)

WYSTAWY

Jean-Marc Dublé, Michał 
Justycki: Art Postal
do 26 sierpnia, Galeria Engram

Jean-Marc Dublé z Francji i Michał Justycki z Pol-

ski przez wiele miesięcy komunikowali się ze sobą 

za pomocą obrazu przesyłanego pocztą. Wystawa 

prezentuje efekty tej twórczej kolaboracji.

Balcan Electrique
do 2 września, Galeria Miasta Ogrodów 
Wystawa zbiorowa współczesnej fotografii bałkań-

skiej: Dejan Kalezic, Milica Mrvic, Ksenja Spanec, 
Ivana Tomanovic, Milan Zivkovic.

Dzielnica Dobrze Zaprojektowana
Wernisaż i koncert 3 lipca, godz. 18.00, 
Galeria 5
Wystawa pokonkursowa prezentująca prace stu-
dentów biorących udział w konkursie na projekt 
okładki płytowej zespołów działających pod skrzy-
dłami projektu Dzielnica Brzmi Dobrze. 

Sergiusz Sachno „Aktorzy” 
Wernisaż 18 lipca, godz. 18.00,  
Galeria Pusta
Wystawa fotografii portretowej aktorów teatralnych

Daria Bidzińska „Borys”
Wystawa do 17 lipca, Galeria Pojedyncza

Sylwia Woźniczka 
„Wejście WPKiW”
Wernisaż 19 lipca, godz. 17.30, Galeria 
Pojedyncza 

Plakat – Instalacja – przekaz  
z cyklu wystawienniczego 
„5 razy FUTURE ARTIST”
Wystawa do 31 lipca, Ściana Sztuki Dziecka 

„LATO W MIEŚCIE”

MUZYCZNE KALAMBURY

Turnusy: 9–13 lipca, 16–20 lipca,  

27–31 sierpnia

Warsztaty dla dzieci i młodzieży z maestro Zdzichem.

DZIWNY PEJZAŻ  

I NIERUCHOME MANEKINY

23–28 lipca, 6–10 sierpnia,  

godz. 10.00–12.00,  
Pokój Sztuki Dziecka

Warsztaty projektowe Future Artist dedykowane 

twórczości Kazimierza Mikulskiego z okazji 100. 

rocznicy urodzin.

Rodzinne Matinée
14 i 21 lipca, godz. 11.00, KMO (sala 211)

Wycieczki regionalne
Najbliższe: 14 i 28 lipca

Związek Polskich Artystów 
Fotografików Okręg Śląski 
GALERIA KATOWICE ZPAF 

OKRĘG ŚLĄSKI
ul. św. Jana 10

tel. +48 602 108 563
www.zpaf.katowice.pl

Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg 

Śląski oraz Szkoła Fotograficzna Fotoedukacja 

zapraszają 4 lipca o godzinie 18.30 na wernisaż 

wystawy fotografii „Dyplomy Fotoedukacji”, 

który odbędzie się w Galerii Katowice miesz-

czącej się w Katowicach przy ul. św. Jana 10. 

Wystawę można oglądać do 20 lipca w środy, 

czwartki i piątki w godzinach od 17.00 do 20.00.

Błękitne niebo, zieleń dookoła i wspaniałe zespoły muzyczne – w każdą niedzielę w parku Kościuszki odbywają się niezwykłe koncerty promenadowe 
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Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
tel. 32 208 37 40

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

plac Rady Europy 1

I Ty możesz mieć wpływ  
na wyniki plebiscytu Śląskiego 
Wawrzynu Literackiego!

Polecane książki – wydane po raz pierwszy 
w roku poprzedzającym nominacje – zosta-
ją przedstawione słuchaczom przez krytyków, 
badaczy i znawców literatury z całego kraju. 
W tym sezonie do nagrody Biblioteki Śląskiej 
zgłoszono następujące książki: „Lata powyżej 
zera” Anny Cieplak, „Elizje” Elizy Kąckiej, „Fa-
farułej, czyli Pastylki z pomarańczy” Jerzego 
Sosnowskiego, „Wzgórze psów” Jakuba Żul-
czyka, „Pętle pamięci” Marcina Kowalczyka,  
„Rzeczy, których nie wyrzuciłem” Marcina Wi-
chy, „Międzymorze. Podróże przez prawdziwą  
i wyobrażoną Europę Środkową” Ziemowita 
Szczerka, „Brunatną kołysankę. Historie upro-
wadzonych dzieci” Anny Malinowskiej, „Miłość” 
Ignacego Karpowicza.

Do końca lipca br. w holu Biblioteki Śląskiej można 
obejrzeć wystawę prezentującą nominowane książ-
ki i oddać głos w plebiscycie.

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej 

ul. Francuska 12

Dźwiękomalowanie

19 lipca, godz. 11.15

Koncert muzyki klasycznej dla dzieci.

Zwiedzanie Gabinetu 

Alfreda Szklarskiego

2–31 lipca

Oprowadzenia kuratorskie po gabinecie dla osób 

indywidualnych oraz grup – po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu.

Pokaz Sztuki Par  

– Irena Imańska i Witold Stypa

do 28 września

Cykl wystaw w Galerii Intymnej poświęcony twór-

czości artystek i artystów działających na Śląsku.

Miejska Biblioteka Publiczna 
ul. Kossutha 11
tel. 32 254 60 98

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

SPOTKANIA DLA DZIECI

Tajemnica Skarbu na kurzej nóżce
3 lipca, godz. 17.00–18.00, Filia nr 28,  
ul. Uniczowska 36, Podlesie
Przedstawienie plenerowe Teatru Trip.

Nie do wiary! W bibliotece 
kryją się czary!
17 lipca, godz. 17.00–18.00, Filia nr 28,  
ul. Uniczowska 36, Podlesie
Przedstawienie plenerowe Teatru Maska.

Pod starym Wawelem 
przygód bez liku
18 lipca, godz. 17.00–18.00, Filia nr 26,  
ul. Samsonowicza 27, Murcki
Przedstawienie plenerowe Teatru Maska.

Opowieści z Teczki Profesora Książeczki
31 lipca, godz. 17.00–18.00, Filia nr 26,  
ul. Samsonowicza 27, Murcki
Przedstawienie plenerowe Teatru Maska.

WYSTAWY

Śląscy Teksańczycy wczoraj i dziś
do 30 lipca, Filia nr 14, ul. Piastów 20,  
os. Tysiąclecia
Wystawa Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic, Father 
Leopold Moczygemba Foundation z Teksasu oraz 
Muzeum Diecezjalnego w Opolu.

Rysuję, maluję, dziergam i cuduję
do 23 lipca, Filia nr 19, ul. Obrońców 
Westerplatte 10, Szopienice
Wystawa prac artystki ludowej Soni Włodarczyk.

Pod powierzchnią
od 2 lipca do 31 sierpnia,  
wernisaż wystawy: 3 lipca, godz. 16.00.

Filia nr 30, ul. Rybnicka 11, Śródmieście

Wystawa prac Joanny Kowalskiej 
poświęconych syrenom

Centrum Sztuki Filmowej  
- Kino Kosmos

ul. Sokolska 66
tel. 32 258 05 08 (program)

e-mail: kasa@kosmos.katowice.pl
www.kosmos.katowice.pl

Filmowe wakacje 

2–25 lipca,  godz. 10.00
Przygotowaliśmy dla was spotkania z ciekawymi go-
śćmi i pokazy filmów z polskich i zagranicznych fe-
stiwali filmowych dla młodego widza. Coś dla siebie 
znajdą zarówno mali widzowie od 3 lat, jak i nasto-
latki zainteresowane nieco poważniejszą tematyką. 

OPEROWE LATO  
– POWTÓRKA TRASMISJI OPER  

Z METROPOLITAN OPERA

Madame Butterfly (Puccini)

28 lipca, godz. 18.00
Słynny operowy wyciskacz łez w imponującej insce-
nizacji Anthony’ego Minghelli. W rolach głównych: 
Kristine Opolais jako Cio-Cio-San i Roberto Alagna 
jako Pinkerton. Transmisja z polskimi napisami.

Przegląd filmów Miloša Formana

3, 17, 31 lipca oraz 7 sierpnia, godz. 18.00
Słynny czeski reżyser filmowy zmarł w kwietniu 
tego roku w wieku 86 lat. Przypominamy jego 
wczesne filmy z lat 60.: „Konkurs”, „Czarny Pio-
truś”, „Miłość blondynki” i „Pali się, moja panno”. 
Na zakończenie przeglądu dokument „Złote lata 60. 
– Miloš Forman”.

Światowid

ul. 3 maja 7

tel. 32 258 74 32
e-mail: kino@swiatowid.katowice.pl

www.swiatowid.katowice.pl

PREMIERY:

od 29 czerwca

„Ava” (reż. Léa Mysius, 2018) 

„Isabelle i mężczyźni”  
(reż. Claire Denis, 2018)  

 „Na głęboką wodę”  
(reż. James Marsh, 2018)  
 „Jestem taka piękna”  
(reż. Abby Kohn, Marc Silverstein, 2018)

od 6 lipca
„Ostatnie prosecco hrabiego” 
(reż. Antonio Padovan, 2018) 
 „Blanka”  
(reż. Kohki Hasei, 2015)
„Whitney”  
(reż. Angela Basett, 2015)
„41 dni nadziei” (reż. 
Baltasar Kormákur, 2018)
„The Endless” (reż. Justin 
Benson, Aaron Moorhead, 2017)

od 13  lipca
„Na plaży w Chesil”  
(reż. Dominic Cooke, 
Wielka Brytania, 2018)
„Czego życzy sobie kobieta”  
(reż. Susan Walter,  
Wielka Brytania, 2018)

 od 20 lipca

McQueen (reż. Ian Bonhôte,  
Wielka Brytania, 2018)

„Obietnica poranka”  
(reż. Eric Barbier, Francja, USA, 2018)

„Niezwykła podróż fakira,  
który utknął w szafie” 
(reż. Ken Scott, 2018)

Lato z Książką to ponad 200 spotkań z książką, które odbywają się  
w prawie dwudziestu filiach bibliotecznych
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Pałac Młodzieży
ul. Mikołowska 26
tel. 32 251 85 93

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

WYSTAWY

 CYFROWIZACJE IV
do 17 czerwca
Prezentacja prac studentów Grafiki z WSTI w Katowi-
cach.

AKCJA „LATO”

Pałac przygotował wiele ciekawych propozy-
cji. Zajęcia są adresowane nie tylko do stałych 
uczestników. 

PLASTYKA

Rysunek i malarstwo 
„Letnie impresje”
do 6 lipca, godz. 11.00–14.00

Rysunek i malarstwo „W świecie 
wyobraźni” dla dzieci od 5–9 lat
2 lipca, godz. 10.00–13.00 

„Słoneczne cliparty”
4 lipca, godz. 10.00–13.00 

Wakacyjne kolaże
4 lipca, godz. 11.00–13.00 

Papierowy świat
2–6 lipca, godz. 10.00–13.00 

Przygoda z grafiką
4, 5, 6 lipca, godz. 15.45–18.15 

Wielki błękit – malarstwo
9, 16 lipca, godz. 15.45–18.15 

ZAJĘCIA WOKALNE

Warsztaty wokalne gospel
2 lipca, godz. 11.00–13.00 

Letnia szkoła piosenki estradowej
4, 5, 6, 11, 12, 13 lipca, godz. 11.30–13.45 

ZAJĘCIA JĘZYKOWE

Gry i zabawy ze słówkami niemieckimi
3, 5 lipca, godz. 15.00–17.00 

Zabawy z językiem francuskim
3, 5 lipca, godz. 15.00–16.00 

RZEŹBA

Mała forma rzeźbiarska
2 lipca, godz. 11.00–13.00 

Rzeźba na lato
2 lipca, godz. 11.00–13.00 

TANIEC

Warsztaty taneczne
2–6 lipca, godz. 10.00–12.00 

MODELARSTWO

Modele samolotów z papieru
5 lipca, godz. 14.00–16.00 

PÓŁKOLONIE

Półkolonie na sportowo
9–14 lipca 

KINO

Seanse filmowe dla dzieci
5, 24 lipca, godz. 10.00–12.00 

BIBLIOTEKA

Biblioteka i czytelnia
do 5 lipca, godz. 10.00–13.00 

SKANSEN

Górnośląski Park Etnograficzny, 
Lato w skansenie, 
9 lipca, godz. 10.00–13.00

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

Akcja „Lato w mieście 2018”
od 16 lipca do 10 sierpnia, godz. 10.00 
W programie m.in.: „W drogę… już krzywi się 
horyzont” – warsztaty artystyczne w galerii Szyb 
Wilson w ramach festiwalu Art Naif, wyjazd do 
sali zabaw „Smerfolandia”, zwiedzanie Palmiarni 
w Gliwicach. 

Cyrkobus – pokazy mistrzów 
ulicznej sztuki cyrkowej
14 lipca, godz. 16.00,  
rynek na Nikiszowcu

ul. obr. Westerplatte 10

Akcja ,,Lato w mieście 2018”
od 2 do 31 lipca, godz. 10.00

W programie m.in.: zwiedzanie i lekcja muzealna 
„Kawałek chleba nie spadnie z nieba” w Parku 
Etnograficznym w Chorzowie, wyjazd do Ośrodka 
Sportowego Bolina – jazda konna, warsztaty 
artystyczne w Galerii BWA w Katowicach. 

Plac pod Lipami

Akcja ,,Lato w mieście 2018”
od 1 do 27 lipca, godz. 10.00
Warsztaty, animacje, wycieczki dla dzieci. 

Cyrkobus – pokazy mistrzów 
ulicznej sztuki cyrkowej 
8 lipca, godz. 14.00 

Lato pod Lipami
8, 22 lipca, godz. 16.00.
W programie m.in. warsztaty, animacje, spektakle, 
koncerty (NIVEL, PROWOKALNI, Kabaretowa Gru-
pa Biesiadna).

MDK „Południe”
ul. Boya-Żeleńskiego 83

tel. 32 209 47 72
e-mail: mdk@mdkpoludnie.com

www.mdkpoludnie.com

ul. gen. Jankego 136

PIOTROWICKIE KONCERTY 
PLENEROWE

Wakacyjne miesiące będą brzmieć bluesem, jaz-
zem, folkiem i muzyką kameralną. W lipcu zagrają:

Ben Sonore
6 lipca, 19.30, ul. Żurawia 41 
Kwartet smyczkowy wykona utwory klasyczne i 
muzykę filmową.

Szanty i inwazja sztukmistrzów
14 lipca, 18.00, ul. Łętowskiego 18
Wspólne muzykowanie i zabawa ze sztukmistrzami. 
Prosimy o przyniesienie instrumentów wszelakich.

Duet Piotra Schmidta  
i Andrzeja Niedzieli
20 lipca, 19.30, ul. Szewska  
(przy przedszkolu nr 84)
Znakomity trębacz młodego pokolenia i uznany,  
niekwestionowany mistrz pianistyki jazzowej. 

Art Music Trio
27 lipca, 19.30, ul. Łętowskiego 18 
Zespół zagra m.in. argentyńskie tanga, standardy 
jazzowe i muzykę filmową.

ul. P. Kołodzieja 42

AKCJA „LATO W MIEŚCIE”
Lipiec, 10.00–13.00
Poniedziałki – warsztaty plastyczne.

Środy – gry miejskie: „Śladami najstarszej kopalni”,  
„Tropem zwierząt” oraz warsztaty: „Spotkanie  
z przyrodą”, „Ekozabawa”, „Bezpiecznie na ro-
werze”.

Czwartki – warsztaty teatralne.

ul. Sołtysia 25

AKCJA „LATO W MIEŚCIE”

Warsztaty regionalne
2, 9 lipca, godz. 10.00–13.00 
Gry i zabawy śląskie. 

Warsztaty przyrodnicze
3, 10 lipca, godz. 10.00–13.00 
Poznajemy przyrodę świata.

Warsztaty plastyczne
wszystkie czwartki lipca, 10.00–13.00
Wykorzystamy materiały tylko z recyklingu.

Zajęcia sportowe i taneczne
16, 23, 30 lipca, godz. 10.00–13.00 

Spektakle teatralne  
i warsztaty aktorskie
17, 24, 31 lipca, godz. 10.00–13.00 

W Muzeum Historii Katowic wyjątkowa wystawa: „Nikifor. Samotność w Krynicy. 50 obrazów w 50. 
rocznicę śmierci artysty” 
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MDK „Ligota”
ul. Franciszkańska 33

tel. 32 252 32 34
e-mail: mdk@mdkligota.dt.pl

www.mdkligota.dt.pl

AKCJA „LATO 2018”  
– „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”
3–27 lipca, godz. 10.00–14.00 
Zajęcia odbywać się będą od wtorku do piątku.  
W środy udajemy się do Amfiteatru w parku Zadole 
na przedstawienia teatralne. W każdym tygodniu 
„odwiedzamy” inny region naszego kraju i pozna-
jemy naszą Polskę poprzez folklor, obyczaje, leg-
endy i opowieści .

I tydzień – MAZOWSZE: Warszawa – poznanie 
legend związanych ze stolicą, nauka piosenek, 
tańców i pieśni ludowych pochodzących z tego 
regionu. Omówienie symboli narodowych (flaga, 
godło, hymn). Zajęcia plastyczne, teatralne, mu-
zyczne i ruchowe.

II tydzień – PODHALE: zapoznanie z kulturą gó-
ralską (muzyką, tańcem, śpiewem), poznanie 
górskich pasm, krajobrazu. Zajęcia plastyczne, 
rękodzieła artystycznego, muzyczne i ruchowe.

III tydzień – ŚLĄSK: poznanie naszej śląskiej tra-
dycji i kultury, nauka kilku podstawowych śląskich 
słów, nauka trojoka (śpiew i taniec), poznanie ślą-
skich legend i ciekawych historii związanych z tym 
regionem. Zajęcia dziennikarskie, rękodzieła arty-
stycznego, muzyczne i ruchowe.

IV tydzień – POMORZE: poznanie kultury naszego 
wybrzeża, „spacer” szlakiem latarni morskich, na-
uka piosenek o tematyce morskiej, gry i zabawy 
„na plaży”. Zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, 
zajęcia ruchowe. 

Przedstawienie wraz  
z animacjami dla dzieci  
w wykonaniu Rupertha i Ricko
4 lipca, godz. 11.00

Muzyka marzeń w parku Zadole
8 lipca, godz. 17.00
Koncert Etnos Ensemble.

Przedstawienie wraz z animacjami  
dla dzieci w wykonaniu  
Teatru Gry i Ludzie
11 lipca, godz. 11.00 

Przedstawienie pt. „Zielona wyspa  
pirata Pifpafa” wraz z animacjami  
dla dzieci
18 lipca, godz. 11.00 

Muzyka marzeń w parku Zadole
21 lipca, godz. 17.00
Koncert Schmidt Electric feat Anthimos Apostolis.

Przedstawienie wraz z animacjami  
dla dzieci w wykonaniu  
Teatru Trip 
25 lipca, godz. 11.00 

Muzyka marzeń w parku Zadole
28 lipca, godz. 17.00 

Koncert „Projekt Grechuta” Myrczek & Tomaszewski.

Cyrkobus
21 lipca, godz. 16.00

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

AKCJA „LATO W MIEŚCIE 2018”

„Powrót do przeszłości”
poniedziałki, środy, piątki,  
godz. 10.00–14.00

Powrót do przeszłości – lata 20.,  
lata 30.: „W świecie Myszki Miki”  
– historia Disneya „Dzień 
dobry telewizorku”
2 lipca
Warsztaty majsterkowania.

 „Być jak Charlie Chaplin”
4 lipca
Konkurs na najlepszego sobowtóra.

 „Jak powstało mydło?”
4 lipca
Warsztaty.

Wyjazd do Muzeum Powstań 
Śląskich w Świętochłowicach
6 lipca

Powrót do przeszłości – lata 40., 
lata 50.: „Czy to jawa czy sen?”
9 lipca

Surrealistyczne obrazy na sztalugach.

„W rytmie rock’n’rolla”
9 lipca
Quiz muzyczny.

 „Krótka historia…”
11 lipca
Tworzenie komiksów.

„Wyprawa po pierścień”
11 lipca
Zawody sportowe.

Wycieczka na Pustynię Błędowską
13 lipca

Powrót do przeszłości – lata 60.  
„Wielka gra”
16 lipca
Konkurs.

 „Ja, Warhol” – Pop-artowe zabawy
16 lipca

„Pierwszy lot w kosmos,  
czyli być jak Jurij Gagarin”
18 lipca
Kosmiczna impreza dla dzieci z zagadkami.

Wyjazd do Muzeum  
Czynu Powstańczego  
na Górze Świętej Anny
20 lipca

„Zrób to sam”
23 lipca
Tworzenie biżuterii, ozdób, strojów charaktery-
stycznych dla lat 60.

„Festiwal Woodstock”
23 lipca

Pokaż, co potrafisz.

„Flower Power”
25 lipca

Piknik dla dzieci – warsztaty czerpania papieru.

Wyjazd do kopalni Guido  
w Zabrzu
27 lipca

Powrót do przeszłości – lata 80.: 
„Bar mleczny na Koszutce”
30 lipca

Warsztaty kulinarne. 

 „Zabawy na trzepaku”
30 lipca
Zawody sportowe.

Dzielnico!granie
1 lipca, godz. 17 – pl. Grunwaldzki

8 lipca, godz. 13 – ul. Gliwicka 76

Występy Górniczej Orkiestry Dętej KHW KWK 
„Murcki-Staszic”. 

 Cyrkobus

7 lipca, godz. 16.00, pl. Budnioka

Działania dzielnicowe w ramach „Inwazji Sztukmi-

strzów 2018”.

„Pchła Szachrajka” to kolorowe widowisko dla najmłodszych widzów, w czasie którego dzieci odbędą wspaniałą podróż z małą, psotną Pchełką. 
Pomysłowa scenografia przenosi widzów do kolejnych miejsc, jakie odwiedza bohaterka. Muzyka lat 20., barwna scenografia, wartka gra aktorska 

sprawiają, że widzowie bawią się fantastycznie. Spektakle Teatru Żelaznego odbywają się w wyjątkowym miejscu  
- w budynku dworca PKP, przy ul. Armii Krajowej 40.  

Więcej na www.teatrzelazny.pl „Pchła Szachrajka" – 15 lipca, o godz. 12 
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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. Szafranka 9; tel. 32 256 18 10

„Z dziejów Katowic”– wystawa stała

„W kamienicy mieszczańskiej”  
– wystawa stała

W słońcu i w cieniu
do 15 lipca

Nikifor. Samotność w Krynicy.  
50 obrazów w 50. rocznicę  
śmierci artysty
do 12 sierpnia

ul. Rymarska 4; tel. 32 353 95 59

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

Akcja „Lato w mieście”
do 6 lipca

Jarmark Art Naif
8 lipca

Odpust u Babci Anny 
29 lipca

ul. Kopernika 11; tel. 32 745 17 28

 „Muzeum Barbary i Stanisława 
Ptaków” – wystawa stała 

Galeria Pod 11: „Sceniczne kreacje.  
KOSTIUM”
3 lipca, godz. 17.00

Oprowadzanie kuratorskie połączone z prezentacją 
kostiumów.

„Niezwykłe zdjęcie”
4 lipca, godz. 11.00–15.00 

Przegląd filmów Krzysztofa 
Korwina-Piotrowskiego:
4 lipca: godz. 12.00 – „Oskarowe kostiumy Bar-
bary Ptak”, godz. 13.30 – „Stanisław Ptak – aktor, 
śpiewak, mistrz”, godz. 14.00 – „Czarująca dama 
we fioletach”

6 lipca: godz. 12.00 – „Gliwickie lata Tadeusza Ró-
żewicza” – II nagroda na VI Polonijnym Festiwalu 
Multimedialnym „Polskie Ojczyzny 2011”, godz. 
13.00 – „Z Gliwic do Paryża – Wojtek Pszoniak”

11 lipca: godz. 12.00 – „KINDERLAGER POGRZE-
BIN” – II nagroda w XIII Konkursie Dziennikarskim 

„Silesia Press 2018” – film z prelekcją, godz. 
13.30 – „Śląskie kobiety – polskie twierdze” – 
 film fabularyzowany, 

13 lipca, godz. 12.00 – „Roland Topor – mistrz 
czarnego NONsensu”, godz. 12.30 – „Czarownik 
z Janowa – Teofil Ociepka”, godz. 13.00 – „Ko-
smiczne rzeźby Jana Śliwki”, godz. 13.30 – „Teatr 
Jerzego Moskala” 

18 lipca: godz. 12.00 – „Wielobarwna Barba-
ra Ptak”, godz.12.30 – „Stanisław Ptak – aktor, 
śpiewak, mistrz”, godz. 13.00 – „Roland Topor 
– mistrz czarnego NONsensu”

20 lipca: godz. 12.00 – „Kosmiczne rzeźby Jana 
Śliwki”, godz. 12.30 – „Teatr Jerzego Moskala”, 
godz. 13.00 – „Czarownik z Janowa – Teofil Ociepka”

25 lipca: godz. 12.00 – „Czarująca dama we fio-
letach”, godz. 12.30 – „Oskarowe kostiumy Bar-
bary Ptak”

27 lipca: 12.00 – „Z Gliwic do Paryża – Wojtek 
Pszoniak”, godz. 13.30 – „Gliwickie lata Tadeusza 
Różewicza”

Akcja „Lato w mieście 2018”
do 31 sierpnia (obowiązują wcześniejsze 
zapisy)
W stałej ofercie: warsztaty dla dzieci i młodzieży, 
„Szalony Kapelusznik”, „Mały kostiumograf”, lekcja 
muzealna „Teatr od kulis”.

ul. Kościuszki 47; tel. 32 728 85 57

„Paweł Steller  
– katowiczanin z wyboru”
Ekspozycja stała.

„Lato w mieście”
2–4 lipca, godz. 10.00

WARSZTATY

„Przestrzenie malowane światłem”
19 lipca, godz. 13.00
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NASZE

ul. Krzyżowa 1

AKCJA „LATO W MIEŚCIE 2018”  
– „WIELCY MAŁEJ OJCZYZNY”

Skrzat Zaszybek zaprasza dzieci  
w wieku od 6 do 12 lat  na kolejną  
akcję „Lato w mieście”
Tym razem poznamy historie naszego kraju i re-
gionu. W programie zabawy i zajęcia integracyjne, 
warsztaty edukacyjno-animacyjne oraz historycz-
ne, quizy i konkursy, historyczny spacer po Katowi-
cach, cotygodniowe wycieczki w miejsca związane 
z patriotyzmem narodowym i lokalnym, m.in. do 
Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, 
na Pustynię Błędowską, do Muzeum Czynu Po-
wstańczego na Górze św. Anny, do kopalni Guido 
w Zabrzu oraz rozmaite warsztaty twórcze, dzienni-
karskie, muzyczne oraz animacje.

Szczegółowy program na www.mdkkoszutka.pl

Cyrkobus 
7 lipca, godz. 11.00,  
amfiteatr przy MDK „Koszutka”, filia „Dąb” 

Dzielnico!granie
15 lipca, godz. 16.30,  
plac kościelny przy parafii  
św. Józefa Robotnika na Józefowcu
Występ górniczej Orkiestry Dętej  
KHW KWK „Murcki – STASZIC”.

Koncert
28 lipca, godz. 17.00,  
MDK „Koszutka”, filia „Dąb” 
Koncert młodzieżowego chóru FUSION.

#LOOK! LETNI OSIEDLOWY  
OŚRODEK KULTURY

Cykl imprez plenerowych na os. Witosa wraz  
z festynem rodzinnym na pl. Świętego Herberta:

Biesiada Śląska
7 lipca, godz. 15.00
W programie: Mariusz Kalaga, Jacek Kierok, 
Krzysztof Respondek.

Kino plenerowe
20 lipca, godz. 21.00

Kino plenerowe
27 lipca, godz. 21.00

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

ul. Markiefki 44a

Cyrkobus
8 lipca, godz. 16.00
Zapraszamy dzieci i całe rodziny na spotkanie z cyr-
kowcami i ich sztuczkami

„Katowicka Senioriada”
11 lipca, godz. 15.00

Spotkanie dotyczące  
bezpieczeństwa seniorów
18 lipca, godz. 13.00

Warsztaty artystyczne w ramach 
akcji „Lato w mieście 2018” 
9–27 lipca (zajęcia w poniedziałki, środy, piątki),  
godz. 10.00

ul. Marcinkowskiego 13a

Śląskie Warsztaty Artystyczne
3–6 lipca, godz. 16.00
Zapraszamy na kolejną edycję warsztatów wokal-
no-instrumentalnych prowadzonych przez znanych 
muzyków i wokalistów. 

Koncert finałowy uczestników  
Śląskich Warsztatów Artystycznych
6 lipca, godz. 18.00 

Cyrkobus
22 lipca, godz. 15.00
Zapraszamy dzieci i całe rodziny na spotkanie z cyr-
kowcami i ich sztuczkami. 

 Warsztaty artystyczne w ramach 
akcji „Lato w mieście 2018” 
od 30 lipca do 17 sierpnia (zajęcia  
w poniedziałki, środy, piątki), godz. 10.00

„Katowicka Senioriada”
30 sierpnia, godz. 15.00

Iv Dni Zawodzia
31 sierpnia
Już po raz czwarty zapraszamy na święto dzielnicy 
– w programie m.in.: gry i zabawy, konkursy, kon-
certy, dmuchańce, warsztaty i wiele niespodzianek. 

Młodzieżowy Dom Kultury  
w Zespole Szkół i Placówek  

nr 2 w Katowicach
ul. Zarębskiego 2; tel. 32 254 76 99
ul. Tysiąclecia 5;  tel. 32 250 48 31

mdkkatowice.pl

przy ul. Zarębskiego 2

AKCJA „LATO W MIEŚCIE 2018”

2–6 lipca

W programie spacer po Parku Śląskim w Chorzo-
wie, zajęcia rekreacyjne na basenie krytym lub 
kąpielisku Bugla, warsztaty plastyczne w MHK, 
wyjścia na seanse filmowe, wyjście do zoo, zaję-
cia świetlicowe, klubowe, rekreacyjne, sportowe, 
plastyczne, językowe, komputerowe oraz inne 
atrakcje.
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 |sport i rekreacja|
| GKS Katowice |

Wielkie zmiany w piłkarskiej GieKSie
Trzy drużyny GKS-u Katowice wróciły do 
pracy po letnich urlopach. Największa uwa-
ga skierowana była rzecz jasna na piłkarzy.  
W zespole trenera Jacka Paszulewicza na-
stąpiły gigantyczne zmiany. Z GieKSą poże-
gnało się kilkunastu piłkarzy. W ich miejsce 
kontraktowani są nowi, którzy – jak podkreśla 
się na Bukowej – mają być głodni sukcesów. 

Piłkarze rozpoczęli przygotowania do sezonu 
2018/2019 Nice 1 ligi od testów wydolnościo-
wych na obiektach AWF-u Katowice i boisku 
Kolejarza oraz od testów szybkościowych na hali 
w Szopienicach. Przed podopiecznymi trenera 
Paszulewicza cztery tygodnie ciężkiej pracy. Dru-
żyna w ramach przygotowań będzie pracowała 
na własnych obiektach i rozegra łącznie sześć 
sparingów. Pierwszy mecz sezonu odbędzie się  
21 lipca na Bukowej. Rywalem katowiczan będzie 
Podbeskidzie Bielsko-Biała. 

Treningi wznowiły także piłkarki, 
przed którymi historyczny pierwszy sezon 

w Ekstralidze. Podopieczne trenera Witolda 
Zająca przypieczętowały awans okazałym 
zwycięstwem 15:0 nad Wandą Kraków. 
Przed nimi nowe wyzwanie i walka z najlep-
szymi żeńskimi drużynami w kraju. Krótka 

przerwa pomiędzy zakończeniem sezonu 1 
ligi a startem rozgrywek Ekstraligi sprawia, 
że okres przygotowawczy będzie dla naszych 
zawodniczek bardzo intensywny. Pierwszy 
mecz sezonu 2018/2019 piłkarek odbędzie się 

4 sierpnia. Katowiczanki u siebie zmierzą się 
z Mitechem Żywiec. 

Ważne informacje napłynęły też z hoke-
jowej GieKSy. Wicemistrzowie Polski, którzy 
przygotowania do kolejnego sezonu rozpo-
częli na początku czerwca, poznali bowiem 
rywali w ramach Pucharu Kontynentalnego. 
Nasi hokeiści rozpoczną zmagania w przed-
ostatniej, czyli trzeciej rundzie tych rozgry-
wek. Ich rywalami będą północnoirlandzki 
Belfast Giants, chorwacki Medveescak Za-
grzeb oraz zwycięzca grupy B z drugiej rundy. 
Będzie to zatem jeden z zespołów: Crvena 
Zvezda Belgrad (Serbia), Mac Budapeszt (Wę-
gry), Ritten Sport (Włochy), Acruni Jasie-
nice (Słowenia). Turniej z udziałem TAURON 
KH GKS-u Katowice odbędzie się w dniach  
15–17 listopada w Belfaście. Do rozgrywek 
finałowych (11–13 stycznia 2019) awansują 
dwie najlepsze drużyny.   

(MK)

GK
S 

Ka
to

w
ic

e

| wizz air Half MaratHon  | 

Jak zwiedzić Katowice  
w jedną godzinę?  
Biegnąc w półmaratonie! 
Tylko godzinę i 11 minut zajęło Kenijczy-
kowi Ablowi Ropowi zwiedzenie Katowic 
na własnych nogach! To on wygrał Wizz 
Air Katowice Half Marathon. 

Trasa biegu wiodła przez serce miasta, 
Dolinę Trzech Stawów oraz Park Leśny na 
Muchowcu. Biegnący mieli okazję poznać 
Katowice z zielonej strony.  Ponad trzy ty-
siące uczestników pobiegło w pierwszym 
Wizz Air Half Marathon w Katowicach. Po 
Budapeszcie, Debreczynie, Sofii, Kijowie 
czy Skopje Wizz Air zorganizował półma-
raton w stolicy Górnego Śląska. W trakcie 
imprezy Fundacja Cała Naprzód zbierała 

pieniądze, które trafiły m.in. do katowicza-
nina Pawła Leweka, cierpiącego na chorobę 
Buergera. 

Półmaraton z czasem 1:11:05 wygrał 
wspomniany Kenijczyk, wśród kobiet – 
Oigo Christine (Kenia).

W biegu na 10 km zwyciężyli Moses 
Kipruto Kibire (Kenia) i Agnieszka Gortel-
-Maciuk (Chorzów), na trasie 5 km Adam 
Jamiński i Michalina Mędecka (MOSiR Ła-
ziska Górne), a w nordic walking Bogdan 
Cyrus (Silesia Nordic Walking) i Katarzyna 
Wolniewicz (Spokey Team).   

(red)

| Tryumf zapaśnika |

Zawodnik z Katowic medalistą
Najlepsi młodzi sportowcy zjechali 

w tym roku do Wielkopolski, aby wziąć 
udział w XXIV Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży w Sportach Halowych.  
W maju do rywalizacji przystąpili zapa-
śnicy stylu klasycznego, którzy swoje walki 
toczyli w hali Klubu Sportowego Sobieski 
Poznań. Wśród nich znalazł się również za-
wodnik ZUKS GKS Katowice – Jakub Bade.

Jakub wystąpił w kategorii wagowej do 
48 kg, w której stoczył trzy walki. Niestety 
na drodze do głównego finału przegrał  
z późniejszym złotym medalistą i musiał 
zadowolić się walką w małym finale. Tę 
walkę wygrał i tym samym wywalczył brą-
zowy medal XXIV Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży.  

(ZUKS GKS Katowice )

| 4. edycja LOTTO 3×3 QueST – Turniej finałOwy  | 

Najlepsi koszykarze spróbują 
sił na katowickim rynku! 

Już po raz czwarty w polskich miastach za-
gości turniej koszykówki LOTTO 3×3 QUEST. 
21 i 22 lipca na katowickim rynku odbędzie 
się turniej finałowy tej imprezy. Turniej to 
niepowtarzalna okazja, aby zmierzyć się  
z kadrą Polski kobiet oraz mężczyzn czy też 
kadrami U18. 

3×3 QUEST to cykl turniejów, które mają na 
celu wyłonić najlepszą drużynę w koszykówce 
3×3 w kategoriach open mężczyzn i kobiet  
w naszym kraju. Koszykówka 3×3 staje się coraz 
bardziej popularna na całym świecie, również 
w Polsce. Ta odmiana dyscypliny jest jej powro-
tem do korzeni, czyli do rozgrywek ulicznych. 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski w 2017 
r. podjął decyzję o włączeniu koszykówki 3×3 
do programu zawodów, począwszy od Igrzysk 
Olimpijskich w Tokio w 2020 r. Tym samym taka 
odmiana koszykówki błyskawicznie zaczęła się 
rozwijać, wzrosła konkurencja i przebić się do 
czołówki jest coraz trudniej.  

Przed rokiem, jak i we wszystkich po-
przednich edycjach najlepszą drużyną była 

obecna ENERGA 3×3 GDAŃSK. Zespół  
z Gdańska to również jedna z czołowych ekip 
w koszykówce 3×3 na świecie. Ma za sobą 
wiele startów w najważniejszych imprezach 
rangi World Tour. 

LOTTO 3×3 QUEST to także mistrzostwa 
Polski w kategorii open kobiet. Tutaj prym  
w pierwszych edycjach wiodła drużyna z Karo-
liną Szlachtą oraz Agnieszką Makowską w skła-
dzie, które były znaczącymi postaciami swoich 
drużyn także w Basket Lidze Kobiet. Ostatnia 
edycja turnieju to dominacja zespołu złożonego 
z zawodniczek I-ligowego AZS Uniwersytetu 
Gdańskiego (Paulina Kuras, Angelika Kuras, Ja-
stina Kosalewicz) oraz Weroniki Nowakowskiej.

Z każdego turnieju kwalifikacyjnego awans 
do turnieju finałowego uzyskują finaliści w ka-
tegorii open kobiet oraz open mężczyzn. Do-
datkowo podczas każdego turnieju rozegrane 
zostaną kategorie: U15 oraz U18. Nowością  
w tegorocznej edycji jest kategoria U23. 

Zapraszamy wszystkich do kibicowania za-
wodnikom. Wstęp wolny.   (ppS)
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