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ZOSTAŃ LEŚNYM EKSPERTEM

Katowice
w rankingu Forbesa”
”
Katowice zostały uznane za najbardziej ekologiczne miasto w Polsce w rankingu „Forbesa”.
O jakości powietrza, grudniowym Szczycie
Klimatycznym i wykorzystywaniu węgla rozmawiamy z prezydentem Katowic Marcinem
Krupą.
Więcej STR. 3

Propozycje na lato
Lato w Katowicach może dostarczyć nam
wielu ciekawych wrażeń. Zebraliśmy propozycje, jak spędzić czas aktywnie, sportowo,
kulturalnie. To, jak miasto tętni życiem, docenili również kanadyjscy blogerzy, o których piszemy w środku numeru.
Więcej STR. 3, 12, 13

OFF Festival
Podczas 13. edycji OFF Festivalu na czterech
scenach wystąpi kilkudziesięciu artystów,
m.in. MIA, Charlotte Gainsbourg, Grizzly Bear,
John Maus, Clap Your Hands Say Yeah, Marlon
Williams, Turbonegro, Big Freedia, a Polskę reprezentować będą m.in. Kult, Hańba! czy Kapela ze Wsi Warszawa. OFF Festival Katowice
od wielu lat cieszy się przychylnością fanów,
mediów i branży muzycznej.
Więcej STR. 4

Schody na dworcu PKP

T

o dąb, buk czy może klon? Jeśli
chcecie poznać sekrety przyrody, to
koniecznie wybierzcie się do Doliny Trzech Stawów. Nowa ścieżka
przyrodniczo-dydaktyczna rozwieje wszelkie wątpliwości!

W czerwcu w Dolinie Trzech Stawów
została otwarta nie tylko nowa nitka rolkostrady, ale także ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna. To świetny pomysł na
spędzenie letniego popołudnia w Katowicach. – Dzięki ścieżce można poznać
różne gatunki drzew, które rosną w lesie, czy okoliczne zwierzęta – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu
Zieleni Miejskiej.
Nowa ścieżka przyrodnicza rozpoczyna
się w sąsiedztwie ulicy Francuskiej, w pobliżu nowej nitki rolkostrady, w południowej

części lasu. Ciągnie się na długości 260 m.
W sąsiedztwie ścieżki przyrodniczej znajduje się ścieżka zdrowia.
– Katowice to miasto przyjazne rodzinom. Zależy nam na tworzeniu w mieście
nowych możliwości wspólnego i aktywnego
spędzania wolnego czasu. Dlatego w sąsiedztwie ścieżki przyrodniczej powstała również
ścieżka zdrowia – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Są to urządzenia wybudowane z drewna,
które można wykorzystać do prostych ćwiczeń fizycznych, takich jak utrzymanie
równowagi, czy do podciągania się. Obok
każdego przyrządu znajdziemy też tablicę
informacyjną, która pokaże nam, jak należy
ćwiczyć. Przygotowane zostały ponadto specjalne zestawy ćwiczeń zarówno dla dzieci,
jak i osób dorosłych.

Ale to nie wszystko. W czasie spaceru
będzie można odpocząć w nowo powstałej
drewnianej altance. A miłośnicy spędzania
czasu przy ognisku będą mogli je rozpalić w wyznaczonym miejscu. Oprócz ścieżek zmieniło się całe otoczenie. Pojawiły się
nowe elementy małej architektury – czyli
ławki i kosze na śmieci. A alejki zyskały
nowe oświetlenie.
– Nie zapomnieliśmy o rodzinach
wybierających się na spacer z maluchami. W altance znajduje się przewijak,
który ułatwi przebranie dzieci. Wszyscy
chętni mogą skorzystać z paleniska. Jedynie w przypadku zagrożenia pożarowego,
które ogłaszane jest przez nadleśnictwo,
obowiązywać będzie całkowity zakaz palenia
ogniska, nawet w wyznaczonych miejscach –
dodaje Mieczysław Wołosz. (AWZ)

Schody na dworcu głównym PKP są barierą
w poruszaniu się – dla osób starszych, niepełnosprawnych czy z dużym bagażem. Dlatego
też miasto Katowice dołoży 500 tys. zł na naprawę ruchomych schodów na dworcu. Przetarg ma przygotować spółka PKP.
Więcej STR. 6

Inwestycje
Trwają prace budowlane przy centrach przesiadkowych na Ligocie, Zawodziu, przy ul. Sądowej, a także na skrzyżowaniu ul. Kościuszki
i Armii Krajowej. Jakie zmiany oznacza to dla
mieszkańców?
Więcej STR. 8

Wywiad z Lechem Majewskim
Ze znanym reżyserem Lechem Majewskim,
o Katowicach, jego twórczości i najnowszym
filmie rozmawia Maciej Szczawiński.
Więcej STR. 15
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AKCJA SPRZĄTAMY DZIELNICE

Mieszkańcy zebrali 8 kontenerów śmieci
Ponad 42 hektary terenów zielonych
posprzątano w ramach akcji SprzątaMy
Dzielnice. Aktywiści wspólnie z mieszkańcami zebrali ponad osiem kontenerów śmieci. Na czele TOP 5 śmieci, zostawianych na terenach rekreacyjnych,
znalazły się tzw. małpki.

TOP 5

katowickich śmieci
Zebrano ok. 176 worków szkła, 129 worków plastiku, 65 worków śmieci zmieszanych, 30 worków metalu, 18 worków
odzieży oraz 12 worków papieru. Wolontariusze w terenie najczęściej trafiali na:
buteleczki po wódce o poj. 100 ml
(tzw. małpki)
butelki plastikowe po napojach
opakowania plastikowe
buty oraz odzież wszelkiego rodzaju
(swetry, koszulki etc.)
znaleziono też odpady wielkogabarytowe:
telewizory (15 sztuk), opony (14 sztuk),
wózki sklepowe oraz dziecięce (7 sztuk),
odkurzacze (7 sztuk), lodówki (6 sztuk),
kanapy (3 sztuki).

Od maja do czerwca razem z mieszkańcami
sprzątaliśmy dzielnice. W akcję, która opierała
się przede wszystkim na pracy wolontariuszy i na zaangażowaniu mieszkańców,
włączyli się Urząd Miasta i miejskie jednostki, wspólnie ze Stowarzyszeniem Wolnej
Herbaty, a także radnymi, klubami osiedlowymi i spółdzielniami, harcerzami, radami
jednostek pomocniczych, a nawet stowarzyszeniem biegaczy, które śmieci zbierało… w biegu
(tzw. plogging). W sprzątaniach udział wzięło
166 osób.
Drugie życie rzeczy

Niektóre przedmioty znalezione w czasie
akcji dostały drugie życie. – Tak było chociażby z młotkiem, który znaleźliśmy wśród
śmieci w lesie przy os. Odrodzenia, a który
od tego czasu służył nam do wbijania tabliczek „Tu sprzątaliśMy – mieszkańcy Katowic”
– mówi Olaf Józefoski, prezes Stowarzyszenia Wolnej Herbaty. Do zasobów materialnych stowarzyszenia został włączony
również zupełnie nowy komplet sztućców,
znaleziony w walizce podczas akcji sprzątania okolic ul. Norwida w pobliżu Wełnowca i Józefowca. Podobnie zaadoptowane
zostały również: drewniane krzesło znalezione
na katowickich Alpach, buty znalezione przy
terenie na os. Witosa, nienaruszona płyta winylowa i książka „Śpiewaczka ludowa” z 1934 r.
oraz plastikowy model statku kosmicznego
typu X-Wing z „Gwiezdnych wojen”.

Największym sukcesem akcji, poza
oczywiście tonami zebranych śmieci, są
znajomości, które nawiązały się przy okazji
sprzątania. Często stanowiły one okazję do
poznania się sąsiadów, mieszkających w tej
samej okolicy od wielu lat. Lokalni aktywiści
poznawali innych, którym również leży na
sercu dobro ich okolicy. (RED)

Strażnicy miejscy
wykryli kolejnych autorów
dzikich wysypisk
Mieszkańcy wciąż wolą wyrzucać śmieci do
lasu lub podrzucać je na tereny innej posesji, zamiast za darmo oddać je do punktów

zbiórki odpadów czy po prostu wyrzucić do
kubła na śmieci. To dziwne zachowanie, tym
bardziej że zgodnie z tzw. ustawą śmieciową
każdy mieszkaniec uiszcza opłaty za odbiór
śmieci. Katowicka straż miejska właśnie namierzyła kolejnych śmieciarzy.
Na przykład przy ul. 73. Pułku Piechoty
mieszkańcy wyrzucili odpady poremontowe,
papę, folie i plastiki. Dwaj sprawcy zostali
zidentyfikowani. Ukarano ich mandatami
500 złotych.
Takim samym mandantem byli ukarani inni
dwaj mężczyźni – za wyrzucenie odpadów poremontowych, gruzu i tworzyw sztucznych na
terenie między ul. Obrońców Westerplatte i al.
Roździeńskiego. Swój budżet uszczuplili również ci, którzy pozostawili odpady przy ul. Stawiska. Cztery mandaty kosztowały ich 2000

złotych. Na ulicy Śląskiej mężczyzna wyrzucił
stare opony, za co zapłaci 500 złotych. Wyrzucanie śmieci przy ul. Budowlanej też nie
było tanie – jeden ze sprawców został ukarany mandatem w kwocie 300 złotych. Sprawa
drugiego, który odmówił przyjęcia mandatu,
została skierowana do sądu.
Pojawiające się nielegalne wysypiska śmieci
mogą powodować poważne zagrożenia dla
środowiska, zwierząt, roślin, dla zdrowia ludzi.

PAMIĘTAJMY, że w Katowicach działają
gminne punkty zbiórki odpadów (GPZO),
które przyjmują bezpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych mieszkańców z przeznaczeniem do
unieszkodliwiania lub odzysku. Więcej informacji na mpgk.com.pl.

WIDEO: MACIEJ ORŁOŚ O KATOWICACH

FOT. M. MALINA

W lipcu Katowice odwiedził znany
m.in. z „Teleexpressu” i niezwykle lubiany
dziennikarz Maciej Orłoś. Redakcja
naszej gazety przeprowadziła z nim
rozmowę. Jak wspomina dziennikarz,
dla niego największym symbolem zmian,
jakie zaszły w ostatnich latach w naszym
mieście, jest Strefa Kultury.
Zachęcamy do obejrzenia całej
rozmowy z dziennikarzem,
która dostępna jest w serwisie YouTube
– wystarczy skorzystać ze znajdującego się
obok kodu QR.

www.katowice.eu
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KANADYJSCY BLOGERZY ZACHWYCENI KATOWICAMI

Jak przygoda, to tylko…
w Katowicach
To była druga wizyta Felicii i Wesleya w Polsce, wcześniej odwiedzili inne miasta, teraz chcieli sprawdzić,
co jeszcze można zobaczyć – chętni do
obalenia negatywnych stereotypów, spędzili w Katowicach kilka dni i byli bardziej niż mile zaskoczeni. Kanadyjscy
blogerzy i podróżnicy od razu zauważyli, że region może i był nudny dziesięć
lat temu, ale teraz Katowice zostały zrewitalizowane. I – ostrzegli – ci, którzy
nie byli tu w ostatnich dziesięciu latach,
mogą nie rozpoznać miasta! Kanadyjczycy są przekonani, że marka, którą budują
Katowice, zyska zainteresowanie międzynarodowych turystów.

Uwadze blogerów nie umknęła sprzyjająca relaksowi atmosfera w Strefie Kultury czy pod
palmami, gdzie można poleżeć na leżakach.
"Może i Katowice nie mają uroczej starówki,
ale i tak jest tu sporo do zobaczenia i zrobienia: Strefa Kultury, ul. Mariacka, 3 Maja"
– piszą. I od razu dodają: "Ale to nie koniec,
bo i miłośnicy przyrody nie będą musieli daleko jechać".
Zdaniem podróżników warto zajrzeć do Muzeum Śląskiego („jedno z najlepszych muzeów, jakie odwiedziliśmy”
– a widzieli niemało!), na Nikiszowiec
(„spacer po dawnej osadzie górniczej był
jednym z głównych punktów naszej wizyty”), do Spodka („weź udział w koncercie

lub innym wydarzeniu w arenie, która
dziwnie przypomina latający spodek”),
NOSPRu („miłośnicy muzyki z pewnością
docenią akustykę w tej światowej klasy sali
koncertowej”), Doliny 3 Stawów.
„Ostrzegano nas o nudnym i szarym mieście, a zamiast tego znaleźliśmy miasto z dobrym
jedzeniem, mnóstwem zieleni i nowoczesną architekturą. Dobrze zaprojektowane przestrzenie
publiczne ożywają w lecie, a miasto jest gospodarzem dziesiątek wydarzeń kulturalnych
czy międzynarodowych spotkań” – piszą Felicia i Wesley. Jak zapowiadają – jeszcze tu wrócą.
Zapraszamy! (JG)
Adres bloga: www.featherandthewind.com

WYWIAD Z PREZYDENTEM KATOWIC MARCINEM KRUPĄ

FOT. PE

Katowice najbardziej ekologicznym
miastem
„
w Polsce w rankingu „Forbesa !
O jakości powietrza, Szczycie Klimatycznym i wykorzystywaniu węgla rozmawiamy z prezydentem Katowic Marcinem Krupą.
W najnowszym wydaniu magazynu
„Forbes” Katowice zajęły pierwsze
miejsce w rankingu „najbardziej
ekologicznych miast w Polsce”. Dla wielu
osób było to zaskoczenie.

Zaskoczone były na pewno osoby
spoza regionu, które stereotypowo, wyłącznie przez pryzmat węgla i górnictwa
postrzegają całą metropolię, a także osoby,
które krytykują nas, mówiąc, że nic nie robimy w tym zakresie. Dobrze, że takie niezależne rankingi są publikowane. I wcale
nie chodzi o to, że zajęliśmy akurat pierwsze miejsce w Polsce. Natomiast dzięki
temu mamy możliwość rzeczowej dyskusji o tym, co robimy, i o tym, jak duże wyzwania przed nami stoją.
Skoro mowa o wyzwaniach, to na pewno
musimy powiedzieć o złej jakości
powietrza w całej aglomeracji
– szczególnie w sezonie zimowym.

To bez wątpienia prawda i dlatego to
jedno z najpilniejszych zadań, z którym się
od kilku lat intensywnie mierzymy. Tu też
warto podkreślić, że wspomniany ranking
koncentrował się właśnie na tym, co miasta
rzeczywiście robią, by zasłużyć na miano
„eco”, a większość kryteriów dotyczyła stricte
podejmowanych działań na rzecz walki o czyste powietrze. Przykładowo doceniono nasz
największy w woj. śląskim projekt wymiany

Prezydent Marcin Krupa, na zaproszenie
europosła Jerzego Buzka, b. premiera,
mówił na forum Parlamentu Europejskiego
o kwestiach niskiej emisji i węgla

starych kotłów węglowych czy dofinansowywanie montażu źródeł odnawialnej energii.
Fakty wyglądają tak, że w 2015 roku dofinansowaliśmy wymianę 355 kotłów za blisko
2 mln zł, w 2016 roku było to już 510 kotłów za
ponad 4 mln zł., a w 2017 roku aż 625 kotłów,
na które wydaliśmy ponad 5,5 mln zł. W tym
roku wpłynęło aż 1476 wniosków. Warto dodać, że od 2016 roku podnieśliśmy także maksymalną kwotę dotacji na wymianę pieców
do 10 000 zł. Dzięki temu poziom dofinansowania jest jednym z najwyższych w kraju.
Dodatkowo w latach 2015–2017 dofinansowaliśmy kwotą prawie 1,5 mln zł instalacje
263 źródeł odnawialnej energii. Stawiamy

Dziesięć najbardziej
ekologicznych miast
w Polsce*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Katowice
Gdynia
Wrocław
Kraków
Częstochowa
Poznań
Olsztyn
Toruń
Bydgoszcz
Lublin
* Forbes", lipiec 2018
"

też na ekologiczny transport. Od 2016 r. na
ulice Katowic wyjechało 90 nowoczesnych
autobusów, a do 2020 przybędzie 40 kolejnych – w tym elektryczne. Koszt wymiany
tego taboru to ponad 100 mln zł. Mamy największą w regionie sieć wypożyczalni rowerowych, która liczy już 50 stacji, a tylko w latach
2018–2019 wydamy łącznie 15 mln na nowe
drogi rowerowe. Pierwsze miejsce w rankingu
to efekt systemowych działań podejmowanych w wielu obszarach. Choć widać efekty,
bo jakość powietrza polepsza się z każdym
rokiem, to jednak wiemy, jak wielka praca
przed nami, żeby katowiczanie w perspektywie kilku lat poczuli zasadniczą różnicę.

Podróżników urzekły
dynamicznie zmieniające się Katowice

Skoro mowa o ochronie
środowiska i klimatu, to nie sposób nie
wspomnieć, że w grudniu w Katowicach
odbędzie się Szczyt Klimatyczny. Czy
jesteście gotowi na organizację tak
dużego wydarzenia?

Przede wszystkim powierzenie nam
tytułu gospodarza Szczytu Klimatycznego jest dowodem na to, że nasze działania zostały zauważone i docenione w skali
globalnej. To wielkie wydarzenie nie tylko
dla Katowic, ale i całego kraju. Będziemy
się dzielić naszymi doświadczeniami i jednocześnie uczyć, bo nigdy nie jest tak, że
nie można czegoś zrobić więcej i lepiej. Co
do pytania o gotowość, to odpowiem, że
to bez wątpienia duże wyzwanie. Przyjedzie do nas 30 tysięcy osób z całego
świata, które podejmują kluczowe decyzje wpływające na kształtowanie polityki
klimatycznej w kolejnych latach. Przedstawiciele ONZ wcześniej wizytowali
Katowice i stwierdzili, że nasze doświadczenia i możliwości są gwarancją, że staniemy na wysokości zadania.
Jaki głos popłynie z Katowic w świat
podczas Szczytu Klimatycznego?

Często słyszymy pojęcie „Cleanenergy” w kontekście wyłącznie redukcji emisji CO2. Natomiast w naszym
regionie, o czym już mówiliśmy, kluczowe wyzwania to przede wszystkim
redukcja smogu – pyłów – i walka o czyste powietrze. Mówię o tym dlatego, że
„czysta energia” oznacza dla nas „czyste
powietrze”. Chcemy też poruszyć drugi
temat. W Europie mówi się dziś o konieczności odchodzenia od węgla. Tymczasem w Polsce, a szczególnie w naszym
regionie, węgiel ciągle odgrywa istotną
rolę w tzw. koszyku energetycznym.
Chcemy więc rozmawiać o tym, by węgiel był wykorzystywany w jak najmniej
emisyjny i jak najbardziej przyjazny dla
środowiska sposób – to wielka szansa dla
czystych technologii węglowych. (JG)
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INFRASTRUKTURA ROWEROWA

Rowerowy boom trwa

W Katowicach jest 50 stacji z 428 rowerami, w tym 10 pojazdami typu cargo, które
służą do transportu załadunku do 100 kg lub
nawet czwórki małych dzieci. W sieci znajdują się stacje miejskie, ale także te, które
zgłosili sami mieszkańcy w ramach budżetu
obywatelskiego oraz stacje sponsorskie, które
razem tworzą największy w regionie system
rowerów miejskich.
Katow ice
mocno
inwestują
również w infrastrukturę rowerową. W zeszłym roku na ten cel przeznaczono ponad
7 mln zł, a w tym roku będzie to o blisko
milion złotych więcej. Powstają kolejne
kilometry tras rowerowych, rozbudowywana jest strefa tempo 30, pojawiają
się ponadto inne udogodnienia takie jak
kontraruch lub podnóżki na skrzyżowaniach. Obecnie trwa budowa ścieżki
rowerowej wzdłuż ul. Witosa do ulicy
Rataja. Budowa ma kosztować 290 tys. zł.

FOT. S. RYBOK

R ower miejski w Katowicach cieszy
się ogromną popularnością i stał się
nie tylko propozycją na rekreacyjne przejażdżki lub trening sportowy
– to także świetny środek transportu.
– Strzałem w dziesiątkę okazała się
inwestycja w sieć wypożyczalni rowerów – mieszkańcy chętnie z nich korzystają, zarówno jako ze środka rekreacji,
jak i transportu – np. dojeżdżając do
pracy lub szkoły. Cieszę się, że moda na
rowery opanowuje miasto. Nasze działania kierujemy teraz na inwestycje poprawiające sytuację rowerzystów w mieście
– podsumowuje Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Katowickie rowery
z nowymi rekordami
W tym roku w sieci wypożyczalni rowerów
zarejestrowało się ponad 14 tysięcy osób
(jest ich już ponad 35 tys.), a liczba wypożyczeń w tym sezonie przekroczyła sto
jedenaście tysięcy. Wśród trzech najpopularniejszych stacji rekordy bije oczywiście
rynek – z 14 735 wypożyczeniami rowerów
i z 15 087 zwrotami. Na kolejnym miejscu
jest stacja przy ul. Mariackiej (odpowiednio
4481 i 4537), a podium zamyka stacja przy
Silesia City Center (4248 wypożyczeń i 4040
zwrotów). Wśród tras, z których najchętniej korzystają rowerzyści, prym wiodą
KTBS z ulicy Krasińskiego do rynku (1353
przejazdy), rynek – KTBS (1296 przejazdów)
oraz SCC – rynek (1029 przejazdów).

Trwa też budowa przejazdu rowerowego
na ul. Kościuszki w rejonie nowo budowanego basenu z halą sportową. Miejski
Zarząd Ulic i Mostów przystąpi także
niebawem do modernizacji tras rowerowych o łącznej długości ponad 43 km.
Planowane jest też wykonanie łącznika
ul. Medyków z centrum przesiadkowym
Ligota o długości 1,2 km.
Efekty tych działań widać także w najnowszym rowerowym rankingu polskich
miast 2018 przygotowanym przez morizon.pl, w którym Katowice zajęły czwarte
miejsce. Autorzy, przygotowując raport,

przeanalizowali trzy czynniki: zagęszczenie infrastruktury rowerowej, statystyki wypadków z udziałem rowerzystów
oraz rozmiary systemu rowerów miejskich. W raporcie czytamy: Według danych z ubiegłego roku w Katowicach
rowerzyści mogą korzystać łącznie z ok.
165 km ścieżek i pasów rowerowych, kontrapasów oraz ciągów pieszo-rowerowych.
Choć na pierwszy rzut oka ta liczba może
nie robić wrażenia (z badanej dziesiątki
największych miast w Polsce krótszą infrastrukturę rowerową miały tylko Lublin,
Szczecin i Bydgoszcz), wystarczy zestawić

ją z powierzchnią miasta, by zmienić
zdanie. Na każdy kilometr kwadratowy
Katowic przypada dokładnie kilometr udogodnień dla rowerzystów. Pod tym względem miasto ustępuje tylko stolicy!
Jednocześnie autorzy zwracają uwagę
na niewielką popularność rowerów miejskich, przy czym warto tutaj podkreślić, że
dane te pochodzą z roku ubiegłego, a sam
system rozrósł się od tego czasu o kolejne
stacje, sezon zaś ich funkcjonowania wydłużono – działa od początku kwietnia, aż
do połowy grudnia.
(RED)

STARTUJE OFF FESTIVAL KATOWICE

OFF Festival – koncerty, których nie można przegapić!

OFF Festival Katowice – skierowany do miłośników muzyki alternatywnej, od 2010 r.
gości w Katowicach. O wysokim poziomie
imprezy niech świadczy to, że zagraniczne
media, np. „The Guardian” czy „The Telegraph” doceniły katowicki festiwal, wymieniając go wśród najlepszych festiwali
muzycznych w Europie. TIME dał festiwalowi takie samo wyróżnienie, ale w skali
świata! Pitchfork, popularny serwis internetowy, niekwestionowany autorytet w świecie muzyki, umieścił OFF-a na liście 20
najważniejszych letnich festiwali na świecie w 2012 r., a rok później ponownie wymienił

FOT. S. RYBOK

Startuje wielokrotnie nagradzany, jeden z ważniejszych w Europie festiwali
muzyki alternatywnej. XIII edycja OFF
Festival Katowice rozpocznie się 3 sierpnia w Dolinie Trzech Stawów. Muzyka
prezentowana w ciągu trzech dni festiwalowych jak co roku przyciągnie tysiące
fanów – nie tylko z Polski!

OFF-a w przewodniku po najciekawszych letnich imprezach muzycznych.
W tym roku również nie zabraknie wielu
ciekawych artystów (m.in.: MIA, Charlotte
Gainsbourg, Grizzly Bear czy Turbonegro),
którzy z pewnością przyciągną rzesze fanów.
Udział w OFF Festivalu jest okazją do odkrycia nowej fascynującej muzyki, a zarazem
zobaczenia po raz pierwszy w Polsce legend

światowej muzyki alternatywnej. Organizatorzy przygotowali wiele dodatkowych atrakcji
takich jak Piaskoffnica, która jest miejscem zabawy i wypoczynku dla najmłodszych, czy też
Kawiarnia Literacka, której kuratorką jest Sylwia Chutnik. Na uczestników czeka także doskonała oferta gastronomiczna. Ostatni dzień
festiwalu będzie okazją do sportowych emocji,
ponieważ tegoroczny wyścig Tour de Pologne

zawita do Katowic 5 sierpnia. Warto zapoznać
się ze szczegółami trasy i zmianami w organizacji ruchu na stronie www.katowice.eu.
Na czas trwania festiwalu uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa, która kursować będzie z centrum do
przystanku tymczasowego przy ul. Lotnisko. Dodatkowo, w związku z rosnącą popularnością, jaką cieszy się podróżowanie
po mieście rowerami, podobnie jak w roku
ubiegłym funkcjonować będzie tymczasowa
stacja rowerowa przy skrzyżowaniu ul. Francuskiej i Lotnisko w terminie wydarzenia.
Warto zainstalować sobie aplikację mobilną
OFF Festival Katowice – znajdują się w niej informacje o wszystkich artystach i szczegółach
programu (podział na sceny i godziny). Za jej
pomocą można ułożyć swój własny program
– aplikacja przypomina o koncertach, których
nie chciałoby się przegapić. (ORG/RED)
Więcej informacji: www.off-festival.pl
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INKUBATOR
PRZĘDSIĘBIORCZOŚCI

ROLKOSTRADA W DOLINIE TRZECH STAWÓW

FOT. K. KOWALCZYK, S. PISULA

FOT. S. RYBOK/UMK

Rolkostrada pod wodą
z powodu szkód górniczych

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości
zlokalizowany jest na ul. Teatralnej 17

Ponad 3-kilometrowa pętla powstała wokół Doliny Trzech Stawów. Wydłużona trasa rolkostrady jest prawdziwym rajem dla
wszystkich miłośników tego sportu.
Zdarza się jednak, że po ulewnych deszczach ścieżka zalewana jest przez wodę.
Temat ponownie odżył po otwarciu nowej
nitki rolkostrady na początku czerwca.
Zalania spowodowane są szkodami górniczymi i osiadaniem terenu. W tej okolicy fedruje
kopalnia Staszic. – Teren osiada, stąd też w tym

miejscu pojawia się rozlewisko. Aktualnie cały
czas podejmujemy prace naprawcze. Awaryjnie
obniżany jest poziom wody ze stawu. Pozwoli
to, przynajmniej tymczasowo, osuszyć trasę rolkową, a także ścieżkę dla pieszych i rowerzystów
– mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu
Zieleni Miejskiej.
– Przede wszystkim zależy nam na
działaniach, które pozwolą uchronić szczególnie nową inwestycję, czyli ścieżkę dydaktyczną i nową nitkę rolkostrady. W przypadku

W centrum miasta
przy ul. Teatralnej 17, gdzie powstaje
Miejski Inkubator Przedsiębiorczości
trwa remont pomieszczeń.
Prace już są zaawansowane.
Idea stworzenia takiego miejsca
powstała po wielu spotkaniach
z udziałem przedsiębiorców,
naukowców i przedstawicieli
start-upów.
Przestrzeń o powierzchni ok. 900
metrów kwadratowych udostępniona
ma być jeszcze w tym roku.

tej dotychczasowej wzdłuż ulicy Trzech
Stawów musimy się liczyć z kolejnym obniżeniem terenu – mówi Ewa Lipka, rzecznik magistratu.
Miasto prowadzi w tej sprawie rozmowy z Polską Grupą Górniczą, właścicielem
kopani. Kopalnia zadeklarowała chęć współpracy.
Ustalono, że w pierwszym etapie przystąpi do naprawy szkód górniczych, w tym naprawy istniejących ścieżek. W następnej kolejności wdrożony
ma zostać program naprawczy. (JG)

CO NOWEGO NA BUDOWIE BASENÓW?

Coraz wyraźniej widać efekty prac
związanych z budową przy ul. Hallera i Kościuszki.
Na obiekcie przy ul. Hallera wykonawca
kończy ostatnie fundamenty w części głębokiej oraz rozpoczyna stawianie i izolowanie ścian i stropu tak zwanego podbasenia.
Równolegle finalizowany jest montaż instalacji podposadzkowej, montowany jest także
żuraw wieżowy. Na zbliżonym etapie znajdują się prace budowlane przy ul. Kościuszki.
Tam aktualnie prowadzone są prace przy fundamentach dolnej części basenu i rozpoczęto
wznoszenie ścian podbasenia. Jednocześnie
zakończono już tak zwaną podbudowę ze
stabilizacji pod salą gimnastyczną oraz kontynuowane są zasypki fundamentów pod
płytę posadzki w podbaseniu. Tutaj również
prowadzone są prace, związane z instalacją
podposadzkową. Już w najbliższym czasie
rozpocznie się kolejny etap robót. Wstępny
harmonogram przewiduje zakończenie

FOT. UMK

Katowickie baseny nabierają już kształtu
wszystkich prac w trzecim kwartale przyszłego roku.
Na basenie przy ul. Wczasowej rozpoczynają
się prace związane z wykonaniem uzdatnienia
terenu pod budowę basenu. Planowany termin
zakończenia robót to czwarty kwartał 2019 r.
Przypomnijmy, że miasto realizuje budowę trzech obiektów, z których każdy będzie
posiadał sześciotorowy basen o wymiarach
25 × 16 metrów, basen do nauki pływania,
brodzik dla dzieci, trybuny, zjeżdżalnię,
hale sportowe i sauny. Baseny przy ul. Hallera i Kościuszki będą posiadały dodatkowo
siłownie. (RED)
Jak wyglądają prace
w terenie
przy ul. Hallera
można sprawdzić
– klikając
na znajdujący się
obok kod QR.
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DWORZEC PKP

G dy jedni po nich wręcz wbiegają, dla
innych wejście na nie przypomina wspinaczkę na K2. Schody na dworcu PKP
są dużą barierą architektoniczną dla
osób starszych czy niepełnosprawnych, co mieszkańcy wielokrotnie sygnalizowali. Dlatego też miasto Katowice dołoży 500 tys. zł na naprawę
ruchomych schodów na dworcu głównym
PKP w Katowicach. Właśnie trwają prace
nad przetargiem na tę inwestycję – przygotowuje go PKP.
Schody ruchome, które należą do PKP, są
od ponad roku nieczynne. Łączą one płytę
górną z dworcem autobusowym. Z przerwami
funkcjonowały tutaj od momentu otwarcia
nowego budynku dworca, czyli od 2012 roku.
Na przełomie lat dochodziło do licznych awarii, ostatecznie przestały działać latem 2017
roku. Mimo podejmowanych prób nie udało
się ich naprawić. Ruchome schody ułatwiają
przesiadki podróżnym, którzy chcą zmienić
komunikację autobusową na kolejową. Zejście czy wejście po stromych schodach jest
uciążliwe nie tylko dla osób starszych czy niepełnosprawnych, ale także dla wszystkich,
którzy podróżują z bagażem.
–
Wid z ąc
bra k
postępów
w kwestii naprawy ruchomych schodów, Rada Miasta Katowice podjęła

FOT. S. RYBOK

Miasto inwestuje w udogodnienia
dla niepełnosprawnych

Urząd Miasta dofinansowuje usługi transportowe dla niepełnosprawnych. Kontakt
pod nr tel. 501 406 141, 32 258 10 30.

Pomoc asystenta

Ruchome schody miały ułatwić poruszanie się niepełnosprawnym, starszym,
a także podróżnym z bagażem. Nie działają od roku

uchwałę o partycypowaniu w kosztach
remontu. Pomimo że teren dworca PKP
należy do spółki, miasto dołoży do inwestycji 500 tys. zł. Uchwała w tej sprawie
została podjęta w kwietniu, a aktualnie
trwają prace nad przetargiem. Kwestia
jego ogłoszenia jest po stronie właściciela schodów, tj. PKP – mówi Ewa Lipka,
rzecznik prasowy UM Katowice.

Nawet latem można zatruć się
tlenkiem węgla
Również w Katowicach ostatnio strażacy
odnotowali dużą ilość zgłoszeń tlenku węgla w mieszkaniach, w których używa się gazowych przepływowych ogrzewaczy wody.
Interwencje miały miejsce np. przy ul. Mysłowickiej, Mieszka, Wojciecha, Morcinka, Sikorskiego. Prawdopodobną przyczyną cofania się
spalin z ciągów kominowych są warunki atmosferyczne. We wszystkich przypadkach zalecono
zakaz użytkowania przepływowych ogrzewaczy
do chwili przeprowadzenia serwisu przez wyspecjalizowane firmy. W zdarzeniach na szczęście nie ucierpiała żadna osoba.
Potenc ja l ny m
źródłem
czadu w mieszkaniach są kominki, gazowe
podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe
lub olejowe i kuchnie gazowe. Śmiercionośny

„Katowice bez barier"

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z informatora „Katowice bez barier”, który ma pomóc w swobodnym poruszaniu się po mieście.
Dostępny jest na katowice.bezbarier.info/.

 ransport
T
dla niepełnosprawnych

CZAD - ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA I ŻYCIA

Mimo ciepłej aury nie zapominajmy, że
tlenek węgla (potocznie zwany czadem)
jest silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym gazem, który co roku zabija w Polsce kilkadziesiąt osób.

Dla niepełnosprawnych

gaz powstaje w wyniku niepełnego spalania
paliw, m.in. drewna, oleju, gazu, benzyny,
nafty, propanu, węgla spowodowanego niedostatkiem tlenu, który jest niezbędny do
całkowitego spalania. Sytuacja może być spowodowana brakiem dopływu świeżego powietrza do urządzenia, w którym następuje
spalanie albo zanieczyszczeniem, zużyciem
lub złą regulacją paleniska gazowego, a także
przedwczesnym zamknięciem paleniska pieca
lub kuchni czy też zapchanym i nieszczelnym
przewodem kominowym lub uszkodzonym
połączeniem między kominami i piecami.
Szczelnie pozamykane okna, pozaklejane kratki, brak otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych, jak również
brak regularnych kontroli drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych sprawiają, że w naszych mieszkaniach lub domach
możemy nie być bezpieczni. W niewietrzonych pomieszczeniach bardzo łatwo może
dojść do tragedii. (MM)

To nie koniec inwestycji mających
ułatwić życie mieszkańcom, które powstaną ze wsparciem miasta. Dwie pionowe platformy dźwigowe zostaną
wykonane także na dworcu PKP Katowice-Ligota. Wszystko to z myślą o potrzebach osób niepełnosprawnych oraz
podróżnych z wózkami i dużym bagażem. Dzięki inwestycji poruszanie się

Niepełnosprawni mieszkańcy mogą skorzystać z finansowanych przez miasto
usług asystenckich. Asystenci pomogą
zrobić zakupy, załatwić sprawę urzędową,
mogą też towarzyszyć w trakcie spaceru.
Szczegóły pod nr tel. 534 080 037, 531 246 002

pomiędzy przyszłym centrum przesiadkowym a peronami dworca PKP będzie mogło odbywać się bez barier. Na podstawie
porozumienia koszty inwestycji pokryje
miasto, natomiast utrzymaniem platform
zajmie się PKP. Decyzję w sprawie przekazania środków na ten cel podjęli radni
na czerwcowej sesji. Koszt inwestycji szacowany jest na kwotę 300 tys. zł. (RED)

OGRANICZENIE SPRZEDAŻY ALKOHOLU

W centrum w nocy nie można kupić
alkoholu, dzięki czemu ma być bezpieczniej
O d końca lipca w Śródmieściu w nocy
nie można kupić alkoholu w sklepach.
To efekt zmian uchwalonych przez miejskich radnych. Katowice to kolejne miasto w Polsce, które wprowadziło taki
zakaz.
Uchwała ograniczająca sprzedaż alkoholu w centrum w godzinach 22 do 6 weszła w życie 25 lipca. Dotyczy wszystkich
punktów handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Śródmieście jest obszarem, którego
infrastruktura oraz organizowane wydarzenia sprzyjają gromadzeniu się mieszkańców, również nocą. Ograniczenie
możliwości zakupu alkoholu powinno
przyczynić się do zmniejszenia spożywania
go w nieprzeznaczonych do tego miejscach.
Ma to przyczynić się do poprawy ładu i porządku publicznego w centrum oraz sprzyjać poprawie wizerunku miasta. Ma też
być bezpieczniej. Największa ilość interwencji służb porządkowych wynikająca

ze spożywania alkoholu w miejscach
publicznych została odnotowana właśnie w Śródmieściu.
Wprowadzenie nocnej prohibicji możliwe było na podstawie Ustawy ze stycznia
2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych. (MM)
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WAKACYJNE ZAGADKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Wyzwania dla przenikliwych umysłów. Spróbujecie?

Czym jest questing? – To rodzaj gry polegającej
na odkrywaniu dziedzictwa wybranego miejsca poprzez tworzenie nieoznakowanych szlaków, na których znajdują się ukryte punkty gry.
Wędrówki poprzez miasto prowadzi się dzięki
podpowiedziom umieszczonym na specjalnie
przygotowanej karcie gry. Dwadzieścia lokalizacji z zagadkami rozmieszczonych zostało w różnych dzielnicach, a ich poszukiwania można
prowadzić w sposób dowolny – nie ma znaczenia
tempo rozwiązywania zagadek, jak i to, w ilu lokalizacjach uczestnicy pojawią się danego dnia –
mówi Justyna Łukasiewicz, kierownik Referatu
Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych w Urzędzie Miasta. Najważniejsze jednak,
aby dotrzeć do jak największej liczby punktów i rozwiązać jak najwięcej zadań. W przypadku gry „Sekret Skarbka” oprócz chęci do
podróżowania po Katowicach przyda się także
znajomość budżetu obywatelskiego i zadań zrealizowanych w ciągu ostatnich lat.

FOT. UMK

Na terenie Katowic Skarbek rozmieścił
20 zadań. Tylko ci o najbardziej przenikliwych umysłach są godni tego, by je odnaleźć i rozwiązać. Znasz budżet obywatelski w Katowicach i uważasz, że zdołasz
rozwiązać wszystkie zagadki? Na to pytanie odpowiedzieć będą mogli mieszkańcy,
którzy aktywnie włączą się w dwumiesięczny questing budżetu obywatelskiego, który
ruszył już 8 lipca i potrwa do 14 września.

Gra miejska „Beboki i spółka” była pierwszą zabawą z zaplanowanych na lato wydarzeń zachęcających
do poznawania inwestycji powstałych w ramach BO, jak i udziału w głosowaniu podczas tegorocznej edycji

Aby dołączyć do gry, należy powołać
do życia jednoosobową drużynę lub zebrać
zespół podróżników (maksymalnie do 5 osób),
zarejestrować udział w zabawie na stronie
www.sekret-skarbka.evenea.pl, a następnie z tej
samej strony pobrać kartę gry potrzebną do
rozwiązywania zadań. Kartę można pobrać
też w Centrum Informacji Turystycznej na
rynku, gdzie do 14 września funkcjonować

będzie także punkt przyjmowania
wypełnionych kart gry. Przed rozpoczęciem zabawy konieczne jest zapoznanie się z regulaminem questingu, który dostępny jest na stronie
bo.katowice.eu. Finał i wyłonienie zwycięzców
oraz rozdanie nagród odbędzie się 16 września
podczas Pikniku z Budżetem Obywatelskim.
Questing budżetu obywatelskiego „Sekret
Skarbka” to kolejna z wakacyjnych atrakcji

Budżet obywatelski
Tegoroczne wnioski trafiły do
komórek i jednostek Urzędu Miasta
– do 23 sierpnia będą analizowane pod
kątem merytorycznym. 24 sierpnia nastąpi ogłoszenie list pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych projektów.
W tym roku wpłynęło 345 wniosków.
Wartość zgłoszonych projektów wynosi
74,6 mln zł. Do rozdysponowania jest ponad 22,8 mln zł – najwięcej w Polsce wśród
miast wojewódzkich w przeliczeniu na
mieszkańca. Spośród zgłoszonych projektów 46 to zadania ogólnomiejskie – jest to
największa liczba wniosków od początku BO.
Głosowanie odbędzie się w dniach
10–23 września. Wyniki poznamy pod
koniec września.

przygotowywanych przez Wydział Komunikacji Społecznej, mająca ma celu promowanie
udziału w Budżecie Obywatelskim w Katowicach oraz tegorocznym głosowaniu. Na
chętnych przygód czeka jeszcze jedna jednodniowa gra miejska przygotowywana na
26 sierpnia. Więcej informacji na temat tych
wydarzeń będzie można znaleźć na stronie
bo.katowice.eu. (MC)

DZIELNICE

Miasto nasila działania w sprawie walki z uciążliwościami
odorowymi w Burowcu i Dąbrówce Małej
W ostatnich miesiącach dla mieszkańców
katowickich dzielnic Burowca i Dąbrówki
Małej dokuczliwy stał się nieprzyjemny
zapach. Marcin Krupa, prezydent Katowic,
skierował do mieszkańców specjalne pismo w tej sprawie. „Wiem, że dotychczas
przekazywaliśmy Państwu zbyt mało informacji w tym zakresie – za co przepraszam. Mam także świadomość, że nasze
dotychczasowe działania nie przyniosły
oczekiwanych przez Państwa efektów.
Zapewne z tego też powodu wyciągnęli Państwo wnioski, że Miasto Katowice w tej sprawie nie robi nic – lub bardzo
mało. Takie głosy dostałem od Państwa
za pośrednictwem mediów społecznościowych, telefonów i podczas osobistych
rozmów na Burowcu i Dąbrówce Małej” –
napisał w liście prezydent Marcin Krupa.

Przypomnijmy, że mieszkańcy zaczęli zgłaszać
problem na przełomie 2017 i 2018 roku. Od tego
czasu dla służb miejskich kluczową kwestią stało
się zidentyfikowanie źródła uciążliwości zapachowych. – Niestety w tym przypadku nie ma
unormowanych metod mierzenia zapachów za
pomocą jakiejkolwiek aparatury – mówi Ewa

Lipka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice. – Nie wykluczamy, że źródłem uciążliwości może być zakład MPGK przy ul. Milowickiej.
Dlatego sprawdziliśmy, czy w okresie, w którym pojawiły się skargi mieszkańców, doszło do
zmian w działaniach przedsiębiorstwa. Okazało
się, że takich zmian nie było – dodaje rzecznik.
Przedstawiciele MPGK zaznaczają,
że w latach 2012–2018 zakład przy ul.
Milowickiej przeszedł wartą 120 mln zł
kompleksową modernizację. – Zakład
spełnia wszystkie niezbędne normy i jest jednym z najnowocześniejszych w kraju. Na
jego terenie odbyły się wizje z udziałem
mieszkańców, którym pokazaliśmy cały
zakład i umożliwiliśmy wejście w każdą jego
część – podkreśla Andrzej Malara, prezes
zarządu MPGK. Dodatkowo, na wniosek miasta, służby Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska dokonały od kwietnia do czerwca
tego roku bardzo szczegółowej kontroli zakładu
MPGK. W raporcie końcowym czytamy, że
„zarówno eksploatacja składowiska odpadów
przy ul. Żwirowej w Katowicach, jak i instalacji
zlokalizowanej przy ul. Milowickiej w Katowicach nie powoduje uciążliwości zapachowych”.

Prezydent Marcin Krupa zastrzega jednak, że
do wyników kontroli WIOŚ podchodzi bardzo
ostrożnie. „Jesteśmy zdeterminowani, by z dużą
dozą pewności – jeśli się da – jednoznacznie
zdefiniować źródło uciążliwości – bez względu
na to, czy to będą nasze zakłady czy też nie, czy
źródło będzie zlokalizowane w Katowicach
czy w innym mieście. Bez zidentyfikowania
źródła odoru nie uda się nam skutecznie
wyeliminować problemu. Zobowiązałem
miejskie służby do niezwłocznego podjęcia
szeregu działań, które mają poprawić Państwa
sytuację, a docelowo – jeśli okaże się, że kwestia dotyczy Katowic – wyeliminować tak szybko
jak to będzie możliwe, nasz wspólny problem” –
czytamy w liście prezydenta Marcina Krupy do
mieszkańców.
Pierwszy etap podejmowanych działań
dotyczy samego zakładu MPGK. Pomimo
pozytywnych wyników pierwszej kontroli
miasto zwróciło się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o pilne wykonanie ponownej kontroli zakładu MPGK.
Dodatkowo miasto zleci także wyspecjalizowanej firmie audyt zewnętrzny procesu technologicznego zakładu. MPGK

pod koniec czerwca wprowadził do technologii przetwarzania specjalny środek
neutralizujący zapachy. Dodatkowo MPGK
zakupi w najbliższych tygodniach za ok. 40
tys. euro armatkę antyodorową do neutralizacji zapachów z pryzm, które mogą być jednym ze źródłem występujących uciążliwości.
Poza działaniami dotyczącymi samego
zakładu MPGK – kluczowym zagadnieniem jest także zweryfikowanie innych, potencjalnych źródeł odoru. – Zwróciliśmy
się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska z prośbą o pilną kontrolę dziewięciu
podmiotów funkcjonujących w Katowicach, Siemianowicach Śląskich, Czeladzi i Sosnowcu pod
kątem generowania potencjalnych uciążliwości
zapachowych – zaznacza Ewa Lipka. (RED)
Katowicka Straż Miejska uruchomiła specjalny patrol interwencyjny, który reaguje
na zgłoszenia mieszkańców, a także dedykowany numer telefonu 662 189 376
– na który można dzwonić i zgłaszać
uciążliwości – każdorazowo podając godzinę i miejsce uciążliwości.
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INWESTYCJE

FOT. D. CZAPLA

W Katowicach realizuje się szereg ważnych inwestycji, które znacząco zmieniają oblicze miasta i całej metropolii.
Skorzystają wszyscy – mieszkańcy miasta i regionu, przyjezdni, zmotoryzowani, piesi, rowerzyści, śródmieście i dzielnice. Co nowego na placach budów?

FOT. D. CZAPLA

Na budowach praca wre
Centrum przesiadkowe
– Sądowa
Prace na budowie centrum przesiadkowego
przy ul. Sądowej są już zaawansowane – inwestycja zaczyna wyłaniać się spod ziemi.
Na tym etapie konieczne było wprowadzenie
zmian w organizacji ruchu. Do połowy września z ruchu wyłączone będą ul. Sądowa i ul.
Jana III Sobieskiego na wysokości inwestycji.
Dla samochodów obowiązuje objazd ul. Gliwicką i Goeppert-Mayer. Natomiast autobusy
obsługujące przystanek „Plac Wolności”, jadące w kierunku podziemnego dworca autobusowego oraz ul. Mikołowskiej, jadą ulicami: 3
Maja i Słowackiego. Ruch autobusowy w zmienionej organizacji będzie utrzymany do końca
budowy. Na obecnym etapie prac lokalizacje
przystanków nie ulegają zmianie. Centrum
przesiadkowe powstanie do końca 2019 r.
Przypomnijmy, że w Katowicach obecnie trwa budowa czterech centrów przesiadkowych. Pierwsze powstanie na Ligocie
– tutaj prace są już na ukończeniu, a podróżni będą mogli z niego skorzystać jeszcze w tym roku.

Centrum przesiadkowe
– Zawodzie

Na budowie centrum przesiadkowego Zawodzie trwają umacnianie podłoży oraz budowa
kanalizacji i nowych dróg. Zakres prac wiąże
się ze zwężeniem na ul. 1 Maja i Krakowskiej.
Ruch na tych ulicach odbywa się jednym pasem w każdym kierunku jazdy. – Przystanki zostały przeniesione w rejon zajezdni i będą w tym
miejscu do zakończenia inwestycji. W związku

Węzeł przy ul. Sądowej

ze zmianami w organizacji ruchu konieczne są
także zmiany w rozkładach jazdy. Od 7 lipca zostały wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu
linii autobusowych nr: 18, 30, 44, 66, 70, 74, 76,
76N, 77, 77N, 149, 600 i 931.
Linie nr: 18, 44, 66, 74, 931 kursują do
przystanku „Zawodzie Zajezdnia”, po czym
zawracają na terenie zajezdni autobusowej. W kierunku przeciwnym autobusy rozpoczynają swoją relację od tymczasowego
przystanku autobusowego zlokalizowanego na
ul. Krakowskiej (zaraz za wyjazdem z zajezdni).
Linie nr: 30, 70, 76, 76N, 77, 77N i 149,
które przelotowo dokonują przejazdu do centrum Katowic, zatrzymują się na przystanku
„Zawodzie Zajezdnia”. Natomiast w kierunku
do Mysłowic po obsłudze przystanku „Zawodzie Łączna” skierowane zostają do bezpośrednich przejazdów, bez obsługi przystanku
„Zawodzie Zajezdnia”. Prosimy o dokonywanie
przejazdów w systemie przesiadkowym z wykorzystaniem przystanków: „Zawodzie Ośrodek Sportowy” oraz „Zawodzie Łączna”.
Linia nr 600 kończy relację na przystanku „Osiedle Kukuczki Podhalańska”.
Ponadto nastąpiło całkowite wyłączenie z obsługi przystanku „Zawodzie Pętla”.
Inwestycję realizuje firma ZUE SA,
która podpisała, jako lider konsorcjum,
wspólnie ze spółką Unibep umowę o wartości 66,4 mln zł brutto. Pierwsi pasażerowie
skorzystają z centrum w IV kwartale 2019 r.

Skrzyżowanie ulic Kościuszki i Armii Krajowej

Skrzyżowanie ulic
Kościuszki i Armii Krajowej
Trwa przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej w Piotrowicach.
To jedna z największych inwestycji prowadzonych obecnie w Katowicach.
Wzdłuż ul. Kościuszki trwają intensywne
prace drogowe, w związku z tym wprowadzono ograniczenie prędkości. Zawężenie
prawego pasa ul. Kościuszki (kierunek od
Mikołowa do centrum) będzie funkcjonowało do września. Utrzymane zostają dwa
pasy w obydwu kierunkach jazdy wzdłuż ul.
Kościuszki, tak aby kierowcy jak najmniej odczuli zmiany w organizacji ruchu.
Wykonawca prowadzi prace budowlane w zakresie poszerzenia ul. Kościuszki,
stworzenia łącznic dla nowego skrzyżowania, powstają ściany szczelinowe oraz
wykonane zostaną sieci uzbrojenia podziemnego. W związku z przebudową sieci
wodociągowej i gazowej wydzielony został też obszar robót w zieleńcu oraz chodniku wzdłuż ul. Kościuszki od strony
firmy Famur.
Wprowadzono zakaz wjazdu z ul. Kościuszki w ul. Sobocińskiego i ul. Małachowskiego. Dojazd do tych ulic jest poprowadzony
ul. Armii Krajowej i ul. Jankego. Dojazd
do ul. Harcerzy Września 1939 jest utrzymany w śladzie istniejącego łącznika,

natomiast jest na nim wprowadzony ruch
jednokierunkowy – wyjazd z ul. Harcerzy
Września 1939 poprowadzony zatem jest do
ul. Armii Krajowej.
W związku z przebudową drogi zmieniono – do odwołania – lokalizację przystanku autobusowego „Piotrowice Fabryka
Maszyn” w kierunku Mikołowa, zmiana
polega na cofnięciu lokalizacji o ok. 80 m.
Ta przebudowa o wartości ponad 67 mln
zł zakończy się w drugiej połowie 2019 r.

Centrum przesiadkowe
– Brynów
Rozpoczyna się budowa kolejnego centrum
przesiadkowego. Od 6 sierpnia zamknięty dla
ruchu będzie odcinek ul. Jankego (łącznica ul.
Kościuszki z Rzepakową). Dodatkowo wyłączona z ruchu będzie część jednokierunkowej
jezdni ul. Kościuszki w kierunku centrum. Ruch
pojazdów na tym odcinku ul. Kościuszki poprowadzony zostanie pozostawionym lewym
pasem oraz dodatkowo pasem ruchu dla przeciwnego kierunku. W tym celu wykorzystany
zostanie istniejący przejazd tymczasowy poprzez pas rozdziału w ciągu ul. Kościuszki. Prace
rozpoczną się od wykonania muru oporowego
wzdłuż ul. Kościuszki. Wcześniej jednak wykonana zostanie przebudowa sieci. Przywrócenie
ruchu na ul. Kościuszki do stanu pierwotnego
nastąpi w maju 2019 r. (RED)

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT

„
Władze Katowic zdeterminowane, by utworzyć węzeł przesiadkowy „Podlesie
W Katowicach wcielana jest w życie od
dłuższego czasu idea transportu zrównoważonego – tj. takiego, który jest
przyjazny dla pieszych, kierowców, rowerzystów i osób korzystających z komunikacji publicznej.

W ramach tych działań w Katowicach powstaje
m.in. sieć węzłów przesiadkowych – tzw. Park&
Ride. Ich ideą jest możliwość dojechania do danego punktu np. rowerem lub samochodem,
zaparkowanie go, a następnie kontynuowanie
podróży pociągiem, tramwajem czy autobusem. – Takie rozwiązanie docelowo oznacza
zmniejszenie ruchu samochodowego, co wiąże
się z korzyściami dla mieszkańców, – takimi jak

mniejsza emisja spalin i hałasu, a także oszczędność czasu, ponieważ dojazd koleją z Podlesia do
centrum zajmuje tylko kilkanaście minut – mówi
Krystyna Siejna, przewodnicząca Rady Miasta.
Obecnie w Katowicach trwa budowa
czterech centrów przesiadkowych – na Zawodziu, Ligocie, w Brynowie i przy ul.
Sądowej w centrum miasta. Z węzła przesiadkowego „Ligota” mieszkańcy będą mogli korzystać już w IV kwartale tego roku,
natomiast trzy pozostałe zostaną oddane do
użytku pod koniec przyszłego roku. Łącznie
na te cztery inwestycje o wartości ponad 200
mln zł zostało pozyskanych aż 170 mln zł finansowania zewnętrznego.

Plany władz Katowic obejmują utworzenie kolejnych centrów przesiadkowych – m.in.
„Kostuchna”, na którym będzie się kończyć
nowa linia tramwajowa, a także „Podlesie”. W przypadku „Podlesia” rozpoczęły się już
nawet prace projektowe, niestety trzeba było
je w tym roku przerwać, gdyż PKP Polskie Linie Kolejowe oznajmiły, że na tych terenach
planują realizację swoich inwestycji.
– Jesteśmy zdeterminowani, by centrum
przesiadkowe „Podlesie” jednak powstało.
To inwestycja bardzo potrzebna mieszkańcom i dlatego na pewno ją zrealizujemy –
podkreśla Krystyna Siejna i dodaje, że miasto
prowadzi aktualnie analizy uwarunkowań

terenowych i technicznych dla budowy
tego węzła.
W ramach inwestycji planowane jest dostosowanie układu drogowego ul. Uniczowskiej
do funkcji przesiadkowych, wykonanie infrastruktury dla autobusów oraz budowa parkingu dla samochodów osobowych dla funkcji
Park&Ride wraz z niezbędnym zagospodarowaniem, w tym punktami zakupu biletów zapewniającymi również możliwość korzystania
ze Śląskiej Karty Usług Publicznych ŚKUP, zielenią urządzoną, małą architekturą, parkingami
dla rowerów. Jeszcze w tym roku miasto zleci
wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy węzła przesiadkowego „Podlesie”. (RED)
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REWITALIZACJA ZABYTKU

Życie wraca do Starego Dworca
Pierwszy obiekt Starego Dworca wybudowano w 1859 r. Jak czytamy w lokalnym programie rewitalizacji miasta, był to pierwszy
świecki, monumentalny budynek użyteczności publicznej wzniesiony w Katowicach.
Obecny kształt całego kompleksu to efekt kilkukrotnej rozbudowy i przebudowy, głównie na początku ub. wieku. Całość przestała
służyć podróżnym w 1972 r., kiedy dworzec
przeniesiono z ul. Dworcowej do nowego,
większego obiektu przy pl. Szewczyka. Po
zakończeniu służby na rzecz kolei przez kilkadziesiąt kolejnych lat stare zabudowania były
między innymi siedzibą klubów muzycznych,
komisariatu policji, sklepów, działały tu także
biura PKP.
Wartość architektoniczną i historyczną
obiektów przypieczętowano w 1975 r., kiedy
Stary Dworzec został wpisany do rejestru
zabytków. Mimo tego w ostatnich latach budynki podupadły, nie mając szczęścia do dobrego gospodarza. Los odwrócił się w 2015 r.,
kiedy za 7,48 mln zł nieruchomość nabył katowicki Opal Maksimum. Firma działa od 27
lat i specjalizuje się w adaptacji starych obiektów na potrzeby najemców biurowych czy
usługowych. Spółka realizuje też inwestycje mieszkaniowe.
Obecnie część dworcowych zabudowań
przechodzi renowację, pierwszy etap

FOT. A. WOLCZYŃSKA-ZMEŁTY

Przez dziesięciolecia był najważniejszym obiektem kolejowym miasta i przyczynił się do dynamicznego
rozwoju Katowic. W ostatnich latach
zapomniany, teraz ma szansę ponownie przyciągnąć mieszkańców, nie tylko
jako centrum biznesu, ale również miejsce spotkań.

Stary dworzec odzyskuje dawny blask

inwestycji będzie gotowy wczesną jesienią
br. Prace toczą się w budynkach pod numerami 2, 4 i 6. Roboty prowadzone są także
wewnątrz obiektu przy ul. Dworcowej 10,
jednak ta część inwestycji zostanie oddana do
użytkowania w późniejszym terminie.
Bez zaglądania do środka widać, że budynki przechodzą odnowę. W oczy rzuca
się nowy dach z ciemnopomarańczowej
dachówki oraz odświeżony kamień elewacyjny. Inwestor podkreśla, że cała rewitalizacja jest olbrzymim wyzwaniem. – Oprócz
wymiany pokrycia dachowego, stolarki
okiennej, instalacji czy stropów bardzo dużą
trudność sprawiło nam czyszczenie elewacji.

Niektóre jej fragmenty były bardzo zaniedbane. Musieliśmy korzystać z kilku sposobów czyszczenia, stosując je w zależności
od stopnia zabrudzeń. Dokonaliśmy też
odtworzeń w miejscach, gdzie na przestrzeni
lat wystąpiły ubytki – mówi Monika
Przybyłowska, dyrektor ds. rozwoju w Opal
Maksimum.
W pomieszczeniach, które są już gotowe,
na ścianach dominuje oryginalny materiał
wykorzystywany przy budowie dworca,
czyli cegła. – Ostateczny wygląd poszczególnych pomieszczeń będzie zależał od najemców. Nie sądzę jednak, aby ktokolwiek chciał
przykrywać tę piękną cegłę np. tynkiem

– stwierdza przedstawicielka inwestora.
Całość prac przebiega w konsultacji z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Całkowita powierzchnia użytkowa
Starego Dworca będzie znana dopiero po
zakończeniu modernizacji, gdyż w trakcie
prac na bieżąco podejmowane są decyzje
odnośnie do zmian w aranżacji poszczególnych pięter.
Pier wsze
f i r my
p ow i n ny
wprowadzić się do obiektu na przełomie
września i października br. Obecnie wiadomo, że będą to najemcy z branży
gastronomicznej i sektora bankowego.
Nowa powierzchnia w Starym Dworcu będzie
przeznaczona pod działalność usługową,
handlową, biurową i rozrywkową, a w przyszłości nie wyklucza się także utworzenia
części mieszkalnej czy hotelowej.
Rewitalizacja obejmuje jednak nie tylko remont budynków i wynajem na zasadach komercyjnych. Zgodnie z założeniami
projektu deweloper chce, aby w obiekcie
znalazło się również miejsce na realizację
ambicji mieszkańców. Na przełomie
2016 i 2017 r. Opal Maksimum prowadził
konsultacje społeczne, w ramach których
można było zgłaszać sugestie dotyczące
wykorzystania części przestrzeni Starego Dworca. Wiadomo, że ich efektem
były pomysły utworzenia klubu rozwoju
dzieci i młodzieży, jak również centrum
przedsiębiorczości. Proponowany zakres
działań to integracja lokalnych społeczności,
miejsce spotkań organizacji, warsztaty oraz
działania na rzecz aktywizacji zawodowej,
nauki przedsiębiorczości i przygotowania
okołozawodowego. (ZIT)

NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE
Nowe tramwaje
Tramwaje Śląskie kupią nowe, wieloczłonowe tramwaje, które wyprodukuje Pesa
Bydgoszcz. Zgodnie z zapisami umowy zamówienie podstawowe obejmuje dostawę
35 pojazdów, z czego 8 będzie dłuższych
(32 metrów) oraz 27 nieco krótszych (25
m). Dopuszcza się również opcjonalnie
zamówienie dodatkowo do 5 wagonów
krótszych. Tramwaje mają być wyposażone m.in. w klimatyzację przedziału pasażerskiego, gniazda USB do ładowania
urządzeń przenośnych, moduły wi-fi, monitoring, głosowy i wizualny system informacji pasażerskiej, ułatwienia dla osób
niepełnosprawnych i nowoczesny, energooszczędny napęd. W przeważającej części
wagony będą miały konstrukcję niskopodłogową. W tym zakresie Pesa zaoferowała
75 proc. niskiej podłogi w wagonach dłuższych i 65,5 proc. w wagonach krótszych.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem

pierwszy nowy pojazd ma trafić do przewoźnika w drugiej połowie 2019 r. Inwestycja o wartości blisko 272 mln zł jest
dofinansowana przez Unię Europejską.
Tramwaje Śląskie są spółką akcyjną, której udziały posiada 11 miast GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii. Najwięcej, bo
46 proc. wszystkich akcji mają Katowice.

Sztuczna inteligencja
z Katowic
Amerykańska firma Groupon podjęła decyzję o zwiększeniu zatrudnienia w katowickim oddziale. 100 osób znajdzie pracę
przy obsłudze klienta, zarządzaniu treścią w internecie czy tworzeniu rozwiązań programistycznych z zakresu sztucznej
inteligencji i automatyzacji procesów. Za
dwa ostatnie zadania będzie odpowiadał
zespół inżynierów. Opracowywana przez
nich technologia ma służyć zarówno

pracownikom, jak i klientom firmy, która na
co dzień oferuje usługi sprzedażowo-marketingowe w ramach platformy z zakupami
grupowymi. Spółka poszukuje osób z wyższym wykształceniem, znających języki
obce i zainteresowanych pracą w międzynarodowym otoczeniu. Aby pomieścić nową
kadrę, Groupon wynajął dodatkowe 1 tys.
m² powierzchni biurowej w Supersamie
przy ul. Skargi, gdzie działa od kwietnia
2017 r. W sumie firma zajmuje w budynku
3,3 tys. m².

Towarowe Pyrzowice
Katowice Airport rozwija infrastrukturę na
potrzeby transportu towarowego (cargo).
KTW są największym polskim regionalnym portem lotniczym w tym segmencie
przewozów. Jego rozwój zapewniają o największe światowe firmy kurierskie, które
mają w porcie swoje bazy i stąd obsługują

Polskę południową oraz wybrane rejony
północnych Czech i Słowacji. W maju 2016
r. do użytkowania oddany został nowy
terminal cargo o powierzchni 12 tys. m²
wraz z płytą postojową samolotów dla dwóch
maszyn o maksymalnej wielkości boeinga
757-200. Aktualnie trwa rozbudowa płyty
cargo na zachód o kolejne cztery stanowiska
dla samolotów wielkości airbusa A320 czy
boeinga 737. W ramach inwestycji powstanie
45 tys. m² nowej nawierzchni. Prace budowlane zakończą się w październiku br. W tym
roku rozpocznie się drugi etap tego projektu
– płyta postojowa cargo będzie powiększana
na wschód. Powstaną tam cztery nowe stanowiska dla samolotów o rozpiętości skrzydeł
do 36 metrów. Górnośląskie Towarzystwo
Lotnicze, które zarządza Katowice Airport,
analizuje także kwestie związane z budową
drugiego terminalu cargo. Jeszcze w tym
roku ma zostać podjęta ostateczna decyzja w tej sprawie. (ZIT)

10

www.katowice.eu

MIASTO

JAN ŚLĘŻYŃSKI - SENIOR Z WIELKIM SUKCESEM

S woimi medalami mógłby się podzielić z niejednym sportowcem, a i tak zostałoby mu tyle, żeby budzić zazdrość
wśród konkurentów. Profesor Jan Ślężyński pokazuje, że mistrzem Polski
można zostać w każdym wieku. Nawet
po osiemdziesiątce.
O jego sportowych wyczynach pisali i mówili
już chyba wszyscy. Jest gwiazdą gazet dla seniorów, zapraszano go do programów w telewizji
śniadaniowej, a o udział w jednym z odcinków zabiegał Kuba Wojewódzki. Prof. dr
hab. Jan Ślężyński, mieszkaniec Katowic, to
jeden z najpopularniejszych seniorów w Polsce. Swoimi życiem pokazuje, że chcieć to
móc, bo metryka nie ma żadnego znaczenia.
Tylko w latach 2012–2018 zdobył 49 medali
Mistrzostw Polski Masters – 20 złotych, 25
srebrnych i 4 brązowe. – Tych pozostałych
nie byłbym w stanie zliczyć – śmieje się profesor Ślężyński.
A gdy profesor przyjeżdża na zawody, jego rywale już wiedzą, że wygranie ich wcale nie będzie takie proste.
Co ciekawe, Jan Ślężyński nigdy nie
był zawodowym pływakiem. Całe życie był sportowcem i basen towarzyszył
mu od zawsze, ale wyłącznie w formie
rekreacyjnej.
– W młodości najważniejsza była dla
mnie gimnastyka. Trenowałem lekką atletykę, biegałem, podnosiłem ciężary oraz
startowałem w zawodach w pchnięciu kulą
– mówi profesor.
Pierwszy raz na słupku startowym stanął dopiero w 2012 roku, mając 81 lat. Był
to czysty przypadek – podkreśla. Zawody
odbywały się akurat w katowickiej AWF,
na której profesor przez lat 46 wykładał.
– Zobaczyłem plakat zawodów na korytarzu i zacząłem o nie wypytywać. No i postanowiłem wystartować. Wtedy pływałem
wyłącznie rekreacyjnie, a mimo to udało
się zdobyć trzy medale – dodaje. Dopiero
wówczas zaczęła się prawdziwa sportowa
przygoda. Pojawiły się systematyczne treningi, kolejne zawody i sukcesy nie tylko na
Mistrzostwach Polski Masters, ale i świata.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE.

Życie na medal

Jan Ślężyński ma na swoim koncie 49 medali Mistrzostw Polski Masters

Gdy profesor przyjeżdża
na zawody,
jego rywale
już wiedzą, że wygranie
ich wcale nie będzie
takie proste

– W młodości nawet nie marzyłem o tym, żeby wystartować w konkursie o takiej randze. Na Mistrzostwa Świata
Masters do Budapesztu w 2017 roku jechałem z nastawieniem, że czegoś się nauczę,
coś podpatrzę, wymienię się doświadczeniami z innymi zawodnikami. A udało
się zająć trzykrotnie 5. miejsca na świecie,
czyli zdobyć 3 medale – mówi profesor.

A przecież to nie koniec sukcesów. W 2016 roku Jan Ślężyński pobił
rekord Polski mastersów w pływaniu
na dystansie 1500 m stylem dowolnym.
– Często organizatorzy nie doceniają
zawodników, którzy są seniorami. Myślą, że nie jesteśmy w stanie przepłynąć nawet 50 m. Skracają dystanse lub
uniemożliwiają startowanie w kilku konkurencjach. A przecież wielu z nas ma wyśmienitą kondycję, nasz wiek metrykalny
nie ma większego znaczenia – podkreśla
Jan Ślężyński.
Dziadek nie może się zdziadzieć
O tym, że sport to zdrowie, nie trzeba chyba
nikogo przekonywać. A najlepszym przykładem tej tezy jest właśnie Jan Ślężyński, który
dzięki ćwiczeniom ruchowym uniknął operacji szyjnego odcinka kręgosłupa. Ale nie chodzi tutaj o pływanie, lecz o stanie na rękach.

– Wobec bolesności w szyjnym odcinku kręgosłupa w maju 2009 roku
udałem się do szpitala w Ligocie. Badanie tomograficzne wykazało zmiany
zwyrodnieniowe. Lekarz-neurochirurg
powiedział wówczas, że konieczna jest
operacja. We wrześniu miałem trafić
na stół. W międzyczasie systematycznie
stawałem na rękach. W trakcie stania
na rękach kręciłem głową i ciągnąłem
ją w stronę podłogi. Z dnia na dzień bolesności powoli ustępowały, aż w końcu
całkowicie zniknęły. W wakacje poszedłem jeszcze na dodatkowe konsultacje
neurochirurgiczne. Gdy powiedziałem
lekarzowi, że bóle kręgosłupa ustąpiły,
skierował mnie na kolejną tomografię.
Pokazała ona, że zmiany zwyrodnieniowe
dalej są, ale dzięki rozumnemu zachowaniu, dzięki ustawicznym elongacjom szyjnego odcinka kręgosłupa nastąpiło ich
przemieszczenie i ustąpiły uciski na nerwy
rdzeniowe. Dzięki temu operacja nie była
już potrzebna – dodaje profesor Ślężyński.
Stójki na rękach pozwoliły profesorowi nie tylko uniknąć skalpela, ale
także wpisać się do Księgi Rekordów
Guinnessa. W dniu 16 listopada 2001
roku, w wieku 70 lat, wykonał 201 stań na
rękach w ciągu 23 minut.
– Wyegzekwowanie czegoś pożytecznego zdrowotnie od siebie jest bardzo
ważne. Mam zestaw ćwiczeń, które wykonuję codziennie w domu. Powtarzanie
tych samych czynności fizycznych bardzo
dobrze na mnie oddziałuje – podkreśla
profesor i dodaje: – Dla mnie najważniejsze jest jednak ćwiczyć nie tylko ciało,
ale i umysł. A nasze sukcesy nie zależą
przecież wyłącznie od wieku, ale przede
wszystkim od naszych chęci, konsekwencji. Moja wnuczka Marzena, mając 4 lata,
wypowiedziała mądrą sentencję: „Można
zostać dziadkiem, ale nie wolno się zdziadzieć”. I ja się tego trzymam – dodaje Jan
Ślężyński.
(ALEKSANDRA WOLCZYŃSKA-ZMEŁTY,
MICHAŁ MALINA)

MIEJSKI SYSTEM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO

Dobre praktyki z Katowic
M iasto zostało docenione przez rzecznika praw obywatelskich wraz z Komisją
ds. Osób Starszych za realizację projektu„Sygnał Życia” poprzez wyróżnienie w III edycji konkursu „Złota Księga
Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego
Uczestnictwa Osób Starszych”.
Konkurs miał na celu promowanie wartościowych inicjatyw podejmowanych na rzecz
osób starszych. W uzasadnieniu komisja ekspertów napisała: „Przedsięwzięcie zostało

wyróżnione za prosty w realizacji sposób
wzmacniania poczucia bezpieczeństwa osób
starszych i usprawniania samego procesu
udzielania pomocy medycznej w nagłych sytuacjach [...] Przedsięwzięcie jest gotowym
wzorem, może być replikowane w innych
miejscach.”
„Sygnał życia” to system dedykowany
osobom niepełnosprawnym i seniorom,
którzy nie zawsze są w stanie porozumieć się z dyspozytorem przyjmującym

zgłoszenia o zagrożeniu zdrowia lub życia i wezwać pomoc.
System wymaga od uczestnika posiadania telefonu komórkowego lub stacjonarnego z przyciskami, w którym
zostanie zaprogramowany numer alarmowy. W sytuacji zagrożenia wystarczy
naciśnięcie jednego przycisku, a dyspozytor w Miejskim Centrum Ratownictwa
uzyska informacje o konieczności udzielenia pomocy oraz dane osoby zgłaszającej.

Aby zarejestrować się w systemie, należy złożyć wypełnioną ankietę w Kancelarii Urzędu Miasta lub wysłać pocztą
pod adresem Urzędu (ankieta dostępna na
www.katowice.eu, w MOPS i u pełnomocnika prezydenta ds. osób niepełnosprawnych w UM). Pracownicy socjalni MOPS
docierają również do miejsca zamieszkania
osób, które mają problem z wypełnieniem
ankiety lub jej złożeniem. System jest darmowy. (RED/MOPS)
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Terminy biesiad

DLA SENIORÓW

Rozmowy, tańce, hulanki…

8 sierpnia – Ośrodek Sportowy
„Podlesianka” MOSiR, ul. Sołtysia 25
(60 osób)
22 sierpnia – Zespół Szkół
i Placówek nr 2 – osiedle Tysiąclecia
FOT. S. RYBOK

Taniec pozwala dbać o kondycję fizyczną
i dobrą sylwetkę, czuć się młodo i – po prostu – daje radość. To jeden z najlepszych
sposób nawiązywania kontaktów towarzyskich. Wiedzą o tym seniorzy z Katowic,
którzy chodzą na katowickie senioriady.
Wspólna zabawa i integracja, spotkania z artystami oraz z ciekawymi gośćmi. Katowicki cykl
senioriad cieszy się wśród mieszkańców ogromną
popularnością. To przepis na świetne spotkanie w rodzinnej atmosferze. – Ta inicjatywa to
coś fantastycznego. My, seniorki, przynajmniej
wychodzimy z domu, nie zamykamy się. Jesteśmy
otwarte na wszystkich. Tu zawiera się przyjaźnie – mówi Anna Płuska, uczestniczka senioriady w MDK „Bogucice-Zawodzie”. – To jest
nam potrzebne. Zaczynam żyć. Nikt mi tu nie powie ,,bo jesteś za stara”. To jest w tym wspaniałe.
Nie siedźcie w domu, bo nie warto. Tu się zaczyna
życie po sześćdziesiątce – dodaje z uśmiechem.
Wtóruje jej Małgorzata Bednarczyk:
– Bardzo dobrze, że są organizowane takie
wydarzenia, przynajmniej seniorzy wychodzą z domu. Jestem tu już kolejny raz i bardzo mi się podoba. Spotkania trwają już
dwa lata i mają się bardzo dobrze. Niestety,
trudno jest zachęcić niektórych seniorów, ale
samotność i chęć porozmawiania z innymi
skłania ich do wyjścia do ludzi.
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30 sierpnia – Miejski Dom Kultury
„Zawodzie”, ul. Marcinkowskiego 13a
5 września – Miejski Dom Kultury
„Szopienice–Giszowiec”, ul. gen. J.Hallera 28
12 września – Zespół Szkół
i Placówek nr 1 – sala
gimnastyczna w budynku przy
ul. Paderewskiego 26
(szkoła od września opuszcza budynek
byłego Gimnazjum nr 5 )
19 września – Szkoła Podstawowa
nr 33, osiedle Witosa
10 października
– Miejski Dom Kultury „Południe”,
ul. Żeleńskiego 83 (50 osób)
17 października
– Miejski Dom Kultury „Dąb”, ul. Krzyżowa 1

Na seniorów czekają liczne konkursy,
zabawy taneczne, wspólny śpiew oraz szereg
innych atrakcji. Rezerwacji można dokonać
pod nr. tel. 725 249 150 oraz 530 106 730
lub e-mailowo na adres silesiaartprom1@
gmail.com – decyduje kolejność zgłoszeń.

24 października
– Ośrodek Sportowy „Podlesianka”
MOSiR, ul. Sołtysia 25 (60 osób)

Jak wygląda senioriada
– można podejrzeć,
korzystając
z filmiku ukrytego
pod kodem QR

7 listopada
– Miejski Dom Kultury „Dąb”, ul. Krzyżowa 1
5 grudnia – Miejski Dom Kultury
„Szopienice–Giszowiec”, ul. gen. J.Hallera 28

(KATARZYNA KOWALCZYK,
SYLWIA PISULA/RED)

CYKL SPOTKAŃ DLA SENIORÓW

SEZON SPORTOWY DLA SENIORÓW

G imnastyka, fit-ball, pilates, zajęcia
ogólnorozwojowe, nordic walking, tańce
latynoamerykańskie, joga, trening zdrowe plecy, aquaaerobic oraz wiele, wiele innych zajęć – to propozycje Urzędu
Miasta Katowice i Klubu Uczelnianego
AZS Uniwersytetu Śląskiego dla seniorów. Każdy znajdzie coś dla siebie!
Pamiętajmy, że osoby dbające o kondycję są zdrowsze i – sprawniejsze. Aktywność wydłuża życie i najzwyczajniej w świecie – daje przyjemność!
Propozycja AZS UŚ to 16 form aktywności 5 dni w tygodniu. Zajęcia odbywają się
na obiektach uniwersytetu, na basenach
i w salach gimnastycznych przy szkołach.
Szczegóły na stronie internetowej www.senior.katowice.pl
To nie koniec ciekawych propozycji. Do listopada seniorzy mogą brać
udział w bezpłatnych zajęciach ruchowych zaproponowanych przez Stowarzyszenie DOGMA oraz Urząd Miasta
Katowice. W ramach projektu „Czas aktywnych seniorów” do wyboru są m.in.
zajęcia profilaktyczno-kompensacyjne
– z elementami jogi, piltes, tai-chi, zajęcia
taneczno-ruchowe – zumba, zajęcia relaksacyjne (zdrowy kręgosłup, mindfulness).
Ponadto nordic walking oraz nowość

Jak nie paść ofiarą oszustwa „na wnuczka” lub
„na policjanta”? Jak zapobiegać niebezpieczeństwom związanym z wystąpieniem pożaru oraz
zaczadzenia? Dlaczego nie powinno się spalać
odpadów oraz wykorzystywać niedozwolonych paliw do ogrzania mieszkań? Jak załatwić
dodatek mieszkaniowy, energetyczny, zasiłek
pielęgnacyjny czy uczestnictwo w zajęciach
Dziennego Domu Pomocy Społecznej i innych? O tym wszystkim, a także o innych sprawach, które mogą zainteresować seniorów,
będzie można dowiedzieć się na specjalnych
spotkaniach – z przedstawicielami MOPS, policji, straży pożarnej. (JG)

FOT. STOW. DOGMA

Senior ćwiczeń się nie boi

Wszystko, co chcielibyście
wiedzieć o bezpieczeństwie,
ale boicie się zapytać

Trenerka – pani Patrycja Figołuszka oraz uczestnicy zajęć ruchowych, które odbyły się w Dziennym
Domu Pomocy Społecznej nr 3 przy ul. Tysiąclecia 45

– trening funkcjonalny BootCamp w grupie, odbywający się na świeżym powietrzu.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia pod nr. tel. 32
557 51 83, mailem: stowarzyszeniedogma@

gmail.pl lub w biurze projektu: Katowice, ul.

Raciborska 48 lok. 2. Szczegółowy program
zajęć – po sformowaniu grup – zostanie
umieszczony na stronie internetowej www.
dogma.org.pl. (JG)

20 sierpnia – Ośrodek Sportowy
„Podlesianka” MOSiR, ul. Sołtysia 25
– godz. 16.00,
6 września – Zespół Szkół i Placówek nr 2
– osiedle Tysiąclecia
– MDK ul. Tysiąclecia 5 – godz. 16.00,
17września – Zespół Szkół
i Placówek nr 1 – sale przedszkolne przy
ul. Paderewskiego 46 – godz. 17.00,
17 października – Miejski Dom Kultury
„Południe”, ul. Żeleńskiego 83
– godz. 13.00
25 października – Miejski Dom Kultury
„Dąb”, ul. Krzyżowa 1 – godz. 13.00.
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FOT. RADOSŁAW KAZIMIERCZAK

LATO w KATO
Propozycje spędzenia wolnego czasu

Kino pod chmurką
Dobre filmy na dużym ekranie, wygodne
leżaki i przyjaciele obok. Tak mogą wyglądać wakacyjne weekendy w Katowicach.
Wszystko to za sprawą Kina Letniego Antyradia, wyświetlającego obrazy w każdą
sobotę sierpnia na placu Sławika i Antalla. A co będzie można zobaczyć? Najlepsze filmy ostatnich lat. Program: 4 sierpnia
– „John Wick 2”, 11 sierpnia – „La la land”,
18 sierpnia – „Dzikie historie”, 25 sierpnia
– „Snajper”.

FOT. S. RYBOK

W Katowicach trwające lato wypełnione
jest muzyką, sportem i zabawą. W mieście p anuje prawdziwie wakacyjny klimat. Zaplanujmy spacer – może nordic walking w Dolinie Trzech Stawów?
Wyciągnijmy rower z piwnicy, rolki
albo hulajnogę. Ci, którzy tęsknią za
ciszą i zielenią, mogą przenieść się do
katowickich parków. Ci, którzy wolą
centrum, mogą przysiąść pod… palmami. Na rynku mogą też zatańczyć walca albo rozegrać partyjkę szachów. Duchową strawę można znaleźć w Letnim
Ogrodzie Teatralnym, na koncertach
promenadowych czy na Nikiszowcu,
gdzie powoli kończy się Art Naif Festiwal. Nie zabraknie też sportowych
wrażeń – a to za sprawą Tour de Pologne i najszybszych kolarzy z całego
świata.

któremu postindustrialne wnętrza Galerii Szyb Wilson zapełniają się kolorowymi
obrazami namalowanymi przez artystów
nieprofesjonalnych, potrwa do 10 sierpnia.
Wystawianych jest około 1500 prac (malarstwo, rzeźba, ceramika), przygotowanych przez ponad 300 artystów z 40 krajów.
Motywem przewodnim tej edycji jest Australia, która jest tyglem kulturowym. To
tam tradycje Zachodu stykają się z kulturą
Wschodu, a wszystko przeplata się z pierwotną kulturą aborygeńską.

Letni Ogród Teatralny

Potańcówki
pod palmami
Tańczyliście kiedyś tango pod palmami? Jeśli
nie wybieracie się w najbliższym czasie do
Argentyny, to i tak można to zrobić – w Katowicach! Zaczynamy od tanga i walca. Ale
wcale nie trzeba znać kroków! Bowiem każdy
może dołączyć do potańcówek na katowickim rynku. Odbywać się będą w okolicach
Sztucznej Rawy. W sierpniu rezerwujcie piątkowe wieczory w godzinach od 18 do 21.30.

Na miejscu będą instruktorzy tańca, którzy
nauczą pierwszych kroków. Potem można już
tańczyć do zachodu słońca, a nawet dłużej...

Sztuka naiwna
na Nikiszu
W Galerii Szyb Wilson trwa XI Art Naif Festiwal – Międzynarodowy Festiwal Sztuki
Naiwnej. Artyści ze wszystkich zakątków
świata uraczą nas kolorową i optymistyczną
sztuką nawiną. Cykliczne wydarzenie, dzięki

W tym roku wszyscy poszukujący zarówno duchowej uczty, jak i inteligentnej
rozrywki powinni pojawić się na spektaklach Letniego Ogrodu Teatralnego. LOT
funkcjonuje od 1998 roku i stał się trwałym fundamentem letniej rozrywki kulturalnej w Katowicach.

Koncerty
Promenadowe
Ci, którzy nie wyobrażają sobie spędzania
lata w centrum, powinni wybrać się na Koncerty Promenadowe zorganizowane przez
Katowice Miasto Ogrodów. Zaplanujcie
spacer alejami w parku Kościuszki. W niedzielne przedpołudnia korony drzew zaszumią muzyką.

www.katowice.eu
FOT. MATERIAŁY ORGANIZATORA
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sauna, solarium oraz hydromasaż. W wakacje z wodnych atrakcji skorzystamy też na kąpielisku Bugla przy ul. Żeliwnej. Mieszkańcy
mają tutaj do dyspozycji dwa głębokie baseny,
basen do nauki pływania, brodzik dla dzieci,
zjeżdżalnię, jacuzzi dla 70 osób, oraz kompleks
boisk do gry w siatkówkę i piłkę nożną plażową. Można tu też coś przekąsić. Oba baseny
czynne są od 10.00 do 18.00.

Rajd po dziecięce
marzenia

Rowerem przez miasto

Tour de Pologne

Ci, którzy tęsknią za ciszą i zielenią, mogą
przenieść się daleko od centrum miasta – np.
do katowickich parków i lasów. Ci, którzy
rowerów nie mają, mogą wypożyczyć dwa
kółka ze stacji rowerów miejskich rozsianych po całym mieście.
Dla tych trochę bardziej ambitnych
proponujemy, by zmierzyli się w zawodach – np. przygotowanym przez miasto
Katowice oraz Stowarzyszenie Akcja-Reakcja Kato BikeFestival, który odbędzie się
12 sierpnia.

Lato na katowickich
basenach
Gorące letnie dni najlepiej spędzić nad
wodą. W Katowicach do dyspozycji mamy baseny otwarte, które są idealnym pomysłem na
spędzenie wolnego czasu w mieście. Na Rolnej
wszyscy chętni mogą skorzystać z basenu głębokiego, brodzika dla dzieci oraz zjeżdżalni.
Na terenie obiektu znajdują się także siłownia,

m.in. dwutygodniowe kolonie w górach i nad
morzem, kursy doszkalające, sprzęt sportowy,
laptopy i wycieczki fakultatywne. Zeszłoroczna
zbiórka przyniosła aż 1,1 mln zł, a przez 12 lat
udało się uzbierać kwotę ponad mln 4,7 zł.
Ten rajd jest zdecydowanie połączeniem
przyjemnego z pożytecznym, a uczestnicy
twierdzą, że atmosfera na wyjeździe jest tak
fantastyczna, że nie pozwala im zrezygnować z wzięcia udziału w kolejnych edycjach.
Start 1 września.
Dlatego, jeśli nie macie planów na 1 września, to zapraszamy na start imprezy, która
odbędzie się pod katowickim Spodkiem. Tam
pożegnamy ponad 600 aut, które wyruszą na
rajd do Grecji.
Atmosfera zarówno na trasie, jak i w trakcie
startu pod Spodkiem jest fantastyczna.
Jak to wygląda na żywo?
Można się przekonać, klikając kod QR

Wakacyjna ciekawostka
Skręć w lewo. Trzymaj się prawej strony.
Możecie nie znać twarzy, ale z pewnością
znacie ten głos! Podczas wakacyjnych wypraw użytkownicy popularnej nawigacji
samochodowej słyszą podpowiedzi wypowiadane głosem dziennikarza radiowego
z Katowic – Jarosława Juszkiewicza.Udało
nam się przeprowadzić z nim krótką rozmowę – dostępna jest po wybraniu kodu QR
znajdującego się obok. 
(JG/AWZ)

FOT. ZŁOMBOL

FOT. S. RYBOK

OFF Festival

Tego lata nie tylko mistrzostwa świata w piłce
nożnej mobilizują kibiców w Katowicach.
Strefa kibica na rynku już zamknięta, ale za
to ducha sportowej rywalizacji do miasta
przywiozą kolarze w czasie Tour de Pologne,
który odbędzie się już 5 sierpnia. Zapraszamy
do kibicowania na trasie! W tym roku kolarze przejadą m.in. przez centrum miasta,
koło Spodka i Strefy Kultury oraz po raz
pierwszy przez zabytkowy Nikiszowiec.

Starymi samochodami pojadą z Katowic na
Półwysep Chalcydycki. To ponad 2,5 tys.
km. Brzmi jak czyste szaleństwo? Nie dla
uczestników rajdu Złombol!
12. edycja rajdu Złombol pobija kolejne rekordy! W ubiegłym roku na imprezę startująca z Katowic do Kraju Basków zgłosiło się 530
aut. W tym roku rajdowcy udają się w kierunku
Półwyspu Chalcydyckiego, a chęć uczestnictwa
zadeklarowało 620 aut.
A czym jest Złombol? To największa
zmotoryzowana impreza charytatywna na
świecie. Uczestnicy poruszają się autami zamysłu lub koncepcji komunistycznej w oddalone o około 2500 km miejsca, takie jak:
Nord Kapp, Sycylia, Tunezja, Monaco, Koło
Podbiegunowe, Passo dello Stelvio, Lloret de
Mar czy Loch Ness.
Sam pomysł wyjazdu starym i zmęczonym
autem „na wycieczkę” jest fajny, ale Złombol to
coś więcej. Organizatorzy oraz uczestnicy nie
czerpią z niej korzyści materialnych. Tu zasady są
proste:100% uzbieranej kwoty przeznaczone jest
dla dzieci z domów dziecka. Darczyńcy mogą
wykupić powierzchnię reklamową na samochodach od uczestników rajdu, wesprzeć zbiórkę na
Facebooku lub sprzedać coś na Allegro Charytatywnie na rzecz rajdu Złombol. Po zakończeniu
zbiórki robiony jest rekonesans potrzeb placówek w województwach śląskim i opolskim.
Przeprowadzane są rozmowy z podopiecznymi
nie tylko o ich potrzebach, ale i marzeniach.
Rezultatem poprzednich edycji rajdu były
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Miasto tętni życiem. Przyjazna przestrzeń,
która pobudza wszystkie zmysły, zachęca
do działania. Tego lata świat przybywa
do Katowic – na Off Festivalu wystąpią
gwiazdy muzyki alternatywnej z całego
świata, a wraz z nimi tłumy fanów, by w piknikowej atmosferze w Dolinie Trzech Stawów cieszyć się muzyką najwyższych lotów.

Okazja
do rozegrania partyjki
Wszyscy chętni będą mogli rozegrać partię
szachów na rynku. Ci, którzy nie czują się
jeszcze mistrzami szachowymi, będą mogli
nauczyć się podstaw gry oraz doszkolić pod
okiem fachowych trenerów. Wakacyjne
rozgrywki odbędą się 4 i 5 sierpnia na katowickim rynku. Podczas tego wydarzenia
będziemy mieli okazję na rozegranie partyjki z godnym przeciwnikiem!

Złombol 2017
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BUDŻET OBYWATELSKI

FOT. CHWILAWKADRZE.PL

Domki dla kotów wolno żyjących
– schronienie i bezpieczeństwo
W budżecie obywatelskim mieszkańcy – zarówno ci, którzy składają wnioski, jak i ci,
którzy potem głosują – wskazują to, co jest
dla nich ważne. W budżecie na 2018 rok pani
Agnieszka Drożyńska zaproponowała, by
pomóc wolno żyjącym kotom w Katowicach.

Wśród projektów ogólnomiejskich w ubiegłorocznym głosowaniu BO trzecie miejsce przypadło zadaniu o wartości 42 tys. zł,
polegającemu na budowie sieci domków dla
kotów wolno żyjących w dzielnicach Katowic. Na ten pomysł zagłosowało 6 346
mieszkańców. Wnioskodawczyni wskazała
miejsca w kilkunastu dzielnicach. Okazało
się, że nie we wszystkich wskazanych lokalizacjach bytują zwierzęta. Dlatego zachęcamy
karmicieli do odbioru domków i umieszczeniu ich w miejscach, gdzie z pewnością
będą przydatne.
Domki mogą odbierać mieszkańcy, którzy
opiekują się kotami wolno żyjącymi. Jednak
– pamiętajmy! – postawienie domku w takim
miejscu nie może budzić sprzeciwu pobliskich
mieszkańców i wymaga przede wszystkim
zgody posiadacza lub zarządcy terenu. Zgodnie z regulaminem domki można stawiać na
terenie, który jest własnością miasta Katowice, Skarbu Państwa, spółdzielni, wspólnoty
mieszkaniowej lub Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, a także na
terenie jednostek oświatowych lub placówek
opiekuńczych prowadzonych przez miasto.

O czystość w domkach oraz w ich pobliżu
ma dbać karmiciel, który nadzorowany będzie
przez stowarzyszenie lub fundację prozwierzęcą.
Domki do odbioru będę w drugiej połowie
sierpnia w miejskim schronisku dla bezdomnych
zwierząt przy ul. Milowickiej 1b.
Więcej informacji,
w tym o procedurze odbioru
i niezbędnych dokumentach
na stronie www.bo.katowice.eu

KONKURS

Maraton w Kolonii
czeka na katowickich biegaczy!
Zawody maratońskie w Kolonii są jedną z najważniejszych imprez biegowych w Europie. Nic dziwnego, bowiem
Rhein Energie Marathon Köln organizowany
jest od 1997 roku, bierze w nim udział ponad dwadzieścia tysięcy uczestników, a na
żywo wzdłuż trasy kibicuje mu blisko pół
miliona widzów. W dwudziestu dotychczasowych edycjach imprezy nie zabrakło również znaczących polskich akcentów, jakimi
były dwukrotne zwycięstwa Małgorzaty Sobańskiej (w 1998 i 2000 roku), triumf Elżbiety Jarosz (w 1999 roku) czy drugie miejsce Agnieszki Gortel przed pięcioma laty.

Są również co najmniej dwa powody, by w Kolonii nie zabrakło reprezentantów Katowic.
Po pierwsze dlatego, że jest to nasze miasto partnerskie, i to od 1991 roku. Po drugie

– bieganie staje się wśród mieszkańców coraz
popularniejsze, o czym najdobitniej świadczy
liczniejszy z roku na rok udział katowiczan w organizowanych tutaj imprezach biegowych.
Z myślą o nich Wydział Promocji Urzędu
Miasta przygotował konkurs „Biegam w zielonych Katowicach”, którego główną nagrodą
jest możliwość reprezentowania Katowic w Rhein Energie Marathon Köln, który
odbędzie się 7 października. Jest o co walczyć,
bowiem miasto deklaruje pokrycie kosztów
podróży, noclegu oraz przekazanie pakietu
startowego otrzymanego dzięki współpracy
partnerskiej od organizatorów wydarzenia.
Prestiżowym wyróżnieniem będzie również
możliwość bycia ambasadorem Katowic, poznanie innych biegaczy oraz spotkanie z burmistrzem Kolonii.

Koty wolno żyjące
są pożyteczne
„Zwierzęta wolno żyjące stanowią
dobro ogólnonarodowe i powinny
mieć zapewnione warunki
rozwoju i swobodnego bytu”
(art. 21 Ustawy o ochronie zwierząt)

Co trzeba zatem zrobić? Jak można wyczytać w regulaminie, zadanie konkursowe
polega na udokumentowaniu swojego najlepszego czasu indywidualnego w swojej
kategorii (kobiet lub mężczyzn) na trasie półmaratonu lub maratonu. Ponadto oczekiwane
jest nakręcenie maksymalnie dwuminutowego spotu pod hasłem „Biegam w zielonych
Katowicach”. Materiał filmowy powinien
nawiązywać do grudniowej konferencji klimatycznej COP24., a sam spot ma być prezentowany w Kolonii. Zrealizowany filmik
ma podkreślać walory Katowic jako miasta
pełnego zieleni, bogatego w lasy i parki. Konkurs jest dedykowany dla osób pełnoletnich,
posiadających doświadczenie czy osiągnięcia
biegowe na długich dystansach.
Warto więc postarać się o zwycięstwo i otworzyć sobie możliwości zmierzenia
się z własnymi możliwościami w towarzystwie tysięcy biegaczy z całego świata, którzy w październiku staną na starcie kolońskiego
maratonu. Konkurs potrwa do 12 sierpnia. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z warunkami, które są dostępne pod adresem www.
katowice.eu. Informacje można również pozyskać w Wydział Promocji Urzędu Miasta
(Rynek 13, na I piętrze, tel. 32 2593093). (UMK)

Do zwierząt wolno żyjących należy
zaliczyć dzikie koty żyjące w mieście.
Zwierzęta te żyją w sąsiedztwie człowieka, w piwnicach, ogrodach działkowych, opuszczonych posesjach.
Schronisko nie przyjmuje kotów
wolno żyjących. Zamknięcie i pozbawienie ich wolności jest równoznaczne ze
skazaniem ich na śmierć.
Myszy i inne gryzonie mają zakodowaną genetycznie zdolność do
ucieczki z miejsc, w których czują zapach
kota. Z powyższych powodów w miejscu,
gdzie bytują koty wolno żyjące, zmniejsza
się automatycznie ilość gryzoni.
Koty powinny być karmione o tej samej porze, najlepiej w godzinach najmniejszego ruchu. Zwierzęta karmić należy
wyłącznie przeznaczoną do tego karmą.
Niezbędne jest również zapewnienie zwierzętom stałego dostępu do czystej wody.
Niezachowanie czystości w takim
miejscu to jeden z kilku powodów nietolerancji innych mieszkańców dla kotów i jego
karmiciela.
Nie pozwól, by przez Twoje przyzwolenie na rozmnażanie rosła skala kociego
bólu i cierpienia. Każdy dorosły kot
przebywający pod Twoją opieką powinien
być wysterylizowany. Wysterylizowane
kotki i wykastrowane kocurki są silniejsze,
zdrowsze, nie zarażają się od siebie groźnymi chorobami, nie walczą.
Koty powinno się cyklicznie odrobaczać. Preparaty podawać można
wraz z karmą mokrą. Jeśli kot jest chory
– trzeba go złapać (jeśli pozwala na
to) i udać się z nim do przychodni. Jeśli
kot jest zupełnie dziki, należy skontaktować się z lekarzem weterynarii i poprosić
go o leki, które można podać zwierzęciu
wraz z jedzeniem. Jeśli podopieczny jest
po wypadku, np. komunikacyjnym, można
udać się z nim do lecznicy bądź zgłosić
ten fakt odpowiednim służbom.

MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

Książka
na telefon
W pierwszym półroczu tego roku w ramach akcji „Książka na telefon” bibliotekarze złożyli chorym i niepełnosprawnym czytelnikom około 800 wizyt.
„ Książka na telefon” to akcja prowadzona
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach we wszystkich filiach bibliotecznych od wielu lat. Adresowana jest do osób,
którym stan zdrowia nie pozwala na odwiedziny w bibliotece. Czytelnicy korzystający z takiej usługi telefonicznie zgłaszają
się do filii bibliotecznej i ustalają z pracownikiem biblioteki, jakie książki chcą wypożyczyć, uzgadniają również termin ich
dostarczenia.
Dane kontaktowe wszystkich filii MBP
w Katowicach można znaleźć na stronie:
mbp.katowice.pl/biblioteka. (MBP)

www.katowice.eu
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Żeby zrobić ten film,
trzeba się urodzić w Katowicach
FOT. S. RYBOK

Katowice...

... dla mnie zawsze „mała ojczyzna”, by użyć określenia Czesława
Miłosza. Terytorium, z którego się
wywodzę, w bardzo szerokim znaczeniu
tego słowa. To był i jest mój wewnętrzny
pejzaż. Nie jestem w stanie i nie chcę się z nim
rozstać. Wszystko widoczne jest w moich
filmach i tym, co pisałem. W „Angelusie” na przykład pojawiają się bardzo ważne
dla mnie obrazy z dzieciństwa. Tutaj,
za GIG-iem, w kierunku Bogucic, były
słynne „Alpy”... Z Koszutki żabi skok. I te
powstałe z hałd karłowate pagórki, miejsce
moich chłopięcych wypraw, rozrosły
się w wyobraźni w potężną przestrzeń. Rejon magiczny.

Zatrudnia pan wielu ludzi stąd.

Mieszkał pan na Koszutce?

Tak, na skrzyżowaniu Armii Czerwonej
i Róży Luksemburg. Gdy chodzi o „skrzyżowania”, to lepiej już chyba nie można...
(śmiech). Stąd wyruszałem z rówieśnikami
na eskapady po mieście, dzienne i wieczorne.
„Brigitte Bardot cudowna”, film, który
pan w tej chwili realizuje i w którego promocję – również na rynkach zagranicznych
– miasto Katowice silnie się zaangażowało, to kolejne wniknięcie w tutejszy pejzaż.
Ale najpierw była książka. Tytuł intrygujący i dość niesamowity: „Pielgrzymka do
grobu Brigitte Bardot Cudownej”.

To też jest tekst mocno autobiograficzny. Taka suma pewnych tropów, dojrzewania, pierwszych fascynacji, książka,
powiedziałbym, „grecka”! W tym sensie,
że obejmuje mitologię, która dzisiaj już zanika i staje się niewidzialna, ale kiedy byłem
nastolatkiem, było to bardzo silne. Chodzi
mi o początki kultury masowej. W końcu
idole tej kultury rozpłomieniali wyobraźnię
całego świata. Bez względu na to, czy
mieszkało się na Koszutce w Katowicach
czy na Manhattanie w Nowym Jorku,
„źródło” było to samo. I miało siłę mitu. Brigitte Bardot była kimś w rodzaju Afrodyty
ówczesnego świata, a Beatlesi nieomalże
Orfeuszami tamtych lat. Więc to jest
niewyobrażalna już w dzisiejszych czasach prostota i potęga pewnej mitologii, tak powszechni
byli jej bohaterowie. Teraz jest inaczej, bo gwiazdy rozpływają się w jakimś niebycie, nie za
bardzo kojarzymy te twarze, a jeżeli kojarzymy,
to właśnie z przeszłości. Ciągle ogromną siłę
oddziaływania mają np. Rolling Stonesi, do
tego stopnia, że pisze się do nich listy z prośbą,
żeby wzięli sprawy w swoje ręce w kwestiach...
politycznych. Wciąż błyszczy Paul McCartney, jeszcze parę nazwisk można by dorzucić.
Ale współcześni idole? Ich twarze zacierają się
albo upodabniają, co na jedno wychodzi, a nazwiska mylą bądź toną w powodzi wciąż nowych.
Więc to wszystko jest we mnie wciąż bardzo
silnie obecne. I domaga się opowiedzenia.

Jedno z najważniejszych zdań o istocie
kina wypowiedział kiedyś Eisenstein:
„W kinie nie można pokazać zwierzęcia.
Albo jest to świnia, albo koń”. Bo kino
ma konkret, staram się tego trzymać.
Żeby zrobić ten film, taki film, trzeba się
urodzić w Katowicach.

Lech Majewski – reżyser filmowy i teatralny, pisarz, poeta i malarz, członek Amerykańskiej
Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej

Opowiedzenia, czyli trawestacji, dotknięcia na
nowo tych wszystkich paradoksów, przenikań,
nieoczekiwanych przesłań.
Jakkolwiek by patrzeć, od początku
tej rozmowy mówimy o tęsknocie, trochę też o utracie. Zjawiska tyle dojmujące, ile nieostre. Ale w realizowanym filmie zostaną jakoś skonkretyzowane, właśnie Katowicami.

Akcja toczy się od lat 50. do początku 90.
Katowice są w centrum mej powieści, tego
filmu i w ogóle mnie samego i będę starał się
maksymalnie je pokazać, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z trudności odbudowania widoku
chociażby kina „Rialto”. To już inny klimat. Ja
oglądam teraz zdjęcia i pocztówki z katowickimi
neonami z lat 60. No niestety już nic z tego nie
ma. Dlatego próbujemy nawet zrekonstruować
miniatury tych neonów, żeby przynajmniej
odbijały się w szybach. Staramy się bardzo.
Ponieważ czytałem książkę, domyślam
się, jak dużą rolę będą odgrywać efekty specjalne.

No właśnie, tutaj praca trwa najdłużej. Nas
nie stać na budżet hollywoodzki, gdzie wynajmuje się np. dwa tysiące osób, które rozbijają
kadr po kadrze, robią tzw. rotoscopię, wycinają
postacie z tła itd. itp. Czyli koronkowa robota,
iście benedyktyńska, a my takich specjalistów

mamy zaledwie 50. To dlatego ta czynność
jest tak niezwykle czasochłonna. I teraz zbudowanie kadru, 24 klatki na sekundę, każda
klatka trochę inna, jak kamera się rusza, a w
każdej trzeba zakomponować rzeczywistość...
To mi bardzo przypomina średniowieczne
inkunabuły i żmudne iluminatorstwo, kiedy
patrzę na tych młodych najczęściej ludzi pochylonych w milczeniu nad ekranami komputerów.

Jakby pan przejrzał ekipy moich
filmów, to generalnie rzecz biorąc 90 procent ludzi jest stąd. Ja miałem mnóstwo
nacisków, żeby – kiedy pracuję w Polsce
– nakręcić coś poza Katowicami, ale
robię jednak wszystko, by nie opuszczać
Śląska, a szczególnie Katowic. Problem jedynie w tym, że na razie nie ma odpowiedniej infrastruktury do kręcenia, mimo
tradycji i wspaniałego potencjału, jaki
tu istnieje. Wierzę jednak mocno, że
władze miasta zdecydują się na wybudowanie hali zdjęciowej w Katowicach.
Zresztą jak rozmawiam z kolegami
reżyserami, to słyszę prawie zawsze, że
lubią i chcą przyjeżdżać na Śląsk, ponieważ
mają tu zwizualizowaną i zrytualizowaną
autentyczną tkankę miejską. Jest naprawdę
wyrazista, a nie „jakaś tam”. Mnóstwo bezcennych i unikalnych miejsc, taki Nikisz
albo kościół Garnizonowy... Moi przyjaciele
Holendrzy przyjeżdżają specjalnie, żeby go
fotografować, bo to jest, zdaje się, jedyny na
świecie kościół kubistyczny!

Uczennica
z Katowic z nagrodą

Na marginesie: coraz częściej słyszę i czytam, że w tym filmie być może pojawi się...
Ringo Starr. Trochę nierealne.

No ja jestem z nim umówiony, chociaż
jest teraz w dość kiepskim stanie zdrowotnym. Zobaczymy. Jeżeli się uda, to będziemy
bardzo szczęśliwi. Powtarzam, jesteśmy po
słowie. Wszystko zależy od tego, jak będzie
się czuł.
Wracając do filmu. Ten obraz podobnie jak powieść będzie zapewne labiryntem czasowym?

Książka, o ile pan pamięta, ma bardzo
dużo wątków. Żeby je przenieść na
ekran, musiałbym zrobić serial wieloodcinkowy, książkę trzeba było zatem
przetworzyć. Musiałem dokonać znacznych uproszczeń, z pożytkiem zresztą dla
obrazu filmowego, bo język filmu i język
literatury to są niewspółmierne rzeczy.

Nagrodzona I miejscem praca Julii Kierepko ze Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach – w kategorii praca plastyczna
(klasy IV – VI). Szkoła była organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Kocham Polskę”. Uczestnikami
konkursu byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Napłynęło 286
prac z 49 szkół z całej Polski. Celem trzeciej edycji konkursu było uczczenie 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs został objęty patronatem Prezydenta RP.
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MIASTO

MUZYCZNE ŚWIĘTOWANIE

FOT. M. RUTKOWSKI

Polska muzyka na urodzinach Katowic
Tomasz Organek przygotował z okazji
Urodzin Katowic wielki festiwal katowickiej i śląskiej muzyki. Polskie gwiazdy
wykonają nowe interpretacje utworów
m.in. Dżemu czy Paktofoniki

Najważniejszym wydarzeniem tegorocznych
obchodów Urodzin Miasta będzie koncert
Organek i przyjaciele w sobotę 8 września. W Strefie Kultury posłuchamy czołówki
polskiej sceny muzycznej. Pośród artystów zaproszonych przez Tomasza Organka – wokalistę, gitarzystę, autora piosenek i absolwenta
Akademii Muzycznej w Katowicach – znajdą
się m.in. Katarzyna Nosowska, raper Miuosh czy bluesmani Jan Gałach i Maciej Lipina.
Gości będzie o wiele więcej, a ich nazwiska
będziemy poznawać w kolejnych tygodniach.
Każdy z artystów przygotowuje
wraz z Organkiem jeden utwór znanego
zespołu lub artysty związanego z naszym
miastem lub regionem. Znane utwory w świeżych aranżacjach, nieoczywistych wykonaniach i zaskakujących wersjach. O tym jednak,
który z artystów zaśpiewa czyj utwór, dowiemy się dopiero na koncercie!
Muzyczna uczta w Strefie Kultury
8 września rozpocznie się już o godz. 15.00.
Jako pierwsze wystąpią młode, zdolne zespoły z projektu Dzielnica Brzmi Dobrze oraz
francuska grupa Bottle Next. Wstęp wolny.

6 września (czwartek), godz. 17.00, sala koncertowa KMO
Koncert Prezydenta Miasta dla Seniorów: Big Silesian Band Joachima
Krzyka

6 września (czwartek), godz. 19.30
Kinoteatr Rialto

Jef Neve (BE) & kwartet smyczkowy Piotra Steczka (biletowany)
Znakomity belgijski pianista i wybitny polski skrzypek we wspólnym,
autorskim projekcie specjalnie na Urodziny Miasta.

7 września (piątek), godz. 18.00, sala koncertowa NOSPR

Koncert dla mieszkańców (bezpłatne wejściówki w dystrybucji
od 21 sierpnia m. in. w siedzibie Katowice Miasto Ogrodów)
Piotr Sałajczyk – fortepian
Alexander Liebreich – dyrygent

8 września (sobota), od godz. 15.00, Strefa Kultury,
wstęp wolny

Ørganek i przyjaciele ze specjalnym projektem dedykowanym Katowicom
Support: Bottle Next (FR)
oraz zespoły projektu Dzielnica Brzmi Dobrze

9 września (niedziela), godz. 19.30
sala koncertowa KMO

(ŁUKA)

Więcej: miasto-ogrodow.eu

Urodziny Miasta Kocham Katowice 2018

Jedną z gwiazd Urodzin Miasta będzie Organek

Tin Men and the Telephone (NL) oraz Orkiestra Kameralna AUKSO
(biletowany)
Czy marzyliście kiedyś o poprowadzeniu orkiestry? To co powiecie na
możliwość pokierowania orkiestrą i triem jazzowym? Na tym koncercie
to możliwe, a nawet konieczne!

EDWARD ZYMAN – POETA, PUBLICYSTA, KRYTYK

Nie tylko w Katowicach, nie tylko na Śląsku
Po trzydziestu pięciu latach od swojego
wyjazdu do Kanady powrócił do Katowic
i na Śląsk Edward Zyman, poeta, prozaik,
krytyk literacki, publicysta i wydawca.

Powrót ów, ze względu na stan zdrowia pisarza niestety wirtualny jedynie, stał się możliwy dzięki konferencji naukowej, której
współorganizatorem jest Zakład Literatury
XX i XXI wieku na Uniwersytecie Śląskim.
Badacze i krytycy o ustalonej renomie (świetne
nazwiska! m.in. profesor Marian Kisiel, prof.
Janusz Pasterski, Magdalena Rabizo-Birek)
interpretowali tę twórczość, wnikając głęboko w konteksty, zatrzymując nad kondycją
emigranta oraz jej literackimi konsekwencjami.
Dla mnie to naukowe zdarzenie ma jednak inny
wymiar, bardziej osobisty i bardziej emocjonalny. Znaliśmy się z Zymanem i przyjaźnili
dość intensywnie. Na przełomie lat 70. i 80.
był znaną, bardzo energiczną postacią katowickiego środowiska literackiego, w wyd.
„Śląsk” publikował swoje wiersze, w prasie
zamieszczał felietony i recenzje, był inicjatorem niepokornych w owym czasie wystąpień
krytykujących nieruchawość i „bezzębność”

lokalnych twórców. Do jednej z tych akcji
wciągnął mnie (bez trudu), więc zamieściliśmy (I to gdzie? W „Trybunie Robotniczej”!)
dosyć rzutki i nieźle uargumentowany pamflet zatytułowany „Cisi nad wyraz nie wadzą
nikomu”. Rozpętała się burza. O to chodziło.
Napuszyły się i zabrały głos autorytety (m.in.
Wilhelm Szewczyk i Witold Nawrocki), po
czym Zyman wylądował w „mojej” Redakcji
Literackiej Polskiego Radia Katowice. To był
naprawdę gorący czas, przedsolidarnościowy,
ale obaj, póki co, robiliśmy wspólnie reportaże.
Mały czerwony fiacik Zymana przemierzał
setki kilometrów, kręciły się szpule naszych
magnetofonów, w głowach szumiało od pomysłów. Pozwolę sobie przypomnieć, że to
naszym dziełem były m.in. tak głośne wtedy
audycje, jak „Powiedz prawdę!” o toczącym
się w Dusseldorfie procesie niemieckich zbrodniarzy obozu w Majdanku, reportaż o legendarnym dyrektorze Teatru Śląskiego Marianie
Sobańskim (1889–1980) czy dźwiękowy dokument o ostatnich żyjących świadkach obrony
Wieży Spadochronowej. Ale żywiołem najistotniejszym dla mojego starszego kolegi miał

okazać się „Karnawał Solidarności”. Przewodził
jej dzielnie w radiu i nie tylko, brał udział w coraz liczniejszych wystąpieniach i protestach, a 13
grudnia jak wielu jemu podobnych został przewieziony na Lompy, potem do obozu w Uhercach. Późniejsze jego losy to już dola emigranta,
ale też prace w prasie i wydawnictwach kanadyjskiej Polonii. Nasz kontakt się urwał. Od
czasu do czasu dochodziły z daleka jakieś
blade echa „Zyman to, Zyman tamto”, ale czas
biegnie szybko, na katowickim firmamencie
pojawiały się nowe nazwiska i zjawiska, nowe
tomiki wierszy i nowe pamflety o nowych
„bezzębnych” twórcach. Głos zabierały nowe
pokolenia. I już, już wydawać by się mogło,
że ten 75-letni dzisiaj autor zostanie wraz ze
swoją twórczością totalnie zapomniany, że
jedynie wąskie grono „świadków” da jeszcze
radę odpowiedzieć na pytanie, kim Zyman
był, co napisał i jak się za-pisał w kulturalnym pejzażu Katowic, kiedy nagle – poważna naukowa konferencja... Skupiony,
mocny i przekonujący głos o niezbywalności
tej postaci i tego dorobku. Nie tylko w Katowicach, nie tylko na Śląsku.

666
Pozycję, status i rangę miasta buduje się
długo i cierpliwie. Buduje się latami. Najważniejsza w tym procesie jest dbałość o to, by
nie uronić żadnej wartości autentycznej, żeby
te zjawiska zapamiętywać i chronić, a czasem, po latach, odnajdywać.
Casus Edwarda Zymana potwierdza:
w naszym mieście tego typu troska towarzyszy wielu ludziom. Bez względu na
przynależność pokoleniową, estetyczne czy
polityczne poglądy.
(MACIEJ SZCZAWIŃSKI)

666
Objąć cię słowem chociażby na chwilę
na krótki moment jak rozbłysk świtu
gdy z nocą dzień się pojawia by mnożyć
zwątpienie, ale także radość i ufność
i gorycz i ból po stracie, przeżywanie
piękna co równie nieobjęte
jak ziemia.
EDWARD ZYMAN, „OBJĄĆ CIĘ SŁOWEM”

Informator
kulturalny
WYSTAWY – s. 19| KINO – s. 19 | TEATR – s. 20 | BIBLIOTEKI – s. 20 | MUZYKA – s. 20 | MDK – s. 21 | MUZEA – s. 22 | SPORT – s. 23

Stwórzmy razem
Galerię
Niepodległości
Zdjęcia z rodzinnego archiwum katowiczan staną się częścią pejzażu katowickich dzielnic! Dzielnicowa Galeria Niepodległości, stworzona z powiększonych
fotografii osób żyjących w mieście przed
stu laty, będzie częścią obchodów stulecia niepodległości Polski

LEGENDY ROCKA
NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI

L

egenda polskiego rocka w unikalnym projekcie z okazji 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
24 sierpnia na placu Sejmu Śląskiego
muzyka i historia Katowic oraz Górnego Śląska połączona w jedno, plenerowe widowisko.
Wstęp wolny!

Zespół SBB współtworzy historię polskiej muzyki rockowej. Trójka artystów:
Józef Skrzek, Apostolis Anthimos i Jerzy
Piotrowski grają razem z przerwami od
niemal 50 lat. Bez wątpienia należą również do największych innowatorów polskiego rocka. Nazwę SBB, początkowo
tłumaczoną jako Silesian Blues Band,

szybko zaczęli rozwijać na Szukaj, Burz,
Buduj. Konsekwentnie więc od kilku dekad burzą i budują nasze myślenie o muzyce. Nagrali już ponad 40 płyt, od lat 70.
Koncertują na całym świecie, w 2006 roku
występowali jako gość specjalny na polskich koncertach Deep Purple. Od 4 lat, po
długiej przerwie, SBB występuje ponownie w oryginalnym składzie z perkusistą
Jerzym Piotrowskim.
W takim też składzie usłyszymy ich na
plenerowym koncercie z okazji stulecia niepodległości Polski. Najwspanialsze utwory
SBB zabrzmią w wyjątkowym otoczeniu
– obok historycznego budynku Sejmu

Śląskiego. Towarzyszyć im będą wizualizacje oparte na archiwalnych materiałach prezentujących dawne Katowice. W ten sposób
słuchacze podwójnie zanurzą się w historii
– miasta i muzyki.

(ŁUKA)

Na koncert w ramach obchodów stulecia
niepodległości Polski zapraszamy
w piątek 24 sierpnia o godz. 19.30.
Wstęp wolny
(na miejscu ograniczona ilość miejsc
siedzących oraz miejsca stojące).

W tym roku świętujemy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji
instytucja Katowice Miasto Ogrodów zachęca
mieszkańców do podzielenia się zdjęciami z
rodzinnych archiwów. Instytucja szuka fotografii z lat 1918 – 1922, czyli czasu, gdy trwał
proces przyłączania Katowic i Górnego Śląska
do młodego państwa polskiego. Szczególnie
mile widziane są portrety ludzi, którzy brali
udział w tamtych wydarzeniach lub choćby
żyli w tamtym okresie.
– Do Dzielnicowej Galerii Niepodległości
szukamy przede wszystkim zdjęć zwyczajnych
mieszkańców Katowic, którzy mogli być aktorami, ale również tylko świadkami historycznych
wydarzeń sprzed stu lat. To wyjątkowa okazja,
aby przywrócić pamięć o nich – mówi Piotr Zaczkowski, dyrektor Katowice Miasto Ogrodów
– Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek.
Najciekawsze zdjęcia trafią do Dzielnicowej
Galerii Niepodległości. W kilku dzielnicach miasta (m.in.: Załęże, Dąb, Szopienice, Śródmieście)
zdjęcia z archiwów mieszkańców pojawią się
w oknach lub na murach domów i kamienic
jako wielkoformatowe wydruki. W ten sposób
przodkowie dzisiejszych katowiczan zostaną w
specjalny sposób uhonorowani, a ich podobizny staną się na wiele miesięcy częścią pejzażu
Katowic.
Za przykład może tu posłużyć galeria
zdjęć na budynku przy ul. Warszawskiej, naprzeciwko hotelu Senator, gdzie od 2015 roku
eksponowane są archiwalne zdjęcia zaprezentowane tam z okazji 150-lecia Katowic.
Na zdjęcia instytucja czeka do 2 września.
Mogą to być skany wysokiej rozdzielczości (wysłane na adres galerie@miasto-ogrodow.eu) lub
oryginalne odbitki. Z tymi ostatnimi można się
wybrać do siedziby Miasta Ogrodów przy placu
Sejmu Śląskiego, gdzie zdjęcia zostaną bezpiecznie zeskanowane i od razu zwrócone. (KMO)
Więcej o akcji na stronie
miasto-ogrodow.eu
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INFORMATOR

DATA

WYDARZENIE

GODZINA I MIEJSCE

ORGANIZATOR

DZIELNICA

1 lipca - 26 sierpnia

Letni Ogród Teatralny – spektakle w podcieniach KMO

3 - 5 sierpnia

OFF Festival – festiwal muzyki alternatywnej

godz. wg odrębnego harmonogramu
Dolina Trzech Stawów

Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609 03 02; off-festival.pl; impreza płatna

osiedle
Paderewskiego
- Muchowiec

3 sierpnia

#LOOK! Letni Osiedlowy Ośrodek Kultury
– kino plenerowe; Impreza z budżetu obywatelskiego

godz. 20.41; plac św. Herberta

Miejski Dom Kultury „Koszutka”; tel. 32 258 92 00

osiedle Witosa

3 sierpnia

Piotrowickie Koncerty Plenerowe – Magda Anioł i Adam
Szewczyk; Impreza w ramach inicjatywy lokalnej

godz. 19.30; teren przy Przedszkolu nr 84
ul. Szewska

Miejski Dom Kultury „Południe”; Filia „Piotrowice”; tel. 32 205 92 81; W razie niepogody
koncerty zostaną przeniesione do Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Jankego 160

4 - 5 sierpnia

II Wakacyjne Rozgrywki Szachowe; II etap

godz. 12.00–20.00; rynek

Wydział Promocji UMK oraz Jarmarki Śląskie

5 sierpnia

Koncerty Promenadowe „Od Bacha do Beatlesów”:
Zanim serca miłość złączy

godz. 11.00; park im. Tadeusza Kościuszki

Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609 03 02; W przypadku złej pogody koncert zostanie
przeniesiony do siedziby KMO przy pl. Sejmu Śląskiego 2 na godz. 11.30

5 sierpnia

Festyn – Lato pod Lipami

godz. 16.00; park na Giszowcu

Miejski Dom Kultury „Szopienice - Giszowiec”; tel. 32 256 84 53
oraz Stowarzyszenie Giszowiec

Giszowiec

5 sierpnia

Letnie kino „Pod chmurką”

godz. 21.00; seanse odbędą się na terenie
„Zielonego Zakątka” pomiędzy ul. J. Biniszkiewicza,
Styczniową i gen. H. Le Ronda

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

Dąbrówka Mała

7 sierpnia

O tym, jak Frędzelka i Wiercipiętka spotkały czapeczkę –
przedstawienie plenerowe Teatru Trip dla dzieci

godz. 17.00; Filia nr 28 MBP; ul. Uniczowska 36

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach; tel. 32 206 71 93

Podlesie

9 sierpnia

Przygody Misia Podróżnika – przedstawienie plenerowe
Teatru Duet dla dzieci

godz. 17.30; Filia nr 26 MBP; ul. Samsonowicza 27

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach; tel. 32 255 62 60

Murcki

10 sierpnia

#LOOK! Letni Osiedlowy Ośrodek Kultury
– kino plenerowe; Impreza z budżetu obywatelskiego

godz. 20.29; pl. św. Herberta

Miejski Dom Kultury „Koszutka”; tel. 32 258 92 00

10 sierpnia

Piotrowickie Koncerty Plenerowe
– Grzegorz Kapołka Trio

12 sierpnia

Koncerty Promenadowe „Od Bacha do Beatlesów”:
Akordeon od baroku do współczesności

godz. 11.00; park im. Tadeusza Kościuszki

Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609 03 02; W przypadku złej pogody koncert zostanie
przeniesiony do siedziby KMO przy pl. Sejmu Śląskiego 2 o godz. 11.30

12 sierpnia

Festyn – Lato pod Lipami

godz. 16.00; park w Giszowcu

Miejski Dom Kultury „Szopienice−Giszowiec”
tel. 32 256 84 53; oraz Stowarzyszenie Giszowiec

12 sierpnia

Letnie kino „Pod chmurką”

godz. 21.00; seanse odbędą się na terenie
„Zielonego Zakątka” pomiędzy ul. J. Biniszkiewicza,
Styczniową i gen. H. Le Ronda

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

14 sierpnia

Na tropie afery – gdzie podziały się litery?
– przedstawienie plenerowe Teatru Maska dla dzieci

godz. 17.00; Filia nr 28 MBP;
ul. Uniczowska 36

Miejska Biblioteka Publiczna; tel. 32 206 71 93

17 sierpnia

#LOOK! Letni Osiedlowy Ośrodek Kultury
- kino plenerowe; Impreza z budżetu obywatelskiego

godz. 20.16; plac św. Herberta

Miejski Dom Kultury „Koszutka”; tel. 32 258 92 00

godz. 19.30; ul. Żurawia 41

Miejski Dom Kultury „Południe”; filia „Piotrowice”; tel. 32 205 92 83; W razie niepogody
koncerty zostaną przeniesione do Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Jankego 160

17 sierpnia

godz. wg odrębnego harmonogramu
pl. Sejmu Śląskiego 2

Impreza w ramach inicjatywy lokalnej

Impreza ogólnomiejska

Piotrowice-Ochojec
impreza ogólnomiejska
Brynów część wschodnia
- osiedle Zgrzebnioka

Osiedle Witosa

Miejski Dom Kultury „Południe”; Filia „Piotrowice”; tel. 32 205 92 82
godz. 19.30; ul. Radockiego 152

Impreza w ramach inicjatywy lokalnej

Piotrowickie Koncerty Plenerowe – Wienowo Duet

Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609 03 02; 2018.letniogrodteatralny.pl/;
impreza płatna

W razie niepogody koncerty zostaną przeniesione do Szkoły Podstawowej nr 28
przy ul. Jankego 160

Piotrowice-Ochojec
Brynów część wschodnia
– osiedle Zgrzebnioka
Giszowiec
Dąbrówka Mała
Podlesie
osiedle Witosa
Piotrowice-Ochojec

18 sierpnia

„Muzyka marzeń na Zadolu” – Orkiestra Śląskich Kameralistów;
Impreza z budżetu obywatelskiego

godz. 17.00; park Zadole; ul. Wczasowa 15

Miejski Dom Kultury „Ligota”; tel. 32 252 32 34, 604 988 657

18 sierpnia

Silesia a cappella; Cantores Minores Wratislavienses

godz. 18.00; aula Biblioteki Śląskiej
ul. Francuska 12

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”; tel. 32 219 33 44

19 sierpnia

Koncerty Promenadowe „Od Bacha do Beatlesów”:
Kabaret Starszych Panów. Przeboje wszech czasów
śpiewa Artur Gotz

godz. 11.00; park im. Tadeusza Kościuszki

Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609 03 02; W przypadku złej pogody koncert zostanie
przeniesiony do siedziby KMO przy pl. Sejmu Śląskiego 2 o godz. 11.30

23 sierpnia

Wilk i zając w mieście
- przedstawienie plenerowe Teatru Duet dla dzieci

godz. 16.00; filia nr 26 MBP
ul. Samsonowicza 27

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach; tel. 32 255 62 60

24 - 26
sierpnia

IX Edycja Jarmarku Staroci - Wehikuł czasu

godz. 12.00–20.00; rynek

Wydział Promocji UMK; oraz Jarmarki Śląskie

impreza ogólnomiejska

24 sierpnia

Koncert SBB z okazji 100-lecia niepodległości

godz. 19.00; pl. Sejmu Śląskiego

Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609 03 02

impreza ogólnomiejska

24 sierpnia

Piotrowickie Koncerty Plenerowe – Śpiewająca Dzielnica;
Impreza w ramach inicjatywy lokalnej

godz. 19.30; ul. Radockiego 152

Miejski Dom Kultury „Południe”; Filia „Piotrowice”; tel. 32 205 92 84; W razie niepogody
koncerty zostaną przeniesione do Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Jankego 160

Piotrowice-Ochojec

25 sierpnia

Biesiadowanie na Borkach

godz. 16.00; Osiedle Borki; ul. Borki

MOPS Katowice; tel. 32 250 47 71

Szopienice-Burowiec

25 sierpnia
25 sierpnia

Festyn
„Muzyka marzeń na Zadolu” – Krzysztof Krawczyk
Impreza z budżetu obywatelskiego

godz. 15.00; plac przy Szkole Podstawowej nr 58
al. Bolesława Krzywoustego 11

Miejski Dom Kultury „Koszutka”; tel. 32 258 92 00

godz. 17.00; Park Zadole; ul. Wczasowa 15

Miejski Dom Kultury „Ligota”; tel. 32 252 32 34, 604 988 657

Ligota-Panewniki
Śródmieście
Brynów część wschodnia
– osiedle Zgrzebnioka
Murcki

osiedle Tysiąclecia
Ligota-Panewniki

26 sierpnia

Dzielnicogranie

godz. 16.00; pl. Wyzwolenia

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

26 sierpnia

Koncerty Promenadowe„Od Bacha do Beatlesów”:
Tu gdzie czas się zatrzymał – muzyka korzeni. Koncert finałowy

godz. 17.00; park im. Tadeusza Kościuszki

Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609 03 02; W przypadku złej pogody koncert
zostanie przeniesiony do siedziby KMO przy pl. Sejmu Śląskiego 2

26 sierpnia

„Krawiec Niteczka” – spektakl grany w ramach Letniego
Ogrodu Teatralnego

godz. 15.00; podcienia Miasta Ogrodów
pl. Sejmu Śląskiego 2

Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” tel. 32 253 79 26

26 sierpnia

Dębowa Scena 2018; Impreza z budżetu obywatelskiego

godz. 11.00; ul. Krzyżowa 1

Miejski Dom Kultury „Koszutka”; filia „Dąb”; tel. 608 549 089; obowiązują bezpłatne wejściówki

26 sierpnia

Dzielnico!granie

godz.19.20; plac przy kościele parafii Matki Boskiej
Piekarskiej; ul. Ułańska 13

Miejski Dom Kultury „Koszutka”; filia „Dąb”; tel. 608 549 089

26 sierpnia

Silesia a cappella; Zespół Wokalny Contento Core

godz. 19.00; kościół pw. św. Józefa Robotnika
ul. Mikusińskiego 8

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”; tel. 32 219 33 44

Wełnowiec–Józefowiec

30 sierpnia
- 2 września

Rynek Smaków

godz. 12.00–22.00; rynek

Wydział Promocji UMK; oraz SK Foodtruck

impreza ogólnomiejska

30 sierpnia
- 2 września

IV Dni Zawodzia

1 września godz. 15.00; festyn; ul. Marcinkowskiego 13a;
2 września godz. 17.00; koncert poprzedzony mszą
św. w kościele parafii pw. Opatrzności Bożej; ul. 1 Maja 52

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” dział „Zawodzie”; tel. 32 255 32 44

31 sierpnia

#LOOK! Letni Osiedlowy Ośrodek Kultury - kino plenerowe; Impreza z budżetu obywatelskiego

godz. 19.48; pl. św. Herberta

Miejski Dom Kultury „Koszutka”; tel. 32 258 92 00

Janów-Nikiszowiec
Brynów część wschodnia
– osiedle Zgrzebnioka
Śródmieście
Dąb
osiedle Tysiąclecia

Zawodzie
osiedle Witosa

www.katowice.eu

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

PREMIERY:
od 3 sierpnia

„Neapol spowity tajemnicą”
(reż. Ferzan Özpetek, Włochy, 2018)
„Nieposłuszne”
(reż. Sebastián Lelio, Irlandia,
USA, Wielka Brytania, 2018)
Zdjęcia z rodzinnego archiwum katowiczan stworzą Galerię Niepodległości

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

FESTIWALE
OFF Festival Katowice 2018
3–5 sierpnia, Dolina Trzech Stawów
13. edycja kultowego festiwalu, który od 2010 roku gości w Katowicach. Podczas trzech festiwalowych dni
wystąpią m.in. Charlotte Gainsbourg, Grizzly Bear, Jon
Hopkins Live, Ariel Pink, Aurora, John Maus, Turbonegro, Kult gra „Spokojnie”, Bishop Nehru, legendarny
Afrojax, Adam Strug, Wojciech Bąkowski, Panieneczki,
Oh Why?

AKCJA SPOŁECZNA
Dzielnicowa Galeria Niepodległości
Zdjęcia z rodzinnego archiwum mogą stać się częścią
pejzażu Waszej dzielnicy! W tym roku świętujemy
100-lecie niepodległości Polski. Z tej okazji zapraszamy mieszkańców Katowic do podzielenia się z nami
zdjęciami ze swojego rodzinnego archiwum. Szukamy
fotografii z lat 1918–1922, czyli czasu, gdy trwał proces przyłączania Katowic i Górnego Śląska do młodego
państwa polskiego. Na zdjęcia czekamy do 2 września.
Regulamin akcji na miasto-ogrodow.eu.

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

Zanim serca miłość złączy
5 sierpnia
W programie pieśni polskie (S. Moniuszko, F. Chopin,
T. Szeligowski, M. Karłowicz, I. Paderewski) w wykonaniu

Edyty Nowickiej (sopran), Aliaksandra Bardasau (baryton),
Jakuba Czekierdy (fortepian).

Akordeon od baroku
do współczesności
12 sierpnia
W programie kompozycje J.S. Bacha, A. Chaczaturiana,
M. Musorgskiego, W. Zołotariewa i A. Piazzolli w wykonaniu „Warszawskiego Duetu Akordeonowego”.

Kabaret Starszych Panów.
Przeboje wszech czasów
19 sierpnia
W programie przeboje Kabaretu Starszych Panów w wykonaniu Artura Gotza (wokal), Dawida Ludkiewicza (instrumenty klawiszowe), Łukasza Jerzykowskiego (gitara basowa).

Koncert finałowy: tu gdzie czas
się zatrzymał – muzyka korzeni
26 sierpnia, godz. 17.00
W programie kompozycje inspirowane kulturą żydowską, bałkańską, Bliskiego Wschodu oraz Jewish Gipsy w wykonaniu zespołu Legend of Kazimierz.

SBB na stulecie niepodległości
24 sierpnia, godz. 19.30, plac Sejmu Śląskiego
Muzyczne widowisko plenerowe na placu Sejmu Śląskiego z autorskim programem dedykowanym 100.
rocznicy odzyskania niepodległości, poruszającym także
wątki powstańcze, w aranżacji i wykonaniu legendarnej
formacji SBB i jej założyciela Józefa Skrzeka.

WYSTAWY
wtorek – niedziela, godz. 11.00–19.00

Jean-Marc Dublé, Michał
Justycki: „Art Postal”
Galeria Engram. Wystawa do 26 sierpnia

„Balcan Electrique”
do 2 września, Galeria Miasta Ogrodów
Wystawa zbiorowa współczesnej fotografii bałkańskiej:
Dejan Kalezic (Czarnogóra), Milica Mrvic (Serbia), Ksenija Spanec (Chorwacja), Ivana Tomanovic (Serbia),
Milan Zivkovic (Serbia).

„Dzielnica Dobrze Zaprojektowana”
do 9 września, Galeria 5

Wystawa pokonkursowa, prezentująca prace studentów,
biorących udział w konkursie na projekt okładki płytowej
oraz identyfikacji wizualnej zespołów działających pod
skrzydłami projektu Dzielnica Brzmi Dobrze.

GUTEK FILM

Katowice Miasto Ogrodów

Sergiusz Sachno, ,,Aktorzy’’
do 9 września, Galeria Pusta
Wystawa fotografii portretowej aktorów teatralnych.

Sylwia Woźniczka, „Wejście WPKiW”
do 28 sierpnia, Galeria Pojedyncza

Dziwny pejzaż i nieruchome manekiny
z cyklu wystawienniczego
„5 razy Future Artist”
do 30 września, Ściana Sztuki Dziecka
\Wernisaż: 12 sierpnia, po Grządce Teatralnej 20. Letniego Ogrodu Teatralnego. Wystawa

„LATO W MIEŚCIE”
Muzyczne kalambury
Turnusy: 27–31 sierpnia
Warsztaty dla dzieci i młodzieży z maestro Zdzichem.
Zapisy: tel. 693 358 371

Dziwny pejzaż
i nieruchome manekiny
6 –10 sierpnia, godz. 10.00–12.00,
Pokój Sztuki Dziecka
Warsztaty projektowe Future Artist dla grup i dzieci zgłaszanych indywidualnie dedykowane twórczości Kazimierza Mikulskiego z okazji 100. rocznicy urodzin artysty

Kadr z filmu
„Człowiek, który zabił Don Kichota”

od 10 sierpnia

„Człowiek, który zabił Don Kichota”
(reż. Terry Giliam,
Hiszpania, Protugalia,
Wielka Brytania, 2018)
„Rodziny się nie wybiera”
(reż. Dany Boon, Francja, 2018)
od 17 sierpnia

„Do zobaczenia w zaświatach”
(reż. Albert Dupontel,
Francja, 2018)
od 24 sierpnia

Zapisy: tel. 609 687 401

„Pod ciemnymi gwiazdami”
(reż. Michael Pearce,
Wielka Brytania, 2018)

Rodzinne Matinée

„Juliet Naked” (USA, 2018)

11 i 18 sierpnia, godz. 11, KMO (sala 211)
Muzyczne poranki z muzyką klasyczną i rozrywkową,
którym towarzyszą gry, zabawy, konkursy i działania
edukacyjno-animacyjne.

Wycieczki regionalne
11 i 25 sierpnia
Cykl bezpłatnych sobotnich wycieczek pod hasłem „Śląsko-zagłębiowskie szwendania okoliczne”. Informacje:
pawel.graja@miasto-ogrodow.eu

od 31 sierpnia

„Tajemnica Silver Lake”
(reż. David Robert
Mitchell, USA, 2018)
„L’apartion”
(reż. Xavier Giannoli,
Francja, 2018)

20

www.katowice.eu

INFORMATOR

Teatr Korez

Biblioteka Śląska

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

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

LETNI OGRÓD TEATRALNY
W SIERPNIU

plac Rady Europy 1

Mrożona papuga
4 sierpnia, godz. 21.00
Teatr Korez, Katowice

Znów na zamku w Bajaderze
5 sierpnia, godz. 15.00
Teatr CoNieco, Białystok

Polska 120
11 sierpnia, godz. 21.00
Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych

Piotruś Pan
12 sierpnia, godz. 15.00
Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych

Noc w wielkim mieście
Jazz Band Młynarski – Masecki
– koncert
12 sierpnia, godz. 20.00

Seks w życiu kobiety
18 sierpnia, godz. 21.00

Od 1 sierpnia do 1 września br.
biblioteka będzie nieczynna
dla czytelników
Potwierdzanie kart obiegowych oraz zwroty wypożyczonych książek będą realizowane od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00–15.00 – wejście od ul. Damrota.
Jednocześnie informujemy, iż Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej 12 będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00.
Czytelnia Działu Integracyjno-Biblioterapeutycznego przy ul. Ligonia 7 będzie nieczynna.

ul. Francuska 12

Zwiedzanie Gabinetu
Alfreda Szklarskiego
2–31 sierpnia
Oprowadzenia kuratorskie po gabinecie odbywają
się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Pokaz Sztuki Par
– Irena Imańska i Witold Stypa
do 14 września
Cykl wystaw w Galerii Intymnej poświęcony twórczości artystek i artystów działających na Śląsku.

Teatr Gudejko, Warszawa

Kukułeczka
19 sierpnia, godz. 15.00
TeatRyle, Poznań

Zahipnotyzuj mnie – piosenki
Zygmunta Koniecznego
19 sierpnia, godz. 20.00
Teatr Ludowy, Kraków

Kolacja dla głupca
25 sierpnia, godz. 21.00
Wrocławski Teatr Komedia, Wrocław

Krawiec Niteczka
26 sierpnia, godz. 15.00
Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum, Katowice

WYSTAWY:
Zakazane obrazy & Świat Venus
4 sierpnia–14 września
Galeria Teatru Korez
(Uwaga! Wystawa tylko dla osób dorosłych)

Future artist. Dziwny pejzaż
i nieruchome manekiny

ul. Ligonia 7

Konwersatorium Biblioteki
Śląskiej – cykl zajęć dla seniorów

E-learningowe kursy językowe oraz specjalistyczne –
Biblioteka Śląska udostępnia sprzęt komputerowy, dzięki któremu uczestnicy mogą samodzielnie, korzystając
z multimediów zamieszczonych na platformie e-learningowej, doskonalić umiejętności lingwistyczne (języki:
angielski, niemiecki, włoski i francuski), poznawać tajniki fotografii i trenować pamięć. Zajęcia odbywają się
w każdy poniedziałek w godzinach 8.00–15.00.

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

Plenerowe przedstawienia
teatralne dla dzieci
Filia nr 26, ul. Samsonowicza 27, Murcki

Przygody Misia Podróżnika
– Teatr Duet
9 sierpnia, godz. 17.30

12 sierpnia–30 września

Wilk i zając w mieście – Teatr Duet

Galeria Ściana Sztuki Dziecka

23 sierpnia, godz. 16.00

Filia nr 28, ul. Uniczowska 28, Podlesie

O tym, jak Frędzelka
i Wiercipiętka spotkały
czapeczkę – Teatr Trip
7 sierpnia, godz. 17.00

Przygody Misia Podróżnika
– Teatr Duet
9 sierpnia, godz. 16.00

Instytut Promocji
i Upowszechniania Muzyki
„Silesia”
pl. Sejmu Śląskiego 2
pokój 20
tel. 32 258 90 49
e-mail: ipium@silesia.art.pl
www.silesia.art.pl

Na tropie afery – gdzie podziały
się litery? – Teatr Maska
14 sierpnia, godz. 17.00

Wilk i zając w mieście – Teatr Duet
23 sierpnia, godz. 17.30

WYSTAWY:
Mapy. Obrazkowa podróż po lądach,
morzach i kulturach świata
od 1 sierpnia do 7 września,
Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Bogucice
Wystawa ilustracji Aleksandry i Daniela Mizielińskich.

Z aniołem w tle

SILESIA A CAPPELLA
Cantores Minores
Wratislavienses
18 sierpnia, godz. 18.00,
aula Biblioteki Śląskiej, ul. Francuska 12
Joanna Karpeta – fortepian, Marian Czerski – recytator, Piotr Karpeta – dyrygent, Alicja Przytuła –
prowadzenie koncertu.
W programie: Józef Świder – suita „Podróż Pana
Cogito” na recytatora, głosy solowe, chór mieszany i fortepian do słów Zbigniewa Herberta.

Wystawa prac artystki ludowej Sonii Włodarczyk.

Przed Międzynarodowym
Konkursem Muzycznym
im. Karola Szymanowskiego

Pola Nadziei 2018

21 sierpnia, godz. 17.00, Biblioteka Śląska

od 6 do 31 sierpnia, Filia nr 30,
ul. Rybnicka 11, Śródmieście

Ewa Tracz – sopran, Justyna Bujak – sopran, Rok-

Wystawa prac konkursowych uczestników warsztatów w ramach akcji „Pola Nadziei 2018” Hospicjum św. Franciszka w Katowicach.

– fortepian, Grażyna Brewińska – prowadzenie

Fantastyczna akcja

ni, F. Liszt, W. Lutosławski, K. Szymanowski.

od 1 do 31 sierpnia, Filia nr 19,
ul. Obrońców Westerplatte 10, Szopienice

sana Wardenga – mezzosopran, Grzegorz Biegas
koncertu.
W programie: S. Rachmaninow, V. Bellini, G. Pucci-

Miłośnicy fantastyki i s.f. znają doskonale Filię nr 30
w Śródmieściu (nie mylić ze Śródziemiem;) To właśnie
tam znajduje się Oddział Literatury Fantastycznonaukowej o bardzo bogatym, wciąż uzupełnianym o nowości,
zbiorze. Wielu naszych czytelników chętnie wspiera
działalność Biblioteki, ofiarowując nam w darach książki, które następnie wcielamy do księgozbioru. Filia nr 30
prowadzi Fantastyczną Akcję, w ramach której chętnie
przyjmuje książki science fiction oraz fantastykę. Jeśli
ktoś z Państwa chciałby obdarować F30 tytułem z ww.
gatunków literackich, będziemy bardzo wdzięczni ;-)

26 sierpnia, godz. 19.00, kościół pw. św.
Józefa Robotnika, ul. Mikusińskiego 8

W jaki sposób można przekazać książki? Wcale nie
trzeba jechać specjalnie do Filii nr 30. Mogą Państwo zostawić egzemplarze, które chcecie podarować Bibliotece, w którejkolwiek z naszych filii.

W repertuarze koncertu znajdą się utwory: H.M.

„Lato z książką 2018”

Akcja dedykowana młodym miłośnikom książek,
która ma ponaddwudziestoletnią tradycję. W czasie
wolnym od zajęć szkolnych, młodzi czytelnicy uczestniczą w bibliotece w rozlicznych warsztatach artystyczno-literackich, warsztatach muzycznych, zajęciach
parateatralnych, sesjach czytelniczych (wspólnym
czytaniu), podchodach literackich, grach literackich,
spotkaniach autorskich, spacerach miejskich powiązanych z ważnymi miejscami kulturalnymi. „Lato z książką” to ponad 200 spotkań z książką, które odbywają
się każdorazowo w prawie dwudziestu filiach bibliotecznych, w tym w bibliotece szpitalnej. W ramach działań
współpracujemy z instytucjami kultury na terenie aglomeracji śląskiej, wydawnictwami książkowymi i firmami, dla których kultura i czytanie mają znaczenie.

do 30 sierpnia, wtorki, środy, czwartki

SILESIA A CAPPELLA

Zespół wokalny Contento Core
Maria Piotrowska-Bogalecka – dyrygent, Aleksandra Rudzka-Kurdyś – prowadzenie koncertu.
Góreckiego, A. Robaka, G.G, Gorczyckiego oraz L.
Viadany, H. Purcella.

Przed Międzynarodowym
Konkursem Muzycznym
im. Karola Szymanowskiego
30 sierpnia, godz. 18.00, Muzeum
Archidiecezjalne
Tymoteusz Bies – fortepian, Michał Dziewior – fortepian, Aleksandra Konieczna – prowadzenie koncertu.
W programie utwory: K. Szymanowskiego, F. Chopina, S. Rachmaninowa.
NA KONCERTY WSTĘP WOLNY
Pełny kalendarz koncertów dostępny w biurze Si-

Szczegóły na www.mbp.katowice.pl

lesii i na www.silesia.art.pl

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

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

Bezpłatne zajęcia i warsztaty
prowadzone przez instruktorów

AKCJA
„LATO W MIEŚCIE 2018”

1, 7 sierpnia, godz. 10.00–14.00

„Kolorowe wspomnienia”

Zajęcia plastyczne, rękodzieła artystycznego,
warsztaty fortepianowe.

do 31 sierpnia

2, 9 sierpnia, godz. 10.00–14.00

Wystawa prac dziecięcych w Galerii „Antrakt”.

Zajęcia plastyczne, rękodzieła artystycznego,
warsztaty z emisji głosu.

Turniej Skata o Puchar Lata
2, 9, 16, 23 i 30 sierpnia, godz. 16.00

3 sierpnia, godz. 10.00–14.00

Letnie kino „Pod chmurką”

Warsztaty plastyczne, warsztaty gry na pianinie
oraz teatralne.

5 i 12 sierpnia, godz. 21.00,
Dąbrówka Mała, teren „Zielonego Zakątka”

Dzielnico!granie na Nikiszowcu
Koncert Orkiestry Dętej „Katowice” pod dyr. Stefana Łebka oraz występ zespołu mażoretek Akcent
działającego przy MDK „Ligota”.

26 sierpnia, godz. 16.00,
plac Wyzwolenia
ul. obr. Westerplatte 10, Filia nr 1
tel. 32 256 99 7721

Wakacyjny Turniej
Gry w Piłkarzyki
8–9 sierpnia, godz. 11.00

„Budujemy średniowieczny zamek”
21–22 sierpnia, godz. 11.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci.

„W świecie naszej wyobraźni”
23–31 sierpnia
Wystawa prac plastycznych dzieci.

Plac Pod Lipami, Filia nr 2
tel. 32 206 46 42

BAJTLE W AKCJI
Warsztaty fotografii analogowej
2 sierpnia, godz. 11.00

„Lato Pod Lipami”
5, 12 sierpnia, godz. 16.00
W programie m.in. Strefa Bajtla, Strefa Relaksu,
spektakle i warsztaty dla dzieci

„Wyrzeźbić Giszowiec”
1 − 31 sierpnia
Wystawa ceramicznych, giszowieckich domków.

MDK „Południe”
ul. Boya-Żeleńskiego 83
tel. 32 209 47 72
e-mail: mdk@mdkpoludnie.com
www.mdkpoludnie.com
ul. gen. Jankego 136
tel. 32 205 92 81

Magda Anioł i Adam Szewczyk
3 sierpnia, godz. 19.30,
ul. Szewska (przy Przedszkolu nr 84)
Magda Anioł – jedna z najbardziej rozpoznawalnych
wokalistek polskiej sceny CCM.

Grzegorz Kapołka Trio
10 sierpnia, godz. 19.30,
ul. Radockiego 152 (tereny zielone)
Grzegorz Kapołka, śląski gitarzysta bluesowy.
Od ponad 30 lat współpracuje z Irkiem Dudkiem,
grał w legendarnej formacji Young Power.

Minikurs, podstawy fotografii, zajęcia praktyczne.

Wienowo Duet

Ceramiczne wariacje

17 sierpnia, godz. 19.30,
ul. Żurawia 41 (plac zabaw)

9 sierpnia, godz. 11.00
Tworzenie małych form ceramicznych.

Mali artyści w rozmiarze XXL
16 sierpnia, godz. 11.00
Wielkoformatowa rzeźba i malarstwo w przestrzeni parku.

Nudelkule, gromy w bule!
23 sierpnia, godz. 11.00

6 sierpnia, godz. 10.00–14.00

Muzyka marzeń na Zadolu

Zespół tworzą dwaj muzycy, na co dzień członkowie zespołu Turnioki. Usłyszymy standardy jazzowe, muzykę klasyczną i evergreeny.

Śpiewająca dzielnica.
Turystycznie
24 sierpnia, godz. 19.30,
ul. Radockiego 152 (tereny zielone)
Zapraszamy do wspólnego muzykowania. Przynieście
gitary, akordeony, harmonijki ustne, skrzypce, saksofony.

ul. P. Kołodzieja 42
tel. 32 353 68 16

AKCJA „LATO W MIEŚCIE”
Wakacyjna spartakiada

Zajęcia muzyczno-instrumentalne, plastyczne i rękodzieła artystycznego.

10 sierpnia, godz. 10.00–14.00
Zajęcia plastyczne, rękodzieła artystycznego,
warsztaty gry na pianinie.

16, 17, 20, 21 sierpnia, godz. 10.00–13.00

1 sierpnia, godz. 10.00–13.00

Zajęcia umuzykalniająco-wokalne oraz edukacyjno-regionalne.

Piknik na Dolince

22 sierpnia, godz. 10.00–13.00,
16.00–18.00

24 sierpnia, godz. 10.00–13.00

Warsztaty „Rowerem do szkoły”

Zajęcia umuzykalniająco-wokalne, edukacyjno-regionalne oraz popołudniowe warsztaty tańca mażoretkowego.

1 września, godz. 10.00–13.00

23 sierpnia, godz. 10.00–13.00

ul. P. Stellera 4
tel. 32 202 97 67

AKCJA „LATO W MIEŚCIE”
Warsztaty robotyki
poniedziałki, godz. 10.00–13.00

Zajęcia sportowe
z elementami karate
wtorki, godz. 10.00–13.00

Warsztaty ekoartystyczne
9, 23, 30 sierpnia, godz. 10.00–13.00
ul. Sołtysia 25
tel. 32 201 50 10

Katowicka Senioriada
8 sierpnia, godz. 16.00
Cykl biesiad dla seniorów z drobnym poczęstunkiem oraz występami zaproszonych gości. Impreza
bezpłatna. Obowiązują zapisy: tel. 725 249 150 lub
530 106 730.

Zajęcia umuzykalniająco-wokalne, edukacyjno-regionalne, warsztaty gry na pianinie i keyboardzie
oraz warsztaty emisji głosu (10.00–12.00).

24 sierpnia, godz. 10.00–13.00,
16.00–18.00
Warsztaty gry na pianinie i keyboardzie (10.00–
13.00) oraz z emisji głosu (10.00–12.00) i popołudniowe warsztaty tańca mażoretkowego.

25 sierpnia, godz. 11.00,
Stadion „Rozwoju” w Katowicach-Brynowie
Festyn Rodzinny. Współorganizacja ze Stowarzyszeniem Kultury Sportowej.

26 sierpnia, Katowice-Nikiszowiec
Występ mażoretek Akcent na Nikiszowcu w ramach
zadania Dzielnico!granie.

27, 28, 30 sierpnia, godz. 10.00–13.00
Warsztaty gry na pianinie i keyboardzie
(10.00–13.00), warsztaty emisji głosu (10.00–12.00).

29, 31 sierpnia, godz. 10.00–13.00,
16.00–18.00
Warsztaty gry na pianinie i keyboardzie
(10.00–13.00), warsztaty emisji głosu (10.00–12.00)
i popołudniowe warsztaty tańca mażoretkowego.

20 sierpnia, godz. 16.00

CYKL
„MUZYKA MARZEŃ NA ZADOLU”

Spotkanie z policją oraz strażnikami miejskimi, którzy doradzą, jak będąc seniorem, nie stać się ofiarą
przestępcy i bezpiecznie poruszać się po mieście.

„Muzyka marzeń na Zadolu” – koncert muzyki filmowej, klasycznej w wykonaniu Orkiestry Śląskich

Bezpieczny senior
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Kameralistów z gościnnym występem Barbory Jiraskowej z Czech.

rykiem, quizy i konkursy, historyczny spacer po

18 sierpnia, godz. 17.00,
Amfiteatr w parku Zadole

związane z patriotyzmem narodowym i lokalnym

„Muzyka marzeń na Zadolu” – koncert Krzysztofa
Krawczyka wraz z zespołem.

wstańczego na Górze św. Anny, do Kopalni Guido

25 sierpnia, godz. 17.00,
Amfiteatr w parku Zadole

nikarskie, muzyczne oraz animacje.

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

AKCJA „LATO W MIEŚCIE”
„Powrót do przeszłości”
1–10 sierpnia, poniedziałek, środa, piątek
godz. 10.00–14.00.

Katowicach, cotygodniowe wycieczki w miejsca
na Pustynię Błędowską, do Muzeum Czynu Pow Zabrzu oraz rozmaite warsztaty twórcze, dzienSzczegółowy program znajduje się na
mdkkoszutka.pl, w zakładce Filii Dąb.
środy i piątki od 1 do 10 sierpnia.
Obowiązują zapisy.

Karius i Baktus
26 sierpnia, godz. 11.00, wstęp wolny
Spektakl dla rodzin z dziećmi w wyk. Teatru „Rabcio
z Rabki”.

Dzielnico!granie
26 sierpnia, parafia Matki Boskiej Piekarskiej,
ul. Ułańska 13, Tysiąclecie Górne, godz. 19.20,
wstęp wolny
Wstępy Górniczej Orkiestry Dętej KHW KWK

3 sierpnia

Mierzwińskiego.

„Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

W programie zajęcia muzealne plenerowe i w zabytkowych obiektach.

6 sierpnia

Powrót do przeszłości. Lata 90.

„Kolorowe czasopismo” – tworzenie kolaży z gazet,
„Zagrajmy w twistera” – warsztaty.

8 sierpnia

„Murcki-Staszic” z Katowic pod dyr. Grzegorza

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. Marcinkowskiego 13a

Koszutkowe rozgrywki sportowe
Zajęcia sportowe.

10 sierpnia

Wyjazd do Parku Tradycji
w Siemianowicach Śląskich

W programie zwiedzanie z przewodnikiem.

24 sierpnia

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

Warsztaty artystyczne w ramach
akcji „Lato w mieście 2018”
30 lipca–17 sierpnia
(zajęcia w poniedziałki, środy, piątki),
godz. 10.00, sala widowiskowa
Zapraszamy dzieci szkoły podstawowej na bez-

ul. Szafranka 9; tel. 32 256 18 10

„Z dziejów Katowic”
– wystawa stała

Prowadzenie red. Maciej Szczawiński, godz. 17.00

do 12 sierpnia
Wystawa ukazuje 50 prac artysty, które przedstawiamy w 50. rocznicę jego śmierci. To zaledwie
ułamek z bogatego dorobku malarza. Nieprzypadkowo wystawę pokazujemy w Katowicach. To
właśnie tu, kiedy Nikifor był już znanym artystą,
tworzyła się Grupa Janowska. Niektórzy ze śląskich
malarzy nieprofesjonalnych wzorowali się nawet na
nim, zazdrościli mu sławy i wystaw, zastanawiali
się, jak to się stało, że Nikifor jest tak popularny.
„Nasza” Grupa Janowska i krynicki Nikifor mają ze
sobą wiele wspólnego.

ul. Rymarska 4

„Wokół mistrzów Grupy Janowskiej”
– wystawa stała

„Woda i mydło najlepsze bielidło.
W pralni i maglu na Nikiszowcu”
– wystawa stała
ul. Kopernika 11

„Muzeum Barbary i Stanisława
Ptaków” – wystawa stała
Galeria Pod 11:

stronie www.mdkbogucice-zawodzie.pl.

Katowicka Senioriada

„Sceniczne kreacje. KOSTIUM”
do 15 września

„Niezwykłe zdjęcie”

Stowarzyszeniem Silesia ArtProm.

9 sierpnia, godz. 11.00–15.00

Obowiązują wejściówki.

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

Skrzat Zaszybek zaprasza dzieci w wieku od 6 do
12 lat. W programie zabawy i zajęcia integracyjne,
warsztaty edukacyjno-animacyjne oraz historyczne
ze specjalistą z Muzeum Powstań Śląskich i histo-

Szczegóły pod nr. tel. 725 249 150
lub 530 106 730.

IV DNI ZAWODZIA
30 sierpnia–2 września, sale i ogród MDK
Już po raz czwarty zapraszamy na święto dzielnicy Zawodzie, które odbędzie się w formie Dni Zawodzia. Świętowanie rozpoczniemy 30 sierpnia.

ul. Kościuszki 47

WYSTAWY:

„Ostrawa przemysłowa i liryczna”
przedłużona do 31 sierpnia

Wakacyjne inspiracje – światło,
kolor, papier
7 sierpnia, godz. 12.00
Warsztaty plastyczne.

Pocztówkowe wspomnienie
na koniec wakacji
28 sierpnia, godz. 12.00
Warsztaty graficzne.

„U nos w doma na Nikiszu”
– wystawa stała

Kolejna z biesiad dla seniorów organizowana ze

„Wielcy małej ojczyzny”

W stałej ofercie: warsztaty dla dzieci i młodzieży,
„Szalony Kapelusznik” – warsztaty plastyczne,
„Mały kostiumograf”, lekcja muzealna „Teatr od
kulis”.

od 12 do 18 sierpnia,
finisaż 22 sierpnia, godz. 17.00

25 sierpnia, godz. 14.30–21.00,
plac przy SP 58 ul. B. Krzywoustego 11

AKCJA „LATO W MIEŚCIE”

„Z Gliwic do Paryża – Wojtek Pszoniak”

Nikifor. Samotność w Krynicy

30 sierpnia, godz. 15.00, sala widowiskowa

ul. Krzyżowa 1

29 sierpnia, godz. 13.00

Moniki Juroszek-Koc,
„Pod światło”

Festyn na Tysiącleciu
W programie: animacje dla dzieci (szczudlarz, malowanie twarzy, modelowanie balonów), stoiska
tematyczne, koncerty zespołów: muzyki irlandzkiej
Aisling Trio; Ramolsi; Dwie Korony; Ted Nemeth,
strefa gastronomiczna.

„Gliwickie lata Tadeusza Różewicza”

„W kamienicy mieszczańskiej”
– wystawa stała

płatne warsztaty wakacyjne. Szczegóły i zapisy na

Klub Poetycki

22 sierpnia, godz. 13.00

Warsztaty bezpłatne, odbywać się będą w poniedziałki,

Obowiązują zapisy w sekretariacie. Udział bezpłatny z wyjątkiem wyjść i wycieczek.

Powrót do przeszłości. Lata 80.

Muzeum Historii Katowic

Przegląd filmów Krzysztofa
Korwina-Piotrowskiego
1 sierpnia, godz. 13.00
„Warszawa Jana Nowaka-Jeziorańskiego”

W programie m.in.: gry i zabawy, konkursy, koncerty,

8 sierpnia,

dmuchańce, warsztaty i wiele niespodzianek. Szcze-

godz. 13.00 „Kinderlager Pogrzebin”

góły na plakatach i na stronie internetowej MDK.

godz. 14.00 „Śląskie kobiety – polskie twierdze”
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MŁODZI SPORTOWCY

Jako pierwsi nowy sezon rozpoczęli piłkarze GKS-u Katowice, którzy na boisko wrócili już w lipcu. W trakcie letniej przerwy w drużynie zaszło wiele
zmian. W kadrze pojawiło się kilkunastu
nowych zawodników, w tym zarówno gracze z doświadczeniem z boisk Ekstraklasy, jak i młodzi, dla których to pierwszy kontakt z grą na poziomie pierwszej
ligi. W sierpniu na Bukowej GieKSa rozegra trzy starcia. Na początek derbowy
pojedynek z GKS-em Tychy, następnie
spotkanie z Wigrami Suwałki i na koniec
starcie z beniaminkiem GKS-em Jastrzębie. Z tym zespołem ostatni raz rywalizowaliśmy 10 lat temu.

W czerwcu na obiektach sportowych
Szkoły Podstawowej nr 27 i 56 odbył
się Ogólnopolski Finał Igrzysk Dzieci r.
2005 w koszykówce chłopców. Do Katowic
przyjechało 16 najlepszych szkół z wszystkich województw, aby wyłonić mistrza Polski w kategorii Szkół Podstawowych.

Pracę kontynuuje żeńska drużyna, która zakończyła obóz przygotowawczy i jest na
ostatniej prostej przed startem Ekstraligi. Zespół w trakcie letniej przerwy wzmocniło kilka
młodzieżowych reprezentantek Polski oraz zawodniczki z ekstraligowym doświadczeniem.
To będzie pierwszy sezon GieKSy na najwyższym poziomie rozgrywek. W sierpniu piłkarki
czekają dwa starcia domowe, na otwarcie sezonu z Mitechem Żywiec w pierwszą sobotę
miesiąca, a następnie z AZS-em PWSZ Wałbrzych. Zespół mecze ligowe będzie rozgrywał
na boisku Ośrodka Sportowego Podlesianka.
Trwa budowa hokejowej GieKSy na
sezon 2018/19. W ostatnim czasie hitem transferowym w Polskiej Hokej Lidze było pozyskanie przez wicemistrzów
Polski Grzegorza Pasiuta. Jeden z najlepszych polskich napastników jest wychowankiem KTH Krynica, a ostatnie dwa
sezony spędził w lidze białoruskiej, reprezentując zespół HK Noman Grodno. Na
swoim koncie ma pięć tytułów mistrza Polski oraz jeden Puchar i Superpuchar Polski. Z drużyną z Grodna dwukrotnie sięgał

FOT. GIEKSA

Nowe zmagania GieKSy

Koszykarskie
sukcesy uczniów

NAJPIERW KATOWICE, POTEM REPREZENTACJA
Nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski został Jerzy Brzęczek. To postać
świetnie znana w Katowicach. Brzęczek reprezentował barwy GKS-u jako zawodnik w sezonie
1994/1995. W piętnastu meczach strzelił trzy bramki, a GieKSa w najwyższej klasie
rozgrywkowej zajęła wtedy 3. miejsce. Powrócił do Katowic we wrześniu 2015 roku jako
szkoleniowiec GKS-u i pracował na Bukowej do maja 2017 roku. Co ciekawe, poprzednik
Brzęczka, czyli Adam Nawałka także w swoim trenerskim dorobku miał pracę w GieKSie.
Nowemu selekcjonerowi gratulujemy i życzymy powodzenia.

po mistrzostwo Białorusi, a w 2016 roku
zdobył również krajowy puchar. Ponadto
do GKS-u dołączyli: Michał Kieler, Szwed
Kevin Lindskoug, Finowie Janne Laakkonen i Eetu Heikkinen oraz Patryk Jóźwik,
który jest wychowankiem GieKSy.
Po przerwie wakacyjnej do pracy wracają siatkarze GKS-u Katowice. Podopieczni Piotra Gruszki w pierwszych
dniach sierpnia przejdą kompleksowe badania, a następnie będą przygotowywali
się na katowickich obiektach. Oprócz zajęć
na siłowni oraz w hali sztab szkoleniowy

zaplanował treningi m.in. na stadionie Akademii Wychowania Fizycznego. W dniach
20–31 sierpnia nasz zespół ma zaplanowany obóz w Kielnarowej, który zakończy
się pierwszą kontrolną grą z Asseco Resovią
Rzeszów. Wrzesień będzie tradycyjnie poświęcony na treningi oraz sparingi przed
startem PlusLigi. Nasza drużyna weźmie
udział w turniejach m.in. we Włoszczowie
oraz Legnicy, a także w szopienickiej hali.
GieKSa rozpocznie sezon 2018/19 13 października od starcia z Indykpolem AZS Olsztyn na własnym parkiecie. (GKS)

Impreza była organizowana przez UKS SP 27
Katowice oraz Szkolny Związek Sportowy. Nasze miasto było reprezentowane przez Szkołę
Podstawową nr 27, która wygrała wcześniejszą
rywalizację w województwie śląskim.
Przez trzy dni igrzysk rozegrano prawie
50 spotkań. Katowicki zespół z meczu na
mecz grał coraz lepiej, w półfinale SP nr 27
zmierzyła się z Łańcutem, zespołem upatrywanym jako kandydat nr 1 do mistrzostwa.
Początek meczu nie był zbyt obiecujący, natomiast z czasem gospodarze zagrali bardzo
ambitnie i zdecydowanie wygrali, zapewniając sobie miejsce na podium.
Reprezentanci SP 27 zagrali z chłopakami z SP nr 10 ze Słupska. Od pierwszych minut jednak goście narzucili ogromne tempo. Po
1 kwarcie osiągnęli 20 punktów przewagi. Obraz nie zmieniał się na lepsze dla Katowic. Przed
4 kwartą Słupsk grał pewnie i miał 25 punktów przewagi. Jednak gospodarze nie poddali
się. Przez kolejne 6 minut odrobili 20 punktów i byli bardzo blisko sprawienia sensacji.
Ostatecznie wygrał Słupsk 56-49.
Drugie miejsce w kraju dla SP 27 z Katowic
to ogromny sukces. W opinii głównego organizatora imprezy – Artura Mikruty – były to
bardzo udane zawody oraz świetna promocja
koszykówki. Skład zwycięskiej drużyny: Mateusz Frąc, Kajetan Kuczawski, Igor Motoszko,
Mateusz Mikoszek, Michał Sznurawa, Kamil
Targosz, Kacper Myszor, Szymon Matusiak,
Szymon Kawka, Dawid Manowski i Maksymilian Siwik. 
(MICHAŁ BENTKOWSKI)

DLA MIŁOŚNIKÓW ROWERÓW

Miasto Katowice oraz Stowarzyszenie
Akcja-Reakcja zapraszają wszystkich
miłośników dwóch kółek na trzecią odsłonę nowej imprezy rekreacyjnej – Kato
BikeFestival. Zawody rowerowe odbędą
się 12 sierpnia.

Podczas dwóch pierwszych edycji imprezy
rowerzyści zmierzyli się na trasach w okolicy Rybaczówki oraz w parku Kościuszki.
Podobnie jak wtedy, w Dolinie Trzech Stawów zawody dla dzieci zostaną podzielone
na kategorie wiekowe: 0–3 lat, 4–6 lat, 7–9
lat, 10–12 lat oraz 13–15 lat. W każdej kategorii organizatorzy wyłonią zwycięzców
(miejsca I–III z podziałem na chłopców i dziewczynki). Zawodnicy, którzy
zajmą miejsce na podium, otrzymają pamiątkowy medal.

FOT. MATERIAŁY ORGANIZATORA

Kato BikeFestival tym razem w Dolinie Trzech Stawów
Młodzież od 16. roku życia i dorośli będą
mieli okazję uczestniczyć w wyścigach cyklu Grand Prix o Puchar Prezydenta Miasta Katowice na dystansie ok. 10 km. Każdy
zawodnik, który zajmie miejsce na podium,
otrzyma pamiątkowy medal oraz punkty do
klasyfikacji generalnej. Finał imprezy i uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na
15 września w Dolinie Trzech Stawów podczas Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Wyścig główny wystartuje o godz.
9.30. Na zakończenie zawodów wśród uczestników wyłoniony zostanie zwycięzca, który
otrzyma rower.
Kato BikeFestival to nie tylko zawody,
ale przede wszystkim fantastyczna zabawa w gronie najbliższych. Uczestnicy imprezy będą mogli skorzystać z dodatkowych

atrakcji w miasteczku zawodów i strefie
chillu. Organizator przygotował animacje dla
dzieci i dorosłych oraz tory przeszkód. Podczas nadchodzących zawodów można będzie
wyrobić kartę rowerową.
Biuro Zawodów funkcjonować będzie w godzinach 7.30–11.30 w okolicy
startu/mety. W zawodach mogą brać udział
wszyscy chętni, którzy zostaną wpisani na
listę startową po zgłoszeniu swojego udziału
na stronie www.elektronicznezapisy.pl lub
zapiszą się w dniu zawodów, o ile nie został
osiągnięty limit zawodników. Każdy zawodnik musi posiadać własny rower i kask.
Udział w imprezie jest bezpłatny.
Ostatnia z czterech imprez w ramach
Kato BikeFestival odbędzie się 2 września w parku Zadole. (ORG)
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75. TOUR DE POLOGNE 2018

Największa cyklicznie organizowana impreza kolarska w Polsce ponownie zawita do Katowic. Tegoroczny 75. Tour de
Pologne rozgrywany jest w 100. rocznicę uzyskania przez Polskę niepodległości i 90. rocznicę pierwszego wyścigu.
Jubileuszowy Tour rozpocznie się już 4 sierpnia w Krakowie i zakończy 10 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. W tym roku aż cztery
etapy zawodów odbędą się w województwie
śląskim. Jak zapewnia organizator, będą one
krótsze, ale ciekawsze i bardziej dynamiczne.
Średnia długość odcinków ma wynosić 120–
140 kilometrów.
W Katowicach czołowi kolarze świata
pojawią się w niedzielę 5 sierpnia. Miasto
znajdzie się na trasie 2. etapu, prowadzącego do stolicy województwa z Tarnowskich Gór. Meta tradycyjnie ulokowana
będzie pod Spodkiem.
– Mety w Katowicach przechodzą do
historii, bo kolarze finiszują tutaj z prędkością 80 kilometrów na godzinę. Kto
wygrywa w Katowicach, może spokojnie mówić o sobie, że jest królem sprintu.
Zwycięstwa w stolicy Śląska mają na
swoim koncie Marcel Kittel, Andre Grei-pel czy Fernando Gaviria. Tu nie ma przypadku – w Katowicach wygrywają tylko
najlepsi – podkreśla dyrektor generalny
Lang Team Czesław Lang.
W tym roku kolarze pokonają trzy
rundy po ulicach naszego miasta. Trasę
wytyczono tak, aby prowadziła przez
najbardziej malownicze i ciekawe zakątki
Katowic. Podobnie jak w latach poprzednich, będzie ona biegła ulicami centrum. Kolarze przejadą w okolicy rynku
ze Sztuczną Rawą oraz palmami, przez
Strefę Kultury, Nikiszowiec oraz Dolinę
Trzech Stawów. Będzie to doskonała okazja, by pokazać nowoczesne i zabytkowe
oblicze Katowic.
– Tour de Pologne w Katowicach gości już od dziewięciu lat. Z każdym rokiem
wyścig zyskuje na popularności i cieszy się
coraz większym zainteresowaniem wśród
mieszkańców. Dlatego zachęcam wszystkich do rodzinnego i aktywnego dopingu
na trasie. Niech udekorowane i pełne kibiców ulice uzupełniają sportową walkę najlepszych kolarzy z całego świata – mówi
Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Podobnie jak w ubiegłych latach równolegle odbędą się zawody dla dzieci: Kinder +
Sport Mini Tour de Pologne oraz Kinder +
Sport Mini Tour de Pologne Cup. Tegorocznemu wyścigowi towarzyszyć będzie
również mobilne muzeum Roadshow Tour
de Pologne, które można zobaczyć na mecie każdego z etapów. Katowice w tym roku
także powalczą w konkursie o tytuł „Najpiękniejszego Miasta Tour de Pologne”.
W związku z organizacją przedsięwzięcia
zostaną wprowadzone zmiany w organizacji
ruchu w Katowicach. Więcej informacji znajduje się na stronie www.katowice.eu. zakładka
– Tour de Pologne. (AWZ)
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Najlepsi kolarze po raz dziewiąty w Katowicach

ul. Kopernika, ul. Sokolskiej, ul. Moniuszki,
ul. Dobrowolskiego, ul. Szopienickiej,
ul. Krawczyka, ul. Francuskiej, placu Miarki,
ul. Mikołowskiej, ul. Skargi, ul. Olimpijskiej,
ul. 1 Maja, ul. Nałkowskiej, ul. Granicznej,
ul. Jagiellońskiej, ul. Kościuszki i przy
ul. Matejki. Przypominamy jednocześnie, że
pozostawienie samochodu na wyżej wymienionych ulicach oraz niedostosowanie się do
obowiązującej zmiany w organizacji ruchu,
skutkować będzie odholowaniem pojazdu na
koszt właściciela.
Zmiany w organizacji ruchu wystąpią
5 sierpnia od godz. 4 rano. Ulice na trasie wyścigu zostaną zamknięte o godz. 16,
wjazd kolarzy na pętle nastąpi ok. godz.
17.30. Ulice będą stopniowo otwierane od
godz. 19.30.

Tour de Pologne
Tour de Pologne to wieloetapowy wyścig kolarski organizowany od 1929 r. Od 1. edycji w 1928
do 49. w 1992 r. posiadał status wyścigu amatorskiego. Od 1993 r. – po przejęciu organizacji
przez Czesława Langa – jest w pełni zawodowy. Od 2011 r. Tour de Pologne należy do kolarskiej ligi mistrzów, czyli prestiżowego cyklu
World Tour skupiającego najważniejsze wyścigi
świata i najlepsze zawodowe grupy.

Zmiany w organizacji
ruchu w czasie wyścigu
W związku z organizacją TdP nastąpi
tymczasowa zmiana w organizacji ruchu w Katowicach. Prosimy, aby od 4 do 5
sierpnia nie zostawiać samochodów przy
następujących ulicach: al. Korfantego,
ul. Góreckiego, ul. Oswobodzenia, pl. Wyzwolenia, ul. Powstańców, ul. Kochanowskiego,

W związku z organizacją Tour de Pologne
nastąpią także zmiany w rozkładzie jazdy autobusów i tramwajów. Niektóre trasy zostaną
skrócone lub będą obowiązywały objazdy.
Od godz. 4.30 do godz. 23.00 nastąpi wstrzymanie kursowania linii tramwajowej w rejonie
ronda im. Jerzego Ziętka. Szczegółowy rozkład jazdy oraz informacje o komunikacji zastępczej dostępne są na stronie internetowej:
www.kzkgop.pl

Szczegółowe informacje
na temat zmian w czasie Tour de Pologne
można uzyskać pod numerem
32 778 89 60.

