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Budżet obywatelski
W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego spośród 345 projektów do głosowania zakwalifikowano rekordowe 274 – blisko
80%, czyli najwięcej w pięcioletniej historii
katowickiego BO. Spośród pozytywnie zaopiniowanych 247 to zadania lokalne, a 27 ogólnomiejskie. Głosowanie odbędzie się od 10
do 23 września. Na jakie projekty zagłosują
katowiczanie?

ZIELONE INWESTYCJE
W KATOWICACH

Więcej STR. 3

Propozycje
dla seniorów
Przy ul. Słowackiego 27 powstaje Katowickie
Centrum Seniora, gdzie seniorzy będą mogli
spotykać się i aktywnie spędzać czas. Jesień
przyniesie w mieście wiele innych propozycji
dla seniorów. Od 28 do 30 września instytucje
otworzą swoje podwoje w ramach programu
„60+Kultura”organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto tradycyjnie będą też biesiady i bezpłatne
szczepienia przeciw grypie.
Więcej STR. 5

Nowy film
Lecha Majewskiego

W

iele osób zaskakuje informacja, że Katowice to trzecie
najbardziej zielone miasto
w Polsce. Lasy, parki i stawy
stanowią prawie połowę powierzchni stolicy
województwa śląskiego. Jest to jeden z ważniejszych czynników zapewniających wysoką
jakość życia w mieście. Doceniają to zarówno
sami katowiczanie, jak i osoby, które przeprowadzają się do stolicy województwa śląskiego.

Miasto atrakcyjne do życia oznacza między innymi stwarzanie mieszkańcom zróżnicowanych możliwości spędzania wolnego
czasu. – Jako Miasto Kreatywne Muzyki
UNESCO mamy szeroką ofertę wydarzeń
kulturalnych, sportowych i edukacyjnych
– zarówno tych w Śródmieściu, jak i w pozostałych dzielnicach. Wiemy także, że dla
wielu katowiczan bardzo ważna jest możliwość rodzinnego, aktywnego wypoczynku
na łonie natury – mówi Maciej Stachura,

naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
Mieszkańcy Katowic chętnie odwiedzają
obszary zielone. – Cały czas wzbogacamy
ofertę tych miejsc. Przykładowo w Dolinie Trzech Stawów otworzyliśmy w ostatnich tygodniach ścieżkę dydaktyczną i nową
nitkę rolkostrady, w parku Kościuszki
powstał „Kościuszek” – czyli nowoczesny plac zabaw – podkreśla Marcin Krupa,
prezydent Katowic. – W ostatnim czasie
koncentrujemy się także na realizacji zielonych inwestycji w dzielnicach. Z jednej
strony mówimy o dużych projektach, jak
rozpoczęte, warte łącznie ponad dziewięć
milionów złotych rewitalizacje parków Boguckiego i Olimpijczyków w Szopienicach
czy ukończona już modernizacja skweru
Fojkisa (więcej o tych inwestycjach piszemy
na str. 2). Z drugiej strony, w ramach akcji
„Dzielnica” oraz budżetu obywatelskiego,

realizujemy kilkadziesiąt projektów polegających na rewitalizacji zaniedbanych skwerów w osiedlach. Nasadzamy drzewa, krzewy,
powstają elementy małej architektury. Tym
samym tworzymy miejsca, w których mieszkańcy okolicznych budynków mogą na ławeczce wśród zieleni odpocząć i spotkać
się z sąsiadami – dodaje prezydent.
Dla wielu osób nowo powstałe miejsca
są równie ważne jak duże parki, bo o wiele
częściej z nich korzystają. – Te zmiany są korzystne nie tylko dla dzieci. Teraz można tu
wyjść i posiedzieć. Mieszkam tu 38 lat i widzę zmiany. Dziś przyszłam z wnuczką pojeździć na rolkach – najbardziej podoba się jej
fontanna i chodniki, na których można wygodnie i bezpiecznie pojeździć – mówi o zrewitalizowanym skwerze Fojkisa Krystyna
Kępka z Wełnowca. (MM)
Dokończenie – na str. 2

Historyczne Katowice będą pokazane w nowym filmie w reżyserii Lecha Majewskiego „Brigitte Bardot cudowna”. Akcja filmu rozgrywa
się w połowie XX wieku. Zdjęcia kręcone były
m.in. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen.
S. Maczka. Byliśmy na planie!
Więcej STR. 7

Inwestycje
W Katowicach realizowanych jest kilkadziesiąt ważnych dla mieszkańców inwestycji. Sprawdź, na jakim są etapie, kiedy
zostaną ukończone i co na tym zyskają
katowiczanie.
Więcej STR. 11-14

Urodziny miasta
— wywiad z Organkiem
Tomasz Organek przygotował z okazji Urodzin
Katowic wielki festiwal katowickiej i śląskiej
muzyki. Polskie gwiazdy wykonają nowe interpretacje znanych utworów. Redakcja „Naszych
Katowic” rozmawiała z artystą.
Więcej STR. 17
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REWITALIZACJA TERENÓW ZIELONYCH

FOT. ZZM

Zielone inwestycje w dzielnicach Katowic

Wizualizacja projektu, który jest realizowany w parku Olimpijczyków. Prace rozpoczęły się
w sierpniu. Potrwają do maja 2019 r.

W Katowicach realizowanych jest aktualnie
wiele „zielonych” inwestycji. Niektóre z nich
się już zakończyły. Kosztem ponad 2,3 mln zł
zrewitalizowany został skwer Fojkisa w Wełnowcu. – Wykonano tam kompleksowe prace
związane z infrastrukturą wodną, kanalizacyjną oraz energetyczną. Powstały nowe alejki,
oświetlenie, zamontowano nowe ławki, kosze,
stojaki na rowery. Zmodernizowano również
cokół pomnika „Poległym i zmarłym weteranom Powstań Śląskich” oraz wykonano fontannę – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor
Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach. Na

skwerze dodatkowo nasadzono kilka tysięcy
krzewów i bylin.
Prezydent Marcin Krupa zapowiedział
także kilka tygodni temu rewitalizację parków Boguckiego (koszt ponad 6 mln zł) oraz
Olimpijczyków w Szopienicach (koszt blisko 2 mln zł). Pod koniec sierpnia ruszyły
prace przy modernizacji parku Boguckiego.
Obejmą one m.in. utworzenie: siłowni na
świeżym powietrzu, specjalnego wybiegu
dla psów, ścieżki sensorycznej, trawiastych
tarasów oraz rozbudowę placu zabaw. Powstaną tam ponadto nowe chodniki, sieci

Głos mieszkańców: Teresa i Andrzej Ptakowie:

Rewitalizacja skweru Fojkisa korzystnie wpłynęła na przemianę tej okolicy. Można tu teraz
przyjść i odpocząć w cieniu drzew. Przez lata ten teren był zaniedbany.

kanalizacyjne, stojaki rowerowe i ławki.
Zamontowane bedzie nowe oświetlenie,
utworzony zostanie też plac, na którym będzie mogła stawać scena mobilna. Dodatkowo projekt obejmuje uporządkowanie
zieleni i nowe nasadzenia. Prace mają być
ukończone w lipcu przyszłego roku.
Z kolei rewitalizacja szopienickiego
parku Olimpijczyków obejmie m.in. utworzenie nowych atrakcji dla dzieci, – takich jak, trampoliny, zjeżdżalni, zjazdu
linowego, huśtawek, ogrodu sensorycznego i piaskownicy. Dla dorosłych

przewidziano siłownię na świeżym powietrzu oraz zagospodarowanie miejsca na
imprezy. Podobnie jak w przypadku parku
Boguckiego – również w Szopienicach będą
nowe nasadzenia i zostanie uporządkowana
zieleń. (RED)
O tym, jak po remoncie
wygląda skwer Fojkisa,
można się przekonać
bądź osobiście,
udając się na spacer,
bądź klikając kod QR.

|NAGRODA DLA JUSTYNY ŚWIĘTY-ERSETIC|

Sierpniowe lekkoatletyczne mistrzostwa Europy w Berlinie przyniosły nam
moc wzruszeń i niezapomniane chwile.
Wszystko to za sprawą wybitnych sportowców, którzy wywalczyli w polskich
barwach narodowych aż dziewięć złotych medali. Dwa z nich dorzuciła Justyna Święty-Ersetic, która od lat trenuje w klubie AWF Katowice.
To było mistrzowskie spotkanie w Katowicach. Wszystko za sprawą Justyny
Święty-Ersetic, która po zdobyciu dwóch
złotych medali na Mistrzostwach Europy w Berlinie na zaproszenie prezydenta Marcina Krupy odwiedziła także
Urząd Miasta Katowice. Przypomnijmy,
że w połowie sierpnia zawodniczka
AZS AWF Katowice zdobyła złoty medal w biegu indywidualnym na 400
m, a godzinę później, wraz ze sztafetą,
kolejne złoto w biegu 4x400 m.
– To były niezwykłe emocje, ale sam
sukces jeszcze do mnie nie dochodzi. Medale są spełnieniem moich marzeń. Nie
spoczywam jednak na laurach, dlatego też

FOT. S. RYBOK

Złota lekkoatletka z AZS AWF Katowice
emocji. Mam nadzieję, że stanie się – szczególnie dla młodych ludzi – wzorem osoby,
która osiągnęła tak wiele dzięki ambicji i bardzo ciężkiej pracy. Jestem dumny,
że Katowice mają tak wspaniałego ambasadora w świecie – powiedział prezydent.
W czasie spotkania mistrzyni z prezydentem towarzyszył im również trener
złotej medalistki i sztafety biegaczek – Aleksander Matusiński. Warto dodać, że również on od wielu lat jest związany z AZS
AWF Katowice. (AWZ)
Ü

Na zdjęciu: prezydent Marcin Krupa, trener Aleksander Matusiński, dr Krzysztof Nowak,
dyrektor KS AZS-AWF Katowice, Justyna Święty-Ersetic

wyznaczam sobie kolejne cele. Jeśli chodzi o te
długoterminowe, to priorytetem są Igrzyska
Olimpijskie w Tokio, gdzie chcemy zawalczyć z dziewczynami o medal w sztafecie – mówiła w czasie rozmowy Justyna Święty-Ersetic.

Za wybitne osiągnięcia sportowe i promowanie Katowic na arenie międzynarodowej biegaczka odebrała z rąk prezydenta
statuetkę oraz nagrodę finansową. – Pani
Justyna dostarczyła nam fantastycznych

Instrukcja użycia kodów QR na STR 3

Krótki wywiad z mistrzynią i jej trenerem
Aleksandrem Matuszyńskim, można znaleźć na naszym kanale YouTube – wystarczy kliknąć w kod QR.
.
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BUDŻET OBYWATELSKI W KATOWICACH

W piątej edycji budżetu obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy zgłosili
345 wniosków, z czego 46 to projekty
ogólnomiejskie. Pod koniec sierpnia poznaliśmy listę projektów, które przeszły
pozytywnie weryfikację i na które będzie
można głosować drogą elektroniczną od
10 do 23 września.
– Łącznie spośród 345 projektów do głosowania zakwalifikowano rekordowe 274 – blisko
80%, czyli najwięcej w pięcioletniej historii katowickiego budżetu obywatelskiego. Spośród
pozytywnie zaopiniowanych 247 to zadania
lokalne, a 27 ogólnomiejskie. Tak duża liczba
pozytywnie zweryfikowanych wniosków pokazuje, jak dużo pracy mieszkańcy włożyli w przygotowanie swoich projektów. Szczególne słowa
uznania należą się wnioskodawcom z Zawodzia i Dąbrówki Małej – z tych dwóch dzielnic
wszystkie zgłoszone projekty zostały zweryfikowane pozytywnie. Weryfikacji nie przeszło 48 zadań lokalnych (w tym 9 ze względów
formalnych) i 18 ogólnomiejskich (w tym 4 ze
względów formalnych). Pięć projektów zostało
włączonych do innych wniosków poprzez połączenie zadań – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice.
Projekty dotyczące stacji wypożyczania
rowerów to jeden z hitów tegorocznej edycji.

FOT. S. RYBOK

Mieszkańcy zdecydują, na co wydać 22,8 mln zł

Wodny plac zabaw w Dolinie Trzech Stawów to pierwsza tego typu inwestycja dla dzieci
w Katowicach. To pomysł mieszkanki zgłoszony do budżetu obywatelskiego

Pozytywnie zweryfikowano 14 takich zadań na
łączną liczbę 31 stacji. Tradycyjnie będzie można
głosować na sporą liczbę zadań dotyczących zieleni
‒ przykładem może być projekt z osiedla Witosa
zakładający zasadzenie 100 drzew na terenie dzielnicy. Podobną ilość w porównaniu z ubiegłymi

latami stanowią zadania o charakterze infrastrukturalnym czy kulturalnym.
Mieszkańcy zaproponowali rewitalizację toru saneczkowego w parku Kościuszki,
przywrócenie dawnego blasku małemu stawowi w tym samym parku czy utworzenie

toru do runmageddonu wraz z siłownią
pod chmurką w Dolinie Trzech Stawów
przy stawie Kąpielowym. Będzie też można
zagłosować na zakup i montaż prewencyjnych radarów z tablicami elektronicznymi
informującymi o przekroczeniach prędkości
samochodów na ruchliwych drogach przy
szkołach czy budowę skate parku dla mieszkańców południowych dzielnic.
Ostatecznie o tym, które zadania będą
realizowane w 2019 r., zdecydują mieszkańcy w głosowaniu trwającym od 10 do 23
września. – W tym roku katowiczanie zdecydują, na co wydać 22,8 mln zł. A będzie
mógł to zrobić dosłownie każdy – bo głosować może każdy bez względu na wiek – mówi
Marcin Krupa, prezydent Katowic – Otrzymaliśmy wiele ciekawych wniosków, co pokazuje, że mieszkańcy bardzo dobrze wiedzą,
co jest potrzebne w ich otoczeniu i że chcą realnie wpływać na swoje społeczności lokalne
– dodaje prezydent Marcin Krupa i przypomina, że katowicki budżet obywatelski jest
największy w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca wśród miast wojewódzkich. (RED)
Wykaz zadań zakwalifikowanych
do głosowania dostępny jest na stronie

www.bo.katowice.eu.

DODATKOWE MIEJSCA W ŻŁOBKU MIEJSKIM W KATOWICACH

Kody QR
– instrukcja obsługi
FOT. S. RYBOK

Dobre wiadomości dla rodziców maluszków

W związku z zapytaniami naszych
czytelników w sprawie obsługi
kodów QR umieszczonych na
łamach gazety przedstawiamy
w kilku krokach instrukcję obsługi.

1.

Pierwszym krokiem jest pobranie na
telefon komórkowy bezpłatnej aplikacji – czytnika QR ze Sklepu Play (Android) lub AppStore (iOS).

2.

 astępnie uruchamiamy aplikaN
cję i przez chwilę nieruchomo trzymamy telefon w taki sposób, by kamera
znajdująca się w tym momencie nad
kodem QR była w stanie złapać ostrość.

3.

 ostajemy automatycznie przeniesieni
Z
na stronę internetową, która była zapisana w kodzie QR.

Trzydzieści nowych miejsc w żłobku miejskim z pewnością ucieszyło rodziców maluszków. Od września w Katowicach przybyło miejsc przy ul. Marcinkowskiego 13
(20 miejsc) oraz w oddziale przy ul. Uniwersyteckiej 15 (10 miejsc). – Nie każdy
ma komfort, by zostawić maluszka pod
opieką dziadków. To szczególnie ważne
przede wszystkim dla mam, które mają
możliwość powrotu do pracy. Dlatego cały

czas pracujemy nad rozwojem sieci żłobków miejskich – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic, i podkreśla, że od 2015
roku powstało 272 miejsc w żłobku, a łącznie jest ich dziś 921.

Warto przypomnieć, że decyzją prezydenta od
1 marca tego roku w Katowicach obowiązują
dodatkowe kryteria przy naborze do oddziałów żłobka miejskiego. – Jeżeli przynajmniej
jeden z rodziców lub opiekunów prawnych

odprowadza w Katowicach podatek – to podczas ubiegania się o miejsce w żłobku przyznanych zostanie dodatkowych 50 punktów
na dziecko. Jeżeli ktoś w Katowicach płaci
podatki – to te środki można przeznaczać
później na budowę nowych placów zabaw,
rewitalizację skwerów osiedlowych lub inne
ważne dla katowiczan inwestycje – podkreśla
Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Liczba miejsc w oddziałach żłobka miejskiego
ROK

LICZBA
ODDZIAŁÓW

ŁĄCZNA LICZBA
MIEJSC

2014

10

619

2015

10

649

2016

11

789

2017

11

789

2018

13

921
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MIASTO PRZEJĘŁO OBIEKTY SZYBU PONIATOWSKI OD SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ

Szyb Poniatowski. Reaktywacja

Szyb Poniatowski – od tego roku jest własnością miasta

kopalni i dziś jest wizytówką Katowic. Oczywiście to nie był nasz ostatni krok. Dlatego
ponad rok temu deklarowałem, że zależy
nam na przejęciu obiektów Szybu Poniatowski. W tej sprawie wystąpiliśmy do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń – powiedział
Marcin Krupa i dodał, że w tym zakresie

współpraca z SRK i władzami kopalni układała się znakomicie. – Niestety kopalnia
„Wieczorek” jest zamykana, ale będziemy
chcieli, by to miejsce nabrało nowego życia,
by przyciągało mieszkańców atrakcyjnymi
funkcjonalnościami. Zależy nam na tym, by
była nie tylko możliwość zwiedzania tych

wspaniałych obiektów, ale także by powstała
tam przestrzeń gastronomiczna i handlowa.
Będziemy teraz pracować nad przygotowaniem koncepcji rewitalizacji tego miejsca –
zapowiedział prezydent Marcin Krupa.
Od teraz w gestii miasta są m.in. szybowa
wieża wyciągowa oraz budynki nadszybia,
maszyny wyciągowej i stacji wentylatorów.
– W podpisanej umowie z miastem istotne
jest to, że bezużyteczne w związku z likwidacją kopalni budynki mogą być teraz wykorzystane na potrzeby społeczności lokalnej
– podkreślał Jacek Szuścik, wiceprezes zarządu SRK. – To również dobry przykład
współpracy górnictwa z samorządem.
Ważne, że obiekty stanowiące część zabudowy kopalni i osiedla wybudowanego dla
pracowników kopalni będą mogły ponownie
tętnić życiem, a to, co jest naszym dziedzictwem kulturowym i przemysłowym, nie zostanie bezpowrotnie utracone.
Od 2016 r. do połowy 2018 r. SRK przekazała na rzecz gmin górniczych w formie
darowizny tereny o powierzchni 63 hektarów o wartości 17,7 mln zł. (RED)
ZDJĘCIE ARCHIWALNE

Zakończyła się ponadstuletnia historia kopalni „Wieczorek” w Nikiszowcu. W marcu kopalnia trafiła do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń. Oznacza to
koniec jej funkcjonowania. Kilkanaście
budynków kopalni figuruje w rejestrze
zabytków lub znajduje się pod opieką
konserwatora. Czy pokopalniane obiekty zyskają drugie życie?
W sierpniu tego roku Spółka Restrukturyzacji Kopalń przekazała miastu Katowice
tereny dawnego Szybu Poniatowski, którego najstarsze obiekty powstawały w latach
1906–1912. Szyb przestał funkcjonować
22 grudnia ubiegłego roku. Umowę w sprawie przekazania obiektu miastu w sierpniu
podpisali prezydent Marcin Krupa oraz wiceprezesi SRK Beata Barszczowska i Jacek
Szuścik.
Prezydent podkreślał, że w Katowicach szczególny nacisk kładzie się na dbanie o spuściznę przemysłową. – To nasze
dziedzictwo, którym się dziś szczycimy. Doskonałym przykładem takich działań jest
Strefa Kultury, która powstała na terenach

SZPITAL MURCKI ŚWIĘTUJE 100-LECIE ISTNIENIA!

Szpital z historią
Nieprzerwanie od 100 lat w katowickiej
dzielnicy Murcki działa szpital. Każdego roku hospitalizowanych jest tu ponad
pięć tysięcy chorych, przeprowadza się
około tysiąca ośmiuset operacji i udziela trzydziestu tysięcy porad lekarskich.

Przez ostatnie lata z pomocy świadczonej w szpitalu skorzystało wielu mieszkańców
Katowic. – Wysiłek wszystkich pracowników, który wkładany jest codziennie w proces
leczenia i opieki rodzi duże zaufanie chorych i ich rodzin. Bliski, indywidualny kontakt i ciepła, rodzinna atmosfera to coś, za co
szpital jest szczególnie ceniony – podkreśla
prezes szpitala Krzysztof Zaczek.
Ten rok jest wyjątkowy dla szpitala w Murckach, ponieważ obchodzi on
jubileusz 100-lecia swego istnienia. Lecznica w Murckach powstała w 1918 roku
dzięki staraniom Pszczyńskiego Bractwa Górniczego na terenie i w budynkach
dzierżawionych od Księstwa Pszczyńskiego.
Szpital stopniowo rozbudowywał się,
zajmując nowe pawilony. Ze względu na
walory klimatyczne Murcek, w 1929 roku
planowano przeniesienie do tutejszego szpitala wszystkich chorych na płuca, leczonych dotychczas w Wodzisławiu. Podczas
II wojny światowej funkcjonował tu szpital
wojskowy zajmujący się leczeniem chorób
skórnych i wenerycznych. Po wojnie Szpital rozrastał się o kolejne oddziały – chorób
wewnętrznych, ortopedyczno-urazowy i neurologiczny. W latach 1975-1998 placówka

została gruntownie zmodernizowana i rozbudowana. Do pawilonu chirurgiczno-ortopedycznego dobudowano trzykondygnacyjne
skrzydło, wybudowano również na terenie
Szpitala Dom Pielęgniarek.
Z okazji 100-lecia istnienia szpitala 22
września odbędzie się festyn w Parku Murckowskim. Będzie wiele atrakcji zarówno dla
dzieci (młodszych i starszych), jak również
dla dorosłych. Szczegółowy program zostanie
zamieszczony na stronie internetowej miasta
Katowice oraz szpitala.
(SZPITAL MURCKI/RED)

Dom sypialny dla robotników napływowych (Schlafhaus) – dzisiaj to szpital Murcki

Plany rozwojowe Szpitala Murcki
Centralna izba przyjęć, pracownie diagnostyczne, blok operacyjny oraz oddziały zabiegowe w nowym budynku szpitala – to
niektóre z założeń planu modernizacji szpitala.
Zyskają i pacjenci, i personel.
Przypomnijmy, że zła sytuacja finansowa
Szpitala Murcki w ostatnich latach mogła doprowadzić do zamknięcia placówki. Długi
Szpitala w kwocie 27 mln zł spłaciło Miasto
Katowice, a w zeszłym roku prezydent Marcin
Krupa podjął decyzję, by Szpital pozostał w rękach miasta. Dodatkowo w latach 2017-2018
Miasto Katowice przekazało na Szpital 11,5
mln zł, by zagwarantować możliwość leczenia
pacjentów i dalsze funkcjonowanie placówki.
Dodatkowo został opracowany plan naprawczo-rozwojowy, którego głównym założeniem

jest budowa do 2021 r. nowego pawilonu oraz
modernizacja i termomodernizacja istniejących
budynków. Łączna wartość prac jest szacowana
na ok. 62 mln zł. Ich celem jest poprawa i rozwój oferowanych usług, zwiększenie jakości i dostępności świadczeń medycznych.
W nowym pawilonie znajdzie się większość
oddziałów. W pozostałych budynkach, po ich
modernizacji będą rozwijane świadczenia zachowawcze, takie jak reumatologia, rehabilitacja,
opieka długoterminowa czy poradnie przyszpitalne. Prace będę finansowane z różnych źródeł.
Środki na termomodernizację w kwocie ok. 1,8
mln zł szpital uzyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Kolejnymi etapami inwestycji
będą m.in. modernizacja sieci wodociągowej

oraz opracowanie całościowej koncepcji architektonicznej inwestycji.
– Robimy wszystko, by udzielać świadczeń
medycznych
na
w ysokim
pozio mie i przy wykorzystaniu nowoczesnego
sprzętu. Pozyskaliśmy niedawno prawie 630 tys.
zł ze środków unijnych na zakup aparatu RTG
śródoperacyjnego oraz diatermii elektrochirurgicznej na potrzeby Oddziału Chirurgii UrazowoOrtopedycznej – podkreśla Krzysztof Zaczek,
prezes zarządu Szpitala Murcki. Szpital aplikuje
też o środki unijne na poprawę warunków pracy
personelu: na szkolenia czy zakup wyposażenia
ułatwiającego pracę. Natomiast Miasto Katowice zabiega o środki ze Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego na zakup sprzętu i wyposażenia
medycznego dla Szpitala Murcki.

www.katowice.eu
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BIESIADY DLA SENIORÓW

WARSZTATY, SZKOLENIA I SPOTKANIA DLA SENIORÓW

FOT. S. RYBOK

Powstaje Katowickie
FOT. UMK

Centrum Seniora

Taniec to jeden z najlepszych sposobów
nawiązywania kontaktów towarzyskich.
Wiedzą o tym seniorzy z Katowic,
którzy chodzą na katowickie senioriady.
To wspólna zabawa i integracja,
spotkania z artystami oraz z ciekawymi gośćmi.
Są konkursy, wspólny śpiew i taniec.
Rezerwacji można dokonać
pod nr. tel. 725 249 150 oraz 530 106 730
lub e-mailowo na adres silesiaartprom1@gmail.
com – decyduje kolejność zgłoszeń.

W TYM MIESIĄCU BIESIADY ODBĘDĄ SIĘ:
12 września, godz. 15.00, Zespół Szkół
i Placówek nr 1, ul. Paderewskiego 46
19 września, godz. 15.00, Szkoła Podstawowa
nr 33, osiedle Witosa
10 września, godz. 15.00, Miejski Dom Kultury
„Południe”, ul. Boya-Żeleńskiego 83
17 września, godz. 15.00, Miejski Dom Kultury
„Dąb”, ul. Krzyżowa 1
24 września, godz. 15.00, Ośrodek Sportowy
„Podlesianka” MOSiR, ul. Sołtysia 25
Na zdjęciu sierpniowa biesiada w Podlesiu.

60+KULTURA

Katowice proponują seniorom wiele możliwości spędzania czasu. Na zdjęciu Dzień Aktywnego Seniora

Seniorzy z Katowic uzyskają nową przestrzeń – przy ul. Słowackiego 27 powstaje
Katowickie Centrum Seniora. W nowo powołanej placówce odbywać się będą warsztaty,
szkolenia, spotkania. Będzie też można zasięgnąć informacji. Jednocześnie Centrum
Seniora będzie pełniło funkcję siedziby
Rady Seniorów Miasta Katowice. – Zmiany
demograficzne w całej Polsce to fakt. Społeczeństwo się starzeje i dotyczy to także
Katowic. To ważne, by ludzie starsi pomimo
zakończenia aktywności zawodowej nadal
uczestniczyli w życiu społecznym i mieli
możliwość w ciekawy sposób spędzać wolny czas. Dlatego w ostatnich latach podejmujemy coraz większe wysiłki, by działać na
rzecz seniorów. Chcemy, by wychodzili z domów, by dzielili się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą – stąd decyzja o stworzeniu dedykowanej im przestrzeni – mówi
Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Lokal o powierzchni blisko 100 m2 zostanie wyremontowany, a pomieszczenia będą dostosowane
do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.
– Remontem zajmie się KZGM. Otwarcie zaplanowane jest na kwiecień przyszłego roku
– zapowiada Małgorzata Moryń-Trzęsimiech,
naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu
Miasta. Szacunkowy koszt remontu wyniesie ok.
120 tys. zł, a zakupu wyposażenia – blisko 46 tys.
zł. – Na działanie Centrum planowana jest dotacja dla organizacji pozarządowej, która zostanie
wybrana w konkursie – dodaje naczelnik. Szacunkowy koszt dotacji na rok to 197 tys. zł.
Katowice od wielu lat inicjują działania
dla seniorów – zgodnie z założeniami miejskiego programu „Katowicki Senior w Mieście”. Seniorzy mogą skorzystać z szerokiej
oferty spędzania wolnego czasu: sportowej,
kulturalnej, edukacyjnej oraz prozdrowotnej. Bo życie na emeryturze ma być aktywne i wesołe! (RED)

Działania na rzecz
seniorów w liczbach:
N a działania dla seniorów w 2017 r.
przeznaczono ponad 35,5 mln zł
1600 OSÓB korzysta rocznie z oferty zajęć prowadzonych przez
organizacje pozarządowe i finansowane przez miasto (np. spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania integracyjne,
warsztaty, gry, kurs obsługi komputera, kurs pierwszej pomocy, nauka
języków)
1500 SENIORÓW corocznie bawi
się na rynku w ramach „Katowickiego
Dnia Aktywnego Seniora”
3600 OSÓB uczestniczy co
roku w biesiadach
9641 SENIORÓW korzysta ze
zniżek w ramach programu „Aktywni
Seniorzy”
PONAD 200 EMERYTÓW korzysta
ze zniżek w ramach programu „Babcia,
dziadek i ja w Katowicach”
269 SENIORÓW zarejestrowało
się w Miejskim Systemie Powiadamiania Ratunkowego „Sygnał życia”
Miasto jest organizatorem CYKLU
12 SPOTKAŃ o tematyce bezpieczeństwa dla seniorów
1100 OSÓB korzysta z oferty zajęć
sportowych organizowanych i finansowanych przez miasto
5000 SENIORÓW w 2018 r.
otrzyma zestaw „Koperty Życia”
Około 9000 OSÓB będzie mogło
skorzystać w 2018 r. z bezpłatnych
szczepień przeciwko grypie, finansowanych przez miasto

Jak Karlik podróżował ze swoją Fridą,
czyli kulturalny weekend seniorów
Seniorzy idą do muzeów. Tylko gdzie? Do
galerii sztuki BWA, Muzeum Historii Katowic
czy Teatru Lalki „Ateneum”. Wybór może być
trudny, bo i oferta jest bardzo bogata. Dlatego warto zarezerwować sobie cały weekend,
by odwiedzić wszystkie te miejsca.
Zapowiada się aktywny i kulturalny weekend
dla seniorów. Od 28 do 30 września będą oni
mogli bezpłatnie lub za symboliczną opłatą
odwiedzić instytucje kulturalne w Katowicach – przed nami kolejna edycja programu „60+Kultura”organizowanego przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z oferty skorzystać będą mogły wszystkie osoby powyżej 60. roku życia.
W Katowicach seniorzy mogą odwiedzić Muzeum Historii Katowic, uczestniczyć
w warsztatach rysunku zorganizowanych
przez BWA oraz wybrać się na koncert do siedziby Miasta Ogrodów czy Pałacu Młodzieży.

Również i biblioteki przygotowały ciekawe
propozycje, w tym prelekcję o Szopienicach
czy przedstawienie teatralne o tym, jak to
Karlik podróżował ze swoją Fridą po Śląsku.
W domach kultury odbędą się zabawy taneczne czy wystawy prac plastycznych. Natomiast Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” zaprasza
na „Oświadczyny. Niedźwiedź. Antoni Czechow”, czyli czytanie performatywne dla
dorosłych. Specjalną ofertę dla seniorów przygotowało również Muzeum Śląskie, które w
tym czasie zaprasza do zobaczenia wszystkich
wystaw stałych i czasowych. Dodatkowo seniorzy będą mogli w muzealnych kawiarniach
zamówić kawę z 50-proc. rabatem. (AWZ/RED)
Program wydarzeń oraz wykaz instytucji
kultury, które biorą udział w kampanii,
dostępny jest na stronie mkidn.gov.pl
oraz na www.katowice.eu

ZDROWIE

Darmowe szczepienia przeciw grypie dla seniorów
Grypa jest ostrą, zakaźną chorobą układu
oddechowego, przenoszoną drogą kropelkową. Może stanowić zagrożenie dla naszego
zdrowia, a nawet życia – w przypadku ciężkich powikłań po przebyciu tej choroby.

Podstawowym sposobem zabezpieczenia się
przed grypą i jej następstwami są szczepienia,
rekomendowane jako podstawowa metoda profilaktyki przez kilkanaście uznanych w świecie
towarzystw naukowych. Dlatego też w trosce o
zdrowie mieszkańców, katowicki samorząd podjął decyzję o finansowaniu szczepień ochronnych

przeciw grypie dla seniorów, którzy przekroczyli
65. rok życia. Udział w programie jest dobrowolny, uwarunkowany brakiem przeciwwskazań
zdrowotnych. Z bezpłatnych szczepień ochronnych mogą skorzystać wyłącznie mieszkańcy
Katowic – prosimy o zgłaszanie się z dowodem
osobistym. W związku z ograniczoną ilością zakontraktowanych świadczeń o udziale w akcji decyduje kolejność zgłoszeń. Szczepienia dostępne
będą od 17 września. Więcej informacji, m.in. o
przychodniach, w których można się zaszczepić
– na stronie www.katowice.eu. (RED)
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BEZPIECZEŃSTWO

Coraz bezpieczniej w Katowicach
Temat bezpieczeństwa powraca w Katowicach jak bumerang i co pewien czas
staje się przedmiotem ożywionej dyskusji mieszkańców. Ostatnio wywołało
go zdewastowanie elementów nowego
ogrodu kieszonkowego w samym centrum miasta nad Rawą. Zniszczono stolik i huśtawkę. W komentarzach w Internecie można było znaleźć różne głosy.
Niektórzy pisali, że to dowód na to, że
„w mieście nic się nie robi, by zapewnić
bezpieczeństwo”, oraz że „monitoring
miejski nie działa”. Z drugiej strony pojawiły się głosy, że „taki debil zawsze się
znajdzie i nie da się upilnować każdego
kąta w mieście”. Dlatego postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się temu tematowi i sprawdzić, jak wyglądają fakty w tej
sprawie.

Współpraca miasta z policją

Policja wskazuje, że jednym z kluczowych
kryteriów wpływających na poziom bezpieczeństwa jest wskaźnik przestępstw uznawanych za najbardziej dotkliwe społecznie
– np. kradzieże, uszkodzenia mienia, bójki
czy pobicia. Od 1 stycznia do 31 lipca katowicka policja wszczęła 1884 postępowań
przygotowawczych w tym zakresie. – W porównaniu z analogicznym okresem 2017 r.
ilość tych zdarzeń spadła o 144. Jednocześnie wzrósł o 6,5% poziom wykrywalności
takich przestępstw. Nieocenionym narzędziem w naszej pracy jest miejski monitoring.
Wielokrotnie bowiem zapis z kamer monitoringu był wykorzystywany jako materiał
dowodowy. Ponadto w każdym przypadku,
kiedy dochodzi do popełnienia czynu zabronionego zapis z kamer monitoringu jest przeglądany przez funkcjonariuszy i sprawdzany
pod kątem możliwości identyfikacji sprawców poszczególnych zdarzeń – mówi podinsp.

Tomasz Kępa, pierwszy zastępca Komendanta
Miejskiego Policji w Katowicach. Warto przypomnieć, że wspomniany miejski inteligentny
monitoring został kosztem blisko 14 mln zł
uruchomiony pod koniec sierpnia 2016 roku.
Dziś liczy 219 kamer i wkrótce zostanie rozbudowany o 30 kolejnych kamer.
Katowicka policja podejmuje wiele różnych działań mających na celu wzmocnienie
bezpieczeństwa w mieście. Przykładem są
patrole rowerowe prowadzone w rekreacyjnych częściach Katowic czy też działania,
dzięki którym zamykane są sklepy z dopalaczami. Codziennie katowiccy policjanci
podejmują średnio 200 interwencji. Dlatego władze Katowic kładą tak duży nacisk na współpracę z policją. – Podobnie jak
miało to miejsce w latach poprzednich również w tym roku prezydent Katowic miał
bezpośredni wpływ na ilość funkcjonariuszy pełniących służbę w terenie. W marcu

doszło do podpisania porozumienia, na
mocy którego miasto przekazało 200 tys. zł
na dodatkowe płatne patrole. Oznacza to, że
policjanci w dniu wolnym poświęcają swój
czas i pełnią dodatkowe służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. W ich trakcie
funkcjonariusze ujawnili ponad 2100 wykroczeń, zatrzymali 12 sprawców na gorącym
uczynku oraz 6 osób poszukiwanych – dodaje
podinsp. Tomasz Kępa. Miasto w tym roku
przekazało także policji 235 tys. zł na zakup 7
nowych pojazdów. Dodatkowo miasto kwotą
1,1 mln zł dofinansuje budowę nowej siedziby
Komendy Miejskiej Policji (łącznie przeznaczy ponad 6,5 mln zł do końca 2019 r.)
Działania Straży Miejskiej

Poza policją – w Katowicach na straży porządku publicznego stoi także Straż Miejska. – Strażnicy miejscy patrolują ulice,
podejmują działania ukierunkowane na

poprawę czystości powietrza oraz czystości i estetyki miasta. Reagują na wykroczenia związane z porządkiem publicznym,
ruchem drogowym, spożywaniem napojów
alkoholowych w miejscach niedozwolonych, zajmują się usuwaniem porzuconych
pojazdów i likwidacją nielegalnych wysypisk. Ponadto prowadzimy wiele działań,
których celem jest zacieśnianie współpracy
ze społecznością lokalną oraz promowanie
pozytywnych zachowań dzieci i młodzieży
– podkreśla Paweł Szeląg, komendant Straży
Miejskiej w Katowicach.
Dyspozytorzy Straży Miejskiej
zajmują się także całodobową obserwacją obrazu z kamer miejskiego
monitoringu. W I półroczu 2018 r. operatorzy na podstawie obrazu z kamer
zainicjowali łącznie 1065 zdarzeń. Dodatkowo, podobnie jak w przypadku
policji, także Straż Miejska sięga po
nowe rozwiązania. W Katowicach
pojawiły się patrole z psami, patrole
rowerowe, a strażnicy zostali wyposażeni w kamery nagrywające interwencje.
Jak podkreśla komendant Paweł Szeląg,
łącznie w I półroczu 2018 r. katowiccy
strażnicy przeprowadzili łącznie 19281
interwencji, z czego 13967 to wynik zgłoszeń mieszkańców.
– W Katowicach bez wątpienia jest coraz bezpieczniej. Mamy oczywiście świadomość, że podobnie jak w każdym dużym
mieście dochodzi u nas do różnego typu
incydentów. I choć wiemy, że takich zdarzeń nie da się uniknąć w 100%, to jednak
cały czas kładziemy nacisk na intensyfikacje naszych działań, współpracę ze strażą
miejską i policją, by tego typu incydentów
było coraz mniej – podsumowuje Maciej
Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta. (SR)

NOWY SPRZĘT DLA OSP

Deski ortopedyczne, torby ratownicze czy zestawy medyczne. W sierpniu do jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej w Katowicach trafił nowoczesny sprzęt medyczny, który pomoże wszystkim strażakom-ochotnikom w ich codziennej walce o ludzkie
zdrowie i życie.

Nieważna jest pora dnia czy pogoda
za oknem. Strażacy ochotnicy czekają w gotowości tylko na jeden sygnał,
by ruszyć z pomocą osobom potrzebującym. Jak podkreśla Arkadiusz Korzeniewski, komendant miejski Państwowej Straży
Pożarnej w Katowicach, praca i zaangażowanie strażaków z OSP są nieocenione.
– Każdego roku straż pożarna w Katowicach bierze udział w ponad 4,5 tys.

interwencji, a część z nich jest wspierana
przez OSP. Oczywiście mamy nadzieję, że
sprzęt ratowniczy, który został przekazany
jednostkom, będzie jak najrzadziej potrzebny, ale warto dodać również, że cały
sprzęt przyda się także do celów edukacyjnych – dodaje komendant. Sprzęt, który został przekazany, był finansowany w 99% ze
środków ministra sprawiedliwości, reszta
to środki miasta.
Warto przypomnieć, że w Katowicach funkcjonuje pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: OSP Zarzecze,
OSP Kostuchna, OSP Podlesie, OSP Szopienice i OSP Dąbrówka Mała, w których
działania zaangażowanych jest aż 357 strażaków-ochotników. Z kolei młodzieżowe
drużyny ochotnicze liczą 71 osób. W latach

FOT. UMK

W Katowicach docenia się działania Ochotniczych Straży Pożarnych

W sierpniu do jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej w Katowicach trafił nowoczesny sprzęt

2015-2017 miasto Katowice na funkcjonowanie OSP przeznaczyło 7,3 mln zł, a w latach 2018-2019 na całkowitą modernizację
siedziby OSP Dąbrówka Mała przeznaczy
4,5 mln zł. Będzie to ostatnia z siedzib OSP
wymagająca modernizacji. (RED)

Niedawno prezesi wszystkich pięciu Ochotniczych Straży Pożarnych działających w Katowicach wystosowali oświadczenie, w którym
czytamy: „Współpraca Ochotniczych Straży
Pożarnych z miastem Katowic przebiega od
wielu lat bardzo dobrze – co roku ze środków
miasta Katowice kupujemy nowy sprzęt, szkolimy ludzi, modernizujemy nasze siedziby i nie
mamy żadnych problemów z otrzymaniem
środków na funkcjonowanie Straży. W porównaniu do innych miast o podobnym charakterze jak Katowice stwierdzamy, że stan
naszych OSP jest wzorem do naśladowania
dla innych tego typu jednostek. Jest to efektem służby naszych strażaków, ale i odpowiedzialnego podejścia miasta do spraw
bezpieczeństwa mieszkańców”.

www.katowice.eu
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KATOWICE W FILMIE LECHA MAJEWSKIEGO „BRIGITTE BARDOT CUDOWNA”

Z kina Rialto do buduaru Brigitte Bardot,
czyli Katowice w filmie
– Film to adaptacja mojej powieści, którą
pisałem przez kilkanaście lat na emigracji.
Jest to najważniejsza książka w moim życiu, ponieważ rozlicza się z moją młodością,
dzieciństwem oraz tym, czym były dla mnie
Polska i Katowice – tłumaczy Lech Majewski. Film to zapis pogmatwanej, rozbitej
świadomości tamtej epoki, pomiędzy cudownym i nieziszczalnym pragnieniem Innego
Życia a upokarzającą, miałką codziennością
– zapowiadają twórcy.
„Brigitte Bardot cudowna” to historia oparta na motywach podróży Telemacha w poszukiwaniu ojca. Jest połowa XX
wieku w Polsce Ludowej. Główny bohater,
Adam, mieszka z matką, którą niepokoją funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Ojciec
Adama bronił Anglii jako pilot II wojny światowej i słuch o nim zaginął. W szkole bezustannie
marzy, że któregoś dnia ojciec wyląduje na zakurzonym boisku w swoim samolocie i wznieci
tuman pyłu, z którego wyłoni się żywy,

FOTO. S. RYBOK

Historyczne Katowice będą pokazane w nowym filmie w reżyserii Lecha Majewskiego „Brigitte Bardot cudowna”. Akcja filmu rozgrywa się w połowie XX wieku.

IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka stało się jednym z planów filmu
„Brigitte Bardot cudowna”

bohaterski i wspaniały. Poprzez wizytę w kinie Rialto w Katowicach bohater dostaje się do
buduaru Brigitte Bardot, a stamtąd do hotelu
zamieszkałego przez postacie zarówno z jego
rzeczywistego, jak i wewnętrznego życia.

W filmie pojawią się znani aktorzy, tacy
jak Magdalena Różczka i Andrzej Grabowski. – To jest bardzo ciekawa propozycja
scenariuszowa, która będzie podbita jeszcze
ciekawszą realizacją. Nie mam co do tego

SZCZYT KLIMATYCZNY ONZ

Dobry klimat pod katowickimi palmami
Choć Szczyt Klimatyczny ONZ odbywa się
dopiero w grudniu, to już od 31 sierpnia
wszyscy możemy brać udział w spotkaniach poświęconych klimatowi i ekologii.

W tym celu na katowickim rynku, z inicjatywy
Urzędu Miasta, stanął specjalny pawilon o nazwie „Dobry Klimat”. Do jego budowy użyto
między innymi drewna i słomy. Nie zajmuje
dużo miejsca, ale wiele oferuje. Odbywać się
tu będą spotkania, koncerty, warsztaty, dyskusje, koncerty i pokazy. „Dobry Klimat” będzie
otwarty codziennie aż do połowy grudnia.
Kuchnia (zerowaste, wegan i wege), upcykling, naturalne kosmetyki, literatura, muzyka,
film i sztuka… Plan aktywności w pawilonie jest bardzo bogaty, dlatego podzielono

go na cykle. Poniedziałki to dni z literaturą.
Na początku każdego tygodnia zaplanowano
spotkania z autorami książek lub spotkania
związane z literaturą. We wrześniu prześledzimy ekspansję cukru na nasze stoły, przyjrzymy się skomplikowanym relacjom w świecie
warzyw czy zamienimy chemię na prawdziwe
jedzenie. – We wtorki będziemy się spotykać z naukowcami zajmującymi się szeroko pojętą przyrodą i ekologią. W środy dominować
będzie muzyka. I to nie tylko w koncertowym
wydaniu. Zaplanowano także warsztaty z tworzenia instrumentów, warsztaty głosowe czy
oddechowe. Czwartki to czas wielkich produkcji filmowych. Zobaczymy, jak filmowcy widzieli i widzą przyszłość naszej planety. Piątki,

soboty i niedziele to czas na spontaniczne spotkania i zajęcia wymagające większego zaangażowania, dlatego właśnie podczas weekendów
odbywać się będą najróżniejsze warsztaty i prelekcje: od tworzenia naturalnych kosmetyków
po budowę domów. Spotkania, warsztaty prelekcje i pokazy w „Dobrym klimacie” są zawsze
dostępne bezpłatnie – mówi Sylwia Naziemiec z Wydziału Promocji Urzędu Miasta.
We wrześniu w podróż po Katowicach
rusza Mobilny Punkt Ekoinfo – to przestrzeń
informacji o Szczycie Klimatycznym ONZ.
Składają się na nią roślinne infokioski oraz
rowerowy punkt informacji – miniEkoPawilon, przy którym organizowane będą warsztaty i prelekcje. (RED)

Zostań wolontariuszem na Szczycie Klimatycznym!
Interesują Cię zagadnienia dotyczące klimatu i ochrony środowiska? Chcesz stać się częścią międzynarodowej społeczności działającej na
rzecz naszej wspólnej przyszłości? Dołącz do grona
wolontariuszy światowego Szczytu Klimatycznego,
który w grudniu odbędzie się w Katowicach.
– Organizacja tak dużego wydarzenia to olbrzymie logistyczne wyzwanie, wymagające współpracy wielu osób i podmiotów, a także wsparcia

ochotników – mówi Agnieszka Lis, pełnomocnik
prezydenta ds. organizacji pozarządowych. Wolontariuszy włączymy do obsługi punktów informacyjnych w ważnych miejscach, m.in. na terenie
dworców i lotnisk, w hotelach, w centrach informacji turystycznej i innych miejscach, w Katowicach i w Krakowie.
Zapraszamy osoby pełnoletnie, posługujące
się językiem angielskim, dyspozycyjne od 26

listopada do 20 grudnia. Wolontariusze dostaną
specjalny pakiet, oraz ciepły posiłek i napoje, ubezpieczenie oraz bezpłatną komunikację. Zainteresowani mogą otrzymać zaświadczenia dot. realizacji
praktyk studenckich.

Formularz zgłoszeniowy: http://katowice.
eu/Strony/Wolontariat-COP24.aspx.
Kontakt: cop24.wolontariat@katowice.eu

wątpliwości, patrząc na poprzednie dzieła
reżysera, nie tylko na niwie filmu, ale także
literatury czy malarstwa – mówi Andrzej
Grabowski.
Promocja filmu obejmie nie tylko
rynek krajowy, ale również rynki zagraniczne, w zamierzeniu wpływając pozytywnie na wizerunek miasta. – Bardzo
cieszę się, że możemy realizować film tutaj na Śląsku, skąd pochodzę. Lech Majewski mógłby tworzyć w Warszawie, Stanach
Zjednoczonych – jednak zawsze wraca tu
na Śląsk, do Katowic. Na planie filmowym
są obecni studenci katowickiej filmówki –
podsumowuje Małgorzata Domin, producent filmu, która podziękowała za wsparcie
miasta oraz możliwość pracy z Lechem
Majewskim i jego scenariusz. Zaangażowanie finansowe miasta w tę produkcję wynosi
1,5 mln zł. (RED)
Lech Majewski
o swoim nowym filmie
- krótka wypowiedź
dostępna
pod kodem QR.

OGRÓD W CENTRUM MIASTA

Dwa kroki od placu Sejmu Śląskiego
i ul. Jagiellońskiej powstała oaza spokoju.
Odwiedźcie ogród na dziedzińcu Miasta Ogrodów!
Do niedawna było to nieużywane, wewnętrzne
podwórko „Pałacu Grudniowego”, dziś siedziby
Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów.
Teraz zmieniło się do niepoznania. Zieleń,
hamaki i siedziska zapraszają do odpoczynku.
Choć jesteśmy w samym sercu Katowic, jest
cicho i spokojnie. Szczególnie urokliwie jest
wieczorem, gdy zapalają się świetlne girlandy.
Podwórko jest otwarte do jesieni – od rana
do godz. 19. Wejść do niego można bramą od
strony ul. Lompy albo przez hol Miasta Ogrodów
(z lewej strony schodów, przejście przez szatnię).
Można je odwiedzić, żeby spotkać się ze
znajomymi albo na chwilę odpocząć po drodze.
Ogród zamyka duża, drewniana scena, na
której już w sierpniu wiele się działo. Miasto
Ogrodów zapraszało tam już na trzy wieczory
koncertowe. Grały młode utalentowane zespoły
związane z Katowicami, laureaci konkursu
Dzielnica Brzmi Dobrze. W planach są też
warsztaty i spotkania. O wydarzeniach można się
dowiedzieć na stronie miasto-ogrodow.eu. (ŁUKA)
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Powstanie
podziemny mural

W KATOWICACH POWSTAŁ WYJĄTKOWY MURAL

Portrety zapisane w słowie

Nie dziwi więc fakt, że wielu podróżnych odwiedzających Katowice pyta, gdzie można zobaczyć sławne już poza granicami miasta murale.
Słynna stała się kura z ul. Mariackiej Tylnej,
„Think” w Szopienicach przy ul. Krakowskiej,
portret Marii Goeppert-Mayer „Tańcząca z atomami” na budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego czy też gigantyczny włącznik światła na
ścianie budynku przy ul. Mikusińskiego.
Cały czas powstają kolejne inspirujące dzieła.
Na jednym z budynków kopalni „Wujek” tuż
obok Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności
od sierpnia można podziwiać niezwykły mural.
Są to portrety górników zabitych w czasie pacyfikacji kopalni 16 grudnia 1981 r., wpisane w dziewięcioliterowy wyraz „PAMIĘTAMY”. Autorem
muralu jest Aurelian Laurent znany pod pseudonimem Al Sticking, francuski artysta, który
podróżuje po świecie i maluje w wyjątkowych
miejscach. – Opowieść pracowników Śląskiego
Centrum Wolności i Solidarności o grudniu
1981 roku zrobiła na mnie ogromne wrażenie.
Wiedziałem, że tą historią podzielę się z innymi
przy pomocy czarno-białych portretów – mówi
Aurelian Laurent.

FOT. ARCHIWUM ŚCWIS

Katowice to bardzo ważne miasto na polskiej mapie sztuki ulicznej. Na ścianach
katowickich budynków można podziwiać
dzieła gwiazd polskiego street artu wywodzących się z Górnego Śląska, np. Mony
Tusz i Raspazjana, ale też z zagranicy. Od
kilku lat Katowice są również scenerią dla
artystów przybywających z całego świata
na Street Art Festival, którego mocnym akcentem jest malarstwo ścienne. Zaskakujące efekty pracy ulicznych malarzy możemy podziwiać w wielu dzielnicach Katowic.

Mural ma przypominać o tragicznych wydarzeniach grudnia 1981 r.

Do tej pory dzieła francuskiego artysty
można było podziwiać m.in. w Berlinie czy
Pradze. Z Katowic Al Sticking ruszył na Litwę i do Rosji. Po powrocie do Francji malowidła artysty zostaną zaprezentowane na
wystawie w Montpellier. – Kiedy Aurelian
Laurent powiedział, że chce stworzyć mural upamiętniający bohaterów z „Wujka”, to

była dla nas ogromna niespodzianka i wyróżnienie. Gdy zaraz potem usłyszałem, że
artysta ma na to dwa dni, to pomysł wydał się
mało realny – mówi Robert Ciupa, dyrektor
Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.
– Tutaj z pomocą przyszedł nam Michał Paprotny, dyrektor „Wujka”, który udostępnił
artyście ścianę na jednym z kopalnianych

Wojciech Korfanty zostanie upamiętniony
specjalnym muralem w przejściu podziemnym pod aleją Korfantego – na wysokości
Spodka. To jeden z punktów obchodów
100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Cała Polska świętuje w tym roku setną rocznicę odzyskania niepodległości. Na Górnym
Śląsku ten proces trwał dłużej i był znacznie bardziej skomplikowany: plebiscyt, powstania, wreszcie podział regionu między
Niemcy a Polskę. Dopiero w 1922 r. Katowice
stały się częścią odrodzonego państwa polskiego, a do miasta weszły polskie wojska.
Co nie oznacza jednak, że w 2018 r. nie
mamy czego świętować. 25 października
minie sto lat od historycznego przemówienia Wojciecha Korfantego. Polityk był wtedy
posłem do niemieckiego Reichstagu i tego
dnia w płomiennym przemówieniu upomniał
się o Górny Śląsk jako region należący się
przyszłej Polsce.
Aby to uczcić, Katowice zaprosiły twórców
streetartowych do konkursu na mural, który
ma być inspirowany wspomnianym przemówieniem z 1918 r. Projekty można zgłaszać
do 9 września, a autor najlepszego pomysłu
otrzyma honorarium i zadanie przeniesienia
swojego dzieła na ściany. (ŁUKA)

Więcej informacji na miasto-ogrodow.eu

budynków. To niesamowite, że na ten pomysł wpadł Francuz, a nie żaden z polskich
artystów. Po raz kolejny okazało się, że nasi
artyści szukają inspiracji gdzieś daleko, a nie
widzą tego, co jest blisko, na wyciągnięcie
ręki – dodaje dyrektor Ciupa. Al Sticking wykonał mural bezpłatnie i własnymi materiałami.
(SCWIS/JG)

FOT. S. GADOMSKI

WYSTAWA STANISŁAWA GADOMSKIEGO (1929 — 2013)

Spojrzenie na dawne Katowice
Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądały Katowice w czasach, gdy budowano
Spodek, rondo czy Zenit? Pamiętać to
mogą starsi mieszkańcy Katowic. Teraz
będzie szansa, by zobaczyć te miejsca w
ujęciach obiektywu Stanisława Gadomskiego. Z początkiem września na rynku
będzie można oglądać wystawę jego archiwalnych fotografii z lat 60., 70. i 80.
ubiegłego wieku.
– Prezentowana na rynku wystawa „Dawne
Katowic w obiektywie Stanisława Gadomskiego” przypomina fotografie dokumentujące przede wszystkim ważne wydarzenia z
historii Katowic – mówi Marcin Stańczyk z
Wydziału Promocji katowickiego magistratu.
Znajdziemy tu więc zarówno prace z wizyty
w mieście ważnych osobistości, np. Charlesa de Gaulle’a, jak i ujęcia z budowy dworca
kolejowego, ronda czy najbardziej rozpoznawalnego obiektu w katowickim pejzażu
– Spodka. – Są też zdjęcia przedstawiające

wypoczynek w Dolinie Trzech Stawów, są
górnicy i hutnicy przy pracy, a także kobiety
piekące kołocze – dodaje Marcin Stańczyk.
Gadomski był artystą wielu dyscyplin. W
kręgu jego zainteresowań, oprócz fotografii,
były też drzeworyt i grafika. Etnografowie czy
miłośnicy folkloru rozpoznają jego fotografie
przedstawiające polskie stroje ludowe, wiejskie
kapliczki czy przydrożne figury, które były ważną
myślą przewodnią jego twórczości; czytelnicy
dawnej „Panoramy” czy „Trybuny Robotniczej”
pamiętają fotograficzne reportaże. Archiwa prac
Gadomskiego pełne są również zdjęć pejzaży, będących wspomnieniami z licznych podróży.
Talent artysty docenił Związek Polskich Artystów Plastyków, który w 1954 r. przyjął go do
grona swoich członków. O uznaniu, jakim cieszył się w środowisku, świadczą m.in światowe
wystawy, w których brał udział. Jego zdjęcia
pojawiały się w galeriach w Anglii, Austrii, w
Indiach i Japonii. Był wielokrotnie wyróżniany,
np. odznaką „Zasłużonego Działacza Kultury”

Budowa Spodka, lata 60. Jedno ze zdjęć prezentowanych na wystawie

czy tytułem „Wielki Splendor Śląskiej Fotografii Prasowej” za całokształt twórczości. Został
również uhonorowany Krzyżem z Rozetą z
Mieczami „Za Zasługi dla Związku Harcerstwa
Polskiego” oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu

Odrodzenia Polski i Krzyżem Armii Krajowej,
które – jak mówił – cenił sobie najbardziej.
Wystawę przygotował Wydział Promocji
Urzędu Miasta. Fotografie zostały udostępnione przez Muzeum Śląskie. (WP)

www.katowice.eu

MIASTO

WSPOMNIENIE BERNARDA KRAWCZYKA

dżentelmen, charakterny elwer z biedaszybów, wujcio i dziadzio pośród wnuków... Ta
wszechstronność zdumiewała, podobnie jak
jego wieczna młodzieńczość, jakiś chłopięcy
urok, którego nie imał się czas. Wszyscy
dziś o tym mówią, wszyscy to dostrzegali,
wszystkim tego nagle… zabrakło.
666

Talent szczerozłoty
Tym razem ton publikacji współgrał z odczuciami odbiorców smutnej wiadomości. Odszedł
artysta fenomenalny, sceniczna osobowość,
której kontur trudno obrysować słowami. Od
1952(!) roku związany z Teatrem Śląskim, stał
się tej sceny nieomal emblematem, uosabiając
najszlachetniejszą tradycję i kunszt już na wskroś
współczesny, wsłuchany w rzeczywistość
dzisiejszegoświata.Popularnośćzdobywałwsposób
naturalny, jakby bez wysiłku. Kochały go radiowy mikrofon, telewizyjna i filmowa kamera, uwielbiała publiczność. Dlaczego tak się
działo? Jakimi sposobami to osiągał? Skąd
ta lekkość, a zarazem umiejętność wzruszenia ludzi swoją wewnętrzną prawdą, autentyzmem, niepodrabialnym wdziękiem? No
cóż, to pozostanie już na zawsze tajemnicą
artysty i człowieka. Chociaż... Dla wszystkich, którzy znali go osobiście, z którymi
pracował, spotykał się i rozmawiał – żadna
to tajemnica. Bernard (choć znajomi, przyjaciele i cała jego publiczność „Bernard” nigdy by
nie powiedzieli – to był „nasz Benio!”) jaśniał po
prostu jako człowiek czymś pięknym i dobrym.
Przyjemnością było go słuchać, bo nigdy nie
złorzeczył. Ani ludziom, ani światu. Radością
było go spotykać, bo cieszył się spotkaniem. I był

FOT. P. JENDROSKA

Słowo „wszyscy” jest słowem ryzykownym. Słowem, któremu łatwo zarzucić
przesadę, uzurpację czy wybujałość.
Śmierć Bernarda Krawczyka uświadamia nam, że bywają jednak wyjątki. Sytuacje, kiedy nie trzeba stosować cudzysłowu. „Aktor, którego kochali wszyscy”,
„Żal i świadomość straty towarzyszą nam
wszystkim”, „Wszystkich potrafił uwieść
i zaczarować swoim aktorstwem”...

przy tym głęboko mądry, ale bez ostentacji, bez
mentorskiego narzucania własnych opinii. Pogodny, jasny, życzliwy, choć jak większość z nas
bolesne i ciemne strony życia też znał nie najgorzej. Ten rzadki dar zjednywania sobie
ludzi... Bezinteresownie! Bez jakichkolwiek
ukrytych celów i zamiarów. Zwyczajnie ich
lubił, potrzebował ich obecności.
666
Fenomen człowieka, fenomen artysty. W teatrze, w filmie, w słuchowisku zawsze budował
postaci wiarygodne. Ciekawe. Miał kolosalny talent do ról komediowych i lirycznych,
potrafił rozśmieszyć i wzruszyć do łez, ale kiedy
przychodziło zmierzyć się z tragedią, stawał
przed nami wielki aktor dramatyczny. Ktoś,
kto dysponuje potężną skalą możliwości scenicznych i potrafi je perfekcyjnie wykorzystać.
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Publiczność katowickiego teatru długo jeszcze
będzie pamiętać, na jakie wyżyny wspiął
się w opartym na tekście Różewicza monodramie „Śmieszny staruszek”... Utwór i rola
arcytrudne! Nieustanna opalizacja sytuacji i kontekstów. Drastyczna jednoznaczność, która
przechodzi w skomplikowany wielowarstwowy
autoportret starego samotnego człowieka.
Kogoś, kto na początku drogi został zraniony i już nigdy nie podniósł się po traumie.
Osiemdziesięcioparoletni Krawczyk po raz kolejny i w sposób wstrząsający udowadniał, jakiej
klasy jest artystą. Co to znaczy wrażliwość, instynkt, delikatność, drapieżność. I inteligencja.
Inne ujęcie: Bernard śpiewający. Ach,
jak on lubił, jak potrafił śpiewać! Jak szlachetnie i perfekcyjnie posługiwał się gwarą,
jak bogaty miał repertuar. Szarmancki

Tę impresję chciałbym zakończyć przypomnieniem pewnej sytuacji. Bardzo wymownej, a przede wszystkim – jak mniemam
–wzruszającej. Otóż ponad 10 lat temu
prowadziłem w Teatrze Śląskim spotkanie z Gustawem Holoubkiem. Obecność legendarnego aktora przyciągnęła, co zrozumiałe,
nadkomplet publiczności. Późnym wieczorem, już
w kameralnych warunkach, witał
się i rozmawiał z przyjaciółmi, których poznał
tu w latach dyrektorowania naszą sceną. Atmosfera serdeczna, podniosła, Mistrz na teatralnym tronie-fotelu, przed nim w cierpliwej
kolejce dyrektorzy tutejszych teatrów, aktorzy,
paru dziennikarzy... Dwie, trzy minuty rozmowy, uściski, dyskretnie ocierane łzy. I byłem
świadkiem, jak Gustaw Holoubek dostrzega nagle
stojącego skromnie na samym końcu Bernarda
Krawczyka. Jak z trudem, ale zdecydowanie
podnosi się z ozdobnego mebla, jak wyciąga
ręce i donośnym głosem woła: „Beniu! Beniu!
Mój ulubiony!”. Wszyscy się rozstępują, a oni
przez dłuższy czas trwają w uścisku, nic do siebie
nie mówiąc. „Wybaczcie proszę – dostojny Gość
nie krył wzruszenia – ale wszyscy chyba mnie
rozumiecie... Mój uczeń, mój przyjaciel... Talent
szczerozłoty.... Bernard Krawczyk!”
(MACIEJ SZCZAWIŃSKI)

Bernard Krawczyk (1931 – 2018)
– wybitny aktor, legenda śląskiej i polskiej
sceny, wielki Ślązak, ceniony artysta.
Miał na swoim koncie kilkaset ról teatralnych, kilkadziesiąt filmowych. W ostatnim
czasie grał ważne role w takich spektaklach jak „Piąta strona świata”, „Wujek.81.
Czarna ballada” oraz „Himalaje”.

KATOWICE W OBIEKTYWIE

„Eko-Katowice” – to hasło przewodnie
tegorocznej edycji konkursu „Katowice w obiektywie”. – Nadsyłane co roku
zdjęcia zachwycają nas ujęciami nowoczesnego miasta, przemienionego,
bardzo zielonego i przyjaznego – mówi
Marcin Stańczyk, zastępca naczelnika w Wydziale Promocji. – Jestem
przekonany, że również w tym roku katowiczanie nas nie zawiodą – dodaje.
Urząd Miasta we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików
Okręg Śląski ogłosił właśnie 9. edycję konkursu.

W grudniu nasze miasto będzie gościło
30 tysięcy osób z całego świata na SzczycieKlimatycznym ONZ. – W ramach
przygotowań do tego wydarzenia chcielibyśmy zachęcić katowiczan, aby spojrzeli
na swoje miasto z perspektywy ekologii. Temat można rozważyć bardzo szeroko – od ujęć przedstawiających naturę

miasta, przez efekty działań rewitalizacyjnych, po inne skojarzenia nasuwające
się w związku z tym zagadnieniem – mówi
Marcin Stańczyk.
Zdjęcia można nadsyłać do 31 października mailowo: konkurs@katowice.eu lub
pod adresem: Urząd Miasta Katowice –
Wydział Promocji, ul. Młyńska 4, 40-098
Katowice. Fotografie, na płycie CD lub innym nośniku, można też dostarczyć osobiście do Wydziału Promocji (Rynek 13,
pok. 116). Komisja wybierze 30 prac, które
pojawią się na grudniowej wystawie w Galerii Katowice oraz zostaną opublikowane
na stronach: www.katowice.eu i www.zpaf.
katowice.pl.
Nagrodą główną jest publikacja w kalendarzu na 2019 r. Jurorzy wskażą trz fotografie, których autorzy otrzymają nagrody
specjalne – pieniężne za pierwsze (750
zł) i drugie (600 zł) miejsce, a za miejsce trzecie – zaproszenie na warsztaty ZPAF. (WP)

FOT. ALEX WIŚNIEWSKI

W tym konkursie nie trzeba być zawodowcem, żeby wygrać

Jedno z wyróżnionych zdjęć w ubiegłorocznym konkursie.
Alex Wiśniewski, „Plac Kwiatowy”
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MIASTO

FESTIWAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

DNI ENERGII
MIASTA KATOWICE

Eko-strefa,
liczne
warsztaty i prelekcje czy koncerty katowickich kapel. Festiwal Organizacji Pozarządowych zaprasza do wspólnej
zabawy i dyskusji.
Tegoroczny Festiwal Organizacji Pozarządowych rozpocznie się 7 września. Zainauguruje
go spotkanie organizacji pozarządowych, którego przewodnia tematyka będzie nawiązywać
do ekologii. Wszystko to w związku z organizowanym po raz pierwszy w Katowicach
Szczytem Klimatycznym COP24.
Piątkowe spotkanie poprowadzi
Grzegorz Szałajko, który od lat współpracuje z organizacjami w dziedzinie zarządzania projektami i aktywnie działa w ich
krajowych i międzynarodowych strukturach. Rozpocznie się ono o godz.
17.30 w „Królestwie” przy rondzie.
Kolejnego dnia, 8 września, na rynku
stanie miasteczko festiwalowe, które w tym
roku ulokowane będzie w sąsiedztwie palm.
To tam będzie można poznać 53 organizacje, które są z Katowic lub działają na terenie
miasta. Miasteczko to przestrzeń skierowana do mieszkańców, gdzie będą mogli
lepiej poznać działania trzeciego sektora.
Na rynku pojawi się także eko-strefa, w której wszyscy chętni będą mogli pogłębić swoją wiedzę na temat ochrony
środowiska. Tutaj odbędą się prelekcje dotyczące zmian klimatu i związanych z tym
zagrożeń oraz warsztaty budowania

FOT. J. GÓRSKA

Przyjdź, zobacz i dyskutuj

zabawek i innych przedmiotów z materiałów recyklingowych. Namiotu eko-strefy
nie będzie można przegapić, bo w całości
zostanie wypełniony zielenią.
Nie zabraknie zabaw, warsztatów i innych atrakcji. Na terenie miasteczka działać

będzie także scena, na której zagrają dwie
katowickie formacje: LunaticStaysEternal oraz Parnass Bras Band.
Miasteczko Festiwalowe działać będzie w godzinach 11.00–17.00.
(FOP/RED)

KATOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI ZAPRASZA

Od pięciu lat wrzesień to najważniejszy
okres dla budżetu obywatelskiego w Katowicach. To właśnie wtedy mieszkańcy
wybierają w głosowaniu projekty do realizacji. W tym roku szansa na zapoznanie się ze zgłoszonymi zadaniami będzie
jeszcze większa.

Wszystko dzięki Piknikowi z Budżetem
Obywatelskim, który odbędzie się na
katowickim rynku. W specjalnie przygotowanych strefach wszystkich jednostek pomocniczych miasta będzie można
zaznajomić się z poszczególnymi projektami lokalnymi oraz poznać bliżej
samych wnioskodawców. Będzie można
również uzyskać niezbędne informacje
na temat samego budżetu obywatelskiego,
a także oddać swój głos – w tym wszystkim pomogą urzędnicy. Warto podkreślić, że w tegorocznej edycji budżetu
obywatelskiego między 10 a 23 września
zagłosować może każdy zameldowany
mieszkaniec, niezależnie od wieku. Piknik z Budżetem Obywatelskim odbędzie
się 16 września i potrwa w godzinach od
11.00 do 16.00.
(MC)

FOT. UMK

Jak piknik to tylko… z budżetem obywatelskim!

Black

to green

Jak dbać o klimat, jednocześnie oszczędzając? Ile energii daje nam słońce? Dlaczego warto zwrócić uwagę na transport
publiczny? W sobotę 22 września warto
wziąć udział w IV Dniach Energii Miasta
Katowice. Spotkajmy się o godz. 11 na
rynku.

Takich Dni Energii jeszcze nie było. W tym
roku czeka nas podwójna liczba atrakcji.
– Tegoroczne Dni Energii łączą się z finałem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i odbywają się 22 września,
czyli w Dzień bez Samochodu. Zachęcam,
żeby dotrzeć na miejsce, wykorzystując ekologiczne formy mobilności, takie jak transport publiczny czy rower, albo też dzieląc się
swoją przestrzenią w samochodzie – zaprasza Barbara Lampart, naczelnik Wydziału
Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta.
Do udziału zachęca także Maciej Orłoś.
Popularny prezenter, wspólnie z dr Katarzyną Michniewską, zapyta nas „DO YOU
KYOTO? Czy robisz coś dobrego dla środowiska?” – tak zatytułowane jest ich wystąpienie poświęcone problematyce smogu,
spalania odpadów, segregacji śmieci i koncepcji zero waste. Dr Michniewska jest ambasadorem Protokołu z Kioto – warto przy
okazji wspomnieć o grudniowym szczycie
klimatycznym w Katowicach, gdzie też
pewnością padną ważne ustalenia!
Ciekawie zapowiada się pokaz umiejętności magika, który zawsze myśli o segregacji odpadów. Fundacja Arka
zaprasza do „Kina dla klimatu”, czyli specjalnej sali, w pełni zasilanej odnawialnymi źródłami energii, w której zobaczymy
film i animacje. Kto chce się przekonać, ile
energii potrzebuje zwykły smartfon, niech
spróbuje naładować baterię za pomocą
roweru.
Przyjrzymy się, jak działają ogniwa wodorowe, elektrownie i turbiny wiatrowe.
Dowiemy się nawet, jak pozyskać prąd,
wykorzystując cytryny albo różnicę temperatur. Muzeum Energetyki w Łaziskach
Górnych pokaże, jak działają cewki Tesli
czy głośnik plazmowy.
Przekonamy się, ile energii, zasobów i pieniędzy kosztują nas włączony telewizor w pustym pokoju czy mycie zębów
bez zakręcania wody.
Dni Energii to także okazja do posłuchania dobrej muzyki. Częścią wydarzenia
są także wycieczki, na które zabierzemy się
ze specjalnego przystanku przy ul. Młyńskiej 4.
Organizatorem jest miasto, współorganizatorami – ZEC Katowice S.A. i Tauron
Ciepło sp. z o.o. Dni Energii są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
(RED)
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Katowickie baseny nabierają kształtów
Każdy może zobaczyć efekty prac związanych z budową katowickich basenów przy ul.
Hallera i ul. Kościuszki. W Katowicach trwa budowa łącznie trzech obiektów (o basenie w Ligocie napiszemy w kolejnym numerze „Naszych
Katowic” – przyp. red.). Każda inwestycja będzie
zawierać sześciotorowy basen o wymiarach 25
× 16 metrów, basen do nauki pływania, brodzik
dla dzieci, trybuny na 115 miejsc, 80-metrową
zjeżdżalnię i sauny. Dodatkowo – przy basenach powstają pełnowymiarowe hale sportowe, a obiekty przy ul. Hallera i Kościuszki będą
posiadać także siłownie.
– Decyzja prezydenta Marcina Krupy o budowie trzech basenów oznacza, że większość
mieszkańców Katowic będzie mieć dostępną
pływalnię w promieniu pięciu kilometrów.
Dzięki temu całe rodziny będą mogły aktywnie spędzać czas wolny, na czym nam zależy –
mówi Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic.
Każdy z zaprojektowanych obiektów jest
budynkiem parterowym, podpiwniczonym,
wolnostojącym i będzie zawierać foyer z punktem kawowym, szatnie (240 szafek). Przy
każdym basenie pojawią się parkingi – 186
miejsc przy ul. Kościuszki, 95 miejsc przy ul.
Hallera, 94 miejsca na Ligocie. Dodatkowo
zmieni się otoczenie basenów – pojawią się
nowe nasadzenia, stojaki dla rowerów oraz
nowe ławki i monitoring. Wszystkie baseny
będą w pełni dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
INWESTYCJA:
Basen wraz halą sportową
Lokalizacja: ul. Kościuszki, Brynów
Rozpoczęcie prac terenowych:
czerwiec 2017 r.
Termin ukończenia: III kwartał 2019 r.
Koszt: 29,3 mln zł
Przy ulicy Kościuszki zakończono prace
związane z przygotowaniem podłoża.
Aktualnie są tutaj prowadzone prace
przy wznoszeniu ścian podbasenia. Zakończono także podbudowę ze stabilizacji, która znajdzie się pod przyszłą salą
gimnastyczną. Prowadzone są też prace
związane z instalacją podposadzkową
i siecią zewnętrzną. Do końca 2018 roku
zostanie ukończona bryła obiektu.

INWESTYCJA:
Basen wraz halą sportową
Lokalizacja:
ul. Hallera i Konna w Szopienicach
Rozpoczęcie prac terenowych:
sierpień 2017 r.
Termin ukończenia: III kwartał 2019 r.
Koszt: 28,8 mln zł

Przy ulicy Hallera zakończono ważny etap związany
z uzdatnieniem podłoża, co pozwoliło przejść wykonawcom do głównych robót budowlanych. Na ten moment
zostały wykończone ostatnie fundamenty w części głębokiej. Dokończono izolowanie ścian podbasenia. Aktualnie
trwa wykonywanie pierwszego stropu, równolegle prowadzone są ostatnie prace związane z instalacją podposadzkową. Pod koniec 2018 roku będzie można zobaczyć
gotową bryłę obiektu.
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Komunikacyjna rewolucja w Katowicach
W Katowicach obecnie trwa budowa czterech centrów przesiadkowych. Pierwsze z nich zostanie otwarte w Ligocie w październiku tego roku (więcej napiszemy o nim w kolejnym numerze gazety). Ideą centrów przesiadkowych jest możliwość szybkiego przesiadania się z różnych środków komunikacji na inne – np. z samochodu na tramwaj
czy z roweru miejskiego na autobus lub pociąg. Centra przesiadkowe oznaczają szereg korzyści dla mieszkańców. Przyczynią do zmniejszenia ruchu samochodowego w kierunku Śródmieścia, gdyż ich użytkownicy będą zostawiać samochody w centrum przesiadkowym i kontynuować podróż środkami komunikacji publicznej. Zmniejszenie ruchu
samochodowego oznacza z kolei mniejszą emisję spalin oraz zmniejszenie poziomu hałasu. Dodatkową korzyścią dla mieszkańców będą zwiększone częstotliwości kursowania autobusów i tramwajów. Łączny koszt budowy czterech centrów przesiadkowych wynosi 240 mln zł, z czego aż 155 mln zł to pozyskane dofinansowanie zewnętrzne.

O tym jak
wygląda
budowa
w Zawodziu
można się
przekonać
wybierając
kod QR.

INWESTYCJA:
Centrum przesiadkowe „Zawodzie”
Lokalizacja:
ul. 1 Maja na wysokości pętli
tramwajowej, Zawodzie
Rozpoczęcie prac terenowych: styczeń 2018
Termin ukończenia: IV kwartał 2019 r.
Koszt: 80 mln zł (54 mln zł
dofinansowania zewnętrznego)

Na budowie centrum przesiadkowego Zawodzie dobiegają końca prace przy umacnianiu podłoża. Trwa budowa kanalizacji i nowych dróg. Centrum przesiadkowe będzie
umożliwiać przesiadki autobus–tramwaj–samochód. W skład inwestycji wejdą m.in.:
budynek obsługi podróżnych wraz z zapleczem, ponad 400 miejsc parkingowych,
wiaty dla rowerów, miejsca postojowe dla autobusów i tzw. punkty Kiss&Ride służące
do podwożenia innych osób do centrum przesiadkowego. Przebudowany zostanie
także układ torowy oraz utworzone będą zintegrowane zadaszone platformy peronowe autobusowotramwajowe, umożliwiające komfortowe przesiadki w systemie „drzwi w drzwi”. Zwiększy się także
częstotliwość kursowania tramwajów zarówno w kierunku Śródmieścia, jak i Szopienic.

INWESTYCJA:
Centrum przesiadkowe „Sądowa”
Lokalizacja: ul. Sądowa
i ul. Goeppert-Mayer, Śródmiescie
Rozpoczęcie prac terenowych:
marzec 2018
Termin ukończenia: IV kwartał 2019 r.
Koszt: 59,5 mln zł
(34,6 mln zł dofinansowania zewnętrznego)

Prace na budowie centrum przesiadkowego
przy ul. Sądowej są zaawansowane – widać już
szkielet obiektu. Centrum przesiadkowe przy
ul. Sądowej będzie obsługiwało autobusy dalekobieżne, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, a także ruch autobusowy o zasięgu
regionalnym, metropolitalnym i miejskim. W skład
inwestycji wejdą: budynek obsługi pasażerskiej,
wielostanowiskowe zadaszone perony, zadaszony parking dla rowerów – połączony z siecią
dróg rowerowych oraz parking dla 50 samochodów, przeznaczony wyłącznie dla pojazdów osób
dojeżdżających do centrum przesiadkowego.
Do dyspozycji podróżnych oddana będzie także
tzw. strefa Kiss&Ride oraz miejsca postojowe dla
taksówek. Budynek obsługi podróżnych będzie
pełnił również funkcję handlowo-usługową. Pojawi się punkt sprzedaży biletów (kiosk), punkt
gastronomiczny wraz z miejscami siedzącymi
oraz pomieszczenie sprzedaży biletów transportu międzynarodowego. Ponadto na parterze
zlokalizowana będzie przechowalnia bagażu oraz
poczekalnia dla pasażerów transportu lokalnego,
natomiast dla pasażerów transportu międzynarodowego przewidziano większą przestrzeń oczekiwania, umiejscowioną na piętrze.

INWESTYCJA:
Przebudowa
węzła drogowego DK 86/DK 81
Lokalizacja: skrzyżowanie
ul. Pszczyńskiej i ul. 73 Pułku Piechoty,
Giszowiec
Rozpoczęcie prac przygotowawczych:
czerwiec 2018
Termin ukończenia: 2020 rok.
Koszt: 247,5 mln zł (z czego 210 mln zł
to dofinansowanie zewnętrzne w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko)

Ruszyły prace przygotowawcze
związane z przebudową dwóch odcinków
dróg krajowych nr 81 i 86 – nowy węzeł
powstanie w rejonie skrzyżowania ul. 73
Pułku Piechoty (DK 81) z ul. Pszczyńską
(DK 86) i linią kolejową. Po ukończeniu prac
przygotowawczych ruszą właściwe prace
terenowe (na początku 2019 roku). W Giszowcu powstanie nowy, bezkolizyjny węzeł drogowy, który pozwoli oddzielić ruch
lokalny od tranzytowego. Po zakończeniu
budowy będzie można zjechać bezkolizyjnie
na ul. 73 Pułku Piechoty, jadąc zarówno od
strony Sosnowca, jak i Tychów. Powstanie tu
węzeł typu „trąbka”, który składa się z łukowych zjazdów i wjazdów, z przecięciami na
różnych poziomach, a także przejścia podziemne. Piesi zyskają połączenia ul. Kolistej
pod wiaduktem w ciągu ul. Pszczyńskiej,
przejścia podziemne oraz połączenia pomiędzy przystankami autobusowymi. Rowerzyści natomiast zyskają ścieżkę rowerową po
zachodniej stronie ul. Pszczyńskiej oraz ciągi
pieszo-rowerowe poprzeczne do ul. Pszczyńskiej. Dużą zmianę odczują mieszkańcy całego Giszowca, którzy dziś, by dojechać na
swoje osiedle, często muszą stać w korkach
na skrzyżowaniu DK 81 i DK 86.
Warto podkreślić, że razem z przebudową w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Armii Krajowej (o której napiszemy w kolejnym numerze)
będą to bez wątpienia dwie największe drogowe inwestycje w Katowicach w ostatnich
lat. Oba węzły stanowią część głównych
arterii komunikacyjnych miasta oraz są jednymi z najbardziej obciążonych ruchem
kołowym skrzyżowań w kraju. – Te dwie inwestycje zwiększą nie tylko przepustowość
dróg, pozwolą rozładować korki, ale również
zwiększą bezpieczeństwo. Płynna jazda oznaczać będzie dla kierowców oszczędność
czasu i paliwa, a wszyscy mieszkańcy odczują
ograniczenie emisji spalin i hałasu. Z kolei 210
mln zł pozyskanych na tę inwestycję to duży
sukces miasta, bo środki te pozostaną w budżecie miasta i będziemy mogli je przeznaczyć
na inne, ważne dla katowiczan potrzeby – mówi
wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula.
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INWESTYCJA: Sieć rowerów miejskich
Lokalizacja: 54 wypożyczalnie w różnych
częściach miasta
(pełna mapa: citybybike.pl)
Ilość rowerów w systemie: 452
Start systemu: 2015 r. (testy)
Koszt utworzenia sieci: Ponad milion
złotych (dodatkowo 15 stacji posiada
sponsorów zewnętrznych)

INWESTYCJA: Dwa wodne place zabaw
Lokalizacja: ul. Gliwicka 214 (Załęże)
oraz zbieg ulic Radockiego i Biedronek
(Piotrowice)
Rozpoczęcie prac terenowych: wiosna
2018 r. (ul. Gliwicka) oraz przełom
sierpnia i września (Radockiego/Biedronek)
Termin ukończenia: sierpień 2018
(ul. Gliwicka), IV kwartał 2018 r. (Radockiego/
Biedronek)
Koszt dwóch inwestycji: 3,3 mln zł.
Wodny plac zabaw to przestrzeń umożliwiająca wspólne, rodzinne spędzanie
czasu. W ubiegłym roku otworzono w Dolinie
Trzech Stawów pierwszą taką atrakcję w Katowicach. – Był to efekt realizacji projektu
zgłoszonego do katowickiego budżetu
obywatelskiego. Pomysł mieszkanki Katowic, pani Moniki Woźniak, okazał się strzałem w dziesiątkę. Inwestycja cieszy się tak
dużym zainteresowaniem, że zainspirowało
nas to do kolejnych realizacji w Załężu i Piotrowicach – mówi prezydent Marcin Krupa.
Nowe wodne place zabaw, podobnie jak ten
już istniejący, zostaną podzielone na strefy
dla młodszych i starszych dzieci. Obiekty zostaną ogrodzone, otoczone murkiem z siedziskami i wyposażone w zaplecze sanitarne oraz
ławki i stojaki dla rowerów. W ciągu dnia rozrywki
zapewnią urządzenia wodne z dyszami i tryskaczami. Place zostaną objęte monitoringiem.
Będą bezpłatne i otwarte dla wszystkich.

KATOWICKIE INWESTYCJE

WYPOŻYCZALNIE ROWERÓW
Rower miejski w Katowicach cieszy się ogromną
popularnością i stał się nie tylko propozycją na rekreacyjne przejażdżki lub trening sportowy – to także
świetny środek transportu. Od 2015 roku w systemie zarejestrowało się ponad 38 tysięcy mieszkańców Katowic, którzy tylko w tym roku wypożyczali
rower miejski łącznie prawie 150 tysięcy razy.
W Katowicach do dyspozycji mieszkańców są 54 stacje z 452 rowerami. Tym samym jest to największa
sieć rowerów miejskich w województwie śląskim.

Katowiczanie mogą także korzystać z 10 pojazdów
typu cargo, którymi można przewozić zarówno ładunki do 100 kg, jak i dzieci. Mieszkańcy najchętniej
wypożyczają rower do 15 minut – wtedy przejazd
jest bezpłatny. Natomiast pierwsza godzina korzystania z roweru kosztuje zaledwie złotówkę, dzięki
czemu przejazd kilku kilometrów rowerem miejskim
jest o wiele tańszy niż np. bilet na tramwaj.
– Mieszkańcy Katowic pokochali rowery miejskie.
Świadczą o tym nie tylko dynamicznie rosnące
liczby użytkowników i wypożyczeń, ale także ilość
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wniosków do budżetu obywatelskiego, które zgłaszają w tej sprawie sami mieszkańcy. Dzięki temu
sieć rowerów miejskich z każdym rokiem coraz
bardziej odpowiada zapotrzebowaniu katowiczan –
mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta
Katowice.
W Katowicach duże środki są inwestowane również w rozbudowę infrastruktury rowerowej – w tym
budowę nowych dróg rowerowych. W zeszłym roku
na ten cel przeznaczono ponad 7 mln zł, a w tym
roku będzie to o blisko milion złotych więcej.
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W ramach budżetu obywatelskiego
powstaje wiele inwestycji
wskazanych przez mieszkańców:

PLAC ZABAW
PRZY UL. ZAMENHOFFA
Dzięki wnioskowi złożonemu
przez panią Barbarę Huszno-Łyszczorz w Szopienicach
przy ul. Zamenfoffa 22 powstał nowy plac zabaw. Prace
zakończyły się wcześniej, niż
planowano. Na przełomie
sierpnia i września trwały odbiory inwestycji. Nowoczesny
i ogrodzony plac zabaw zapewni młodszym i starszym
dzieciom kreatywną oraz aktywną zabawę! Za realizację
zadania z ramienia miasta
odpowiedzialny jest Zakład
Zieleni Miejskiej.

BOISKO PRZY UL. MIŁEJ
Zakończył się już etap projektowania inwestycji. Wykonawca
wystąpił o pozwolenie na budowę i jak tylko je otrzyma, przystąpi do rozpoczęcia prac ziemnych. Zadanie jest realizowane
zgodnie z harmonogramem i powinno zostać zakończone do
końca października.

MONITORING
W Katowicach powstaje 36 punktów kamerowych, w tym część
z budżetu obywatelskiego – kończy się właśnie faza projektowania inwestycji, w ramach której wykonawca zobowiązany jest do
uzyskania niezbędnych pozwoleń. Planowany termin zakończenia
tego etapu to 30 września 2018 r. Na bieżąco wykonawca będzie
przystępował do montażu monitoringu.
Inne zadanie to 6 punktów kamerowych wybranych do realizacji w ramach BO 2018 – zostało zakończone postępowanie przetargowe na
wybranie wykonawcy. Obecnie trwa analiza złożonych dokumentów.

Więcej informacji o zaawansowaniu inwestycji z BO
znajduje się na stronie www.bo.katowice.eu

Remonty i budowy

INWESTYCJA: Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej
Lokalizacja: 21 obiektów w Katowicach
Rozpoczęcie prac terenowych:
Zaawansowanie prac i termin
ukończenia: część prac już trwa,
inwestycje są sukcesywnie realizowane,
a ostatnie zostaną ukończone z końcem
2019 roku
Koszt: 44,5 mln zł (22,2 mln zł
dofinansowania unijnego)

Termomodernizacja to część kompleksowych
działań, których celem jest m.in. walka o czyste
powietrze w Katowicach. – Pozyskaliśmy z Unii
Europejskiej 22,2 mln zł na projekty związane z poprawą efektywności energetycznej.
Dzięki temu kolejne 21 budynków użyteczności publicznej miasta – w tym tak istotne jak
szkoły podstawowe i miejskie przedszkola – zostaną poddane pracom budowlanym mającym
na celu ograniczenie strat ciepła i efektywne
wykorzystanie energii cieplnej. Pozwoli to na
spore zmniejszenie kosztów utrzymania tych
obiektów – komentuje Małgorzata Domagalska, zastępca naczelnika Wydziału Funduszy
Europejskich Urzędu Miasta Katowice.
nRoboty rozpoczęły się już przy Między-szkolnym Ośrodku Sportowym przy ul.
Paderewskiego 46a. W dalszej kolejności

INWESTYCJA:
Skrzyżowanie ul. Misjonarzy
Oblatów z ul. Sokolską – powstaje rondo
Lokalizacja: Koszutka
Rozpoczęcie prac terenowych:
czerwiec 2018 r.
Zakończenie prac terenowych:
wrzesień 2018 r.
Koszt: 1,4 mln.

W wielu katowickich dzielnicach trwają
remonty i budowy w obszarze infrastruktury drogowej. Korzyści odczują zarówno
piesi, rowerzyści, jak i kierowcy. – Wiele
z realizowanych aktualnie inwestycji wynika z wniosków i głosów samych mieszkańców. Z jednej strony chodzi o wykonywanie zupełnie nowych połączeń, z drugiej o
poprawę funkcjonalności istniejących rozwiązań – a tym samym poprawienie płynności ruchu i podniesienie bezpieczeństwa
wszystkich uczestników ruchu drogowego
– mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice.
INWESTYCJA:
Budowa drogi wraz z infrastrukturą
towarzyszącą
Lokalizacja: ul. Jaskrów, Kostuchna
Rozpoczęcie prac terenowych:
lipiec 2018
Termin ukończenia: listopad 2018
Koszt: 1,6 mln zł
Aktualny stan prac: ukończono kanalizację deszczową, rozpoczęto roboty drogowe i przekładkę kabli (oświetlenie)

termomodernizacje zostaną zrealizowane w następujących lokalizacjach: MDK Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10, dwa
budynki będące w trwałym zarządzie Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul.
Techników 5 (internat) oraz Techników 7, MOPS
przy ul. Gliwickiej 74a, Głogowskiej 23, ul. Świdnickiej 35a, ul. Oblatów 24, ul. Morcinka 19a,
Dom Dziecka „Stanica” przy ul. Plebiscytowej
46, MP nr 94 przy ul. Rataja 10, nr 85 przy ul.
Kwiatkowskiego 20, nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b,
nr 12 przy ul. Ligockiej 3, nr 65 przy ul. Ciesielskiej
1, nr 93 przy ul. ul. Łętowskiego 24, V LO przy ul.
gen. Jankego 65, Katowickie Centrum Edukacji
Zawodowej przy ul. Techników 11, SP nr 29 przy
ul. K. Lepszego 2, nr 66 przy ul. Krzywoustego 7,
nr 56 przy ul. Spółdzielczości 21,
nW innych projektach, również dofinansowywanych z UE, termomodernizacji poddane zostaną: Miejski Żłobek przy ul. Wojciecha 23a
czy Miejskie Przedszkole nr 89 przy ul. Zadole
26a. Zakończono niedawno termomodernizacje: Miejski Żłobek przy ul. Uniwersyteckiej 14,
ul. Szeptyckiego 1, Tysiąclecia 45, Ordona 3a,
SP nr 12 przy ul. Paderewskiego 46, SP nr 62
przy ul. Ordona 3d.
nObecnie trwają odbiory inwestycji w: SP 5
przy ul. Gallusa 5, MP nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, MP nr 84 przy ul. Targowej 13, a prace
trwają w: SP nr 54 przy ul. Wojciecha 9, SP 27
przy ul. Łętowskiego 18, MŻ przy ul. Ligonia 43.

INWESTYCJA:
Budowa połączenia pieszego
ul. Wilczewskiego z ul. Armii Krajowej
Lokalizacja: Piotrowice-Ochojec
Koszt: 39,4 tys. zł (projekt).
Całkowity koszt znany będzie
po wyłonieniu wykonawcy robót
Aktualny stan prac: Trwa wykonanie projektu,
który ma powstać do połowy grudnia. Potem
nastąpi procedura wyboru wykonawcy prac

INWESTYCJA:
Przedłużenie ul. Stęślickiego
na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów
do al. Korfantego
Lokalizacja: Koszutka
Koszt: 892 tys. zł (projekt).
Całkowity koszt znany będzie
po wyłonieniu wykonawcy robót
Aktualny stan prac: Trwa wykonanie projektu
– ma być gotowy w grudniu. Potem nastąpi
procedura wyboru wykonawcy prac

INWESTYCJA:
Budowa drogi dojazdowej
do Ośrodka Sportowego „Kolejarz”
z al. Korfantego
Lokalizacja: Wełnowiec-Józefowiec
Koszt: znany będzie po wyłonieniu
wykonawcy
Termin:
Trwa procedura wyboru wykonawcy robót
budowlanych.
Prace zakończą się w tym roku

INWESTYCJA:
Budowa drogi wraz z infrastrukturą
towarzyszącą ulicy Jesiotra
Lokalizacja: ulica Jesiotra, Zarzecze
Rozpoczęcie prac terenowych: maj 2018
Termin ukończenia: październik 2018
Koszt: 1 mln zł
Aktualny stan prac: wykonano część kanalizacji deszczowej

INWESTYCJA:
Przebudowa ul. Ossowskiego
Lokalizacja: os. Witosa
Rozpoczęcie prac terenowych:
sierpień 2018 r.
Zakończenie prac terenowych:
sierpień 2018 r
Koszt: 0,6 mln zł

www.katowice.eu
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Leo Express łączy Katowice
ze stolicą Czech

Czeski przewoźnik Leo Express zainaugurował pod koniec lipca kolejowe połączenie
między Katowicami a Pragą. To pierwsza taka
usługa świadczona na polskich torach przez
zagraniczną firmę. Pociągiem Leo Express
dostaniemy się również do Bohumina,
Ostrawy, która jest miastem partnerskim
Katowic, Ołomuńca, Pardubic czy Krakowa, gdzie czeski pociąg rozpoczyna bieg.
Czas przejazdu między stolicą województwa śląskiego a Pragą to 4 godziny i 49 minut, w przeciwnym kierunku podróż jest o 16
minut dłuższa. Obecnie kursy odbywają się
rano w sobotę i poniedziałek, w drogę powrotną z Czech można udać się po południu w piątek i niedzielę. Ceny biletów
zaczynają się od 19 zł, ale ich ilość jest ograniczona. W ofercie są trzy klasy obsługi: economy, business i najwyższa premium. Średnia
cena za podróż z Katowic do Pragi w klasie economy to ok. 60–80 zł. Kupna biletu
można dokonać za pomocą strony internetowej lub w sieci partnerskich punktów stacjonarnych, na przykład w Centrum Obsługi
Pasażera Kolei Śląskich na dworcu kolejowym w Katowicach. W przyszłości przewoźnik nie wyklucza zwiększenia częstotliwości
połączeń. Co ciekawe, polska siedziba Leo
Express jest zarejestrowana w Katowicach.
Biuro znajduje się w kamienicy przy ul. Warszawskiej 21.

Rekordowy ruch w porcie

Lipiec był rekordowym miesiącem pod
każdym względem w historii pyrzowickiego lotniska. Ustanowiony został nowy
miesięczny rekord liczby obsłużonych pasażerów w ruchu ogółem w polskim porcie regionalnym. Dane Katowice Airport
były nawet lepsze od statystyk podkrakowskich Balic, które są największym regionalnym lotniskiem w kraju. Z siatki połączeń

regularnych i czarterowych (ruch ogółem)
skorzystało 694 415 podróżnych, to jest o 155
488 więcej (+28,8 proc.) w porównaniu z lipcem ub. roku. Tym samym pobity został rekordowy wynik z czerwca br., w którym to
obsłużono 581 003 podróżnych. Rekordowa
była także liczba startów i lądowań, których
odbyło się 4 989 (+19,4 proc.). Uśredniając,
każdej doby w lipcu odbywało się ponad
160 operacji lotniczych. Najpopularniejsze
trasy w lipcu to: Londyn, Dortmund, Eindhoven, Warszawa i Frankfurt, a w ruchu
czarterowym: Antalya, Burgas, Bodrum,
Heraklion i Warna.

Bliżej kolei do Pyrzowic

PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły konsultacje z samorządami w sprawie szczegółów technicznych budowy linii kolejowej do
podkatowickiego lotniska w Pyrzowicach.
Inwestycja będzie przede wszystkim polegała
na odbudowie odcinka między Tarnowskimi
Górami i Zawierciem, przez tereny Katowice Airport. Dzięki temu przedsięwzięciu
Katowice zyskają bezpośrednie kolejowe połączenie z portem. Ustalenia obecnie prowadzone z lokalnymi samorządami dotyczą m.in.
kwestii związanych z miejscami parkingowymi
czy przesiadkowymi, jak również koniecznym
wykupem gruntów pod inwestycję. Kilka tygodni wcześniej PKP PLK poinformowały o aktualizacji listy projektów kolejowych, które mogą
liczyć na wsparcie Unii Europejskiej. Budowa
linii do Pyrzowic uzyskała 503,1 zł mln dofinansowania. Całkowity koszt inwestycji to
741,8 mln zł. Od marca trwa projektowanie
trasy. Kolejarze planują, że przetarg na roboty
zostanie ogłoszony w pierwszej połowie przyszłego roku, a rozpoczęcie prac nastąpi pod
koniec 2019 r.

Z Bytkowskiej na Opolską

We wrześniu ma rozpocząć się wydawanie kluczy do pierwszych mieszkań

FOT. LEO EXPRESS

NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE

Leo Express łączy Katowice ze stolicą Czech

wybudowanych na osiedlu Bytkowska
Park. Inwestycja realizowana przez krakowskiego dewelopera Wawel Service obejmuje
cztery budynki, w których łącznie znajdą
się 242 mieszkania. We wrześniu przekazany mieszkańcom zostanie największy
budynek z 64 lokalami. Do końca roku powinien być gotowy drugi blok, dwa kolejne
zostaną oddane do użytkowania z końcem
pierwszego i drugiego kwartału przyszłego
roku. Osiedle powstaje na północy miasta
przy ul. Bytkowskiej, tuż przy siedzibie katowickiego oddziału Telewizji Polskiej. Deweloper zapowiedział już, że zamierza nadal
inwestować w Katowicach. Jego kolejnym
projektem będzie budynek mieszkalno-usługowy w centrum miasta. W ciągu kilku najbliższych miesięcy powinna ruszyć budowa
na niezagospodarowanej działce przy ul.
Opolskiej, na tyłach Filharmonii Śląskiej.

Rozbudowa Diamentu

Kilka tygodni temu na dobre ruszyły prace
przy ul. Dworcowej 11, gdzie powstanie
obiekt hotelowo-konferencyjny z 89 pokojami. Przedsięwzięcie jest realizowane
przez zabrzańską sieć Hotele Diament i stanowi rozbudowę znajdującego się tuż obok
4-gwiazdkowego Hotelu Diament Plaza Katowice, który oferuje 45 pokoi. Inwestycja
powinna zakończyć się w połowie przyszłego

roku. Autorem projektu architektonicznego
jest katowickie Konior Studio. Roboty budowlane miały ruszyć już jesienią ub. roku,
jednak wybrana wtedy firma nie przystąpiła
ostatecznie do rozpoczęcia budowy, przez co
inwestor był zmuszony ponownie przeprowadzić procedurę przetargową.

Fujitsu powiększa zespół

Fujitsu prowadzi rekrutację do Globalnego
Centrum Dostarczania Usług w Katowicach.
Firma rozpoczęła oficjalnie działalność w biurowcu .KTW przy Spodku w połowie lipca
br. Na ponad 6 tys. m², co przekłada się na
4 piętra, będą pracowali specjaliści z kilku
obszarów IT. Obecnie rekrutacja obejmuje blisko 40 różnych specjalności, przy
czym w ramach jednego ogłoszenia może
być przyjęta większa liczba osób. Firma
potrzebuje ekspertów ds. obsługi klienta,
wsparcia technicznego, jak również rozwoju produktów informatycznych. Oprócz
zdolności technicznych i znajomości języków
programowania liczą się również umiejętności lingwistyczne. Poszukiwani są kandydaci
znający języki angielski, fiński, portugalski,
bułgarski, duński czy mniej egzotyczne – słowacki, francuski i niemiecki. Na razie Fujitsu
podaje, że zatrudni w Katowicach 200 osób.
Niewykluczone, że w przyszłości zespół będzie jeszcze liczniejszy. (ZIT)

Prawdziwie bluesowy początek jesieni szykuje
się nam w ostatni weekend września. 28 i 29
września danie główne, czyli legendarna Rawa
Blues, natomiast 30 września w sali koncertowej
Katowice Miasto Ogrodów czeka słodki deser
dla najwierniejszych fanów dwunastu taktów –
koncert Wehikuł Czasu zapowiadający otwarcie
kolejnej części Szlaku Śląskiego Bluesa.
Estradą zarządzać będzie muzycznie legendarny
już katowicki skrzypek Jan Gałach, a mierzyć
się z jego aranżacjami będą mieli okazję liczni
przedstawiciele kultowych formacji tworzących
muzyczną tożsamość Śląska od lat 60.: Józef
Skrzek, Leszek Winder, Jorgos Skolias, Andrzej
Ryszka, Adam Kulisz, Janusz Estep Wykpisz.
Ponadto na scenie zobaczymy przedstawicieli
zespołów, które powstały w latach 90. i na
początku XXI w. na Śląsku (lub w okolicy) i które
mocno czerpią z twórczości tych największych:
Tomasz Dynam Domieracki (ex. Highway),
Mariusz Korczyński (Osły), Kajetan Drozd
(Siódma w nocy), Maciej Lipina (Ścigani), Joanna
Kaniewska (Around the Blues). Organizatorzy

szykują kilka niespodzianek – jedną z nich
jest udział gościa specjalnego – legendarnego
bluesmana z Chicago Carlosa Johnsona.
Wyselekcjonowany repertuar zawierać będzie
m.in. utwory znanych grup: Dżem czy Krzak,
ale i tych mniej znanych, choć nie mniej ważnych
kapel. Wszystko w nowych aranżacjach,
przeplatane utworami mistrzów – Erica Claptona,
Led Zeppelin czy The Rolling Stones. (WM)

Więcej informacji o koncercie i biletach na:
miasto-ogrodow.eu.

Konkurs
Dla naszych czytelników mamy zabawę, w której można zdobyć bilety na
„Wehikuł czasu”. Wystarczy do 20 września
na adres konkurs@katowice.eu napisać
kilka zdań o ciekawym miejscu związanym z muzyką bluesową w Katowicach.
Wybierzemy najciekawsze wspomnienia.

FOTO. S. RYBOK

SZLAK ŚLĄSKIEGO BLUESA PO RAZ TRZECI URUCHOMI WEHIKUŁ CZASU!
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KONKURS

BLUES W KATOWICACH

Gwiazda światowego formatu
wystąpi na tegorocznej Rawie Blues!
Cray po raz drugi przyjedzie na Rawę Blues.
Sześć lat temu dał znakomity koncert, do
dzisiaj wspominany przez bywalców festiwalu. W muzyce Craya przenikają się wpływy
bluesa, soulu, funku i muzyki pop. Jego ostatnim
dokonaniem jest wydana w ubiegłym roku płyta
nagrana wspólnie z muzykami kultowej w USA
formacji Hi Rhythm Section, która przyniosła
artyście kolejną nominację do Grammy.
Tegoroczna Rawa Blues to znów dwa dni
koncertów w dwóch najbardziej prestiżowych
salach koncertowych stolicy Górnego Śląska.
Gwiazdą piątkowego wieczoru w NOSPR będzie Marcia Ball – pianistka i wokalistka czterokrotnie nominowana do Grammy, wielokrotna
laureatka Blues Music Awards, czyli „bluesowych Oscarów”. Jej koncert poprzedzi recital
amerykańsko-brytyjskiego duetu Martin Harley & Daniel Kimbro. Muzycy zabiorą publiczność w dźwiękową podróż do korzeni bluesa.
Ponadto zagrają: młoda, utalentowana
gitarzystka i wokalistka z Francji Laura Cox
(jej klipy z popisami gitarowymi osiągają
miliony wyświetleń na You Tube); amerykański wirtuoz gitary Tinsley Ellis; włoski
zespół Wild Meg & The Mellow Cats oraz
oczywiście twórca i dyrektor Rawy Blues

Duża Scena:

Wild Meg & The Mellow Cats, Cotton
Wing, Makar & Children Of The Corn, Kraków Street Band, Wicked Heads
Mała Scena: Blackberry Brothers,
Black Pin, Blues Drawers, Blueshift, KSW
4 Blues, my z delty, Teksasy.
Start: godz. 11.00.

Irek Dudek – znów w bigbandowym wcieleniu. W Spodku będzie można także posłuchać
reprezentantów młodego pokolenia bluesa.
Rawie Blues towarzyszyć będą kliniki gitarowe w sali kameralnej NOSPR. Poprowadzi je
wspomniany wyżej Tinsley Ellis – jeden z najciekawszych współczesnych gitarzystów bluesowych.
Pierwsze spotkanie zaplanowano na czwartek
28 września o 22.00. Będzie ono transmitowane w radiowej „Trójce” w kultowej audycji Jana
Chojnackiego „Bielszy odcień bluesa”. Druga klinika
– w piątek, po zakończeniu koncertu Marcii Ball.
Twórca i dyrektor festiwalu Irek Dudek co roku podkreśla rodzinny charakter Rawy Blues. Również w tym roku nie

Człowiek instytucja

„Jestem Polakiem ze Śląska. Śląsk jest miejscem podstawowym mojej biografii i życiowych
decyzji, z którymi się identyfikuję”
Jego wpływ na życie kulturalne regionu, a Katowic w szczególności był ogromny.
Angażował w tę przestrzeń swoje siły, rozliczne talenty i zapał. Żarliwy poseł i publicysta,
długoletni kierownik literacki Opery Śląskiej,
założyciel i prezes Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego, inicjator Kongresu Kultury

27 września – sala kameralna NOSPR,
godz. 22.00 - Tinsley Ellis – klinika gitarowa
28 września – NOSPR – godz. 19.30
sala koncertowa – Marcia Ball, Martin
Harley & Daniel Kimbro
sala kameralna – Tinsley Ellis – klinika
gitarowa (po zakończeniu koncertu)
29 września – Spodek
Koncert finałowy:
Robert Cray, Tinsley Ellis, Irek Dudek Big
Band, Laura Cox

GALERIA ARTYSTYCZNA

Chociaż użyte w tytule słowa trącą
najczęściej nieznośnym frazesem, to
gdy zastosować je do charakterystyki Tadeusza Kijonki, natychmiast nabierają znaczeniowej gęstości. Bo taki
był, tak żył, pracował, tak interesował
się światem. A i świat nie był dla niego
abstrakcją – to Śląsk w całej swej historycznej złożoności, kulturowym bogactwie i „obolałości”, jak celnie ongiś
nazwał niesprawiedliwe traktowanie
tej ziemi.

Program
FOT. S. RYBOK/UMK

Jedna z ikon współczesnego bluesa, pięciokrotny laureat nagrody Grammy, znakomity gitarzysta i charyzmatyczny wokalista. Robert Cray – bo o nim mowa – będzie
gwiazdą 38. edycji Rawa Blues Festival.
Artysta zagra w Spodku 29 września.

Dla naszych czytelników mamy bilety na
koncert w Spodku – wystarczy do 20 września wysłać na konkurs@katowice.eu krótkie wspomnienie związane z Rawą Blues.
Wybierzemy najciekawsze z nich.

na Górnym Śląskim: powołał do życia w 1995 r.
miesięcznik „Śląsk”... To pismo było jego
najukochańszym dzieckiem, któremu bez
reszty poświęcał czas, energię i zdrowie. O artystycznej i ponadregionalnej wiarygodności
periodyku świadczą już choćby nazwiska
publikujących w nim autorów, m.in. Tadeusza
Różewicza czy Wiesława Myśliwskiego. Ale
wartością najbardziej istotną była integracja
śląskiego środowiska kulturalnego. Mało
kto wierzył, że to się uda po politycznych
wstrząsach lat 80. i 90. A jednak się udało.
Właśnie Kijonce!
666
Był człowiekiem wielu talentów i pasji, czemu
towarzyszyła nieprawdopodobna pracowitość.
Chciałoby się powiedzieć „śląska”. Nieraz
zastanawialiśmy się, jak on to wszystko godzi,
jak łączy i jak to się dzieje, że mozół ów nigdy
nie odbiera blasku efektom jego starań. Bo Tadeusz to nie był jakiś „specjalista”, „działacz” czy
„przedstawiciel”. Właściwie na wszystkich polach

zabraknie udogodnień dla rodziców, którzy
zjawią się w „Spodku” razem ze swoimi pociechami. W hali zostanie uruchomiona specjalna
bramka, dzięki której opiekunowie będą mogli jednorazowo opuścić festiwal, by odwieźć
maluchy do domu i powrócić na kolejne koncerty. Coś dla dzieci znajdzie się też w menu
festiwalowej restauracji. Na antresoli Spodka
przygotowane zostaną warsztaty plastyczne
dla dzieci, prowadzone przez Annę Bierońską.
Dzieci do 12. roku życia wchodzą do Spodka
za darmo. Tradycyjnie już podczas sobotniego
koncertu w Spodku nie będzie sprzedawany
alkohol. – Na Rawie Blues kręci nas wyłącznie
muzyka, nie używki – podkreśla Irek Dudek.

Jakie pozamuzyczne atrakcje czekają fanów bluesa na tegorocznym festiwalu? W sobotę o 9.00 na parkingu przed
Spodkiem planowany jest zlot motocyklistów, a następnie ich przejazd przez centrum
Katowic. – Liczę, że właściciele dwóch kółek dopiszą i takie przejazdy wpiszą się na
stałe w klimat Rawy – mówi Irek Dudek. Na
antresoli hali będzie można natomiast obejrzeć
wystawę prac malarskich Danuty Matysik „Obrazki z podróży”, a poświęconą charakterystycznym miejscom w USA związanym z bluesem.
Więcej informacji, w tym o możliwości zakupu
biletów, na rawablues.com.

swojej aktywności okazywał się wrażliwym
artystą. Dodajmy od razu: poetą! Poetą, który
zaprzecza swoim życiem mniemaniu, że jeśli
kto poeta, to oczywiście „bujający w chmurach
egotyk”. Otóż od samego początku udawało mu
się w jakiś tajemniczy sposób łączyć witalność
społeczną z rejonem artystycznych, stricte już
indywidualnych spełnień. Rzadki to fenomen.
Sądzę, że dzięki niemu właśnie potrafił odcisnąć
tak silne piętno na duchowym pejzażu miasta i regionu.
„Naszym obowiązkiem jest upamiętnienie wybitnych postaci, które zapisały się w historii naszego regionu. Dziękuję za wszystkie głosy mieszkańców. Wybór
był trudny, ale zdecydowałem, by uhonorować Tadeusz
Kijonkę, znanego i cenionego w Katowicach i w całym
regionie poetę, publicystę, którego wielu mieszkańców
kojarzy przede wszystkim z miesięcznikiem „Śląsk”
– podkreślał Marcin Krupa, prezydent Katowic
Mentor i piewca Śląska. Wybitny i natychmiast rozpoznawalny poeta, wierny do końca
swoim estetycznym przekonaniom i wyborom.
Jego dorobek to planeta wciąż do końca nieodkryta, mimo jakże pokaźnej ilości opracowań,
analiz i odczytań. Ta liryka wywiedziona z tradycji romantycznej, często kunsztownie rymowana, muzyczna, ze świetnie wyczuwanym
metrum ma swoje wysokie i odrębne miejsce we

współczesnej polskiej poezji. Tadeusz pisał w natchnieniu. Namiętnie, nierzadko w zachwycie.
Ale jak każdy rasowy twórca świetnie panował
nad językiem. Kontrolował jego narowistość, narzucał dyscyplinę formy. Był prawdziwym mistrzem sonetu! Jego przedostatni tom „Sonety
brynowskie” wzbudził podziw w całej Polsce. Nie
trzeba dodawać, że prócz motywów uniwersalnych (miłość, przemijanie, zagadki bytu) pojawia się w tych wierszach również pejzaż Śląska,
wpisany w szerokie tło mitologii, kultury, paradoksów ludzkiego losu. Czuł tę ziemię, rozumiał
jej dramaty, historyczne zasupłania. I starał się
być obecny wszędzie, gdzie działy się sprawy dla
niej ważne.

(ROBERT DŁUCIK)

(MACIEJ SZCZAWIŃSKI)

Galeria Artystyczna to miejsce upamiętnienia twórców i artystów związanych z Katowicami i regionem. Miasto
organizuje plebiscyt na osobę, która ma
zostać upamiętniona.
W tym roku 7 września o godz. 14.00 zostanie upamiętniony Tadeusz Kijonka,
poeta, dziennikarz, autor utworów scenicznych, kierownik literacki Opery Śląskiej,
twórca i redaktor miesięcznika „Śląsk”.

Informator
kulturalny
FOT. S. RYBOK

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

ØRGANEK I PRZYJACIELE

URODZINY MIASTA
„KOCHAM KATOWICE”
Koncert Prezydenta Miasta
dla seniorów: Big Silesian Band Joachima Krzyka, 6 września, godz. 17.00,
sala koncertowa Miasta Ogrodów

W SPECJALNYM PROJEKCIE
NA URODZINY MIASTA „KOCHAM KATOWICE”

Jef Neve (BE) & kwartet smyczkowy
Piotra Steczka 6 września, godz. 19.30,

kinoteatr Rialto

Koncert dla mieszkańców: NOSPR
pod dyr. Alexandra Liebreicha oraz
soliści: Zbigniew Raubo i Piotr Sałajczyk

7 września, godz. 18.00,
sala koncertowa NOSPR

Ørganek i przyjaciele, 8 września,
od godz. 15.00, Strefa Kultury
Tin Men and the Telephone (NL)
oraz Orkiestra Kameralna AUKSO,

9 września, godz. 19.30, sala koncertowa
Miasta Ogrodów
Wydarzenia towarzyszące:

Cato Lein – wystawa Arktyczny pył
Wernisaż wystawy: 7 września, godz. 18,
Galeria Miasta Ogrodów
Słynny norweski fotografik zabiera nas
w podróż w najbardziej wysunięte na północ
rejony Norwegii, Szwecji, Finlandii i Rosji.

Promenada na południe. Historia
ulicy Kościuszki. Wernisaż wystawy:
21 września, godz. 18.30,
lokal przy ul. Kościuszki 39.

Wystawa przygotowana przez Medialab
Katowice, poświęcona ulicy Kościuszki.

Urodziny miasta 2017

FOT. S. RYBOK

Z TOMASZEM ORGANKIEM ROZMAWIA SŁAWOMIR RYBOK
sprawę z odpowiedzialności, jaką wzięliśmy
na siebie. Katowice, jak i cały Śląsk, doskonale
znają się na muzyce, nie da się ich omamić
byle czym, dlatego praca wre na całego.
Padają coraz to nowe, ciekawe nazwiska artystów, którzy wspomogą cię na scenie i wezmą
się za bary ze „śląskim repertuarem”. Możesz
naszym czytelnikom podać już pełną listę?
Na Urodziny Miasta przygotowujecie dla
mieszkańców wielki koncert będący hołdem
dla muzyki z Katowic i całego Górnego Śląska. Ta muzyka w nowych aranżacjach, nowej odsłonie porwie katowicką publiczność?

Taką mam nadzieję, robimy wszystko,
żeby to było szczególne wydarzenie i dla
nas, i dla mieszkańców Katowic. Zdaję sobie

Tak, chociaż to żadna tajemnica. Do
udziału w koncercie zaprosiliśmy tak wybitnych gości jak: Wojciech Waglewski, Kasia
Nosowska, Natalia Grosiak, Abradab, Miuosh, Maciek Lipina, Jan Gałach, Marcin Wyrostek. Plus oczywiście cały Organek, czyli
Robert Markiewicz, Adam Staszewski, Tomasz Lewandowski oraz ja, który to wszystko
zepnie, Tomasz Organek.

Kilka lat spędzonych w Katowicach na Akademii Muzycznej pozwoliło ci poznać nie
tylko środowisko muzyczne, ale i nasiąknąć
trochę tutejszym klimatem muzycznym. Jak
wspominasz ten czas?

Jako bardzo intensywny i mocno kreatywny. Studiowałem u was tylko dwa lata,
bo wypadek samochodowy wyeliminował
mnie na jakiś czas z życia, ale wspominam
te lata z początków lat dwutysięcznych
niemalże z rozrzewnieniem. Byłem wtedy
taki młody, ciekawy wszystkiego, chłonąłem muzykę, wstępowałem dzięki nauce
do świata, którego częścią zawsze chciałem być. Muzyka i młodość. Co może być
piękniejszego?
Obecnie Katowice to już inne miasto niż

te, które poznałeś podczas studiów. Jak
ci się u nas podoba, masz jakieś ulubione
miejsca?

To jeden z moich ulubionych tematów.
Urbanistyka, ład przestrzenny, cywilizowanie się przestrzeni, rewitalizacja jako
sposób na uwrażliwianie lokalnych społeczności, estetyzacja przestrzenna, rozwój.
To wszystko ma miejsce w Katowicach. To
miasto było kiedyś ciemne, przygaszone,
stłamszone, dziś to piękne europejskie miasto z dużym potencjałem rozwojowym, cywilizacyjnym. Bardzo lubię tu przebywać,
gram tu koncerty, mam znajomych, dość
często bywam i to, co widzę, cieszy moje
oko i serce. Ja po prostu Katowicom kibicuję,
bo to również część mojej historii.
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REDAKCJA POLECA
DATA

WYDARZENIE

1–2 września

Festyn „Święto Giszowca”

2 września

Katowickie Dożynki

GODZINA I MIEJSCE

ORGANIZATOR

godz. 15.30; MDK „Szopienice–Giszowiec” Filia nr 2

Miejski Dom Kultury; „Szopienice–Giszowiec”; Filia nr 2

pl. Pod Lipami 1; 3-3a

tel. 32 206 46 42

godz. 13.00–21.00; ul. Migdałowców

Miejski Dom Kultury „Południe”; Filia „Kostuchna”; tel. 32 209 47 72

godz. wg odrębnego harmonogramu;
1. Sala koncertowa Katowice Miasto Ogrodów
2. Kinoteatr Rialto
3. Sala koncertowa NOSPR
4. Strefa Kultury

Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609 03 02;
miasto-ogrodow.eu/strona/kochamkatowice_2018program/mid/189

DZIELNICA
Giszowiec
Kostuchna

Impreza
ogólnomiejska

6–9 września

Dni Miasta KOCHAM KATOWICE

6 września

PAL Fest
– Wielkie sąsiedzkie grillowanie

godz. 16.00–19.00; teren przy ul. Kotlarza 10b

Miejski Ośrodek Pomocy; Społecznej Katowice; tel. 32 416 22 66

7 września

Uroczystość odsłonięcia rzeźby
upamiętniającej T. Kijonkę
na pl. Grunwaldzkim

godz. 14.00; pl. Grunwaldzki

Wydział Kultury UMK; tel. 32 2596700

8 września

Festiwal Organizacji Pozarządowych

godz. 11.00–17.00; rynek

Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych tel. 606 924 356

8 września

XIX Rekreacyjny Rajd Rowerowy

godzina i miejsce startu wg odrębnego harmonogramu;

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Katowice

Ścieżki Rowerowe Miasta Katowice – Meta Camping 215

tel. 32 253 76 54; www.rajdrowerowy.katowice.pl

8 września

Festyn Rodzinny w Zarzeczu

godz. 15.00–21.00; ul. Stellera 4

Miejski Dom Kultury „Południe”; Filia „Zarzecze”; tel. 32 202 97
67

8 września

„Shirley Valentine”
– monodram w ramach obchodów
110-lecia Nikiszowca

godz. 17.00; Muzeum Historii Katowic,
Dział Etnologii Miasta,

Miejski Dom Kultury; „Szopienice–Giszowiec”

8 września

Dzielnico!granie – koncert Górniczej
Orkiestry Dętej KWK „Murcki-Staszic”
pod dyr. G. Mierzwińskiego oraz występ
zespołu mażoretek „Akcent”

godz. 16.00; plac przy pomniku Powstańca Śląskiego
w Szopienicach

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

9 września

10 Międzygalaktyczny
Zlot Superbohaterów

godz.15.00–22.00; rynek

QQRQ Mariusz Kałamaga; tel. 513 013 977

Impreza
ogólnomiejska

11 września

Wernisaż II cz. wystawy
„Z dziejów Historii Katowic”

godz. 18.00; ul. Szafranka 9

Muzeum Historii Katowic; tel. 32 258 18 10

Śródmieście

12 września

XVIII Katowicka Konferencja Naukowa

godz. 9.15; Willa Goldsteinów; pl.Wolności 12a

Muzeum Historii Katowic; tel. 32 258 18 10

Śródmieście

13 września

XVIII Katowicka Konferencja Naukowa

godz. 9.00; ul. Szafranka 9

Muzeum Historii Katowic; tel. 32 258 18 10

Śródmieście

14 września

Dni Załęża

godz. 11.00; pl. Londzina Katowice-Załęże

Rada Jednostki Pomocniczej nr 7; tel.: 732 341 155

15 września

Wystawa „160-lecie kościoła ewangelickiego”

Całodobowo; pl. Kwiatowy

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach; tel. 32 253 99 81

15 września

II Dzień Sąsiada na Wojciecha

godz. 15.00–19.00; skwer Gawlika, róg;
ul. Barbórki i Wojciecha

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; tel. 32 416 22 78

15 września

Festyn „IV Święto Burowca”

godz. 12.00; skwer Hilarego Krzysztofiaka – Burowiec

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

16 września

Piknik z Budżetem Obywatelskim

11.00-16.00; plac Kwiatowy

Wydział Komunikacji Społecznej UMK; tel. 32 259 31 43

16 września

Europejski Tydzień Zrównoważonego
Transportu

godz. wg odrębnego harmonogramu; rynek

20 września

Spotkanie Barbar śląskich

godz. 13.00; ul. Kopernika 11

Muzeum Historii Katowic; tel. 32 745 17 28

Impreza
ogólnomiejska

22 września

IV Dni Energii

godz. 11.00–17.00; rynek

Wydział Kształtowania Środowiska UMK; tel. 32 259 38 70

Impreza
ogólnomiejska

24 września

IV Dzień Aktywnego Seniora

godz. 11.00–14.00; rynek

Stowarzyszenie FamiLock; tel. 602 442 707

Impreza
ogólnomiejska

ul. Rymarska 4, Nikiszowiec

Wstęp na koncerty w Strefie Kultury jest bezpłatny,
bilety obowiązują na wydarzenia w salach koncertowych.

tel. 32 256 84 53; bezpłatne wejściówki

Wydział Kształtowania Środowiska UMK; tel. 32 259 38 70
harmonogram na stronie www.katowice.eu

Wełnowiec –
Józefowiec
Koszutka
Impreza
ogólnomiejska
Osiedle
Paderewskiego –
Muchowiec
Zarzecze
JanówNikiszowiec

Szopienice-Burowiec

Załęże
Śródmieście
Giszowiec
Szopienice-Burowiec
Impreza
ogólnomiejska
Impreza
ogólnomiejska

godz. wg odrębnego harmonogramu
1. Katowice Miasto Ogrodów
2. Hipnoza
3. Drzwi Zwane Koniem
4. Kinoteatr Rialto
5. Kino Światowid
6. Pałac Młodzieży

25–30
września

Ars Independent Festival

27–29
września

Rawa Blues Festival

1. Spodek
2. NOSPR

30 września

„Wehikuł czasu” – koncert otwarcia 3
części Szlaku Śląskiego Bluesa

godz. 19.00; sala koncertowa KMO
pl. Sejmu Śląskiego 2

godz. wg odrębnego harmonogramu

Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609 03 02;
www.arsindependent.pl/pl/
Impreza płatna

Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609 03 02
awablues.com/pl; Impreza płatna
Katowice Miasto Ogrodów
tel. 32 609 03 02
Impreza płatna (30 zł)

Impreza
ogólnomiejska

Impreza
ogólnomiejska

Śródmieście

www.katowice.eu

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

FESTIWALE
URODZINY MIASTA
„KOCHAM KATOWICE”
6–9 września
Katowice świętują nadanie praw miejskich od 6 do 9
września. Jak zwykle obchody będą wielkim muzycznym festiwalem, podczas którego uwzględnione zostaną
różnorode gusta.

ARS INDEPENDENT
FESTIVAL 2018
25–30 września
Tegoroczna odsłona festiwalu filmu, animacji, gier
wideo i wideoklipu to 6 dni i ponad 40 wydarzeń
prezentujących najróżniejsze oblicza kultury audiowizualnej. W programie 6 pełnometrażowych filmów
debiutujących reżyserów nominowanych do konkursu Czarny Koń Filmu; majstersztyk „found footage”
Györgya Pálfiego – „Ladies & Gentlemen: Final Cut”
(2012) z autorską muzyką na żywo katowickiego
trio Bękarty Bacha; seria klasycznych dokumentów i filmów muzycznych z filmem „Bird” (1988) Clinta Eastwooda na czele; blisko 30 krótkometrażowych
filmów animowanych oraz teledysków; interaktywne
wystawy: Czarnych Koni Gier Wideo oraz „Od Marienbadu do Novigradu” – przez historię polskich gier
wideo i gier wideo w Polsce, a także festiwalowa nowość dedykowana najmłodszym i ich bliskim: „Czarne
Kucyki Wideoklipu”. Pełne kalendarium programowe
ujawnione zostanie 11 września.

IV Katowicka Noc Galerii NOC-K
28 września, od godz. 17.00, prywatne i publiczne galerie sztuki w Katowicach
Ponownie, katowickie galerie i miejsca zajmujące się
promocją sztuki otworzą swoje drzwi dla zwiedzających w nocy. Pierwszych kilkadziesiąt osób, które
przejdą cały szlak NOC-Ki i zdobędą pieczątki, otrzyma
prezenty. Wystawom towarzyszyć będą spotkania autorskie, wykłady, pokazy multimedialne, oprowadzenia
kuratorskie i wiele innych ciekawych wydarzeń.

Rawa Blues Festival
27–29 września, NOSPR & Spodek
38. edycja największego festiwalu bluesowego na świecie organizowanego pod dachem.

Wehikuł Czasu 2018
30 września, godz. 19.00,
sala koncertowa Miasta Ogrodów
Trzecia edycja koncer tu najlepszych śląskich bluesmanów, który co roku gromadzi niemal tysięczną
publiczność. Legendarne bluesowe kompozycje
Dżemu, SBB czy zespołu Krzak, które przez ostatnie 50 lat rozbrzmiewały w śląskich klubach, na
wyjątkowym koncercie inaugurującym działalność
trzeciej części Szlaku Śląskiego Bluesa. Jak co roku
estradą zarządzać będzie muzycznie legendarny już
katowicki skrzypek Jan Gałach. Gościem specjalnym, prosto z Chicago, będzie legendarny Carlos
Johnson!
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Światowid

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

Janusz Wojcieszak,
„Cisza”

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

Wernisaż: 14 września, godz. 18.00,
Galeria Pusta
Fotografia krajobrazu. Zdjęcia zrealizowano w Słowińskim Parku Narodowym.

Cato Lein, „Arktyczny pył”
Wernisaż: 7 września, godz. 18.00,
Galeria Miasta Ogrodów
Słynny norweski fotografik zabiera nas w podróż w najbardziej wysunięte na północ rejony Norwegii, Szwecji,
Finlandii i Rosji.

Aleksandra Szlęk,
„Peace is war”
do 25 września, Galeria Pojedyncza

Agata Pawlik,
„Ojciec II”
Wernisaż: 27 września, godz. 17.30,
Galeria Pojedyncza

Dziwny pejzaż
i nieruchome manekiny
do 30 września, Ściana Sztuki Dziecka
Prace dzieci zrealizowane podczas wakacyjnej akcji
„Lato w Mieście” w ramach projektu Future Artis.

WYKŁADY, SPOTKANIA,
WARSZTATY
Rodzinne Matinée
15 września, godz. 11.00, KMO
Prowadzenie: Zdzisław Smucerowicz i goście.

WYCIECZKI REGIONALNE
najbliższe: 8 i 15 września
Cykl bezpłatnych sobotnich wycieczek pod hasłem:
„śląsko-zagłębiowskie szwendania okoliczne”; kontakt:
pawel.graja@miasto-ogrodow.eu.

Spacer historyczny śladami
Wojciecha Korfantego
27 września, godz. 17.00,
zbiórka: pl. Wolności
Wycieczka z okazji 100-lecia niepodległości pod hasłem: „Korfanty jako wydawca i publicysta”.

Wykład Biura Dźwięku Katowice
15 września, godz. 18.00

„Architektura w dźwięku”
– o historii związków sztuki
dźwięku z przestrzenią

Prowadzenie: Daniel Brożek – kurator Sceny Dźwiękowej Przeglądu Sztuki Survival.

Tramwaje w Katowicach
21 września, godz. 12.00, Galeria Pusta
Warsztaty fotograficzne dla dzieci, kontakt: kinga.holda@miastoogrodow.eu.

PREMIERY:
od 7 września

„Fokstrot” (reż. Samuel Maozo,
Francja, Niemcy, Izrael, 2017)
„Żona” (reż. Björn Runge,
Szwecja, USA, 2017)
„Letnia szkoła życia” (reż.
Laurent Cantet, Francja, 2017)

22–29 WRZEŚNIA KINO DZIECI
„Jestem William”
22 września godz. 16.30

„ Biuro detektywistyczne Lassego i Mai.
Pierwsza tajemnica”
23 września godz. 16.30

„Petson i Findus
– najlepsza gwiazdka”
24 września godz. 16.30

„Operacja: Człowiek w czerni”
25 września godz. 16.30

„ Kapitan Morten i królowa pająków
26 września 16.30

„Gordon i Paddy”

od 14 września

27 września godz. 16.30

„Juliusz” (reż. Aleksander
Pietrzak, Polska, 2018)

28 września godz. 16.30

„Dogman” (reż. Matteo Garrone,
Francja, Włochy, 2018)
„Czarne bractwo. Blackkklansman”
(reż. Spike Lee, USA, 2018)
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„Łowcy czarownic”
„Supa Modo”
29 września godz. 16.30

25–30 WRZEŚNIA
– ARS INDEPENDENT

od 21 września

„Igielnik” (reż. Deborah
Haywood, Wielka Brytania, 2017)
„Sofia” (reż. Meryem Benm’BarekAloïsi, Francja, Katar, 2018)
„Kler” (reż. Wojciech
Smarzowski, Polska, 2018)
WYDARZENIA SPECJALNE
SKOCZ Z BAJTLEM DO KINA
„Księgarnia z marzeniami”
6 września

„Żona”
13 września

„Letnia szkoła życia”
20 września

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

PORA DLA SENIORA
5 i 19 września, godz. 11.00

We wrześniu brytyjski dramat „Na głęboką wodę” –
prawdziwa historia żeglarza amatora ze wspaniałymi
rolami Colina Firtha i Rachel Weisz; oraz francuska komedia kostiumowa „Sztuka kłamania” Laurenta Tirarda – reżysera m.in. „Zakochanego Moliera” i „Faceta
na miarę”, która w lekki i zabawny sposób opowiada o kłamstwach w imię miłości.

WIĘCEJ NIŻ BERGMAN
19 i 26 września, godz. 19.30

„Lato 1993”
27 września

INNE
„HARD PAINT”
– seans przedpremierowy
7 września godz. 20.30

19.00 „Coby” – pokaz specjalny
9 września

Seans niespodzianka (bilety 13 zł)
12 września godz. 12.00

Dzień seniora
„Czego życzy sobie kobieta”
24 września godz. 16.30

W ramach trwającego przez cały rok przeglądu twórczości
Ingmara Bergmana, upamiętniającego setną rocznicę urodzin
reżysera, zapraszamy na film dokumentalny Jane Magnusson „Bergman: rok z życia” oraz „Wakacje z Moniką” (1957)
– manifest rewolucji obyczajowej młodego pokolenia.

NT LIVE – TRANSMISJA NA ŻYWO
SPEKTAKLU Z LONDYNU
Król Lear (wg W. Szekspira)
27 września, godz. 20.00
Po rolę Króla Leara sięgali najwybitniejsi aktorzy, dla których była szansą na stworzenie w dojrzałym wieku dramatycznej, złożonej kreacji. Ian McKellen (znany z udziału w kinowych seriach „Władca Pierścieni” oraz „X-Men”)
po mistrzowsku sprostał temu arcytrudnemu zadaniu.
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Teatr Śląski

Biblioteka Śląska

Rynek 10

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

40-003 Katowice
tel. 32 258 72 51
teatrslaski@teatrslaski.art.pl

Poskromienie złośnicy
8 września, godz. 19.00,
9 września, godz. 16.00

Sztukowanie – warsztaty
11 września, godz. 11.00

Himalaje

plac Rady Europy 1

Finisaż wystawy
„Architektura Polska Dzisiaj”
10 września, godz. 17.00
To interesująca ekspozycja, prezentująca opatrzone komentarzami szkice, dokumentację fotograficzną i modele ponad dwudziestu realizacji z ostatnich lat.

13, 14, 15 września, godz. 19.00,

Kawiarenka
Kulturalno-Literacka

16 września, godz. 17.00

26 września, godz. 17.00

Wątpliwości

„Niepowtarzalni: Piwnica na Wójtowskiej” – spotkanie z autorką – Patrycją Korczago.

15, 16, 18 września, godz. 19.00

Młynarski. Chory na muzykę
15 września, godz. 17.00,
16 września, godz. 19.30

Ogród pełen bajek

ul. Francuska 12

Pokaz Sztuki Par
– Irena Imańska i Witold Stypa
Finisaż wystawy – 14 września,
godz.17.00, Galeria Intymna

17 września, godz. 10.00 i 12.00

Pokaz Sztuki Par to cykl wystaw poświęcony twórczości
artystek i artystów działających na Śląsku.

Opera z Bytomia:
„Szeherezada”/„Madea”

ul. Ligonia 7

17 września, godz. 18.00

Pod presją
19, 20, 21 (inauguracja festiwalu
„Open the door”)
września, godz. 19.00

Conrad
22 września, godz. 16.00,
23 września, godz. 20.30

Koncert dla Benia.
Artyści żegnają
Bernarda Krawczyka
24 września, godz. 19.00

Porwanie Europy
25 września, godz. 19.00

Spójrz na mnie
25, 26 września, godz. 17.00

Sztuka
29, 30 września, godz. 17.00

Wątpliwości
29 września, godz. 18.00

Konwersatorium Biblioteki
Śląskiej – cykl zajęć dla seniorów
6 września, godz. 12.00 – warsztaty ceramiczne
13 września, godz. 12.00 – warsztaty artystyczne
– Chronometr w stylu „shabby chic”.
20 września, godz. 12.00 – „Padwa” – prelekcja z cyklu „Wędrówki do miejsc świętych”.
25 września, godz. 12.00 – „Ballestremowie” –
prelekcja z cyklu „Śląskie rody i ich rezydencje”.
28 września, godz. 12.00 – prelekcja „Historia czekolady”

E-learningowe kursy językowe
oraz specjalistyczne
w każdy poniedziałek
w godzinach 8.00–15.00

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

„Magiczna moc książek”

Terminy do ustalenia z zainteresowanymi
placówkami
Cykl bezpłatnych zajęć z elementami biblioterapii dla
dzieci w wieku 4–6 lat.

„Geniusz chmurny i niełatwy.
Michał Anioł”

Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu.

11 września, godz. 11.00,
scena w Galerii Katowickiej

Terror
29, 30 września,

Zajęcia dla seniorów w ramach
cyklu „Sztukowanie”

godz. 19.00, sala Sejmu Śląskiego

Wstęp 1 zł.

IV edycja bezpłatnych kursów
online (ToonyTool, PhotoCollage)
Platforma e-learningowa biblioteki

Zapisy od 24 września

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

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

Anna Dziewit-Meller
7 września, godz. 17.00,
Filia nr 12, ul. Witosa 18b
Spotkanie z autorką książek z cyklu „Damy, dziewuchy,
dziewczyny”.

Narodowe Czytanie
– S. Żeromski, „Przedwiośnie”
8 września, godz. 13.00−17.00,
Ogród Słów, Filia nr 14, ul. Piastów 20
W programie m.in. czytanie fragmentów powieści, spotkanie z Anną Dziewit-Meller, kiermasz książek, Czytelnia pod
Sówką, koncert kwintetu blaszanego Gryfnioki, warsztaty
literacko-artystyczne dla dzieci, prezentacja sprzętu i wyposażenia wojskowego, wojskowa, „Biblioteczna Poradnia
Książkowa”, czyli co warto czytać dzieciom i proponować
młodzieży. Prowadzić będziemy też warsztaty literacko-artystyczne oraz kiermasz książki antykwarycznej. Fundacja im.
Grupy Operacyjnej Śląsk 1939 prezentować będzie umundurowanie i wyposażenie piechoty Wojska Polskiego z okresu
międzywojennego, a także wojskowe uzbrojenie. Kulinarną
spójność z tematyką stworzy wojskowa grochówka.

Barbara Szmatloch
10 września, godz. 17.00,
Filia nr 12, ul. Witosa 18b
Spotkanie z autorką książki „Wihajster do godki. Lekcje śląskiego”.

Indonezja – kraj tysiąca wysp
11 września, godz. 17.00,
Filia nr 12, ul. Witosa 18b
Spotkanie z Aliną Chechelską.

W krainie Persów
13 września, godz. 17.00.
Filia nr 27, ul. Szarych Szeregów 62
Relacja z wyprawy do Iranu autora bloga „Antek w podróży”.

Słowacy w Polsce w latach 1920-2018
27 września, godz. 17.00,
Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47
Spotkanie z prof. Józefem Ciągwą – przewodniczącym
Towarzystwa Słowaków w Polsce.

Z Janówki w świat
28 września, godz. 11.00,
Filia nr 25, ul. B. Chrobrego 2
Spotkanie z prof. Mieczysławem Chorążym – onkologiem.

Jak wydać pierwszą powieść?
28 września, godz. 17.30.
Filia nr 30, ul. Rybnicka 11
Spotkanie z pisarzem Rafałem Cuprjakiem.

Szopienice wczoraj i dziś
28 września, godz. 16.30.
Filia nr 36, ul. gen. Hallera 28

Prelekcja historyczna Danieli Dylus.

Z grzybami za pan brat

27 września, godz. 17.00,
Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21
Prelekcja Łukasza Fuglewicza ze Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie.

Przed Międzynarodowym
Konkursem Muzycznym
im. Karola Szymanowskiego
4 września, godz. 18.00,
Muzeum Archidiecezjalne
Katarzyna Ćwiek – mezzosopran, Kamila Nowak – sopran,
Grzegorz Biegas – fortepian, Karolina Borodziuk – mezzosopran, Izabela Wilga – fortepian.
W programie: P. Czajkowski, G. Donizetti, G. Rossini, R. Strauss, K. Szymanowski, L. Bernstein,
W. Lutosławski, B. Britten.

Le Nuove Musiche
17 września, godz. 18.00,
Muzeum Archidiecezjalne
Hilda Gulyás – sopran, Adam Szendrei – skrzypce barokowe, Mateusz Kowalski – viola da gamba, Jakub Mitrík
(artistic director) – teorba/chittarone.
W programie: renesansowa i barokowa muzyka
kameralna (G.B. Fontana, S.d´India, G.G. Kapsperger, N. Matteis, C. Monteverdi).

Czas na muzykę
– Koncert życzeń
23 września, godz. 17.00,
MDK „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47
Joanna Iwaszkiewicz – mezzosopran, Krzysztof Iwaszkiewicz – baryton, Joanna Steczek – fortepian.
W programie: Ulubione utwory wokalne naszych
melomanów – arie z opery Carmen G. Bizeta, pieśni, muzyka operetkowa i musicalowa, piosenki Louisa Armstronga, Elvisa Presleya i Franka
Sinatry.
NA KONCERTY WSTĘP WOLNY
Pełny kalendarz koncertów dostępny w biurze
Silesii i na www.silesia.art.pl

www.katowice.eu
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„Rumunia
– Dacja, Dacia czy Dracula?”

MDK „Bogucice-Zawodzie”

12 września, godz. godz. 17.00

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

Prelekcja i prezentacja multimedialna Andrzeja Pasławskiego.

„Gdzie jest mój Homel”
14 września, godz. 17.00, Dębowa Scena
Monodram Tadeusza Kwinty.

ul. Markiefki 44a

„Damy i Rycerze”

Dzielnicowe obchody upamiętnienia
wybuchu II wojny światowej
i I Powstania Śląskiego

16 września, godz. 10.00
Dzień Otwarty MDK. Pokazy taneczne, strefa twórczej zabawy i strefa eksperymentu dla dzieci, pokaz bytomskiego
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Leo Corde.

4 września, godz. 12.00,
plac Wajdy w dzielnicy Bogucice

„Dzielnico!granie”
4 września, godz. 17.00, parking przy MDK
W wykonaniu Orkiestry Dętej „Katowice” i mażoretek z MDK „Ligota”.

„Dzielnico!granie”
5 września, godz. 17.00,
plac przy pomniku na osiedlu Paderewskiego
W wykonaniu Orkiestry Dętej „Katowice” i mażoretek z MDK „Ligota”.

„Dancing Bogucicki”
14 września, godz. 17.00
Arteterapia poprzez taniec.

Turniej szachowy
15 września, godz. 9.00
W ramach III Grand Prix Miasta Katowice w szachach
dla dzieci do lat 14.

Festyn Rodzinny
15 września, godz. 10.00, teren przy SP nr 1
Festyn współorganizowany z SP nr 1.

„Ciasto! Plasto!”
18 września, godz. 16.00,
galeria „G44A”
Zajęcia dla małych dzieci.

„Piknik z Inicjatywą”
22 września, godz. 15.00,
plac Koszycki na os. im. J. Kukuczki
Piknik współorganizowany z Radą Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice.

„Bajkowy poranek dla Juniora”
24 września, godz. 10.00

„Stacja RękoDZIEŁO”
25 września, godz. 17.00,
galeria „G44A”
Warsztaty rękodzielnicze.

Spotkanie Koła Miłośników
Historii Bogucic
27 września, godz. 18.00
Gościem specjalnym będzie Barbara Szmatloch.
UWAGA! NABÓR do sekcji MDK
Oferta i szczegóły na stronie internetowej:
www.mdkbogucice-zawodzie.pl

„Dzielnico!granie”
21 września, godz. 17.00, amfiteatr
ul. Marcinkowskiego 13a

Warsztaty malarskie
5–26 września, sale MDK i teren Katowic
Warsztaty w ramach projektu pn. „Historyczny pejzaż
Śląska…”.

„Dzielnico!granie”
6 września, godz. 17.00,
teren przy ZSP nr 6
na ul. Marcinkowskiego 17
W wykonaniu Orkiestry Dętej „Katowice” i mażoretek z MDK „Ligota”.

„Muzyczna podróż po Europie”
10 września, godz. 17.30
Koncert muzyki klasycznej.

Wernisaż wystawy prac autorstwa
grupy artystycznej „Kontrast”
10 września, godz. 19.00,
galeria „Na Piętrze”

Inauguracja Roku
Kulturalnego dla Seniorów
11 września, godz. 15.00, ogród MDK

Zawodziański Dzień z Filmem
16 września, godz. 16.00

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

„Tadeusz Kijonka
– poeta, redaktor, katowiczanin”
10 września, godz. 17.00, Salon Artystyczny
Rozmawiać będą: Zofia Kijonka – żona Tadeusza Kijonki,
dr Justyna Kijonka – córka Tadeusza Kijonki, Maciej
Szczawiński – redaktor Polskiego Radia Katowice.

Europejskie Dni Dziedzictwa
14 września, godz. 9.30 i 11.30
Warsztaty pt. „Niepodległa dla wszystkich”.

„Aktorem kocham być!”
17 września, godz. 17.00, Salon
Artystyczny
Spotkanie z Robertem Moskwą.

„Koncert życzeń”
23 września, godz. 17.00

„Czas na sztukę”

W cyklu „Czas na muzykę” koncert dedykowany seniorom.

19 września, godz. 10.30

Joanna Iwaszkiewicz – mezzosopran, Krzysztof Iwaszkiewicz – baryton, Joanna Steczek – fortepian. Program: ulubione utwory wokalne naszych melomanów
– arie z opery Carmen G. Bizeta, pieśni, muzyka operetkowa i musicalowa, piosenki Louisa Armstronga, Elvisa
Presleya i Franka Sinatry.

Wykład multimedialny i warsztaty. Zapraszamy młodzież w wieku szkolnym.

Festyn Rodzinny
współorganizowany z SP nr 15
22 września, godz. 13.00,
ul. Adamskiego, teren przy szkole

Sztuka dla Przedszkolaka
26 września, godz. 10.00

Dancing Zawodziański
28 września, godz. 17.00

Arteterapia poprzez taniec
UWAGA! NABÓR do sekcji MDK
Oferta i szczegóły na stronie internetowej:
www.mdkbogucice-zawodzie.pl

„Nowa Zelandia
– kraina nie tylko Maorysów”
25 września, godz. 17.00, Klub Podróżnika
Prof. Michał Jarnecki.
Jak co roku, we wrześniu rozpoczynają nowy sezon
nasze sekcje. Gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę i przystępne ceny.

ul. Krzyżowa 1

„Wejście do świata…”
7 września, godz. 18.00, Galeria „Za Szybą”„
Wernisaż wystawy ikon i pasteli autorstwa Lucyny
Habdas.

Występ górniczej Orkiestry Dętej KHW KWK Murcki oraz
mażoretek z MDK „Ligota”.

Wielcy małej ojczyzny
22 września, godz. 10.00,
Gra miejska z elementami elementami larpa w ramach
obchodów 100-lecia niepodległości;
kontakt: tel. 608 549 089

Piknik z mieszkańcami
28 września, godz. 17.00
Spotkanie radnych RJP nr 11 z mieszkańcami. W programie wspólne biesiadowanie przy muzyce.

Recital utworów Ewy Demarczyk
29 września, godz. 18.00
Zapraszamy również dzieci, młodzież i dorosłych
do naszych PRZESTRZENI AKYWNOŚCI.

#LOOK – LETNI OSIEDLOWY
OŚRODEK KULTURY
Przemarsz orkiestr dętych
po os. Witosa oraz koncert
na pl. św. Herberta
15 września, godz. 15.00

Spektakl teatralny
w Szkole Podstawowej nr 33
28 września
Cykl imprez plenerowych na os. Witosa wraz z
festynem rodzinnym finansowany ze środków budżetu obywatelskiego.

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

„Shirley Valentine”
8 września, godz. 17.00,
oddział MHK, ul. Rymarska 4 w Nikiszowcu
Monodram w wykonaniu Izabeli Noszczyk na postawie
sztuki Willy’ego Russela – w ramach obchodów 110-lecia Nikiszowca.
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NARODOWE CZYTANIE

„Chrześcijaństwo
– symbolika i podstawy wiary”

Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" Stefana
Żeromskiego już 8 września w filii nr 14,
przy ul. Piastów 20 na os. Tysiąclecia. Przez
cały czas trwania wydarzenia funkcjonować
będzie Czytelnia Pod Sówką – Biblioteczna
Poradnia Książkowa, czyli co warto czytać
dzieciom i proponować młodzieży. Na
uczestników czekają warsztaty literackoartystyczne oraz kiermasz książki
antykwarycznej. Fundacja im. Grupy
Operacyjnej Śląsk 1939 prezentować będzie
umundurowanie i wyposażenie piechoty Wojska
Polskiego z okresu międzywojennego, a także
wojskowe uzbrojenie. Będzie też wojskowa
grochówka!

10 września, godz.11.30
Prelekcja multimedialna – „Religie świata w pigułce”
dla seniorów.

„Śląsk – droga do niepodległości”
10 września–14 października,
Galeria „Antrakt”
Wystawa współorganizowana z Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
Wstęp wolny.

IV Święto Burowca
15 września,
skwer Krzysztofiaka na Burowcu
W programie m. in.: kabaret KaŁaMaSz: Bogdan Kalus,
Jacek Łapot, Sylwester Maciejewski, Dariusz Szweda;
koncert Ewy Kopczyńskiej; „Kozucha Kłamczucha”–
spektakl oraz animacje dla dzieci w wykonaniu Studia Teatralnego z Trzebini, warsztaty plastyczne i inne atrakcje.

„Historia sztuki od A do Z”
19 września, godz. 11.00
Prelekcja multimedialna dla dorosłych.

Dyskoteka Dorosłego Człowieka
22 września, godz. 19.00
Impreza dla młodzieży po 40-tce.
Bilet wstępu: 38 zł.

„Symbole chrześcijaństwa w sztuce”
24 września, godz. 11.30
Prelekcja multimedialna w ramach cyklu „Religie świata
w pigułce” dla seniorów.

„Sztuki plastyczne 1918–1939”
25 i 26 września, godz. 11.30
Prelekcje multimedialne dla młodzieży w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

ul. obr. Westerplatte 10
tel. 32/256 99 77

,,Kolorowy nasz świat”
7–20 września
Wystawa prac plastycznych uczestników zajęć akcji
„Lato w mieście 2018”

Dzielnico!granie
8 września, godz. 16.00
Koncert Orkiestry Dętej KWK „Murcki-Staszic” pod dyr.
G. Mierzwińskiego oraz występ zespołu mażoretek „Akcent” (plac przy pomniku Powstańca Śląskiego)

,,Jak poprawić jakość życia seniorów”
12 września, godz.15.00
Prelekcja Izabeli Krenzel (ŚUM).

Wystawa lalek kolekcjonerskich
oraz spotkanie autorskie
z Magdą Mroczek-Stachowiak
21 września, godz. 12.00
Pani Magda to kolekcjonerka, fotografka i podróżniczka.

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

Przystanek Giszowiec
12 września
godz. 10.00 – Piotr Matuszek – warsztaty tworzenia drzew genealogicznych dla uczniów SP
godz. 17.00 – Leszek Jęczmyk – Ślązak Roku
2006 opowie o swoim ulubionym zajęciu, jakim
jest wędrowanie po ukochanym Śląsku z aparatem w ręku.

Dzielnico!granie
16 września, godz. 16.00
Koncert Orkiestry KWK „Murcki-Staszic” oraz występ
mażoretek „Akcent”

Etnofan
25–27 września, godz. 9.30, 11.00
Warsztaty sztuki ludowej dla najmłodszych.

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

Dzielnico!granie 2018
3 września, godz. 15.30 (Ligota – pl. Miast
Partnerskich), godz. 17.00 (os. Kokociniec)
Występ Orkiestry Dętej Katowice i mażoretek „Fantazja”
z Ogrodzieńca.

Dzielnico!granie 2018
4 września, godz. 15.30 (Brynów),
godz. 17.00 (os. Zadole)
Występ Orkiestry Dętej PGG i mażoretek „Eksplozja” z Żor.

Spotkanie Koła Miłośników
Śląskiej Pieśni
5 września, godz. 18.00,
Galeria pod Łukami

Wernisaż wystawy malarstwa
Danuty Nowackiej
6 września, godz. 19.00,
Galeria pod Łukami

„Ligocianie i panewniczanie na
starych pocztówkach i fotografiach”
10 września, godz. 18.00,
Galeria pod Łukami
Spotkanie Klubu Dyskusyjnego.

„Śpiewaj razem z nami”
12 września, godz. 11.00,
Galeria pod Łukami
Spotkanie dla seniorów.

„Pora na seniora”
13 września, godz. 11.00,
sala kameralna im. prof. K. Szafranka
Zajęcia plastyczne i teatralne.

„Pieśni górnicze – niematerialne
postindustrialne zabytki”
17 września, godz. 18.00,
Galeria pod Łukami
Spotkanie Klubu Dyskusyjnego.

„Jestem, czuję i kocham”
24 września, godz. 18.00,
Galeria pod Łukami
Wieczór słowno-muzyczny pt z udziałem Mariusza
Blacha i przyjaciół.

Spotkanie Koła Miłośników
Śląskiej Pieśni
26 września, godz. 18.00,
Galeria pod Łukami

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

Katowickie Dożynki
2 września, godz. 13.00–21.00,
ul. Migdałowców, Kostuchna
W programie: 13.30 – przejście korowodem do kościoła
pw. Trójcy Przenajświętszej; 14.00 – uroczysta msza
święta; 15.15 – część obrzędowa i oficjalna; 15.45
– zespół „Folk Express”; 17.00 – gwiazda wieczoru

zespół „VOX”; 18.30 – zespół „Fajsters”; 19.30 – zespół
rockowy „0-32”; 21.00 – Apel Jasnogórski; 21.10 –
pokaz laserów przestrzennych.

Piotrowice,
ul. Jankego 136

Folk Fajera w Piotrowicach
– festyn
15 września, godz. 15.00,
plac przy SP 20, ul. Jankego 160
W programie m.in. duet Marka Makarona, kabaret
JelołŁolej, koncerty zespołów folkowych, teatrzyk dla
dzieci „Śląska księżniczka na ziarnku grochu”, „Dzielnico!granie” – koncert orkiestry dętej, wystawa historyczna „Piotrowickie dożynki”, strefa dziecka: warsztaty
rękodzieła ludowego, dmuchańce, malowanie twarzy,
animacje na folkowo.

Pożegnanie lata – malarstwo
Joanny Szczepańskiej
20 września, godz. 17.00
Sielskie klimaty, lato w pełni, kwiaty pełne wdzięku i malownicze łąki – zapraszamy na wernisaż urokliwych obrazów Joanny Szczepańskiej.

Na górnośląskich ścieżkach, cz. VIII
22 września, godz. 8.00
Wycieczka autokarowa z przewodnikiem, podczas której
odwiedzimy Brzeg i Wrocław.
Zapisy w Spółdzielni „Silesia” oraz biurze MDK
(tel. 32 205 92 81) od 10 września.

Międzynarodowy Dzień Latawca
29 września, godz. 11.00,
ogród przy parafii
na ul. Fredry w Piotrowicach
Murcki,
ul. P. Kołodzieja 42

„Z dziejów parafii w Murckach”
20 września, godz. 18.00
Otwarcie wystawy dokumentalno-historycznej, na której
zgromadzono wiele często unikatowych fotografii i eksponatów poświęconym Murckom.

„Kwiaty na betonie”
– fotografie Magdy Heljak
29 września, godz. 17.00
Wystawa będąca fotograficzną wędrówką po industrialnych przestrzeniach zwraca uwagę na aspekt bioróż-
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norodności w strukturze miasta. Odrobina ciekawości
podczas penetrowania blokowisk i placów budowy
pomaga nam odkrywać siedliska dzikiej roślinności.
Obiektyw aparatu fotograficznego wzmacnia świadomość, jak olbrzymia jest siła przetrwania małych roślin
oraz jak kruche i zależne od okoliczności jest ich życie.

Zarzecze, ul. P. Stellera 4

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Festyn dzielnicowy
8 września, godz. 14.00
W programie: 14.30 – występ orkiestry dętej; 15.30 –
teatr „Trip” – program dla dzieci; 17.00 – pokaz grupy
tanecznej „Tap Dance” – step amerykański; 18.00 – zespół biesiadny Marka Moskały; 19.30 – zabawa taneczna z DJ-em. Ponadto: od 16.00 – namiot z animacjami
dla dzieci; mała gastronomia.

Podlesie, ul. Sołtysia 25

NOWA
WYSTAWA
STAŁA

Patronat honorowy
Prezydent
Miasta Katowice
Marcin Krupa

Refleksologia i naturoterapia

Z DZIEJÓW
KATOWIC

Patronat medialny

9 września, godz. 18.00
Partnerzy medialni

Otwarte warsztaty prozdrowotne z Urszulą Chomicz.
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Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
„Wspieranie działań muzealnych” w Muzeum Historii
Katowic zmodernizowana zostanie wystawa „Z
dziejów Katowic”. To kontynuacja pierwszego etapu
modernizacji, ukończonego w 2015 r. Tym razem
odświeżona zostanie ekspozycja poświęcona historii
Katowic od nadania praw miejskich w 1865 r.,
do czasów współczesnych.
W sześciu salach zostaną pokazane
dzieje miasta za czasów Cesarstwa
Niemieckiego, a także podczas I wojny światowej,
powstań śląskich i plebiscytu. Trudna historia
XX w. znajdzie odzwierciedlenie na wystawie,
poprzez prezentację dziejów miasta w okresie II
Rzeczypospolitej, II wojny światowej i czasów Polski
Ludowej, aż do przełomu XX i XX w. Na wystawie
zastosowane zostały nowoczesne technologie,
multimedia, a liczba eksponatów oscyluje wokół 500.
Udostępnienie zwiedzającym drugiej części wystawy
stałej „Z dziejów Katowic” planowane jest na dzień 11
września, o godz. 18.00 w głównej siedzibie MHK przy
ul. Szafranka 9. (MHK/MB)

Pożegnanie lata w Podlesiu – festyn
16 września, godz. 15.00
W programie: 15.00 – koncert orkiestry dętej „Katowice”; 16.00 – pokaz tańca flamenco; 17.00 – Grzegorz
Płonka – koncert muzyki folkowej; 18.00 – „Piosenka
dobra na wszystko” – program estradowy; 19.00 – zespół biesiadny; 20.00 – DJ Sianko. Ponadto: od 16.00
namiot z animacjami dla dzieci; mała gastronomia.

Grzegorz Płonka – koncert
16 września, godz. 17.00

Kuchnia pięciu smaków
26 września, godz. 18.00
Jak gotować zdrowo i smacznie? Zapraszamy na
otwarte warsztaty kulinarne z Urszulą Chomicz.

Młodzieżowy Dom Kultury
w Zespole Szkół i Placówek
nr 2 w Katowicach
ul. Zarębskiego 2; tel. 32 254 76 99
ul. Tysiąclecia 5; tel. 32 250 48 31
mdkkatowice.pl
ul. Zarębskiego 2
Po wakacyjnej przerwie zapraszamy dzieci oraz
młodzież do udziału w popołudniowych zajęciach w MDK.
Więcej na www.mdkkatowice.pl

Dwa koncerty dla młodzieży
szkół podstawowych
zorganizowane przy
współpracy z IPiUM „Silesia”
12 września, godz. 11.00, 12.00.
ul. Tysiąclecia 5
W nowym roku szkolnym zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież na zajęcia. Zapisy już od
3 września w godz. od 15.00 do 20.00. Więcej informacji w MDK „Katowice” przy ul. Tysiąclecia 5.

II cz. „Warunki życia w mieście”

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

ul. Szafranka 9

„Katowicka codzienność
i niecodzienność”
12-13 września, godz. 9.00, ul. Szafranka 9

„Synteza obserwacji i emocji
pozytywnych. Malarstwo
Witolda Pałki”
od 27 września
Wystawa stała.

ul. Rymarska 4

„W kamienicy mieszczańskiej”

Wystawy stałe

Wernisaż II cz. wystawy stałej
„Z dziejów Katowic”

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

11 września, godz. 18.00
Trzy lata temu, z okazji jubileuszu 150. rocznicy nadania
Katowicom praw miejskich, udostępniona została pierwsza
część zmodernizowanej wystawy stałej „Z dziejów Katowic”. Rok 1865, na którym kończy się jej narracja, jest
zarazem początkiem nowego rozdziału w dziejach miejscowości. Po nadaniu praw miejskich Katowice w szybkim
tempie wyrosły na jeden z głównych ośrodków Górnego
Śląska. Zaledwie po kilku latach stały się miastem powiatowym, a po kilkudziesięciu stolicą województwa. Od tej pory
nieprzerwanie pełnią wiodącą rolę w regionie. Otwierana
obecnie ekspozycja stanowi zatem rozwinięcie i dopełnienie funkcjonującej od trzech lat wystawy. Ukazuje pełne
dynamizmu dzieje miasta na tle burzliwych wydarzeń historycznych w tej części Europy, aż po czasy współczesne.

XVIII KATOWICKA KONFERENCJA
NAUKOWA. „ŻYCIE CODZIENNE
NA TERENACH WSPÓŁCZESNYCH
KATOWIC W MINIONYCH EPOKACH”.
I cz. Otwarcie
12 września, godz. 9.15.
Willa Goldsteinów, pl. Wolności 12a

ul. Kościuszki 47

„Człowiek w morzu ekspresji”
6 września, godz. 17.00
Wernisaż wystawy Andrzeja Kasprzaka.

Spotkanie z Andrzejem Kasprzakiem
19 września, godz. 17.00

Wystawy stałe
„Z dziejów Katowic”

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

ul. Kopernika 11

„Muzeum Barbary
i Stanisława Ptaków”

Wystawa stała

„Niezwykłe zdjęcie”
5 września, godz. 11.00–15.00

Spotkanie Barbar śląskich
20 września, godz. 13.00
Dla wszystkich pań o imieniu Barbara.

Galeria Pod 11:

„Sceniczne kreacje. KOSTIUM”
Wystawa przedłużona do 30 września.
6 września, godz. 17.00
– oprowadzanie kuratorskie.

„Pożegnanie z kostiumami”
27 września, godz. 17.00
– oprowadzanie kuratorskie i spotkanie na zakończenie wystawy.

W kręgu warsztatu Andrzeja Kasprzaka
27 września, godz.17.00

NASZE
Wydawca: Urząd Miasta Katowice,
ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice
Redaktor prowadzący:
Joanna Górska
Redakcja:
Michał Malina, Sławomir Rybok,
Aleksandra Zmełty
Wydział Komunikacji Społecznej,
tel. 32 259 30 85
e-mail: redakcja@katowice.eu
Skład i opracowanie graficzne:

Agora Poligrafia sp. z o.o.

Korekta: Katarzyna Mazur
Informator powstaje przy współpracy
z katowickimi ośrodkami kultury i sportu.
Nakład: 140 000 egz.
Druk: LUMINA Grupa-Wydawnicza sp. z o.o.
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skrótów i zmian nadsyłanych tekstów.

www.katowice.eu

SPORT I REKREACJA

WIELOSEKCYJNY KLUB
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3, 2, 1… PKO Silesia Marathon

Co słychać w GKS-ie
Wrzesień w GKS-ie zapowiada się bardzo
interesująco. Najważniejszym wydarzeniem
będzie powrót do gry hokejowych wicemistrzów Polski.W pełni sezonu są już piłkarze i piłkarki. Rozgrywki 1 ligi, jak co roku,
są szalenie zacięte i każdy mecz przynosi
sporo emocji. Jakość drużyny mają podnieść
nowi zawodnicy. W ostatnich tygodniach do
zespołu dołączyli 49-krotny reprezentant
Polski Jakub Wawrzyniak oraz doświadczony ekstraklasowiec Arkadiusz Woźniak.
Wrzesień przyniesie nie tylko ligowe wyzwania. Ciekawie zapowiada się starcie Pucharu Polski z Pogonią Szczecin (26 września). GieKSa największe triumfy w historii
święciła właśnie w rozgrywkach pucharowych. Czy w tym sezonie nawiąże do chlubnych tradycji?

O ligowe punkty walczą także piłkarki.
GieKSa, wzmocniona młodymi reprezentantkami Polski oraz zawodniczkami z doświadczeniem ekstraligowym, ambitnie walczy o górną
część tabeli. We wrześniu zespół czekają dwa
mecze na boisku Podlesianki – z Olimpią Szczecin oraz z Górnikiem Łęczna. Szczególnie to
ostatnie starcie, przeciwko wielokrotnym medalistkom mistrzostw Polski, zapowiada się ciekawie. Mimo iż GKS debiutuje w rozgrywkach

Ekstraligi, stanowi poważne zagrożenie dla
konkurentów.
We wrześniu rusza także sezon Polskiej
Hokej Ligi. TAURON KH GKS przystąpi
do niego jako wicemistrz kraju, a w pierwszym meczu rozgrywek 7 września na wyjeździe zmierzy się z Zagłębiem Sosnowiec.
Drużyna jest w trakcie intensywnych przygotowań pod okiem kanadyjskiego trenera Toma
Coolena. Hokeiści w nadchodzącym miesiącu
rozegrają 6 meczów na własnej tafli, rozpoczynając 11 września od spotkania z Kadrą
PZHL, a trzy dni później stając do rewanżowego
starcia z Sosnowcem. Szczególnie interesująco
zapowiada się dwumecz z GKS-em Tychy.
Z kolei dla siatkarzy wrzesień to miesiąc decydującego szlifowania formy przed rozgrywkami PlusLigi. Po intensywnym zgrupowaniu
teraz nadchodzi czas na sparingi. Drużyna ma
zaplanowany udział w turniejach we Włoszczowie oraz Legnicy, a także w szopienickiej
hali. Poza tym zmierzymy się w sparingowym meczu z Jastrzębskim Węglem w Łaziskach Górnych. Nowy sezon PlusLigi ruszy
13 października, a rozpoczniemy go od potyczki na własnym parkiecie z Indykpol
AZS-em Olsztyn.

Październik w Katowicach kojarzy się wielu
przede wszystkim z biegiem maratońskim.
Nie inaczej będzie w tym roku – 7 października, w niedzielę, wystartuje 10. edycja PKO
Silesia Marathonu. Będzie też półmaraton i Mini Silesia Maraton.
Największa impreza biegowa na Śląsku i wielokrotnie nagradzany maraton ponownie wystartuje i przebiegnie ulicami Katowic, zawita
do Mysłowic oraz Siemianowic Śląskich, aby
finiszować drugi rok z rzędu na Stadionie Śląskim. Tegoroczna trasa zostanie lekko zmodyfikowana, niemniej jednak biegacze nadal
będą rywalizować na tle najpiękniejszych i najciekawszych miejsc w stolicy Górnego Śląska
– będzie zielono, będzie kulturowo i historycznie. Organizator przygotował dla każdego
biegacza pamiątkowy medal oraz koszulkę.

Maraton będzie też okazją do przeprowadzenia m.in. III Mistrzostw Ślōnska we
Maratōnie i Pōłmaratōnie czy Otwartych Mistrzostw Ludzi Kultury Województwa Śląskiego, a dla najlepiej kibicujących na trasie
przewidziane są nagrody. Zapisy wciąż trwają
– na stronie www.silesiamarathon.pl.
Już teraz zapraszamy na Strefę Startu,
która w tym roku będzie na ul. Złotej. (RED)

KATOWICE DLA ODMIANY W CENTRUM
– LETNIE PODSUMOWANIE SEZONU 

Zabawy dla grzecznych dzieci

(MK)

FOT. SILESIA REBELS

FUTBOL AMERYKAŃSKI

Rebelianci powołani do kadry narodowej!

FOT. ORG
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Edukacja przez zabawę – to jeden z motywów przewodnich tegorocznego sezonu
plenerowego na rynku. Interaktywne animacje pod hasłem „Katowice dla odmiany w centrum”, które miały miejsce na pl.
Kwiatowym, cieszyły się wielkim zainteresowaniem, a najmłodsi mieszkańcy wraz z ich
opiekunami zapewnili wspaniałą frekwencję.
Chociaż wydarzenie jest dedykowane w pierwszej kolejności dzieciom, to z przygotowanych
atrakcji chętnie w tym roku korzystali rodzice, jak i liczni przechodnie. Niestety, lato
się kończy i nadszedł czas na podsumowanie
sezonu. A to nastąpi w sobotę 8 września. Co
nas czeka? – Różnego rodzaju gry ruchowe,
nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych, animacje, w tym artystyczne malowanie twarzy, minikonkursy i quizy wiedzy o mieście,

zajęcia interaktywne, konkurs plastyczny
oraz szereg niespodzianek, które czekają na
wszystkich uczestników – wylicza Maciej
Guzik, w jednej osobie pomysłodawca, organizator i prowadzący imprezę. Wydarzenie ma ponadto jasne przesłanie edukacyjne,
czemu posłużą pokazy pierwszej pomocy
przedmedycznej. Nie zabraknie też tematyki
profilaktyki zdrowotnej, w tym porad dla
seniorów, przewidziane są również indywidualne konsultacje. Jedno jednak jest pewne:
przez 8 godzin nie będzie ani minuty nudy,
gdyż nawet o ważnych i poważnych sprawach
można się wiele dowiedzieć w lekkiej, wręcz
rozrywkowej formie – dodaje Maciej Guzik.
Wydarzenie będzie miało miejsce 8
września od 10 do 18 na pl. Kwiatowym.
(RED)

XIX REKREACYJNY RAJD ROWEROWY

Trzech zawodników Silesia Rebels otrzymało powołanie do kadry narodowej
U19 w futbolu amerykańskim! Podczas
czerwcowych testów zawodnicy z całej
Polski zebrali się w Bydgoszczy, by pokazać się trenerom kadry z jak najlepszej
strony. Owocem ciężkiej pracy młodych
Rebeliantów przed sezonem regularnym i po nim były zaproszenia do Centralnego Ośrodka Sportowego w Cetniewie.
– Byłem bardzo szczęśliwy, gdy dotarła do
mnie informacja o powołaniu do kadry. Bieganie z orzełkiem na piersi to dla mnie honor i zaszczyt – mówi Kamil Knapik, zawodnik Silesia
Rebels. Jego kolega Nataniel Bembenek dodaje: – Uważam, że bardzo dużo nauczyłem
się podczas całego campu. Supersprawa, kiedy

można się sprawdzić z rówieśnikami z całej
Polski. Jest to mobilizacja do dalszej ciężkiej
pracy nad swoimi umiejętnościami. Włożeniu
biało-czerwonego kasku i reprezentowaniu
Katowic towarzyszą niesamowite uczucia.
Jeszcze w tym roku planowane jest drugie
zgrupowanie kadry. W październiku mamy
poznać pierwszego międzynarodowego rywala naszych zawodników. Trzymamy za nich
kciuki i liczymy na nieustające emocje związane z ich karierą w barwach narodowych.
Silesia Rebels to pierwsza na Śląsku i najstarsza w regionie drużyna futbolu amerykańskiego,
powstała z połączenia katowickich Miners i zabrzańskich Warriors. Osoby zainteresowane treningami
zapraszamy do kontaktu na fb: www.facebook.com/
silesiarebels. (SILESIA REBELS/RED)

Można jechać powoli – tutaj każdy wygrywa
Miłośnicy dwóch kółek już wkrótce zakosztują niezwykłej zabawy za sprawą Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego, który przejedzie
ścieżkami rowerowymi Katowic 8 września.
Rowerzyści wystartują z kilku lokalizacji o godzinie 12, by spotkać się na mecie w Dolinie Trzech Stawów na terenie
kampingu 215 przy ul. Trzech Stawów 23.
Uczestnicy wystartują z następujących punktów:
Kostuchna – Ośrodek
„Bażantowo Sport”, ul. Pijarska 3
Ligota – Ośrodek „Zadole”,
ul. Wczasowa 8

Janów – Ośrodek „Bolina”,
ul. Leśnego Potoku
Centrum – rejon ronda
– park przy pomniku Powstańców Śl.
Załęska Hałda –przy kościele
– ul. Bocheńskiego 149
os. Tysiąclecia – al. Bolesława Krzywoustego 7 (SP nr 66) – stąd cykliści
wyruszą o godzinie 11.30
Józefowiec – przy klubie „Józefinka”,
ul. Józefowska 100
Murcki – pl. Kasprowicza

Rajd organizuje katowicki MOSiR przy
współpracy Rodzinnego Klubu Turystyki
Kolarskiej „Wagabunda”. Więcej informacji
www.rajdrowerowy.katowice.pl.(ORG)

