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Katowice
wyznaczają trendy
w walce ze smogiem
Katowice zajęły pierwsze miejsce w rankingu
„Forbesa” – jako najbardziej ekologiczne miasto w Polsce. Jak pisze organizator – „Pierwsze w rankingu Katowice wyznaczają trendy
zarówno pod względem skali działań, jak i zainwestowanych środków”. O jakości powietrza
w mieście, polityce rowerowej i projektach ekologicznych rozmawiamy z prezydentem Katowic Marcinem Krupą.
Więcej – STR. 3

Bilet katowicki
daje możliwości

KATOWICZANIE POKOCHALI
ROWERY MIEJSKIE!

Z

22 nowych stacji rowerów miejskich mogą od czerwca korzystać
mieszańcy Katowic. Łącznie w
całym mieście jest ich dziś aż 76
i tworzą największą w woj. śląskim sieć
wypożyczalni jednośladów. – 12 nowych
stacji powstało dzięki zaangażowaniu katowiczan, którzy chętnie głosowali na tego typu
projekty w ramach budżetu obywatelskiego w
zeszłym roku. Po rozmowach z mieszkańcami
podjąłem także decyzję, by dodatkowo uruchomić 10 kolejnych stacji, by jeszcze więcej osób
mogło korzystać z rowerów miejskich w kluczowych lokalizacjach – mówi prezydent Marcin Krupa i dodaje, że docelowo, w najbliższych
latach, stacji będzie łącznie 150.

Najwięcej nowych wypożyczalni,
bo aż cztery, powstało na os. Paderewskiego, po trzy w Śródmieściu i Załęskiej

Hałdzie-Brynowie, a po dwie w Dębie i Wełnowcu-Józefowcu. Ponadto po jednej stacji
zyskały dzielnice: Burowiec, Zarzecze, Załęże, Piotrowice, Podlesie, Panewniki, Dąbrówka Mała oraz Giszowiec. – Zależy nam
na tym, by rowery miejskie pełniły funkcję
nie tylko rekreacyjną, ale także transportową,
by stawały się wygodną alternatywą dla samochodu. Z tego względu uruchomiliśmy
wypożyczalnie rowerów m.in. przy dworcu
PKP w Podlesiu, przy Urzędzie Miasta przy
ul. Francuskiej 70 czy też na głównych placach Śródmieścia – tj. pl. Grunwaldzkim,
Hlonda oraz Miarki – mówi Maciej Stachura,
naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta Katowice.
O tym, że pomysł wprowadzenia rowerów
miejskich do Katowic był strzałem w dziesiątkę, świadczą tysiące osób, które z rowerów

korzystają. W zeszłym roku w systemie
było zarejestrowanych 40 tysięcy katowiczan, którzy łącznie ponad 200 tysięcy razy
wypożyczali rower miejski. Tylko w tym
roku w systemie zarejestrowało się dodatkowo ponad 11,5 tysięcy osób, a rowery wypożyczono już (stan na 26 czerwca) prawie
103 tysięcy razy.
Warto przypomnieć, że od tego roku istnieje możliwość podróżowania pomiędzy
miastami, które posiadają system Nextbike.
Oznacza to, że wypożyczywszy rower w Katowicach, można go oddać np. w Tychach, Sosnowcu, Chorzowie czy Gliwicach. Zmiana ta
została wprowadzona dzięki dobrej współpracy miast w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która pokrywa koszty
relokacji rowerów pomiędzy gminami.
DOKOŃCZENIE – STR. 2

119 złotych miesięcznie – tylko tyle trzeba
zapłacić za „bilet katowicki”, by na terenie
miasta móc jeździć tramwajami i autobusami oraz pociągami Kolei Śląskich. Bilet
ten, jak i każdy ważny bilet Kolei Śląskich,
zapewnia dodatkowo możliwość bezpłatnego skorzystania z parkingu w Centrum
Przesiadkowym Ligota.
Więcej – STR. 4

SprzątaMy
Dzielnice II
W ramach projektu udało nam się zebrać 972
worki odpadów, co daje w sumie aż 15 kontenerów śmieci. W tych 15 kontenerach było
311 worków szkła, które poszło do recyclingu, czy 322 worki pełne plastiku i 108 opon
samochodowych.
Więcej – STR. 7

Lato w Kato
Leżaki i palmy, a nad głowami czysty błękit. Błogi nastrój opanował już miasto, a to
wszystko za sprawą nadejścia długo wyczekiwanych wakacji. Moc atrakcji czeka na Was
w Katowicach!
Sprawdźcie nasze wakacyjne propozycje.
Więcej – STR. 11-14
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▶▶▶ Aby skorzystać z rowerów miejskich
wystarczy zarejestrować się w systemie
na stronie citybike.pl i wpłacić 10 zł na swoje
rowerowe konto. Kwota ta w całości jest
przeznaczona na wypożyczanie rowerów.
Następnie możemy skorzystać z rowerów
miejskich, wypożyczając je z najbliższej
stacji. Aby wypiąć rower, najlepiej skorzystać z darmowej aplikacji „nextbike” działającej na smartfonach. Pierwsze 15 minut
wypożyczenia roweru jest darmowe, co
pozwala w praktyce przejechać kilka kilometrów, a pierwsza godzina kosztuje tylko
złotówkę – a więc o wiele taniej niż bilet
komunikacji publicznej. Szczegółowe dane
dot. lokalizacji wszystkich stacji rowerów

miejskich możemy sprawdzić na stronie citybybike.pl lub we wspomnianej aplikacji.
Dynamiczny rozrost sieci rowerów miejskich realizowany jest równolegle z budową
nowych dróg rowerowych. W ciągu ostatnich
czterech lat w Katowicach powstało 15,5 km
nowych dróg rowerowych, a 58 km tras zostało
zmodernizowanych. – Decyzją prezydenta Katowic inwestujemy znaczne środki w rozbudowę infrastruktury dla cyklistów. W 2019
roku powstanie ok. 14 km tras rowerowych,
na co przeznaczymy ponad 10 mln zł – mówi
Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice.
Jedną z największych inwestycji rowerowych, która jest realizowana w tym

roku jest połączenie w ciągu ulicy Armii
Krajowej na odcinku od ulicy Bażantów
do ul. Marzanny. Koszt budowy tego odcinka o długości 1890 metrów wynosi 4,8
mln zł. Rowerowe połączenia realizowane
są także w okolicy centrów przesiadkowych.
Kosztem 650 tys. zł powstanie droga rowerowa pomiędzy Centrum Przesiadkowym
„Ligota, a Centrum Przesiadkowym „Brynów” o długości 670 metrów. Z kolei ul. Medyków i Centrum Przesiadkowym „Ligota”
połączy droga rowerowa o długości 1540 metrów – wartość tej inwestycji wyniesie 1,05
mln zł. Dodatkowo ulica Medyków zostanie
połączona z rondem Huchrackiego drogą rowerową o długości 2,7 km. Z kolei na osiedlu

Witosa realizowana będzie inwestycja o wartości ponad 850 tys. zł – ul. Rataja zostanie
połączona z trasą rowerową nr 103. Trwają
także przygotowania do budowy wzdłuż ul.
Lotniska. Ponad kilometr trasy rowerowej
połączy ulicę Francuską z ul. Pułaskiego.
Poza budową nowych dróg rowerowych w tym roku są też wykonywane prace
koncepcyjne i projektowe, które umożliwią
realizowanie inwestycji w następnych latach.
Najważniejsze plany dotyczą m.in. sporządzenia projektu na następujące połączenia:
Giszowca i Nikiszowca (o długości 2400 metrów), ul. Radockiego i ul. Braci Wiechułów
(820 m), ul. Gospodarczej z ul. Graniczną /
Pułaskiego (ok. 4000 m). (RED)

DOLINA TRZECH STAWÓW

Kilkadziesiąt tysięcy drzew pójdzie pod topór?

Na przełomie maja i czerwca Katowice
obiegła informacja, która zbulwersowała tysiące mieszkańców. O co chodzi?
– Otrzymaliśmy pismo od Urzędu Lotnictwa Cywilnego z Warszawy. W piśmie
znajduje się informacja o postępowaniu
wszczętym na wniosek Aeroklubu Polskiego „o usunięcie obiektu naturalnego stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego”. Z treści
otrzymanych materiałów wynika wprost,
że „obiektem naturalnym” są po prostu
drzewa – mówi Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta Katowice.

Urzędnicy wnikliwie przeanalizowali dokumenty. Okazało się, że wspomnianą w piśmie
„przeszkodą lotniczą” stanowią obszary o łącznej
powierzchni ponad 60 hektarów. Żeby lepiej

to sobie zobrazować – można powiedzieć, że to
inaczej ponad 80 pełnowymiarowych boisk piłkarskich! – Na tym terenie, według szacunków,
może znajdować się nawet ponad 100 tysięcy
drzew. Więc otrzymane przez nas pismo może
oznaczać, że pod topór może pójść ponad kilkadziesiąt tysięcy drzew – dodaje Maciej Stachura.
Obszar Doliny Trzech Stawów to
jedno z najważniejszych miejsc aktywnego
wypoczynku dla katowiczan. - Codziennie
można tu spotkać wielu rowerzystów, rolkarzy, seniorów czy rodziny z dziećmi. Jako
prezydent Katowic, ale także mieszkaniec,
zdecydowanie na wycinkę w takiej skali się
nie zgadzam i dziękuję za wsparcie w tej
sprawie wszystkim mieszkańcom. Będziemy
korzystać z każdej możliwości prawnej, by
zablokować masowe wycinanie drzew – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

- Jako prezydent
Katowic, ale także
mieszkaniec,
zdecydowanie
na wycinkę w takiej
skali się
nie zgadzam
- prezydent
Marcin Krupa

Sprawa jest bardzo złożona, bo w ostatnim czasie zmieniały się także zapisy ogólnopolskie regulujące prawo lotnicze. Więc
na tym bieżącym etapie urzędnicy wezwali
wnioskodawców, by ci w terminie do 30
dni uzupełnili złożony wniosek. Czego domagają się katowiccy urzędnicy? Dla każdego z kilkudziesięciu tysięcy drzew ma
zostać przedstawiona dokumentacja geodezyjna określająca wysokość drzewa nad
poziomem morza i współrzędne każdego
drzewa, które miałoby zostać usunięte.
Dodatkowo Urząd zażądał przedstawienia
dowodów potwierdzających, że drzewa
objęte wnioskiem stanowią przeszkodę
lotniczą.
O rozwoju tej sprawy na pewno będziemy
informować Czytelników „Naszych Katowic” w kolejnych numerach. (RED)
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JAKOŚĆ ŻYCIA W MIASTACH

zgłaszanie usterek w przestrzeni miasta, czy
wcopdrzewo.katowice.eu, za pomocą którego mieszkańcy zgłaszają miejsca, w których
chcieliby posadzić drzewa. Uznaniem twórców rankingu cieszyły się także nasze działania dedykowane seniorom – mówi Maciej
Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji
Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
W zestawieniu „najbardziej innowacyjnych miast” Katowice zajęły 7. miejsce, zdobywając więcej punktów niż Łódź, Kraków

FOT. S. RYBOK

Magazyn „Forbes” co roku publikuje
cztery niezależne rankingi związane z jakością życia w największych miastach
w Polsce. W czerwcu poznaliśmy wyniki
zestawień: „najbardziej ekologicznych
miast w Polsce”, „miast otwartych na ludzi”, „najbardziej innowacyjnych miast”
oraz „miast przyjaznych dla biznesu”.
W pierwszym z nich Katowice, podobnie jak rok temu, zajęły pierwsze miejsce, w drugim szóste, w trzecim siódme,
a w ostatnim drugie.
W rankingu „miast otwartych na ludzi”
Katowice zajęły wysokie, 6. miejsce, wyprzedzając m.in. Kraków, Rzeszów czy Lublin. Autorzy raportu wzięli pod uwagę takie
czynniki, jak wpływ mieszkańców na wydawanie pieniędzy publicznych, różne formy
partycypacji mieszkańców, dbałość o osoby
niepełnosprawne czy też integrację międzypokoleniową. Najwięcej punktów Katowice
otrzymały w kategorii dotyczącej budżetu
obywatelskiego, którego pula, decyzją prezydenta Marcina Krupy, została w tym roku
podniesiona aż do 30 mln zł. – Eksperci wysoko ocenili także działania władz Katowic,
których celem jest wspieranie inicjatyw
mieszkańców. To m.in. cieszące się wielką
popularnością wśród katowiczan serwisy:
NaprawmyTo.pl/Katowice, który umożliwia

FOT. S. RYBOK

Katowice w czołówce prestiżowych rankingów
czy Białystok. Kryteria rankingowe dotyczyły
głównie zastosowania nowoczesnych form komunikacji i technologii w różnych obszarach
życia miasta. Pod uwagę wzięto przykładowo
możliwość załatwiania różnych spraw przez
internet, funkcjonowanie serwisów internetowych, SMS-owego systemu informacji,
bezpłatne punkty WiFi czy realizowanie projektów wspierających innowacyjność.
Natomiast w rankingu „miast przyjaznych dla biznesu” (dla gmin od 150 do 299
tys. mieszkańców) Katowicom przypadła
druga pozycja. Stolica woj. śląskiego uległa
tylko Rzeszowowi, dystansując m.in. Białystok, Toruń, Olsztyn, Gliwice czy Sosnowiec.
Jak podkreślają autorzy opracowania, kryteria
które wzięto pod uwagę przy sporządzaniu zestawienia, to: liczba rejestracji nowych spółek
(po odjęciu upadłości i wykreśleń z rejestru),
liczba zarejestrowanych spółek zagranicznych
oraz saldo migracji spółek (przeniesione do
miejscowości minus wyprowadzone z niej).
Wszystkie rankingi, wraz ze szczegółowym omówieniem oraz klasyfikacją miast,
można odnaleźć na stronie www.forbes.pl.
Udział w rankingach był bezpłatny. Miasta
wypełniały obszerne ankiety, na podstawie których eksperci „Forbesa” przydzielali
punkty w poszczególnych kategoriach składających się na ostateczny wynik.

ROZMOWA Z PREZYDENTEM

Katowice najbardziej ekologicznym miastem w Polsce
FOT. S. RYBOK

O jakości powietrza w mieście, polityce
rowerowej i projektach ekologicznych
rozmawiamy z prezydentem Katowic
Marcinem Krupą.
Katowice drugi raz z rzędu zajęły
pierwsze mieście w rankingu „najbardziej
ekologicznych miast w Polsce”
prestiżowego magazynu „Forbes”. Rok
temu było to zaskoczenie, a dzisiaj?

Na pewno kolejna, tak dobra opinia niezależnych ekspertów, którzy opracowali ranking, udowadnia, że nasze działania mające
na celu walkę ze smogiem są skuteczne i doceniane. Ale oczywiście nie popadamy w samozachwyt, bo przed nami wiele do wykonania.
Zdecydowanie ważniejsze od rankingów są
realne efekty naszych działań.
Jakie kryteria w rankingu „Forbesa” brano
głównie pod uwagę?

Większość z kryteriów dotyczyła
walki z niską emisją. W zeszłym roku wymieniliśmy aż 1082 kotły węglowe, a w tym planujemy
1500. Realizujemy wart 100 mln zł projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, a od tego roku w pełnej skali działa system
AWAIR – czyli najgęstsza w Polsce sieć czujników
mierzących jakość powietrza. Do tego dochodzą
rygorystyczne kontrole Straży Miejskiej oraz dofinansowanie do zakupu opału dobrej jakości dla

najmniej zamożnych rodzin. Dwa parametry dotyczyły także naszej polityki rowerowej – i zdobyliśmy sporo punktów za rozwój sieci rowerów
miejskich i powstające co roku kilometry nowych
dróg rowerowych. Uznaniem w oczach ekspertów
cieszyło się także: utworzenie Miejskiego Centrum Energii, zakup nowych autobusów – w tym
elektrycznych czy utworzenie punktów ładowania
pojazdów elektrycznych.
Niektórzy komentują jednak, że to
wyróżnienie Katowicom się nie należy, bo
w mieście „nic się nie robi ze smogiem”.
Pojawiły się nawet zarzuty, że kupiliście
miejsce w rankingu.

Jeśli ktoś ciągle krytykuje miasto i mówi, że nic się nie dzieje, a później czyta,
że Katowice są najbardziej ekologicznym miastem w niezależnym rankingu – to taka osoba
musi to sobie jakoś wytłumaczyć. Najłatwiej

wtedy powiedzieć, że „miasto kupiło miejsce w rankingu”. A przecież udział w rankingu był darmowy – wystarczyło wypełnić
bardzo obszerną ankietę i wskazać działania
przez nas podejmowane – fakty, dane i liczby.
Cieszę się, że zdecydowana większość katowiczan podchodzi do tej kwestii racjonalnie i dostrzega nasze działania. A jeśli krytykuje – to
konstruktywnie – zauważając też to, co już robimy. Taki dialog ma sens – w przeciwieństwie
do posługiwania się ogólnikami, że „wszystko
jest źle”.
Sam pan jednak podkreśla, że jakość
powietrza to dla Katowic wciąż jedno
z dwóch najważniejszych wyzwań.

Oczywiście, że tak. Nagroda dla najbardziej ekologicznego miasta to wyróżnienie
za działania podejmowane przez miasta, a nie
za jakość powietrza. Wiemy, że w sezonie
zimowym wciąż zdarzają się mroźne i bezwietrzne dni, podczas których smog jest szczególnie uciążliwy dla mieszkańców. Każdy zna
specyfikę aglomeracji śląskiej i wie, dlaczego
jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia. Jednak zamiast załamywać ręce i mówić,
że jest źle, zastanawiać się, dlaczego tak się
stało – zdecydowanie lepiej jest działać, bo to
przynosi efekty. Jakość powietrza jest dziś lepsza niż kilka lat temu, ale wiemy też, jak wiele
pracy przed nami.

Ranking „Forbesa”:
Katowice
wyznaczają trendy
„Najlepiej w ekologicznym rankingu wypadły
miasta, w których... poważnym problemem
jest zanieczyszczenie powietrza. Paradoks?
Pozorny. Bo właśnie te miasta najwięcej robią, by sobie z tym poradzić. Pierwsze w rankingu Katowice wyznaczają trendy zarówno
pod względem skali działań, jak i zainwestowanych środków” – ranking „Forbes”, czerwiec 2019. Poniżej prezentujemy pierwszą
dziesiątkę w rankingu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Katowice
Kraków
Wrocław
Warszawa 4. Gdynia
Gdańsk
Szczecin
Lublin
Poznań
Łódź
Białystok
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ROZWÓJ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Okazja! Bilet katowicki za 119 zł

– Przez ostatnie lata dojeżdżałem samochodem z Panewnik do Wełnowca do pracy.
Zdarzało się, że taka podróż trwała ponad
godzinę w jedną stronę. Do tego miesięcznie wydawałem ponad 300 zł na paliwo –
opowiada Andrzej Wyszyński, mieszkaniec
Katowic. – Od lutego kupuję „bilet katowicki”. W 7-8 minut dojeżdżam autem do
centrum przesiadkowego w Ligocie i bezpłatnie je tam parkuję. Podróż pociągiem do centrum zajmuje mi kwadrans, do tego dochodzi
kilkanaście minut jazdy tramwajem. Oszczędzam codziennie pół godziny, a w portfelu
zostaje miesięcznie ponad 100 zł, co w skali
roku daje pokaźną kwotę. W pociągu i tramwaju można też spokojnie coś przeczytać, a nie denerwować się, stojąc w korku
– dodaje Andrzej Wyszyński.

S. RYBOK

119 złotych miesięcznie – tylko tyle
trzeba zapłacić za „bilet katowicki”, by
na terenie Katowic móc jeździć tramwajami i autobusami (w ramach ZTM –
kiedyś KZK GOP) oraz pociągami Kolei
Śląskich. Bilet ten, jak i każdy ważny
bilet Kolei Śląskich (jednorazowy lub
okresowy) zapewnia dodatkowo możliwość bezpłatnego skorzystania z parkingu w Centrum Przesiadkowym Ligota
(CP Ligota). Opisane rozwiązanie, które
jest dedykowane mieszkańcom Katowic,
zostało wprowadzone z inicjatywy prezydenta Marcina Krupy przy współpracy
z Gornośląsko-Zagłębiowską Metropolią i Kolejami Śląskimi.

Jak bezpłatnie korzystać z parkingu przy CP Ligota?
Na terenie Centrum Przesiadkowego „Ligota” znajduje się 110 miejsc parkingowych, które są dostępne bezpłatnie
wyłącznie dla posiadaczy biletów kolejowych Kolei Śląskich, w tym „biletu katowickiego”. Aby zaparkować pojazd w centrum przesiadkowym, należy wjechać z biletem kolejowym na teren parkingu i zeskanować go w parkomacie. Parkomat wyda nam tzw. bilet zerowy, który należy umieścić w widocznym miejscu w pojeździe.
Parkowanie w centrum przesiadkowym na opisanych zasadach jest bezpłatne do 20 godzin. Jeśli ktoś wjedzie
na parking bez biletu lub zostawi samochód na czas dłuższy niż 20 godzin musi liczyć się z karą w wysokości
369 zł. Z parkingu w CP “Ligota” nie można korzystać bez wymienionych powyżej biletów.

Opisanych przypadków jest coraz więcej. Mieszkańcy zaczynają doceniać zalety
podróżowania komunikacją publiczną.
Oprócz oszczędności czasu i pieniędzy
należy jeszcze wspomnieć o zyskach ekologicznych. Ograniczenie ilości pojazdów
na drogach to płynniejszy ruch, mniejsza
emisja spalin i hałasu.
W dużych metropoliach w Europie Zachodniej centra przesiadkowe są naturalnym elementem sprawnie funkcjonujących
systemów transportowych. Ich ideą jest
możliwość szybkiego przesiadania się z jednych środków komunikacji na inne. W Katowicach pierwsze centrum typu Park and
Ride zostało otwarte w zeszłym roku w Ligocie. Aktualnie, kosztem 260 mln zł, trwa
budowa trzech kolejnych węzłów przesiadkowych – w Zawodziu, Brynowie i przy
ul. Sądowej. Ten ostatni będzie pełnić też
funkcję dworca ponadlokalnego, w tym
międzynarodowego. Dodatkową korzyścią dla mieszkańców jest tworzenie nowych połączeń komunikacji publicznej
przy centrach przesiadkowych lub zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów i tramwajów. Przykładowo po otwarciu
centrum przesiadkowego w Ligocie mieszkańcy zyskali dwie nowe linie autobusowe.
Przy centrach przesiadkowych znajdą się
także stacje wypożyczalni rowerów miejskich, parkingi rowerowe i będzie można
dojechać do nich nowymi drogami rowerowymi. (RED)

PKP wreszcie naprawi schody na dworcu
Od dłuższego czasu mieszkańcy Katowic i goście odwiedzający stolicę woj.
śląskiego skarżą się na niedziałające
schody na dworcu głównym PKP. Sprawa
ciągnie się na tyle długo, że mieszkańcy
postanowili w lipcu zorganizować… drugie urodziny niedziałających schodów.
– Taka forma happeningu jest wyrazem
frustracji mieszkańców i wcale się temu
nie dziwimy. Niedziałające schody są
szczególnie uciążliwie dla seniorów czy
osób dźwigających ciężki bagaż – mówi
Maciej Stachura, naczelnik Wydziału
Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta
Katowice.

Sprawa rzeczywiście nie jest zabawna, tylko
absurdalna, a zepsute schody nie są dobrą
wizytówką Katowic. Niektóre osoby, komentując sprawę w Internecie, uznały,
że „to wszystko wina miasta, które nie potrafi nawet naprawić schodów”. A jak wyglądają fakty w tej sprawie? Budynek dworca
stanowi własność PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i jest przez tę spółkę zarządzany.
To oznacza, że to właśnie na PKP PLK S.A.
ciąży pełna odpowiedzialność za naprawę

S. RYBOK

POMOC MIASTA

schodów. – Gdy z upływem kolejnych miesięcy sprawa nieruchomych schodów nie posuwała się do przodu, postanowiliśmy dla
dobra mieszkańców interweniować. Z inicjatywy prezydenta Marcina Krupy, Miasto Katowice, pomimo braku takiego obowiązku,
postanowiło wesprzeć nie naprawę – tylko
wymianę zepsutych schodów na nowe –
tzw. ciężkiego typu, które są o wiele bardziej trwałe. Mamy zarezerwowane na ten
cel 500 tys. zł – podkreśla Maciej Stachura.
W sprawie naprawy schodów stosowne
porozumienie określające udzielenie wsparcia przez Miasto Katowice podpisali w maju
zeszłego roku przedstawiciele katowickiego
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów oraz
PKP PLK S.A. Inwestycja jednak przeciągała się z powodu unieważnienia dwóch
przetargów prowadzonych przez PKP PLK
S.A. w tej sprawie. – Ostatecznie pojawiło
się światełko w tunelu, gdyż PKP PLK S.A.
wyłoniło wykonawcę wymiany schodów.
Zgodnie z planem w lipcu ma się rozpocząć
demontaż zepsutych schodów, a nowe schody
mają działać od połowy września tego roku –
podsumowuje Maciej Stachura. (RED)
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Mieszkanie Plus w Katowicach
Zainteresowanie Mieszkaniem Plus,
który właśnie jest realizowany program
na Nikiszowcu, jest ogromne. Dotychczas z punktu informacyjnego skorzystało 1100 osób.

Przypomnijmy, czym jest Mieszkanie Plus.
Jest to program rządowy, który zakłada
m.in. budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, z możliwością dojścia do
własności. Inwestycje mieszkaniowe są realizowane na zasadach rynkowych na gruntach pozyskanych od jednostek samorządu
terytorialnego.
W Katowicach program Mieszkanie Plus realizowany jest w Nikiszowcu
(Mrówcza Górka) przy ul. Górniczego Dorobku/Gospodarczej. To właśnie tutaj powstaje tzw. Nowy Nikiszowiec. W ramach
tego budownictwa dostępnych będzie 513
mieszkań w trzech budynkach segmentowych, które swoim wyglądem nawiązują do
okolicznej architektury.
Oprócz mieszkań powstaje także cała
infrastruktura, w tym parkingi, lokale usługowe, które znajdować się będą w parterach
budynków czy place zabaw.
Program jest skierowany do osób, którym sytuacja finansowa uniemożliwia zakup
mieszkania lub uzyskanie kredytu. O mieszkanie mogą ubiegać się wszyscy, którzy spełniają warunki ustawowe i mogą regularnie
płacić czynsz za wynajem mieszkania lub
wynajem z opcją dojścia do własności.
Umowy

W ramach programu Mieszkanie Plus najemcy mogą zdecydować się na zawarcie jednej z umów. Będzie to albo umowa najmu
niezwiązana z prawem najemcy do nabycia
prawa własności mieszkania – tzw. umowa
najmu instytucjonalnego na czas oznaczony,

Wizualizacja zabudowy „Nowego Nikiszowca”

albo umowa najmu związana z prawem najemcy do nabycia prawa własności mieszkania
– tzw. umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności.
Obie umowy są zawierane na czas
określony. W ramach katowickiej inwestycji można zawrzeć pierwszy typ
umowy na okres minimalny 24 miesięcy, a umowę najmu inst y tucjona lnego z dojściem do własności
– na wybrany z czterech okresów: 30, 25,
20 bądź 15 lat.
Można dostać dopłatę do czynszu

Istotnym wsparciem jest system dopłat do
czynszów – „Mieszkanie na start”. O dopłaty

będzie mógł ubiegać się każdy, kto spełni
warunki ustawowe (czyli dochodowe, majątkowe, związane z użytkowaniem mieszkania
czy brak tytułu prawnego do innego lokalu
mieszkalnego).
Program dopłat „Mieszkanie na start” dedykowany jest grupie osób precyzyjnie określonej pod względem poziomu dochodów.
Wniosek o dopłaty będzie można
złożyć w Urzędzie Miasta Katowice.
Środki w imieniu najemcy będą szły bezpośrednio na rachunek inwestora.
Sam najemca, dzięki stosowaniu wobec
niego dopłat, wniesie opłaty czynszowe
pomniejszone o w ysokość przyznanej dopłaty.

Jak ubiegać się o mieszkanie?

Każdy zainteresowany przystąpieniem do
programu powinien wypełnić ankietę przystąpienia do programu. Ankieta ma formę
elektronicznego formularza dostępnego
na stronie internetowej: www.tbs.katowice.
pl. W przypadku braku możliwości wypełnienia ankiety elektronicznie, można skorzystać z punktu konsultacyjnego, który znajduje
się w Centrum Informacji Turystycznej Miasta Katowice przy ul. Rynek 13, lub pod nr tel.
(32)259-36-91. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:30,
telefoniczna obsługa punktu od 07:30 – 15:30.
Ogłoszenie w yników odbędzie
się w dniach od 13 do 15 grudnia. RED

FOT. UMK

NOWY PLAC ZABAW W PODLESIU

Siłownia i plac zabaw przy ul. Zaopusta został wykonany w ramach budżetu obywatelskiego. Koszt budowy wyniósł około 280 tysięcy złotych. W ramach projektu postawiono zarówno
przyrządy służące do ćwiczeń i zabawy, jak i elementy małej architektury (kosze, stojaki na rowery oraz ławki). W ramach projektu wykonano również komfortowe dojście do tego miejsca.
W uroczystym otwarciu uczestniczyli m.in. Wiceprezydent Waldemar Bojarun i radna Krystyna Siejna.
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Ponad 200 tys. sadzonek upiększyło skwery i parki Katowic. Pracownicy Zakładu Zieleni Miejskiej sadzili kwiaty
od połowy maja. – Najwięcej nasadzamy aksamitki żółtej i pomarańczowej, możemy zobaczyć ją np. wzdłuż al.
Roździeńskiego. Sami przygotowaliśmy 50 tys. sadzonek
tej rośliny. W parku Kościuszki, naszym oczku w głowie,
sadziliśmy również begonię stale kwitnącą (w sumie mieliśmy 65 tys. tych kwiatów), czy np. 20 tys. sadzonek starca
– mówi Marzena Janikowska, kierownik Działu Produkcji
Roślinnej ZZM.
Nowościami kwiatowymi są: werbena patagońska i szałwia
omączna, sadzone np. w Katowickim Parku Leśnym. – Kupujemy nasiona i sami hodujemy w szklarniach kwiaty, które potem upiększają miasto. To około 200 tys. roślin rocznie. Zamawiamy oczywiście także sadzonki innych kwiatów,
np. ok. 20 tys. pelargonii i surfinii – dodaje pani kierownik.

FOT. M. MALINA

FOT. S. RYBOK

Aksamitki,
begonie, żeniszki,
szałwie

Termomodernizacja wraz z przyłączem do sieci ciepłowniczej filii nr 1 MDK
Szopienice-Giszowiec
Lokalizacja: ul. Obrońców Westerplatte 10, Szopienice
Rozpoczęcie prac terenowych: styczeń 2019 r.
Termin ukończenia: 31 lipca 2019 r.
Koszt: 1,1 mln zł

sieci ciepłowniczej budynku filii nr 1 Miejskiego
Domu Kultury Szopienice-Giszowiec. Wykonano
już termomodernizację elewacji oraz docieplenie
dachu. Dzięki tym pracom znacząco ograniczy
się starty ciepła. Aktualnie trwają prace związane
z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej, które zakończą się pod koniec lipca br.

Zadania własne MZUiM
▶ ul. Wieżowa – naprawa nawierzchni
▶ ul. Stellera, ul. Leszczy – naprawa nawierzchni z frezu
▶ ul. Łętowskiego – remont nawierzchni 323 m2
▶ ul. Dobrego Urobku – obniżanie przejścia dla pieszych
▶ ul. Krakowska – remont chodnika
▶ ul. Grabskiego – przebudowa przejazdu rowerowego
▶ ul. Laskowskiego – montaż słupa ogłoszeniowego
▶ ul. Obroki - naprawa chodnika – obniżenie przejścia
▶ ul. Kolista – budowa stacji rowerowej

Naprawy na podstawie zgłoszeń mieszkańców

FOT. S. RYBOK

Zaawansowanie prac:
Wykonano termomodernizację elewacji i docieplenie
dachu. Obecnie trwają prace nad przyłączem do sieci
ciepłowniczej
Przy ulicy Obrońców Westerplatte w katowickiej dzielnicy Szopienice trwa kompleksowa
termomodernizacja wraz z przyłączeniem do

Naprawy nawierzchni jezdni:
▶ ul. Odrodzenia
▶ ul. Dulęby
▶ ul. Andrzeja
▶ ul. Bromboszcza

▶ ul. Zubera
▶ ul. Powstańców
▶ ul. Chrobrego
▶ ul. Wczasowa
▶ ul. Goetla

Naprawa nawierzchni chodników :
▶ ul. Szafranka 3
▶ ul. Reymonta

▶ ul. Damrota
▶ ul. Andrzeja

www.katowice.eu
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ZIELONE INICJATYWY W KATOWICACH

Posadźmy razem łąki!
Aż 50 tys. mkw. w Katowicach, w tym i w przyszłym roku, zostanie wyłączonych z częstego
koszenia. Łąki powoli zastępują równo przycięte trawniki. Dlaczego? Jest wiele powodów,
dla których warto je docenić. Poprawiają nie
tylko estetykę, ale także wzbogacają miejski
ekosystem. To właśnie łąki oczyszczają z zanieczyszczeń powietrze oraz glebę. Lepiej kumulują wilgoć, dzięki czemu lepiej znoszą
wysokie temperatury.
– Łąki kwietne nie wymagają koszenia, jeśli się je podkasza, to tylko dwa
razy w roku. To pozwala ograniczyć emisję
hałasu i spalin. Warto podkreślić, że kosiarki
produkują tyle samo spalin, co parę samochodów. Samo koszenie to prawdziwa katastrofa
dla owadów, które nie mają się gdzie podziać.
Krótko przycięty trawnik nie jest dla nich
atrakcyjnym miejscem do życia, przypomina
raczej pustynię. Łąka to naturalny dom dla
owadów, w tym zapylaczy, które są tak ważne
dla środowiska – podkreśla prof. dr hab. Piotr
Skubała z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Jak dodaje
profesor, łąki to nie tylko miejsca siedlisk
grup owadów, ale przede wszystkim małych zwierząt – ptaków, jeży czy jaszczurek.
Istotnym walorem łąk jest też brak potrzeby
nawadniania, często stanowią one barierę
przeciwpowodziową.

S. RYBOK

Fiołki, mniszek lekarski czy bluszczyk
kurdybanek. Te rośliny na nowo cieszą
oko mieszkańców Katowic. A to wszystko
za sprawą łąk, które wyrosły w środku
miasta.

– Wystarczy niewielki deszcz, byśmy
mieli zalane ulice. Miasta często borykają się z problemem podtopień. Wynika
to z faktu, że woda nie ma gdzie spłynąć.
Łąki potrafią zakumulować dwa razy więcej wody niż trawnik. A co najważniejsze
– możemy je tworzyć sami, wystarczy ich
nie kosić. Świetnym przykładem jest teren przy Superjednostce, po dawnym Pałacu Ślubów. Czasami warto oddać część
własnego ogródka dzikiej przyrodzie. To
pozytywnie wpłynie nie tylko na estetykę,

ale i na nasz mały ekosystem – dodaje prof.
Piotr Skubała.
Mieszkańcy Katowic mieli też swój
głos w tej sprawie! Wszyscy chętni mogli
wskazać propozycje miejsc, które według
nich mają nie być wykaszane. Dotychczas
wpłynęło kilkanaście zgłoszeń. Wśród propozycji jest m.in. duży teren między ulicami
1 Maja a Bagienną, czy między ul. Marcinkowskiego a Saint – Etienne w Katowicach
Zawodziu, a także wzdłuż ulicy Drozdów
czy w Parku Murckowskim.

7

- Łąka to naturalny
dom dla owadów,
w tym zapylaczy,
które są tak ważne
dla środowiska
- podkreśla prof.
dr hab. Piotr Skubała
z Wydziału
Biologii i Ochrony
Środowiska
Uniwersytetu
Śląskiego
– Mieszkańcy dziękowali nam za cenną inicjatywę, pisali, że pomysł jest kapitalny. To daje
nadzieję, że łąki w mieście się przyjmą – mówi
Wioleta Niziołek-Żądło, koordynator projektów
społecznych w Urzędzie Miasta Katowice.
Istnienie łąk w mieście jest istotne dla
bioróżnorodności. – Obecność dzikiej przyrody w mieście jest bardzo ważna. Taki
ekosystem jest bardziej stabilny, a zarazem
odporny. Nie wymaga on od nas nakładu
pracy.Słyszalne były głosy, że łąki mogą być
siedliskiem kleszczy. Z pozoru może się tak
wydawać, że to właśnie tutaj będzie ichnajwięcej. Badania jednak pokazują, że na takich
łąkach wzrasta przede wszystkim obecność
pszczół, a nie kleszczy. Wynika to z tego,
że kleszcze koncentrują się wzdłuż wydeptanych ścieżek. A na dziko rosnących łąkach,
które nie są wydeptane, pojawiają się sporadycznie – dodaje prof. Skubała. AWZ

SPRZĄTAMY DZIELNICE

Zebraliśmy wspólnie 15 kontenerów śmieci
W ramach projektu SprzątaMy Dzielnice
II udało nam się zebrać 972 worki odpadów. Samych worków szkła oddaliśmy do
recyklingu aż 311!

Akcja Sprzątamy Dzielnice to cykliczne
wydarzenie zapoczątkowane w 2018 roku
(w 2019 roku odbyła się druga edycja). Urząd
Miasta w Katowicach organizuje je wspólnie ze Stowarzyszeniem Wolnej Herbaty,
działającym na rzecz ochrony środowiska.
– Zależało nam na nagłośnieniu problemu
odpadów pozostawianych w miejscach publicznych i pokazaniu ich negatywnego
wpływu na środowisko i nasze zdrowie.
Podstawowym celem była więc edukacja, ale
najbardziej wymierny efekt to blisko 30 ha
terenów zielonych, które posprzątali mieszkańcy razem z wolontariuszami ze Stowarzyszenia Wolnej Herbaty. Te tereny służą
teraz wszystkim do rekreacji – mówi Wioleta
Niziołek – Żądło, koordynator projektów
społecznych w UM w Katowicach.
Od etapu zgłaszania terenów,
przez głosowanie, aż do sprzątania,

zawsze decydujący jest udział mieszkańców. W tym roku wskazano aż 67 zaśmieconych miejsc, z których należało wybrać
finałową piątkę. Na etapie głosowania oddano w sumie blisko 5,5 tys. głosów, a galeria z głosowaniem dotarła na Facebooku do
prawie 83 tys. osób. Najważniejszy jednak
jest sam udział w sprzątaniu i tu też mieszkańcy nie zawiedli. W Giszowcu padł rekord: setka uczestników. W sumie w Załężu,
Giszowcu, na os. Witosa, w Lesie Panewnickim i na Koszutce sprzątało ponad 300
osób. Zebraliśmy łącznie 15 kontenerów
śmieci, w tym 311 worków szkła do recyclingu i 322 worki pełne plastiku czy 108
opon samochodowych.
Stowarzyszenie Wolnej Herbaty obliczyło, że dzięki zebranemu szkłu, zaoszczędziliśmy ilość energii, która wystarczyłaby
do zasilenia 100 watowej żarówki przez 5 lat.
Wspomniana wyżej ilość plastiku oddana do
recyklingu pozwoli zaoszczędzić ok 3000 litrów ropy naftowej. Projekt objął 30 ha terenów zielonych w Katowicach, a uprzątnięcie

takiego terenu przez firmę sprzątającą kosztowałoby ponad 1 mln złotych!
Projekt Sprzątamy Dzielnice wpisuje
się w ideę zero weste, uczy, że śmieci nie są
tylko problemem estetycznym, ale przede
wszystkim wpływają negatywnie na środowisko naturalne i nasze zdrowie. Dzięki
akcji uwalniamy od śmieci hektary terenów rekreacyjnych, w tym lasów, i uwrażliwiamy na problem powstawania dzikich
wysypisk. Zawsze pijemy kranówkę (Katowice uruchomiły w tym roku kampanię promocyjną wody z kranu pod hasłem
„Kranówka katowicka – szluknij sie z kokotka) i używamy jedynie naczyń wielorazowego użytku.
Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli naszą akcję.
SprzątaMy Dzielnice to element projektu
KATOobywatel, realizowanego przez Urząd
Miasta w Katowicach.
Relacji z akcji szukajcie tutaj:
https://www.facebook.com/wolnaherbata/
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UZDOLNIENI, MŁODZI KATOWICZANIE

FOT. S. RYBOK

Prezydent nagradza młodych artystów

Nagroda Prezydenta Miasta Katowice dla
wybitnie uzdolnionych uczniów katowickich szkół artystycznych przyznawana
jest od 2000 roku.

– Już dziś rozsławiacie nasze miasto poza jego
granicami, choć stoicie dopiero na progu swoich artystycznych dróg. Już niedługo – głęboko w to wierzę – staniecie się naszymi
ambasadorami kultury w świecie. Dziękuję
Wam, Waszym rodzicom oraz nauczycielom
za dotychczasową wspaniałą pracę. I za potwierdzenie, że nasze starania, by Katowice
umacniały swoją rolę kulturalnej stolicy regionu, są ze wszech miar uzasadnione – mówił podczas wręczania wyróżnień prezydent
Marcin Krupa.
Laureatów do nagrody zgłaszają dyrektorzy katowickich szkół artystycznych. Laureaci otrzymują nagrodę finansową w wysokości
1000 złotych, dyplom oraz drobne upominki.
Laureatami muszą być uczniowie, którzy są
mieszkańcami Katowic.

W tym roku na liście znaleźli się:
z Zespołu Szkół Plastycznych:
Matylda NACZYŃSKA, Nikodem PŁACZEK, Karolina LUBAŃSKA
z Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia im. M.Karłowicza:
Olimpia SZCZEPAŃSKA, Dominik PSIURSKI, Kosma STANEK
z Państwowej Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej II stopnia im. K. Szymanowskiego:
Jacek BURZYK, Zofia STELMACH, Karol
TOMASZEWSKI
z Państwowej Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej I stopnia im. St. Moniuszki:
Maria BIAŁKA, Franciszek KLABIS, Emilia
KRZESZOWIEC

Maria

Karolina

Karol

BIAŁKA

LUBAŃSKA

TOMASZEWSKI

gra na fortepianie. Jest
uczennicą Państwowej
Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej I stopnia im.
St. Moniuszki

jest absolwentką
Zespołu Szkół
Plastycznych

gra na trąbce. Uczy się
w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole
Muzycznej II stopnia
im. K. Szymanowskiego
– To dla mnie ważna nagroda
na początku kariery. W przyszłości chciałbym ukończyć
akademię muzyczną. Inspiracją
muzyczną są dla mnie na pewno
Louis Armstrong i Wynton Marsalis. Najlepiej odpoczywam
w NOSPR-ze, słuchając koncertów i czasami grając, a z przyjaciółmi spotykamy się na rynku
w Katowicach.

– Moje marzenie muzyczne
to zagrać kiedyś na Konkursie Chopinowskim. Ulubieni
kompozytorzy to na pewno
Bach i Chopin. Poza grą
na instrumencie lubię
też w chwili wolnej czytać książki. W Katowicach
najbardziej lubię centrum
miasta i Koszutkę. To dzielnica, w której mieszkam.

– Nagroda jest dla mnie
szansą na rozwój, np. zakup
sprzętu do tworzenia. Teraz
wybieram się do katowickiej
ASP. Dzięki przygotowywaniu swej pracy dyplomowej
mogłam także poznać twórczość związanego z miastem Pawła Stellera. To
inspirujący artysta. Moim
miejscem odpoczynku jest
park Bolina.

NAGRODY PREZYDENTA KATOWIC W DZIEDZINIE SPORTU

Justyna Święty-Ersetic i Ewa Swoboda wśród nagrodzonych
W kategorii najlepszy sportowiec nagrodę
otrzymali także: kajakarki Paulina Paszek i Justyna Iskrzycka oraz biathlonistka
AZS AWF Kamila Żuk, a także piłkarka
GKS Katowice Joanna Olszewska. Kobiety
zdecydowanie dominowały wśród nagrodzonych w tym roku. Jednak wśród najlepszych trenerów znaleźli się panowie:
Aleksander Matusiński z AZS AWF Katowice, opiekun lekkoatletycznej sztafety
4 × 400 m, i Janusz Szymczyk, szkoleniowiec FutureNet Imperium Katowice (awans
do I ligi piłki ręcznej kobiet).

FOT. S. RYBOK

Wspaniałe lekkoatletki z AZS AWF Katowice: Justyna Święty-Ersetic i Ewa
Swoboda zostały laureatkami nagród
prezydenta Katowic Marcina Krupy
w dziedzinie sportu.

W kategorii drużyna roku prezydent
przyznał nagrody zdobywcom brązowego
medalu w Polskiej Hokej Lidze, hokeistom
Tauronu KH GKS Katowice oraz piłkarkom

GKS Katowice, za awans do Ekstraligi i zakwalifikowanie się do grupy mistrzowskiej.
Specjalne wyróżnienia otrzymały
piłkarki UKKS Katowice, które wygrały

Puchar Tymbarku, koszykarze SMS Katowice, którzy zostali mistrzami Polski,
oraz szachiści Wasko Hetman GKS Katowic. W kategorii Sportowa Nadzieja Katowic wyróżniono koszykarza UKS SP 27
Katowice Maksymiliana Dudę, piłkarza
GKS Katowice Kacpra Tabisia, judokę AZS
AWF Katowice Cezarego Tchórzewskiego,
piłkarkę GKS Katowice Kingę Kozak, pływaczkę AZS AWF Katowice Dominikę
Kossakowską, Emilię Witek z MKS Pałacu
Młodzieży uprawiającą skoki do wody oraz
łyżwiarkę figurową UKŁ Spin Katowice
Aleksandrę Stańczyk. Gala podsumowująca imprezę tradycyjnie odbyła się w Filii
nr 2 Miejskiego Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec”.
(RED)
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KATOWICE W SKRÓCIE
Zmiany godzin otwarcia
Urzędu Miasta Katowice

Od 1 lipca 2019 roku zmianie ulegają godziny
pracy Urzędu Miasta Katowice. Wydłużeniu
ulega praca Urzędu w czwartek do godziny
17.00. Jednocześnie w piątek Urząd będzie
czynny krócej, tj. do godz. 14.00.
Urząd Miasta Katowice będzie czynny:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30–15.30
czwartek: 7.30–17.00
piątek: 7.30–14.00

z wyjątkiem Biura Obsługi Mieszkańców, Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych (Referat
Praw Jazdy oraz Referat Rejestracji Pojazdów),
Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych (stanowiska informacyjne), Miejskiego Centrum Energii,
które urzędują w poniedziałek 7.30–17.00, wtorek, środa 7.30–15.30, czwartek 7.30–17.00, piątek 7.30–14.00, Urzędu Stanu Cywilnego, który
pracuje w poniedziałek 7.30–17.00, wtorek, środa
7.30–15.30, czwartek 7.30–17.00, piątek 7.30–14.00,
sobota 8.00–12.00 (rejestracja zgonów).

Pracownia Archiwum
Urzędu Miasta będzie
nieczynna
Od 8 lipca do 2 sierpnia 2019 r. Pracownia Archiwum Urzędu Miasta Katowice przy ulicy

Francuskiej 70 będzie nieczynna w związku z inwentaryzacją zasobu. Informacje dotyczące zasobu i udostępniania dokumentacji można
uzyskać, dzwoniąc pod numer tel. 32 705 42
98 lub 32 25 93 188.

Likwidacja kas Urzędu Miasta
przy ulicy Pocztowej 5
Z dniem 30 czerwca nastąpiła likwidacja stanowisk obsługi kasowej mieszkańców w budynku
Urzędu Miasta przy ul. Pocztowej 5. Obecnie
wpłat na rachunki bankowe Urzędu można
dokonywać bezgotówkowo za pomocą bankowości elektronicznej bądź w formie transakcji
gotówkowych lub bezgotówkowych w budynkach Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1
oraz przy ul. Francuskiej 70 za pomocą trzech
opłatomatów (dwa z nich zlokalizowane
są w budynku przy Rynku 1, a jeden przy ul.
Francuskiej 70). Urządzenia te przystosowane
są do pobierania wpłat z tytułu opłat komunikacyjnych, opłaty skarbowej oraz innych
opłat i podatków na podstawie dokumentów
zawierających kod kreskowy (jednowymiarowy) lub kod QR (dwuwymiarowy).
Ponadto na stanowiskach obsługi
klientów zlokalizowanych w Biurze Obsługi Mieszkańców w budynku Rynek 1,
Urzędzie stanu Cywilnego przy pl. Wolności 12 oraz Wydziale Podatków i Opłat

V ŚWIĘTO PROFILAKTYKI

Lokalnych w budynku przy ul. Francuskiej
70 wprowadzono możliwość dokonania płatności przy wykorzystaniu usługi Webpos
Paybynet do płatności mobilnych dla należności m.in. z tytułu opłaty skarbowej, opłaty
geodezyjno-kartograficznej, opłaty za udostępnienie danych osobowych, opłaty komunalnej, dochodów podatkowych i cywilnych.
Płatności mobilne obecnie mogą być
realizowane przez klientów Banku Pekao
S.A., Banku PKO BP S.A. oraz Banku Śląskiego ING S.A. za pomocą aplikacji BLIK
oraz Peopay.
Dodatkowo dla użytkowników platformy SEKAP istnieje możliwość skorzystania z usług Paybynet umożliwiających
dokonywanie płatności związanych z kierowanymi do Urzędu Miasta wnioskami.
Ponadto opłata skarbowa może być
uiszczana gotówkowo za pośrednictwem
inkasenta w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych ul. Francuska 70, Urzędzie Stanu
Cywilnego Plac Wolności 12A oraz Śląskim
Urzędzie Wojewódzkim ul. Jagiellońska 25.
Niezależnie od powyższego, zapłaty podatków i opłat można dokonywać bez dodatkowych opłat we wszystkich oddziałach
Banku PKO BP S.A. na rachunki bankowe
Urzędu Miasta Katowice. W pobliżu zlikwidowanych kas Urzędu Miasta znajdują się 4
oddziały Banku PKO BP S.A. w następujących

lokalizacjach: pl. M. i L. Kaczyńskich, ul. Staromiejska, ul. Dworcowa. pl. K. Miarki.

Staże i zatrudnienia PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach zaprasza Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu dla osób powyżej 30 roku
życia lub dla osób młodych do 30 roku życia do
składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu oraz pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób powyżej 30
roku życia do składania wniosków o organizowanie prac interwencyjnych. Szczegółowe
informacje na temat projektów można uzyskać w siedzibie PUP w Katowicach przy ul.
Pośpiecha 14 pod numerem telefonu: 32-25995-03 wew. 305, 302 lub na stronie internetowej www.pup.katowice.pl

Wotum zaufania
dla prezydenta
Pod koniec czerwca odbyła się debata nad
raportem o stanie miasta Katowice za 2018
rok. Po debacie Rada Miasta udzieliła wotum zaufania prezydentowi Marcinowi Krupie stosunkiem głosów 20:5. Za udzieleniem
wotum głosowania głosowali wszyscy radni
Forum Samorządowego i Marcin Krupa,
Prawa i Sprawiedliwości oraz pięcioro radnych Koalicji Obywatelskiej.

FUNDACJA „JESTEŚMY DLA WAS”

Pomoc ofiarom przestępstw
Katowice
– miasto otwartych ludzi
Zaangażowanie młodzieży w przeciwdziałanie zagrożeniom i patologiom społecznym, promocja zdrowego trybu życia,
wolnego od uzależnień, przemocy i agresji
– to główne cele Święta Profilaktyki, które
odbyło się w połowie czerwca w Pałacu
Młodzieży. Tematem przewodnim edycji
adresowanej do młodzieży katowickich
szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych było:
„Katowice miasto otwartych ludzi”. Święto
Profilaktyki corocznie stanowi podsumowanie najważniejszych programów i projektów profilaktycznych realizowanych w roku
szkolnym w katowickich szkołach.
Nagrodzono m.in. następujące
działania:
III Festiwal Spektakli Profilaktycznych
pod hasłem: „Różnić się i szukać wspólnego
celu” – I Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 15
im. Jana Pawła II, Zespół: „Nieobliczalni”,
Spektakl: „Bo najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” oraz Katowickie Centrum
Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich, Zespół: „Paradoks” – Spektakl: „Dłoń”.

IV Przegląd i konkurs spotów profilaktycznych pod hasłem: „Jestem sobą, szanuję
innych” – I miejsce: Katowickie Centrum
Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich, Tytuł spotu: „Tacy sami”.
Miejski konkurs w ramach programu
profilaktycznego „Bezpieczna Młodzież” –
opracowanie projektu okładki do publikacji
zawierającej materiały edukacyjne – I miejsce – Magdalena Giemza, XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Sucharskiego.
DPI – Konkurs na plakat profilaktyczny
– „Świat zamknięty w ekranie smatfona”
– I miejsce – Marta Kusz, Szkoła Podstawowa
nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii
Dąbrowskiej. RED
Organizatorami działań Profilaktyki
Rówieśniczej są Urząd Miasta
w Katowicach, Komenda Miejska Policji
w Katowicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach,
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego
w Katowicach oraz X Liceum
Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego
w Katowicach.

Od bieżącego roku przez kolejne 3 lata mieszkańcy
Katowic, którzy padli ofiarami przestępstw, mają
możliwość skorzystania z programu dla nich właśnie
dedykowanego. Realizatorem programu jest katowicka Fundacja „Jesteśmy dla Was”, która wygrała
konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości i podpisała umowę na realizację projektu
pomocy ofiarom przestępstw. Program finansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości.
Program daje możliwość realnej pomocy w stosunku do osób pokrzywdzonych przestępstwem
zdefiniowanym przez Kodeks Karny.
Rodzaje udzielanej pomocy:
n pomoc prawna – prawnik pomoże napisać

pisma, przedstawi prawa ofiary, pouczy, jak
zachować się w trakcie przesłuchania,
n pomoc psychologiczna lub psychiatryczna
– psycholog uspokoi emocje, skieruje na dłuższą terapię, pomoże w ocenie sytuacji,
pomoc materialna, w tym:
n pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych i lekarstw, rehabilitacji,
n pokrycie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach, kosztów żłobków,
n pokrycie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
n finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej w związku z uzyskaniem świadczeń,
n pokrycie kosztów żywności lub pomoc w postaci bonów żywnościowych,

n dofinansowanie do zobowiązań czynszowych i mediów.
Zgłoszenia do programu można dokonać:

n telefonicznie całodobowy numer telefonu

- 690-467-178 lub

n osobiście w następujących punktach:
Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Katowicach przy ul.
Dudy Gracza 6 czynnym w poniedziałki, wtorki,
środy i piątki od 8.00 do 15.00, czwartki od 13.00
do 20.00, soboty od 9.00 do 14.00. Telefon 516305-718 w godzinach otwarcia ośrodka, adres
e-mailowy: pokrzywdzeni.katowice@gmail.com
lub kontakt@jestesmydlawas.eu
Jak mówi koordynatorka projektu i prezes Fundacji „Jesteśmy dla Was” Bożena Polak
zainteresowanie pomocą jest duże . Z różnych
form dofinansowań skorzystało już 360
osób. Zakres pomocy, której możemy udzielić jest szeroki i pozwala na realne wsparcie.
Oprócz pomocy prawnej czy psychologicznej
możemy opłacić przedszkole czy żłobek dla
dziecka, kurs podnoszący kwalifikacje, kupić leki, opłacić rehabilitację, co w przypadku
ofiar wypadków jest bardzo ważne, wreszcie
dopłacić do czynszu, rachunków za media
czy wesprzeć rodzinę bonami żywnościowymi. Z pomocy tej może skorzystać każdy
obywatel naszego kraju, który jest ofiarą
przestępstwa definiowanego w myśl Kodeksu
Karnego oraz jego najbliżsi – dodaje. RED
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE

Na początku tego roku zakończono realizację czwartego budynku GPP Business
Park, nowatorskiego kompleksu biurowego
na północy miasta. To jednak nie koniec
inwestycji w energooszczędne budownictwo w Katowicach. Przy ul. Konduktorskiej
mają powstać kolejne obiekty wyznaczające
rynkowe standardy. Pomoże w tym Bank
Ochrony Środowiska.
Spółka GPP Business Park, która nosi tę
samą nazwę, co wybudowany park biurowy,
specjalizuje się w przekształcaniu poprzemysłowych terenów na pograniczu Katowic i Siemianowic Śląskich. W założeniu ma
to być nowa strefa aktywności gospodarczej.
Firma przez ostatnie lata realizowała inwestycję polegającą na stworzeniu wysoce nowoczesnego kompleksu biurowego, który stał
się przykładem zrównoważonego budownictwa. Dzięki udzielonemu przez bank wsparciu w wysokości 35 mln euro (ok. 150 mln
zł) spółka będzie mogła stawiać kolejne budynki o podobnym charakterze.
Zrealizowane już cztery obiekty biurowe
mają unikalny charakter nie tylko w skali
kraju. Biurowiec Goeppert-Mayer, jako
pierwszy w Polsce i drugi w Europie kontynentalnej, otrzymał w ramach brytyjskiego
systemu certyfikacji budynków zrównoważonych certyfikat BREEAM na najwyższym poziomie „Outstanding”. Tak wysoka nota jest
potwierdzeniem przyjazności dla środowiska
naturalnego oraz komfortu użytkowników.
Pozostałe dwa biurowce – Stern i Alder – zostały certyfikowane na poziomie „Excellent”.
Budynek czwarty, Bloch, ukończony na początku tego roku, jest obecnie w procesie certyfikacji – celem jest również osiągnięcie
oceny „Outstanding”.
GPP Business Park swoimi inwestycjami
chce wyprzedzać standardy rynkowe. Spółka
podaje, że zaawansowany w obszarze efektywności energetycznej biurowiec Bloch
spełnia wymogi, które zaczną obowiązywać w Polsce od 1 stycznia 2021 r. W sumie
wszystkie cztery budynki GPP Business Park
dostarczyły 30 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, zgodnej z najnowszymi
standardami przyjazności dla środowiska.
Uzyskanie takich rezultatów i wysokich
not przy certyfikacji BREEAM było przede
wszystkim możliwe dzięki zastosowaniu
ogrzewania gazowego czy systemu trigeneracji, wytwarzającego prąd, ciepło i chłód. Budynki bazują również na energooszczędnym
systemie oświetleniowy, który jest zintegrowany z głowicą pogodową oraz sterowanymi
żaluzjami o wysokiej izolacyjności termicznej, optymalizującymi natężenie światła.
Spółka także zdecydowała się zastosować
nowoczesne centrale wentylacyjne z systemem odzysku ciepła, energooszczędne windy,
wodooszczędną armaturę, stację ładowania
samochodów o napędzie elektrycznym czy
zielone dachy. Obiekty gromadzą i wykorzystują wodę deszczową oraz energię – tę drugą
ze źródeł odnawialnych przy użyciu pomp
ciepła i paneli fotowoltaicznych.

TDJ ESTATE

Bank wspiera
energooszczędne
inwestycje w Katowicach

Dzięki takiemu podejściu do inwestowania spółka mogła liczyć na wsparcie Banku
Ochrony Środowiska, który specjalizuje
się w finansowaniu proekologicznych przedsięwzięć. Od początku swojej działalności
BOŚ udzielił finansowania dla tego typu projektów na kwotę około 20 mld zł. Pożyczka
przyznana na 10 lat pozwoli na zrefinansowanie wcześniej udzielonych przez bank kredytów oraz realizację przez spółkę kolejnych
inwestycji, o których GPP Business Park ma
wkrótce informować.
To także dobra wiadomość dla Katowic.
Dzięki biurowcom zyskuje budżet miasta.
Każda nowa powierzchnia przeznaczona
pod działalność gospodarczą znacząco zwiększa wpływy do kasy gminy z tytułu podatku
od nieruchomości, będąc jednym z najważniejszych i stabilnych źródeł dochodów. Jednocześnie stawki podatkowe w Katowicach
ustalono na poziomie niższym, niż pozwalają przepisy, co ma stymulować przedsiębiorczość. Cały proces umożliwia zwiększanie
potencjału rozwojowego Katowic, przynosząc
korzyści mieszkańcom.

Nowe miejsca pracy
w biurowcu przy Spodku
Rośnie społeczność pracowników jednego z największych katowickich biurowców. W .KTW I przy al. Roździeńskiego
1a ulokowali się nowi najemcy. Do wysokościowca wprowadzają się m.in. bank oraz kancelaria prawna. Dodatkowo dwie firmy już
działające w budynku zwiększają zatrudnienie.
Nowym najemcą .KTW I został mBank,
jeden z wiodących podmiotów w dziedzinie bankowości mobilnej i online. W nowej
lokalizacji firma postawi jednak na tradycyjną formę kontaktu z klientem. Na parterze powstanie placówka, w której z usług
finansowych będą mogli korzystać wszyscy
mieszkańcy Katowic. Rozpoczęcie działalności zaplanowano na 1 września br. To jednak nie wszystko. Na najwyższym piętrze

biurowca spółka zajęła całą kondygnację,
gdzie uruchomi prestiżowe centrum doradcze. Zatrudnieni eksperci będą odpowiadać
m.in. za świadczenie usług najzamożniejszym klientom.
W kwietniu w .KTW I działalność rozpoczęła kancelaria prawna Kotulski Köhler
Przybysz. Oferuje ona usługi prawne dla polskich i zagranicznych podmiotów, specjalizując się w prawie gospodarczym i karnym
gospodarczym. Jej siedziba zajmuje powierzchnię 250 m² na 7. piętrze biurowca, co
przełoży się na kilkadziesiąt stanowisk pracy.
Najwięcej nowych ofert dla kandydatów przygotowuje Fujitsu, czyli największy
najemca .KTW I. Spółka zajęła dwa kolejne
piętra w biurowcu (ok. 3 tys. m²). W sumie firma rozlokowana jest już na czterech
kondygnacjach. Rekrutacja pracowników
trwa i tylko w tym roku japoński potentat
technologiczny planuje zatrudnić kolejnych
200 specjalistów.
– Nie mamy wyznaczonych limitów na temat dalszego rozwoju naszego katowickiego
biura. Poszukujemy specjalistów IT w zakresie infrastruktury, baz danych, sieci, zarządzania infrastrukturą i wielu innych.
Potrzebni są też programiści, testerzy oprogramowania, analitycy biznesowi, a przede
wszystkim ludzie kreatywni, innowacyjni,
szczególnie do działu badań i rozwoju.
Oprócz tego lingwiści – w Polsce obsługujemy obecnie klientów w ponad 20 językach
– mówi Aleksandra Durzyńska-Prochowska,
dyrektor operacyjna katowickiego oddziału
Fujitsu Global Delivery Center.
W budynku rozwija się również
jedna z największych globalnych firm doradczych – EY. Jej katowicka siedziba wkrótce
zostanie powiększona o kolejną część 7.
kondygnacji. – Regionalne biuro EY w Katowicach nieustannie się rozwija, pracuje tutaj z nami coraz więcej osób. Chcąc zapewnić
im jak najlepszy komfort pracy, postanowiliśmy zwiększyć wynajmowaną powierzchnię w biurowcu .KTW – mówi Leszek Lerch,
partner, dyrektor biur regionalnych EY.

W sumie, w ramach planów rozwojowych wspomnianych spółek zatrudnienie
może znaleźć nawet pół tysiąca osób. Jednocześnie inwestor prowadzi obecnie przetarg, w którym wyłoni wykonawcę drugiego
budynku kompleksu .KTW. W 133-metrowej wieży, która będzie najwyższym obiektem w mieście, powstanie kolejnych kilka
tysięcy miejsc pracy. (ZIT)

Do Pragi
codziennie koleją
Katowice będą miały częstsze połączenie kolejowe ze stolicą Czech. Z końcem czerwca
Leo Express zaczął realizować codzienne
kursy ze stolicy województwa śląskiego
do Pragi. Popularna linia, która dotychczas była obsługiwana w weekendy, przez
okres wakacji ma łączyć oba miasta przez
7 dni w tygodniu. Zwiększona częstotliwość kursowania pociągów obowiązuje od
28 czerwca do 2 września. Później powróci
do weekendowego rozkładu jazdy. W zeszłym roku Leo Express rozpoczął działalność na polskich torach jako pierwsza
czeska firma i jedyny prywatny pasażerski przewoźnik kolejowy w naszym kraju.
Oprócz działalności na kolei spółka rozwija
także dotychczasowe połączenie minibusem między Ostrawą a Katowice Airport.
Od 1 czerwca wybrane kursy z pyrzowickiego lotniska pojadą dalej do Krakowa
przez Muzeum Auschwitz, park rozrywki
Energylandia w Zatorze i lotnisko w Krakowie. Rozkład jazdy jest dostosowany do
rozkład lotów w Katowicach oraz godzin
otwarcia Energylandii i muzeum w byłym
obozie koncentracyjnym. Dodatkowo poranny kurs zatrzyma się również na lotnisku w Krakowie.

Kolejne mieszkania
w budowie
Katowicki rynek mieszkaniowy rozwija się
coraz prężniej. To odpowiedź firm z branży
na rosnące zapotrzebowanie klientów. Nowe
osiedla powstają już nie tylko w dzielnicach,
ale także coraz częściej w centrum miasta. Na pograniczu śródmieścia i Brynowa
kilka tygodni temu prawie jednocześnie
ruszyły dwa nowe projekty – Zdrowe Stylove i Ceglana Park. Oba realizowane są przy
ul. Ceglanej. Pierwsza z wymienionych inwestycji, prowadzona naprzeciwko szpitala
Geo Medical, ma dostarczyć w sumie ok. 400
lokali w czterech 7-kondygnacyjnych budynkach. Na razie w pierwszym etapie budowany
jest jeden blok z 90 mieszkaniami. Po drugiej
stronie ulicy rozpoczęto wznoszenie osiedla
Ceglana Park. W pierwszym, również 7-kondygnacyjnym budynku, znajdzie się 80 mieszkań. Okolica też rozwija się coraz szybciej.
Zrealizowano tu już dwa prywatne szpitale,
nieopodal powstaje jeden z trzech miejskich
basenów, a w najbliższym czasie ma także
ruszyć budowa hotelu. W tym rejonie swój
nowy stadion lekkoatletyczny planuje Akademia Wychowania Fizycznego. (ZIT)
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Leżaki i palmy, a nad głowami czysty błękit. Błogi nastrój opanował już
miasto, a to wszystko za sprawą nadejścia długo wyczekiwanych wakacji.
Ale przecież ten czas lenistwa można
kreatywnie wykorzystać! Sprawdźcie, ile dobrej zabawy czeka na Was
w Katowicach!

Wa kacyjna atmosfera opanowała już Katowice. Lato to świetna okazja, by dać się
wciągnąć w rytm miasta i to niezależnie od wieku. Najbliższe dwa miesiące
w Katowicach będą bowiem wypełnione po brzegi dobrą zabawą. Nie zabraknie muzycznych festiwali, zmagań
sportowych czy wydarzeń kulturalnych.
A przecież lato w Kato to nie tylko duże
imprezy. To przede wszystkim setki wydarzeń i warsztatów, które będą odbywać
się na co dzień w domach kultury, bibliotekach czy ośrodkach sportowych. Tutaj
każdy znajdzie coś dla siebie, wystarczy
tylko wyjść z domu!
Lato to też dobry moment, by skorzystać
z terenów rekreacyjnych, których w Katowicach nie brakuje. Dolina Trzech Stawów
zaprasza wszystkich rolkarzy, którzy mogą
się wyszaleć na rolkostradzie . Wielbicieli
dwóch kółek zachęcamy do skorzystania
ze stacji wypożyczania rowerów miejskich
– jest ich aż 75. Ochłodę może przynieść
uprawianie sportów wodnych – do wyboru mamy kajaki, pływanie w stawach
i na basenach.

Woda doda ci ochłody

FOT S RYBOK

Propozycje spędzenia wolnego czasu

Ceny biletów:

Bugla: 12 zł/dzień – bilet normalny, 6 zł/
dzień – bilet ulgowy, 6 zł/dzień emeryci,
renciści oraz osoby niepełnosprawne, 1 zł/
dzień dzieci do lat 7. 6zł/dzień - bilet popołudniowy po godz. 16.00.
Rolna: 7 zł/dzień – bilet normalny, 3 zł/
dzień – bilet ulgowy, 3 zł/dzień emeryci,
renciści oraz osoby niepełnosprawne, 1 zł/
dzień dzieci do lat 7.
W ramach akcji lato wejście na oba baseny
dla zorganizowanych grup katowickich
kosztuje: 1 zł

Wodne place zabaw

Baseny
W gorące dni nic tak nie przynosi orzeźwienia jak woda. W Katowicach mamy
do dyspozycji dwa baseny na świeżym powietrzu. Na Bugli, która znajduje się przy
ulicy Żeliwnej 26, możemy potrenować
w dwóch basenach pływackich. Znajdują
się tutaj także basen do nauki pływania,
brodzik dla dzieci oraz zjeżdżalnia. Wielbiciele bąbelków będą mogli zrelaksować się

w hot tubie czyli ogromnym jacuzzi, które
jest wstanie pomieścić nawet 70 osób. Poza
tym są tu dwa punkty gastronomiczne, boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę i badmintona, a także stoły do ping-ponga czy
gry w szachy. Atrakcje czekają na nas także
na basenie Rolna, przy ulicy Nasypowej 65.
Tutaj w sezonie letnim dostępny jest basen
głęboki, brodzik dla dzieci oraz zjeżdżalnia. A przez cały rok można skorzystać z siłowni, sauny, solarium czy hydromasażu.

Najmłodsi wprost kochają wodne place zabaw i trudno im się dziwić. Kto z nas nie
chciałby się na chwilę z nimi zamienić, by
beztrosko postrzelać z armatek czy ochłodzić
się pod kolorowymi dyszami. W Katowicach
mamy do dyspozycji aż trzy wodne place zabaw i to w różnych lokalizacjach. Pierwszy
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znajduje się w zielonej Dolinie Trzech Stawów,
kolejny znajdziemy na Załężu przy ulicy Gliwickiej 214, tuż obok Miejskiego Domu Kultury, a trzeci, otwarty w czerwcu, położony
jest w sąsiedztwie ulic Radockiego i Biedronek na osiedlu Odrodzenia. Co najważniejsze,
korzystanie z placów zabaw jest całkowicie
bezpłatne, a obiekty czynne są w godzinach
9.00 –21.00. Oprócz tego na terenie wodnych
palców zabaw znajdują się ławki, stojak dla
rowerów oraz zaplecze sanitarne.

Dzień spędzony wśród zieleni brzmi jak
idealny przepis na wakacyjne popołudnie.
Dlatego zabierzcie ze sobą koc, jedzenie i wyruszcie do katowickich parków. W Dolinie
Trzech Stawów czy w parku Kościuszki
można zrobić sobie piknik, bo co tu kryć –
jedzenie najlepiej smakuje na świeżym powietrzu. Z kolei wielbiciele ognisk czy grilla
powinni odwiedzić dolinę Ślepiotki, park
Bolina lub staw Morawa w Szopienicach.
Tam znajdują się wyznaczone miejsca nie
tylko do grillowania, ale i wspólnego wypoczynku. Podobne zaplecze znajdziemy
także w Dolinie Trzech Stawów.
Wszyscy ci, którzy są żądni przygód i kochają industrialne klimaty, powinni
natomiast odwiedzić hałdę, która znajduje
się na Kostuchnie. Tam, z wysokości 357
m n.p.m., rozpościera się piękna panorama
okolicy. Ale wakacyjny czas można wykorzystać także na edukację. Wystarczy ruszyć do katowickich lasów, by poznać tajniki
przyrody. Tutaj możemy poobserwować
różne gatunki zwierząt, natomiast dzięki
ścieżkom przyrodniczym poszerzymy naszą
wiedzę o faunie i florze. Takie ścieżki znajdziemy między innymi w Dolinie Trzech
Stawów czy na osiedlu Sadyba. Warto zajrzeć także do Centrum Edukacji Ekologicznej w katowickich Murckach, które znajduje
obok Zespołu Szkół nr 2. Tutaj można poszerzyć swoja wiedzę z zakresu ekologii czy
kształtowania postaw proekologicznych.

Czy wiesz, że...
W Katowicach największym
stawem jest staw Morawa
w Szopienicach, którego powierzchnia wynosi ok. 35 ha.

Sport to zdrowie
Nie trzeba chyba nikogo przekonywać
do tego, że sport to zdrowie. Wakacje to
świetny moment, aby zadbać o swoją kondycję czy wrócić do formy sprzed lat. Warto

FOT. RADOSŁAW KAŹMIERCZAK

Na łonie natury!

pamiętać jednak o tym, aby wysiłek dostosowany był do naszych możliwości.
Mamy dla Was parę propozycji. Rolkostrady w Dolinie Trzech Stawów przedstawiać nie trzeba. Blisko czterokilometrowa
pętla cieszy się ogromną popularnością i to
nie tylko wśród mieszkańców Katowic. Ale
nie jest to jedyny sport, jaki można tutaj
uprawiać. W Dolinie Trzech Stawów warto
wypożyczyć kajaki czy rowery wodne, które
pozwolą nam aktywnie spędzać czas letniego wypoczynku.
Natomiast wszystkich wielbicieli
spacerów, nornic walking czy biegania zachęcamy do odwiedzania katowickich lasów. Warto wybrać się do zespołu

Czy wiesz, że...
W Katowicach działają
aż 53 kluby sportowe. W ramach różnych sekcji można
trenować między innymi:
piłkę nożną, jeździectwo,
tenis ziemny czy pływanie.

przyrodniczo-krajobrazowego „Szopienice-Borki” czy doliny Ślepotki. Można
skorzystać także z wyznaczonych szlaków, takich jak te, które znajdziemy w rezerwacie Ochojec, czy ruszyć ponad

6-kilometrową trasą z Murcek do Janowa.
Na takie wyprawy warto zabrać ze sobą
czworonożnych przyjaciół, nasze zwierzaki
na pewno też ucieszą się z eksplorowania
nowych przestrzeni.

Lato z książką
Lato z książką to akcja dedykowana młodym
miłośnikom czytania, która ma niemalże
30-letnią tradycję. W lipcu i w sierpniu
wszyscy chętni mogą uczestniczyć w warsztatach artystyczno-literackich i muzycznych, zajęciach parateatralnych, sesjach
czytelniczych (wspólnym czytaniu), podchodach i grach literackich, spotkaniach
autorskich, spacerach miejskich powiązanych z ważnymi miejscami kulturalnymi.
Specjalistami od „luftowania” myśli
będą: Urszula Palusińska – autorka „Brzuchem do góry”, Piotr Bielski zajmujący się
jogą śmiechu, na nudę warsztatami komiksowymi zaradzi Edyta Bystroń, a kryminalno-detektywistycznie – Marcin Pałasz,
Wojciech Grajkowski, któremu natura
nie jest obojętna, Teatr Lalki i Aktora
ATENEUM, który o Piaskowym wilku
wie całkiem sporo. Nie robiąc nic, można
wpatrywać się w „Niesamowity wszechświat” i „Brzechwę dzieciom” oraz „Drzewa”
Piotra Sochy i Wojciecha Grajkowskiego.
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Czy wiesz, że...
W dzielnicy Piotrowice przy
ulicy Traktorzystów 5 istnieje
Muzeum Najmniejszych
Książek Świata. Najmniejsza
z nich jest wielkości ziarnka
maku

Łyk kultury
Wakacje nieodłącznie kojarzą nam się z festiwalami, dobrą muzyką i zabawą do białego rana. Początek sierpnia to znak, by
ruszyć do Doliny Trzech Stawów, w której tradycyjnie odbywa się Off Festival.
To będą trzy dni wypełnione po brzegi
doskonałą muzyką. Tegoroczna edycja
rozpocznie się 2 sierpnia i potrwa do 4

sierpnia . W tym roku wystąpią między
innymi zespół Foals, Daughters czy Durand Jones & The Indications. Na scenie
nie zabraknie też polskich wykonawców.
Będziemy mogli usłyszeć między innymi
Trio Jazzowe Marcina Maseckiego, Pablopavo i Ludziki czy Zespół Pieśni i Tańca
„Śląsk”. Szczegółowy program oraz bilety
dostępne są na stronie internetowej: www.
off-festival.pl.
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Ale to nie koniec muzycznych emocji.
Wielbicieli koncertów promenadowych
ucieszy fakt, że występy muzyków powracają do pięknego parku Kościuszki.
Jak co roku będzie można posłuchać doskonałych wykonawców w otoczeniu
malowniczej natury. Już 7 lipca odbędzie
się pierwszy koncert w tym cyklu. Muzyki będzie można posłuchać w każdą
niedzielę, a koncerty będą rozpoczynały
się o godz. 11.00. Wyjątkiem będzie koncert finałowy – 25 sierpnia, który rozpocznie się o godz. 17.00. Ogromnym
zainteresowaniem cieszą się także Letnie
Ogrody Teatralne, które w weekendy będą
przybliżać nam sztukę widowiskową.
Więcej na ten temat znajduje się na stronie 17.
W te wakacje czeka nas Inwazja Stukmistrzów. Akrobaci, żonglerzy, tancerze
ognia, iluzjoniści, artyści uliczni i inni
artyści cyrkowi zamienią park Powstańców Śląskich w cyrkową scenę. Podczas
tegorocznej Inwazji Sztukmistrzów wystąpią m.in. znakomity niemiecki zespół akrobatów Omnivolant, wykonując
mrożące krew ewolucje na kilkumetrowej konstrukcji, oraz goście ze Szwecji, Belgi i różnych zakątków Polski.
Inwazja organizowana jest od początku
we współpracy z lubelską Fundacją
Sztukmistrze. Tegoroczna inwazja będzie trwała przez cały weekend! Start
20 lipca o 12.00 w parku Powstańców Śląskich.

Czy wiesz, że...
Od 2015 r. Katowice
należą do Sieć Miast
Kreatywnych UNESCO
w dziedzinie muzyki.
Znajdują się w gronie
116 wyróżniony miast
z całego świata.

Tutaj czeka na Was świetna zabawa.
Propozycje Miejskich Domów Kultury, Bibliotek i Ośrodków Sportowych
Instytucja Promocji i Upowszechniania
Muzyki „Silesia” IPIUM Silesia,
tel. 32 219 33 44

Wakacje z tańcem i muzyką

1 lipca
godz. 10.00, Miejski Dom Kultury „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47
godz. 11.30, os. Tysiąclecia, Młodzieżowy
Dom Kultury, ul. Tysiąclecia 5

2 lipca
godz. 10.30, Dąbrówka Mała, Miejski
Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”,
ul. Hallera 28

godz. 12.30, Giszowiec, Miejski Dom
Kultury „Szopienice-Giszowiec”, pl. Pod Lipami 1

31 lipca
godz. 10.00, Murcki, Miejski Dom Kultury
„Południe”, ul. Kołodzieja 42
godz. 11.30, os. Tysiąclecia, Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 14, ul. Piastów 20
godz. 12.30 os. Paderewskiego, Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 23, ul. Paderewskiego 65
Miejska Biblioteka
Publiczna w Katowicach

3B. Bajtel – Bajka – Biblioteka
1 lipca, godz. 17.00–17.30, Filia nr 33, ul. ks.
Markiefki 44a

Spotkanie z literaturą i zabawą dla dzieci
w wieku do 3. roku życia. Podczas spotkań
3B zaznajamiamy dzieci z kulturą, a rodzicom polecamy wartościowe książki dla
maluchów.
Klub Gier Planszowych
1 lipca, godz. 17.00–18.00, Filia nr 20, ul.
Strzelców Bytomskich 21b
Spotkanie dla młodych miłośników gier
planszowych. Klub działa we współpracy
z Granną.
Pod starym Wawelem przygód bez
liku
9 lipca, godz. 16.00, Filia nr 26, ul. Samsonowicza 27; godz. 17.45, Filia nr 28, ul. Uniczowska 36
Plenerowe przedstawienie w wykonaniu Teatru Maska.

Pan Gaweł i jego pies
16 lipca, godz. 16.00, Filia nr 26, ul. Samsonowicza 27; godz.17.30, Filia nr 28, ul. Uniczowska 36
Plenerowe przedstawienie w wykonaniu Teatru Bajkowe Skarbki Śląska.
Złośliwości Jej Królewskiej Mości
23 lipca, godz. 16.00, Filia nr 26, ul. Samsonowicza 27; godz. 17.35, Filia nr 28, ul.
Uniczowska 36
Plenerowe przedstawienie w wykonaniu Teatru Maska.
O zaczarowanym źródle
30 lipca, godz. 16.00, Filia nr 26, ul. Samsonowicza 27; godz. 17.30, Filia nr 28, ul.
Uniczowska 36
Plenerowe przedstawienie w wykonaniu Teatru Bajkowe Skarbki Śląska.
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Dla dorosłych:

Złap Bakcyla na czytanie!
1 lipca, godz. 11.30–19.00, Filia nr 32, ul.
Grzyśki 19a
Kiermasz książek antykwarycznych w atrakcyjnych cenach.
Kiermasz książek na Antresoli
1–31 lipca, w godz. otwarcia, Filia nr 35, ul.
Słowackiego 20
Kiermasz antykwarycznych książek obcojęzycznych oraz archiwalnej prasy.
Senior w szachu
1 lipca, godz. 12.00, Filia nr 32, ul. Grzyśki
19a
Nauka gry w szachy dla seniorów, od
podstaw.
Rajza Karlika za Fridą po Górnym
Śląsku
22 lipca, godz. 17.30, Filia nr 28, ul. Uniczowska 36
Przedstawienie dla dorosłych w wykonaniu
artystów z Tyjatru z naszego platzu.
Wieczór gier bez prądu
27 lipca, godz. 16.30–20.30, Filia nr 30, ul.
Rybnicka 11
Spotkanie dla dorosłych miłośników gier
planszowych, karcianych, RPG-ów.
Klub szachowy
1, 8, 15, 22, 29 lipca, godz. 11.30–19.00, Filia
nr 32, ul. Grzyśki 19a
Rozgrywki szachowe dla dorosłych
czytelników.
ARS INDEPENDENT FESTIVAL

Kino na świeżym lufcie
5 lipca, godz. 21, pl. Miast Partnerskich
(Ligota)
Sety krótkometrażowych animacji przygotowane przez kuratorów festiwalu Ars
Independent
Wstęp wolny
Pokaz filmu Angelus i spotkanie
z reżyserem Lechem Majewskim
20 lipca, godz. 20.30–21, Szyb
Poniatowskiego
Wstęp wolny, szczegóły na arsindependent.
pl
Kino Kosmos
Szczegółowe informacje dotyczące biletów
na stronie: www.kosmos.katowice.pl lub
pod nr tel. 32 258 05 08
OPEROWE LATO

7 lipca, godz. 18.00 – Romeo i Julia (Ch.
Gounod)
20 lipca, godz. 18.00 – Cyrulik sewilski (G.
Rossini)
ROK Z KAZIMIERZEM KUTZEM.
ULUBIONE FILMY
10 lipca, godz. 18.00 – Gorączka złota, reż.
Charlie Chaplin, USA 1925

17 lipca, godz. 18.00 Siedmiu wspaniałych,
reż. John Sturges, USA 1960
24 lipca, godz. 18.00 Ojciec chrzestny, reż.
Francis Ford Coppola, USA 1972
Przyglądamy się tym dziełom filmowym,
które na różnych etapach stały się ważne
dla Kazimierza Kutza. Każdy z przedstawianych obrazów należy do światowego kanonu
kinematografii.
Muzeum Historii Katowic

Odpust u babci Anny
W ramach imprezy odbędzie się jarmark
na Nikiszowcu, podczas którego można zakupić m.in. lokalne rękodzieło i przysmaki
śląskiej kuchni. Towarzyszą mu także wydarzenia artystyczne i scena muzyczna. Odpust
odbędzie się 28 lipca w godz. 12.00–18.00
na Nikiszowcu. Wstęp wolny.
XII ArtJarmark
Spotkanie ze sztuką, okazja nie tylko do
zakupu oryginalnych ozdób, obrazów czy
rękodzieła, ale także do podglądania artystów w trakcie pracy na otwartym plenerze
malarskim. 6 lipca, godz. 13.00– 19.00, plac
Wyzwolenia na Nikiszowcu. Wstęp wolny.
MDK Bogucice Zawodzie

ul. Marcinkowskiego 13a
Warsztaty artystyczne w ramach Akcji „Lato
w mieście 2019”
8–26 lipca, godz. 10.00–14.00
Zapraszamy na warsztaty artystyczne w ramach akcji „Lato w mieście”. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy i piątki.
Obowiązują zapisy. Szczegółowe informacje
na stronie www.mdkbogucice-zawodzie.pl,
lub pod nr tel. 32 203-05-17
MDK Koszutka

W tym roku Afryka zawita na Koszutkę –
zapraszamy na Wakacje na Czarnym Lądzie!
Warsztaty i animacje dla odkrywców
w wieku 6-14 lat odbywają się w poniedziałki, środy i piątki od 10 do 14. Obowiązują zapisy w sekretariacie. Zajęcia są
bezpłatne z wyjątkiem wyjść i wycieczek.
Plan i szczegóły dostępne w MDK lub
na stronie www.mdkkoszutka.pl.
Wszystkich zapraszamy na koncert 1 lipca
o godzinie 10.00 oraz 5 lipca na animacje,
zabawy i konkursy „Afrykańska przygoda”
w ogrodzie MDK (lub w razie niepogody
w sali widowiskowej). Na te wydarzenia nie
obowiązują zapisy, wstęp wolny.
Afryka – odkrywamy kontynent!
1 lipca
10.00-11.00 – Koncert w wykonaniu IPiUM
„Silesia”
11.00-14.00 – Witaj Afryko! Płyniemy
na spotkanie z przygodą! – integracja
i warsztaty majsterkowania
3 lipca
10.00-14.00 – W kopalni złota i na tropie
zagubionego skarbu – warsztaty robienia
biżuterii i amuletów oraz gra terenowa

5 lipca
10.00-14.00 – Afrykańska przygoda! – impreza plenerowa w ogrodzie MDK
W kraju faraonów
8 lipca
10.00-14.00 – Dawno temu nad Nilem oraz
być jak faraon – warsztaty w pracowni hieroglifów oraz tworzenie masek afrykańskich
10 lipca
10.00-14.00 – Nie ma wody na Saharze –
warsztaty malowania piaskiem w Muzeum
Górnośląskim w Bytomiu
12 lipca
10.00-14.00 – warsztaty teatralne i przedstawienie w Teatrze Czarnego Tła w Chorzowie
Na sawannie
15 lipca
10.00-14.00 – Co w trawie piszczy i czyj to
ślad? – zagadki przyrodnicze, zabawy sportowe oraz warsztaty tworzenia obrazów
dłońmi
17 lipca
10.00-14.00 – Zachodzące słońce nad sawanną i polowanie na antylopy – warsztaty
plastyczne i zabawy sportowe
19 lipca
10.00-14.00 – Wyjście na Stadion Śląski –
w programie zajęcia sportowe prowadzone
przez trenerów
W tropikalnym buszu
22 lipca
10.00-14.00 – Tutsi, Hutu, a może Pigmej?
Oraz muzykogranie po afrykańsku – poznanie kultur plemion afrykańskich i warsztaty
muzyczne
24 lipca
10.00-14.00 – Tęcza barw i zwierzaki w tropiku – warsztaty plastyczne i zajęcia teatralne z elementami sportowymi
26 lipca
10.00-14.00 – Wyjazd do Palmiarni Miejskiej w Gliwicach
Dzieci na Czarnym Lądzie
29 lipca
10.00-14.00 – Afrykańska baśń i moda
w buszu – poznanie literatury dziecięcej
Czarnego Lądu i warsztaty tworzenia ekologicznej odzieży.
31 lipca
10.00-14.00 – Co robi mały Masaj? Oraz
wejdźmy na Kilimandżaro – tworzenie zabawek oraz warsztaty fizyczne z elementami sportowymi.
MDK „Południe”

ul. P. Stellera 4
Maszeruj!
wtorki, godz. 18.00, niedziele, godz. 9.30
Zapraszamy na otwarte spotkania pasjonatów nornic walking. Zajęcia prowadzone są
przez profesjonalnego instruktora. Spotkania w ramach realizacji projektu BO „Z kijkami po zdrowie”. Wstęp bezpłatny.
ul. Sołtysia 25
Akademia zabawy
czwartki, godz. 10.00
Plenerowe animacje dla dzieci.
Wakacyjne ekowarsztaty
poniedziałki i wtorki, godz. 10.00

Zajęcia artystyczne, podczas których towarzyszy nam hasło „Nie wyrzucaj – wykorzystaj”. Ze z pozoru nieprzydatnych rzeczy
stworzymy coś wyjątkowego.
Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”

ul. gen. J. Hallera 28
Obowiązują zapisy, tel. 32 256 84 53
Akcja „Lato w mieście”.
W programie m.in. wycieczki do
zoo, kina, galerii Szyb Wilson oraz
liczne gry i zabawy.
1–31 lipca, godz. 10.00, zapisy w MDK.
„Dobry we mnie diabeł” – recital
Moniki Szomko w ramach
Nikiszowieckiego Lata
13 lipca, godz. 17.00, Muzeum Historii Katowic, ul. Rymarska 4
Bezpłatne wejściówki do odbioru w sekretariacie MDK i MHK.
ul. Obr. Westerplatte 10
Obowiązują zapisy, tel. 32 256 99 77
Akcja „Lato w mieście”
1–31 lipca, godz. 10.00
W programie m.in. wycieczki do kina, muzeum, zwiedzanie Stadionu Śląskiego.Wycieczka z przewodnikiem po Katowicach
– śladami MODERNY.
5 lipca, godz. 16.00, zapisy
Zajęcia integracyjno-edukacyjno-kulturalne.
9 i 23 lipca, godz. 16.00, zapisy
Wycieczka rowerowa
27 lipca, godz.16.00, zapisy
ul. Plac pod Lipami 1, 3-3a
Akcja „Lato w mieście” – gry, zabawy
i warsztaty dla dzieci w ramach półkolonii
1–26 lipca, godz. 10.00–14.00, zapisy
Lato pod Lipami
ul. Plac pod Lipami 1, 3-3a 10
Obowiązują zapisy, tel. 32 206 46 42
14 lipca
godz. 16.00 – Przygody Kubusia i Ancymona
– Teatr Bajlandia z Warszawy
godz. 16.00 – Strefa relaksu, czyli wskocz
na hamak i leżak
godz. 17.15 – ProWokalni – koncert światowych i polskich hitów
godz. 17.00 – Strefa Bajtla – warsztaty i animacje dla dzieci
21 lipca
godz. 16.00 – Bajka o smoku i Królu Leniuchu – Teatr Bajlandia z Warszawy
godz. 17.15 – Darek Nowicki z zespołem –
koncert największych przebojów
godz. 17.00 – Strefa Bajtla – warsztaty i animacje dla dzieci
28 lipca
godz. 16.00 – Wesołe Nutki – interaktywny koncert dla dzieci z piosenkami Majki Jeżowskiej, Fasolek, Natalki
Kukulskiej
godz. 17.30 – Młynarski kontra Osiecka
– koncert
godz. 17.00 – Strefa Bajtla – warsztaty i animacje dla dzieci
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WSPOMNIENIE BOGUMIŁA KOBIELI

Kaskader Śmieszności
BOGUMIŁ KOBIELA, aktor ikona. Człowiek tajemnica. Do dziś nie przestaje
intrygować i mnożyć pytania: jaki był
naprawdę ten „kaskader śmieszności”?
Urodził się w Katowicach (1931) w przy ul.
Poniatowskiego nr 22, kilkadziesiąt metrów od
kamienicy, w której pięć lat wcześniej przyszła
na świat wybitna aktorka Aleksandra Śląska.
Jego ojcem był Ludwik Kobiela, znany pisarz,
długoletni profesor katowickich gimnazjów.
W 1949 roku zdaje maturę (Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika) i zostaje przyjęty
do Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej w Krakowie. Tak zaczyna się ta dziwna, paradoksalna historia, którą można by zatytułować: „Prawdziwe
życie Bogumiła Kobieli”… Prawdziwe, bo wielce
odległe od potocznych wyobrażeń na jego temat.

Żona aktora w rozmowie ze mną nie ukrywała:
„Często drażniła mnie jego bezradność, bezbronność. Bo to był człowiek zagubiony i psychicznie
zdecydowanie kruchy”. Zresztą najlepszy dowód to
jego listy. Pisał często. Że tęskni, że źle znosi rozłąkę,
że się lęka. Czy Bydgoszcz czy Nowy Jork, Jelenia
Góra czy Toronto – zawsze to samo. I ten dziwny,
niepokojący smutek. Jakaś melancholia pod „pozłótką” sławy: „Tak mnie zupełnie nic już obchodzi,
Małgosiu – pisał – ta cała popularność, a jeszcze co
gorsza wszyscy gorliwie wylewni, serdeczni, więc
i ja się uśmiecham, dłonie ściskam, rozmawiam,
a w duszy tak potwornie smutno […]”.
I jeszcze ten najbardziej przejmujący, „proroczy” zapisek. Jest rok 1968. Absolutne apogeum
kariery. Kobiela pisze do żony z Rzymu: „Małgosiu, tak się cieszę, aż się martwię. Że nam teraz

ROZMOWA

Wszystkim zależy na tym miejscu
FOT. B. BARCZYK

Z EWĄ BOGUSZ MOORE,
dyrektor NOSPR w Katowicach,
rozmawia Maciej Szczawiński

Chciałbym rozpocząć naszą rozmowę
od czegoś, co mnie osobiście bardzo
przejęło i zastanowiło. Otóż przeczytałem
w którymś z wywiadów, że pracowała Pani
ongiś w jakiejś włoskiej restauracji…

… tak, w Niemczech…

… żeby kupić sobie futerał na wiolonczelę.
W Polsce wówczas piekielnie drogi
i wręcz nieosiągalny. Ile miała pani wtedy lat?

Pomiędzy siedemnaście a osiemnaście,
jeszcze byłam w liceum muzycznym. Moje
czasy wrocławskie.
Instrument się kocha?

Tak. To specyficzna więź. Ale w moim
przypadku nie była miłością od pierwszego
wejrzenia, bo chciałam zostać baletnicą.
Szkoła daleko, w Poznaniu, rodzice nie wyrazili entuzjazmu. Wiolonczela trafia do moich
rąk trochę przypadkiem: moi bracia uczyli się
w szkole muzycznej, jeden grał na akordeonie,
drugi na skrzypcach, więc rodzice niejako automatycznie zapisali mnie do tej szkoły. Ale
zapomnieli o egzaminach i ja pojechałam do
babci. Bez oglądnięcia mnie, bez zobaczenia,
jak ja fizycznie wyglądam, w szkole stwierdzili:
„Bracia mają słuch, więc mała też będzie miała
słuch. A ponieważ brakuje nam na wiolonczelę,
to damy ją do tej klasy”... Ja byłam drobnym
dzieckiem, mała bardzo ręka, więc jak przyszłam 1 września, to pani profesor od razu
podsumowała: „Ty na wszystkim możesz grać,
tylko nie na wiolonczeli!”. Nie było miejsca

w innej klasie, więc już na tej wiolonczeli zostałam. Tak, to rzeczywiście była miłość, ale
trudna i ciężka, bo instrument duży. Podnosiłam go z trudem. Kiedy kończyłam podstawową szkołę muzyczną pierwszego stopnia,
coś nagle we mnie drgnęło! Postanowiłam
spróbować poważniejszego „romansu” z tym
instrumentem, zdawać do Liceum Muzycznego
we Wrocławiu. Zatem początki to mniej głosu
serca, więcej przymusu. A potem? Potem coraz
więcej fascynacji i ta miłość do dziś pozostała.
Pozwolę sobie jeszcze wrócić na moment
do tej włoskiej restauracji… To na pewno
nie był świat marzeń dziewczyny grającej
na wiolonczeli. Ale instrument trzeba
chronić, futerał jest piekielnie drogi, więc
decyzja: zarobię na niego! Wyświetla
się tu troska, samodzielność, powaga
traktowania własnego powołania. I teraz
zrobię przeskok o parę lat do przodu:
jednak porzuca pani muzyczne ambicje
wykonawcze na rzecz… „zarządzania
kulturą” . Ostry zakręt. Dlaczego?

To był raczej proces niż nagły zakręt. Kiedy
powiedziałam panu przed chwilą, że na początku chciałam być baletnicą, to znaczy, że miałam na siebie różne pomysły. Wiedziałam od
początku: zarządzanie i poważny marketing to
coś, co lubię, rozumiem i co dość łatwo mi przychodzi. Kiedy kończyłam Akademię Muzyczną,
musiałam zdać sobie sprawę: Yo-Yo Ma raczej
nigdy nie będę… Mówiono o mojej muzykalności, ale widziałam też swoje ograniczenia.
Czysto fizyczne. Ręka mi nie urosła, palec mam
nadal wykrzywiony… Zatem kończąc studia
i przygotowując mój ulubiony utwór Schelamo
Ernsta Blocha, miałam o czym myśleć. Wiedziałam jedno: jeśli całkowicie porzucę wiolonczelę
i wszystko, co się z nią łączy, zapakuję i powiem
„OK, było fajnie, ale zaczynam robić coś innego”
– to mi to szczęścia nie da. Właśnie wtedy powstał w mojej głowie pomysł, że może jest jakieś
połączenie między jednym a drugim? Że właśnie
zarządzanie kulturą pozwoli mi pozostać w tym

będzie za dobrze. Bo i mieszkanie, i samochód jest, i dużo czasu razem. Więc
naprawdę boję się coraz częściej, że zdarzy się coś nieprzewidzianego. Złego,
bardzo złego. Bo nam za dobrze, Małgosiu. A ja myślę, że natura zawsze wyrównuje, niestety”.
Wojciech Kilar, który świetnie
znał Kobielę i z którym długo rozmawiałem na jego temat, uważał, że całe
pokolenie Bobka było pokoleniem szalenie dziwnym. Że wisiało nad nim jakieś fatum. Czy tylko
ciąg przypadków wyrywał ich z życia? Tak nagle? Tak szokująco? Tak brutalnie? Na fotografii, którą pokazał mi kompozytor: Krzysztof
Komeda, Wojciech Frykowski, Bobek Kobiela
i Marek Hłasko. Rówieśnicy. Wszyscy odchodzą w tragicznych okolicznościach w 1969 roku.
A dwa lata wcześniej Zbyszek Cybulski, Andrzej
Munk…. Kilar napomknął również, że kiedy
w sierpniu ’69 oglądał pierwsze lądowanie Amerykanów na Księżycu, nie mógł uwolnić się od
myśli, że oto teraz zaczyna się całkiem nowy

czas. Epoka Rozumnych. Zwycięskich. Pragmatycznych. A w takim
świecie? No cóż, w takim świecie
byłoby niewiele miejsca dla hamletyzujących romantyków, jak Cybulski, albo śmiejących się tragicznym
falsetem pierrotów, jak Bobek. Mój
rozmówca nie miał jednak najmniejszych wątpliwości, że dziś
stokroć bardziej bliscy są nam właśnie ci romantyczni bohaterowie, ciągle jakoś
spóźnieni i spóźniający się…. Na własne dzieciństwo – bo wojna, na stabilizację – bo stalinizm, na prawdziwą miłość – bo już niemożliwa.
I jeszcze na pociągi, terminy, występy… Na życie
w końcu, które tak gorączkowo gonili.
50 lat temu, 10 lipca 1969 roku w Gdańsku,
wskutek ciężkich obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym, zmarł jeden z najwybitniejszych i najbardziej popularnych polskich
aktorów. Urodził się w Katowicach. Miał 38
lat. Nazywał się Bogumił Kobiela. (Maciej
Szczawiński).

obszarze? Wykorzystać wiedzę tyle lat zdobywaną? Być blisko czegoś, z czym wiążą mnie
emocje? W Polsce nie mieliśmy wtedy jeszcze
szkół, w których można było pogłębiać tego typu
kwalifikacje. Prawie każdy muzyk był swoim
własnym menedżerem.

świadomość, że owszem, pewne byty są odrębne,
ale jednak się spotykają! Istotne jest zatem znajdowanie takich połączeń, takich skrytych, a potem nagle oczywistych relacji, kiedy te jakości
zaczynają się nagle przenikać. To jest klucz! Ja
nie jestem purystką, nigdy nie powiem: „jeśli muzyka klasyczna, to tylko w sali koncertowej, nigdzie indziej". Oczywiście, taki odbiór to bardzo
piękne i szlachetne, wiem, co wtedy zyskujemy,
a jednocześnie rozumiem, że każdy chce przeżywać na swój własny sposób. Jak pan wie, ostatnio
zagraliśmy na stadionie. Co prawda nie klasykę,
ale to trafiło do 40 tysięcy osób i poruszyło te
osoby. Bo muzyka potrafi wyzwolić emocje, a do
odbiorcy trafia naprawdę w różny sposób.

Wybór był szybki?

Tak, Anglia. Tam są najbardziej profesjonalne agencje i cały ten świat organizowania,
kreowania kultury. Znałam niemiecki, trzeba się
było nauczyć angielskiego, bo uczelnię wybrałam najlepszą, oczywiście w Londynie. Na studia trzeba było również zdobyć fundusze, więc
grałam w kwartecie.
Gdzie?

Na takich olbrzymich statkach-miastach,
przy okazji szlifując język. Przed studiami,
żeby złożyć w ogóle papiery, musiałam zresztą
zdać z angielskiego egzamin, a zdawałam…
w Miami! Dostałam specjalną przepustkę
od kapitana, żeby wysiąść, dojechać do tego
Miami i wrócić na statek. Zarobiłam na studia, opanowałam język, zdałam stosowne egzaminy. Dwa lata przygotowań. I jeszcze
rozmowa kwalifikacyjna z uczelnią przez
telefon satelitarny, bo byłam akurat na rejsie
w Panamie.
Czyli droga ciekawa była...

Ciekawa, a przede wszystkim konsekwentna. W końcu od początku wiedziałam,
co i jak chcę zrobić.
Był jeszcze istotny w pani życiu etap
warszawski i opromieniona licznymi
sukcesami praca w Instytucie A.
Mickiewicza. Ale to rozdział osobny. Dzisiaj
jesteśmy w Katowicach, mija pierwszy
sezon pani dyrektorowania NOSPR-em. Już
wiemy, że sprawy muzyczne i repertuarowe
widzi pani w zdecydowanie szerszym
kontekście niż tradycyjne formy jej odbioru.

Dla mnie jedno nie zaprzecza drugiemu.
Kontakt, kiedy się siedzi w sali koncertowej,
kiedy nie ma telefonów komórkowych ani żadnej wizualizacji, jest zupełnie czymś innym, niż
kiedy mówimy np. o „muzyce i nauce”. Kiedy zaczynamy się „bawić” wprowadzaniem nowych,
często nieoczekiwanych aspektów, sensów czy
ujęć. Przy posiadaniu tak rewelacyjnej sali koncertowej i tak wspaniałej orkiestry ważna jest

Pani pierwszy sezon w NOSPR, bogaty
w wydarzenia i spełnienia, dobiegł końca.
Jakie refleksje?

Jest ich oczywiście mnóstwo, ale powiem
o czymś szczególnym. Otóż dziennikarze pytają mnie często: jak to jest, kiedy się wraca np.
z Londynu do Warszawy, a potem z Warszawy
do Katowic? Bo Warszawę to jeszcze można
zrozumieć, ale Katowice?
I jak pani odpowiada?

Że mnie interesują miejsca, które mają
energię. W Warszawie, owszem, multum
rzeczy można zrobić baaardzo szybko, natomiast w Katowicach… jeszcze szybciej! Czuję
żwawość tej przestrzeni, dynamikę, na której
można tworzyć i budować. Ja mieszkałam naprawdę w bardzo wielu i bardzo różnych miastach, często się przemieszczałam, generalnie
nie mam z tym problemu, szybko się adaptuję.
Natomiast po raz pierwszy spotkałam się z tak
silnym zakorzenieniem. Najpierw się przyglądałam, a teraz coraz bardziej to czuję. No
i te paradoksy, te kontrasty! Z jednej strony
wspomniana ekspresja, wigor, a z drugiej
„Śląsk tradycją stoi”! Czyli zmiana, OK, ale
zmianę trzeba dobrze wytłumaczyć i zrozumieć . Słowem – czuję się tu znakomicie. Ten
pierwszy sezon minął błyskawicznie, za chwilę
już następny, a ja coraz wyraźniej widzę coś,
co chyba jest najważniejsze… Że tu wszystkim zależy na tym miejscu. Władzom miasta, publiczności, orkiestrze… żeby to miejsce
się rozwijało i było najlepsze. To nasze dobro
wspólne.
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NIKISZ 4.0

XIII edycja konkursu
„Lokal na kulturę”

Studenci połączyli siły w sprawie
rewitalizacji Nikiszowca
kulturalny
Głównym celem konkursu NIKISZ 4.0 było
przygotowanie propozycji koncepcji dla terenów pomiędzy zabytkową częścią Nikiszowca, a nowym osiedlem, które buduje się
na Mrówczej Górce. Zespoły złożone ze studentów były odpowiedzialne za przygotowanie strategii rozwoju dla obszaru po KWK
Wieczorek oraz terenów poprzemysłowych.
To, co ważne, grupy te były grupami interdyscyplinarnymi. Nad projektami współpracowali ze sobą studenci dwóch różnych
kierunków – ekonomii ze specjalnością Programowanie rozwoju miast Uniwersytetu
Ekonomicznego wraz ze studentami Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.
Studenci nad swoimi projektami pracowali parę miesięcy. Pod koniec czerwca odbyło się rozstrzygniecie konkursu, na którym
obecny był wiceprezydent Waldemar Bojarun. Na spotkaniu podkreślił, że propozycje
przygotowane w ramach konkursu NIKISZ
4.0. będą stanowiły wskazówkę, w którą
stronę może rozwijać się przyszłość tej dzielnicy Katowic.
– Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w pracach komisji konkursowej.
Wielu z was w swoich projektach zwróciło
uwagę na oboceność mostu podsadzkowego,

FOT. A. WOLCZYŃSKA-ZMEŁTY

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej połączyli swoje siły w projekcie NIKISZ 4.0.
Wszystko po to, by jak najlepiej zaprojektować przestrzeń pomiędzy starym a nowym Nikiszowcem.

który znajduje się przy kopalni Wieczorek.
To pokazuje, jak ważny jest to obiekt dla tej
dzielnicy – powiedział wiceprezydent Katowic, Waldemar Bojarun.
Zwycięska drużyna to skład sześciu ambitnych dziewczyn: Karoliny Gil, Aleksandry
Mazur, Anny Ciaś, Aleksandry Pradelok, Natalii Pawlik oraz Weroniki Urbańczyk.
- Najważniejszym elementem naszego
projektu jest wstążka, która prowadziłaby
od powstającego osiedla z programu Mieszkanie Plus – Nowy Nikiszowiec w stronę
zabytkowej części dzielnicy. W naszej propozycji przechodzi ona przez cały projekt
rewitalizacji. Wokół niej powstałyby nowe
obiekty – w tym mieszkaniowe, dom kultury czy tereny rekreacyjne. Zależało nam
przede wszystkim na tym, by ożywić ten teren i nadać mu nowe funkcje, których brakuje

– mówi Karolina Gil, studentka Politechniki
Śląskiej, laureatka konkursu.
Wszyscy studenci, którzy brali
udział w konkursie, mieli okazję spotkać
się z mieszkańcami Nikiszowca, by dowiedzieć się, jakie są ich potrzeby oraz wizje
na przyszłość dzielnicy.
– W naszym projekcie zadbałyśmy
także o infrastrukturę, która została przygotowana z myślą o nowych mieszkańcach. Chodzi
tu o zaplecze sportowe, handlowe i mieszkaniowe. Zależało nam na tym, by zachować
dawne budynki kopalni. Zaadaptowałyśmy też
dawny most, obok którego powstałby otwarty
amfiteatr dla mieszkańców – dodaje Anna Ciaś,
studentka Uniwersytetu Ekonomicznego, laureatka konkursu.
Konkurs odbył się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice. AWZ

Program „Lokal na Kulturę” to konkurs, który
organizuje miasto Katowice, by wspomagać
organizacje prowadzące działalność kulturalną, artystyczną lub twórczą.
Jak to działa? Masz ciekawy i twórczy
pomysł na inicjatywę związaną z szeroko pojętą kulturą, a magistrat udostępnia ci wynajem wybranych lokali w atrakcyjnych cenach
za metr kwadratowy.
Program „Lokal na Kulturę” ma służyć
zmianie wizerunku naszego miasta, z stereotypowej stolicy węgla na ważny i prężnie
rozwijający się ośrodek kulturalny. Dotychczas w dwunastu edycjach wystawiono do konkursu 77 wolnych lokali użytkowych, zawarto
umowy na 36 lokali, a aktualnie w użytkowaniu pozostają 24 lokale. Właśnie wystartowała
XIII edycja, w której wystawiono 2 wolne lokale:
ul. Adamskiego 11 (72,20 m2 + piwnica 20,48
m2) i ul. Dąbrowskiego 2 (89,13 m2). Więcej informacji na stronie www.lokalnakulture.pl

Nowe miejsce
Już wkrótce otwarcie nowego miejsca na kulturalnej mapie Katowic. Black Woolf to autorski
koncept stworzony z miłości do literatury i wysokiej jakości kawy w ramach programu „Lokal na kulturę”. Ideą tego miejsca będzie
upowszechnianie czytelnictwa w językach
obcych, promowanie niszowej prasy zarówno
polsko-, jak i anglojęzycznej oraz popularyzacja kawy jakości specialty. Black Woolf będzie
również miejscem ciekawych wydarzeń, warsztatów, spotkań z ludźmi świata książki i rozmów
przy kawie. Otwarcie planowane jest na drugą
połowę lipca. Już teraz możemy oglądać postępy prac na kanałach social media instagram.
com/black_woolf_kato i facebook.com/Black-Woolf-2342637252726508/

ODSZEDŁ KAPELAN ŚRODOWISK TRZEŹWOŚCIOWYCH

Wspomnienie o ks. Bronisławie Gawronie
Ksiądz wspominający księdza to zawsze jest
jakaś niezręczność. Mam jednak po temu parę
powodów. Ks. Bronisław Gawron, zmarły
8 czerwca tego roku w 82. roku życia i 57. kapłaństwa, był proboszczem,
budowniczym kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Szopienicach, a może
lepiej, tradycyjnej byłoby powiedzieć na Burowcu czy Borkach, gdzie i ja teraz jestem
proboszczem, i kapłanem mocno zaangażowanym w szeroko rozumiane duszpasterstwo trzeźwości.
Był ks. Bronek, no właśnie, ksiądz Bronek. Nikt inaczej Go nie nazywał, o nim nie
mówił tylko tak: ksiądz Bronek. Nie ksiądz
Bronisław, ksiądz Gawron czy ksiądz proboszcz, tylko ksiądz Bronek. Kryje się za tym
szczere i proste okazywanie serdecznej bliskości z Nim, połączone jednocześnie z szacunkiem do Niego.
Ksiądz Bronek był takim niepisanym międzydiecezjalnym duszpasterzem,

kapelanem środowisk trzeźwościowych.
Lata obecności na spotkaniach, rocznicach, niezliczona ilość rozmów, zachęt
do trzeźwości, abstynencji i umacniania w niej. Kiedy przyjechałem na Jego
pogrzeb, spotkałem młodego księdza. Zamieniliśmy parę zdań o ks. Bronku i wtedy
ten młody ksiądz powiedział mimochodem:
to był ksiądz na miarę Ficka. I jest to najlepsze świadectwo o roli ks. Bronka dla
środowisk trzeźwościowych i znaczeniu
Jego duszpasterstwa.
Był też niestrudzonym, wieloletnim kapelanem szpitalnym w Katowicach i Piekarach Śląskich, o czym wspomina w liście
pogrzebowym piekarzanin, poseł Jerzy Polaczek: „Mieszkańcy Piekar Śląskich i tysiące
innych osób, z którymi zetknął się w swoim
życiu, w szczególności w szpitalach, ten bliski i uśmiechnięty Kapłan, będą pamiętać
świadectwo Jego życia dla drugiego człowieka.

Dla mnie i pewno wielu z nas znakiem
rozpoznawczym ks. Bronka była gitara, z którą
niemal się nie rozstawał. Była z Nim na ambonie, na spotkaniach w klubach trzeźwościowych, na salach szpitalnych i przy
towarzyskich odwiedzinach.
Nie było chyba żadnego takiego spotkania, żeby nie zaśpiewał, pociągając innych,
piosenki, którą ja dziś odczytuję jako wyśpiewywaną i ciągle samemu sobie przypominaną
dewizę Jego kapłaństwa i człowieczeństwa.
To oczywiście „Takie jest prawo miłości”.
Kochany Bracie, Kochana Siostro,
Nie wiem, kim jesteś, nie wiem, gdzie żyjesz,
Lecz ja chce dla Ciebie, poświęcić wszystko,
Chcę dać Ci siebie
(…)
Takie jest prawo miłości, które dał Pan,
Takie jest prawo miłości, jest kluczem nieba
bram
Takie jest prawo miłości i jego strzeżmy

I miłość wszystkim dokoła ze sobą nieśmy
(…)
Kimkolwiek jesteś, skądkolwiek przyjdziesz,
Na jakiejkolwiek spotkam Cię drodze,
Zawsze otwarte moje ramiona
Przygarną Ciebie.
Te podkreślenia najlepiej oddają kapłaństwo ks. Bronka. Nad Jego grobem rzesza
Jego międzydiecezjalnych i międzyparafialnych trzeźwościowych „parafian” zaśpiewała
Mu tę piosenkę, oczywiście z gitarą.
I na koniec jeszcze jedno. Św. Antoni
powiedział kiedyś tak: „Nie sądź i nie karć
człowieka błądzącego surowo, lecz łagodnie. Gdybyś chciał ratować człowieka ugrzęzłego w bagnie, to byś go nie wpychał, ale
podnosił”. Nie wiem, czy ks. Bronek znał
tę radę Świętego, ale jak mało kto stosował
ją w życiu.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie… KS. PIOTR BRZĄKALIK

www.katowice.eu
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XXI LETNI OGRÓD TEATRALNY

XXI

odsłona Letniego Ogrodu Teatralnego zbliża się wielkimi
krokami. Podczas dziewięciu
weekendów w lipcu i sierpniu na scenie będziemy
mogli zobaczyć m.in. kabaret Hrabi, Jaromira
Nohavice, Artura Andrusa, Bogdana Kalusa oraz
Hannę Śleszyńską. Spektakle, koncerty i kabarety
zagoszczą na scenie katowickiej w podcieniach
Teatru Korez i Miasta Ogrodów przy placu Sejmu
Śląskiego od 6 lipca do 31 sierpnia. W te wakacje spędzimy 9. weekendów z Letnim Ogrodem
Teatralnym. Dla widzów, tych większych i mniejszych, został przygotowany repertuar składający
się z 22 wydarzeń artystycznych, 2 wystaw oraz
jednej imprezy towarzyszącej.

Jak co roku, podczas LOT-u każdy
znajdzie coś dla siebie. Miłośnikom muzyki, a nawet tańca spodoba się repertuar!
Atrakcji muzycznych i tanecznych dostarczy nam koncert zespołu Rube Świnie, który będzie połączony z potańcówką.
Fani muzyki, w repertuarze LOT-u spodziewać się mogą jeszcze koncertu Jaromira Nohavicy, zespołu Voo Voo z nową
płytą oraz Śląskiego zespołu Hańba! Letni
Ogród Teatralny jest skierowany do młodszych i starszych fanów teatru. Nie
zabraknie zabawnych komedii oraz poważniejszej tematyki w spektaklach. Teatr Lalki i Aktora z Wałbrzycha umożliwi

widzowi obcowanie z różnymi środkami
artystycznego wyrazu w spektaklu dla dorosłych pt. „Dzień Osiemdziesiąty Piąty”.
Niezmiennie na scenie Letniego Ogrodu
pojawi się kabaret uwielbiany przez publiczność – Hrabi ze swoim najnowszym programem „Wady i waszki”. W repertuarze
na zakończenie pojawi się Benefis – w tym
roku obchodzimy 40-lecie pracy Jacka Łapota. Gościem honorowym tego wydarzenia
będzie Artur Andrus. Zapraszamy do zapoznania się z całym repertuarem oraz śledzenia dodatkowych informacji na stronie www.
letniogrodteatralny.pl oraz na facebooku.

(NATALIA KWAPISIEWICZ)

Katowice, jako Miasto Kreatywne
UNESCO w dziedzinie muzyki, jest gospodarzem
wielu intrygujących imprez kulturalnych mówi prezydent miasta Katowice Marcin Krupa. – Doskonałym tego przykładem jest Letni Ogród Teatralny,
który na stałe wpisał się w kalendarz najciekawszych katowickich wydarzeń. Za sprawą niezwykle lubianego i kreatywnego Mirosława Neinerta,
pomysłodawcy Letniego Ogrodu Teatralnego, oraz
dzięki zaangażowaniu całego zespołu Teatru Korez, impreza ta stała się atrakcyjną, wakacyjną
propozycją, skierowaną do mieszkańców naszego
miasta. Każdy, kto szuka rozrywki na najwyższym
poziomie, powinien z niej skorzystać.

FOT. J. ASTASZO

WYSTAWY – S. 19 | KINO – S. 19 | MUZYKA – S. 19 | BIBLIOTEKI – S. 20 | MDK – S. 20 | MUZEA – S. 23 | SPORT – S. 24
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POLECAMY W LIPCU
MIASTO
DATA

WYDARZENIE

GODZINA I MIEJSCE

ORGANIZATOR

DZIELNICA

2 - 5 lipca

Śląskie Warsztaty Artystyczne

godz. 16.00; sala widowiskowa
ul. Marcinkowskiego 13a

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”
Dział „Zawodzie”; tel. 32 255 32 44
obowiązują zapisy

Zawodzie

3 lipca

Przedstawienie teatralne pn. „Zuzanka i Utopce” oraz animacje w
wykonaniu Teatru Trip

godz. 11.00; Park Zadole; ul. Wczasowa 15

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

Ligota - Panewniki

godz. 21.00; Plac Miast Partnerskich

Katowice Miasto Ogrodów;
tel. 32 609 03 00

Ligota - Panewniki

godz.16.00; ul. Obr. Westerplatte 10

Miejski Dom Kultury;
„Szopienice-Giszowiec” Filia nr 1;
tel. 32 256 99 77; obowiązują zapisy

Szopienice- Burowiec

godz. 19.00; ogród działu „Zawodzie”;
ul. Marcinkowskiego 13a

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

Zawodzie

godz. 18.00; Park Zadole; ul. Wczasowa 15

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

Ligota - Panewniki

5 lipca
5 lipca
5 lipca

ARS INDEPENDENT FESTIVAL Kino na świeżym lufcie
- sety krótkometrażowych animacji przygotowane przez kuratorów
festiwalu
Wycieczka z przewodnikiem po Katowicach – śladami MODERNY
w ramach projektu Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach
- I Etap
Koncert Śląskiej Grupy Bluesowej
impreza z budżetu obywatelskiego
II Muzyka marzeń na Zadolu

6 lipca

- Koncert Doroty Miśkiewicz z zespołem
impreza z budżetu obywatelskiego

6 lipca

II Muzyka marzeń na Zadolu - Koncert Stanisława Soyki z zespołem;
impreza z budżetu obywatelskiego

godz. 19.30; Park Zadole; ul. Wczasowa 15

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

Ligota - Panewniki

6 lipca

Festyn na Szopienicach

godz. 15.00 - 21.00;
skwer Walentego Roździeńskiego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
tel. 32 416 22 65

Szopienice-Burowiec

6 lipca

Salsa pod Palmami

godz. 17.00 - 21.00; Rynek - plac nad Rawą

Szkoła Tańca La Clave

Śródmieście

6 - 8 lipca

Ogólnopolski Turniej Skrzatów w Tenisie Dziewcząt i Chłopców

korty tenisowe; przy ul. Szopienickiej

Akademia Tenisa Katarzyny Pyki

Janów - Nikiszowiec

6 lipca
– 31 sierpnia

Letni Ogród Teatralny

letniogrodteatralny.pl

Teatr Korez; Katowice Miasto Ogrodów

Śródmieście

7 lipca

Koncerty Promenadowe „Od Bacha do Beatlesów”
- Barwy klasyki; występują: Izabela Buchowska (wiolonczela), Piotr
Kopietz (akordeon), Jacek Małachowski (akordeon)

godz. 11.00; Park im. Tadeusza Kościuszki

Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609 03 00

Brynów
- os. Zgrzebnioka

7 lipca

Art Naif Jarmark

godz. 13.00 - 19.00; plac Wyzwolenia

Muzeum Historii Katowic; tel. 32 353 95 59

Janów-Nikiszowec

Wystawa lalek i środków inscenizacji;
ze zbiorów własnych Teatru Ateneum

godz. 10.00; Galeria Ateneum; ul. 3 Maja 25

Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”;
ul. św. Jana 10; tel. 32 253 79 26

Śródmieście

10 lipca

Przedstawienie teatralne pt. „SmoG Wawelski” oraz animacje w wykonaniu Studia Teatralnego Sztuka

godz. 11.00; Park Zadole; ul. Wczasowa 15

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

Ligota - Panewniki

14 lipca

Koncerty Promenadowe „Od Bacha do Beatlesów”
- Z klarnetem przez świat występuje Fortis Quartet

godz. 11.00; Park im. Tadeusza Kościuszki

Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609
03 00

Brynów
- os. Zgrzebnioka

14 lipca

Piano -Tężnia Festiwal - recital fortepianowy Piotra Banasika; w programie: M. Karłowicz, I. J. Paderewski, F. Chopin

godz. 18.00; Park Zadole; ul Wczasowa 8-10

Instytucja Promocji i Upowszechniania
Muzyki „Silesia”; tel. 32 219 33 45

Ligota - Panewniki

16 lipca

Pan Gaweł i jego pies - przedstawienie Teatru Bajkowe Skarbki Śląska
dla dzieci

godz. 16.00; ul. Samsonowicza 27

17 lipca

Przedstawienie teatralne pn. „Lampa Alladyna” oraz animacje w wykonaniu Studia Teatralnego Sztuka

godz. 11.15; Park Zadole; ul. Wczasowa 15

20 lipca

ARS INDEPENDENT FESTIVAL; pokaz filmu Angelus i spotkanie
z reżyserem Lechem Majewskim

godz. 20.30; Szyb Poniatowskiego

20 lipca

Widowisko operowe „Straszny dwór” Stanisława Moniuszki

godz. 19.00; Park Zadole; ul. Wczasowa 15

20 – 21 lipca

Inwazja Sztukmistrzów

godz. 12.00; Park Powstańców Śląskich

Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609 03 00

Śródmieście

21 lipca

Koncerty Promenadowe „Od Bacha do Beatlesów”
– Swing-jazz-bossa nova występuje Retro Orchestra

godz. 11.00; Park im. Tadeusza Kościuszki

Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609
03 00

Brynów
- os. Zgrzebnioka

21 lipca

Piano-Tężnia Festiwal - recital fortepianowy Zbigniewa Raubo w programie. L. van Beethoven, F. Chopin

godz. 18.00; Park Zadole; ul Wczasowa 8-10

Instytucja Promocji i Upowszechniania
Muzyki „Silesia”; tel. 32 219 33 46

Ligota - Panewniki

godz. 17.30; ul. Uniczowska 36

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 28;
tel. 322 067 193

Podlesie

9 lipca
- 9 sierpnia

22 lipca

Rajza Karlika za Fridą po Górnym Śląsku - przedstawienie dla dorosłych
w wykonaniu artystów z Tyjatruz naszego platzu

przy ul. Szopienickiej

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 26
tel. 322 556 260

Murcki

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

Ligota - Panewniki

Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609
03 00

Janów - Nikiszowiec

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

Ligota - Panewniki

27 - 31 lipca

XXX Międzynarodowy Turniej Tenisowy Seniorów Katowice Cup 2019

korty tenisowe przy ul. Szopienickiej

Śląski Związek Tenisowy

Janów - Nikiszowiec

28 lipca

Koncerty Promenadowe „Od Bacha do Beatlesów” - Poloneza czas
zacząćwystępuje Artes Ensemble

godz. 11.00; Park im. Tadeusza Kościuszki

Katowice Miasto Ogrodów;
tel. 32 609 03 00

Brynów
- os. Zgrzebnioka

28 lipca

Młynarski kontra Osiecka - koncert

godz. 17.30; pl. pod Lipami 1, 3-3a

Miejski Dom Kultury „Szopienice - Giszowiec” Filia nr 2; tel. 32 206 46 42

Giszowiec

28 lipca

Odpust u Babci Anny

godz. 12.00 – 18.00; pl. Wyzwolenia

Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw
Lokalnych

Janów - Nikiszowiec

godz. 18.00; Park Zadole; ul Wczasowa 8-10

Instytucja Promocji i Upowszechniania
Muzyki „Silesia”; tel. 32 219 33 47

Ligota - Panewniki

28 lipca

Piano-Tężnia Festiwal - recital Tymoteusza Biesa
w programie. F. Schubert, F. Chopin

www.katowice.eu
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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
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21 lipca, godz. 11.00

Swing-jazz-bossa nova

W programie standardy swingowo-jazzowe oraz do
delikatnych i melancholijnych brzmień jazzującej
bossa novy. Występuje Retro Orchestra w składzie: Anastazja Karolina Lizer – wokal, Michał Zuń
– kontrabas, Radosław Mysłek – instrumenty perkusyjne, Piotr Kopietz – akordeon, kierownictwo
artystyczne.

28 lipca, godz. 11.00

ARS INDEPENDENT FESTIVAL
Kino na świeżym lufcie
5 lipca, godz. 21.00, plac Miast Partnerskich (Ligota)
Sety krótkometrażowych animacji przygotowane
przez kuratorów festiwalu.

Pokaz filmu „Angelus” i spotkanie
z reżyserem Lechem
Majewskim
20 lipca, godz. 20.30–21.00, Szyb Poniatowskiego. Szczegóły na arsindependent.pl

INWAZJA SZTUKMISTRZÓW
20–21 lipca, od godz. 12.00,
park Powstańców Śląskich
Akrobaci, żonglerzy, tancerze ognia, iluzjoniści, artyści
uliczni i inni artyści cyrkowi zamienią park Powstańców Śląskich w cyrkową scenę. W 2019 roku podczas Inwazji Sztukmistrzów wystąpią m.in. znakomity
niemiecki zespół akrobatów Omnivolant, wykonując
mrożące krew ewolucje na kilkumetrowej konstrukcji,
oraz goście ze Szwecji, Belgi oraz różnych zakątków
Polski. Inwazja organizowana jest od początku we
współpracy z lubelską Fundacją Sztukmistrze.

KATOWICE STREET ART URBAN
SOUND
Kasandra – instalacja dźwiękowa
Pawła Kulczyńskiego
Plac przed Biblioteką Śląską, do 18 lipca
Dźwiękowa interwencja w tkankę miejską ma być przypomnieniem o grożącej nam katastrofie klimatycznej.

KONCERTY
Koncerty promenadowe
„Od Bacha do Beatlesów”

Koncerty promenadowe już od ponad dwudziestu lat
cieszą się niesłabnącą popularnością. To wyjątkowa
możliwość słuchania muzyki w wykonaniu znakomitych artystów w pięknym otoczeniu parku Kościuszki.

Barwy klasyki

W programie kompozycje mistrzów muzyki klasycznej oraz utwory twórców XX-wiecznych reprezentujących różne nurty stylistyczne. Występują:
Izabela Buchowska – wiolonczela, Piotr Kopietz –
akordeon, Jacek Małachowski – akordeon.

14 lipca, godz. 11.00

Z klarnetem przez świat

W programie tradycyjna muzyka klezmerska, tango.
Usłyszymy utwory kompozytorów takich jak A Piazolla, B. Bartok, S. Joplin, G Gershwin, H. Mancini.
Występuje Fortis Quartet.

Poloneza czas zacząć

W programie muzyka polska epoki romantyzmu: F.
Chopin, H. Wieniawski, I.J. Paderewski, W. Kilar. Nie
zabraknie również utworów Stanisława Moniuszki,
ponieważ rok 2019, jest rokiem jubileuszu 200. rocznicy urodzin wielkiego polskiego kompozytora – ojca
polskiej opery narodowej. Występuje Artes Ensemble.

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

OPEROWE LATO
W lipcu na ekran kina Kosmos wracają najpiękniejsze przedstawienia operowe z Metropolitan Opera
w nowym Jorku.

„Romeo i Julia” (reż. Ch. Gounod)
7 lipca, godz. 18.00

Program: L. van Beethoven, F. Chopin.

Tymoteusz Bies – fortepian
28 lipca, godz. 18.00

Przegląd prac graficznych studentów Wyższej
Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach.

Program: F. Schubert, F. Chopin

Dzielnica Dobrze
Zaprojektowana #2

„Cyrulik sewilski” (reż. G. Rossini)

Galeria 5. Wystawa do 15 września

20 lipca, godz. 18.00

Notatki uliczne czyli pracownia medialna

ROK Z KAZIMIERZEM KUTZEM.
ULUBIONE FILMY
Przyglądamy się tym dziełom filmowym, które na
różnych etapach stały się ważne dla Kazimierza
Kutza. Każdy z przedstawianych obrazów należy do
światowego kanonu kinematografii.

„Gorączka złota”
(reż. Ch. Chaplin, USA 1925)
10 lipca, godz.18.00

Wystawa Future Artist. Goście we współpracy z Katarzyną Michalską i klasami Aktywności
Twórczej z Bytomia.

18 lipca, Sala Muzykodromu
Koncert i warsztaty muzyczne z okazji Lata w Mieście dla dzieci od 5 lat. Prowadzenie: Asi Mina i zaproszeni goście

Najbliższe: 13 i 27 lipca
Cykl bezpłatnych sobotnich wycieczek pod hasłem:
„Śląsko-zagłębiowskie szwendania okoliczne”. Zapisy: pawel.graja@miasto-ogrodow.eu.
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Pełny kalendarz koncertów kameralnych i harmonogram edukacji muzycznej w Katowicach dostępny w biurze Silesii i na www.silesia.art.pl

Agora Poligrafia sp. z o.o.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

13 i 27 lipca, godz. 11.00

AKCJA „LATO W MIEŚCIE” 2019
WAKACJE Z TAŃCEM I MUZYKĄ
NA KONCERTY WSTĘP WOLNY

do 4 sierpnia, Ściana Sztuki Dziecka

RODZINNE MATINEE

Piotr Banasik – fortepian

21 lipca, godz. 18.00

Galeria Pusta. Wernisaż:
4 lipca, godz. 18.00.

Wystawa fotografii

PIANO-TEŻNIA FESTIWAL

Zbigniew Raubo – fortepiano.

WSTI: TO MY 2019

do 15 września, Galeria Engram

pl. Sejmu Śląskiego 2
pokój 20
tel./fax 32 219 33 44
e-mail: ipium@silesia.art.pl
www.silesia.art.pl

Program: M. Karłowicz, I. J. Paderewski, F. Chopin.

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

Tadeusz Cyprian: Amator piękna

Instytucja Promocji
i Upowszechniania Muzyki
„Silesia”

14 lipca, godz. 18.00

WYSTAWY

Prezentacja prac studentów biorących udział w konkursie na projekt okładki płytowej oraz identyfikacji
wizualnej zespołów, działających pod skrzydłami
projektu Dzielnica Brzmi Dobrze. Działania realizowane są wspólnie z ASP w Katowicach w ramach
zajęć Identyfikacja wizualna. Wernisażowi towarzyszyć będzie koncert zespołów (sala 211 obok
Galerii 5)

19
19

Drukarnia w Sosnowcu.

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skrótów i zmian nadsyłanych tekstów.

„Siedmiu wspaniałych”
(reż. J. Sturges, USA 1960)
17 lipca, godz. 18.00

„Ojciec chrzestny”
(reż. F. F. Coppola, USA 1972)
24 lipca, godz. 18.00

www.katowice.eu
www.katowice.eu

MIASTO
INFORMATOR

Biblioteka Śląska

FOT. MBP

20
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MDK „Południe”

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

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

plac Rady Europy 1

ul. T. Żeleńskiego 83

Spotkanie z Alojzym Lyską
i promocja VIII tomu
powieści „Duchy wojny”
pt. „Z Pszczyny do Kołymy.
Odyseja górnośląska”.

Poznaj karate
Poniedziałki, środy, godz. 10.00
Otwarte zajęcia sportowe dla dzieci z elementami karate.

Filmowe wakacje

5 lipca, godz. 17.00

Wtorki, czwartki i piątki, godz. 10.00

„Wyścig na Księżyc”

Projekcje filmowych hitów dla najmłodszych.

Tylko dla seniora

19 lipca, godz. 17.00
Kosmiczna wystawa Planetarium Śląskiego i Biblioteki
Śląskiej z okazji 50. rocznicy pierwszego lądowania ludzi
na Srebrnym Globie.
20 lipca 1969 roku Neil Armstrong, schodząc na powierzchnię księżycowego Morza Spokoju, wypowiedział słynne zdanie: „To mały krok dla człowieka, lecz
wielki dla ludzkości”. Prezentowane na wystawie fotografie w znacznej większości zostały podpisane przez
astronautów i kosmonautów. Pochodzą z kolekcji pana
Wincentego Kandzi z Dusznik-Zdroju, który przekazał je
Planetarium Śląskiemu w Chorzowie. Kolekcja powstawała przez wiele lat i jest efektem korespondencji, którą pan Wincenty prowadził z NASA oraz bezpośrednio
z kosmonautami. Na wystawie można zobaczyć
również zdjęcia i autografy kosmonautów biorących
udział w radzieckim programie Interkosmos, w ramach którego na orbitę poleciał pierwszy i jedyny jak
do tej pory Polak – Mirosław Hermaszewski. Z kolei
Bartosz i Agnieszka Plebanowie – modelarze z Katowic poświęcili wiele godzin, by wzbogacić tę ekspozycję o perfekcyjnie wykonane modele pojazdów
kosmicznych. Biblioteka Śląska przygotuje najciekawsze pozycje książkowe poświęcone astronautyce.
Podczas wernisażu Planetarium Śląskie zaprezentuje
dodatkowo, w Bibliotece Śląskiej, swoje planetarium mobilne. Wydarzenie towarzyszące wystawie
odbędzie się 19 lipca roku w Bibliotece Śląskiej
o godz. 17.00. – oprowadzanie kuratorskie zrealizuje
Jarosław Juszkiewicz, przedstawiciel Planetarium Śląskiego. Wstęp wolny

ul. Francuska 12

„Wymiana”
– letnia akcja Domu
Oświatowego Biblioteki Śląskiej

Główną osią działania będzie wymiana doświadczeń na linii Biblioteka–Księgarnia
i Księgarnia–Biblioteka. Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej zaprosił do współpracy jedną
z najbardziej znanych katowickich księgarni, czyli Miejscownik. Tygiel Kulturalny,
z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28. Współpraca
odbywa się w ramach szerszego projektu pod nazwą „Pola widzenia książki – w podróży”, którego
tematem wiodącym jest hasło „Literatura inspiruje
sztukę”. Przewidujemy 10 spotkań dla wszystkich
zainteresowanych (po uprzednich zapisach) w lipcu i sierpniu.
W programie: oprowadzanie po wystawach w Galerii Intymnej DOBŚ, wycieczki do księgarni Miejscownik. Tygiel Kulturalny (ul. Warszawska
28) i udział w warsztatach literackich oraz akcjach
głośnego czytania; udział w wycieczkach fotograficznych po zakamarkach gmachu głównego Biblioteki
Śląskiej.

Wtorki, czwartki, godz. 10.00

Miejska Biblioteka Publiczna

O zaczarowanym źródle
30 lipca, godz. 16.00, Filia nr 26,
ul. Samsonowicza 27; godz. 17.30,
Filia nr 28, ul. Uniczowska 36

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

Plenerowe przedstawienie w wykonaniu Teatru Bajkowe
Skarbki Śląska.

DLA DZIECI:

DLA DOROSŁYCH:

3B. Bajtel – Bajka – Biblioteka

Złap bakcyla na czytanie!

1 lipca, godz. 17.00–17.30,
Filia nr 33, ul. ks. Markiefki 44a

1 lipca, godz. 11.30–19.00,
Filia nr 32, ul. Grzyśki 19a

Spotkanie z literaturą i zabawą dla dzieci w wieku od 0
do 3. roku życia. Podczas spotkań 3B zaznajamiamy
dzieci z kulturą, a rodzicom polecamy wartościowe
książki dla maluchów.

Klub Gier Planszowych
1 lipca, godz. 17.00–18.00,
Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21b
Spotkanie dla młodych miłośników gier planszowych.
Klub działa we współpracy z Granną.

Pod starym Wawelem
przygód bez liku
9 lipca, godz. 16.00, Filia nr 26,
ul. Samsonowicza 27; godz. 17.45,
Filia nr 28, ul. Uniczowska 36
Plenerowe przedstawienie w wykonaniu Teatru Maska.

Pan Gaweł i jego pies
16 lipca, godz. 16.00, Filia nr 26,
ul. Samsonowicza 27; godz.17.30,
Filia nr 28, ul. Uniczowska 36
Plenerowe przedstawienie w wykonaniu Teatru Bajkowe
Skarbki Śląska.

Złośliwości Jej
Królewskiej Mości
23 lipca, godz. 16.00, Filia nr 26,
ul. Samsonowicza 27; godz. 17.35,
Filia nr 28, ul. Uniczowska 36
Plenerowe przedstawienie w wykonaniu Teatru Maska.

Kiermasz książek antykwarycznych w atrakcyjnych
cenach.

Kiermasz książek na Antresoli
1–31 lipca, w godz. otwarcia,
Filia nr 35, ul. Słowackiego 20
Kiermasz antykwarycznych książek obcojęzycznych
oraz archiwalnej prasy.

Senior w szachu
1 lipca, godz. 12.00,
Filia nr 32, ul. Grzyśki 19a
Nauka gry w szachy dla seniorów od podstaw.

Rajza Karlika za Fridą
po Górnym Śląsku
22 lipca, godz. 17.30,
Filia nr 28, ul. Uniczowska 36
Przedstawienie dla dorosłych w wykonaniu artystów z
Tyjatru z naszego platzu.

Wieczór gier bez prądu
27 lipca, godz. 16.30–20.30,
Filia nr 30, ul. Rybnicka 11
Spotkanie dla dorosłych miłośników gier planszowych,
karcianych, RPG-ów.

Klub szachowy
1,8,15,22,29 lipca, godz. 11.30–19.00,
Filia nr 32, ul. Grzyśki 19a
Rozgrywki szachowe dla dorosłych czytelników.

Cotygodniowe zajęcia aktywizujące seniorów (trening
funkcjonalny, tai-chi, nordic walking, malarstwo sztalugowe).

Senior i sztuka
7 lipca, godz. 10.00
Wycieczka studyjna do Nikiszowca na „Art Naif Festiwal”. Obowiązują zapisy.

ul. gen. Jankego 136

Taniec latynoamerykański
środy, 10.00 i 12.00
Zapraszamy na nowe zajęcia taneczne dla seniorów,
podczas których będzie można poznać podstawowe
kroki samby, rumby i tanga.

Każdy może
wtorki, 10.00
Otwarte spotkanie „Klubu Aktywnego Seniora”.

Koło Scrabble
Czwartki, 10.00 – 12.00
Zapraszamy wszystkich do rywalizacji w słowne łamigłówki.

Duo Flamenco – koncert
12 lipca, godz. 18.00,
Boisko boisku SP nr 27, ul. Łętowskiego

Sega Band – koncert
19 lipca, godz. 18.00, ul. Żurawia, plac za
blokiem nr 41

Śpiewająca dzielnica
26 lipca, godz. 18.00,
tereny zielone ul. Radockiego 152
Zapraszamy do wspólnego śpiewania piosenki turystycznej przy ognisku.

ul. P. Kołodzieja 42

Warsztaty plastyczne
poniedziałki, godz. 10.00
Kreatywne zajęcia dla młodych artystów.

www.katowice.eu
www.katowice.eu
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Animacje dla dzieci
wtorki, godz. 10.00
Gry i zabawy nie tylko sportowe.

Spacer w nieznane
czwartki, godz. 10.00
Wycieczki Piesze podczas których poznamy uroki i tajemnice Murcek.

Wakacyjny koncert
31 lipca, godz. 10.00
Koncert dla dzieci przygotowany wraz z IPiUM „Silesia”.

ul. P. Stellera 4

Maszeruj!
wtorki (18.00), niedziele (9.30)
Zapraszamy na otwarte spotkania pasjonatów nordic
walkig. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnego
instruktora. Spotkania w ramach realizacji projektu BO
„Z kijkami po zdrowie”.

ul. Sołtysia 25

Akademia zabawy
czwartki, godz. 10.00
Plenerowe animacje dla dzieci.

Wakacyjne ekowarsztaty
poniedziałki i wtorki, godz. 10.00
Zajęcia artystyczne, podczas których towarzyszy nam
hasło „nie wyrzucaj – wykorzystaj”. Z pozoru nieprzydatnych rzeczy stworzymy coś wyjątkowego.

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

PÓŁKOLONIE ORGANIZOWANE
W RAMACH AKCJI
„LATO W MIEŚCIE 2019”
PT. „EKO-LANDIA”
1 lipca–2 sierpnia, godz. 10.00–14.00,
siedziba MDK „Ligota”.
Bezpłatne zajęcia plastyczne, ruchowo-muzyczne, teatralne, dziennikarskie, umuzykalniające i taneczne dla uczniów szkół
podstawowych.
W środy wyjścia do Amfiteatru w Parku Zadole na
przedstawienia teatralne (wstęp wolny):
3 lipca godz. 11.00 – Przedstawienie teatralne pn.
„Zuzanka i Utopce”.
10 lipca godz.11.00 – Przedstawienie teatralne pn.
„SmoG Wawelski”.
17 lipca godz. 11.00 – Przedstawienie teatralne
pn. „Lampa Alladyna”.
24 lipca godz. 11.00 – Interaktywne widowisko dla
dzieci „Ruphert i Rico”.
31 lipca godz. 11.00 – Przedstawienie teatralne
„O tym, jak Frędzelka i Wiercipiętka znalazły czapeczkę”.

Występ chóru Towarzystwa
Śpiewaczego „Modus
Vivendi” oraz widowisko
operowe „Straszny dwór”
Stanisława Moniuszki.

20 lipca, godz. 18.00 i 19.00,
Amfiteatr w parku Zadole, ul. Wczasowa 15
Impreza zorganizowana z okazji 200. rocznicy urodzin
Stanisława Moniuszki. Wstęp wolny.

Letni koncert zespołu SAMI
27 lipca, godz.18.00, Amfiteatr w parku
Zadole, ul. Wczasowa 15. Wstęp wolny.

Zajęcia są bezpłatne z wyjątkiem wyjść i wycieczek.
Plan i szczegóły dostępne w MDK lub na stronie www.
mdkkoszutka.pl.
Wszystkich zapraszamy na koncert 1 lipca o godzinie
10.00 oraz 5 lipca na animacje, zabawy i konkursy
„Afrykańska przygoda” w ogrodzie MDK (lub w razie
niepogody w sali widowiskowej). Na te wydarzenia nie
obowiązują zapisy, wstęp wolny.
Afryka – odkrywamy kontynent!

„II Muzyka marzeń na Zadolu”

1 lipca, godz. 10.00–11.00 – Koncert w wykonaniu
IPiUM „Silesia”

Amfiteatr w parku Zadole,
ul. Wczasowa 15:

godz. 11.00–14.00 – „Witaj Afryko! Płyniemy na
spotkanie z przygodą!” – integracja i warsztaty
majsterkowania.

6 lipca, godz. 18.00 – Dorota Miśkiewicz z zespołem,
godz. 19.30 – Stanisław Soyka z zespołem. Wstęp
wolny.
13 lipca, godz. 19.30 – Krzysztof Książek i Kwintet
Śląskich Kameralistów,
godz. 19.30 – Koncert Trzech Tenorów i Kwintetu
Śląskich Kameralistów. Wstęp wolny.

MDK „Koszutka”

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

AKCJA
„LATO W MIEŚCIE”

3 lipca, godz. 10.00–14.00 – „W kopalni złota i na
tropie zagubionego skarbu” – warsztaty robienia
biżuterii i amuletów oraz gra terenowa.
5 lipca, godz. 10.00–14.00 – „Afrykańska przygoda!” – impreza plenerowa w ogrodzie MDK.

W kraju faraonów
8 lipca, godz. 10.00– 14.00 – „Dawno temu nad
Nilem” oraz „Być jak faraon” – warsztaty w pracowni hieroglifów oraz tworzenie masek afrykańskich.
10 lipca, godz. 10.00–14.00 – „Nie ma wody na
Saharze” – warsztaty malowania piaskiem w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.
12 lipca, godz. 10.00–14.00 – Warsztaty teatralne
i przedstawienie w Teatrze Czarnego Tła w Chorzowie.

Na sawannie

W tym roku Afryka zawita na Koszutkę – zapraszamy na
Wakacje na Czarnym Lądzie!

15 lipca, godz. 10.00–14.00 – „Co w trawie piszczy i czyj to ślad?” – zagadki przyrodnicze, zabawy sportowe oraz warsztaty tworzenia obrazów
dłońmi.

Warsztaty i animacje dla odkrywców w wieku 6–14
lat odbywają się w poniedziałki, środy i piątki od godz.
10.00 do 14.00. Obowiązują zapisy w sekretariacie.

17 lipca, godz. 10.00–14.00 – „Zachodzące słońce
nad sawanną” i „Polowanie na antylopy” – warsztaty plastyczne i zabawy sportowe.

www.katowice.eu
www.katowice.eu
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19 lipca, godz. 10.00–14.00 – Wyjście na Stadion
Śląski – w programie zajęcia sportowe prowadzone przez trenerów.

W tropikalnym buszu
22 lipca, godz. 10.00–14.00 – „Tutsi, Hutu, a może
Pigmej?” oraz „Muzykogranie po afrykańsku” –
poznanie kultur plemion afrykańskich i warsztaty
muzyczne.
24 lipca, godz. 10.00–14.00 – „Tęcza barw” i
„Zwierzaki w tropiku” – warsztaty plastyczne i zajęcia teatralne z elementami sportowymi.
26 lipca, godz. 10.00–14.00 – Wyjazd do Palmiarni Miejskiej w Gliwicach.

Dzieci na Czarnym Lądzie
29 lipca, godz. 10.00–14.00 – „Afrykańska baśń”
i „Moda w buszu” – poznanie literatury dziecięcej
Czarnego Lądu i warsztaty tworzenia ekologicznej
odzieży.
31 lipca, godz. 10.00–14.00 – „Co robi mały Masaj?” oraz „Wejdźmy na Kilimandżaro” – tworzenie zabawek oraz warsztaty fizyczne z elementami
sportowymi.

ul. Krzyżowa 1
Miejski Dom Kultury „Koszutka” filia „Dąb” zaprasza
wszystkie chętne dzieci na wyjątkową podróż w czasie
organizowaną w ramach akcji „Lato w mieście 2019”
w poniedziałki, środy i piątki od 1 lipca do 9 sierpnia w
godzinach od 10.00 do 14.00.
Wyruszymy śladem powstańców śląskich – bohaterów
z naszego podwórka.
Na dzieci czekają interaktywne warsztaty historyczne,
zabawy integracyjne i kooperacyjne, warsztaty twórcze
i edukacyjne, gry terenowe, odjazdowe wycieczki m.in.:
do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, Papugarni w Katowicach, Palmiarni w Gliwicach, Śląskiego
Ogrodu Zoologicznego oraz Muzeum Zamkowego w
Pszczynie. Będziemy również zdobywać odznaki umiejętności m.in.: EMPATYCZNEGO TROPICIELA, ODWAGI,
ODKRYWCY, PAMIĘCI REGIONALNEJ, „ZIELONY SURWIWAL”.

13 lipca, godz. 17.00, Muzeum Historii
Katowic, ul. Rymarska 4
Bezpłatne wejściówki do odbioru w sekretariacie MDK
i MHK.

ul. obr. Westerplatte 10

„Lato w mieście”
1– 31 lipca, godz. 10.00
W programie m.in. wycieczki do kina, muzeum, zwiedzanie Stadionu Śląskiego.

Wycieczka
z przewodnikiem
po Katowicach – śladami MODERNY.
5 lipca, godz.16.00, zapisy.

Zajęcia integracyjno-edukacyjno-kulturalne.
9 i 23 lipca, godz. 16.00,
zapisy.

Wycieczka rowerowa
27 lipca, godz.16.00,
zapisy
ul. Plac pod Lipami 1,
3-3a

„Lato w mieście”
1–26 lipca, godz. 10.00–14.00,
zapisy
Gry, zabawy i warsztaty dla dzieci w ramach półkolonii

Gwarantujemy miłą atmosferę i świetną zabawę przy
współpracy, współtworzeniu i współdziałaniu. Zajęcia są
bezpłatne za wyjątkiem wyjazdów i wycieczek.
Ze względu na modernizację przestrzeni Miejskiego
Domu Kultury „Koszutka” filia „Dąb” wszystkie warsztaty oraz zbiórki na wycieczki będą odbywały się w
Miejskiej Bibliotece Publicznej filia nr 17 przy ul. Krzyżowej 1.

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

LATO POD LIPAMI:
14 lipca
godz. 16.00 – „Przygody Kubusia i Ancymona” –
Teatr Bajlandia z Warszawy
godz. 16.00 – Strefa relaksu, czyli wskocz na hamak i leżak
godz. 17.15 – ProWokalni – koncert światowych
i polskich hitów
godz. 17.00 – Strefa Bajtla – warsztaty i animacje
dla dzieci

21 lipca
godz. 16.00 „Bajka o smoku i Królu Leniuchu” –
Teatr Bajlandia z Warszawy
godz. 17.15 – Darek Nowicki z zespołem – koncert
największych przebojów

„Lato w mieście”

godz. 17.00 – „Strefa Bajtla” – warsztaty i animacje dla dzieci

1–31 lipca, godz. 10.00, zapisy.

28 lipca

W programie m.in. wycieczki do zoo , kina, galerii Szyb
Wilson oraz liczne gry i zabawy.

„Dobry we mnie diabeł”
– recital Moniki Szomko w
ramach Nikiszowieckiego Lata

godz. 16.00 – Wesołe Nutki – interaktywny koncert
dla dzieci z piosenkami Majki Jeżowskiej, Fasolek,
Natalki Kukulskiej
godz. 17.30 – Młynarski kontra Osiecka – koncert
godz. 17.00 – Strefa Bajtla – warsztaty i animacje
dla dzieci

FOT. MDK KOSZUTKA
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www.katowice.eu
www.katowice.eu
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FOT. A. ZMEŁTY

FOT. W. NOWAK

INFORMATOR
MIASTO

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

Katowicka Senioriada
11 lipca, godz. 15.00
Kolejna edycja Katowickiej Senioriady, współorganizowanej ze Stowarzyszeniem Artystycznym Silesia Artprom. Obowiązują zapisy, tel. 530 106 730.

Wycieczki kół seniorów

Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków

10 i 24 lipca, godz. 8.00
Zapisy na wycieczki przyjmują zarządu klubów we wtorki i czwartki w godzinach 12.00– 14.00.

Muzeum Historii Katowic

Rozpoczynamy zapisy na Warsztaty Artystyczne w ramach akcji „Lato w mieście 2019”, które odbędą się w
okresie 7–30 sierpnia.

ul. ks. J. Szafranka 9,

ul. Marcinkowskiego 13a

Śląskie Warsztaty Artystyczne
2–5 lipca, godz. 16.00
Zapraszamy na kolejną edycję Śląskich Warsztatów
Artystycznych organizowanych wspólnie ze Śląskim
Stowarzyszeniem Autorów i Twórców „SAT”. Obowiązują zapisy.

Koncert Śląskiej
Grupy Bluesowej
5 lipca 2019, godz. 19.00 – ogród przy
Dziale „Zawodzie”
Kolejny koncert realizowany ze środków budżetu obywatelskiego.

Katowice w Obiektywie
Smartfona
9 lipca, godz. 17.00, Strefa Kultury
Zapraszamy na spacer fotograficzny po Strefie Kultury.
Wstęp wolny, w pierwszej kolejności dla uczestników
warsztatów fotografii smartfonowej.

Warsztaty artystyczne w ramach
akcji „Lato w mieście 2019”
8–26 lipca, godz. 10.00–14.00
Zapraszamy na warsztaty artystyczne w ramach akcji
„Lato w mieście”. Zajęcia odbywają się w poniedziałki,
środy i piątki. Obowiązują zapisy.

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

Wystawa czasowa:
Z fabryki na salony! Wystawa
porcelany „Giesche”,
„Czuday”, „Huta Franciszka”
„Z dziejów Katowic”,
„W kamienicy mieszczańskiej” – wystawy stałe
„Z Fabryki na Salony”
Oprowadzenie kuratorskie
– 6 lipca, godz. 12.00–13.30
ul. Rymarska 4

Woda i mydło najlepsze bielidło. W pralni i maglu na
Nikiszowcu – wystawa stała
Królestwo niebieskie.
Katowickie podwórka
Wystawa fotografika Arkadiusza Goli
XII ArtJarmark
6 lipca, godz. 13.00 – 19.00,
plac Wyzwolenia
Spotkanie ze sztuką, okazja nie tylko do zakupu oryginalnych ozdób, obrazów czy rękodzieła, ale także do

ul. Kopernika 11

„Muzeum Barbary i Stanisława
Ptaków” – wystawa stała
Roman Kalarus: „Miniatury
intymne” – wystawa czasowa
Na wystawie autor przedstawi nieprezentowane dotychczas małe formy: malarstwo, rysunki i collage.

ul. Kościuszki 47

„Wczoraj – Dzisiaj”,
Krzysztof Szymanowicz
– wystawa czasowa
Nagroda im. Pawła Stellera przyznana na 10. Triennale
Grafiki Polskiej w 2018 roku.

podglądania artystów w trakcie pracy na otwartym plenerze malarskim.

Recital
„Dobry we mnie diabeł”

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
facebook.com/Katowice.eu

13 lipca, godz. 17.00
Autorski program bytomskiej aktorki Moniki Szomko.

twitter.com/BiuroPrasoweKce

Odpust u babci Anny

Wokół mistrzów Grupy
Janowskiej – wystawa stała

W ramach imprezy odbędzie się jarmark, podczas któ-

U nos w doma na Nikiszu
– wystawa stała

styczne i scena muzyczna.

rego można zakupić m.in. lokalne rękodzieło i przysmaki
śląskiej kuchni. Towarzyszą mu także wydarzenia arty-

28 lipca, godz. 12.00–18.00

instagram.com/katowice_press_office
instagram.com/katowice_official
youtube.com/KatowiceTube
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SPORT I REKREACJA

RAFAŁ GÓRAK: WDRAŻAMY NOWY PLAN

SPORT

Nowy trener piłkarzy
GKS-u Katowice zapowiada
dużo ciężkiej pracy
Mam do tego klubu ogromny sentyment. Dlatego gdy pojawiła się szansa, to
chciałem ją wykorzystać. Po zakończeniu sezonu wyszła od GKS-u propozycja. Miałem
ważną umowę w Toruniu, więc nie było tak,
że wszystko rzuciłem i wróciłem na Górny
Śląsk. Z moim poprzednim klubem zrobiliśmy
sporo dobrego, więc to nie była prosta decyzja. Dopiero po przyjeździe do Katowic zrozumiałem, jak wiele osób chce, bym tutaj wrócił.
Reszta potoczyła się bardzo szybko. Na pewno
byłem tym wszystkim zaskoczony, choć nie
miałem wątpliwości, że robię dobry krok.

Najważniejsze kolarskie wydarzenie w Polsce po raz 10. w tym roku zawita do Katowic.
76. Tour de Pologne, upamiętniający 100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, rozpocznie się 3 sierpnia w Krakowie i zakończy
9 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. Katowicki, drugi etap wyścigu, odbędzie się
4 sierpnia. Zawodnicy w trakcie kolarskich
zmagań odwiedzą najpiękniejsze zakątki naszego miasta, m.in. Dolinę Trzech Stawów czy
Nikiszowiec. Finisz przy katowickim Spodku
– od lat nasze miasto nazywane jest „świątynią
sprintu” i to w tym miejscu kolarze rozwijają
prędkość nawet 80 kilometrów na godzinę.
Podobnie jak w latach ubiegłych odbędzie się
dziecięcy wyścig kolarski Kinder+ Mini Tour de
Pologne, a także konkurs na najpiękniejsze miasto wyścigu. Zapraszamy serdecznie do aktywnego udziału i do zobaczenia na trasie. (RED)

GKS KATOWICE /PRESSFOCUS

Jak wyglądały kulisy pana powrotu do
Katowic?

Tour de Pologne
w Katowicach
już 4 sierpnia!

W związku z organizacją Tour de Pologne modyfikacji ulegnie rozkład jazdy autobusów i tramwajów,
nastąpi również czasowa zmiana organizacji ruchu.
Dziękując za wyrozumiałość, prosimy, aby w dniach
3 i 4 sierpnia nie pozostawiać samochodów przy
następujących ulicach: al. Korfantego, ul. Góreckiego, ul. Oswobodzenia, pl. Wyzwolenia, ul. Powstańców, ul. Kochanowskiego, ul. Kopernika, ul.
Sokolskiej, ul. Moniuszki, ul. Dobrowolskiego, ul.
Szopienickiej, ul. Krawczyka, ul. Francuskiej, pl.
Miarki, ul. Mikołowskiej, ul. Skargi, ul. Olimpijskiej,
ul. 1 Maja, ul. Nałkowskiej, ul. Granicznej, ul. Jagiellońskiej, ul. Kościuszki i przy ul. Matejki. Przypominamy jednocześnie, że pozostawienie samochodu
na wyżej wymienionych ulicach i niedostosowanie
się do obowiązującej zmiany w organizacji ruchu
skutkować będzie odholowaniem pojazdu na koszt
właściciela. Dodatkowo informujemy, że ze względu
na remont węzła drogowego DK81/DK86, na dzień
4 sierpnia zostanie wyznaczony specjalny objazd dla
mieszkańców Giszowca. Infolinia dla Mieszkańców
czynna 3 i 4 sierpnia: 32 778 89 60, więcej informacji
www.tourdepologne.pl

Czuł pan silną chęć powrotu w rodzinne
strony?

Rodzina także odetchnęła z ulgą?

Na pewno, bo czuliśmy się już zmęczeni
rozłąką. Mam dwóch synów, jeden ma przed
sobą rok maturalny, a drugi dojrzewa i zmienia szkołę oraz drużynę, bo do tej pory
grał w piłkę w Bytomiu. Rozważaliśmy
przenosiny do Torunia, ale z uwagi na obowiązki synów nie było to takie łatwe. Gdyby

nie propozycja z GKS-u, to bylibyśmy z dala
od siebie już trzeci rok, więc możliwość powrotu na Górny Śląsk była naszej rodzinie
naprawdę na rękę.
Co czeka GKS?

Wdrażane w życie jest wszystko to,
co jest mądre. Chciałbym rozwijać drużynę poprzez wychowanków, ale to długi
proces. Rozpoczęliśmy pewne mechanizmy i będziemy na bieżąco kontrolować sytuację z naszymi młodymi zawodnikami.
Życzyłbym sobie, by w Katowicach grało
jak najwięcej piłkarzy z naszego regionu,

FUTBOL AMERYKAŃSKI

Czy ktoś powstrzyma
katowickich rebeliantów?
Silesia Rebels, najstarsza drużyna futbolu amerykańskiego na śląsku
i w regionie, w tym sezonie radzi sobie
wyśmienicie.

Aktualnie na półmetku sezonu zasadniczego drużyna wygrała wszystkie mecze ligowe i prowadzi w tabeli. Podczas ostatniego
meczu, który odbył się 22 czerwca w Lublinie,
Rebelianci pokonali Tytanów aż 28:00.
– Dzięki ciężkiej pracy zarządu
klubu, w sezonie przygotowawczym dołączyło
do nas ponad 20 zawodników z innych drużyn
oraz trener z Texasu. Wykwalifikowana kadra na czele z Johnem Andersonem, stworzyła

nową jakość w szeregach Rebels. Cieszę się,
że kolejne zwycięstwo przybliża nas do upragnionego mistrzostwa kraju – mówi Beniamin
Bołdys, kapitan Silesia Rebels
– Aktualnie w naszej drużynie trenuje
ponad 70 zawodników w sekcji seniorskiej
oraz 25 w juniorskiej. Razem ze sztabem
szkoleniowym i organizacyjnym nasz klub
zrzesza ponad 110 osób. Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników do wzięcia
udziału w naszych meczach oraz odwiedzenia naszych profili społecznościowych
na Facebooku oraz Instagramie, dzieje się
tam dużo, a z każdym kolejnym zwycięstwem

związanych z Akademią „Młoda GieKSa”.
Piłka nożna wymaga jednak tego, by zespół
był zbilansowany.
Jakie wrażenia po pierwszych treningach?

Przed nami naprawdę wiele pracy.
Po spadku zawsze jest tak, że w szatni zastaje
się mentalne zgliszcza. Trzeba więc odbudować morale tej drużyny. W międzyczasie
pojawiają się nowe twarze. Chcę, by drużyna
dobrze funkcjonowała i wyznaczała sobie
cele. To oczywiście nie jest łatwe, ale takie
jest moje zadanie.
ROZMAWIAŁ MICHAŁ KAJZEREK

FOT. SILESIA REBELS

Dla mnie były tylko dwa wyjścia – albo
zostaję, albo wracam do Katowic. Nawet gdybym dostał propozycję z 1 ligi, to
ciężko byłoby mnie przekonać do rozwiązania umowy w Toruniu. Ja zawsze czułem,
że w GieKSie czegoś nie skończyłem. Chwilę
odpocząłem i zaczynamy wdrażanie nowego
planu. Klub znalazł się w innej rzeczywistości, dlatego skupiamy się na pracy.

jeszcze więcej – dodaje Jarosław Kopciuch,
Prezes Zarządu Silesia Rebels.
Domowe mecze Silesia Rebels to prawdziwe pikniki rodzinne, każdy znajdzie tu coś
dla siebie. Oprócz sportowych emocji na nowych kibiców czekać będą: amerykańskie jedzenie, zabawy dla dzieci oraz masa innych
atrakcji. Najbliższy mecz odbędzie się 14 lipca
na Stadionie Śląskim o godz. 13.00. Więcej
informacji o drużynie na stronie www.silesiarebels.com (RED)

SPORT

Ogólnopolski
Turniej Skrzatów
w tenisa

KST Akademia Tenisa Katarzyny Pyka
w ramach swoich działań promujących tenis w Katowicach organizuje po raz pierwszy w naszym mieście Ogólnopolski Turniej
Skrzatów PZT do lat 12, który odbędzie
się w dniach 6-8 lipca na terenie kortów
MOSiR przy ul. Szopienickiej 71. Najmłodsi
będą mogli spróbować pierwszych kroków
tenisowych z trenerami w ramach zajęć dodatkowych. (RED)
Więcej informacji na stronie
www.bit.ly/2N9TIzG

