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76. Tour de Pologne
Najlepsi kolarze zmierzą się w świątyni sprintu,
bo to właśnie taki przydomek zyskały Katowice. Już 4 sierpnia 76. Tour de Pologne UCI
World Tour zawita do serca Górnego Śląska.
Zawodowy peleton pokona w mieście trzy
rundy z metą przy katowickim Spodku. W tym
roku Tour de Pologne rozgrywany jest pod hasłem „Wyścig Pokoleń”.
WIĘCEJ – STR. 5

Raport
z budowy basenów
W naszym mieście trwa budowa trzech basenów. Prace na wszystkich budowach posuwają się naprzód. Na każdym basenie
będziemy mieli do dyspozycji sześciotorowy
basen, basen do nauki pływania, brodzik dla
dzieci, trybuny na 115 miejsc, 80-metrową
zjeżdżalnię i sauny. Dodatkowo przy basenach powstają pełnowymiarowe hale sportowe, a obiekty przy ul. Hallera i Kościuszki
będą posiadać siłownie.
WIĘCEJ – STR. 6

Święto Wojska Polskiego
15 sierpnia Katowice będą gospodarzem
Święta Wojska Polskiego. Uroczysta defilada
„Wierni Polsce”, która jest głównym punktem
obchodów, przejdzie ulicami Katowic dla upamiętnienia 100. rocznicy wybuchu Powstań
Śląskich. W defiladzie weźmie udział aż 2600
żołnierzy, 185 jednostek sprzętu wojskowego
oraz 60 statków powietrznych.
WIĘCEJ STR. 12-13

D

obiegła końca warta 6,5 mln zł
kompleksowa modernizacja parku
Boguckiego. W połowie lipca prezydent Marcin Krupa wraz z mieszkańcami Katowic dokonali uroczystego otwarcia
tej nowej przestrzeni miejskiej. Zaniedbany do
tej pory park dostał nowe życie. Codziennie
odwiedzają go setki mieszkańców – rodziny z
dziećmi, właściciele czworonogów czy goście
wydarzeń odbywających się w Strefie Kultury.
Choć park Bogucicki położony jest zaledwie w
odległości kilometra od katowickiego ronda,
tuż przy ruchliwej alei Roździeńskiego, to jednak w opinii katowiczan jest oazą ciszy i spokoju. – Park zmienił się do niepoznania. Dziś
to piękne miejsce, w którym można wypocząć.
Przychodzę tu zarówno z wnukami, które

Pokochaj zwierzaka!
bawią się na placu zabaw, jak i z sąsiadkami,
z którymi spacerujemy po nowych alejkach w
cieniu drzew – mówi emerytka Grażyna Skaryszewska z Bogucic.

Przebudowa parku Boguckiego rozpoczęła się rok temu, a jego rewitalizacja była
konsultowana z mieszkańcami dzielnicy.
– W Katowicach powstało kolejne zielone
miejsce spotkań, w którym mieszkańcy mogą
nie tylko aktywnie i rodzinnie spędzać czas
wolny, ale także aktywizować się w ramach
wydarzeń sportowych czy kulturalnych,
które będą tu organizowane. Warto też podkreślić, że park Bogucki graniczy ze Strefą
Kultury, która jest od kilku lat uznawana
za wizytówkę Katowic i gromadzi corocznie setki tysięcy katowiczan i gości z całej

Polski i zagranicy. Park Bogucki jest więc zielonym i nowoczesnym domknięciem Strefy
Kultury od strony wschodniej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. Co zmieniło
się w parku? – Na całym jego terenie uporządkowano zieleń i dodatkowo pojawiły się nowe
nasadzenia, w tym drzewa i krzewy, np. bez
lilak, graby i ogniki. W całym parku alejki zyskały nowe nawierzchnie. Pojawiły się także
chodniki w miejscach, gdzie dotychczas były
tak zwane „przedepty”, którymi mieszkańcy
skracali sobie drogę. Na wniosek mieszkańców pojawił się w parku również wybieg dla
psów ze specjalnymi urządzeniami dla czworonogów – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor zakładu Zieleni Miejskiej. 
Ciąg dalszy STR. 3

Pierwsi mieszkańcy katowickiego schroniska
znaleźli tu opiekę pod koniec lat 80. XX wieku.
Od tego czasu pracownicy schroniska znaleźli
kochający dom dla tysięcy zwierzaków. O tym,
dlaczego warto pokochać schroniskowego
zwierzaka, opowiada kierownik schroniska dla
zwierząt w Katowicach.
WIĘCEJ – STR. 15

Jestem bardem Katowic
Na Śląsk ściąga największe gwiazdy Hollywood, a za jego sprawą Rutger Hauer pokochał Katowice. O tym, za czym tęskni, będąc
w Los Angeles, i jak stworzy plan filmowy
w mieście, opowiada Lech Majewski, reżyser,
pisarz i poeta.
WIĘCEJ — STR. 15
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BEZPIECZNIEJ W KATOWICACH

38 nowych kamer monitoringu miejskiego
Od tego czasu KISMiA co roku się rozrasta i obejmuje swoim zasięgiem coraz większe obszary Katowic. W lipcu ukończono
montaż kolejnych 38 nowych kamer monitoringu miejskiego w ośmiu dzielnicach miasta. Sześć z nich to efekt realizacji wniosków
mieszkańców zgłoszonych w ramach budżetu
obywatelskiego, natomiast pozostałe 32 kamery zostały uruchomione decyzją prezydenta
Katowic w lokalizacjach wskazywanych przez
mieszkańców i policję. Łącznie w KISMiA
działają dziś 274 kamery. Jest to najnowocześniejszy w tej skali inteligentny system
monitoringu w Polsce, który sam wykrywa
kilkanaście rodzajów zdarzeń, np. kolizję
pojazdów, zbiegowisko czy leżącego człowieka, i alarmuje o tym dyspozytorów. Podobne systemy funkcjonują m.in. w Chicago,
Rio de Janeiro i Madrycie.
– Bezpieczeństwo mieszkańców jest
jednym z naszych priorytetowych zadań.
KISMiA pozwala nam poprawiać bezpieczeństwo publiczne, w tym drogowe,
efektywnie gospodarować zasobami ludzkimi i sprzętem Straży Miejskiej, a także
sprawniej działać w sytuacjach kryzysowych. KISMiA jest bardzo skuteczna i widać efekty jej wdrożenia. Tylko w tym roku
Straż Miejska, Policja, prokuratura, sądy wykorzystały materiały z monitoringu w blisko

FOT. UMK

Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy (KISMiA) został uruchomiony w sierpniu 2016 roku. Koszt inwestycji
wyniósł na starcie blisko 14 mln zł, a system trzy lata temu tworzyło 194 kamer.

2 tys. przypadkach. Widząc, że system monitoringu tak dobrze spełnia swoje zadania,
podjęliśmy decyzję o jego dalszej rozbudowie – podsumowuje Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Straż Miejska na podstawie monitoringu
wizyjnego od początku tego roku zainicjowała 1985 tzw. zdarzeń. Na podstawie zebranego materiału 486 sprawców ukarano
mandatem, 124 pouczono, a 62 wnioski
skierowano do sądu. Kamery, poza Śródmieściem i dzielnicami, są także umiejscowione na głównych arteriach drogowych
Katowic – gdzie skanują tablice rejestracyjne

przejeżdżających pojazdów. Nowe kamery o łącznej wartości blisko 2,6 mln zł
zostały zamontowane w Śródmieściu,
na os. Paderewskiego, os. Tysiąclecia, Burowcu, Szopienicach, Giszowcu, Janowie i Bogucicach.
Jak zaznacza pierwszy zastępca komendanta miejskiego Policji w Katowicach podinsp. Arkadiusz Konowalski, monitoring
jest bardzo pomocny w pracy funkcjonariuszy Policji. – Monitoring daje możliwość
przekazu na żywo. To właśnie dzięki temu
pod koniec maja bieżącego roku policjanci
pełniący służbę dyżurną zaobserwowali

na jednej z kamer monitoringu miejskiego
grupę osób, która brała udział w bójce. Dzięki
temu narzędziu służba dyżurna mogła bardzo
szybko na miejsce skierować patrole interwencyjne, a także na bieżąco przekazywać
policjantom w terenie informacje o aktualnym miejscu, w którym znajdują się osoby
zaangażowane w to zdarzenie. Szybka reakcja
dyżurnych oraz wykorzystanie monitoringu
pozwoliły funkcjonariuszom interweniujący
na miejscu zatrzymać trzech mężczyzn podejrzanych o udział bójce – mówi podinsp.
Arkadiusz Konowalski.
(RED)

Tu rośliny otrzymują drugie życie
Są zostawiane przy śmietnikach czy
pod murami więzienia. Juki, fiołki i kaktusy znajdują nowy, troskliwy
dom. A wszystko to za sprawą Witolda
Szwedkowskiego, który założył pierwsze w Polsce schronisko dla niechcianych roślin.

- Idea schroniska jest taka, żeby rośliny nie
były traktowane jak przedmioty. To żywe
istoty, o których musimy pamiętać. One potrzebują naszej opieki. Dlatego, gdy widzę porzuconą roślinę przy śmietniku to zabieram
ją ze sobą i przekazuję dalej — tłumaczy Witold Szwedkowski, pomysłodawca i założyciel
schroniska dla niechcianych roślin.
Rośliny towarzyszyły mu od zawsze. Jak
mówi, swoje pierwsze drzewo zasadził, mając
ponad trzy lata, ale niewiele z tego pamięta.
Głównie ciężarówkę, która przywiozła wówczas sadzonki na osiedle. Tata Witolda pomógł posadzić mu drzewo tak, by mógł je
obserwować z okna swojego pokoju.
— W domu zawsze było sporo roślin.
Trzeba jednak pamiętać, że bywają one kapryśne. Część z nich źle reagują na zmiany

miejsca. Potrafią na przykład gubić liście.
Sam nie jestem bez winy, bo kilka mam
na sumieniu. Zresztą, chyba jak każdy, kto
zaczyna swoją przygodę z kwiatami. Nikt nie
rodzi się z umiejętnościami, dlatego warto
czytać. W szczególności, gdy mamy wstręt
do niejednoznacznych rad z Internetu. Tutaj nie uzdrowią nas magiczne odżywki czy
nowe technologię, ale wiedza i uważność.
Taka jest właśnie moja taktyka — najpierw
próbuję poznać roślinę przez literaturę,
a dopiero potem ruszam do działania – dodaje Szwedkowski.
A wszystko zaczęło się dość spontanicznie. Początkowo Witold Szwedkowski działał w partyzantce ogrodniczej, gdzie zmieniał
przestrzeń miejską za pomocą zieleni. Cały
czas miał jednak poczucie, że można robić więcej. Gdy wprowadził się do nowego
mieszkania, zauważył, że na korytarzu znajduje się składzik z roślinami.
— To mnie natchnęło do działania, by
stworzyć schronisko dla niechcianych roślin.
Początkowo chciałem stworzyć placówkę.
Szybko jednak z tego zrezygnowałem na rzecz

FOT. M. SZAFRAŃSKI/TŁO

SCHRONISKO DLA NIECHCIANYCH ROŚLIN

komunikacji pomiędzy osobami, które chcą
oddać rośliny, a nowymi opiekunami – tłumaczy. Jak rośliny trafiają do schroniska? Często
są nietrafionym prezentem lub sprawiają właścicielom problem w utrzymaniu, bo przestały
się mieścić w pokoju.
— Warto być uważnym w czasie spacerów, zaglądać do wiat śmietnikowych. To
tutaj najczęściej można znaleźć porzucone
rośliny. Często są też pod murkami czy przy
klatkach schodowych. Raz, w czasie delegacji w Strzelcach Opolskich, znalazłem palmę
pod murem więzienia. Innym razem przy

Działania schroniska dla roślin można obserwować na stronie: www.facebook.com/
SchroniskoRoslin/. Działania można też
wspierać przez portal patronite.pl – wpisując w wyszukiwarkę: Miejska Partyzantka
Ogrodnicza. W sprawie roślin można też
kontaktować się z Leną pod numerem telefonu: 504 083 290.

stacji leżała zielistka. Mizerna, ale ją odhodowałem. To bardzo wdzięczna roślina – tłumaczy Szwedkowski.
Aktualnie podobne schroniska powstały w innych częściach Polski – Krakowie,
Warszawie czy Trójmieście. A inicjatywę
wspiera wiele tysięcy osób. Ale jak przekazać roślinę dalej? – Wystarczy się z nami
skontaktować. Prosimy o zdjęcie, dajemy krótki
opis i wszystko umieszczamy na naszej stronie.
Bo warto dać roślinom nowy dom – mówi Witold Szwedkowski.
ALEKSANDRA WOLCZYŃSKA-ZMEŁTY
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Park Bogucki zrewitalizowany

Ryszard Jakubowski

Dagmara Hefeman
z wnuczką Marianną

FOT. AWZ

po deszczach. Deszczówka po spłynięciu do
specjalnego zbiornika zostanie później wykorzystana do podlewania roślin – tłumaczy
Mieczysław Wołosz.
Warto podkreślić, że w Katowicach
w trakcie rewitalizacji jest także park Olimpijczyków. Miasto koncentruje się na realizacji
zielonych inwestycji w dzielnicach. Z jednej
strony mówimy o dużych projektach, jak rewitalizacja parków o łącznej wartości około
10 mln zł. Z drugiej strony drobnych projektach polegających na rewitalizacji zaniedbanych skwerów w osiedlach, gdzie miasto
nasadza drzewa, krzewy oraz montuje elementy małej architektury. Właśnie ta „zielona” polityka Katowic, a także kładzenie
dużego nacisku na walkę o czyste powietrze oraz ekologiczny transport wpłynęły
na to, że Katowice zajęły po raz drugi z rzędu
pierwsze miejsce w rankingu magazynu „Forbes” w kategorii „najbardziej ekologiczne
miasto w Polsce”. (RED)

FOT. AWZ

Dokończenie ze str. 1
Dodatkowo na terenie parku pojawił się także
plac zabaw, w skład którego wchodzą: wielofunkcyjne urządzenie zabawowe, karuzela,
huśtawka dwuosobowa, domek zabawowy,
koparka do piaskownicy, samochód dragster
oraz urządzenia muzyczne: cymbałki, bongo,
dzwony rurowe, koło dźwiękowe. Zamontowano ponadto sześć podwójnych nowych
urządzeń fitness. Katowiczan lubiących
spędzać aktywnie czas wolny ucieszy także
siłownia na świeżym powietrzu. W całym
parku wymieniono oświetlenie na ekologiczne ledowe, a także zagospodarowano plac
pod scenę mobilną oraz widownię. Pojawiły
się również nowe obiekty małej architektury
– czyli stojaki na rowery, ławki czy kosze
na śmieci. W parku będzie dostępny hotspot
pozwalający bezpłatnie skorzystać z miejskiego internetu. Ważnym elementem rewitalizacji jest też tak zwana „sucha rzeka”.
– To miejsce będzie się wypełniać wodą
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Jest tutaj ładnie, chętnie odwiedzam
park z szóstką moich wnuków. Martwią
mnie jednak chuligani, którzy nie
dbają o wspólne dobro. Może warto
pomyśleć w tym miejscu o kamerze, dzięki
której będzie można wyciągnąć konsekwencje wobec wandali.

Zmiany są na plus, bardzo mi się tutaj
podoba. Do parku przychodzimy razem z moimi wnukami, którzy bawią się
na placu zabaw. Sam jestem po udarze, a dzięki siłowni pod gołym niebem
mogę lepiej zadbać o swoje zdrowie.

Innowacyjne oświetlenie poprawi bezpieczeństwo
Na skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza z ulicą Stawową w Katowicach zamontowano podświetlenia krawędzi przejścia dla
pieszych.

Choć rozwiązanie nie jest nowe – podobne można spotkać w holenderskim Bodegraven, niemieckim Augsburgu, a także
Swarzędzu, Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu i Krakowie – urządzenia wykorzystane w Katowicach zostały dopracowane,
by były skuteczne bez względu na pogodę,
również w słoneczne dni, a także mogły być
pomocne dla osób niepełnosprawnych oraz
małych dzieci. To oznacza, że w Katowicach
wprowadzane jest najprawdopodobniej rozwiązanie jedyne w świecie. – Już na obecnym
etapie praktycznie można stwierdzić, że Katowice w zakresie stosowanych rozwiązań są
liderem w skali światowej, mając na uwadze,
że zastosowana nowa koncepcja sygnalizacji
jest unikalna. Krótko mówiąc uruchamiane
rozwiązanie nie posiada odpowiednika
na świecie – podsumowuje Przemysław Marek, dyrektor realizacji projektów w firmie
CTG, która jest wykonawcą oświetlenia.
Wiosną Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach ogłosił postępowanie
przetargowe na wykonanie podświetlenia
krawędzi przejścia dla pieszych przez ul.
Mickiewicza na skrzyżowaniu z ul. Stawową. Zgodnie z założeniami przetargowymi
urządzenia mają mieć wpływ na zwiększenie
bezpieczeństwa ruchu pieszych. System charakteryzuje się emisją czytelnych sygnałów
świetlnych w słoneczne dni dla wszystkich
pieszych uczestników ruchu, w szczególności korzystających z telefonów komórkowych,
rozpoznawalnych także przez osoby z zaburzeniami wzroku, w tym cierpiące na protanopię czy deuteranopię (popularnie zwaną
daltonizmem). Urządzenie w przyszłości

umożliwi uruchomienie innych usług dla
osób niewidomych, niepełnosprawnych lub
starszych w zakresie automatycznej radiowej detekcji osoby, w tym przesłania tej informacji do sterownika (w celu wydłużenia

trwania sygnału zielonego o czas niezbędny do pokonania przejścia przez jezdnię). Urządzenia zamontowano na przejściu
dla pieszych przez ulicę Mickiewicza. Natomiast dodatkowe funkcje wskazane jako

FOT. A. WOLCZYŃSKA-ZMEŁTY

NOWOCZESNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

opcjonalne w postępowaniu przetargowym
– rozszerzające usługi dla osób niewidomych,
niepełnosprawnych oraz starszych – będą
uruchomione w wyniku kontynuacji prac
badawczo-rozwojowych w 2020 roku. (RED)
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MIASTO WALCZY O KOLEJNY TYTUŁ

Czy Katowice zostaną Zieloną Stolicą Europy?
Rozmowa z Mariuszem Skibą, wiceprezydentem Katowice odpowiedzialnym
za przygotowanie aplikacji, a także koordynację działań związanych z organizacją szczytu klimatycznego ONZ, którego
Katowice były gospodarzem w grudniu
ubiegłego roku
Skąd pomysł, by Katowice ubiegały się
o tytuł Zielonej Stolicy Europy?

Katowice udowadniają światu, że przemiana gospodarczo-społeczna uwzględniająca potrzeby środowiska naturalnego, bez
zbytnich turbulencji, przede wszystkim tych
społecznych, jest możliwa. Kolejne wydarzenia: szczyt klimatyczny, Światowe Forum
Miejskie i tytuły, w tym Miasta Kreatywnego UNESCO, dodają tylko energii, żeby
podejmować coraz bardziej ambitne działania
po to, aby kształtować środowisko naszego
miasta w sposób oczekiwany przez mieszkańców. Miasto Katowice uznane zostało ostatnio za najbardziej ekologiczne polskie miasto
według magazynu „Forbes”, a doceniono nas
za dotychczasowe działania podjęte w obszarze ochrony środowiska. Dlatego uznajemy,
że jesteśmy predestynowani do sprawdzenia się na europejskim poziomie. Od 2008
roku Komisja Europejska wyróżnia miasta,
które skutecznie podjęły wysiłek poprawy
jakości życia swoich obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących ochrony środowiska. Chcemy pokazać,
że rozwijamy się szybko, a w pewnych kwestiach wręcz możemy być wzorem innych.
A w jaki sposób od strony organizacyjnej
miasto podchodzi do udziału w rywalizacji
w tym konkursie?

Zależy nam na jak najlepszym zaprezentowaniu miasta – pokazaniu jego wszystkich walorów. Sama nazwa „Zielona Stolica

Europy” wydaje się sugerować, że chodzić
może o potencjał zieleni w mieście i sposób
zarządzania nią. Jednak kontekst konkursu
jest znacznie szerszy. Bowiem kandydatura miasta wiąże się z zaprezentowaniem dokonań m.in. w obszarze miejskiej
mobilności, efektywności energetycznej,
adaptacji do zmian klimatu czy zrównoważonego użytkowania terenu. Więc aby
przygotować wniosek jak najlepiej, współpracujemy z Instytutem Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych. W prace nad przygotowaniem zaangażowani są także radni, mieszkańcy i społecznicy.
Co w Pana opinii może być naszą silną
stroną?

Warto podkreślić, że Katowice mają szereg walorów, którymi należy się po prostu
chwalić. Z pewnością taką kwestią jest obszar ponad 50% zielonych terenów w mieście.
Katowice są jednym z najbardziej zalesionych
miast w Polsce – lasy to ponad 42%. Gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że w skali kraju lasy
to niespełna 30%, to wynik Katowic jest rzeczywiście godny pokazywania. Tereny zielone miasta to także parki i skwery, które
rewitalizujemy, tworzymy także nowe przestrzenie. W kontekście wyzwań stojących
przed miastami związanych z adaptacją do
zmian klimatu czy walką o czyste powietrze
mamy wiele do zrobienia, ale już dziś wyznaczamy trendy w tych obszarach, zarówno
pod względem skali działań, jak i zainwestowanych środków. Wsparcie dla mieszkańców,
którzy chcą wymienić „kopciuchy”, jest u nas
jednym z najwyższych w kraju – z tego tytułu w 2018 r. dofinansowano mieszkańców
kwotą 9 mln złotych, a w tym roku ma być
jeszcze o 5 mln zł więcej. Jako jedno z pierwszych miast w Polsce wsparliśmy osoby gorzej
sytuowane w opłacaniu kosztów ogrzewania.

Mamy zaawansowany system monitoringu
jakości powietrza, a także realizujemy szereg
inwestycji w obszarze ekorewolucji transportowej. Budujemy centra przesiadkowe,
stawiamy na rowery, inwestujemy w nowe
linie tramwajowe oraz wymianę taboru autobusowego. Realizujemy również pionierski
projekt Miejskiego Centrum Energii.
Zielone miasto to też mieszkańcy. Jak
włączacie katowiczan w zielone projekty?

Zgadza się. Zielone miasto to także
mieszkańcy, którzy dużo wiedzą o potrzebach swoich dzielnic, mieszkańcy którzy
sporo podróżują po świecie, z którego zawsze coś ciekawego mogą chcieć wdrożyć w Katowicach. Ale to także świadomość,
jak miasto wygląda i funkcjonuje. I nie incydentalnie. Myślę, że w Katowicach udało
się nam już spowodować taki pozytywny ferment, chęć do tego, aby myśleć o wizerunku
miasta, i ogromna w tym zasługa bardzo zaangażowanej społeczności lokalnej. Takiej,
która motywuje się wzajemnie do tego, by
było po prostu lepiej. To ogromna wartość,
kiedy ma się bardzo aktywne społeczeństwo,
które nie czeka na rozwiązania, ale samo
coś proponuje. Dostrzegamy dużą mobilizację mieszkańców na etapie składania wniosków do budżetu obywatelskiego oraz coraz

większą aktywność w procedurze głosowania i wskazywania pomysłów do realizacji.
Mieszkańcom naszego miasta bardzo zależy
na ładzie i porządku, dlatego sami zgłaszają
potrzebę zorganizowania akcji lub przyłączają się do inicjatywy „Sprzątamy dzielnice”
organizowanej przez Stowarzyszenie Wolnej Herbaty. Cieszy mnie, że w przestrzeni
naszego miasta są organizacje pozarządowe
stawiające sobie za cel dbałość o ochronę środowiska. Bardzo dobrze mieszkańcy przyjęli
rozwiązanie „wCOP drzewo”. Ta inicjatywa,
która zrodziła się przy okazji organizacji
szczytu klimatycznego w Katowicach, udowodniła, że mieszkańcy chcą zadbać jeszcze
bardziej o swoje otoczenie, i wskazali 600 lokalizacji dla nowych drzew.
Koordynował Pan z ramienia prezydenta
przygotowania do szczytu klimatycznego
w Katowicach. Jak możemy wykorzystać
doświadczenia ze szczytu w aplikowaniu
o Zieloną Stolicę?

Szczyt klimatyczny to było niezwykłe doświadczenie, które jest odpowiedzią na zachodzące zmiany klimatu i które obejmuje
bardzo wiele towarzyszących zagadnień.
Pokazaliśmy jako miasto, że do tego wydarzenia byliśmy przygotowani doskonale nie
tylko w sensie organizacyjnym, ale i merytorycznym – wiele kwestii będących przedmiotem dyskusji w innych krajach u nas udało
się już z sukcesem wprowadzić w życie. Temat niskiej emisji czy gospodarki leśnej to
kwestie, które nie zostały ściągnięte z półki.
To tematy, których efektami chwaliliśmy
się i które zachęciły świat, żeby przyjechać
do Katowic i zobaczyć, w jaki sposób z nimi
sobie radzimy od wielu już lat. Takim bardzo
pomocnym motorem dalszego naszego rozwoju z pewnością byłby tytuł Zielonej Stolicy
Europy. (RED)

POLITYKA PARKINGOWA

Przygotowania do zmiany zasad parkowania w Katowicach
W Katowicach zapowiadane zmiany w polityce parkingowej wchodzą w etap realizacji. Pierwszym elementem jest
uchwała porządkująca strefę płatnego
parkowania. Projekt uchwały w tym zakresie został opublikowany na Platformie
Konsultacji Społecznych, gdzie organizacje pożytku publicznego mogą przekazywać swoje uwagi. Następnie dokument
zaopiniują komisje rady miasta, a ostatecznie – najprawdopodobniej we wrześniu – projekt trafi na sesję rady miasta.

– Do Katowic w ciągu doby wjeżdża średnio 123 tys. pojazdów z rejestracjami miast
ościennych. Dlatego zdecydowaliśmy się
na budowę centrów przesiadkowych. Inwestycje mają zachęcić do wjazdu do centrum
miasta komunikacją miejską. W Zawodziu
czy też Brynowie budujemy po kilkaset miejsc

parkingowych, tak by kierowcy nie musieli
ich szukać w centrum. Na podstawie biletu
na tramwaj lub autobus będą mogli zaparkować bezpłatnie. Jednak zdajemy sobie sprawę,
że nie każdy zawsze może zrezygnować z podróży samochodem. W centrum naszego miasta działają urzędy, przychodnie – dlatego też
zmiany w zakresie strefy parkowania mają
pomóc wymusić rotację pojazdów – wyjaśnia Marcin Krupa, prezydent Katowic. Jednocześnie zgodnie z moją przedwyborczą
obietnicą pracujemy nad wdrożeniem karty
mieszkańca. Jej głównym celem jest premiowanie osób, które są zameldowane w Katowicach i właśnie tutaj odprowadzają podatki
– co jest bardzo ważne z punktu widzenia
budżetu miasta. Karta będzie zapewniała
m.in. tańsze parkowanie. Droższy parking
dla osób spoza Katowic, wraz z powstającymi

centrami przesiadkowymi, ma stanowić element polityki transportowej ukierunkowanej
na zachęcanie naszych gości do podróżowania do Katowic komunikacją publiczną – dodaje prezydent.
Uchwała jest pierwszym elementem zmian w polityce parkingowej Katowic. Główną zmianą jest podzielenie
strefy płatnego parkowania na dwie podstrefy: „Śródmieście” i „Ceglana-Wita Stwosza”. W pierwszej strefie opłaty pozostają
bez zmian, ponieważ najpierw przeprowadzony zostanie dialog techniczny. Określi
on wskaźniki i charakterystykę parkowania,
tak aby na nowo zaplanować strefy płatnego
parkowania oraz ukształtować nowy system opłat w Śródmieściu, z uwzględnieniem
ulg dla mieszkańców strefy i Katowic. Natomiast dla nowej podstrefy „Ceglana-Wita

Stwosza” w uchwale zaproponowano następujące stawki: za postój do godziny 3 zł,
za drugą rozpoczętą godzinę postoju 3,60 zł,
za trzecią – 3,90 zł, a za każdą kolejną 3 zł.
– W związku z przeprowadzoną przebudową układu drogowego ul. Ceglanej
i ul. Wita Stwosza utworzono w tym rejonie 308 miejsc parkingowych. Wprowadzenie w tym obszarze płatnego parkowania
ma na celu wymuszenie rotacji pojazdów, by
ułatwić znalezienie miejsca osobom odwiedzającym pobliskie szpitale i lokale usługowe
– mówi Roman Buła, naczelnik Wydziału
Budynków i Dróg. Ponadto uchwała doprecyzowuje kryteria przyznawania „karty przedsiębiorcy”, zmienia opłaty za jej wydanie z 180 zł
na 250 zł, a także zmniejsza ilość pojazdów z 50 do 30, jakie musi posiadać podmiot
oferujący usługi car-sharingu. (RED)
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76. TOUR DE POLOGNE - 4 VIII 2019

Kolarze zmierzą się w świątyni sprintu
Informacje – zmiany organizacji ruchu
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 dzielnicy Giszowiec.
Zapraszamy do śledzenia
informacji na stronach
www.tourdepologne.pl
FOT. TDP

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, pl. Wyzwolenia, ul.
Powstańców, ul. Kochanowskiego,
ul. Kopernika, ul. Sokolskiej, ul.
Moniuszki, ul. Dobrowolskiego,
ul. Szopienickiej, ul. Krawczyka, ul. Francuskiej, pl. Miarki,
ul. Szkolnej, ul. Pułaskiego, ul. Mikołowskiej, ul. Skargi, ul. Olimpijskiej, ul. 1 Maja, ul. Nałkowskiej,

Już 4 sierpnia 76. Tour de Pologne
UCI World Tour zawita do Katowic.
Zawodowy peleton pokona w mieście trzy rundy z metą przy katowickim Spodku. W tym roku Tour de Pologne rozgrywany jest pod hasłem
„Wyścig Pokoleń”.

To właśnie przez Tour de Pologne Katowice
zyskały miano „świątyni sprintu”. Ten odbywający się od wielu lat wyścig gromadzi
dziesiątki entuzjastów kolarstwa. Mieszkańcy,
przygotowując się do udziału w dopingu, angażują rodziny, znajomych i sąsiadów, nierzadko przebierają się, tworząc jednocześnie
barwną scenerię dla trwających zawodów.
W tym roku kolarze startujący w Tour
de Pologne będą mieli do pokonania ponad
tysiąc kilometrów. Tradycyjnie najszybszy
etapowy finisz rozegra się w Katowicach.
4 sierpnia kolarze wystartują z Tarnowskich
Gór, by po przejechaniu 153 kilometrów walczyć o zwycięstwo w al. Korfantego przy
Spodku. Właśnie tu osiągają największe prędkości, przekraczające 80 kilometrów na godzinę. Przed rokiem triumfował Niemiec
Pascal Ackermann, który na ostatnim okrążeniu wykręcił prędkość 105 km/h!
– Tour de Pologne w Katowicach gości
już po raz dziesiąty. Z każdym rokiem wyścig zyskuje na popularności i cieszy się coraz
większym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Dlatego zachęcam wszystkich do
rodzinnego i aktywnego dopingu na trasie.
Niech udekorowane i pełne kibiców ulice
uzupełniają sportową walkę najlepszych kolarzy z całego świata – mówi Marcin Krupa,
prezydent Katowic.
Tour de Pologne to więcej niż wydarzenie
sportowe. Nasz narodowy wyścig to nie tylko
najlepsi kolarze świata, ale także wspaniali kibice – to dla nich od kilku lat organizowany

jest konkurs na najlepszą grupę dopingująca
kolarzy. To właśnie dzięki kibicom w roku
2018 Katowice zostały zwycięzcą w konkursie
„Najpiękniejsze miasto Tour de Pologne” w kategorii Miasto Mety.
– Cieszę się bardzo, że ponownie będziemy świadkami wspaniałego
etapu z metą w Katowicach. Katowice od lat
są wypróbowanym partnerem Tour de Pologne. Zawsze możemy liczyć na przychylność władz i na perfekcyjną organizację.
Rundy i meta w Katowicach należą do najbardziej widowiskowych i emocjonujących w całym wyścigu. Zwycięzcy etapu z metą przy
Spodku przechodzą do historii jako najszybsi
kolarze w Tour de Pologne. Olbrzymim plusem Katowic są wspaniali kibice, którzy

żywiołowo dopingują kolarzy na trasie i tworzą atmosferę wielkiego kolarskiego święta –
powiedział Czesław Lang, dyrektor generalny
Lang Team.
W Katowicach odbędzie się także
Kinder+Sport Mini Tour de Pologne
– największe kolarskie wydarzenie dla
dzieci i młodzieży w Polsce. Mogą w nim
startować dziewczynki i chłopcy w wieku od
7 do 14 lat, wydarzenie podzielone jest na rowerową paradę dla najmłodszych oraz wyścigi dla nastoletnich. Udział w Kinder+Sport
Mini Tour de Pologne jest całkowicie bezpłatny. (RED)
Szczegóły na stronie
www.minitourdepologne.pl

12 października 1919 roku odbył się
zjazd założycielski Polskiego Komitetu
Olimpijskiego. Jego członkowie zebrali
się w Hotelu Francuskim w Krakowie,
aby ustalić zasady wysłania reprezentacji kraju na Igrzyska Olimpijskie w 1920
roku w Antwerpii. Pierwsze olimpijskie medale wywalczyli dla Polski kolarze torowi
podczas igrzysk w Paryżu w 1924 roku.
Również w kolejnych latach polscy kolarze mocno akcentowali swoją obecność
na igrzyskach. Na olimpijskim podium stawały takie symbole polskiego kolarstwa,
jak Ryszard Szurkowski, Czesław Lang czy
Rafał Majka.
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Raport z budowy basenów
80-metrową zjeżdżalnię i sauny. Dodatkowo – przy basenach powstają pełnowymiarowe hale sportowe, a obiekty
przy ul. Hallera i Kościuszki będą posiadać siłownie. – Decyzja prezydenta Marcina Krupy o budowie trzech
basenów oznacza, że większość
mieszkańców Katowic będzie mieć dostępną pływalnię w promieniu pięciu

FOT. S. RYBOK

Trwa budowa trzech basenów. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym można prężnie realizować
kolejne etapy inwestycji. Przypomnijmy – w każdej z trzech pływalni będziemy mieli do dyspozycji sześciotorowy basen o wymiarach 25 × 16
metrów, basen do nauki pływania, brodzik dla dzieci, trybuny na 115 miejsc,

kilometrów. Dzięki temu całe rodziny
będą mogły aktywnie spędzać czas
wolny, na czym nam zależy – mówi Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic.
Każdy z zaprojektowanych obiektów
będzie budynkiem parterowym, podpiwniczonym, wolnostojącym i będzie
zawierać foyer z punktem kawowym,
szatnie (240 szafek). Przy każdym

Inwestycja: 			
Lokalizacja: 			
Rozpoczęcie prac terenowych:
Termin ukończenia: 			
Koszt: 			

basenie pojawią się parkingi – 186
miejsc przy ul. Kościuszki, 95 miejsc
przy ul. Hallera, 94 miejsca na Ligocie. Dodatkowo zmieni się otoczenie
basenów – pojawią się nowe nasadzenia, stojaki dla rowerów oraz nowe
ławki i monitoring. Wszystkie baseny
będą w pełni dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych.

Basen wraz z halą sportową
ul. Hallera, ul. Konna w Burowiec
czerwiec 2017 r.
IV kw. 2019/I kw. 2020 r.
31,5 mln zł brutto.

FOT. S. RYBOK

Aktualnie zostały zakończone roboty żelbetowe i konstrukcja dachu. Cały czas trwają
montaż okien, a także przygotowania do wykonania elewacji. Wykonane zostały wylewki pod posadzki, w najbliższym czasie rozpocznie się układanie płytek. Równocześnie prowadzone są prace sanitarne i elektryczne. Wokół budynku rozpoczęto roboty
drogowe i parkingowe.

Inwestycja: 			
Lokalizacja: 			
Rozpoczęcie prac terenowych:
Termin ukończenia: 			
Koszt: 			

Basen wraz z halą sportową
ul. Kościuszki, ul. Zgrzebnioka, Brynów
czerwiec 2017 r.
IV kw. 2019/I kw. 2020 r.
31,7 mln zł brutto.

FOT. S. RYBOK

W obiekcie zakończono prace murowe oraz montaż fasad, a na ukończeniu są także prace
w podbaseniu. Trwa montaż warstw pokrycia dachu oraz wykonywana jest zewnętrzna sieć
wodno-kanalizacyjna. Na parterze prowadzone są prace związane z tynkowaniem ścian oraz
montaż ogrodzenia terenu. Na miejsce zostały dostarczone elementy zjeżdżalni.

Inwestycja:
Lokalizacja:
Rozpoczęcie prac terenowych:
Termin ukończenia:
Koszt:

Basen wraz z halą sportową
ul. Wczasowa, Ligota‑Zadole
sierpień 2017 r.
II kw. 2020 r.
34,2 mln zł brutto.

Aktualnie wykonano konstrukcję żelbetową pod nieckę pływacką oraz pod wannę SPA.
Ukończone są zejście do podbasenia, klatka schodowa zjeżdżalni do poziomu „zera” budynku.
Wykonano ściany żelbetowe wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi oraz termicznymi oraz
strop nad wentylatorownią. Trwają prace elektryczne.

www.katowice.eu
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Świetna zabawa
na tyrolce i relaks
w Zielonym Zakątku
Już we wrześniu, w ramach głosowania w VI edycji budżetu obywatelskiego,
mieszkańcy będą mogli wybrać najpotrzebniejsze i najciekawsze ich zdaniem
projekty do realizacji na przyszły rok budżetowy. Tymczasem w dzielnicach
co miesiąc pojawiają się nowe realizacje projektów wybranych w poprzednich
głosowaniach mieszkańców. Niektóre z nich prezentujemy na tej stronie.

FOT. M. KAUSHAVATSKI

FOT. M. KAUSHAVATSKI

W lipcu plac zabaw u zbiegu ulic Bielskiej i Goetla w Murckach wzbogacił się o jeszcze
jedną atrakcję – tyrolkę, która jest jedną z ulubionych form spędzania wolnego czasu
przez najmłodszych. Projekt został zgłoszony z myślą, iż każdy rodzaj ruchu fizycznego na powietrzu wpływa korzystnie na rozwój dzieci i młodzieży, a potwierdzili to sami
mieszkańcy, którzy na ten pomysł oddali 478 głosów. Koszt takiej instalacji wyniósł
niecałe 23 tysiące złotych.

Jeśli chodzi o spędzanie czasu na
świeżym powietrzu, przyczyni się do
tego z pewnością powstały właśnie
wybieg dla psów na os. Witosa. Celem
projektu zgłoszonego do budżetu
obywatelskiego 2018 było stworzenie
przyjaznego i bezpiecznego miejsca
na ogrodzonej przestrzeni, gdzie psy
będą mogły swobodnie biegać, bawić
się i rozładowywać swoją energię. Na
terenie wybiegu znajdują się kosze,
specjalne kosze na odchody i ławki.
Warto nadmienić, że w tegorocznej
edycji BO zgłoszono aż 13 projektów
dotyczących wybudowania nowych
miejsc zabaw dla czworonogów. Ostateczny wynik weryfikacji merytorycznej wniosków do VI edycji poznamy
już 19 sierpnia.

Z kolei w parku Zielony Zakątek
w rejonie ulic Biniszkiewicza, Le Ronda, Wiertniczej i Styczniowej powstał
właśnie nowy miniogród sensoryczny.
To kolejny projekt zrealizowany
w ramach budżetu obywatelskiego
w tym miejscu, w poprzednich latach
wykonano tam m.in. siłownię pod
chmurką, boisko do koszykówki,
postawiono stół do ping-ponga.
Mieszkańcy Dąbrówki Małej będą
mogli się cieszyć nowym miejscem
charakteryzującym się pachnącymi
drzewami, krzewami, kwiatami, ziołami i trawami oddziałującymi na zmysł
węchu, słuchu, dotyku, smaku. Rośliny zostały dobrane tak, aby przyciągnęły również owady zapylające.
Projekt „Pachnący Zielony Zakątek
– miniogród sensoryczny” był jednym
z trzech, jakie w zeszłym roku zostały
wybrane do realizacji
w tej dzielnicy.

FOT. M. KAUSHAVATSKI

W Piotrowicach-Ochojcu do użytku oddano także inną inwestycję związaną z ruchem
najmłodszych i nie tylko. Boiska do siatkówki i koszykówki przy Gimnazjum nr 19
im. Henryka Sławika w Katowicach przeszły kompleksowy remont. Wyłożono je nawierzchnią poliuretanową i przeprowadzono niezbędne prace związane z poprawą
funkcjonalności boisk, a do października będą wykonywane nasadzenia zastępcze za
roślinność, która została wycięta podczas prac.

W ramach realizacji zadań z czwartej edycji BO dokończono również modernizację
placu zabaw przy skwerze Natalii Piekarskiej-Ponety. W ramach tego projektu dokonano likwidacji części urządzeń zabawowych i nawierzchni bezpiecznej piaskowej,
a w zamian wykonano nową nawierzchnię bezpieczną syntetyczną (poliuretanową)
wraz z obrzeżem, stworzono nowe trawniki na terenach po zlikwidowanej nawierzchni
piaskowej czy wykonano piłkochwyty wokół boiska do siatkówki – co wiązało się
również z przesadzeniem jednego z drzew. Na wybrany przez mieszkańców Murcek
projekt przeznaczono 167 tysięcy złotych.
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CHARYTATYWNA WYPRAWA NA ISLANDIĘ

W momencie gdy to wydanie gazety
trafi do rąk mieszkańców Katowic, rodzina Sobczaków będzie już na finiszu
swojej wyprawy. Przemierzą odległe
zakątki Islandii, zmagając z wiatrem,
chłodem i własnymi słabościami. A jak
do tego doszło? Wszystko za sprawą
Dariusza Sobczaka, który pociągnął
całą swoją rodzinę, by wspólnie zrobić
coś dobrego.
Do swoich bagażów spakowali ciepłe
kurtki, rękawiczki i odpowiednie śpiwory.
To nie jest typowy ekwipunek, który bierze
się ze sobą na urlop w samym środku lata. No
chyba, że jest się rodziną Sobczaków, a celem
jest Islandia, która znajduje się nieco poniżej
koła podbiegunowego.
Tutaj każdy ma swoje zadanie. Pani Zofia jest logistykiem wyprawy, to ona będzie
czuwała nad jej powodzeniem. Kolejne kilometry na rowerach przemierzać będzie pan
Dariusz na swoim handbike’u (jest to rower
przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
napędzany siłami rąk) wraz z synami – Marcinem i Michałem. Słowo „wyprawa” nie
jest tutaj użyte bezpodstawnie. Trudno mówić o wakacjach, gdy w planach jest do pokonania ponad 500 km i to w niesprzyjających
warunkach terenowych i atmosferycznych.
Ale jak zgodnie potwierdzają Sobczakowie
– to w żadnym wypadku nie przeszkadza,
wręcz zachęca do dalszego działania.
– Wyprawa jest trudna pod względem
logistycznym. Klimat zdecydowanie różni
się od tego, który mamy tutaj w Polsce. 3, 4
stopnie powyżej zera dają nam przy silnym
wietrze temperaturę odczuwalną na minusie. Musimy przygotować odpowiednie ubrania, zabieramy ze sobą te, z których zimą
korzystamy podczas jazdy na nartach. Jeśli
chodzi o sam sukces wyprawy, to pogoda
może stanowić dla nas duże wyzwanie. Przy

FOT. GRUPA PIETRZAK

Bariery są tylko w naszych głowach

Rodzica Sobczaków w Islandii

wietrze powyżej 100 km/h na godzinę nie da
się jechać na rowerze, a czekanie to dla nas
strata czasu. Jesteśmy jednak pozytywnie nastawieni – tłumaczy Dariusz Sobczak.
Plan jest taki, by dojechać ze wschodniego do zachodniego wybrzeża. A wszystko
zaczęło się niepozornie. Gdy dwa lata
temu rodzina Sobczaków zwiedzała
Islandię, zobaczyła dwóch rowerzystów, którzy w zimowych warunkach przemierzali
kraj. Wówczas w ich głowach zaświeciła się
lampka, że to przecież świetny pomysł.
– My mieliśmy plan, a firma Renault
Pietrzak – partner naszej wyprawy – dodała wartość dodaną. Chodzi o 50 tys. zł,

które powędrują do dzieciaków z Centrum
Opiekuńczo-Wychowawczego „Wzrastanie”.
Dzięki tym funduszom zostanie zorganizowane zimowisko. To ważne, by pokazać dzieciakom, że można żyć inaczej i warto spełniać
marzenia. Podróże zmieniają nastawienie, a każda cegiełka, którą możną dołożyć
na szczytny cel, jest warta wysiłku – mówią
zgodnie Sobczakowie.
Chodzi o towarzyszącą wyprawie zbiórkę
kilometrów w aplikacji endomondo. Do pokonania było 500 tys. kilometrów, które
udało się zebrać w ciągu ośmiu dni!
– Byliśmy zaskoczeni, że tyle osób wzięło
udział w naszej akcji. Gdy usłyszałem, że nasi

SZLUKNIJ SIĘ Z KOKOTKA

Zdroje uliczne z „kranówką katowicką”
Katowice montują zdroje uliczne, z których można napić się wody z sieci. To kolejny element kampanii „Kranówka katowicka – szluknij sie z kokotka”.

Jedno z takich poidełek Zakład Zieleni Miejskiej zamontował już przy placu Miarki, kolejne stanie przy tężni solankowej w parku
Zadole. Przypomnijmy, że w Katowicach istnieje już pięć zdrojów ulicznych: cztery przy
ul. Mariackiej i jeden w parku Budnioka.
– Z jednej strony odpowiadamy na głosy
mieszkańców, którzy czekają na takie rozwiązania. Z drugiej kontynuujemy naszą kampanię „Kranówki katowickiej” i zachęcamy,
żeby pić wodę z kranu. To rozwiązanie ekologiczne i zdrowe, a przy tym proste i tanie
– mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Zdroje uliczne to urządzenia sezonowe.
Woda jest w nich odkręcana na wiosnę i zakręcana późną jesienią. Katowickie Wodociągi raz w miesiącu pobierają z nich wodę do
badania. W ramach umowy z miastem czyszczą też źródełka na ul. Mariackiej. W okresie
od kwietnia do października zdroje są myte
cztery razy w tygodniu, a w okresie od listopada do marca dwa razy w tygodniu.
Poidełka to urządzenia do czerpania
wody pitnej prosto z sieci wodociągowej.
Katowicki Urząd Miasta i Katowickie Wodociągi od marca tego roku hasłem „Szluknij
sie z kokotka” przekonują mieszkańców, żeby
pić wodę prosto z kranu. Najpierw w obydwu
instytucjach zrezygnowano z wody w butelkach plastikowych i z dystrybutorów na wodę.

Pierwsze poidełka dla mieszkańców zostały
zamontowane w Biurze Obsługi Mieszkańców przy Rynku 1 i w Biurze Obsługi Klientów Katowickich Wodociągów. Wodę z kranu
piją też podczas sesji katowiccy radni.
Kranówkę serwuje w Katowicach coraz
więcej kawiarni, restauracji czy sklepów,
które zdecydowały się dołączyć do kampanii. Można je rozpoznać po charakterystycznej naklejce z logo „Kranówki katowickiej”.
Swoich pracowników lub gości zachęcają do
picia wody z kranu firmy prywatne i hotel w centrum Katowic. A przez całe wakacje,
co piątek i sobotę, na rynku w Katowicach
można się napić wody gazowanej z oryginalnego saturatora, podłączonego do sieci wodociągowej. (RED)

obserwatorzy mają w ciągu dwóch miesięcy
przebyć 500 tys. km, pomyślałem, że jest to
trudne do zrealizowania. Ale zbiórka zakrojona na dwa miesiące zakończyła się sukcesem
po ośmiu dniach – mówi z uśmiechem pan
Dariusz. – Potem z podjętych przez nas kroków zrobiła się wielka impreza, która przerosła nasze oczekiwania. A to wszystko jest
bardzo motywujące, wiemy, że możemy liczyć
na innych. Cieszymy się, że nastąpiło tak spore
poruszenie sportowców – dodaje jego żona.
Zbiórka pieniędzy i pokonanie kilometrów to tylko jeden z celów, jakie stawia przed
sobą pan Dariusz. Ważna jest dla niego również promocja sportu wśród osób niepełnosprawnych. Sam porusza się na wózku
inwalidzkim, ale jak dodaje, w żaden sposób nie przeszkadza mu to w realizowaniu
sportowych marzeń. Żegluje, nurkuje i jeździ
na nartach. Rowerem przemierza góry, a jego
wielką pasją jest także gra w ping-ponga.
– Bariery są tylko w naszych głowach.
Mam nadzieję, że zainspiruję innych do
sportowego działania. Nie trzeba od razu
szykować ogromnej wyprawy, wystarczy
zacząć od mniejszych kroków – dodaje Dariusz Sobczak.
W planach są już kolejne pomysły, których
jednak nie chcą zdradzać. – Skoro się udało
zebrać tyle kilometrów, w tak krótkim czasie,
to teraz i my musimy stanąć na wysokości zadania. I dojechać – śmieje się pani Zofia.
Wyprawie na Islandię będzie towarzyszyć także ekipa filmowa. Za obiektywem
aparatu i sterami dronu staną dwaj znakomici artyści – Wojciech Radwański (znany
jako Ra2nski) oraz Filip Blank. Film będzie
gotowy jesienią tego roku.
ALEKSANDRA WOLCZYŃSKA-ZMEŁTY

Więcej o wyprawie można przeczytać na:
roweremprzezislandie.pl

6456
naprawionych usterek
w Katowicach!
Katowice uruchomiły aplikację
Naprawmyto.pl w połowie
kwietnia 2018 roku, jako element projektu KATOobywatel.
Aplikacja służy do mapowania
usterek w mieście. Mieszkańcy
zaznaczają „alert” na mapie,
opisują go i dodają zdjęcie.
Miejskie służby rozwiązują
zgłoszone problemy tak szybko,
jak to możliwe.
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KATOWICE W SKRÓCIE
25 sierpnia o godzinie 15.00. Pamiętajcie, aby
na miejsce przybyć wcześniej w celu potwierdzenia udziału w grze.
Pamiętaj, że osoby poniżej 14 roku życia
mogą brać udział w grze tylko pod opieką
dorosłych, a samodzielny udział w grze dla
młodzieży od 14 do 18 roku życia dozwolony jest za okazaniem podpisanej zgody
prawnego opiekuna.
Dla uczestników przewidziano nagrody.
Najlepsze zespoły otrzymają zestawy
oferujące zabawę na długie godziny, m.in.
gry planszowe, gadżety elektroniczne
i sportowe, ze śląskim dizajnem i inne
niespodzianki!
Regulamin, wzór oświadczeń dla opiekunów osób niepełnoletnich, wszystkie
komunikaty i dodatkowe informacje potrzebne do uczestnictwa w grze miejskiej
z budżetem obywatelskim zostaną opublikowane na stronie www.bo.katowice.eu
w dziale „Aktualności”.

Termin składania ofert: do 8 sierpnia 2019 r.

Serdecznie zachęcamy do udziału w procedurze naboru.

Pomoc dla mieszkańców
FOT S. RYBOK

Nowy wiceprezydent
Katowice to nie tylko Miasto Muzyki. Poza
czymś dla ducha nie zapominamy
także o czymś dla ciała. Właśnie dlatego motywem przewodnim zbliżającej się gry miejskiej promującej budżet obywatelski będzie
sport. Fani piłki nożnej, hokeja na lodzie czy
nawet rozgrywek e-sportowych będą mogli
poczuć, że są we właściwym miejscu. Trasa
tegorocznej gry miejskiej prowadzić będzie
szlakiem wyznaczonym nie tylko przez miejsca, które zmieniły się dzięki realizacjom zadań z budżetu obywatelskiego, ale także przez
te, które powiązane są ze sportowym życiem
Katowic.
Gra miejska to rozgrywka, w której wykorzystywane są elementy przestrzeni miejskiej. Aby więc dotrzeć do mety, będziemy
się przemieszczać, chodząc, biegając i wykorzystując wszelkie możliwe pojazdy poza samochodami: hulajnogi, deskorolki i rowery,
ale też rowery miejskie oraz komunikację
autobusową i tramwajową. Wszystko po to,
aby znajdować kolejne punkty na mapie, wykonywać wyznaczone tam zadania i dotrzeć
na metę gry – ta zostanie wyjawiona na starcie. Tutaj liczą się czas i precyzja, ale nie zapominamy o dobrej zabawie.
Zasady są proste – zbierzcie zespół składający się z od 2 do 5 osób, którym niestraszne są podróże. Im więcej osób z dobrą
orientacją w terenie, niezłą kondycją, pokładami kreatywności i wiedzą sportową,
tym lepiej! Jeśli lubicie rozwiązywać zagadki logiczne, a dodatkowo wiecie, gdzie ze
środków budżetu obywatelskiego powstało
sztuczne lodowisko, oraz umiecie rozszyfrować skrót IEM, to jesteście bliżej celu. Ta wiedza da wam przewagę w naszej rozgrywce.
Zarejestrujcie swoją grupę na specjalnie
przeznaczonej do tego stronie na portalu Evenea i stawcie się wspólnie na punkcie startowym gry na katowickim rynku w niedzielę

w Referacie Ochrony Środowiska w Wydziale
Kształtowania Środowiska.
Naszym pracownikom oferujemy stabilne zatrudnienie, kwartalne uznaniowe
premie motywacyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. trzynastka, nagrody
jubileuszowe, ruchomy czas pracy, lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji
publicznej, dofinansowanie wypoczynku,
biletów do kina, teatru oraz zajęć sportowych, możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej,
możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, możliwość
uczestnictwa w realizacji zaawansowanych
projektów oraz rozwój umiejętności poprzez
udział w szkoleniach i kursach.
Pełna treść ogłoszenia dostępna
jest w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Katowice w zakładce „Ogłoszenia i Aktualności”.

W lipcu prezydent Marcin Krupa powołał
Jerzego Woźniaka na stanowisko wiceprezydenta Katowic. Jerzy Woźniak odpowiada
m.in. za Wydział Polityki Społecznej
(który z kolei nadzoruje działalność katowickiego MOPS), nowo powstały Wydział
Uprawnień Komunikacyjnych czy też Wydział Administracyjny. Wiceprezydent jest
absolwentem Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania podmiotami prawa
handlowego oraz pełnienia w nich funkcji
nadzorczych. Prywatnie mąż Doroty i ojciec
Mikołaja.

Pracuj w urzędzie
Prezydent Miasta Katowice poszukuje kandydata na stanowisko głównego specjalisty

W Centrum Poradnictwa Specjalistycznego,
Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Katowicach mieszkańcy Katowic mogą bezpłatnie skorzystać z takich form pomocy jak: wsparcie
psychologiczne i pedagogiczne mediacje oraz
psychoterapia indywidualna, par i rodzin.
Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne
obejmuje diagnozowanie problemów osób/
rodzin, ich zasobów i barier oraz udzielanie
specjalistycznego wsparcia, pomocy psychologicznej i pedagogicznej. W ramach udzielanej
pomocy prowadzona jest także psychoedukacja. Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne
ma na celu wzmocnienie poczucia odpowiedzialności osób, w szczególności rodziców
za własną sytuację życiową, adekwatne spostrzeganie swoich problemów, a także zmianę
stylu wychowania dzieci i zwrócenie uwagi
na ich indywidualne potrzeby, dostarczanie
wiedzy na temat prawidłowego wypełniania
obowiązków rodziców.
Mediacje są metodą rozwiązywania
sporów, w której mediator pomaga stronom w osiągnięciu wspólnie akceptowalnego porozumienia. Mediacje w sprawach
rozwodowych i separacyjnych polegają
na uzgadnianiu sposobów uczestnictwa rodziców w życiu dzieci po rozstaniu rodziców, natomiast mediacje rodzinne dotyczą
rozwiązywania konfliktów pomiędzy członkami rodziny.
Psychoterapia indywidualna, rodzin i par
zakłada możliwość zmian w obrębie sposobu tworzenia relacji z innymi ludźmi,
postrzegania samego siebie, radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami, kryzysami
osobistymi i związanymi z nimi emocjami.
Jak uzyskać pomoc?

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać
się do odpowiedniego Terenowego Punktu
Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Katowicach lub
bezpośrednio do Centrum Poradnictwa

Specjalistycznego, Metodyki i Strategii
po wcześniejszym umówieniu terminu.

Więcej informacji można uzyskać w:
Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii
Katowice, ul. Morcinka 19a
tel. 32 250 50 16, tel. komórkowy: 572 333 750
e-mail: cps@mops.katowice.pl

Program „500 plus”
i „Dobry start dla ucznia”
Do 24 lipca Katowice wypłaciły już 4200
rodzinom świadczenie wychowawcze „500
plus” i 6300 rodzinom świadczenie „Dobry start dla ucznia”, czyli „300+”. W sumie
wpłynęło 21 tys. wniosków o świadczenie
„500+” i 12,3 tys. wniosków o świadczenie
„300+”. Duża popularność projektów, o czym
świadczą tak szybkie zgłoszenia, pokazuje,
że te pieniądze są potrzebne rodzinom.
Dlatego od pierwszego dnia przyjmowania
wniosków przelewamy środki dla katowickich rodzin. Szacujemy, że łącznie w Katowicach wpłynie 24 tysiące wniosków w ramach
„500 plus” i 19,5 tysięcy wniosków w ramach
„Dobry start dla ucznia”. Jak złożyć wniosek?
On-line za pośrednictwem portalu www.
empatia.mpips.gov.pl lub bankowości elektronicznej. Wniosek można złożyć w sposób
tradycyjny od 1 sierpnia w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Katowicach drogą pocztową lub osobiście w terenowych punktach
pomocy społecznej w Katowicach.

Beata Białowąs w zarządzie
Województwa Śląskiego
Beata Białowąs, katowicka radna, pod koniec
czerwca została członkiem zarządu Województwa Śląskiego. Zastąpiła na stanowisku
Michała Wosia, który został mianowany ministrem w Kancelarii Premiera. Byłej już radnej
serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów.

Zaprzysiężono nowego
radnego
FOT S. RYBOK

FOT. CUDOTWÓRNIA EVENTS

Gra miejska z budżetem
obywatelskim po raz kolejny
w Katowicach!

25 lipca, podczas sesji Rady Miasta Katowice,
na radnego miasta Katowice zaprzysiężony
został Bartosz Wydra. W wyborach samorządowych kandydował z listy PiS w okręgu
nr 2 (Dąbrówka Mała, Szopienice-Burowiec,
Janów-Nikiszowiec, Giszowiec, Murcki).
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REKORDOWE OPADY

Walka ze skutkami ulewy w Katowicach
Zalane piwnice, rozlewiska na niektórych
drogach, podtopione samochody — to bilans potężnej nawałnicy, która 27 lipca
przeszła przez część Katowic.

— Stacja meteorologiczna w Katowicach Muchowcu zanotowała opad o wysokości prawie
84 litrów na metr kwadratowy! Tym samym
został pobity dotychczasowy rekord dobowej
sumy opadów z 1972 roku wynoszący 81,6
litrów.
Najbardziej szokujące jest to, że aż 74 litry spadły w ciągu zaledwie jednej godziny!
Tak silnego opadu w Katowicach jeszcze nigdy nie było, odkąd prowadzi się pomiary
hydrologiczne – napisał Facebooku Damian
Dąbrowski, meteorolog, który opracowuje
prognozy pogody na profilu „Prognoza pogody Damian Dąbrowski”. O skali opadów
świadczy fakt, że na wysokości oczyszczalni
ścieków Gigablok poziom Rawy podniósł
się w ciągu kilkudziesięciu minut aż do 4 metrów, a z reguły utrzymuje się na poziomie
ok. 60—70 cm. Dzięki temu, że w ostatnich
latach Rawa była regulowana, a jej koryto

czyszczone poziom wody po ulewie bardzo
szybko opadł.
— Do likwidowania skutków nawałnicy
błyskawicznie przystąpiły zarówno służby
miejskie koordynowane przez Miejskie Centrum Ratownictwa, jak i strażacy z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży
Pożarnych z Katowic i sąsiednich miast.
Dzięki ciężkiej, całodobowej pracy setek ludzi
już w dniu ulewy udało się zlikwidować niektóre rozlewiska, wypompować wodę z wielu
zalanych piwnic, zapewnić przejezdność
większości dróg czy też oczyścić ulice - podkreśla prezydent Marcin Krupa, który przerwał urlop, by na miejscu nadzorować pracę
miejskich służb. – Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w walkę ze skutkami
nawałnicy za sprawne działania, a także
mieszkańcom Katowic za duże zrozumienie dla licznych utrudnień, które powstały
na skutek nawałnicy.
— Od stycznia 2017 roku wyczyściliśmy gruntownie aż 90 km kanalizacji deszczowej. Jednak nawet regularnie

utrzymywane i serwisowane systemy kanalizacyjne dużych miast nie są w stanie przyjąć
tak dużej ilości wody w tak krótkim czasie.
Gwałtowne opady i silny wiatr sprawiają,
że spływająca woda zbiera liście, gałązki,
ziemię, które błyskawicznie mogą zatykać
studzienki kanalizacyjne – mówi Stanisław Krusz, prezes Katowickich Wodociągów. Niestety wskutek zmian klimatycznych

do takich anomalii pogodowych dochodzi coraz częściej. Tylko w ostatnich tygodniach podobne sytuacje miały miejsce
m.in. w Warszawie, Łodzi i Gdyni, gdzie
doszło do podtopień na skutek gwałtownych
opadów deszczu. Aby łagodzić konsekwencje
tego typu wydarzeń w przyszłości, w Katowicach realizowany jest projekt budowy 11 podziemnych zbiorników retencyjnych. Pierwszy
ze zbiorników o objętości 1540 metrów sześciennych został oddany do użytku w maju
tego roku przy ul. Tyskiej w Piotrowicach.
Budowa zbiorników jest elementem większego, wartego prawie 64 mln zł, projektu
realizowanego przez Katowicką Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną. Celem
przedsięwzięcia jest uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie
Miasta Katowice oraz retencjonowanie tych
wód w celu ich ponownego wykorzystania —
np. do podlewania zieleni miejskiej. Projekt
obejmuje również budowę, przebudowę oraz
remont łącznie ponad 7 km sieci kanalizacji
deszczowej. (RED)

KAMIENICA WYPIĘKNIAŁA
FOT. S. RYBOK

Blask odzyskała kamienica przy ul. Młyńskiej 5 z przełomu XIX i XX wieku. W budynku urodziła się katowicka noblistka
– Maria Goeppert-Meyer. Zakres prac
współfinansowanych przez miasto
obejmował między innymi remont elewacji od strony ulicy wraz z wymianą
pokrycia dachowego oraz ocieplenia
elewacji od strony podwórza, a także
wymianę konstrukcji balkonów, izolację ścian fundamentowych w poziomie
terenu. W ramach przeprowadzonych
prac wykonano też remont i odtworzenie prefabrykowanych elementów dekoracyjnych, licowanie tynków elewacji
frontowej, docieplenie pracowni plastycznych zlokalizowanych na kondygnacji
strychu i malowanie klatek schodowych
oraz remont drzwi klatki frontowej. (RED)

SEZONOWY OGRÓDEK

Pokój z klimatem Francji na katowickim rynku
Na rynek w Katowicach wrócił „Pokój z klimatem”. To sezonowy ogródek
kieszonkowy z widokiem na „Rawę”.

Pokój z klimatem zadebiutował rok temu,
jako element przygotowań miasta do szczytu
klimatycznego COP24. Powstał we wnęce
między dawnym Muzeum Śląskim a ścianą
sąsiedniego budynku, w miejscu, gdzie Rawa
wpływa pod płytę rynku. Tym razem powraca w nowej, polsko-francuskiej odsłonie.
— To część projektu polsko-francuskiego,

który realizujemy wspólnie z miastem partnerskim Katowic Saint‑Etienne. Chcieliśmy
tu przemycić francuskie akcenty, jak specjalny gatunek winorośli, który swoją nazwę
Marechal Foch wziął od francuskiego marszałka i absolwenta szkoły w Saint-Etienne
– mówi Magdalena Biela, zastępca dyrektora
Zakładu Zieleni Miejskiej. Będą też: polsko-francuskie nazwy roślin i głośnik, z którego
popłynie przywitanie, nagrane przez partnerów projektu z Francji.

Zieleń ma oddziaływać na wszystkie
zmysły. Tradycyjnie w „pokoju z klimatem”
można podpatrzeć nowe trendy w ogrodnictwie: zioła, takie jak szałwia czy bazylia,
sąsiadują tu z warzywami – burakami ćwikłowymi i jarmużem. Oczy cieszą kwiaty:
aksamitka, smagliczka czy kleome ciernista.
Jest też buk, nawiązujący do rezerwatu bukowego w Murckach i dowód na to, że w takiej
formie możemy go hodować nawet na balkonie. Balustradę spowija wilec.

Gatunki dobrano do trudnego klimatu
miasta, są odporne na wysokie temperatury i wytrzymają silny deszcz. Aranżację
uzupełniają meble z lawy wulkanicznej: dwa
fotele i bujak. Nowością są drewniane schody,
oparte o ścianę budynku, na których można
przysiąść.
Większość roślin użytych w aranżacji
„pokoju z klimatem” została wyhodowana
przez dział ogrodnictwa Zakładu Zieleni
Miejskiej. (RED)
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE

Spółka motywuje wybór Katowic na swoje
biuro ostatnim rozwojem miasta w branży nowych technologii oraz w zakresie pozyskiwania
inwestycji. – Katowice to jeden z najszybciej rozwijających się europejskich ośrodków technologicznych, któremu ostatnio przyznano pierwsze
miejsce w rankingu Polskich Miast Przyszłości
na 2019/2020 w zakresie przyciągania inwestycji
zagranicznych fDi Magazine – podaje PubNub.

Drugim podmiotem, który w ostatnim
czasie trafił na listę inwestorów działających w Katowicach, jest RSM Poland. To
spółka będąca częścią międzynarodowej korporacji RSM zatrudniającej 41 tys. specjalistów w 750 biurach na terenie 116 państw.
Zakres jej usług obejmuje audyt, outsourcing
rachunkowości, dokumentacje kadrowo-płacowe i raportowanie oraz doradztwo
prawne i transakcyjne.
Do Katowic firma weszła poprzez przejęcie jednego z lokalnych biur rachunkowości, którego zespół będzie systematycznie
powiększać. W przyszłości RSM może potrzebować doradców podatkowych, biegłych
rewidentów, księgowych, specjalistów z zakresu kadr i płac, prawników czy konsultantów IT.
– Dzięki włączeniu firmy Denzel Polska w struktury RSM Poland będziemy
bliżej naszych klientów ze Śląska, wykorzystamy także synergię i szanse, jakie pojawiają się na terenie Katowic oraz całej
Polski. Jesteśmy przekonani, że połączenie

Wizualizacja terminalu B w Katowice Airport

sił, wiedzy i doświadczenia specjalistów RSM
Poland oraz Denzel Polska, a także znaczące
zwiększenie zatrudnienia w katowickim
biurze dodatkowo wzmocni naszą obecność
na rynku, co z kolei zaowocuje nowymi możliwościami zarówno dla naszych klientów,
jak i obecnych i przyszłych pracowników –
powiedział Bartosz Miłaszewski, partner zarządzający w RSM Poland.
Wejście do Katowic obu przedsiębiorstw, szybko rozwijających się firm zarówno w branży IT, jak i finansowej, to
przyczynek do dalszego rozwoju rynku pracy
oraz zwiększania konkurencyjności wśród lokalnych przedsiębiorstw branżowych.
Jak przyznaje przedstawiciel magistratu i osoba odpowiedzialna za współpracę z inwestorami, informacja o rozpoczęciu
działalności w Katowicach dwóch kolejnych
firm – technologicznej i z sektora usług biznesowych to odzwierciedlenie pozycji i aktualnych starań miasta w kontekście obsługi
inwestorów. – Z jednej strony umacniamy pozycję jednego z pięciu liderów sektora BPO/
SSC w Polsce, z drugiej intensyfikujemy nasze działania nakierowane na przyciągnięcie
firm rozwijających najnowsze technologie nie
tylko w branży IT/ICT. Zależy nam na wizerunku miasta przyjaznego sektorowi nowoczesnych usług biznesowych. Poprzemysłowe
dziedzictwo, dogodna infrastruktura, a przede
wszystkim potencjał intelektualny to czynniki
przyciągające firmy najnowszych technologii. Oparcie fundamentów miasta na takich
filarach oraz inkubowanie i sieciowanie środowiska start-upów wydaje się kierunkiem
racjonalnym i przystającym do aktualnych
trendów – podsumował Mariusz Jankowski,

ogólnodostępna restauracja z widokiem
na płytę lotniska. Projekt zakłada także
budowę nowej bagażowni oraz trzech zewnętrznych klatek schodowych ułatwiających dostanie się do samolotów.
Roboty budowlane potrwają do końca
pierwszej połowy 2021 r. W ich trakcie planowane są przerwy w działaniu terminalu
pasażerskiego B. Wstępny harmonogram zakłada, że do 31 sierpnia 2020 r. podstawowe
funkcjonalności związane z odprawą, kontrolą bezpieczeństwa i boardingiem pasażerów będą dostępne. Koszt prac to 77,4 mln
zł netto.

Echo przyciąga najemców

Face2Face Business Campus
FOT. KATOWICE AIRPORT

W ostatnich tygodniach w mieście swoje
biura otworzyły dwie międzynarodowe firmy.
Pierwsza to technologiczna spółka z San Francisco, drugi z inwestorów jest globalnym
przedsiębiorstwem działającym w branży
usług finansowych. Oba podmioty kompletują już swoje zespoły.
Firma z San Francisco to PubNub, założona w 2010 r. i wywodząca się z Doliny Krzemowej. Jej działalność skupia się
na przetwarzaniu i dostarczaniu danych dla
aplikacji wykorzystujących je w czasie rzeczywistym – na czatach internetowych, w grach
wieloosobowych w sieci, wynikach sportowych, na mapach online obrazujących
położenie pojazdów oraz w obszarze tzw.
internetu rzeczy (IoT). Spółka rozpoczynała
jako start-up, a za jej wsparcie finansowe odpowiadały m.in. Cisco Investments, Bosch,
Ericsson i Hewlett Packard Enterprise.
Firma właśnie rozpoczęła podbój Europy
poprzez otwarcie biur w Londynie i Katowicach. W stolicy Wielkiej Brytanii PubNub rozwija oddział związany ze sprzedażą
usług i wsparciem biznesu. Z kolei w stolicy województwa śląskiego powstał zespół
inżynierów, który odpowiada za tworzenie oprogramowania i produktów spółki.
– Zamierzamy rozwijać nasz oddział we
współpracy z wieloma utalentowanymi specjalistami, zarówno z Katowic, jak i całego
regionu – mówi Todd Greene, chief executive officer i współzałożyciel PubNub. Oferty
pracy można znaleźć na stronie internetowej firmy.

FOT. ECHO INVESTMENT

Katowice pozyskały dwóch
zagranicznych inwestorów

naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów
Urzędu Miasta Katowice.

Więcej miejsca
w Katowice Airport
We wrześniu br. ma ruszyć przebudowa i rozbudowa terminalu B w Katowice
Airport. Z obiektu na co dzień korzystają pasażerowie wylatujący do krajów należących
do strefy Schengen.
Dzięki inwestycji polepszy się jakość
obsługi podróżnych, a zwiększona przepustowość lotniska z 6 do 8 mln osób rocznie
pozwoli w przyszłości na rozszerzenie siatki
połączeń i przyciągnięcie kolejnych linii lotniczych. To – z korzyścią dla pasażerów – powinno przełożyć się na większą konkurencję
między przewoźnikami i niższe ceny.
Jak podają władze portu, powierzchnia
użytkowa budynku zwiększy się o 40 proc.
(do 17,2 tys. m²), a kubatura o 35 proc. (do
120,3 tys. m³). Obiekt zostanie nie tylko
powiększony, czeka go bowiem także wymiana i przebudowa wnętrza. Od strony
parkingów powstanie nowa elewacja, która
architektonicznie będzie spójna z wyglądem
terminali pasażerskich A i C.
Strefa stanowisk kontroli biletowo-bagażowej i strefa kontroli bezpieczeństwa znajdą
się na dwóch różnych poziomach, wzrośnie
również ich liczba. Na dwóch stanowiskach
będzie też można dokonać samodzielnej odprawy biletowej i samodzielnie nadać bagaż
rejestrowany. Komunikację pomiędzy parterem a pierwszym piętrem zapewnią ruchome chodniki. W hali odlotów powstanie
powiększony salon obsługi biznesowej oraz

Budowa pierwszego etapu Face2Face Business Campus wchodzi w fazę montażu elewacji i wykończenia wnętrz. Biurowiec
osiągnął docelową wysokość 7 kondygnacji, a 93 proc. jego powierzchni jest już wynajęte lub na zaawansowanym poziomie
negocjacji z potencjalnymi najemcami. Inwestycja powstaje u zbiegu ulic Chorzowskiej i Grundmanna. – Szybka komercjalizacja
pierwszego biurowca i duże zainteresowanie
najemców wynajmem w drugim budynku
potwierdzają potencjał biznesowy Katowic, a także dobrą markę Echo Investment
oraz świetną lokalizację i jakość projektu –
powiedział Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych Echo Investment. Wysoki popyt
na powierzchnie w obiekcie przekonał firmę
do przyspieszenia prac nad drugim etapem,
czyli 15-kondygnacyjnym wysokościowcem.
Obecnie trwają roboty związane z realizacją
części podziemnej budynku. W sukces całego
projektu wierzy również Bank Pekao, który
udzielił spółce kredytu w łącznej sumie ok.
294 mln zł. Prace na budowie pierwszego
biurowca zakończą się w ostatnim kwartale
tego roku, natomiast drugi obiekt będzie gotowy rok później. Echo Investment wylicza,
że w obu budynkach w sumie pracę znajdzie
ok. 5 tys. osób. Dotychczas powierzchnie
biurowe realizowane w ramach pierwszej
fazy inwestycji wynajęły firmy z branży informatycznej, swoją placówkę otworzy tu
również centrum medyczne. Wyróżnikiem
projektu jest wielofunkcyjne zagospodarowanie terenów zewnętrznych, w tym boisko do
gry w koszykówkę, strefa obiadowa czy strefa
relaksu, dostępne dla wszystkich chętnych.

Ostatnie Dębowe Tarasy
U zbiegu ulic Baildona i Bożogrobców rozpoczęła się budowa ostatniego etapu Dębowych Tarasów. Inwestycja została podzielona
na dwie fazy. W pierwszej, właśnie realizowanej, powstaną dwa niższe budynki. Będą miały
6 i 7 kondygnacji i zaoferują 127 mieszkań. Zakończenie budowy planowane jest na ostatni
kwartał 2020 r. Termin rozpoczęcia realizacji
drugiej fazy, na którą będzie składał się jeden
14-kondygnacyjny budynek, nie został jeszcze przez inwestora podany. Osiedle buduje
Murapol, który w Katowicach prowadzi pięć
projektów mieszkaniowych z blisko 1,3 tys.
lokali w ofercie. (ZIT)
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Ważne! Zmiany w organizacji ruchu
związane z defiladą

Zachęcamy katowiczan i naszych gości do
dojazdu na defiladę środkami komunikacji publicznej – tramwajem, autobusem lub
koleją. Dodatkowe połączenia uruchomią
EW

W związku z uroczystościami wręczenia
odznaczeń wojskowych 15 sierpnia zostaną
wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu:

Szczegółowe i bieżące informacje będą publikowane na stronie www.katowice.eu
w zakładce „Święto Wojska Polskiego”.
Osoby, które chcą otrzymywać bieżące informacje, mogą zapisać się do dedykowanego newslettera, wysyłając e-mail (bez
treści) na adres: defilada@katowice.eu. Na
wspomnianego maila można także wysyłać pytania związane z opisanymi zmianami w organizacji ruchu.
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W nocy z 9 na 10 sierpnia (tj. z piątku na sobotę) odbędzie się próbna defilada. Wszystkie wskazane powyżej miejsca (poza Strefą
Kultury) zostaną także wyłączone z ruchu od godz. 20.00 w piątek 9 sierpnia do
godziny 7.00 w sobotę 10 sierpnia. Przy
czym w trakcie próby zostanie utrzymany
ruch w tunelu katowickim na jednej nitce –
wyłącznie w kierunku od Chorzowa na Sosnowiec. Analogicznie do właściwej defilady
– podczas próby na wyżej wskazanych odcinkach dróg także obowiązywać będzie zakaz
parkowania.

INNE ZMIANY W ORGANIZACJI
RUCHU

DOJAZD NA DEFILADĘ

Od wtorku 13 sierpnia od godziny 17.00
do soboty 17 sierpnia do godziny 6.00 zostaną
zamknięte: plac Sejmu Śląskiego oraz plac
Chrobrego. Apelujemy do kierowców o wcześniejsze przeparkowanie pozostawionych tam
pojazdów.
15 sierpnia (środa) przez cały dzień mogą
pojawiać się czasowe wyłączenia na ulicach:
Jagiellońska, Lompy, Kopernika, plac Miarki.
Ponadto 15 sierpnia do godziny 21.00 wyłączona zostanie Strefa Kultury, gdzie będzie
odbywał się piknik wojskowy.

ALE

Defilada wojskowa przejdzie ulicami Katowic 15 sierpnia. Kolumna wojska będzie ustawiona od skrzyżowania ul. Bagiennej z ul.
Lwowską (tył kolumny) w kierunku na centrum miasta. Przemarsz wojsk rozpocznie
się o godz. 14.00. Żołnierze z ul. Bagiennej,
przez al. Roździeńskiego przejdą na rondo im.
Jerzego Ziętka, a następnie na północ aleją
W. Korfantego. Rozformowanie wojsk nastąpi
na wysokości Pętli Słonecznej.
W związku z defiladą od środy 14 sierpnia od godz. 20.00 — do czwartku 15 sierpnia
do godz. 17.00 dla ruchu zostaną zamknięte:
ul. Bagienna od skrzyżowania z ulicy
Lwowską do węzła z ul. Murckowską
aleja Roździeńskiego od węzła z ul. Murckowską do ronda im. gen. Jerzego Ziętka
rondo im. gen. Jerzego Ziętka
ul. Chorzowska od ul. Sokolskiej do
ronda im. gen. Jerzego Ziętka
aleja Korfantego od ulicy Moniuszki do
placu Alfreda
Strefa Kultury (w której odbędzie się piknik wojskowy)
Tunel pod rondem (w dwie strony)
[Uwaga! do czasu zamknięcia numeru trwały
ustalenia, czy nitka tunelu w stronę od Chorzowa – na Sosnowiec zostanie zamknięta
później – tj. w dzień defilady – tj. 15 sierpnia o 7.00 rano. Szczegółowe informacje opublikujemy na stronie www.katowice.eu]
Jednocześnie na wyżej wskazanych odcinkach dróg obowiązywać będzie w opisanym okresie zakaz parkowania. Tym samym
apelujemy do kierowców o zwracanie uwagi
na oznakowanie ulic. Z kolei osoby planujące
urlop prosimy o niepozostawianie zaparko-79
wanych pojazdów w opisanych miejscach.

zarówno ZTM, jak i Koleje Śląskie. Szczegółowych informacji należy szukać na stronach przewoźników – www.metropoliaztm.
pl (ZTM), www.kolejeslaskie.com (Koleje
Śląskie). Osoby dojeżdżające na defiladę samochodami zachęcamy do pozostawienia
pojazdów na obrzeżach miasta i następnie
kontynuowanie podróży komunikacją publiczną. Ilość miejsc w Strefie Płatnego Parkowania w Śródmieściu (poza wyłączonymi
obszarami) jest ograniczona. Pojazdy można
zostawiać także na parkingu przy cmentarzu
komunalnym przy ul. Murckowskiej (bezpłatny) lub przy ul. Bankowej (dojazd od ul.
Uniwersyteckiej) – parking płatny Uniwersytetu Śląskiego.

Ze względu na zamknięcie ulic (w tym ronda)
nie będą kursować w tym obszarze linie tramwajowe. Ruch tramwajowy będzie utrzymany
na kierunkach od Zawodzia do pl. Wolności oraz od Brynowa w kierunku Zawodzia.
Tramwaje jadące ze strony Chorzowa będą
zawracały do Chorzowa na pętli na wysokości
Stadionu Śląskiego. Zmiany będą dotyczyły
także komunikacji autobusowej (dla linii,
których trasa przebiega przez wspomniane
powyżej ulice). Wszystkich użytkowników
komunikacji publicznej, a także osoby, które
chcą dojechać na defiladę – zachęcamy do
sprawdzania rozkładów na stronach Zarządu
Transportu Metropolitalnego (ZTM) – www.
metropoliaztm.pl

ŚLI

DEFILADA

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

STĘ

Mieszkańcy Katowic – zarówno kierowcy, jak i pasażerowie komunikacji
publicznej — muszą liczyć się z dużymi zmianami w organizacji ruchu, które
zostaną wprowadzone zarówno na czas
defilady, jak i próbnej defilady. Poniżej
przedstawiamy szczegółowe informacje w tym zakresie.
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FOT. M. JAŹWIECKI/AGENCJA GAZETA

Święto Wojska Polskiego
- po raz pierwszy w Katowicach!

Tak wyglądały obchody Święta Wojska Polskiego w Warszawie w 2018 roku.

W defiladzie weźmie udział 2600 żołnierzy, 185
jednostek sprzętu wojskowego oraz 60 statków
powietrznych. Defilada rozpocznie się o godzinie 14.00. Dokładną trasę przemarszu prezentujemy na sąsiedniej stronie. Formacja wojsk
najatrakcyjniej będzie się prezentować w ścisłym Śródmieściu – m.in. na rondzie im. J.
Ziętka, al. Roździeńskiego i al. Korfantego. Defiladzie będą także towarzyszyć piknik wojskowy, który odbędzie się na terenie Strefy
Kultury w godzinach od 15.00 do 22.00, oraz
uroczyste wręczenie odznaczeń, które odbędzie
się o godzinie 12.00 na placu Chrobrego.
— Przeniesienie w tym roku uroczystej
defilady z Warszawy do Katowic traktujemy
jako wyraz szczególnego uhonorowania zarówno naszego regionu, jak i przede wszystkim uczczenia pamięci dziesiątek tysięcy
osób, które niejednokrotnie poświęciły życie, by nasza część Górnego Śląska została
włączona do Polski – mówi Marcin Krupa,
prezydent Katowic. – Już dziś serdecznie zapraszam wszystkich katowiczan i naszych

gości do obejrzenia defilady na ulicach naszego miasta. Będzie to wyjątkowa okazja
do spotkania maszerujących pancerniaków,
„specjalsów”, spadochroniarzy, marynarzy i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.
Defilada w Katowicach jest też znakomitym pretekstem, by pokazać młodym pokoleniom dokonania naszych przodków,
opowiadać o historii naszego kraju i regionu, a także zastanowić się nad współczesnym znaczeniem słowa „patriotyzm”
– dodaje prezydent Marcin Krupa.
W defiladzie wezmą również udział pododdziały uczelni wojskowych: Wojskowej
Akademii Technicznej, Akademii Marynarki
Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych i Lotniczej Akademii Wojskowej oraz formacje
proobronne i klasy mundurowe. Obok żołnierzy Wojska Polskiego przedefilują również żołnierze wojsk sojuszniczych na co
dzień stacjonujący w Polsce, a więc żołnierze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Minister obrony
narodowej Mariusz Błaszczak zaprosił do
udziału w defiladzie także górników. Do Katowic, na obchody Święta Wojska Polskiego,
przyjadą m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, posłowie i senatorowie czy też przedstawiciele środowisk
kombatanckich. (RED)

ZOBACZYMY SPRZĘT WOJSKOWY
FOT. ADAM STĘPIEŃ, AGENCJA GAZETA

Katowice 15 sierpnia będą gospodarzem Święta Wojska Polskiego. Uroczysta defilada „Wierni Polsce”, która jest
głównym punktem obchodów święta,
przejdzie ulicami Katowic dla upamiętnienia 100. rocznicy wybuchu Powstań
Śląskich.

Na ulicach naszego miasta pojawi się najnowocześniejszy sprzęt, jakim dysponują Siły Zbrojne
RP. Wśród pojazdów, które w Katowicach pokaże Wojsko Polskie, zobaczymy m.in.: czołgi
Leopard 2, kołowe transportery opancerzone
Rosomak, samochody ciężarowo-osobowe
HMMWV, wyrzutnie rakietowe WR-40 Langusta,
samobieżne armatohaubice Krab i Dana, moździerze samobieżne Rak, zautomatyzowane
wozy dowodzenia Łowcza, pojazdy saperskie
Topola, samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Poprad, pojazdy Ford 550 z rampą
szturmową oraz opancerzone pojazdy M-ATV

MRAP, które wykorzystują żołnierze m.in. podczas misji w Afganistanie oraz wiele innych. Pojawi się też sprzęt wojsk sojuszniczych.
Podniebną defiladę rozpocznie tradycyjnie
przelot Zespołu Akrobacyjnego „Biało-Czerwone Iskry” w składzie siedmiu maszyn. Następnie pojawią się myśliwce F–16, samoloty
TS–11 Iskra, M–28 Bryza, C–295M, C–130,
M–346 oraz śmigłowce Mi–2, W–3 Sokół, Mi17 i Mi – 8. Nie zabraknie także samolotów
przeznaczonych do transportu najważniejszych osób w państwie: G550 oraz B737, które
przelecą w eskorcie myśliwców.
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Wracam do siebie
Wyszła Pani niedawno z potężnych
opresji… Było naprawdę groźnie.

Ale nie zdawałam sobie sprawy,
że sytuacja jest aż tak poważna. Myślałam:
„to po prostu przemęczenie, wszystko szybko
minie”. Okazało się jednak, że od lat choruję
na boreliozę, która nie dawała wcześniej wyraźnych objawów. Ja, osoba w nieustannym
pędzie, wciąż nowy film, nowy spektakl,
mnóstwo zajęć, słyszę nagle „stop!” od… własnego organizmu. Nie czułam swojego ciała.
Było obce. Jakby ktoś mnie odłączył od prądu.
Jak na te objawy reagowało Pani
otoczenie?

Dla wielu osób z dnia na dzień stałam
się histeryczką, hipochondryczką, kimś, kto
ucieka w chorobę, bo nie został należycie doceniony. Tymczasem zawsze miałam w sobie
mnóstwo pokory. Nigdy nie byłam typem
karierowiczki, która za wszelką cenę musi
być na świeczniku. Zatem do choroby doszło
jeszcze niezrozumienie i zniecierpliwienie, co
rzecz jasna odbierałam szczególnie boleśnie.
Taki dystans środowiska wynikał może
z trudności komunikacyjnych? Informowała
Pani o swoim poważnym problemie?

Nie od razu. Raz, że samo postawienie diagnozy trwało niemiłosiernie długo,
dwa, że to naprawdę nie jest proste. Przynajmniej dla mnie. Pękłam, kiedy było coraz gorzej i gorzej, kiedy wydałam wszystkie
oszczędności na leczenie i zwyczajnie potrzebowałam pomocy. Również finansowej. Tutaj
środowisko zachowało się naprawdę wspaniale. Pomogła mi m.in. fundacja Anny Dymnej i wielu ludzi kultury, sztuki, polityki…
Słowem otrzymałam silne wsparcie. Uświadomiłam sobie wtedy także, jak wiele osób
cierpi na tę koszmarną chorobę i nie zdaje

sobie zupełnie sprawy z przyczyn! Że muszę
to swoje cierpienie przekuć w coś sensownego dla innych. Chodzi np. o wczesną diagnozę i świadomość zagrożenia.

FOT. P. DŁUBAK

Z Magdaleną Piekorz, reżyserką i scenarzystką filmową i teatralną, rozmawia
Maciej Szczawiński.

Człowiek chory często zamyka się w swoim
cierpieniu. Tymczasem Pani…

No właśnie! Ja nie chcę i nie mogę powiedzieć: „ta choroba była mi potrzebna”. Ale
tego typu doświadczenie? Na pewno. Dzięki
niemu potrafię spojrzeć teraz na wiele rzeczy, także na siebie samą, z dystansu. Jak
pan wie miałam kilka sukcesów na koncie…
Ale jednocześnie nieustannie towarzyszyło
mi przekonanie: „Magda, musisz dowieść,
że na to naprawdę zasłużyłaś…”. To absurd. Nieprzekonanych nie przekona się nigdy, a artystyczne środowisko to naprawdę
bardzo skomplikowany i nieprzewidywalny
organizm. Zasady nierzadko są brutalne, więc
trzeba być na wszystko przygotowanym. Robić swoje. Oddzielać sprawy istotne od wyobrażeń, kompleksów i tego, na co się nie ma
po prostu wpływu.
Pani Magdo, zatem wraca Pani do nas ta
sama, ale już nie taka sama…

No tak… Dwa moje ostatnie projekty,
czyli „Czyż nie dobija się koni?” w Teatrze
A. Mickiewicza w Częstochowie i „Orfeusz i Eurydyka” w Warszawskiej Operze Kameralnej to po raz pierwszy w życiu, proszę
mi wierzyć, praca wykonana bez tego potwornego napięcia. Bez ciągłych rozterek:
„Czy sprostam oczekiwaniom? Jak to zostanie przyjęte? Odczytane? Itd., itp. Oczywiście starałam się wszystko zrobić najlepiej,
jak tylko potrafię, i czuję się teraz zwyczajnie
szczęśliwa. Porwałam też chyba za sobą ludzi,
co stało się w sposób absolutnie naturalny…
Czy może być coś wspanialszego dla artysty?
Tak… bardzo dojrzałam przez te ostatnie
trudne lata. To chyba najważniejsza lekcja,
jaką z tego wyniosłam.
O Pani przeżyciach traktuje wydana

niedawno książka. Tytuł jakże wymowny:
„Nieobecność”. Sygnują ją dwa nazwiska:
Magdalena Piekorz i Ewa Kopsik...

To moja znajoma z Wiednia, polska pisarka. Przysłała mi kiedyś swoje dwie psychologiczne powieści, od razu powiem, bardzo
dobrze napisane. Jedna o paradoksach i dylematach starości, druga o kobiecie, która rodzi
niepełnosprawnego chłopczyka, i o miłości do
tego dziecka. Miłości, która zmienia wszystko.
Chciałam zrobić dwa filmy, myślałam intensywnie, jak się do tego zabrać, ale nagle ta moja
choroba i wszystko się zawaliło. Nie traciłyśmy jednak kontaktu: Skype, telefony, maile…
Była więc świadkiem wszystkiego, co się ze
mną działo, a nade wszystko miała dystans.
Ponieważ czułam potrzebę wyrzucenia z siebie
tych przeżyć, Ewa zaczęła je powoli spisywać.
Nie jest to jednak dosłowna historia „choroby i powrotu do świata Magdy P”. Zmieniłyśmy bohaterkę, przesunięte zostały akcenty.

To książka o samotności, o odrzuceniu, ale
też o miłości i wydarzeniach szczęśliwych….
Czyli samo życie!
I na koniec chciałbym jeszcze zapytać
o Katowice. Jakie miejsce zajmują w Pani
życiu?

Ogromnie ważne! Bez tego miasta
po prostu nie byłabym, kim jestem. Prawie
całe dzieciństwo spędziłam w tak rdzennej i rozpoznawalnej dzielnicy jak Bogucice, z ich klimatem, charakterem, legendą.
Mój ojciec przez lata był związany z KWK
„Katowice”, więc od początku to była też
„moja” kopalnia. W Katowicach zaliczyłam
ważny dla mnie Wydział Radia i Telewizji
UŚ, współpracowałam z oddziałem TVP, ale
niebagatelną rolę odegrał też w moim życiu
legendarny teatr GART, prowadzony przez
Jerzego Połońskiego w Pałacu Młodzieży. Katowice wciąż są mi bliskie i potrzebne. Przyjeżdżając tu, wracam do siebie.

NOWA KSIĄŻKA HENRYKA SZCZEPAŃSKIEGO

„Za parawanem krajobrazu”…
– to tytuł najnowszej książki Henryka
Szczepańskiego (1945), znakomitego
dziennikarza, eseisty i reportera, który uzupełnia tą publikacją swój głośny
zbiór szkiców „Gwiazdy i legendy dawnych Katowic”.

Tym razem skupił się na kolekcji najstarszych widoków zapomnianych lub nieznanych budowli, co stanowi – powiedzmy od
razu – pretekst do intrygujących rozważań i wniosków. „Na ich miejscu tętni dzisiaj życiem jedna z największych metropolii
współczesnej Polski, jej dzieje budzą zaciekawienie mieszkańców kraju i Europy” – pisze wydawca, oddając tym jednym zdaniem
istotę zamysłu Szczepańskiego. Chodzi mu
bowiem o spojrzenie w głąb. O przedarcie

się przez warstwy zasłon i parawanów, które
utrudniają czy wręcz uniemożliwiają dotknięcie miejsc, osób i zdarzeń.
„Bogucice – Najstarsza nekropolia Katowic”, „Wełnowiec – Huta Hohenlohe”, „Ulica
Przemysłowa – Synagoga i najstarsza kamienica miasta”, „Warszawska – Sielskie zacisze”,
„Kopalnia Ferdynad – czyli władcy podziemnych Katowic”, „Amerykański Młyn Parowy
– Narodziny złotego mitu”, „Dworzec Kolejowy – Gwiazdy i statyści”, „Huta Marty –
Niespodzianka spod trotuaru…” – to tylko
niektóre tytuły rozdziałów i podrozdziałów.
Oj, potrafi Szczepański intrygować, skutecznie przyciągać uwagę, wprawiać w zdumienie. Ale to tylko opakowanie, pod którym
za każdym razem znajdziemy zaiste

niebywałą erudycję autora. Pośród jakże
licznych i nierzadko znakomitych przecież
publikacji o fenomenie naszego miasta tę
wyróżnia przede wszystkim tajemnica przenikliwości! Historyczna wiedza, sumienność badania źródeł, cierpliwa dociekliwość
czy precyzja na niewiele się zdadzą, jeśli
zabraknie właśnie owej sekretnej intuicji.
Szóstego zmysłu, który prowadzi na skróty
do coraz bardziej odległych w czasie szczegółów. Otóż Szczepański ma ten węch! Rasowy reporter historyczny, a jednocześnie
wytrawny pisarz-stylista. Oto próbka: „XIX-wieczne grafiki i fakty z epoki biedermeieru
są tylko parawanami, tak jak poplątane końce
nitki wskazują trop do kłębka niedyskrecji
ukrytych gdzieś daleko za kulisami obrazu.

Demaskują hossy i bessy ówczesnych interesów, smutki i radości ludzi tamtych epok, ich
chwalebne uczynki i poplamione sumienia…”.
666
Prowadząc kilka lat temu w Bibliotece Śląskiej spotkanie z Henrykiem Szczepańskim
(promocja „Gwiazd i legend dawnych Katowic”), byłem świadkiem, z jak czułą emocją
mówił o entourage’u zdarzeń minionych. O ludziach, których imion i twarzy nigdy już nie
poznamy, a którzy przecież wpisali swoją
obecność w los i kształt miasta. W kontur
miejsca, w dotykalną i duchową przestrzeń.
„Za parawanem krajobrazu” to książka potwierdzająca niezwykły talent publicysty. Lektura użyteczna i w wielu miejscach po prostu
wzruszająca.
MACIEJ SZCZAWIŃSKI
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MIEJSKIE SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W KATOWICACH

Pokochaj zwierzaka!

Magdalena
Tomaszewska
i Rafał Pierchała
Adoptowaliśmy psa ponad rok temu. Od razu
poczuliśmy pozytywne wibracje, ale trudno
się temu dziwić, bo Maniek to chodząca bezgraniczna miłość. Zawsze jednak zdawaliśmy
sobie sprawę z tego, że posiadanie psa to nie
tylko te szczęśliwe chwile. Przede wszystkim
to duża odpowiedzialność. Przed podjęciem
adopcji zadaliśmy sobie mnóstwo pytań. Począwszy od tego, kto będzie się nim zajmował
w czasie naszego urlopu lub czy pies nie będzie zbyt długo czekał na nas w domu. Pierwsze dni były trudne, nie obyło się bez wizyt u
weterynarza i leków. Ale Maniek nie miał problemu z adaptacją, bo już od pierwszych chwil
okupował naszą kanapę. I tak jest do teraz.

FOT. M. TOMASZEWSKA

Pierwsi mieszkańcy katowickiego schroniska znaleźli tu opiekę pod koniec lat
80. XX wieku. Od tego czasu pracownicy
schroniska znaleźli kochający dom dla
tysięcy zwierzaków.
Pod koniec czerwca pod jednym dachem
mieszkało tutaj blisko 90 psów i 80 kotów.
– W schronisku nie wiemy, co tak naprawdę
przeżyli nasi podopieczni. Są dla nas białą
kartą. Nie mamy też możliwości ich dobrze
poznać. Nie wiemy, czy dane zwierzę cierpi
na lęk separacyjny ani jak reaguje na dzieci
– tłumaczy Aleksandra Molnar, kierownik
schroniska dla zwierząt w Katowicach.
Nowy dom dla zwierząt z katowickiego
schroniska może stworzyć każda osoba pełnoletnia. Decyzja o adopcji powinna być jednak dobrze przemyślana. – Początki mogą
być trudne, a zwierzęta potrzebują czasu.
Psy często trafiają do schroniska z warunków domowych. Potem siedzą tutaj w klatce,
nie wiedzą, za co, po czym znowu trafiają do
domu, w którym muszą dostosować się do nowych warunków. Każdemu z nich przychodzi
to inaczej. Jednym łatwiej, drugim trudniej.
Znam psa, który dopiero po roku zaakceptował nowe warunki. Inne już od momentu

Magda i Rafał od roku opiekują się psem Mańkiem

wejścia do nowego domu czuły się jak u siebie. Zwierzęta mają różne przyzwyczajenia,
dlatego tak ważne są nie tylko ich obserwowanie, ale i cierpliwości nowych właścicieli
– podkreśla Aleksandra Molnar.
Na szczęście coraz mniej psów czeka
na adopcję. – Aktualnie oddajemy więcej
psów właścicielom niż kierujemy do adopcji. Wszystko to dzięki temu, że spora część
zwierząt jest czipowana. To pozwala im
wrócić do domu. Ale nie można powiedzieć,
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że nie ma zwierząt do adopcji. Zdarzają się
takie momenty, że trafia do nas więcej kotów
niż psów. Często są to maluchy. Najbardziej
ekstremalna sytuacja była całkiem niedawno,
gdy przyjęłam 14 kotów. Wszystkie w wieku
od 2,5 do 3 miesięcy. Ktoś spakował małe
koty do kartonu i zostawił w ogródku jednej z restauracji. Te maluchy nie mają łatwo w schronisku, to delikatne stworzenia
– mówi Aleksandra Molnar.

Zwierzaki trafiają do nowego domu dopiero
po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych
zabiegów. Zwierzak musi być zaszczepiony,
zaczipowany, odrobaczony i wysterylizowany.
Trzeba mieć to na uwadze, bo czasami trzeba
czekać nawet do dwóch miesięcy. Zwierzęta
do adopcji można zobaczyć na stronie: www.
schronisko-katowice.eu. W podjęciu decyzji
pomocne będą wizyty w schronisku, które
pozwolą nam lepiej poznać zwierzę.

ALEKSANDRA WOLCZYŃSKA-ZMEŁTY
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Jestem bardem Katowic
Katowice to miejsce, do którego chętnie
Pan wraca. Na przestrzeni lat bardzo się
one zmieniły.

– Powstało nowe miasto, które
jest dobrze rozwiązane architektonicznie. Widzę wyraźny podział na część
północną i południową, które są oddzielone torami kolejowymi. Północna to ta
nowoczesna – chodzi mi o Strefę Kultury,
natomiast południowa zachowuje klimat
mieszczański. Moja mama zawsze mówiła,
że przed wojną Katowice były nazywane
Paryżem Polski. Kiedyś przeczytałem,
że w sąsiedztwie rynku był hotel Welt.
Właściciel na jego otwarcie ściągnął prosto z Wiednia orkiestrę Johanna Straussa.
Czterogodzinny recital przeciągnął się do
białego rana. A po całonocnej zabawie, gdy
damy w pięknych sukniach wyszły z hotelu,
wpadły prosto w błoto. Tak właśnie wtedy
wyglądała ulica Warszawska. Katowice,
podobnie jak Los Angeles, to młode miasto.
Niemniej jest ono dla mnie ważne, czuję
się w jakimś sensie bardem Katowic.
Portretuje Pan Katowice nie tylko
w filmach, ale i w książkach.

To prawda. Dotyczy to mojej pierwszej
powieść „Kasztanaja”, jak i ekranizowanej
właśnie „Brigitte Bardot. Cudowna”.
Niedawno była tutaj francuska aktorka,
która specjalizuje się w śpiewaniu piosenek Bardot. Mają podobny głos, dlatego
nagrywała do filmu postsynchrony (czyli
ścieżki dźwiękowe – przyp. red.) pod naszą
polską aktorkę – Joannę Opozdę. Na początku
bardzo się broniła, miała złą opinię o Polsce,
choć nigdy tutaj nie była. Ostatecznie spędziła
tu trzy dni i zakochała się. Jej asystentka Ewa
zabrała ją do jednej z restauracji, w której pracowali Francuzi. Opowiadali, jakie to świetne
miasto. Na końcu dodali, że ma nie pisnąć
ani słówka, bo wtedy wszyscy Francuzi tutaj
przyjadą.
Ściągnięcie gwiazd światowego formatu na
Śląsk to już nie jest żadne wyzwanie?

Byli Michael York, Rutger Hauer czy
Charlotte Rampling. Wszyscy mają dobre
wspomnienia. Hauer zresztą często wraca
do Katowic, bo poznał tutaj fantastycznych
ludzi. Myślę, że to miasto trzeba odkryć.
Jeszcze niedawno nikt nie kojarzył Katowic. Teraz są rozpoznawalne przez wydarzenia sportowe, muzyczne czy inne, takie
jak szczyt klimatyczny. Mamy prawdziwą
kopalnię złota, jeśli chodzi o muzyków symfonicznych. Szkolnictwo jest na wysokim
poziomie, a twórczość Wojciecha Kilara
czy Mikołaja Góreckiego to świetna promocja miasta. Cały czas mam z tyłu głowy

Lech Majewski
FOT. S. RYBOK

Na Śląsk ściąga największe gwiazdy Hollywood, a za jego sprawą Rutger Hauer
pokochał Katowice. O tym, za czym tęskni, będąc w Los Angeles, i jak stworzy
plan filmowy w mieście opowiada Lech
Majewski, reżyser, pisarz i poeta.

Jork, ale nie był w stanie nic napisać. Udało
mu się dopiero, gdy wrócił do Katowic. Pytał
mnie, skąd to się bierze. Ja mu z uśmiechem
odpowiedziałem, że pewnie dlatego,
że mieszkamy na ogromnych pokładach
energii słonecznej.
A jak tworzy się plan filmowy
w Katowicach?

Reżyser filmowy i teatralny, pisarz,
poeta i malarz pochodzący z Katowic.
Zadebiutował w 1978 roku filmem „Zwiastowanie”. Jego najsłynniejsze filmy to „Angelus” czy „Młyn i krzyż”. W 2014 został
odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski.

anegdotę, którą opowiedział mi kiedyś
Górecki. Dostał on zamówienie na balet,
mieszkał w hotelu Plaza w centrum Nowego
Jorku. Urządzili mu piękny apartament,
na środku którego stanął fortepian Steinway. Mógł ćwiczyć i komponować. I mówi,
że czuł energię tego miasta, pokochał Nowy

Katowice są popularne wśród filmowców. Przecież takich górników z pióropuszami nigdzie już nie zobaczymy. Jest
odrębność, a artyści potrzebują takich symboli. W czasach, gdy wszystko tonie w morzu
współczesności. Wciąż brakuje tutaj jednak odpowiedniego zaplecza. Na potrzeby
filmu „Młyn i krzyż” stworzyłem studio filmowe w hali po katowickich targach. To była jednorazowa próba adaptacji.
Pamiętam, jak Rutger Hauer wszedł do
niej i powiedział, że to „większą hala niż
ta, w której kręcił �Batmana� w Los Angeles”. To zabrzmiało dobrze.
A za czym Pan najbardziej tęskni,
będąc daleko?

Zawsze mnie ciągnie do Katowic. Jak nie
mogę przyjechać tutaj przez dłuży czas, bo jestem uwikłany w swoje obowiązki, to jawią
mi się one w snach. Powracają też wspomnienia. To wewnętrzny pejzaż, który noszę w sobie.

ROZMAWIAŁA ALEKSANDRA
WOLCZYŃSKA-ZMEŁTY
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FOT. ŚFN

Młodzi naukowcy znowu spotkają się
w Katowicach
Kolejny Śląski Festiwal Nauki KATOWICE i kolejny Przegląd Garażowych Wynalazków!

Strefa OFF Science i odbywający się w niej
Przegląd Garażowych Wynalazków w trakcie ostatnich dwóch edycji stał się nieodzownym elementem Śląskiego Festiwalu Nauki
KATOWICE, dlatego nie może go zabraknąć podczas czwartej odsłony tego wydarzenia, które odbędzie się od 25 do 27 stycznia
2020 roku.
Areną zasadniczej części ŚFN KATOWICE ponownie będzie Międzynarodowe
Centrum Kongresowe w Katowicach, gdzie
zostanie umiejscowiona strefa OFF Science,
czyli strefa utworzona z myślą o przedstawicielach specyficznej kultury technicznej
– konstruktorach i wynalazcach amatorach.
Społeczność osób, które amatorsko parają
się techniką, wydaje się szczególnie liczna
na Śląsku i w Zagłębiu. Dlatego też po raz
kolejny organizatorzy ŚFN KATOWICE
chcą, aby festiwal był okazją do pokazania
szerszej publiczności efektów wytężonej
pracy, które z reguły nie wychodzą poza obręb prywatnych warsztatów, garażów, strychów i piwnic.
Poszukiwani są zatem konstruktorzy i wynalazcy w każdym wieku, działający indywidualnie lub w zespołach, chcący
zaprezentować swoje autorskie koncepcje
urządzeń i rozwiązań technicznych podczas
4. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE.

Aby zgłosić projekt, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie
www.slaskifestiwalnauki.pl w zakładce
„OFF Science”. Do zgłoszenia wraz z dokładnym opisem powinny zostać dołączone
szkice, obliczenia, zdjęcia czy rysunki
– nadadzą one zgłaszanemu projektowi

autentyczności. Termin nadsyłania zgłoszeń
upływa 30 września.
Wszystkie nadesłane propozycje przeanalizuje specjalna komisja ekspercka (która
będzie oceniać je zwłaszcza pod kątem praktyczności), a autorzy najciekawszych z nich
zostaną zaproszeni do udziału w Przeglądzie

Garażowych Wynalazków, w którym zostaną wybrane najbardziej inspirujące pomysły. Przyznane zostaną aż trzy nagrody
(publiczności festiwalowej, uczestników
plebiscytu internetowego oraz komisji eksperckiej).
(RED)

LATO Z KSIĄŻKĄ

Luftuj się z Biblioteką
Lato z Książką to akcja dedykowana
młodym miłośnikom książek, a odbywająca się już z prawie trzydziestoletnią
tradycją.

W wakacyjnym czasie wolnym od zajęć szkolnych młodzi czytelnicy uczestniczą w bibliotece w rozlicznych warsztatach
artystyczno-literackich i muzycznych, zajęciach parateatralnych, sesjach czytelniczych
(wspólnym czytaniu), podchodach i grach
literackich, spotkaniach autorskich, spacerach miejskich powiązanych z ważnymi
miejscami kulturalnymi. Każdorazowa
edycja akcji niesie z sobą inną, unikatową
tematykę przewodnią, którą uzupełniają specjalnie wybrane książki. Przybliżamy kulturę
czytania poprzez spotkania z autorami i ilustratorami, opowiadaczami, artystami, muzykami, pokazując, że czytania nie trzeba się
bać. Tegoroczne, organizowane po raz 29.,
Lato z Książką poświęcamy aktywnościom
na powietrzu.

Tego lata luftujemy swoje myśli, uczymy
się nicnierobienia i zażywania książkowej
jogi. Odwołujemy się do kultury i tradycji śląskiej, w której to kulturze dzieci przebywały
na podwórkach przez większą część dnia. Zapraszamy do wybranych filii młodych niedorosłych (7–12 lat) na spotkania ze słowem,
warsztaty i zabawy literackie, by wspólnie
przebywać na lufcie.
Lato z Książką to ponad 200 spotkań z książką, które odbywają się każdorazowo w prawie dwudziestu filiach
bibliotecznych, w tym w bibliotece szpitalnej.
W ramach działań współpracujemy z instytucjami kultury na terenie
aglomeracji śląskiej, wydawnictwami
książkowymi i firmami, dla których kultura i czytanie mają znaczenie. Naszymi
specjalistami od luftu są: 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, oraz Teatr
Lalki i Aktora „Ateneum”, który o „Piaskowym wilku” wie całkiem sporo. Nie robiąc
nic, można wpatrywać się w „Niesamowity
wszechświat” i „Brzechwę dzieciom” (wystawy udostępnione przez Wydawnictwo
Nasza Księgarnia) oraz „Drzewa” Piotra Sochy i Wojciecha Grajkowskiego (wystawa
udostępniona przez Wydawnictwo Dwie
Siostry).

(MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA)

Szczegóły dotyczące akcji znaleźć można na stronie biblioteki, w artykule Lato
z Książką – Luftuj się z Biblioteką. Na
wszystkie wydarzenia i spotkania obowiązują zapisy w filiach bibliotecznych prowadzących akcję Lato z Książką. Udział jest
bezpłatny.

Informator
kulturalny
WYSTAWY – s. 19 | KINO – s. 19 | MUZYKA – s. 20 | BIBLIOTEKI – s. 20 | MDK – s. 21 | MUZEA – s. 23 | SPORT – s. 24
FOT. S. RYBOK

OFF FESTIVAL

Łączy nas muzyka, łączą nas idee

W

dniach 2–4 sierpnia w Dolinie
Trzech Stawów w Katowicach
odbędzie się 14. edycja OFF
Festivalu. Przez trzy dni na czterech
głównych scenach wystąpi kilkudziesięciu artystów z różnych stron świata.
OFF Festival stworzony przez Artura Rojka
postrzegany jest jako jedno z ważniejszych
wydarzeń nie tylko w Polsce, ale również
w Europie. Impreza cieszy się przychylnością
fanów, mediów i branży muzycznej. Wśród
wielu otrzymanych przez nią nagród znajduje
się prestiżowa European Festival Award w kategorii najlepszy festiwal średniej wielkości.
Takie media, jak „The Guardian” czy „TIME”
wymieniają OFF-a wśród najlepszych festiwali
muzycznych w Europie.

W tym roku w Dolinie Trzech Stawów zobaczymy m.in. Foals, Suede, Stereolab, Neneh
Cherry, Aldous Harding czy Jarvisa Cockera
ze swoim projektem JARV IS... Wyjątkowy
koncert zagra Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.
OFF Festival to również miejsce muzycznych
odkryć. Intrygująco zapowiadają się występy
pochodzącego z Turcji Jakuzi czy założonego
przez tunezyjskiego muzyka projektu AMMAR
808. OFF to miejsce, gdzie możemy poznać najświeższe muzyczne trendy oraz zobaczyć zespoły, które są u progu kariery.
Oprócz koncertów organizatorzy zaplanowali dodatkowe atrakcje: PiaskOFFnica, czyli
miejsce wypoczynku i zabawy dla najmłodszych oraz Kawiarnia Literacka, której kuratorką jest Sylwia Chutnik. W tym roku hasłem

przewodnim dyskusji jest słowo „Dlaczego?”.
Oprócz spotkań, słuchowisk i improwizacji w Kawiarni Literackiej będzie miała miejsce
wystawa projektu „Wycinki w termosie” Małgorzaty Koniecznej.
By walcy OFF-a doskonale wiedzą o tym,
że podobnie jak o muzykę organizatorzy troszczą się również o naturę i zachęcają do tego
innych. W przeszłości zdobyło to uznanie kapituły przyznającej międzynarodową nagrodę
Green’n’Clean oraz przyniosło festiwalowi nominację do tytułu Najbardziej Ekologicznego
Festiwalu w Europie. W tym roku festiwalowa
brama stanie się centrum recyklingu, w strefie
gastronomicznej dominować będą potrawy wegańskie i wegetariańskie, a na samą imprezę łatwo będzie można dotrzeć rowerem. Podobnie

jak w roku ubiegłym funkcjonować będzie
tymczasowa stacja rowerowa przy skrzyżowaniu ul. Francuskiej i Lotnisko.
Ostatni dzień festiwalu, 4 sierpnia, będzie
okazją do sportowych emocji, ponieważ w tym
dniu wyścig Tour de Pologne zawita do Katowic.
Warto zapoznać się ze szczegółami trasy i zmianami w organizacji ruchu na stronie www.katowice.eu. Na czas trwania festiwalu uruchomiona
zostanie specjalna linia autobusowa, która kursować będzie z centrum do przystanku tymczasowego przy ul. Lotnisko.
(RED)
Wszystkie informacje dotyczące tegorocznego OFF Festivalu można znaleźć na oficjalnej stronie www.off-festival.pl oraz
w aplikacji mobilnej.
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WYDARZENIE

GODZINA I MIEJSCE

ORGANIZATOR

DZIELNICA

2–4 sierpnia

OFF Festival

godz. 16.00, Dolina Trzech Stawów

Katowice Miasto Ogrodów
tel. 32 609 03 00, impreza płatna

Osiedle Paderewskiego- Muchowiec

2–8 sierpnia

Poznaj osoby głuchonieme – wystawa

całodobowo, plac Kwiatowy

Fundacja Transgresja

Śródmieście

3, 10, 14, 17, 31
sierpnia

Dzielnica Brzmi Dobrze – koncert na dachu DH Supersam

godz. 19.00, DH Supersam, ul. Skargi 6a

Katowice Miasto Ogrodów, tel. 32 609 03 00

Śródmieście

3 -4 sierpnia

III Wakacyjne Rozgrywki Szachowe – II etap

godz. 12.00–20.00, Rynek

Stowarzyszenie Jarmark Kultury

Śródmieście

4,11,18 sierpnia

Koncerty promenadowe „Od Bacha do Beatlesów”

godz. 11.00, park im. Tadeusza Kościuszki

Katowice Miasto Ogrodów, tel. 32 609 03 00

Brynów-Osiedle
Zgrzebnioka

4, 11 sierpnia

Dzielnica Brzmi Dobrze – koncert w Libero

godz. 16.00, Galeria Handlowa Libero
ul. Kościuszki 229

Katowice Miasto Ogrodów, tel. 32 609 03 00

Brynów-Osiedle
Zgrzebnioka

4, 11 sierpnia

Piano-Tężnia Festiwal

godz. 18.00, park Zadole, ul. Wczasowa 8-10

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

Ligota-Panewniki

10 sierpnia

„Sen o Czarnym Ogrodzie” – gra miejska na motywach literackich
i historycznych

godz. 17.00, plac pod Lipami 1, 3-3a

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

Giszowiec

10–12 sierpnia

Ogólnokrajowy Turniej Tenisowy Mężczyzn i Kobiet

godz. 9.00, Korty Tenisowe Szopienice,
ul. Szopienicka

Katowickie Stowarzyszenie Tenisowe Akademia
Katarzyny Pyka, tel. 504 060 990,wstęp wolny

Szopienice-Burowiec

11 sierpnia

Widowisko muzyczno-historyczno-religijne dla mieszkańców
regionu z okazji 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego

godz. 19.00, archikatedra Chrystusa Króla,
ul. Plebiscytowa 49a

Polska Grupa Górnicza S.A.,
tel. 32 757 20 31

Śródmieście

15 sierpnia

Miasteczko Radia Katowice z okazji Święta Wojska Polskiego

cały dzień, Rynek

Polskie Radio Katowice

Śródmieście

16–17 sierpnia

Dzielnica Brzmi Dobrze – koncert w Fabryce Porcelany

godz. 20.00, Fabryka Porcelany, ul. Porcelanowa 23

Katowice Miasto Ogrodów, tel. 32 609 03 00

Zawodzie

17 sierpnia

Koncert z okazji 100. rocznicy I Powstania Śląskiego. Katarzyna
Grzesiek i Maciej Lipina w Pieśniach Powstańczych

godz. 18.00, park Zadole, ul. Wczasowa 15

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

Ligota-Panewniki

19 sierpnia

Sympozjum naukowe. I Powstanie Śląskie w Katowicach i na
Śląsku – w 100. rocznicę wybuchu

godz. 10.00, ul. Szafranka 9

Muzeum Historii Katowic, tel.32 256 18 10

Śródmieście

19 sierpnia

Inscenizacja historyczna – Wczoraj było powstanie…

godz.13.30, ul. Szafranka 9

Muzeum Historii Katowic, tel.32 256 18 10

Śródmieście

20 sierpnia

XIII Ogólnopolski Festiwal Promocyjny
„Sierpień Talentów” – Inauguracja

godz. 18.00, studio koncertowe Polskiego Radia,
ul. Ligonia 29

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”,
bezpłatne wejściówki (od 15 lipca) dostępne są w biurze
IPiUM „Silesia” (pl. Sejmu Śląskiego 2, parter, pokój 20)
lub telefonicznie 32 219 33 44 w. 26

Śródmieście

22, 29 sierpnia

XIII Ogólnopolski Festiwal Promocyjny „Sierpień Talentów”

godz. 18.00, Muzeum Archidiecezjalne,
ul. Wita Stwosza 16

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

Śródmieście

23 sierpnia

Bogucicki Piknik Integracyjny z okazji 100. rocznicy wybuchu
I Powstania Śląskiego impreza z inicjatywy lokalnej

godz. 17.00, parking przy Dziale „Bogucice”
lub park Bogucki

Miejski Dom Kultury „Bogucice–Zawodzie”,
Dział „Bogucice”, tel. 32 203 05 17

Bogucice

23 sierpnia

Niepodległa – Potańcówka dla Seniorów w Ogrodzie KMO

godz. 18.00, podwórko KMO
pl. Sejmu Śl. 2 (wejście od ul. Lompy)

Katowice Miasto Ogrodów, tel. 32 609 03 00

Śródmieście

24 sierpnia

Bieg wokół Bogucic

godz. 17.00, park Bogucki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bogucice

24 sierpnia

„II Muzyka marzeń na Zadolu” – recital fortepianowy Piotra
Sałajczyka, impreza z budżetu obywatelskiego

godz. 18.00, park Zadole, ul. Wczasowa 15

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

Ligota-Panewniki

25 sierpnia

„Kukuryku na patyku, czyli o dwóch takich” – spektakl grany
w ramach Letniego Ogrodu Teatralnego

godz. 15.00, podcienie Miasta Ogrodów,
pl. Sejmu Śl. 2

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

Śródmieście

25 sierpnia

Koncerty Promenadowe „Od Bacha do Beatlesów” – finał

godz. 17.00, park im. Tadeusza Kościuszki

Katowice Miasto Ogrodów, tel. 32 609 03 00

Brynów-Osiedle
Zgrzebnioka

25, 28 sierpnia

XIII Ogólnopolski Festiwal Promocyjny „Sierpień Talentów”

godz. 18.00, studio koncertowe Polskiego Radia,
ul. Ligonia 29

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”,
bezpłatne wejściówki (od 15 lipca) dostępne są w biurze
IPiUM „Silesia” (pl. Sejmu Śląskiego 2, parter, pokój 20)
lub telefonicznie 32 219 33 44 w. 21

Śródmieście

27 sierpnia

XIII Ogólnopolski Festiwal Promocyjny „Sierpień Talentów” – Etno
Ślōnsk – koncert dedykowany 100. rocznicy wybuchu I Powstania
Śląskiego, Etnos Ensemble

godz. 17.00, sala Parnassos Biblioteki Śląskiej
pl. Rady Europy 1

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”,
bezpłatne wejściówki (od 15 lipca) dostępne są w biurze
IPiUM „Silesia” (pl. Sejmu Śląskiego 2, parter, pokój 20)
lub telefonicznie 32 219 33 44 w. 33

Śródmieście

29 sierpnia

Witkacy/Korfanty – wernisaż wystawy

godz. 13.00, ul. Szafranka 9

Muzeum Historii Katowic, tel. 32 256 18 10

Śródmieście

30 sierpnia
– 1 września

XII Edycja Jarmarku Staroci

godz. 10.00–18.00, Rynek

Stowarzyszenie Jarmark Kultury

Śródmieście

31 sierpnia
– 1 września

Święto Giszowca

godz. 17.00, plac pod Lipami 1, 3-3a

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

Giszowiec

31 sierpnia

V Dni Zawodzia

godz. 15.00, ul. Wyspiańskiego,
(obok OS „Słowian”)

Miejski Dom Kultury „Bogucice–Zawodzie” Dział
„Zawodzie”, tel. 32 255 32 44

Zawodzie

31 sierpnia

XIII Ogólnopolski Festiwal Promocyjny „Sierpień Talentów”
– Muzyka w Bazylice

godz. 19.30, bazylika św. Ludwika Króla
i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
ul. Panewnicka 76

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

Ligota – Panewniki

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

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.

Cudze chwalicie,
swego nie znacie
4 sierpnia, godz. 11.00
Występuje kwartet smyczkowy Aquartet.
W programie przekrój utworów polskich, w tym St.
Moniuszko, J. Paderewski, Cz. Niemen, M. Grechuta, H. Wars, St. Soyka, Lombard i inni.

Jazzowe evergreeny
11 sierpnia, godz. 11.00
Występuje kwintet Wojciecha Lichtańskiego.
W programie najpiękniejsze jazzowe evergreeny
epoki swingu, wykonywane oryginalnie przez Fr.
Sinatrę, B. Holiday czy L. Armstronga.

Fascynacje operowe
18 sierpnia, godz. 11.00
Występuje Todo Art Trio.
W programie największe światowe utwory operowe, m.in. V.A. Mozarta, G. Verdiego, G. Bizeta, G.
Rossiniego.

Koncert finałowy: Karolina
Skrzyńska z zespołem
25 sierpnia, godz. 17.00
W programie prawdziwa uczta dźwięków instrumentów z różnych stron świata, technik wokalnych
(biały głos, śpiew gardłowy), dotykających melodii
i rytmów. To jednak nie jest typowy polski folk, tylko
balansowanie na granicy tego, co rdzenne, i tego,
co współczesne

LATEM SUPERSAM ZABRZMI DOBRZE
soboty, do 31 sierpnia, godz. 19.00,
dach katowickiego Supersamu
Letnie kameralne koncerty Dzielnicy Brzmi Dobrze
dla fanów dobrych brzmień. Przed publicznością
w Supersamie wystąpią laureaci poprzednich edycji
„Dzielnicy” (2016–2018). To zespoły, które są już
bardzo dobrze rozpoznawane, zapraszane niejednokrotnie na największe w Polsce festiwale. W sierpniowe soboty zagrają: ŻYJOKI (3 sierpnia), LÓD 9
(10 sierpnia), ERITH (17 sierpnia), SZKLANE OCZY
(24 sierpnia). Na koniec – nomen omen – zespół
THE PARTY IS OVER (31 sierpnia).

Reliefy i niuanse
Wernisaż: 11 sierpnia, godz. 16.00, Ściana
Sztuki Dziecka
Wystawa sztuki dziecięcej dedykowana twórczości
Mariana Bogusza.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

KONCERTY
Koncerty promenadowe
„Od Bacha do Beatlesów”

Wystawa fotografii dokumentalnej z przełomu XIX
i XX wieku.

Wakacyjny przegląd lokalnych zespołów muzycznych, towarzyszący projektowi Lato na placu Do
Radości przed Libero Katowice. W kolejne niedziele
na placu przed wejściem głównym do kompleksu
przy ul. Kościuszki 229 zagrają wykonawcy wytypowani przez Katowice Miasto Ogrodów; związani
na co dzień ze stolicą Śląska. Różnorodność zaproszonych do udziału w projekcie składów gwarantuje wyjątkowe muzyczne doznania i emocje,
w sam raz na zakończenie weekendu. W sierpniu
zagrają: Aiselis, ZOŚKA (4.08), K-essence, Fonogon (11.08), Studio Sztama, Max Bravura (18.08),
The Cornwall, Szklane Oczy (25.08).

POTANCÓWKA DLA SENIORÓW
23 sierpnia, godz. 18.00,
podwórko Miasta Ogrodów
Potańcówka z okazji jubileuszu 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego, podczas której wystąpi Warszawska Orkiestra Sentymentalna. W ramach
repertuaru wydarzenia przygotowane zostaną m.in.
śląskie pieśni z lat 1919–1921.

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

Sztuka bez granic
(wystawa zbiorowa)
wernisaż: 2 sierpnia,
godz. 18.00, Galeria Pusta

Dzień Gordnowski
w Muzykodromie
31 sierpnia, godz. 11.00–18.00, sala
Muzykodromu, sala 211, Ogród KMO
Dzień poświęcony metodzie Gordona – konferencja,
koncert, spotkanie z edukatorami oraz rodzicami.

RODZINNE MATINEE
10 sierpnia, godz. 11.00
Podczas koncertów panuje atmosfera wspólnej zabawy, bez ganienia dzieci za ich ekspresję i chęć
poznawczego uczestnictwa.

Lato w Mieście ze Zdzichem
Smucerowiczem
„ODKRYWAMY MUZYKĘ ŚWIATA”
26–30 sierpnia
W wakacje nie może zabraknąć muzycznych odkryć! Jak co roku zapraszamy dzieci i młodzież na
warsztaty Muzycznej Sceny Edukacyjnej, podczas
których bawiąc się i eksperymentując z dźwiękami, będziemy odkrywać tradycje muzyczne miast
zrzeszonych w sieci kreatywnych Miast Muzyki
UNESCO.
Prowadzenie, informacje, zapisy:
Zdzisław Smucerowicz, zdzislaw.smucerowicz@miasto-ogrodow.eu

Wycieczki regionalne

Wystawa prac osób niesłyszących. Prezentowani
artyści: Justyna Kieruzalska, Dariusz Lisiński, Joanna Turek, Magdalena Urban.

Najbliższe: 3 i 24 sierpnia

Dzielnica Dobrze
Zaprojektowana #2

Informacje, zapisy:
pawel.graja@miasto-ogrodow.eu.

wystawa do 15 września, Galeria 5
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)

Tadeusz Cyprian,
„Amator piękna”

Cykl bezpłatnych sobotnich wycieczek pod hasłem:
„Śląsko-zagłębiowskie szwendania okoliczne”.

Laboratorium Kultury
Dzielnicowej
6 sierpnia, godz. 10.00–14.00, Regionalny
Instytut Kultury

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
André Rieu: Zatańczymy?
Retransmisja koncertu
z Maastricht 2019
3 sierpnia, godz. 18.00, 17 sierpnia,
godz. 18.00
Doroczne koncerty André Rieu w jego rodzinnym
mieście Maastricht przyciągają fanów skrzypka ze
wszystkich zakątków świata. Średniowieczny rynek
zamienia się w spektakularne tło dla niezapomnianych koncertów wypełnionych humorem, zabawą
i emocjami, i oczywiście wspaniałą muzyką, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Dołącz do André
Rieu, jego orkiestry Johanna Straussa, światowej
klasy sopranów, tria tenorów i gości specjalnych,
aby doświadczyć tego samego wrażenia, którego
doświadczają słuchacze na rynku w Maastricht. Kinowi widzowie dodatkowo będą mogli za pomocą
oka kamery zajrzeć za kulisy koncertu i obejrzeć
ekskluzywny wywiad z André.

RODZINA W KINIE
4 sierpnia, godz. 16.00
Zakwakani (reż. V. Lakisov, USA, Rosja, Chiny
2016, dubbing, 81 min, 6+)

11 sierpnia, godz. 16.00
Gnomy rozrabiają (reż. P. Lepeniotis, 2018,
dubbing, 89 min, 5+)

18 sierpnia, godz. 16.00
Wicher – dzikie konie (Niemcy 2017, lektor, 106
min, 10+)
Biały kieł (reż. A. Espigares, Francja, USA 2018,
dubbing, 80 min, 8+)

25 sierpnia, godz. 16.00

PORA DLA SENIORA
14 sierpnia, godz. 11.00
Rocketman (reż. Dexter Fletcher, Wlk. Brytania
2019, 125 min)

28 sierpnia, godz. 11.00

Warsztaty RIK i Medialabu Katowice pt. „Dotacje dla
instytucji kultury”.

Deszczowa piosenka (USA 1952, 100 min, reż.
Gene Kelly, Stanley Donen)

W czasie szkolenia uczestnicy będą mogli lepiej
poznać proces aplikowania o dofinansowania dla
sektora kultury.

Najlepsza w historii kina autotematyczna komedia
muzyczna, w lekkiej formie pokazująca czasy przełomu dźwiękowego w kinie.

LIBERO: KONTENEROWE GRANIE

Maria Kietlińska i Feliks
Zwierzchowski: Czas na zdjęcie

Szkolenie RIK i Medialabu
Katowice pt. „Nowe
przestrzenie w kulturze.
Idea otwartej instytucji kultury”

niedziele, godz. 16.00–20.00,
plac Do Radości w Galerii Libero

Wystawa do 1 września,
Galeria Miasta Ogrodów

20 sierpnia, godz. 10.00–14.00,
Regionalny Instytut Kultury

Wystawa fotografii do 15 września,
Galeria Engram
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Silesia Film na 100.
rocznicę powstań śląskich
19 sierpnia, godz. 18.00
Batalia o Śląsk + O polskości śląskiej ziemi
+ Polska Kronika Filmowa
W tym roku rozpoczynamy trzyletni okres obchodów upamiętniających jeden z najważniejszych
i najbardziej brzemiennych w skutkach konfliktów

20

www.katowice.eu
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zbrojnych w historii Górnego Śląska. Okazją do
tego jest setna rocznica tamtych dramatycznych
wydarzeń. Po zakończeniu I wojny światowej
o przynależności Górnego Śląska miał zdecydować
plebiscyt. W 1922 roku w wyniku trzech zbrojnych powstań (1919–1921), zwłaszcza ostatniego
z nich, które rozpoczęło się po przegranym dla
polskiej strony plebiscycie, najbardziej uprzemysłowiona część Górnego Śląska została przyłączona do Państwa Polskiego. Zapraszamy widzów do
spojrzenia na tamte wydarzenia poprzez cykl filmowych spotkań, które przygotowaliśmy specjalnie na
tę okazję. Projekcje poprzedzi rozmowa dotycząca
znaczenia I Powstania Śląskiego.

PROSZĘ O ZDJĘCIĘ

22 sierpnia, godz. 18.00

Summer Shorts
23 sierpnia, godz. 20.30
Letni program filmowy kierowany jest do wszystkich
spragnionych krótkich metraży oraz letnich wrażeń!
Ten piękny sezon umilimy zestawem filmów z różnych
stron świata (Holandia, Indie, Dania, Meksyk, Niemcy).
W programie lato będzie nam towarzyszyć w historiach
bohaterów, dla dwóch przyjaciół ta pora roku to przełomowy czas w wyborze życiowej drogi, dla koguta upały będą częścią jego domowego życia w bombajskim
mieszkaniu, letni dzień będzie stanowić scenerię dla
subtelnego love story, ciepło towaryszyć nam będzie
we wzruszajacej historii imigranta żyjącego w Danii,
a wysokie temperatury znajdziemy w techno-ravie ubranej w niezwykłą animację.

Rialto

ul. św. Jana 24
tel. 32 251 04 31
e-mail: program@rialto.katowice.pl
rezerwacja@rialto.katowice.pl
www.rialto.katowice.pl

Instytucja Promocji
i Upowszechniania Muzyki
„Silesia”
pl. Sejmu Śląskiego 2
pokój 20
tel./fax 32 219 33 44
e-mail: ipium@silesia.art.pl
www.silesia.art.pl

PIANO-TĘŻNIA FESTIWAL
– INICJATYWA LOKALNA MIASTA
KATOWICE
Joanna Domańska – fortepian
4 sierpnia, godz.18.00
Program: W.A. Mozart, L. van Beethoven,
Karol Szymanowski.

RIALTO WRACA DO GRY!

Magdalena Lisak – fortepian

2 sierpnia, godz. 19.00

11 sierpnia, godz. 18.00

Śmietanka towarzyska (reż. W. Allen, USA, 2016,
96 min)
Po miesięcznej przerwie zapraszamy do pięknie odnowionych i na nowo zaaranżowanych wnętrz kinoteatru
Rialto na seans w stylu glamour. „Śmietanka towarzyska” w reżyserii Woody’ego Allena to komedia z 2016
roku o perypetiach miłosnych rozgrywających się
w scenerii modnych klubów i przyjęć Hollywood w latach 30. ubiegłego wieku, przy dźwiękach muzyki swingowej, jak ulał pasującej do klimatu kinoteatru Rialto.
Widzów przywita pianista Adam Snopek utworami
z musicalu „Wielki Gatsby”, które wprowadzą nas
w klimat niezapomnianej złotej ery swingu.

Kobiety Oblegają Kino
22 sierpnia, godz. 19.00
Gloria Bell (reż. S. Lelio, USA 2018, 102 min)

Filmowy Klub Seniora
25 sierpnia, godz. 15.00

ul. Francuska 12

8 sierpnia, godz. 10.30
Etnos Ensemble

29 sierpnia, godz. 18.00
Rozdarta kurtyna (USA 1966, 128 min)

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

Pokaz filmów animowanych
z Ogólnopolskiego Przeglądu
Filmów Animowanych
Tworzonych przez Dzieci „Oko
Kalejdoskopu” w Poznaniu

Lato z Hitchcockiem
Marnie (USA 1964, 130 min)

Biblioteka Śląska

Program: M. Szymanowska, H. Łopuska, N. Janoth
i inni.

XIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
PROMOCYJNY „SIERPIEŃ TALENTÓW”
Inauguracja festiwalu
20 sierpnia, godz. 18.00, Studio Koncertowe
Polskiego Radia, ul. Ligonia 29
M. Chlebicka – f let, Ł. Dyszko – saksofon, M. Orlik – skrzypce, H. Sosińska-Karski – fortepian, G.
Skrobiński – fortepian, D. Noras – fortepian.

Program: F. Schubert, K. Lipiński, E. Ysaÿe, W. Lutosławski.

Portret młodego artysty
Sz. Mechliński – baryton, A. Chodacki – fortepian.
Program: R. Wagner, R. Strauss, G. Donizetti, G.
Verdi, F. Mirecki, J. Skrzydlewski, R. Statkowski, A.
Münchheimer, S. Moniuszko.
Bezpłatne wejściówki (od 15 lipca) dostępne są
w biurze IPiUM „Silesia” (pl. Sejmu Śląskiego 2,
parter, pokój 20) lub telefonicznie 32 219 33 44
w. 21.

Etno ŚlŌnsk
27 sierpnia, godz. 17.00, Biblioteka Śląska,
Sala „Parnassos”, pl. Rady Europy 1
B. Pacan – Klarnet, K. Merta – akordeon, P. Gach –
wiolonczela, Ł. Mazanek – kontrabas.
Program: improwizacje na temat śląskich pieśni powstańczych i ludowych, muzyka etno.
Bezpłatne wejściówki (od 15 lipca) dostępne są
w biurze IPiUM „Silesia” (pl. Sejmu Śląskiego 2,
parter, pokój 20) lub telefonicznie 32 219 33 44
w. 33.

Fortepianada
Studio Koncertowe Polskiego Radia,
ul. Ligonia 29, 28 sierpnia, godz. 18.00
W. Jagodziński – fortepian, B. Kokot – fortepian, P.
Orlow – fortepian, B. Bilińska – fortepian.
Program: F. Chopin, K. Szymanowski, G. Bacewicz,
S. Rachmaninow, C. Debussy.

Magia klarnetu
29 sierpnia, godz. 18.00, Muzeum
Archidiecezjalne, ul. W. Stwosza 16
A. Marchewka – klarnet, A. Natanek – klarnet, E.
Oliwa – klarnet, R. Widaszek – klarnet/bassethorn,
M. Prysak – fortepian.

Program: W. Popp, C. Reinecke, C. Saint-Saëns, P.
Glass, F. Waxman, H. Wieniawski, R. Schumann.

Program: B. Goodman, Z. Fibich, Ch.-M. Widor, M.
Chyrzyński, E. Chausson, J. Williams, B. Kovács, F.
Mendelssohn-Bartholdy, M. Jackson.

Bezpłatne wejściówki (od 15 lipca) dostępne są
w biurze IPiUM „Silesia” (pl. Sejmu Śląskiego 2, parter, pokój 20) lub telefonicznie 32 219 33 44 w. 26.

Finał festiwalu „Muzyka
w Bazylice”

Tajemnice Joan (reż. T. Nunn, Wielka Brytania 2019,
100 min)

Sztuka interpretacji

Od 16 sierpnia przepremierowe i premierowe seanse
najnowszego filmu w reżyserii Pedro Almodovara „Ból
i blask” z wybitną kreacją aktorską Antonio Banderasa,
nagrodzoną Złotą Palmą na festiwalu w Cannes.

22 sierpnia, godz. 18.00, Muzeum
Archidiecezjalne, ul. W. Stwosza 16
B. Fraś – skrzypce, G. Stanisz – fortepian.

Akademicka Orkiestra Dęta Akademii
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach
Program: G.F. Händel, J.S. Bach, A. Dvoőák, S. Moniuszko, A. Chaczaturian, A.L. Webber, J. Bock.

„Literatura inspiruje sztukę”
– Marek Kuś – rysunek i rzeźba
od 8 sierpnia
Nowy cykl wystaw w Galerii Intymnej – prace inspirowane prozą, poezją i dramatem będą przestrzenią
wspólną dla sztuk wizualnych i literatury światowej.
Wystawy inspirowane literaturą będą miały szczególnie
cenny walor: odeślą odbiorcę do czytania i do kontaktu
ze źródłem literackim.

plac Rady Europy 1

Godziny otwarcia Biblioteki
Śląskiej w okresie wakacyjnym
Do 31 sierpnia biblioteka będzie nieczynna dla czytelników. Potwierdzanie kart obiegowych oraz zwroty wypożyczonych książek będą realizowane od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00–15.00, wejście od ul. Damrota.
Agenda w budynku przy ul. Ligonia 7 w sierpniu będzie
nieczynna. Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej przy ul.
Francuskiej 12 będzie czynny w okresie wakacji tak
jak dotychczas, tj. od poniedziałku do piątku w godz.
9.00–17.00.

Zachęcamy do korzystania z darmowych
e-zasobów Biblioteki Śląskiej:
Śląskiej Biblioteki Cyfrowej: www.sbc.org.pl
bazy IBUK Libra: www.libra.ibuk.pl
Encyklopedii Województwa Śląskiego: www.ibrbs.pl

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

DLA DOROSŁYCH
Porozmawiajmy o książkach
7 sierpnia, godz. 16.00, Filia nr 13,
ul. Młyńska 5
Spotkanie dla miłośników dyskusji o książkach. Temat
przewodni: literatura podróżnicza.

Druga ręka
22 sierpnia, godz. 15.00, Filia nr 3,
ul. Gliwicka 93
Spotkanie z Wojciechem Bonowiczem, poetą
i prozaikiem, autorem wywiadów rzek.

www.katowice.eu
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MDK
„Szopienice-Giszowiec”

ul. gen. Hallera 28
tel. 32 256 84 53
e-mail: sekretariat@mdk.katowice.pl
www.mdk.katowice.pl
ul. gen.J. Hallera 28

Zajęcia dla dzieci w ramach
akcji „Lato w mieście”

Wycieczka rowerowa
po ciekawych miejscach
Szopienic i okolic
24 sierpnia, godz. 11.00
Obowiązują zapisy.

Koncert na pożegnanie
lata – Szopienicka
scena piosenki aktorskiej
30 sierpnia, godz. 17.00

2, 7, 13, 20, 27 sierpnia, godz. 10.00

Obowiązują zapisy.

Obowiązują zapisy.

Letnie zachody słońca na
Burowcu – festyn dzielnicowy

Wycieczka z przewodnikiem po
Katowicach. Śladami moderny
cz. II oraz park im. T. Kościuszki

6 sierpnia, godz. 19.00

31 sierpnia, godz. 11.00

Ilość miejsc ograniczona.

Garsoniera pod obłokami
27 sierpnia, godz. 16.00, Filia nr 25,
ul. B. Chrobrego 2
Muzyczno-poetyckie spotkanie z Wiesławem Ciecieręgą,
bytomskim poetą i bardem.

„Pewniak” – monodram
w wykonaniu Sebastiana
Cybulskiego

I Ty potrafisz!
1, 8, 22, 29 sierpnia, godz. 17.00–17.30
Zajęcia plastyczne.

Wakacyjnie zGRAne wtorki
6, 13, 20, 27 sierpnia, godz. 11.00–13.00
Rozgrywki gier planszowych, zabawy terenowe i rozgrywki w Xboxa.

3B. Bajtel – Bajka – Biblioteka
5 sierpnia, godz. 17.00–17.30, Filia nr 33,
ul. ks. Markiefki 44a
Spotkanie literackie dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat
i ich rodziców.

Królewna Fasolka
6 sierpnia, godz. 17.00, Filia nr 28,
ul. Uniczowska 36
Plenerowe przedstawienie w wykonaniu Teatru TRIP.

Przyjaźni dar odwróci zły czar
13 sierpnia, godz. 17.45, Filia nr 26,
ul. Samsonowicza 27
Plenerowe przedstawienie w wykonaniu Teatru Maska.

Opowieść o dwóch siostrach
20 sierpnia, godz. 17.00, Filia nr 28,
ul. Uniczowska 36
Plenerowe przedstawienie w wykonaniu Teatru Bajkowe
Skarbki Śląska.

Na tropie zaginionej opowieści
22 sierpnia, godz. 17.00, Filia nr 28,
ul. Uniczowska 36
Plenerowe przedstawienie w wykonaniu Teatru TRIP.

MDK „Ligota”

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

II Muzyka Marzeń na Zadolu
Amfiteatr w parku Zadole
24 sierpnia, godz. 18.00, Piotr Sałajczyk – recital fortepianowy
31 sierpnia, godz. 18.00, The Twist UK, godz. 19.30,
„Moje miasto” – Jerzy Grunwald Trio

Koncert z okazji 100. rocznicy
I Powstania Śląskiego
w wykonaniu Macieja Lipiny
i Katarzyny Grzesiek
Amfiteatr w parku Zadole, 17 sierpnia,
godz. 18.00

Sierpniowe warsztaty artystyczne w MDK „Ligota”:

Sen o Czarnym Ogrodzie –
gra miejska na motywach literackich i historycznych

– rękodzieło artystyczne w 2 grupach, godz. 10.00–
11.30, 12.00–13.30

10 sierpnia, godz. 17.00

– nauka gry na pianinie, godz. 11.00–17.00

Obowiązują zapisy.

– śpiew, godz. 10.00–11.00, 11.00–12.00

Wakacyjne warsztaty
plastyczne dla dzieci

Lekcje czytania – warsztaty
tworzenia książek artystycznych

– rękodzieło artystyczne, godz. 10.00–11.30, 12.00–
13.30

5–6 sierpnia, godz. 10.00

13 sierpnia, godz. 12.00

17 sierpnia, godz. 17.00, Muzeum Historii
Katowic, ul. Rymarska 4
Bezpłatne wejściówki.

DLA DZIECI

Filia nr 2
ul. Plac pod Lipami 1, 3-3a 10
tel./fax 32 206 46 42
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Filia nr 1
ul. obr. Westerplatte 10 tel./fax 32 256 99 77

5—9 sierpnia

12—14 sierpnia:

19—26 sierpnia:

Wstęp wolny.

Obowiązują zapisy.

Wakacyjny turniej gry
w piłkarzyki dla dzieci

Gry podwórkowe
dla najmłodszych

- nauka gry na pianinie, godz. 11.00–17.00

7 i 9 sierpnia, godz. 10.00

20 sierpnia, godz. 12.00

Wstęp wolny.

Wstęp wolny.

– wakacyjna pracownia plastyczna w 2 grupach, godz.
10.00–12.00, 12.00–14.00 (oprócz 23 sierpnia)

Wycieczka autobusem
do najciekawszych miejsc
Katowic dla seniorów

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

– śpiew w 2 grupach, godz. 10.00–11.00, 11.00–12.00

22–25 sierpnia, godz. 17.15

– nauka gry na pianinie, godz. 10.00–15.00

8 sierpnia, godz. 10.00
Wyjazd do Nadleśnictwa w Katowicach.
Obowiązują zapisy.

ŚWIĘTO GISZOWCA
31 sierpnia

Niedzielne podwieczorki kulturalne

godz. 16.00 – Orkiestra Dęta KWK „Wieczorek”

11 sierpnia, godz. 15.00

godz. 17.15 – Duo Fix – interaktywny spektakl dla dzieci

Obowiązują zapisy.

godz. 18.45 – Nivel i Katarzyna Pluta – koncert

Zabawy animacyjno-integracyjno-kulturalne dla
dzieci w parku Olimpijczyków
12 sierpnia, godz. 10.00
Wstęp wolny.

Zajęcia integracyjno-edukacyjno-kulturalne
13 sierpnia, godz. 16.00
Obowiązują zapisy.

godz. 20.00 – Avocado – finaliści X-Factor
godz. 21.00 – Kola & Jula – „Śląskie przeboje”

1 września
godz. 15.00 – spektakl dla najmłodszych
16.30 – Linia Nocna – koncert
18.00 – HaNuta – koncert
19.45 – Mike Rif & Los CuUMBANCHEROS – koncert
21.00 – Wehikuł Czasu – największe przeboje lat 80.
i 90.
Po koncercie widowisko laserowe – LASER MAN
SHOW

21 sierpnia, godz. 12.00

InduDekada – wystawa fotografii
z okazji 10-lecia Industriady

Obowiązują zapisy.

do 31 sierpnia, godz. 17.00

Warsztaty kuglarskie dla dzieci

- śpiew, godz. 10.00–11.00, 11.00–12.00

20—30 sierpnia:

27—30 sierpnia:

– warsztaty wokalne „Wakacje z piosenką” w 2 grupach,
godz. 10.00–12.00, 12.00–14.00

MDK „Bogucice-Zawodzie”

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

Wycieczki kół seniorów
14 i 28 sierpnia, godz. 8.00
Zapisy na wycieczki przyjmują zarządy klubów we
wtorki i czwartki w godzinach 12.00–14.00.

Warsztaty artystyczne w ramach
akcji „Lato w mieście 2019”
7–30 sierpnia, godz. 10.00–14.00

Bogucicki Piknik Integracyjny
z okazji 100. rocznicy
wybuchu I Powstania Śląskiego
23 sierpnia, godz. 17.00,
parking przy MDK lub park Bogucicki

DZIAŁ „ZAWODZIE” ul. Marcinkowskiego 13a

Zawodziański Ogród Muzyczny:
„Usta milczą, dusza śpiewa”
30 sierpnia, godz. 18.00,
ogród przy MDK lub sala widowiskowa
Koncert arii operetkowych realizowany w ramach
projektu budżetu obywatelskiego oraz V Dni Zawodzia

V Dni Zawodzia
31 sierpnia, godz. 15.00, ul. Wyspiańskiego,
W programie m.in.: animacje, gry i konkursy dla
najmłodszych, koncert zespołów Green District
i Sztywny Pal Azji, dmuchane atrakcje, wystawy
rękodzieła mieszkańców Zawodzia.

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

7 sierpnia, godz. 10.00–14.00
„Sztuka Śląska” – warsztaty edukacyjne z elementami historii sztuki „Pędzlem i dłutem” – warsztaty
twórcze

9 sierpnia, godz. 10.00–14.00
„Zamkowa przygoda” – zajęcia edukacyjne rozwijające wyobraźnię i umiejętności detektywistyczne
w Muzeum Zamkowym w Pszczynie – zdobywanie
Odznaki Współpracy
Bilet wstępu 15 zł/os.

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

Lato w mieście. Poznaj karate!
poniedziałki, środy, godz. 10.00
Otwarte zajęcia sportowe dla dzieci z elementami
karate.

Lato w mieście. Filmowe wakacje
wtorki, czwartki i piątki, godz. 10.00
Projekcje filmowych hitów dla najmłodszych.

AKCJA „LATO W MIEŚCIE”
Dzieci na Czarnym Lądzie
2 sierpnia, godz. 10.00–16.00

Wakacje z tańcem i muzyką
1 sierpnia, godz. 11.30
Koncert dla dzieci.

Wycieczka do Olkusza. W programie Muzeum Afrykanistyczne – zwiedzanie ekspozycji i warsztaty
artystyczne, zwiedzanie Olkusza, zamek Bydlin –
zwiedzanie wzgórza zamkowego, ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Lato w mieście.
Spektakle teatralne

Pożegnanie z Afryką

Wszystkie spektakle rozpoczynamy
o godz. 10.00. Wstęp 8 zł

5 sierpnia, godz. 10.00–14.00

W programie:

„Bez mapy ani rusz!” – quiz umiejętności i sprawności młodego podróżnika – „Co z drzewa spadnie?” – warsztaty kulinarne.

5 sierpnia, godz. 10.00 – „Babroszki lecą w kosmos”

7 sierpnia, godz. 10.00–14.00

19 sierpnia, godz. 10.00 – „Pan antenka i srebrny
kubraczek”

„Wracamy do domu przez Maroko” – warsztaty
twórcze oraz „Biegiem na prom!” – olimpiada sportowa.

9 sierpnia, godz. 10.00–14.00
„Slalom Tarzana”– rozgrywki sportowe oraz wyjście do Galerii BWA – warsztaty artystyczne.

Filia „Dąb”, ul. Krzyżowa 1

AKCJA „LATO W MIEŚCIE 2019”
DLA DZIECI OD 6. DO 12. ROKU ŻYCIA
2 sierpnia, godz. 10.00–14.00
Wyjście do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego – zabawa terenowa i zdobywanie Odznaki Odwagi.
Bilet wstępu 15 zł/os.

5 sierpnia, godz. 10.00–14.00
Warsztaty animacyjno-edukacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu. Portret powstańca śląskiego – Jan Nepomucen Stęślicki – interdyscyplinarne
warsztaty historyczne.

FOT. MDK POŁUDNIE

Bogucicki Piknik Integracyjny z okazji 100. rocznicy
wybuchu I Powstania Śląskiego połączony z koncertem plenerowym.

FOT. MDK POŁUDNIE

www.katowice.eu

INFORMATOR

ul. Jankego 136

12 sierpnia, godz. 10.00 – „O tym jak frędzelka
i wiercipiętka znalazły czapeczkę”

26 sierpnia, godz. 10.00 – „Tajemnica skarbu na
kurzej nóżce”

Lato w mieście. Warsztaty

5 sierpnia, godz. 11.00 – Warsztaty czerpania papieru
6 sierpnia, godz. 10.00 – Warsztaty sztalugowe
oraz gry i zabawy z nagrodami
12 sierpnia, godz. 11.00 – Warsztaty szycia maszynowego
13 sierpnia, godz. 10.00 – Spacer przyrodniczy
Doliną Ślepiotki oraz warsztaty tworzenia profesjonalnego zielnika
19 sierpnia, godz. 11.00 – Warsztaty rzeźbiarskie
20 sierpnia, godz. 10.00 – Warsztaty batiku oraz
gry i zabawy z nagrodami
26 sierpnia, godz. 11.00 – Warsztaty plastyczne
27 sierpnia, godz. 10.00 – Warsztaty kulinarne
oraz gry i zabawy z nagrodami

Lato w mieście. Wycieczki

8 sierpnia, godz. 9.00, Wycieczka do Ustronia
22 sierpnia, godz. 9.00 Wycieczka do Papugarni

FOT. MDK POŁUDNIE
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www.katowice.eu
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FOT. MHK

i ogrodu botanicznego w Radzionkowie.
Koszt wycieczek 50 zł. Obowiązują zapisy.

PIOTROWICKIE KONCERTY
PLENEROWE
Cykl bezpłatnych
koncertów plenerowych
w różnych zakątkach Piotrowic
W programie: „A. quartet” – przeboje od
„Abby” do „Queen”
– 2 sierpnia, godz. 18.00, plac zabaw przy ul. Żurawiej; „Bractwo Wiecznego Natchnienia” – poezja
śpiewana – 9 sierpnia, godz. 18.30, Dolina Ślepiotki, ul. Jankego; „Jazz Bar Band” – standardy
jazzowe i evergreeny – 23 sierpnia, godz. 18.00,
ul. Radockiego 153; „Biesiada śląska” – wspólne
śpiewanie z muzyką na żywo – 30 sierpnia, godz.
18.00, SP nr 27, ul. Łętowskiego.

ul. P. Kołodzieja 42

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

Animacje dla dzieci

U nos w doma na Nikiszu

Warsztatownia!

Woda i mydło najlepsze bielidło

– otwarta przestrzeń twórcza

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

W pralni i maglu na Nikiszowcu

6, 13, 20 sierpnia, godz. 11.00–15.30

www.mhk.katowice.pl

Królestwo niebieskie. Katowickie
podwórka śląskiego
artysty Arkadiusza Goli

Muzeum Historii Katowic

wtorki, godz. 10.00

ul. Szafranka 9

Gry i zabawy nie tylko sportowe.

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

Tylko dla seniora
Cykl bezpłatnych zajęć aktywizujących
seniorów. W programie:
Kónsztiki przi bonkawie (wtorki, 17.00); Chińska
medycyna dla zdrowia. Warsztaty i gimnastyka
(czwartki, godz. 17.00).

ul. P. Stellera 4

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

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

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

WYSTAWY STAŁE
„Z dziejów Katowic”
„Wnętrza mieszczańskie”
WYSTAWY CZASOWE
Z fabryki na salony!

WYSTAWY CZASOWE

Ekspozycji będzie towarzyszyć książka z fotografiami
Arkadiusza Goli i tekstami Marka Twaroga.

ul. Kopernika 11

WYSTAWY STAŁE
Muzeum Barbary
i Stanisława Ptaków
WYSTAWY CZASOWE

Wystawa porcelany „Giesche”,
„Czuday”, „Huta Franciszka”
3 sierpnia, godz. 12.00—13.30,
28 sierpnia, godz. 17.00—18.30
Oprowadzenie kuratorskie po wystawie

I Powstanie Śląskie
w Katowicach i na Śląsku
– w 100. rocznicę wybuchu
19 sierpnia, godz. 10.00
Wernisaż wystawy i sympozjum naukowe

Witkacy/Korfanty
29 sierpnia, godz. 13.00
Wernisaż wystawy

ul. Rymarska 4

WYSTAWY STAŁE
Wokół mistrzów Grupy Janowskiej

Roman Kalarus
„Miniatury intymne”
Roman Kalarus: obecnie profesor zwyczajny – prowadzi
pracownię projektowania plakatu na ASP w Katowicach

Przestrzeń muzealna przesiąknięta sztuką, pasją
i otwartością na artystyczne działania, w której zrealizujesz swoje pomysły, poznasz nowe techniki, skonfrontujesz się z mistrzowskimi dziełami.

NASZE
Wydawca: Urząd Miasta Katowice,
ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice
Redaktor prowadzący:
Michał Malina
Redakcja:
Sławomir Rybok, Michał Malina,
Aleksandra Wolczyńska-Zmełty
Wydział Komunikacji Społecznej,
tel. 32 259 39 88
e-mail: redakcja@katowice.eu
Skład i opracowanie graficzne:

Agora Poligrafia sp. z o.o.
Korekta: Katarzyna Mokros
Informator powstaje przy współpracy

Teatr jest fajny!
– warsztaty teatralne
Warsztaty prowadzone od poniedziałku do piątku w sierpniu, w godzinach przedpołudniowych. 2 grupy dziennie,
każda grupa pracuje 2 godziny. W trakcie warsztatów
przerwa na odpoczynek. W ramach projektu każda grupa
ma zapewnione zapoznanie się z wystawą stałą w Dziale.

ul. Kościuszki 47

WYSTAWY CZASOWE
„Wczoraj – Dzisiaj”
– Krzysztof Szymanowicz

z katowickimi ośrodkami kultury i sportu.
Nakład: 149 000 egz.
Druk: Polska Press, Oddział Poligrafia,

Drukarnia w Sosnowcu.
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skrótów i zmian nadsyłanych tekstów.
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MISTRZOSTWA ŚWIATA W BADMINTONIE

Seniorzy z całego świata zagrają w Spodku
4 sierpnia ruszają YONEX BWF
World Senior Badminton Championships. W Spodku o mistrzowski tytuł
powalczą seniorzy z całego świata! Do
miasta przyjedzie ponad 1,5 tys. zawodników z 56 krajów.

Najliczniejszą reprezentację na katowickim
turnieju będą mieć… Indie. Na mistrzostwa
wybiera się z tego kraju aż 164 zawodników,
ale niewielu mniej badmintonistów przyjedzie z Niemiec – 150. Reprezentacja Polski
liczy 119 zawodników.
– Z jednej strony to wspaniała szansa
na promocję Katowic i regionu. Przyjadą do
nas goście prawie z całego świata, w tym z tak
egzotycznych dla nas krajów, jak Australia,
Japonia, Nepal czy Peru. Z drugiej strony to
poważny, prestiżowy turniej – ma rangę mistrzostw świata i jest największą tego typu
imprezą na świecie – tłumaczy Wojciech Palikij, dyrektor.
Katowice kibicują Gaszowi!

Turniej odbędzie się w dziewięciu kategoriach
wiekowych – od 35 w górę co 5 lat. O ile bowiem np. piłkarze w tym wieku są już na emeryturze, o tyle badmintoniści często dopiero
rozpoczynają seniorskie kariery. W turnieju
wezmą udział zarówno wybijający się amatorzy, jak i zawodnicy z bogatą przeszłością w profesjonalnym sporcie.
Katowiczanie przyglądają się rozstawionemu z numerem 1. w singlu Pawłowi Gaszowi z Nikiszowca, który z poprzednich

mistrzostw w Koczin w Indiach przywiózł
brązowy medal. Teraz 76-latek zapowiada
walkę o tytuł. Gasz zagra również w mikście z Angielką Beryl Goodall (tu również
rozstawienie z numerem 1.) oraz w deblu z Leopoldem Tukendorfem (numer 2.).
Historia seniora zachwyca facebookową
społeczność – film z wizyty u Gasza na Nikiszowcu ma już ponad 27 tys. wyświetleń.
Można go zobaczyć na oficjalnym profilu turnieju Silesia Badminton.
Dobre wrażenia z regionu

Zanim ruszą zawody, uczestnicy turnieju i ich
bliscy wezmą udział w koncercie powitalnym w budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Przed gośćmi z całego
świata zaprezentuje się Orkiestra Aukso.
– Tu nie ma miejsca na przypadki. Federacje sportowe cenią sobie lokalizację hali,
jak i pozostałego zaplecza sportowego, a także
bazę hotelową i gastronomiczną, którymi
dysponujemy – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.
– Turniej jest wyjątkową szansą, aby
pokazać gościom z zagranicy nasze miasto i region, zasłynąć gościnnością i dobrą atmosferą. Postaramy się, aby wyjechali z Polski
pełni wrażeń i dobrych wspomnień – dodaje
dyrektor Palikij.
Ambasadorami turnieju zostali Joanna Podedworny, największa nadzieja
polskiego badmintona z pobliskiego Bierunia, słynny artysta kabaretowy Mariusz

poodbijania na specjalnie przygotowanych boiskach, dzieci będą mogły pomalować twarze,
czekają na nich także animacje sportowe, a nawet… gra miejska – zdradza Palikij. (RED)

Kałamaga oraz Robert Mateusiak, z kolei najbardziej utytułowany badmintonista w polskiej historii.
Atrakcje dla widzów

W trakcie turnieju odbędą się również Narodowe Dni Badmintona (aby wziąć udział, należy
się wcześniej zarejestrować na stronie www.
narodowybadminton.pl), ruszy też strefa kibica.
– Każdy, kto przyjdzie, będzie miał możliwość

Impreza odbędzie się w dniach
4–11 sierpnia. Wstęp na wszystkie gry
jest wolny. Zapraszamy do kibicowania!
Więcej informacji na stronie
www.katowice2019.com

GKS Katowice postawił na młodzież
Piłkarze GKS-u Katowice rozpoczęli
nowy sezon. Latem w całej sekcji doszło
do znaczących zmian.

Nowym dyrektorem sportowym został Robert
Góralczyk, absolwent katowickiej AWF i wieloletni pracownik Zakładu Piłki Nożnej tej
uczelni, a także posiadacz licencji trenerskiej
UEFA Pro. W przeszłości pracował m.in.
jako selekcjoner żeńskiej reprezentacji Polski
oraz w sztabie męskiej reprezentacji. Z kolei
nowym trenerem został Rafał Górak, który
pracował już w Katowicach w latach 2011–
2013. Pod jego wodzą katowiczanie zajmowali 13. i 10. miejsce w I lidze, choć był to
bardzo trudny organizacyjnie okres w historii klubu. W latach 2014–2017 trener Górak
prowadził BKS Stal Bielsko-Biała, a następnie
objął funkcję trenera Elany Toruń. Z tą drużyną awansował do 2 ligi, a w poprzednich
rozgrywkach do samego końca bił się o kolejny w swojej karierze awans. Podjęto także
decyzję o gruntownym odmłodzeniu kadry zawodniczej GKS-u. Do drużyny dołączyło siedemnastu młodych zawodników,
którzy mają godnie reprezentować barwy
klubu w II lidze.

W sierpniu sezon rozpoczynają także
piłkarki GKS-u. Drużyna chciałaby
przynajmniej powtórzyć wynik z poprzedniego sezonu, czyli zagwarantować sobie
miejsce w czołowej szóstce w kraju. W trakcie

letniej przerwy do drużyny dołączyły
m.in. młode reprezentantki Polski: Klaudia
Kubaszek, Joanna Węcławek, Kasandra Parczewska i Klaudia Miłek, co powinno sprawić,
że kadra zespołu będzie mocniejsza.

FOT. GKS

SPORTOWE LATO

Letnie urlopy kończą hokeiści. Do
hokejowej GieKSy wraz z nowym szkoleniowcem – Risto Dufvą trafiła grupa
fińskich hokeistów mających na swoim koncie występy w Lidze Mistrzów. Pozostała
także część składu z poprzedniego sezonu, w tym dobrze znani katowickim
kibicom Mikołaj Łopuski, Radosław Sawicki, Martin Cakajik i Dusan Devecka.
Przed naszymi zawodnikami m.in. turniej
towarzyski w czeskiej Porubie. Już w sierpniu
pierwsze mecze międzynarodowego Pucharu
Wyszehradzkiego.
Do pracy wracają także siatkarze. Kontrakty zawodnicze z klubem podpisali
rozgrywający Jan Firlej i Maciej Fijałek,
atakujący Jakub Jarosz i Wiktor Musiał,
środkowi Miłosz Zniszczoł, Emanuel Kohut, Jan Nowakowski i Kamil Drzazga,
przyjmujący Rafał Szymura, Adrian Buchowski, Jakub Szymański i Kamil Kwasowski oraz libero Dustin Watten i Szymon
Gregorowicz. Okres sparingowy przed sezonem 2019/2020 PlusLigi zespół rozpocznie
we wrześniu.
MICHAŁ KAJZEREK

