NASZE

www.katowice.eu

Zmieniamy się

wizualizacje: firma redan

NR 6 (69)| Lipiec 2014 r. | Bezpłatny informator miejski | tel. 32 2593 850 | redakcja@katowice.eu | ISSN 1899-9530

| w numerze |
Inwestycje

Przebudowa
ul. Kościuszki
Na pierwsze tygodnie wakacji – od 28
czerwca do 26 lipca – zaplanowano
realizację kolejnego etapu przebudowy
ul. Kościuszki.

Więcej – s. 2

Miasto

Dla dużych rodzin
Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne,
wystawy, muzea, przejazdy komunikacją
publiczną, a nawet wakacje – na to mogą
liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie
Dużej Rodziny.

Więcej – s. 11

BOM przy Rynku 1
Od 30 czerwca rozpoczyna funkcjonowanie
nowe Biuro Obsługi Mieszkańców
w budynku przy Rynku 1. Nowe biuro
usytuowane na parterze i pierwszym piętrze
zaprasza w dotychczasowych godzinach
otwarcia, także numery telefonów pozostają
bez zmian. Na pozostałych piętrach swoje
siedziby będą miały (i rozpoczną pracę
w pierwszej połowie lipca) Wydziały:
Budynków i Dróg – p. II, KsięgowoRachunkowy – p. III, Informatyki – p. IV,
Spraw Obywatelskich (Referaty Ewidencji
Działalności Gospodarczej oraz Handlu
i Rolnictwa) – p. V, Kształtowania
Środowiska – p. VI, Obsługi Inwestorów
Strategicznych – p. VII, Polityki Społecznej
– p. VIII oraz Biuro Konserwatora
Zabytków – p. V i Miejski Rzecznik
Konsumentów – p. V.

Zmiany zachodzące w Katowicach widać dziś gołym okiem, doceniają to też
inni – o nagrodzie ABSL, jak i staraniach Miasta o ważnych inwestorów przeczytać można wewnątrz numeru. Prezentujemy także wizualizacje centrum miasta(str.
1 i 6) pełnego zieleni, kwiatów, drzew, ścian z roślinnością całoroczną oraz ze
sztuczną rzeką czy strefą fitness. Inwestycja zostanie zakończona w 2015 roku.

Lato w mieście
Jak co roku instytucje kultury, placówki
oświatowe oraz kluby i ośrodki sportowe
organizują w wakacje akcję „Lato
w mieście”. Wiele atrakcji czytelnicy znajdą
w części informatorowej gazety, zapraszamy
także na stronę: www.katowice.eu.
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|przebudowa śródmieścia|

Zmiana organizacji ruchu

Na pierwsze tygodnie wakacji – od 28 czerwca do 26 lipca – zaplanowano realizację kolejnego etapu przebudowy ul. Kościuszki.

O

becny zakres robót zostanie rozszerzony o odcinek od ul. św. Jana
do pl. Miarki. Obejmie więc skrzyżowania: Kościuszki – św. Jana –
Wojewódzka – Kochanowskiego oraz Kościuszki – Kopernika – pl. Miarki. W tym etapie zostanie utrzymana jedynie jednokierunkowa relacja
ruchu w lewo z ul. św. Jana w ul. Wojewódzką
(przy kinoteatrze Rialto) oraz jednokierunkowy
przejazd przez ul. Kościuszki w ciągu ul. Batorego. Nadal będzie można też dojechać do posesji przylegających do miejsc robót. Poruszający
się komunikacją miejską powinni zwrócić uwagę, że w związku z planowanymi pracami zostaną zawieszone kursy tramwajów na odcinku od
Rynku do pl. Miarki, co jest niezbędne w celu
zintegrowania nowo budowanego układu komunikacyjnego ze skrzyżowaniem przy kinoteatrze Rialto oraz połączenia torowiska tramwajowego wokół pl. Miarki. Połączenie tramwajowe pl. Miarki z Brynowską Pętlą zostanie utrzymane i realizowane przez tramwaj linii 36. Między Dworcem a pl. Miarki zostanie natomiast
uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa – linia T36.
Również kierowcy powinni liczyć się
z utrudnieniami:
ulica Kochanowskiego oraz odcinki ulic:
Kopernika, Andrzeja, Kościuszki i pl. Miarki
zostaną zaślepione, w ich ciągach będzie możliwy ruch dwukierunkowy;
objazd z pl. Miarki i ul. Jagiellońskiej do
Dworca odbywać się będzie ulicami: Batorego (jednokierunkowa), Andrzeja, Mikołowską
i Słowackiego;
objazd z pl. Miarki i ul. Jagiellońskiej w kierunku ul. Warszawskiej ulicami Jagiellońską
i Francuską;
objazd z ul. Sądowej, Słowackiego i Dworca do ul. Kościuszki odbywać się będzie ulicami: Mikołowską, Andrzeja, Skłodowskiej i Żwirki i Wigury (odwrócony kierunek ruchu pomiędzy ulicami Skłodowskiej i Kościuszki).
(red)
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|Rada Miasta udzieliła absolutorium |

Budżetowe podsumowanie
28 maja odbyła się sesja Rady Miasta
Katowice, w trakcie której Rada – jako organ stanowiący Miasta – rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Katowice za 2013 rok, sprawozdanie finansowe Miasta za 2013 rok
oraz udzieliła Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium za 2013 rok.
Prawidłowość przedstawionych sprawozdań
została potwierdzona pozytywnymi opiniami komisji branżowych Rady Miasta, jak również opiniami
Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz biegłych rewidentów firmy Pricewaterhouse Coopers Spółka
z o.o. badających bilans miasta.
Finanse miasta za 2013 rok przedstawiały się
następująco: dochody planowane na 1,612 mld zł
zrealizowano na poziomie 1,565 mld zł (96,0 % planu po zmianach), wydatki planowane na 2,091 mld
zł, wyniosły 1,687 mld zł (87,4 % planu po zmianach), osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 148 mln zł i ostatecznie budżet zamknięto deficytem w wysokości 122 mln zł. W strukturze dochodów najistotniejszym źródłem były udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych
(445 mln zł), podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości (319 mln zł), subwencja, głównie część
oświatowa (286 mln zł).

Jak co roku największe środki przeznaczono
na zadania z zakresu oświaty i edukacji, w tym również dotowania szkół niepublicznych (484 mln zł –
28,7% budżetu), modernizację i utrzymanie dróg
gminnych i powiatowych oraz dopłaty do komunikacji miejskiej (237 mln zł – 14,1% budżetu), zasiłki dla osób potrzebujących i inne zadania z pomocy i polityki społecznej (176 mln zł – 10,4% budżetu), utrzymanie czystości w mieście, gospodarkę odpadami, oświetlenie ulic i placów, utrzymanie zieleni miejskiej oraz zadania z zakresu ochrony środowiska (98 mln zł – 5,8% budżetu), przedsięwzięcia
kulturalne i sportowe, budowę i przebudowę infrastruktury społecznej (221 mln zł – 13,1% budżetu).
Na inwestycje miejskie przeznaczono w ubiegłym roku prawie 446 mln zł, dzięki czemu zwiększany jest potencjał gospodarczy Katowic. Wydatkowane środki służyły rozwojowi i modernizacji m.in.
infrastruktury transportowej i drogowej, mieszkaniowej, społecznej. Finansowanie zadań inwestycyjnych na takim poziomie było możliwe również dzięki efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych
i dotacji (123 mln zł), środków ze sprzedaży majątku (30 mln zł), zaciągnięciu kredytu i pożyczek (119
mln zł). Na koniec roku zadłużenie wynosiło łącznie
600 mln zł i stanowiło 38% dochodów miasta, a zatem kształtowało się znacząco poniżej ustawowego

limitu. Pomimo zwiększenia zadłużenia finanse
Miasta pozostają bezpieczne. Wiarygodność kredytową na wysokim poziomie oraz stabilną sytuację finansową Katowic po raz kolejny potwierdziła wysoka ocena agencji ratingowej.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok zostało sporządzane w szczegółowości nie
mniejszej niż w uchwale budżetowej, zawiera zestawienia danych liczbowych w zakresie wykonania dochodów, w tym opis poszczególnych źródeł,
jak i przeznaczenia środków budżetowych. Informacje na temat wykonania budżetu miasta za 2013
rok przedstawiono w formie tabelarycznej, opisowej
i graficznej. Uchwała nr L/1173/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Katowice za 2013 rok oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
miasta Katowice za 2013 rok i Uchwała nr L/1174/14
Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z wykonania budżetu miasta Katowice za 2013 rok dostępne są na stronie internetowej
miasta www.katowice.eu, w zakładce Finanse i Majątek Miasta → Budżet Miasta i jego zmiany → Sprawozdawczość budżetu Miasta.
(ms)
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|Katowice atrakcyjną lokalizacją dla nowoczesnych usług biznesowych|

Jesteśmy liderem

Katowice w Nowym Jorku

umk

23 maja podczas tegorocznej V Konferencji ABSL w Poznaniu po raz kolejny przyznano ABSL Excellence
Awards. Statuetka w kategorii „miasto” powędrowała do
Katowic, które są dziś liderem w kategorii procentowego
wzrostu zatrudnienia w centrach usług. Inwestorzy doceniają również otwartość władz na współpracę i liczne inicjatywy poprawiające klimat inwestycyjny sektora.

W

Dyrektor P. Panczyj wręcza nagrodę Wiceprezydentowi M. Krupie

edług danych ABSL w centrach usług z kapitałem zagranicznym działających na terenie całego kraju pracuje już
prawie 130 tys. specjalistów. W ciągu ostatnich dwóch lat Polska stała się liderem Europy i znajduje się w pierwszej trójce najlepszych lokalizacji dla usług biznesowych na
świecie.
– Katowice są liderem, jeśli chodzi o procentowy wzrost zatrudnienia w badanym
przez nas okresie. Podejmując decyzję o przyznaniu nagrody, braliśmy również pod uwagę
takie czynniki jak kreatywne wsparcie współpracy ze środowiskiem akademickim i tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi sektora – mówi Paweł Panczyj, dyrektor zarządzający ABSL.
– Staramy się tworzyć jak najlepsze warunki w Katowicach dla obecnych, jak i potencjalnych inwestorów. Cieszymy się, że nasze
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starania zostały docenione. W przyszłym roku
chcielibyśmy u nas gościć przedstawicieli sektora nowoczesnych usług biznesowych podczas dorocznej konferencji ABSL. Odpowiednim miejscem dla tak ważnej konferencji byłoby Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, które będzie największym
obiektem tej klasy w Polsce – mówi Marcin
Krupa, Wiceprezydent Miasta Katowice.
Konferencja ABSL jest wydarzeniem cyklicznym, które na stałe wpisało się już do kalendarza najważniejszych wydarzeń branżowych w Europie i ważnych spotkań liderów
biznesowych w kraju. Co roku przyciąga kilkuset gości, w tym ważne osobistości życia politycznego i gospodarczego. Gościem specjalnym tegorocznej edycji była Madeleine Albright, była Sekretarz Stanu USA i jedna z najbardziej wpływowych postaci międzynarodowej sceny politycznej i gospodarczej.
(wez)

Urząd Miasta Katowice przy wsparciu przedstawicieli Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w
Polsce (ABSL) promował Katowice
jako atrakcyjną lokalizację dla firm
z sektora nowoczesnych usług biznesowych podczas World BPO/ITO
Forum.
Zdaniem ekspertów ABSL aglomeracja
katowicka rozwija się dziś najszybciej w Polsce. Jest to zasługą przede wszystkim Katowic,
gdzie znajduje się zdecydowana większość
centrów usług biznesowych, skupiających niemal 66% całkowitego zatrudnienia w aglomeracji w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. – Fakt, iż tak wielu gości odwiedza nasze polskie stoisko, jest niezaprzeczalnym dowodem na to, iż nasz kraj, jak i Katowice, stają
się coraz ważniejszym graczem na arenie międzynarodowej w zakresie potencjału inwestycyjnego dla sektora nowoczesnych usług
biznesowych. Swoje centra usług ulokowały
w Katowicach już takie światowe marki jak:
Kroll Ontrack, Rockwell Automation, Unilever, PwC, Capgemini. Sądzę, że dla Katowic
momentem przełomowym było ulokowanie
centrum dostarczania usług IBM. Dla wielu
inwestorów jest to znak, iż miasto zalicza się
do czołówki lokalizacji pod względem atrakcyjności inwestycyjnej – powiedział Piotr
Uszok. Prezydent Katowic dodał też, że: – Katowice statystycznie silnie zaznaczyły swoją
obecność jako dostawca usług ITO. Obecnie
naszym głównym obszarem zainteresowań są
centra finansowo-księgowe, chcielibyśmy się
rozwijać w tym kierunku. W związku z tym
zintensyfikowaliśmy działania zmierzające
do zachęcania międzynarodowych firm do
lokowania u nas zaawansowanych centrów
finansowo-księgowych, dlatego promujemy
Katowice w największym centrum finansowym, jakim jest Nowy Jork.
W dniach 2–3 czerwca miasto prezentowało swoją ofertę na jednym z najważniejszych wydarzeń na świecie w sektorze outsourcingu – World BPO/ITO Forum w Nowym
Jorku. W czasie dwudniowego forum przedstawiciele delegacji nawiązali kontakty z potencjalnymi inwestorami – zarządzającymi
korporacjami, którzy bezpośrednio podejmują decyzje o zagranicznych inwestycjach,
oraz konsultantami renomowanych firm
doradczych z sektora usług biznesowych.

W trakcie konferencji Katowice zaprezentowały się jako nowoczesne miasto europejskie
posiadające ogromny potencjał gospodarczy,
ekonomiczny oraz intelektualny.
– Katowice są przykładem miasta, które oprócz szeregu atutów inwestycyjnych posiada jeszcze jedną bardzo ważną dla inwestora zaletę. Jest nią niebywałe zaangażowanie władz miasta w przyciąganie inwestycji.
Współpraca, jaką nawiązaliśmy, należy do
wyjątkowych, dlatego też z prawdziwą przyjemnością dzielę się naszymi doświadczeniami z uczestnikami World BPO/ITO Forum
oraz spotkań Harvard Club, których celem
jest przybliżenie sylwetki Katowic jako destynacji biznesowej dla nowoczesnych centrów
biznesowych – przekonuje Jolanta Jaworska,
Dyrektor Programów Publicznych IBM, członek zarządu Związku Liderów Sektora Usług
Biznesowych w Polsce (ABSL). – Dostęp do
wykwalifikowanej kadry jest ogromnym atutem Katowic i Śląska. Warto podkreślić, że
nieocenioną zaletą jest również współpraca
uczelni wyższych z inwestorami oraz władzami miasta – wymienia dr Maciej Baranowski z Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – Dla uczelni największą korzyścią wynikającą z takiej współpracy jest kształtowanie swojej oferty edukacyjnej zgodnie z najnowszymi potrzebami sektora prywatnego. Studenci mogą dzięki temu posiąść wiedzę, która odpowiada
bieżącemu zapotrzebowaniu na rynku pracy.
Z punktu widzenia inwestorów możliwość
dopasowania oferty edukacyjnej do bieżącego
zapotrzebowania rynkowego jest gwarancją
na znalezienie odpowiedniego pracownika,
który stanowi ogromną wartość dla podmiotu gospodarczego. Jako przedstawiciel uczelni wyższej oraz finansista jestem przekonany,
iż wybór Katowic oznacza sukces ekonomiczny – dodaje dr Maciej Baranowski.
– Doceniam fakt, iż Katowice poprzez
udział w tego typu konferencjach konsekwentnie realizują swoje cele związane z promowaniem miasta na arenie międzynarodowej. Z pewnością wpłyną one na zwiększenie
rozpoznawalności miasta wśród potencjalnych inwestorów z branży BPO/ITO – mówi
Marcin Nowak, Dyrektor Zarządzający Centrum Infrastructure Services EE, Capgemini,
Dyrektor śląskiego oddziału ABSL.
(ms)

|Źródło istotnych informacji biznesowych i politycznych |

EKG wyznacza puls biznesowy miasta
Organizatorzy podsumowali 6. edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG). Wcześniej poprosili przedsiębiorców i reprezentantów
biznesu o zdefiniowanie roli imprezy. Wnioski wydają się być bardzo
korzystne zarówno dla organizatorów, jak i dla miasta.

Promocja Katowic, jako nowoczesnego
ośrodka biznesowego, budowanie i umacnianie relacji między uczestnikami, unikalny
zakres tematyczny oraz nadzieje związane
z przyszłością imprezy to najczęściej podnoszone przez gości i organizatorów pokongresowe opinie i wnioski. EKG odbywał się
w Katowicach między 7 a 9 maja br. i dziś,
po kilku tygodniach od zakończenia, jak

również w kontekście wcześniejszych edycji wydarzenia, uczestnicy zgodnym głosem podkreślają rangę i wpływ kongresu nie
tylko na postrzeganie miasta i regionu, ale
również na korzyści dla nich samych.
– Ten kongres po prostu jest potrzebny. To,
że wynajmujemy powierzchnie i że najwięksi deweloperzy budują w Katowicach, jest też
jednym z efektów kongresu. Proszę zauważyć

funkcjonowanie i sześcioletnią działalność
kongresową oraz połączyć to z tym, co wydarzyło się w Katowicach w ciągu tych lat. Ludzie teraz widzą miasto inaczej, niż ktoś kiedyś je im przedstawiał. I dzięki temu zaczęli tu
inwestować – mówi Mirosław Czarnik, prezes
Górnośląskiego Parku Przemysłowego.
Ciąg

dalszy na

– s. 7
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Po zakupie budynku DOKP i planach budowy w jego miejscu kompleksu biurowo-usługowego oraz rozpoczęciu realizacji Osiedla
Franciszkańskiego przy ul. Kijowskiej, firma
TDJ Estate szykuje trzecią inwestycję w Katowicach. Spółka zakupiła w ostatnim czasie teren dawnej bazy PKS przy ul. Rzepakowej w pobliżu pętli tramwajowej w Brynowie. Według planów, które przedstawił inwestor, na 2-hektarowej działce powstanie obiekt
handlowo-usługowy o powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych. Spółka zamierza
w ciągu najbliższych kilku tygodni wystąpić
o wydanie niezbędnych do budowy pozwoleń administracyjnych. TDJ Estate nabyło teren od firmy GC Investment. Wartości transakcji nie ujawniono.

Stacja w Ligocie w renowacji
Polskie Koleje Państwowe wybrały wykonawcę
prac modernizacyjnych dworca kolejowego w
Katowicach-Ligocie. Za 2,89 mln zł firma Pol-Rem z Myszkowa wykona nową elewację budynku z blachy tytanowo-cynkowej, którą zabezpieczy powłoką antygrafitti, wymieni stolarkę okienną i drzwiową, prace obejmą także dach oraz ocieplenie obiektu i kompleksową przebudowę wnętrz. Dworzec zyska nową
iluminację, zieleń zostanie uporządkowana,

pojawią się nowe chodniki i nawierzchnia
oraz 17 miejsc postojowych dla samochodów.
Po przebudowie w jednopiętrowym budynku, znajdującym się przy ul. Franciszkańskiej
1, będzie również działać posterunek straży miejskiej. Inwestycja jest finansowana ze
środków własnych PKP SA i środków budżetowych. Według umowy Pol-Rem ma 50 tygodni na wykonanie zadania.

Nowy biurowiec w Brynowie
z najemcą

Tenis w nowej hali

Przy ul. Szopienickiej oddano do użytkowania nowoczesny ośrodek tenisowy z halą
i przyległymi kortami. Ośrodek jest zlokali-

zowany na terenach dawnych kortów tenisowych „Pro-Ten”. – W mieście, w którym odbywają się tak duże wydarzenia, jak turniej WTA rangi International, powinniśmy
mieć tego typu obiekt, uzupełniając ofertę

już funkcjonujących obiektów sportowych
– mówi Waldemar Bojarun, naczelnik Wydziału Promocji katowickiego magistratu.
Na co dzień obiekt posłuży fanom tenisa, w tym także adeptom sztuki tenisowej –
w ośrodku planowane jest uruchomienie zajęć
edukacyjnych.
(red)

UMK

Kolejna inwestycja TDJ Estate

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
ukończyła budowę siedziby Parku Naukowo-Technologicznego „Silesia”. Czterokondygnacyjny obiekt o powierzchni 11 196 m² zlokalizowany jest przy ul. Gawronów 4. Budynek
przeznaczono głównie na potrzeby działalności parku, jak również dla firm z sektora nowych technologii oraz dla rozwoju innowacyjnych projektów. Otwarcie biurowca planowane jest na przełom III i IV kwartału br. Natomiast od kilku tygodni w budynku działają delikatesy sieci Piotr i Paweł. Sklep zajmuje 1 200
m² i znajduje się na parterze. To druga lokalizacja handlowa tej marki w Katowicach.
(zit)

| utrudnienia w ruchu|

Przebudowa kanalizacji
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. realizuje
projekt „Uporządkowanie gospodarki
ściekowej w mieście Katowice – Etap
II - Faza II”. Jego celem jest budowa
sieci kanalizacyjnych, które pozwolą na zapewnienie skutecznego i efektywnego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko.
Poniżej przedstawiamy zakres utrudnień
w ruchu, które wystąpią w czerwcu. Utrudnienia będą dotyczyć następujących dzielnic i ulic Katowic:
Janów
W związku z prowadzonymi robotami
zwężona połówkowo będzie ul. Leśnego
Potoku. Ulica Nad Stawem zamykana będzie etapami na całej szerokości.
Piotrowice
Ulica Leśna zamknięta będzie połówkowo, od ul. Nad Jarem do ul. Odrodzenia.
Ulica Glebowa zamknięta będzie całkowicie (z możliwością dojazdu do posesji).
Przy ul. Jaśminowej wykonywane będą roboty odtworzenia drogi. Przy ul. Tetmajera,
od dolnej jej części w kierunku ul. Jankego,
planowana jest budowa kanalizacji.

Zarzecze
Przy ul. Grota Roweckiego kanalizacja budowana będzie w granicy chodnika i jezdni, od skrzyżowania z ul. Leszczy
w kierunku Podlesia. Na skrzyżowaniu ulic
Pstrągowej i Wędkarskiej trwać będą prace końcowe i porządkowe po robotach budowy kanalizacji.
Podlesie
Utrudnienia związane z budową kanalizacji, a później z odtworzeniem nawierzchni wystąpią przy ul. Żurawinowej oraz bocznych od ul. Stabika: Siedliska (dalszy ciąg
prac), Matki Teresy z Kalkuty oraz Jemiołowej. Planowane jest rozpoczęcie prac przy
ulicach Truskawkowej oraz Rezedowej.
Przy ul. Żurawinowej planowane jest rozpoczęcie robót odtworzenia jezdni. Kontynuowane będą prace przy ul. Dziewanny, gdzie front prowadzonych robót rozpoczynał się będzie od skrzyżowania z ul.
Wilczewskiego.
Kontynuowane będą prace w rejonie skrzyżowania ulic Stabika i Armii Krajowej, gdzie roboty prowadzone będą na
styku jezdni i chodnika. Przy ul. Armii Krajowej zachowany będzie ruch dwukierunkowy, jednak wystąpić mogą lokalne zwężenia pasa jezdni. Na wysokości budynków od numeru 404 do 423 prace budowy kanalizacji będą wykonywane w większości metodą bezwykopową, część robót prowadzona będzie w poboczu ulicy,

na chodnikach oraz przy skrzyżowaniu
z ul. Begonii.
Zwężona połówkowo będzie ul. Hierowskiego. Front robót przesuwał się będzie
od ul. Szarych Szeregów do ul. Pijarskiej.
Rozpoczną się prace przy ul. Kalinowej,
które wykonywane będą w górę ulicy, począwszy od ul. Stabika. Ku końcowi powinny zmierzać prace przy ul. Marzanny,
w tym odtworzenie jezdni.

W związku z utrudnieniami spowodowanymi realizacją budowy i przebudowy systemu kanalizacyjnego miasta Katowice
prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.
Bieżące informacje o projekcie można znaleźć na stronach internetowych www.kiwk.
katowice.pl i www.kanalizacja-katowice.pl.

Giszowiec
Na Osiedlu Adama przy ulicach Sosnowej i Barbórki wykonywane będą głównie
prace końcowe związane z porządkowaniem jezdni, chodników i ciągów komunikacyjnych po wykonanych robotach. Przy
garażach lokalnym utrudnieniem w okolicy
skrzyżowania ulic Mysłowickiej i Szopienickiej będą roboty przewiertowe.

Przyłącz się!

Nikiszowiec
Miejscowe utrudnienia występować
będą przy ulicach Ficka i Garbarskiej,
gdzie zachowana będzie przejezdność
bez wierzchniej warstwy asfaltowej. Ulice
Czechowa i Giszowicka zamknięte będą
połówkowo. Przy ul. Oswobodzenia wystąpi połówkowe zamknięcie jezdni, od skrzyżowania z ul. Szopienicką, w kierunku Janowa. Podobne zamknięcie jezdni wystąpi
przy ul. Kulika w Kolonii Wysockiego.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Katowic objętych projektem budowy kanalizacji do skorzystania z możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. W ten sposób wspólnie działamy
na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, m.in. poprzez ograniczenie przenikania zanieczyszczeń do gruntu, poprawę jakości wód, a także ograniczenie nieprzyjemnych i uciążliwych zapachów. Poza
tym jest to tańszy i wygodniejszy sposób
na odprowadzanie ścieków.
Szczegółowe informacje na temat procedury związanej z przyłączeniem się do
kanalizacji znajdą Państwo na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl
i www.kanalizacja-katowice.pl (kiwk)l

(kiwk)
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|Rozbudowa układu komunikacyjnego|

Urząd Miasta w Katowicach oddał w połowie
czerwca ponad dwa kilometry dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja była
realizowana w Strefie Kultury i stanowi uzupełnienie projektów kubaturowych realizowanych na terenie po byłej KWK „Katowice”.

– Dziś otwieramy nie tylko nowy układ drogowy, ale całą infrastrukturę towarzyszącą Strefie Kultury, tj. parkingi, ścieżki rowerowe czy infrastrukturę podziemną – mówił podczas uroczystości prezydent Katowic Piotr Uszok. W ramach inwestycji zrealizowano 2,19 km nowych
i przebudowanych dróg: nowo powstałą ul. Dobrowolskiego (stanowiącą przedłużenie ul. Dudy-Gracza), przedłużenie ul. Nadgórników oraz
wykonano przełożenie śladu ul. Olimpijskiej.
Obecnie w Strefie Kultury znajduje się ponad tysiąc miejsc parkingowych, z czego 143
przy nowo powstałych ulicach. – Parkingi te
powinny służyć całą dobę mieszkańcom. Obecnie nie przewidujemy wprowadzenia opłat za
parkowanie. Co więcej, nie wykluczamy uruchomienia specjalnej linii autobusowej, która
umożliwi pozostawienie samochodu na nowo
wybudowanych miejscach postojowych, a później dojazd autobusem do centrum miasta.
W przypadku organizacji wydarzeń kulturalnych i biznesowych w strefie parkingi będą zabezpieczone na potrzeby uczestników odbywających się tu imprez – mówi Piotr Uszok.

UMK

Nowe drogi w dzielnicy kultury

W ramach inwestycji zrealizowano 2,19 km nowych i przebudowanych dróg

Przygotowanie dokumentacji oraz zabezpieczenie środków finansowych dla realizacji zadania przypadło na lata 2006–2010, natomiast
prace budowlane prowadzono od czerwca 2011
roku do końca maja 2014 roku. – Jako że inwestycję realizowano na terenie, gdzie do niedawna działała kopalnia, przygotowanie podłoża

było pracochłonne oraz kosztochłonne. Katowicki Holding Węglowy zabezpieczył wpływy tzw. płytkiej eksploatacji na swój koszt, natomiast wzmocnienie korpusu drogowego poprzez wypełnienie szczelin i stref rozluźnień metodą iniekcji niskociśnieniowej leżało po stronie
Miasta. Prace te wykonaliśmy za kwotę 3,2 mln

zł – tłumaczy Adam Kochański, naczelnik Wydziału Inwestycji katowickiego magistratu.
Całkowity koszt dla zadania „Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum
Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach – Etap I
i II Faza 1” wyniósł 63,9 mln zł. Oprócz nowych
dróg zrealizowano kolektor deszczowy od MCK,
wzdłuż al. Roździeńskiego, ze zrzutem wód do
rzeki Rawy w rejonie os. Gwiazdy (17,6 mln zł),
przebudowano istniejącą linię 110 kV (13,2 mln
zł), wybudowano parkingi naziemne na północ
i wschód od nowej siedziby NOSPR (9,6 mln zł)
oraz zagospodarowano teren pomiędzy al. Roździeńskiego a nową siedzibą Muzeum Śląskiego
(2,1 mln zł). Obecnie prowadzone są jeszcze prace przy budowie kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską łączącej Spodek,
MCK i budynek NOSPR (12,5 mln zł).
Szacowany całkowity koszt realizacji zadań związanych z budową Strefy Kultury wyniesie 703,2 mln zł (w tym MCK i siedziba NOSPR, z wyłączeniem Nowego Muzeum Śląskiego – inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego). Dalsza rozbudowa układu
drogowego w tym rejonie ma zostać rozpoczęta
w 2015 lub 2016 roku w zależności od możliwości finansowych Miasta.
(zit)

|Nowa dzielnica dla nauki coraz bliżej|

Koncepcja UniverCity
Początkiem czerwca zakończyły się warsztaty architektoniczne na temat Zintegrowanego Centrum Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego, które ma powstać w Katowicach w rejonie ulic: Pawła, Wodnej i Górniczej.

Obszar, wchodzący w skład formującej się
w tym rejonie miasta „Strefy nauki”, to jeden
z ważniejszych rejonów planowanych i realizowanych w Katowicach rewitalizacji i modernizacji, służących przekształceniu miasta w centrum
metropolii. Podczas warsztatów wyłoniono cztery zespoły składające się z profesjonalnych pracowni i studentów.
Warsztaty zakończyły się wyborem propozycji projektowej nr 1 autorstwa pracowni „Atelierps” – w składzie: arch. Marek Skwara, arch.
Mirosław Polak, arch. Michał Jatczak, jako zespołu najbardziej, zdaniem komisji, predysponowanego do kontynuacji opracowania w drugim etapie w formie końcowej, tak zwanej zsyntetyzowanej „Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej”.
To końcowe opracowanie winno uwzględniać sugestie Komisji Warsztatowej i będzie wykorzystane w opracowaniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub będzie
mogło stanowić niezbędną podstawę dla ewentualnej decyzji o warunkach zabudowy (gdyby
przed uchwaleniem miejscowego planu zaszła
taka potrzeba).
Najszerzej rozumiany rejon opracowania
ograniczony jest: od południa ulicą Warszawską,
od zachodu ulicą Bankową, od północy Bulwarami rzeki Rawy, od wschodu ulicą Dudy-Gracza.

Zwycięski projekt

Obejmuje teren o łącznej powierzchni około
10,00 ha, będący ważną częścią centrum miasta,
położony „na styku” obszarów z gęstą, mieszczańską zabudową XIX-wieczną, z obszarami

XX-wiecznej zabudowy wolno stojącej (zabudowa Uniwersytetu i okolic). Na tym terenie
ma powstać oprócz realizowanego Wydziału
Radia i Telewizji także Hala Wielofunkcyjna,

Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności,
Wydział Filologiczny i, oczywiście, domy studenckie.
(sr)
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|TEMAT Z OKŁADKI|

Zmieniamy się
Ponad 150 drzew, mnóstwo kwiatów, 500
mĂ tafli sztucznej rzeki, fontanny – słowem
miejsce odpoczynku i spotkań. Tak wygląda centrum miasta na nowych wizualizacjach. Jak mówi Prezydent Miasta Katowice

Piotr Uszok: – Zieleń już się pojawia, trwają bowiem nasadzenia wzdłuż al. Korfantego.
Architekci podkreślają, że ściany z całoroczną
roślinnością odgrodzą tę część od ruchu ulicznego przebudowanej ul. Moniuszki. Projekt

jest dynamiczny; to, że jest tyle zieleni wynika
z wielu dyskusji i konsultacji z mieszkańcami.
Powstaną również nowe kawiarnie, i restauracje. Na wizualizacjach widać też nowy
obiekt na przedłużeniu ul. Teatralnej. – Sądzę,

że rzeczywisty obraz nie będzie odbiegał od
tych założeń – podkreśla Prezydent.

Osiedle będzie realizowane w kilku etapach w latach 2014–2017, z których oddanie do
użytkowania pierwszego z budynków powinno nastąpić we wrześniu przyszłego roku. Katowickie TBS rozpoczyna właśnie kampanię informacyjną w tym zakresie i nabór przyszłych
najemców lokali tej inwestycji. Wszystkie lokale mieszkalne zostaną przeznaczone na wynajem, bez możliwości ich wykupu.
– Skutkiem likwidacji w 2009 roku Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, czyli rządowego
programu wspierającego budowę mieszkań czynszowych, Katowickie TBS, jak i wszystkie pozostałe TBS-y w kraju utraciły podstawowe źródło
finansowania inwestycji na wynajem o umiarkowanych czynszach – mówi Krzysztof Mikuła, wiceprezes Katowickiego TBS-u. – Od zakończenia

ostatniej budowy poszukiwaliśmy nowych sposobów finansowania budowy mieszkań, w tym
przede wszystkim w formie kredytów komercyjnych. Niestety, barierą nie do pokonania, przy
obecnym oprocentowaniu kredytów, okazała się
ustawowo ograniczona stawka czynszowa, z której to w głównej mierze jest później spłacany kredyt zaciągany na budowę. Próby wprowadzenia
na rynek nowego produktu były również prowadzone również przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, który do momentu likwidacji Krajowego Funduszu Mieszkaniowego był jedynym dysponentem środków kredytowych programu udzielanych towarzystwom budownictwa
społecznego i spółdzielniom mieszkaniowym.
W bieżącym roku BGK zakończył pracę nad
wprowadzeniem nowego modelu finansowania

budowy mieszkań, którym jest długoterminowa
emisja obligacji zwykłych – mówi Mikuła.
Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest drugim TBS-em w kraju,
który właśnie zakończył negocjacje z bankiem
i podpisał umowę na obsługę i emisję obligacji.
Uzyskane w ten sposób środki finansowe stanowić będą ok. 1/3 kosztów budowy. Pozostała część
to środki własne TBS i tzw. partycypacja wnoszona przez przyszłych najemców osiedla, których udziały również wynoszą po ok. 1/3 kosztów budowy.
Projekt jest skierowany przede wszystkim do
młodych rodzin, których nie stać na zakup mieszkania na rynku, względnie nie chcą się wiązać
długoletnim kredytem. Osoby zainteresowane

|Nowe mieszkania na wynajem|

TBS buduje
Po blisko trzyletniej przerwie spółka miejska Katowickie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego rozpoczyna budowę pierwszego z czterech nowych budynków mieszkalnych na wynajem przy ul. Sławka w Katowicach. W każdym z budynków będzie 55
mieszkań, z czego 41 lokali to mieszkania
dwupokojowe, pozostałe są mieszkaniami
jedno- i trzypokojowymi.

Dodatkowo w obszarze osiedla powstanie dwukondygnacyjny parking wielostanowiskowy na 220 miejsc postojowych, droga wewnętrzna, chodniki, miejsca postojowe w zatokach parkingowych, zieleń i dwa place zabaw.
Osiedle nie będzie ogrodzone, z wyjątkiem niewysokich ogrodzeń indywidualnych ogródków
przydomowych mieszkań parterowych.

Ciąg

dalszy na
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|Neinver i Strabag z prestiżową nagrodą|

wszystkich elementów centrum: galerii handlowej, dworca kolejowego, podziemnego terminala autobusowego, podziemnej ulicy, parkingu i kina.
Największym wyzwaniem budowlanym
w czasie 23 miesięcy prac było wykonanie
prawie 1 km ścian szczelinowych głębokości 30 m, tworzących obrys całej galerii. Niełatwym zadaniem było też wierne odtworzenie konstrukcji kielichowych z lat 70., tworzących sklepienie dworca kolejowego i części galerii handlowej.
W konstrukcjach ułożono 100 000 m3 mieszanki betonowej i 11 000 ton stali zbrojeniowej. Położono ponad 750 km kabli elektrycznych. W szczytowych okresach przy realizacji
kontraktu pracowało ponad 1200 osób.
Nagrodę odebrały wspólnie firmy Neinver
(inwestor i główny realizator inwestycji) oraz
Strabag (wykonawca prac budowlanych).
(red – na podstawie mat. pras. Neinver)

Galeria Katowicka wraz ze Zintegrowanym
Centrum Komunikacyjno–Handlowym zdobyła nagrodę „Budowa Roku”, przyznawaną przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Konkurs jest jednym z najbardziej prestiżowych przeglądów osiągnięć polskiego budownictwa. Projekty z całego kraju są oceniane
w trzech etapach, na podstawie dokumentacji
projektowej i budowlanej oraz wizytacji przez
konkursowe jury, składające się z inżynierówpraktyków z długoletnim doświadczeniem.
Nagrodzone i wyróżnione obiekty budowlane charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, wysoką jakością wykonawstwa robót, dobrą organizacją procesu budowlanego oraz wysokim poziomem zapewnienia bezpieczeństwa pracy
i ochrony środowiska – czytamy w uzasadnieniu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Sąd konkursowy przyznał
statuetkę „Budowy Roku” za wybudowanie

UMK

Budowa roku

|Źródło istotnych informacji biznesowych i politycznych |

Wtóruje mu Roman Rewald, członek zarządu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce,
który oprócz widocznej ekspansji miasta i możliwości ukazania tych zmian kilku tysiącom gości, podkreśla rangę uczestników.
– Na tym kongresie spotykają się ludzie, którzy mają coś do powiedzenia o gospodarce. EKG
jest źródłem istotnych informacji biznesowych
i politycznych. Ludzie jadą do Katowic, żeby się
czegoś dowiedzieć, żeby wziąć udział w dyskusji. Kongres nadaje miastu szczególne znaczenie
w Polsce. W świat idzie wiadomość, że Katowice
są ośrodkiem biznesu, że jest tu infrastruktura dla
dużego kongresu – mówi Rewald.
Aby świat dowiedział się o wydarzeniu, nad
relacjami telewizyjnymi, prasowymi, radiowymi
i internetowymi podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2014 pracowało pół tysiąca
dziennikarzy reprezentujących ok. 200 redakcji.
Skalę wydarzenia oddaje liczba publikacji i ekwiwalent reklamowy, czyli kwota, jaką należałoby
przeznaczyć na reklamy o tej samej powierzchni
i czasie antenowym. Budżet organizacyjny Europejskiego Kongresu Gospodarczego to ok. 6 mln
zł, natomiast ekwiwalent reklamowy tegorocznej
edycji to jego pięciokrotność. Liczba publikacji
radiowych, prasowych, telewizyjnych, a także

UMK

EKG wyznacza puls biznesowy miasta

internetowych to niemal 5 500.
Przyszłość imprezy oraz jej rozwój ściśle
związany jest z powstaniem Międzynarodowego

Centrum Kongresowego. Obiekt ma być gotowy z końcem br., a oddanie do użytkowania planowane jest na początek 2015 roku. – Wszystko

umowy. Bezpieczeństwo najemców gwarantuje
zarówno stabilna sytuacja finansowa Katowickiego TBS, jak i właściciel Spółki – Miasto Katowice.
W ocenie wiceprezesa KTBS finansowanie
budowy mieszkań czynszowych w formie emisji
obligacji jest rozwiązaniem znacznie korzystniejszym niż dostępne na rynku inwestycyjne kredyty komercyjne. Dodatkowo, zgodnie z zawartą

umową, BGK odpowiada za organizację i obsługę
emisji obligacji, w tym przede wszystkim gwarantuje nabycie ich na rachunek własny lub inwestora, tak więc jest również rozwiązaniem bezpiecznym dla TBS.
Z kolei najemcy, w cenie partycypacji zwrotnej i comiesięcznego czynszu, otrzymują na
czas nieograniczony prawo do zamieszkania w

Dokończenie

z

– s. 3

wskazuje na to, że 7. edycję kongresu będziemy
mogli zorganizować w MCK, co zresztą oficjalnie zapowiedział prezydent Piotr Uszok podczas
tegorocznej inauguracji EKG – mówi Wojciech
Kuśpik, inicjator kongresu oraz prezes Grupy
PTWP. – Parametry budynku pozwolą nam na
przeprowadzenie wszystkich sesji i debat w jednym miejscu, co wpłynie na jeszcze większą integrację uczestników. Widać bardzo duże wyczekiwanie z ich strony na nową lokalizację.
W tegorocznej edycji EKG wzięło udział 6 100
gości, głównie z Polski i krajów Europy Środkowo
-Wschodniej, ale także z państw Europy Zachodniej, USA, Afryki, Chin i Pakistanu. Z sondażu
przeprowadzonego wśród uczestników wydarzenia wynika, że podobnie jak w latach ubiegłych,
zdecydowana większość (ponad 90 procent ankietowanych) deklaruje chęć ponownego uczestnictwa w imprezie w roku 2015.
– Na Europejskim Kongresie Gospodarczym
nie można już dzisiaj nie być. Jest to miejsce,
gdzie mamy możliwość porozmawiania o przyszłej współpracy, gdzie spotyka się przedstawicieli zarządów największych korporacji, już nie tylko z Polski, ale i Europy, a także często i ze świata
– podsumował Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.
(zit)

|Nowe mieszkania na wynajem|

TBS buduje
Dokończenie

z

– s. 6

wynajmem lokalu o powierzchni 50 m2 będą zobowiązane do wpłaty, przed zasiedleniem lokalu, partycypacji zwrotnej w wysokości ok. 47 tys.
zł. Środki te będą zwracane najemcom w sytuacji późniejszej rezygnacji z najmu i rozwiązania

nowym, wykończonym i wyposażonym lokalu mieszkalnym. Przeprowadzone przez Spółkę
analizy porównawcze kosztów wynajmu i kupna
wskazują, że wynajem lokalu w tej formule jest w
ogólnym rozrachunku tańszy niż kupno lokalu na kredyt.
(tbs)
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|WSPOMNIENIE|

Otek
W katowickim środowisku dziennikarsko–artystycznym był postacią
natychmiast rozpoznawalną. Charakterystyczną i charyzmatyczną.
To ostatnie słowo pewnie by mu
się za bardzo nie podobało. Już widzę, jak pochyla głowę i cedzi, że
to dzisiaj żaden komplement. Raczej stempelek na niekoniecznie
tęgi łeb. A przecież jeżeli ktoś istotnie zasługuje na owo określenie, to
na pewno on właśnie. Pamiętam nasze pierwsze spotkania na tarasie nieistniejącej już dziś kawiarni Domu Prasy przy katowickim rynku. Miejsce było trochę elitarne (loża szyderców) i trochę koszmarne (wystrój ả la końcowy PRL). Ale Otek
nasączał to wszystko jakąś aurą inteligentnej ironii i dowcipu jak as serwisowy Bjorna Borga. W charakterystycznej kamizelce,
kraciastej koszuli i apaszce, szczupły brodaty mężczyzna, kryjący wzrok za szkłami ciemnych okularów. Przed nim szklanka
niekończącej się czarnej herbaty. Papierosy.

artystycznej czy estetycznej aury (o fotografii z dopiskiem „artystyczna” wyrażał się
cierpko). I nie po to także, żeby „dowalać”
mu z takich czy innych powodów. Ciekawe,
bo komuś, kto tak jak ja przysłuchiwał się
jego rewelacyjnie błyskotliwym ciętym komentarzom (a dotyczyły właściwe wszystkiego i wszystkich, czyli polityki, literatury, obyczajów, kondycji – marnej – polskiej
inteligencji, no i konkretnych osób), mogłoby się wydawać, że będzie miał do czynienia z fotografem – Zoilem. Tymczasem
nic z tych rzeczy. Obcowaliśmy owszem ze
spojrzeniem bystrym i naznaczonym często
podskórną ironią, ale nie szyderczym. I to
był chyba „klucz” do Otkowej osobowości.
Do jego tajemnicy i charakteru, którego –
co tu kryć – wielu się obawiało.
Był po prostu i zwyczajnie człowiekiem
dobrym i życzliwym. To, że świat go irytował,
że ludzie go wkurzali swym koniunkturalizmem czy kunktatorstwem, nie kończyło się
cynizmem. Cynizm chyba był dla niego zbyt
tani, zbyt łatwy i po prostu „nieestetyczny”.

Jeden za drugim. I czas, czas, który płynął
tu inaczej. Bez grzebania bez przerwy w komórkowym telefonie, bez zerkania co chwila na zegarek. Miał swój stolik, trochę jak
w „Ziemiańskiej” w przedwojennej Warszawie, trochę jak w zasłyszanych legendach o krakowskiej bohemie, trochę jak
w stołówce „Czytelnika”. Można się było
dosiąść, dołączyć do rozmowy, albo posłuchać. Oczywiście nie wszystkim. Otek czasem jednym słowem ustawiał tu poprzeczkę i zasady gry.
Ten fotograf i fotoreporter związany
z prasą śląską był jak wiadomo mistrzem
w swej dziedzinie. Łapał tzw. drugie dno,
dodatkowy kontekst i wymiar sytuacji, zachowując jednocześnie prawdę klasycznego dokumentu. Jego surowość i dorzeczność. To zdumiewające, jak nieobliczalnym
i finezyjnym instrumentem może być aparat fotograficzny. Oczywiście wszystko zależy od tego, kto trzyma go w rękach. Po co
i kiedy naciska migawkę. Otek robił zdjęcia nie po to, żeby dodawać światu jakiejś

|konkurs|

Odnajdź kamienicę
z tym detalem

Zachęcamy do przesłania odpowiedzi z adresem kamienicy w terminie do 14 lipca – pod
adresem: konkurs@katowice.eu bądź pocztą
tradycyjną: Urząd Miasta Katowice, Wydział
Promocji, ul. Młyńska 4, 40-098. Trzech autorów prawidłowej odpowiedzi nagrodzimy kąpielowym ręcznikiem z logo miasta, który będzie można odebrać w Centrum Informacji
Turystycznej przy Rynku 13.
(red)
umk

Przyciągająca uwagę tym szczegółem
architektonicznym kamienica usytuowana jest w centrum miasta. To neobarokowy budynek z fasadą licowaną
cegłą, wzniesiony w 1896 roku w wyniku przebudowy wcześniejszego
domu. Ma pięć kondygnacji z dwoma
wykuszami. Jest chętnie odwiedzany
przez dzieci; zanim zaczęto go remontować bywali tu też artyści.

Nigdy też nie zabiegał o jakiekolwiek przywileje czy rozgłos. Kiedy z Januszem Wegierą i Markiem Mierzwiakiem, moimi kolegami
z Radia Katowice, usiłowaliśmy kiedyś namówić Otka na nagrania (to byłaby audycja samograj!) wykpił nas i zmienił szybko temat.
Władysław Morawski. Świadek wielkiej
i małej historii wielkich i małych ludzi, laureat Wielkiego Splendoru Śląskiej Fotografii (jak dobrze, że zdążyliśmy przyznać mu
to wyróżnienie w ubiegłym roku!), oczytany, wrażliwy, lekko neurasteniczny polski inteligent z kolosalnym dystansem do
siebie, do świata, ale i tęskniący za wartościami bez cudzysłowu i towarzyszących
przymiotników.
Dusza miasta to nie tylko bliżej niesprecyzowany klimat, nawarstwiające się rozwiązania, dokonania, style i sposoby zamieszkiwania konkretnej przestrzeni. To
przede wszystkim oryginalni piękni duchowo ludzie. Wraz z odejściem Otka Katowice
tracą jakiś ważny odcień i ton.
(Maciej Szczawiński)
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|Wydarzenie literackie|

Sonet, który wie i czeka
Najnowsza książka Tadeusza Kijonki „44 sonety brynowskie z obrazami
Jerzego Dudy Gracza” to bez wątpienia wydarzenie literackie i wydarzenie
w kulturalnym życiu miasta. Znaczące
z kilku powodów.
Pierwszy to ranga poetycka tych znakomitych tekstów wywiedzionych i z pietyzmem utrzymanych w formie, której tradycja może przyprawić o zawrót głowy (od Dantego i Petrarki przez
Szekspira, Goethego, Mickiewicza po współczesnych nam Grochowiaka czy Brodskiego). Powód drugi to niesłychanie atrakcyjne połączenie
światów dwu wybitnych katowickich artystów.
Otóż nie zdarza się często, żeby nie zaplanowana przecież rozmowa wiersza z obrazem wzbogacała nas nagle o dodatkowe wzruszenia, zamyślenia czy intuicje. A tak się stało właśnie w przypadku „44 sonetów...”. I jeszcze jeden aspekt zjawiska:
Katowice ciągle tęsknią za swoim literackim mitem! Właśnie, mitem, a nie ujęciem czy wizerunkiem (to byłoby znowu pisanie „na temat”, czego
owoce smakują rzadko). Za metaforą. Ta pozornie nieprecyzyjna przestrzeń wyzwala nieraz całkiem konkretne zjawiska, takie jak np. emocjonalna czy duchowa identyfikacja z miejscem. W dzisiejszych czasach rzecz bezcenna.
Sonety brynowskie nie są zatem lirycznym
wizerunkiem katowickiej dzielnicy. Nie są „opiewaniem” jej specyfiki i historycznego, skądinąd

godnego szacunku i uwagi kolorytu. Brynów,
jedna z południowych dzielnic Katowic, to – jak
przypomina wydawca – miejsce, w granicach
którego znajduje się znana z tragicznych wydarzeń w grudniu 1981 roku kopalnia „Wujek”, ale
też dzielnica parków i ogrodów, z przepięknym
parkiem Kościuszki, założonym w 1922 roku po

|FINAł|
połączeniu Śląska z odrodzoną Polską, i z drewnianym kościółkiem pw. św. Michała Archanioła.
Tadeusz Kijonka tutaj pisał swoje sonety. Ten
rejon Katowic i ten rejon świata był miejscem
jego natchnień, wspomnień, lęków i nadziei. Ale
samo miejsce pozostało przezroczyste, nieunaocznione, co nie znaczy rzecz jasna – obojętne.
Jest przecież w każdym tego słowa znaczeniu domem poety. Ale domem jest również sonet. Domem i osobą, z którą się wiedzie spór i której się
ufa, że – parafrazując Miłosza – będzie formą najbardziej pojemną. Właśnie! Katowicki poeta daje
nam 44 (!) wycyzelowane formalnie wiersze. Ale
ich przesłanie to nie tylko to „o czym” pisze, ale
też „jak”. Dyscyplina sonetu, cała jego wymagająca konstrukcja jest dzisiaj – jak sądzę – znakiem
wiary w ład, hierarchię, strukturę, w – nazwijmy
to może nieco niezgrabnie – wewnętrzną logikę
(sens) sztuki i świata. I to bez względu na ich wymiar tragiczny.
Kijonka jest mistrzem słowa i obrazu. Poetyckość – tak skwapliwie dzisiaj wypierana ze sztuki
– błyszczy tu subtelną frazą i potocznością, powagą spraw istotnych i ironią wobec naszych bezsilnych uzurpacji. I jeszcze te Walce, Polonezy, Pieśni
i Wariacje... Czyli reprodukcje chopinowskich obrazów Dudy-Gracza z ostatniego jego cyklu. Wybucha na naszych oczach wspomniana już nowa
jakość: przenikanie wiersza i malarskiej wizji
(Maciej Szczawiński)

Czas przeszły podszedł do mnie
- stary, jak się masz?
Co, już mnie nie poznajesz?...
No nie, spójrz mi w oczy;
Tyle lat, lecz jak wtedy
też mnie nie zaskoczysz –
Wciąż to harde spojrzenie,
głos i tamta twarz.
Pamiętam to spotkanie,
kiedy pierwszy raz
Zeszły się nasze drogi,
bo odtąd już kroczysz
Wszędzie ze mną nim w końcu
mój czas się przetoczy.
A czas ma czas do końca
– i na wszystko czas.
Stary, czas podnieść ręce
na znak aktu zgody,
By stało się co zawsze,
bo i co odwlekać –
Odkąd jest nam sądzone
razem być i odejść.
Koniec. Wszystko za nami,
ostatnie przeszkody
I pytania – co dalej... Jak u ujścia rzeka
Co do kropli – i sonet, który wie i czeka.

|Taniec współczesny w Teatrze Śląskim|

Międzynarodowa Konferencja Współczesnej Sztuki Tanecznej – jeden z najbardziej znanych w Europie festiwali tańca przenosi się do Katowic. Przez
tydzień zobaczymy zespoły z całego
świata.
Festiwal „Ekotopie Kultury” odbędzie się od
26 czerwca do 5 lipca w Katowicach. To kontynuacja autorskiego projektu Jacka Łumińskiego, wybitnego choreografa i szefa Fundacji Śląskiego Teatru Tańca, w ramach którego odbyło się już 21
festiwali. Gościli na nich m.in. Michaił Barysznikow, Anna Sokolow, Bella Lewitzky, Wim Vandekeybus, Rina Schenfeld, Jose Limon Dance, Kibbutz Dance Company.
– W tym roku ideą festiwalu, uznawanego
przez specjalistów za największy i najbardziej dynamiczny w Europie, jest symbioza sztuki, wysokich technologii i gospodarki innowacyjnej –
mówi Jacek Łumiński, organizator wydarzenia.

Na Dużej Scenie Teatru Śląskiego wystąpi
sześć zespołów reprezentujących wszystkie najważniejsze nurty współczesnego tańca: T.H.E.
Dance Company z Singapuru, HolenderskoAmerykański Bodies Anonymous, Macau-Poland Creative Project, Granhøj Dans Theatre
z Danii, Manisha Gulyani z Indii oraz The Battery
Dance Company z USA.
Tradycyjnie podczas festiwalu odbędą się
warsztaty tańca współczesnego. Wszyscy zainteresowani będą mogli udoskonalić techniki ruchu,
poszerzyć środki ekspresji, odnaleźć indywidualny styl taneczny. Warsztaty mają na celu także popularyzację tańca współczesnego i zdrowego trybu życia.
Wykładowcami będą znani tancerze i choreografowie: Louise Frankenhuis (technika Limon’a, Holandia), Jack Gallagher (counter-technique, Holandia/USA), Hilke Diemer, (kompozycja, Holandia), Assane Konte (taniec afrykański,

archiwum fundacji śląskiego teatru tańca

Warsztaty z gwiazdami tańca

Senegal/USA), Manisha Gulyani (taniec kathak,
Indie), Vincezo Castellano (rytmy, muzyka i ruch
gór sycylijskich, Włochy), Sankar Lal Sivasankaran Nair (Kalarippayattu, Indie), Janusz Skubaczkowski (polski taniec współczesny), Sebastian Zajkowski (polski taniec współczesny), Jayachandran

Palazhy (Narika, taniec współczesny, nowe technologie w sztuce tańca, Indie).
Warsztaty tańca odbędą się na czterech scenach na terenie Katowic od 30 czerwca do 5 lipca.
(aw)

Na imprezie zagra Nils Frahm, młody pianista i kompozytor, który łączy upodobanie do
eksperymentów z muzyczną wirtuozerią. Jego
koncerty przyciągają rzesze fanów, ponieważ
każdy zaskakuje czymś innym. Żeby poczuć

to na własnej skórze, organizatorzy zapraszają już teraz na Porcelanową 23.
(wez)

|Festiwal Tauron Nowa Muzyka|

Festiwalowe zmiany
Już 21 sierpnia rozpocznie się dziewiąta odsłona Festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Na tegoroczną edycję do Katowic zostali zaproszeni najbardziej znani
twórcy współczesnej muzyki z całego

świata. W tym roku szykuje się jednak mała
zmiana. Koncert finałowy po raz pierwszy
zmieni otoczenie i odbędzie się w zjawiskowej
malarni, znajdującej się na terenie historycznej fabryki porcelany w Katowicach.
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|Telefon zaufania dla uzależnionych|

801 889 880
Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomił telefon zaufania.
Pod numerem 801 889 880 pomocy
może szukać każdy, kto ma problemy z uzależnieniem od hazardu, Internetu, telefonu, komputera, zakupów, seksu czy objadania się. Telefon zaufania 801 889 880 jest czynny codziennie, także w weekendy, w godzinach od 17.00 do 22.00.
Koszt połączenia to koszt jednego
impulsu, według taryfy operatora.
Telefon zaufania 801 889 880, w zamyśle
inicjatorów, ma służyć osobom cierpiącym
z powodu uzależnień behawioralnych oraz
ich bliskim. Czym są uzależnienia behawioralne? Są to wszystkie uzależnienia, które nie są związane z zażywaniem substancji
psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków),
czyli na przykład uzależnienie od hazardu,
uzależnienie od Internetu lub komputera,
seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od
zakupów czy objadania się.
Z konsultacji telefonicznej może skorzystać każdy, kto ma problem lub też zastanawia się, czy ma problem z uzależnieniami behawioralnymi, również osoby bliskie osobom uzależnionym – rodzina, przyjaciele, znajomi. A czy to telefon dla mnie?
Tak, jeśli wydaje ci się, że twoje dziecko popadło w nadmierne zaabsorbowanie Internetem i komputerem, a wirtualna rzeczywistość staje się dla niego ważniejsza niż realni znajomi i przyjaciele. Tak, jeśli granie

doprowadziło cię do kłopotów finansowych lub rodzinnych, zdarza ci się grać do
ostatniej złotówki lub pożyczać pieniądze
na granie. Tak, jeśli masz poczucie, że poszukiwanie doświadczeń seksualnych wymyka ci się spod kontroli, podejmujesz zachowania ryzykowne dla zdrowia lub naruszające prawo. Jeśli seks przestał był przyjemnością, a stał się wewnętrznym przymusem. Tak, jeśli z powodu zaabsorbowania pracą zapominasz o ważnych uroczystościach rodzinnych i sprawach swoich dzieci. Jeśli poświęcasz pracy dużo więcej myśli,
czasu i energii niż realizowaniu pasji, rozrywkom, sportowi i związkom z partnerem,
dziećmi, rodziną.
Dzwoniąc pod podany numer, nie tylko możemy skorzystać z konsultacji telefonicznych, ale także zasięgniemy informacji o lokalnie działających specjalistach
i instytucjach prowadzących terapię uzależnień behawioralnych. Warto podkreślić,
że telefon zaufania prowadzą doświadczeni
specjaliści z Instytutu Psychologii Zdrowia
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
przeszkoleni w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych.
Projekt uruchomienia i prowadzenia telefonu zaufania świadczącego pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych dofinansowywany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.
(wez)

|Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach|

Wspólnie dla pożytku
i wolontariatu
Dziesięć miesięcy minęło, odkąd
rozpoczęła swoją działalność druga
kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach powołana przez Prezydenta
Miasta Katowice.
Katowice coraz bardziej otwierają się na
dialog z obywatelami. Jest coraz więcej organów i grup roboczych, w ramach których konsultowane są między innymi projekty uchwał
i aktów prawa miejscowego. Drugą kadencję
działa Młodzieżowa Rada Miasta, planowane
jest utworzenie Rady Seniorów. Podobne zadanie ma Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego – dzięki niej różne grupy interesów i organizacji mogą wspólnie się spotkać,
podyskutować i zaopiniować działania podejmowane przez władze miasta Katowice.
Zasiada w niej 16 osób, w tym dwoje
przedstawicieli Rady Miasta Katowice, sześciu
– Prezydenta, a ośmiu zostało powołanych po

wyborach przeprowadzonych wśród organizacji pozarządowych naszego miasta. Praca
w Radzie ma charakter nieodpłatny, a kadencja całej Rady trwa dwa lata.
Oprócz comiesięcznych posiedzeń Rada
postanowiła w każdy pierwszy wtorek miesiąca pełnić dyżury w Inkubatorze Społecznej
Aktywności przy ul. Młyńskiej 5. Podczas dyżurów wyznaczeni członkowie Rady spotykają
się z organizacjami, przyjmują wnioski, uwagi, propozycje współpracy, które są następnie
omawiane podczas posiedzeń Rady i jeśli jest
taka potrzeba, są przekazywane do załatwienia przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta Katowice.
(al)

|Ogłoszenie|

Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych Urzędu
Miasta Katowice poszukuje osób uprawnionych do odbioru poniższych rzeczy, które zostały znalezione na terenie Katowic
i oddane w depozyt w maju tego roku: telefon komórkowy Samsung GT-S5830 Galaxy, telefon komórkowy Sony Xperia, telefon
komórkowy LG, pęk kluczy z czarną saszetką na klucze.
Odebranie przedmiotu z depozytu następuje na podstawie przedstawienia dokumentów

potwierdzających prawo do ich własności bądź na
podstawie ich szczegółowego opisu.
Urząd Miasta Katowice nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny wymienionych
rzeczy.
Kontakt: Urząd Miasta Katowice, Wydział Administracyjny, ul. Francuska 70, pok.101, tel. 32 705
42 61.
(wa)

|ogłoszenie|

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
W związku ze zmianą przepisów informujemy,
iż od dnia 1 lipca karty parkingowe dla osób
niepełnosprawnych wydawane będą wyłącznie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (Katowice, ul. Gliwicka 102)
w godzinach przyjęć, tj. poniedziałek w godzinach 9.30–16.30, wtorek–piątek w godzinach
8.00–14.00.

(red)

|Fundusze unijne|

System wsparcia
placówek oświatowych
Od 1 sierpnia ubiegłego roku katowicki samorząd realizuje projekt
„System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach”. Jego głównym celem jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w naszym
mieście. W ramach projektu tworzone są plany wspomagania, które
są spójne z rozwojem szkół w dziedzinach wymagających szczególnego wsparcia. Pomocą objęto 42 placówki oświatowe, w tym: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, technika oraz licea ogólnokształcące, które zostały wybrane
w wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej. W każdej z placówek projekt realizowany jest przez jeden rok szkolny. Podczas
tego okresu nauczyciele uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach grupowych
oraz indywidualnych. Ponadto utworzono

tzw. sieci współpracy i samokształcenia, w ramach których pracownicy oświatowi różnych
typów placówek wymieniają się między sobą
doświadczeniami.
Celem projektu jest podniesienie jakości
funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Katowicach, w tym podniesienie
kompetencji dyrektorów placówek oświatowych w zakresie nałożonych zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty oraz ustawy
Karta nauczyciela.
Katowicki samorząd zakłada, że realizacja
projektu „System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach” poprzez poprawę kompetencji nauczycieli katowickich placówek
oświatowych przyczyni się do podniesienia jakości usług świadczonych wobec uczniów.
Termin zakończenia realizacji projektu
przewidziano na 31 lipca przyszłego roku.
(mcz)

MIASTO

www.katowice.eu
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|Reprezentanci śląskich uczelni wśród nowych Ambasadorów Kongresów Polskich|

Na rzecz promocji
W czerwcu w Warszawie odbyło
się posiedzenie kapituły Programu
Ambasadorów Kongresów Polskich,
której zadaniem było wyłonienie tegorocznych laureatów programu.
W nagrodzonej dwudziestce znalazło się
czterech reprezentantów śląskich uczelni: rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Banyś,

stowarzyszeniach rozpowszechniają wiedzę o atutach Polski i pozyskują międzynarodowe kongresy
dla naszego kraju. Warunkiem otrzymania honorowego tytułu jest pozyskanie co najmniej jednego wydarzenia o skali międzynarodowej dla Polski w przeciągu ostatnich trzech lat oraz przekonanie kapituły o swoim zaangażowaniu na rzecz
promocji Polski.

Profesor Honorowy Politechniki Śląskiej Andrzej Świerniak, dr hab. Wacław Kuczmik z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Henryk Handszuh z Górnośląskiej Wyższej Szkoły
Handlowej.
Ambasadorzy Kongresów Polskich to osoby, które poprzez działania w międzynarodowych

Gala Ambasadorów Kongresów Polskich
podsumowująca działania programu w 2014
roku oraz wręczenie tytułów odbędzie się 25
września w Kielcach.
Wszystkim tegorocznym laureatom Programu Ambasadorów Kongresów Polskich
składamy serdeczne gratulacje.
(kg)

|Ogłoszenie|

Ruszyła ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet
wakacje – na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny. Wnioski o wydanie
Karty można składać od 16 czerwca w Biurze Miejskiego Rzecznika
Konsumentów.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie – bez względu na wysokość dochodu – rodzinie, która utrzymuje przynajmniej
trójkę dzieci. Projekt dotyczy także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

Wydawana jest każdemu członkowi rodziny:
dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują; rodzice natomiast mogą korzystać z karty
dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek
na terenie całego kraju, nie tylko w obrębie
gminy, oferowanych zarówno przez instytucje
państwowe, jak i firmy prywatne. Aktualizowana na bieżąco lista miejsc i wysokość zniżek
dostępna jest na stronie: rodzina.gov.pl. Warto podkreślić również, że Ogólnopolska Karta

Dużej Rodziny jest uzupełnieniem zniżek, do
których uprawnia lokalna Karta Dużej Rodziny. Karta jest również uzupełnieniem zniżek,
które do tej pory przysługiwały rodzinom, np.
w instytucjach kultury.
Miejsca, w których przysługują zniżki,
oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki, należy w punkcie zakupu biletu
wstępu okazać Kartę. Każdy posiadacz może
korzystać z niej w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty, nie trzeba być
całą rodziną w jednym miejscu.
Karta Dużej Rodziny posiada jeden

ogólnopolski wzór. Przypomina wielkością
kartę płatniczą lub kredytową. Jest spersonalizowana, czyli znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Podana
jest też data ważności karty, jej numer, skrót
„KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przed jej podrobieniem.
Aby otrzymać duplikat karty, należy się zgłosić do urzędu miasta. Duplikat karty wydawany jest za opłatą 8,76 zł.
(wps)

pomocy przedmedycznej, teście sprawnościowym (tor policyjny), teście wiedzy o policji.
Opiekunem zawodników był ppłk rez. Zbigniew Sieradzy.
Poziom sprawności i wiedzy uczestników
wzbudzał zdumienie sędziów i publiczności.
Wyszkolenie policyjne i profesjonalizm, jakie
prezentowali laureaci, już kwalifikowałyby ich
do pracy w policji, wojsku czy innych służbach
mundurowych.

Prawie w tym samym czasie reprezentant
tej szkoły zdobył także pierwsze miejsce w zawodach strzeleckich na Krajowym Zjeździe
Szkół imienia rtm. W. Pileckiego, który odbył
się w województwie wielkopolskim. Na sukces szkoły składa się z pewnością wieloletnia
praca dyrekcji, nauczycieli i wychowawców liceum, którzy prowadzą klasy o profilu mundurowym. Gratulujemy!
(XV LO)

|XV LO im. rtm. W. Pileckiego w Katowicach|

Sukces klasy policyjnej
Na drugim miejscu w Polsce uplasowali się uczniowie XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach podczas VI
Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych „Klasa Policyjna Roku 2014”.
Na zawodach, odbywających się w dniach
4–6 czerwca w Szkole Policji w Pile, reprezentacja uczniów w składzie: Martyna Kajzer,
Bartosz Hudziak, Jakub Sokół oraz Sebastian

Pomierski w wyniku zaciętej rywalizacji zdobyła drugie miejsce i puchar w konkurencji drużynowej oraz pierwsze miejsce w konkurencji
„Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Młodzież
otrzymała nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Sukces ten jest tym większy, iż w eliminacjach ogólnopolskich brały udział 72 drużyny, a w ścisłym finale w Pile walczyło 25 zespołów. Zawody odbywały się w czterech konkurencjach: strzelaniu sportowym, udzielaniu

|Nagrody Prezydenta Miasta Katowice|

23 czerwca w Pałacu Goldsteinów
wręczono Nagrody Prezydenta dla
wybitnie uzdolnionych uczniów katowickich szkół artystycznych.
Nagrody Prezydenta Miasta Katowice otrzymali w tym roku:
Wojciech Wójcik, Joanna Turek, Anna
Oczkowicz z Zespołu Szkół Plastycznych przy
ul. Ułańskiej 7a,
Kamil Bienias, Julia Kita, Artur Michnik
z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. M. Karłowicza przy ul. Teatralnej 16,
Wojciech Kaszuba, Mateusz Tomica, Piotr

Wacławik z Państwowej Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej II stopnia im. K. Szymanowskiego przy ul. Ułańskiej 7b,
oraz Maciej Bilnicki, Olga Ucieklak, Alina
Spyrka z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. St. Moniuszki, ul.
Dąbrówki 9.
Laureatom gratulujemy.
(red)

umk

Dla wybitnie zdolnych młodych artystów

Laureaci tegorocznej Nagrody
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05.07–31.08.2014

Organizatorzy:
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Teatr dla dorosłych
(godz. 21.00)

5 lipca, Latający cyrk Monty
Pythona (Teatr Polski, Bielsko-Biała)
12 lipca, Dzień Śląski: Pomsta
(Agencja Artystyczna Makula)

16 sierpnia, Eugeniusz Bodo
– Czy mnie ktoś woła? (Teatr
Zagłębia, Sosnowiec)
23 sierpnia, Gąska (Teatr
Ludowy, Kraków)

Teatr dla dzieci

19 lipca, Prawda (Teatr
Bagatela, Kraków)

(godz. 15.00)

26 lipca, Wieczór Czarnego
Humoru: Tamta Pani (Agencja
Produkcyjna Palma, Warszawa)

6 lipca, Bez wąsów (Kabaret
Hrabi)

2 sierpnia, Grace i Gloria
(Lu.productions oraz Agencja
Produkcyjna Palma, Warszawa)
9 sierpnia, Swing (Teatr Korez,
Katowice)

13 lipca, Powrót Szałaputków
(TeatRyle, Poznań)
20 lipca, Bajkomat (Teatr Gry
i Ludzie, Katowice)
27 lipca, Baśni i bajek nieco
(Teatr Conieco, Białystok)

3 sierpnia, O upartym „u”
otwartym – muzyczna bajka
ortograficzna (Centrum Kultury
Katowice)
10 sierpnia, Paskudarium
(Divadlo PIKI, Pezinok)
17 sierpnia, Urodziny (Teatr
Lalki i Aktora, Wałbrzych)
24 sierpnia, Tymoteusz wśród
ptaków (Teatr Lalek Banialuka,
Bielsko-Biała)
31 sierpnia, Trzy złote włosy
(Śląski Teatr Lalki i Aktora
Ateneum, Katowice)

13 lipca, No Bad Days		
(The Dumplings)
27 lipca, CeZik & KlejNuty
– Kameralny Akt Solowy
17 sierpnia, Młoda Krew!
Laureaci PAKI – Tomek Jachimek
przedstawia (Kabaret 7 minut
Po, Kabaret Inaczej, Kacper
Ruciński)
30 sierpnia, Neinert 55, czyli
mały gruby rulez!!!
31 sierpnia, Pasjans na dwóch
(Andrzej Sikorowski, Grzegorz
Turnau)

Kabaret/koncert
(godz. 20.00)

6 lipca, Tak, że o (Kabaret Hrabi)

www.letniogrodteatralny.pl
www.facebook.com/LOT.katowice

www.katowice.eu
i
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pn.–pt. (bez 21.08), godz. 9.00–12.00
koszykówka
pn.–pt. (bez 21.08), godz. 12.00–15.00
siłownia
pn.–pt., godz. 7.00–15.00 (zajęcia płatne, prowadzone od lat 16)
turniej piłki nożnej halowej MOPS
21.08, godz. 10.00–15.00

UMK

| Sport

informator

al. Korfantego 35
tel. 32 253 76 54 (dział imprez)
e-mail:
organizacja.imprez@spodek.com.pl
www.spodek.com.pl

Ośrodek Sportowy „Słowian”,
ul. 1 Maja 99
piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis
ziemny, tenis stołowy
pn.–pt., godz. 9.00–15.00
siłownia
pn.–pt., godz. 8.00–21.00 (zajęcia płatne, prowadzone od lat 16)
skate-park
pn.–pt., godz. 8.00–21.00

Akcja „Lato w mieście”
w ośrodkach MOSIR
Kąpielisko „Rolna”,
ul. Nasypowa 65
ABC pływania
pn., śr., godz. 11.00–12.00
siłownia
pn.–pt., godz. 13.00–21.00 (zajęcia płatne,
prowadzone od lat 16)
tenis stołowy
pn.–pt., godz. 10.00–18.00

Boisko Piłkarskie „Rapid”,
ul. Grażyńskiego 51
pn.–pt., godz. 10.00–12.00

OS „Szopienice”,			
ul. 11 Listopada 16
piłka nożna (boisko treningowe grupy zorganizowane)
pn.–pt., godz. 9.00–12.00 (1.07–25.08)
siatkówka, koszykówka, piłka nożna i ręczna
(hala)
pn.–pt., godz. 9.00–15.00 (1.07–25.08)
tenis ziemny
pn.–pt., godz. 9.00–15.00 (1.07–25.08)

Kąpielisko „Zadole”,
ul. Wczasowa 8
skate-park
pn.–pt., godz. 8.00–21.00
tenis stołowy
pn.–pt., godz. 8.00–15.00
tenis ziemny
pn.–pt., godz. 9.00–15.00
koszykówka
pn.–pt., godz. 8.00–15.00
ścianka do tenisa
pn.–pt., godz. 8.00–15.00
siłownia
pn.–pt., godz. 8.00–15.00 (zajęcia płatne, prowadzone od lat 16)

Hala sportowa OS „Kolejarz”,
ul. Alfreda 1
gimnastyka artystyczna – UKS Carramba
godz. 9.00–11.30 (8–29.08)
piłka nożna halowa, siatkówka
godz. 9.00–15.00 (lipiec, bez 4.07),
godz. 12.00–15.00 (4–29.08)

Kąpielisko „Bugla”,
ul. Żeliwna 26d

Boisko Sportowe 			
przy ul. Boya-Żeleńskiego

tenis stołowy, siatkówka plażowa, piłka
nożna plażowa, piłka nożna, koszykówka, siatkówka
pn.–pt., godz. 10.00–18.00

piłka nożna
pn.–pt., godz. 8.00–13.00

OS „Podlesianka”, 		
ul. Sołtysia 25		

Hala Sportowa,			
ul. Józefowska 40
siatkówka, sztuki walki
godz. 9.00–15.00 (1.07–08.08),
godz. 13.00–15.00 (11–15.08),
godz. 9.00–11.00, 13.00–15.00 (18–29.08)
siłownia
pn.–pt., godz. 9.00–20.30 (zajęcia płatne, prowadzone od lat 16)
Lato z zapasami – ZUKS GKS Katowice
godz. 11.00–13.00 (18–29.08)
gimnastyka artystyczna – UKS Katowice
godz. 9.00–13.00 (11–15.08)

Ośrodek Sportowy „Hetman”,
ul. Siwka 6
koszykówka i siatkówka

piłka nożna
pn.–pt., godz. 8.00–15.00

pn.–pt., godz. 9.00–15.00
piłka nożna
pn.–pt., godz. 10.00–12.00 (małe boisko)
tenis ziemny
pn.–pt., godz. 11.00–13.00
siłownia

pn.–pt., godz. 8.00–20.00 (zajęcia płatne, prowadzone od lat 16)

Sala gimnastyczna „Spodek”
siatkówka

Udział w zajęciach jest nieodpłatny za okazaniem legitymacji szkolnej.
Wstęp na kąpieliska oraz siłownie – wg cennika dostępnego na miejscu.
Rozkład zajęć na halach sportowych MOSiR
Katowice może ulec zmianie po dostarczeniu
przez katowickie kluby sportowe zapotrzebowania na organizację zajęć sportowych w ramach Akcji „Lato w mieście”.
W czasie Akcji „Lato w mieście” obowiązywać będzie program „Babcia, dziadek i ja”,
„Aktywni Seniorzy” oraz „Nas troje i więcej”.
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|WAKACJE W gks|

Pracowity lipiec
Lipiec to czas urlopów i wymarzonych wakacji, ale przy Bukowej to
okres wysiłku i wytężonej pracy, kiedy budowana jest drużyna na kolejny
sezon. Nie zapomnieliśmy przy tym
o sympatykach GKS-u Katowice.
Na przełomie czerwca i lipca robiliśmy
wszystko, żeby maluchy i ich rodzinki na
myśl o GieKSie poczuły się wyjątkowo. Odwiedzaliśmy placówki oświatowe oraz służby zdrowia, aby być tam, gdzie dzieciaki
potrzebują nie tylko uśmiechu i rozrywki,

Bukowej jak w domu, mogąc świetnie bawić się w gronie najbliższych, przy dobrej
muzyce i smacznym poczęstunku. Ten sezon zakończyliśmy pozytywnie. To się nazywa udanie rozpocząć wakacje!
Przed nami okres wakacyjny, ale pracownicy klubu, z Zarządem na czele, muszą
„zakasać rękawy” i rozpocząć budowę zespołu na nowy sezon. Otrzymana licencja
na grę w pierwszej lidze gwarantuje komfort wzmacniania zespołu bez stresu związanego z bytem na zapleczu Ekstraklasy,

ale również ulgi w cierpieniu.
Los każdej katowickiej rodziny nie jest
nam obojętny, dlatego podczas Wielkiego Festynu GieKSy pamiętaliśmy o każdym dziecku, organizując moc atrakcji. Dla
młodych adeptów futbolu odbyły się eliminacje i Wielki Finał trzeciej edycji „Zagraj
na Bukowej”. Nieco starsi mogli emocjonować się meczem oldbojów Górnika Zabrze
i GieKSy, gdyż na boisko wybiegło wiele
sław sprzed lat. Zadbaliśmy o to, żeby każda trójkolorowa rodzina poczuła się przy

dlatego wszystko podporządkowane jest
rozwojowi drużyny, która zawiesza sobie
wysoko poprzeczkę, bo przy Bukowej zawsze mierzymy jak najwyżej. Liczymy, że
ta „przebudowa” wyjdzie katowickiej drużynie na dobre i pierwszy weekend sierpnia, na który zaplanowany jest start I ligi,
wypadnie okazale.
(Paweł Swarlik, GKS)

|PRZED RUNDĄ JESIENNĄ|

Zarząd spółki GKS GieKSa Katowice poinformował, że dokonał kolejnego wzmocnienia pierwszej drużyny przed rundą jesienną sezonu
2014/2015.
Do katowickiego zespołu dołączył były
zawodnik ROW-u Rybnik, 28–letni Jarosław
Wieczorek. Jest to bramkostrzelny prawoskrzydłowy, który doświadczenie na piłkarskich boiskach zdobywał m.in. w ekstraklasowych zespołach Odry Wodzisław, Polonii
Bytom, Korony Kielce. W czterech ostatnich sezonach bronił barw pierwszoligowego zespołu z Rybnika. Prywatnie syn znanego na Śląsku trenera Ryszarda Wieczorka. Pomocnik podpisał kontrakt do czerwca
2015 roku z opcją przedłużenia o rok.
Wcześniej kontrakt z GKS-em Katowice
podpisał 23–letni środkowy pomocnik Michał Nawrot, który związany był przez większość swojej przygody z piłką z Hutnikiem
Kraków, a ostatnio występował w pierwszoligowej ekipie Can-Pack Okocimskiego

Brzesko. Trójkolorowych barw będzie bronił do czerwca 2016 roku.
– Trwa budowa zespołu, który będzie
stanowił połączenie młodości i doświadczenia. Staramy się zapełnić luki po tych zawodnikach, którzy odeszli, dlatego niebawem należy spodziewać się kolejnych ruchów transferowych. Będziemy również dawać szansę naszej utalentowanej młodzieży, która w przyszłości ma stanowić o sile
pierwszoligowej drużyny – wyjaśnia filozofię powstawania nowego zespołu prezes
GKS-u Katowice Wojciech Cygan.
Katowiczanie przygotowania do nowego sezonu rozpoczęli 26 czerwca, kiedy to
przy Bukowej odbył się pierwszy trening.
(Paweł Swarlik)

gks

Nowe transfery

Prezes GKS Katowice Wojciech Cygan z nowym piłkarzem Jarosławem
Wieczorkiem

| V edycja Mityngu Lekkoatletycznego |

Sportowe emocje
W środę 2 lipca o godz. 16.00 na
stadionie Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach odbędzie
się kolejna – piąta edycja Mityngu
Lekkoatletycznego AWF Katowice
będącego kontynuacją corocznych,
cyklicznych zawodów organizowanych od 2010 roku. Tegoroczna impreza objęta została honorowym
patronatem Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka.
Corocznie wzrasta ranga zawodów organizowanych w Katowicach, a świadczy o tym
stała pozycja w kalendarzu startów czołowych lekkoatletów Akademii. Wiele wyników

uzyskanych podczas katowickich zawodów
okazywało się aktualnie najlepszymi wynikami sezonu. W roku 2013 podczas IV edycji

Mityngu odnotowano pierwszy rekord Polski.
Ustanowiła go młoda sprinterka – juniorka
w biegu na 100 m. W latach poprzednich wysoki poziom sportowy gwarantowali najlepsi
polscy lekkoatleci biorący udział w międzynarodowych imprezach takich jak igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata i Europy, zarówno
w kategoriach juniorów i seniorów.
Kilkuletnie doświadczenie organizacyjne
dr. Ronalda Mehlicha i dr. Bartłomieja Szade
zaowocowało bardzo wysoką rangą zawodów.
W zeszłorocznej edycji rankingu polskich mityngów lekkoatletycznych katowicki mityng
zajął szóstą pozycję, ustępując jedynie tak renomowanym zawodom jak m.in. Pedros Cup,

ENEA Cup, Memoriał Kamili Skolimowskiej.
Prowadzenie Festiwalu organizatorzy oddają znanym postaciom polskiej lekkiej atletyki, w tym roku będzie to Artur Partyka.
Wszystkie informacje z poprzedniej edycji oraz galerię zdjęć można znaleźć na naszej
stronie internetowej: www.mityngla.awf.katowice.pl oraz na Facebooku Mityng Lekkoatletyczny AWF Katowice.
Zapraszamy całe rodziny do kibicowania
najlepszym lekkoatletom w kraju. Zapewniamy miłą piknikową atmosferę połączoną ze
sportowymi emocjami.
(awf)
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Błękitni ludzie z Sahary
i Sahelu – malarstwo Rissy Ixy
z kolekcji Adama Rybińskiego

27 czerwca (na wernisaż wstęp wolny) – 31
sierpnia

al. Wojciecha Korfantego 3
tel. 32 258 56 61 do 3
e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl
www.muzeumslaskie.pl

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

Lale, misie, koniki…

do 31 sierpnia

Towarzysze dziecięcych zabaw

ul. Szafranka 9

Fale. Subiektywna historia
polskiego street artu

(tel. 32 256 18 10)
czynne: wt., czw. 10.00–15.00,
śr., pt. 10.00– 17.30, sob., ndz. 11.00–14.00

do 27 lipca

bilety: 8 zł, 4 zł, 12 zł (rodzinny); w soboty
– wstęp bezpłatny

Ludziki Lucika, czyli opowieść
o człowieku

Wystawy

do 28 września

Prezentacja dzieł Władysława Lucińskiego,
artysty nieprofesjonalnego, twórcy charakterystycznych obrazów, które komponuje za
pomocą drobnych postaci ludzkich, sprowadzonych do prostego znaku graficznego.

Formy Bohdana Cieślaka

14 czerwca – 10 września

Wystawa w Centrum Scenografii Polskiej.
Wystawa prac Bohdana Cieślaka, który swoje prace realizował na deskach najlepszych
polskich scen, m.in. w Teatrze Polskim w Poznaniu, Teatrze Współczesnym w Szczecinie,
Teatrze Studio w Warszawie, Ośrodku Jerzego
Grotowskiego we Wrocławiu, Polskim Teatrze
Tańca w Poznaniu, Teatrze im. H. Modrzejewskiej w Legnicy. Artysta jest scenografem
otwartym na eksperymenty z przestrzenią,
nieuciekającym od oryginalnych i nietypowych
rozwiązań scenicznych. Swoich projektów
twórca nie postrzega jako ostateczne, lecz
traktuje je jako inspirujące, przekształcające
się formy.
Kuratorzy: Magdalena Czerny, Adam Kowalski

Konkurs na najlepszą pracę
doktorską z dziedziny nauk
o kulturze i historii sztuki
Prace doktorskie nadsyłane na konkurs organizowany przez Centrum Scenografii Polskiej
powinny dotyczyć problematyki scenografii
i przestrzeni teatralnej, scenografii filmowej
oraz filmu animowanego. Mogą to być także
monografie scenografów, prace obejmujące historię oraz współczesność teatru i filmu
polskiego, akcentujące wpływ scenografii na
kształt szerszego zjawiska historyczno-kulturowego. Zwycięska praca zostanie wydana
nakładem Muzeum Śląskiego.
Prace konkursowe z dopiskiem: „Konkurs na
pracę doktorską z dziedziny scenografii” prosimy nadsyłać do 15 lipca 2014 r. pod adresem:
Biblioteka Muzeum Śląskiego, al. W. Korfantego 3, 00-005 Katowice.

Wydarzenia
Akcja „Lato w Mieście”
Warsztaty dla dzieci i młodzieży: „Robimy
tuareskie tatuaże”: codziennie: 30.06–3.07
i 7.07–11.07, godz. do ustalenia
Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy, tel.
32 353 95 59 wewn. 4.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży: „Zostań
muzealnikiem cz. II”: 1.07, 04.07, codziennie:
7.07–11.07, godz. do ustalenia
Wstęp bezpłatny – obowiązują zapisy,
tel. 32 353 95 59 wewn. 2.

Made in Katowice

do 2 listopada

Cornelis Huysmans, Pejzaż,
XVII/XVIII w. – wystawa z cyklu
„Galeria jednego obrazu”

MUzeum śląskie: Lale, misie, koniki...

Lato na wzgórzach CSP		
(dla grup zorganizowanych)

do 31 sierpnia

Droga do wolności – wybory
1989

do 31 sierpnia

ul. Kopernika 11
(tel. 32 750 47 02, 600 576 242)
czynne: śr. 10.00–16.00, pt. 10.00–14.00
Zwiedzanie w inne dni jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
bilety: 4 zł, 2 zł, 6 zł (rodzinny); w piątki
– wstęp bezpłatny

do 31 lipca

Naszymi przewodnikami w magicznym świecie teatru będą bohaterowie „Lata Muminków”
Tove Jansson.
Zapisy grup (minimum 15 osób
z opiekunem) tel. 503 476 172; wstęp 6 zł
od osoby.

Wydarzenia
Akcja „Lato w Mieście”

codziennie: 30.06–4.07 i 7.07–11.07, godz.
10.00 i 12.00
Warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży: „Wakacyjna Fabryka Formy i Koloru”, „Dekorowanie pejzażem”

do 31 sierpnia
Zajęcia wakacyjne. Bajkowy świat lalek (dla
grup półkolonijnych i rodzinnych)
Warsztaty połączone ze zwiedzaniem wystawy zabawek „Lale, misie, koniki...”.
Zapisy grup (minimum 6 osób, w tym 4
dzieci) tel. 32 77 99 316/319; wstęp 50 zł
od grupy.

Piknik ze scenografem –
Jerzy Zitzman: Pan Trąba na
wakacjach

10 lipca, godz. 10.00–12.00, Centrum
Scenografii Polskiej, ul. T. Dobrowolskiego 1

wstęp bezpłatny – obowiązują zapisy, tel.
32 209 00 21 wewn. 104

Sklepy i warsztaty
– zapomniane dziedzictwo
(spacer po śródmieściu
z przewodnikiem)

5 lipca, godz. 11.00

Zwiedzanie wystawy „Made in
Katowice” z komisarzami

19 lipca, godz. 11.00

wstęp wolny

Piknik ze scenografem –
Małgorzata Słoniowska: Kostium
w sam raz na piknik

24 lipca, godz. 10.00–12.00, Centrum
Scenografii Polskiej, ul. T. Dobrowolskiego 1
wstęp wolny

ul. Rymarska 4
(tel. 32 353 95 59)
czynne: wt., śr., czw., pt. 10.00–18.00, sob.,
ndz. 11.00–15.00
bilety: 8 zł, 4 zł, 12 zł (rodzinny); w soboty
– wstęp bezpłatny

Wydarzenia
W każdą środę w ramach zwiedzania ekspozycji zachęcamy do obejrzenia filmów „Wielobarwna Barbara Ptak – benefis”, „Kronika
rodzinna i towarzyska – z wizytą u Barbary
i Stanisława Ptaków” oraz „Oskarowe kostiumy Barbary Ptak”.

Akcja „Lato w Mieście”.
Warsztaty teatralne dla dzieci
i młodzieży
codziennie: 30.06–4.07 i 7.07–11.07, godz.
do ustalenia
wstęp bezpłatny – obowiązują zapisy, tel.
32 353 95 59 wewn. 2

ul. Kościuszki 47
(tel. 32 728 85 57)
czynne: wt. 11.00–16.00; śr., czw., pt. 11.00–
15.00
bilety: 4 zł, 2 zł, 6 zł (rodzinny)
w czwartki – wstęp bezpłatny

Europejskie Akademie
w Kręgach Sztuki – wystawa
z cyklu „Magia warsztatu”

10 lipca, godz. 17.00

Na wernisaż wstęp wolny.

16

|

Informator

www.katowice.eu

Wystawy |
Publiczne Obrony
Dyplomów
Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach

organizator

Budynek przy ul. Kilińskiego 9 od 2002 r. był siedzibą Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Powstanie obiektu, jego przeznaczenie
i zmiany architektoniczne związane są z rozwojem
Katowic. Znajdowały się tu kolejno siedziby policji: pruskiej (1916–1920), plebiscytowej Abstimmungspolizei (1920–1922), Policji Województwa
Śląskiego (1922–1939), niemieckiej Schutzpolizei-Schupo (1939–1945), a od 1945 r. Milicji
Obywatelskiej.
Gmach przy ul. Kilińskiego, dzięki swojemu
usytuowaniu w centrum miasta oraz możliwości
przetrzymywania więzionych w celach aresztu,
stał się jednym z ważniejszych punktów na mapie
represji wobec narodu polskiego w Katowicach.
W maju 2007 r. postanowiono w tym miejscu
stworzyć ekspozycję edukacyjną „Areszt", upamiętniającą tragedię totalitaryzmu komunistycznego. 25 marca 2009 r. w pomieszczeniach „Aresztu” odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Oczy
i uszy bezpieki. Metody inwigilacji społeczeństwa
przez Służbę Bezpieczeństwa za pomocą środków
technicznych: tajnej obserwacji, dokumentacji
fotograficznej, perlustracji korespondencji i podsłuchów w latach 1956–1989”. Ekspozycja była
pierwszą w Polsce próbą pokazania, jak Służba
Bezpieczeństwa w latach 1956–1989 podsłuchiwała, podglądała i obserwowała społeczeństwo.
Mimo wyprowadzki w 2012 r. z siedziby przy
ul. Kilińskiego 9 IPN w dalszym ciągu wykorzystywał podziemia tego gmachu w celach edukacyjno-wystawienniczych. Jednak 26 maja 2014 r.
pomieszczenia przy ul. Kilińskiego 9 zostały przekazane Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach.
Budynek, będący dotychczas własnością Wojskowej Agencji Mienia w Krakowie, został przekazany w trwały zarząd KMP w Katowicach. Obiekt
Muzeum-Areszt IPN zniknął z przestrzeni miejskiej
Katowic. Zwiedzający już nigdy nie zobaczą tego
unikatowego w skali kraju miejsca.

współorganizator

grafika warsztatowa

sponsor
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Galeria Sztuki
Współczesnej
BWA

DY
P
L O
MY
� �
� �

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

��:��

projektowanie
graficzne

Likwidacja Muzeum-Aresztu IPN
w Katowicach, 26 maja 2014

współorganizator

wzornictwo

Pokrzywdzeni przez władze peerelowskie będą
mogli uzyskać bezpłatną pomoc prawną. – Celem akcji jest uświadomienie represjonowanym
przez władze komunistyczne, jakie przysługują im
prawa i udzielenie konkretnej pomocy – mówi dr
Łukasz Kamiński, prezes IPN. Organizatorzy akcji
zapewniają, że represjonowani w czasach PRL-u
będą mogli liczyć także na wsparcie ze strony prokuratorów IPN. Osoby, które były represjonowane
przez komunistyczne władze i są zainteresowane pomocą prawną, powinny skontaktować się
z jedną z Oddziałowych Komisji Ścigania Zbrodni
Przeciwko Narodowi Polskiemu IPN. W Katowicach jest to nr telefonu 32 207 02 00.

miejsce

Projekt Nocne Aktywności
– performance’y i akcje
artystyczne w Katowicach pod
osłoną nocy (maj – wrzesień)
Działania lipcowe:

al. Wojciecha Korfantego 6
tel./fax 32 259 90 40, 259 93 24
e-mail: galeria@bwa.katowice.pl
www.bwa.katowice.pl

Dyplomy 2014

Termin wystawy: 30 czerwca (wernisaż
o godz. 17.00) – 20 lipca
Wystawa najciekawszych realizacji i działań
studentów Wydziału Artystycznego Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach.

„Lato w Mieście”. Na dzieci i młodzież czekają warsztaty ekspresji twórczej oraz działania
w ramach trzeciej edycji projektu „Do sztuki
gotowi start!”.

sztuka (w) edukacji

����� VI ����
Wydział
Artystyczny:

Galeria Sztuki Współczesnej BWA
Aleja Wojciecha Korfantego 6 40-004 Katowice | tel. 32 259 90 40 | www.bwa.katowice.pl

Bezpłatna akcja „Masz prawo”
dla represjonowanych

organizator

Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki
Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1, 40 -121 Katowice | tel. 32 720 11 32 | www.rondosztuki.pl

ul. Józefowska 102
tel./fax 32 207 01 00/32 207 01 80
e–mail: oddzial.katowice@ipn.gov.pl
www.ipn.gov.pl/www.ipnareszt.pl

organizator

11/12 lipca – performance Magdy Franczak
pt. „Posłaniec”; wycieczka po poprzemysłowych terenach naszego regionu ze Sławkiem
Pawszakiem
18/19 lipca – instalacja Szymona Kobylarza
pt. „Czarna Wołga”; roślinna instalacja Szymona Szewczyka
Szczegóły na stronie Galerii BWA oraz fanpage'u projektu.
Kuratorka projektu: Marta Lisok
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Lato w Mieście 2014
Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach również i w tym roku włącza się do akcji

Przez całe lato w Galerii czekają na dzieci warsztaty ekspresji twórczej. Uczestnicy
warsztatów będą mieli okazję spędzić twórczo
czas, a inspiracją dla ich działań będą wystawy prezentowane w Galerii BWA.

Projekt „Do sztuki gotowi
start!”
Magdalena Kreis oraz Natalia Romaszkan,
autorki projektu „3D, czyli Dizajn Dla Dzieci“
zapraszają na warsztaty pt. „Zalogowani”
19 i 20 lipca, godz. 11.00–13.00
„Zalogowani” to dwudniowe działanie dla dzieci
w wieku od 10 lat. W trakcie sobotnich działań
poznamy zasady tworzenia logotypów, dowiemy się też, czym jest typografia i projektowanie
graficzne. W niedzielę stworzymy wspólną instalację w przestrzeni miejskiej odwołującą się
do modułowego charakteru galeryjnego znaku
graficznego.
Zakończenie warsztatów, „przyjęcie“ przed
Galerią BWA
20 lipca, godz. 14.00
Na fasadzie budynku galerii wciąż widnieje nieaktualny już logotyp instytucji. Czas się z nim
pożegnać – zróbmy to jednak z twórczym rozmachem! Zapraszamy wszystkich przyjaciół
katowickiego BWA na podsumowanie naszej
akcji i niepowtarzalne przyjęcie przed galerią.
Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wszystkie zajęcia w ramach akcji „Lato w mieście 2014” są bezpłatne! Materiały potrzebne
do realizacji warsztatów zapewnia Galeria.

pl. Sejmu Śląskiego 2
tel. 32 609 03 22
e-mail: info@ck.art.pl
www.ck.art.pl

Koncerty
Promenadowe. Od
Bacha do Beatlesów
2014
Lipiec, niedziele, godz. 11.00, park im.
T. Kościuszki w Katowicach

6 lipca: Akordeon w parku
Wykonawcy: duet akordeonowy „Acco-Duo”
w składzie: Marek Andrysek i Michał Kubarski
W programie: A. Chaczaturian, A. Piazzola,
G. Faure, S. Moniuszko

www.katowice.eu
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13 lipca: Adam Oleś
hurdu_hurdu, czyli godka śląsko
w jazzie i nie tylko…
Wykonawcy: zespół w składzie: Dominika
Kontny – śpiew, Adam Oleś – wiolonczela,
Bogusław Kaczmar – instrumenty klawiszowe, Sławomir Berny – perkusjonalia
W programie: tradycyjne śląskie pieśni,
między innymi ze zbiorów Adolfa Dygacza,
Jana Doliny i Teodora Wasta, w aranżacjach
Adama Olesia.

PATRONAT HONOROWY MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ JOANNY KLUZIK-ROSTKOWSKIEJ

12 PAŹDZIERNIKA 2014 CENTRUM KULTURY KATOWICE

DZIECI
I DLA 'RURVă\FK
DLA

20 lipca: Z Mozartem do tanga
Wykonawcy: Crystal String Quar tet w składzie: Jadwiga Dyla – I skrzypce, Gabriela
Baran – II skrzypce, Monika Szczepaniak –
altówka, Joanna Zub – wiolonczela
W programie m.in.: W.A. Mozar t, A. Borodin, A. Piazzola, G. Gershwin

W programie:
Beethoven Sonata op 13 (Pathetique)
Schubert Impromptus D899 nos 3, 4
Villa Lobos Prole do Bebe 'The Dolls' (selection)
Chopin Scherzo no 2 Op 39
Chopin Nocturne in D flat op 27 no 2
Chopin Polonaise in A flat op 53
Elgar Pomp and Circumstance March No 1
(arranged by Sam Haywood)
Prowadzenie: Grażyna Brewińska

Trasa całodzienna:
Meandrami Białej Przemszy

12 lipca

Zachęcamy do udziału w śródleśnym spacerze
wzdłuż nieuregulowanego koryta rzeki Białej
Przemszy, przez wielu uważanej za jedną z najdzikszych polskich rzek.
Przed nami okazja poznania flory i fauny,
charakterystycznych dla tych podmokłych
terenów. Wycieczkę rozpoczniemy na placu
przed dawnym carskim dworcem kolejowym
w Sosnowcu-Maczkach, oglądając ruiny zabudowań, które wielokrotnie gościły osoby
noszące zarówno Romanow, jak i Dżugaszwili. Następnie po starym moście kolejowym,
ponad spiętrzoną rzeką, wejdziemy do lasu,
wzdłuż meandrów rzeki przedzierając się do
Sławkowa. Tam wycieczkę planujemy zakończyć w zabytkowej Austerii porcją pierogów
z bobem.
Przewidywana długość trasy to około 7 godzin.

Trasa całodzienna: Tour de
Pogoria II
26 lipca
Zapraszamy na spacer po Pojezierzu Zagłębiowskim. Obejdziemy zbiorniki Pogoria III

Strefa Centralna
Ludzie z Pasją
Wystawa trwa do 31 sierpnia.

27 lipca: Piano Classics –
koncert fortepianowy Sama
Haywooda

Śląsko-Zagłębiowskie
Szwendania
Okoliczne

duchowymi, że dzięki twórcom nasze życie
staje się bogatsze, piękniejsze i głębsze.
Autorzy fotografii – Krzysztof Miller i Marek Wesołowski – z wielkim szacunkiem, ale
też bardzo subiektywnie spor tretowali przedstawione osoby. Różnorodność osobowości, temperamentu i profesji była kluczem do
„stworzenia” por tretu. Inspiracją były również pałacowe wnętrza CKŚ – wypełnione
światłem słonecznym, pełne radości i dobrej
energii oraz długie rozmowy z por tretowanymi osobami. Ze splotu tych okoliczności wyłaniały się niebanalne por trety niebanalnych
osobowości.

DO WYGRANIA 30 000 ZŁ

Zapisy od lipca 2014 r. na www.dyktando.info.pl
www.ck.art.pl

Organizatorzy:

Patronat honorowy:

Partnerzy:

Strefa Dziecka
Patroni medialni:

Fundacja
im. Krystyny
Bochenek

oraz Pogoria II, w pewnym momencie robiąc
przerwę dla wypicia herbaty prosto z ogniska. W związku z tym zabranie ze sobą ulubionego kubeczka tudzież czareczki będzie
mile widziane.
Po okrążeniu Pogorii – co łącznie z herbatą zająć może około 3 godzin, będzie miało
oficjalne zakończenie wycieczki. W jej części nieoficjalnej skierujemy się poprzez park
Zielona ku Czarnej Przemszy, wzdłuż której
pójdziemy do Będzina, gdzie pożegnamy się.
Planowany czas trwania całości – około 6
godzin.
Miejscem spotkania będzie Dworzec
w Dąbrowie Górniczej – Gołonogu.
Udział bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu. Informacje o miejscu zbiórki, zapisy: pawel.graja@ck.ar t.pl,
www.ck.ar t.pl.

Wystawy
Galerie CKK czynne są od wtorku do niedzieli
w godz. od 11.30 do 19.30. Wstęp wolny.
Istnieje możliwość otwarcia galerii w innych
terminach. Kontakt: grazyna.tereszkiewicz@
ck.ar t.pl, pawel.graja@ck.ar t.pl.

Zbiór minirepor taży fotograficznych członków Olkuskiego Klubu Miłośników Fotografii o ludziach wyjątkowych i pełnych pasji,
którzy pośród tych wszystkich zajęć i obowiązków dnia codziennego znajdują czas i
energię na „coś jeszcze” – pragną „więcej
być”. Na olkuski klub składa się grupa około
40 fotografów amatorów, których połączyła
„obserwacja świata” przez wizjer aparatu.
Klub od ponad dwóch lat działa pod auspicjami Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu. Ma na swoim koncie dwie wystawy
grupowe i kilka indywidualnych. Jak mówią:
„Wystawa w Centrum Kultury Katowice to
najpoważniejsze wyzwanie dla naszego środowiska, ale i szansa na pokazanie naszego
dorobku szerszej publiczności.”

Galeria 5
Twórcy kultury śląskiej: Krzysztof Miller, Marek Wesołowski
Wystawa trwa do 3 sierpnia.
Kultura śląska to specyficzny tygiel, w którym, historycznie rzecz ujmując, mieszają
się kultura niemiecka, czeska i polska. Czas
powojenny również odcisnął tu swoje piętno.
Wielokulturowość to charakterystyczna cecha kultury Śląska. To jej bogactwo. Można
by powiedzieć, że europejskość naszej kultury jest niezaprzeczalna. Dla reszty Polski był
to zawsze kłopot. Woleli nas postrzegać tylko przez kulturę ludową, robotniczą – krupniok i piwo. Na szczęście zarówno kultura
robotnicza, jak i ta tzw. wysoka rozwijały się
na Śląsku bardzo dobrze. Po prostu kultura
i sztuka łączą ludzi. Odnajdują w ten sposób
nie tylko pasje, ale również klucz porozumienia. Dzięki temu, że powstało Centrum
Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim – miejsce,
w którym ludzie kultury (twórcy i miłośnicy
sztuki) mogą się ze sobą spotykać, dyskutować, tworzyć – narodził się pomysł powołania do życia galerii por tretu współczesnych
twórców kultury śląskiej. Jest to dopiero początek kolekcji, pierwszy krok. To też próba
przekonania wielu osób, że nie tylko materią żyje człowiek, ale również war tościami

Rodzinne Matinée: Spotkania z muzyką
klasyczną na siedząco? Eee tam…
Muzyka poważna jest zbyt dynamiczna,
aby słuchające jej dzieci więzić w fotelach.
Proponujemy comiesięczne minikoncer ty
dla dzieci wraz z ich opiekunami, w czasie
których najmłodsi będą mogli słuchać muzyki i poznawać historię instrumentów, ale
– co najważniejsze – do niczego nie będą
zmuszani. Wysoki poziom ar tystyczny sprawi, że spotkania stanowić będą interesujące
wydarzenia.
5 lipca, godz. 11.00, Sala Grudniowa
Magiczny flet i Magdalena Krupa
Magdalena Krupa jest studentką Akademii
Muzycznej w Katowicach. Kiedy miała 8 lat,
zobaczyła piękny i błyszczący flet poprzeczny i postanowiła nauczyć się na nim grać.
Od tamtej pory koncer tuje solo, z małymi
zespołami kameralnymi oraz z dużymi orkiestrami w kraju i za granicą. W programie
usłyszymy utwory kompozytorów takich jak:
Claude Debussy, Piotr Czajkowski, Edward
Grieg.
12 lipca, godz. 11.00, Sala Grudniowa
Spotkanie z piosenką – Martyna Bańczyk i Ola
Szymańczyk
Gościć będziemy znaną nam już śpiewaczkę
– Mar tynę Bańczyk, która przyleciała do nas
z Montrealu w Kanadzie. Usłyszymy również
młodą ar tystkę Aleksandrę Szymańską grającą w wielu przedstawieniach muzycznych
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np. w Gliwickim Teatrze Muzycznym. Tym
razem dowiemy się o głosie ludzkim oraz
jego możliwościach. Przejdziemy od średniowiecznych pieśni przez muzykę rozrywkową aż do arii operowych i operetkowych.
Usłyszymy różne rodzaje głosów: biały,
operowy, rozrywkowy czy rockowy. Będzie
różnorodnie i kolorowo.
19 lipca, godz. 11.00, Sala Grudniowa
Kolejne spotkanie z Gordonem – Aleksander
Tomczyk i Violetta Szopa-Tomczyk
26 lipca, godz. 11.00, Sala Grudniowa
Stanisław Przygoda i jego przygoda z waltornią
Wstęp wolny. Informacje: bow@ck.art.
pl, 32 609 03 31, 609 03 32 lub zdzislaw.
smucerowicz@ck.art.pl.

|
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Projekt Future
Artist
W okresie wakacyjnym zgodnie z ideą promowaną od 2006 roku przez Ewę Kokot zajęcia Future Ar tist skierowane będą do dzieci
spędzających wakacje na Śląsku. Po raz
kolejny formuła zajęć opiera się na zapoznaniu dziecka z wybitnymi postaciami sztuki
polskiej i ich dorobkiem ar tystycznym oraz
warsztatem. Każdorazowo warsztaty kończą
się ekspozycją finałową o tym samym tytule.
Tegoroczna edycja będzie poświęcona twórczości Andrzeja Pawłowskiego i Wojciecha
Bąkowskiego. Tytuł brzmi „Ruchome obrazy
i przedmioty”, a realizacja jest przewidziana
na lipiec–sierpień. Działania będą prowadzić: Paweł Kula i Grzegorz P. Kowalski, Ewa
Kokot.
Termin warsztatów: 21 lipca – 1 sierpnia,
godz. 10.00–11.30

Miejsce: Pokój Sztuki Dziecka (Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek, pl. Sejmu
Śląskiego 2 – par ter)
Obowiązuje kolejność zgłoszeń dla grup
i dzieci indywidualnych, zapisy: telefon
609 687 401 lub e-mail: ewa.kokot@
ck.art.pl

Centrum na
Mariackiej
Zaloty Przybory to projekt absolwentek III
roku kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego.
Cykl spotkań będzie poświęcony twórczości Jeremiego Przybory, ale tej niezwiązanej
z Kabaretem Starszych Panów. Wybrane
opowiadania z książki „Teatr Nieduży” zostaną zaprezentowane w formie słuchowisk.
Każde spotkanie zostanie przygotowane

przez inny teatr. Patronem jest Centrum
Kultury Katowice, a Centrum na Mariackiej
– miejscem wakacyjnych spotkań. Liczba
miejsc jest ograniczona, dlatego prowadzone są zapisy.
Chętnych prosimy o zgłoszenie się pod adresem e-mailowym: zaloty.przybory@gmail.
com, w temacie wpisując tytuł słuchowiska.
Serdecznie zapraszamy, Karolina Iwulska,
Agnieszka Niewdana, Daria Sobik.
Teatr na Niby „Ślepe uczycie mgr. Wyprostka” – 3 lipca, godz. 18.00.
Teatr Bawidło „Happy end” – 17 lipca, godz.
18.00.
Teatr Gliwicka 9a „Gołoledź” – 31 lipca,
godz. 18.00.
Studenci PWST Bytom „Mężczyzna do wzięcia” – 14 sierpnia, godz. 18.00.

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

Przystanek Kosmos

4, 11, 18, 25 lipca, godz. 21.30
W lipcu i w sierpniu zapraszamy na kolejną
edycję naszego wakacyjnego przeglądu –
Przystanek Kosmos. Spotykać się będziemy
w każdy z letnich piątków, o godz. 21.30
w lipcu i o godz. 21.00 w sierpniu. W tym
roku o dobrą rozrywkę zadbają mistrzowie
z amerykańskiej fabryki snów.
Na star t cyklu przygotowaliśmy wielki
hit – kultowe dzieło Ridleya Scotta „Obcy
– 8 pasażer Nostromo”. W kolejne piątki:
„Shaft” w reż. J. Singeltona (11 lipca), „Terminator” J. Camerona (18 lipca) oraz „Trzy
dni Kondora” S. Pollacka (25 lipca). Seansom towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje,
m.in. występy w konwencji „stand up comedy”.
Pokazy odbywać się będą w plenerze na
tyłach kina Kosmos, na parkingu od strony
ul. Morcinka.
wstęp wolny

Operowe Lato – powtórki
transmisji oper z Metropolitan
Opera w Nowym Jorku na
życzenie widzów

5, 19 lipca, godz. 18.00

Letnie lipcowe wieczory to idealny czas na
wielkie widowiska operowe i piękne głosy.
Na życzenie widzów powtarzamy te inscenizacje, które najbardziej się podobały.
W lipcu „Rigoletto” G. Verdiego (5 lipca)
z niezapomnianą rolą naszego ekspor to-

Kobiety Oblegają Kino

wego tenora Piotra Beczały w roli Księcia
Mantui oraz „Cyganeria” Pucciniego (19
lipca), przygotowana przez legendarnego
reżysera oper i twórcę filmowego – Franco
Zefirellego.
bilety: 40 zł normalny/35 zł ulgowy

Kręgi Sztuki

9–13 lipca

W dniach 9–17 lipca w Katowicach, Cieszynie i Krakowie, odbędzie się 5. Festiwal
Europejskich Szkół Ar tystycznych i Twórczości „Kręgi Sztuki”. Na program festiwalu
złożą się projekcje filmowe, warsztaty, wykłady, panele, wystawy i koncer ty. Na część
katowicką festiwalu zapraszamy w dniach
od 9 do 13 lipca do Kina Kosmos, gdzie
przede wszystkim będzie można wziąć
udział w projekcjach filmowych przybliżających nam inne kultury. Każdy z pięciu
dni jest poświęcony twórczości filmowców
z innego państwa: 9 lipca (środa) – Serbia;
10 lipca (czwar tek) – Iran; 11 lipca (piątek)
– Chiny; 12 lipca (sobota) – Dania; 13 lipca
(niedziela) – Rumunia.
Poza filmami dla dorosłych Kosmos
przygotował także projekcje dla najmłodszych – pasmo filmów dla dzieci i młodzieży codziennie w godzinach między 10.00
a 13.00. Ponadto od środy do piątku będą
odbywały się warsztaty dla dużych i małych (m.in. kaligrafii chińskiej czy tworzenia własnych książek), a w piątek i sobotę
war to posłuchać wykładów o animatorach
czy europejskich parkach rzeźby.
Przez pięć dni trwania festiwalu w Galerii „Przed Seansem” będzie można również
oglądać wystawę „Plakat filmowy lat 60.
z kolekcji Antoniego Halora” oraz projekcje
na trzech multimedialnych boxach.
bilety: 5 zł (filmy serbskie, irańskie,
duńskie, rumuńskie)
wstęp wolny: filmy chińskie, blok
filmów duńskich dla dzieci

3 lipca, godz. 19.00

Wypisz, wymaluj… miłość (reż. F. Schepisi,
USA, 2013, 111')

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

Bilety: 10 zł (panie), 13 zł (panowie
ulgowy), 15 zł (panowie normalny)

9. Festiwal Filmów
Afrykańskich AfryKamera

4–6 lipca

Wakacyjne Rialto
Wakacje to czas podróży, dlatego proponujemy naszym młodym widzom udział w filmowej podróży w czasie i przestrzeni. Najpierw
razem ze „Skubanymi” cofniemy się nieco
w czasie, by po chwili wybrać się w kosmiczną podróż z „Rodzinką nie z tej ziemi”.
Kiedy już nieco ochłoniemy, przyjdzie pora
na egzotyczną eskapadę do samego serca
gorącej Afryki, gdzie spotkamy „Kumbę”
– zebrę, która… nie ma pasów. Następnie
zmienimy kierunek podróży i udamy się na
północ, aby razem z plemieniem Eskimosów
wziąć udział w wyprawie do magicznej krainy „Sarila”. Na zakończenie zagramy piłkarski mecz z „Rozrabiającymi piłkarzykami”.
W programie:
Skubani (reż. J. Hayward, USA, 2013, 91')
3 lipca, godz. 11.00
Rodzinka nie z tej ziemi (reż. C. Bunker, Kanada, USA, 2013, 89')
10 lipca, godz. 11.00
Kumba (reż. A. Silverston, RPA, 90')
17 lipca, godz. 11.00
Sarila (reż. N.F. Savard, Kanada, 2013, 85')
24 lipca, godz. 11.00
Piłkarzyki rozrabiają (reż. J.J. Campanella,
Argentyna, Hiszpania, 2013, 106')
31 lipca, godz. 11.00
Bilety: 10 zł (dzieci/emeryci), 12 zł
(dorośli)

Festiwal Filmów Afrykańskich AfryKamera,
pierwszy w obszarze Europy ŚrodkowoWschodniej festiwal prezentujący afrykański
wkład w rozwój światowej kinematografii,
organizowany jest raz do roku w Warszawie,
przy czym mniejsze odsłony wydarzenia odbywają się w kilku innych miastach w Polsce.
AfryKamera powstała z myślą o prezentowaniu najważniejszych zjawisk kulturowych
i kinematograficznych w Afryce, ale z punktu
widzenia lokalnego. Już sama nazwa wskazuje
na klucz Festiwalu: Afrykańska Kamera, czyli
Afryka oczami Afrykanów.
Pokazy odbywają się w ramach VII Art Naif
Festiwal (www.artnaiffestiwal.pl).
W programie:
4 lipca, godz. 18.00
Połówka żółtego słońca (reż. B. Bandele, Nigeria, Wielka Brytania, USA, 2013, 111')
5 lipca, godz. 18.00
Tough Bond (reż. A. Peck, A. Vanderberg, USA,
Kenia, 2013, 86')
Córki Delty Nigru (reż. I. van Lamoen, Nigeria,
2013, 56')
6 lipca, godz. 18.00
Królowe nocy w świecie gangów (reż. L. Beukes, RPA, 2011, 67')
C jak chłopiec (reż. C. Anadu, Nigeria, 2013,
118')
wstęp wolny

Filmowy Klub Seniora
13 lipca, godz. 15.00

www.katowice.eu
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ulof, Iran 2013)
Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął (reż. Felix Herngren, Szwecja 2013, 114')

Imigrantka (reż. J. Gray, USA, 2013, 120')
Bilety: 6 zł (emeryci, renciści), 13 zł
(uczniowie, studenci), 15 zł (normalny)

27 lipca, godz. 15.00
Droga do zapomnienia (reż. J. Teplitzky, Australia, Wielka Brytania, 2013, 116')
Bilety: 6 zł (emeryci, renciści), 13 zł
(uczniowie, studenci), 15 zł (normalny)

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

Premiery
Od 27 czerwca
Rękopisy nie płoną (reż. Mohammad Raso-
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Od 4 lipca

Brytania/Irlandia 2014, 95')
Kertu – miłość jest ślepa (reż. Ilmar Raag,
Estonia 2013, 97')

Od 18 lipca

Czerwony i niebieski (reż. Giuseppe Piccioni, Włochy 2012, 98 min.

Pożądanie (reż. Lisa Azuelos, Francja 2014)
Po ślubie (reż. Jan Hőebejk, Czechy/ Słowacja 2013, 98')

Od 11 lipca
Przychodzi facet do lekarza (reż. Dany Boon,
Belgia/Francja 2014, 107')
Frank (reż. Leonard Abrahamson, Wielka

Teatr |
Moja Droga B.

Prezentacja technik lalkowych
z nauką animacji

12 lipca, godz. 19.00

4 lipca, godz. 10.00–11.30

Od Czikago po Elej, czyli
nomore66us

18 lipca, godz. 19.00

Warsztaty muzyczne – „Rok
Oskara Kolberga”

ul. św. Jana 10
tel. 32 253 82 21
e-mail: biuroateneum@o2.pl
www.ateneum.art.pl

7 lipca, godz. 10.00–11.30
9 lipca, godz. 10.00–11.30
11 lipca, godz. 10.00–11.30

Warsztaty plastyczne

Budowa lalki i wykonywanie lalek
14 lipca, godz. 10.00–11.30

Galeria ateneum
Wystawa lalek i dekoracji
ze zbiorów własnych Teatru
Ateneum

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18,
21, 22, 23, 24, 25 lipca

Ballada o Bezpańskiej Suce
i Gołębiu

ul. Rynek 10
tel. 32 258 7251/2
e-mail: teatrslaski@teatrslaski.art.pl
www.teatrslaski.art.pl

Lato w Malarni 2014

Wyklejanie i malowanie masek teatralnych
16 lipca, godz. 10.00–11.30
Projektowanie i wykonywanie kostiumów
teatralnych
18 lipca, godz. 10.00–11.30

Bilety: 20 zł

Był sobie BOBOK

4 lipca, godz. 19.00

Snack Story

5 lipca, godz. 19.00
Dyplom Studium Aktorskiego Teatru Śląskiego w reżyserii Rober ta Talarczyka

Zabawy teatralne

2 lipca, godz. 10.00–11.30

19 lipca, godz. 19.00

Międzynarodowe Warsztaty
Teatralne

22–31 lipca, Teatr Śląski

Liczba polskich uczestników: 7 osób (wiek:
powyżej 18 lat; wymagana znajomość języka
angielskiego w stopniu komunikatywnym)
W tym roku po raz pierwszy oprócz spektakli festiwalowych odbędą się podczas
Lata w Malarni międzynarodowe warsztaty
teatralne, które poprowadzi Walter Revello,
założyciel i dyrektor Teatro Araldo (Stowarzyszenie Barbari Invasori) z Turynu.
Pokaz efektów międzynarodowej współpracy będzie można obejrzeć na scenie
w Malarni 30 lipca.
udział: 180 zł/os.

Rajcula warzy (premiera)

Mały słownik teatralny z konkursem

11, 26 lipca, godz. 19.00

Karin Stanek

25 lipca, godz. 19.00
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ul. Sokolska 2
tel. 32 258 62 61
e-mail: sekretariat@filharmonia-slaska.eu
www.filharmonia-slaska.eu

Wakacyjne muzykowanie
69. sezon Filharmonii Śląskiej im. Henryka
Mikołaja Góreckiego w Katowicach zakończony, ale całkowitego urlopu od muzykowania filharmonicy śląscy nie mają. Tak rozplanowali wakacyjne wyjazdy, by i w lipcu,

i w sierpniu stworzyć Melomanom okazję
posłuchania muzyki. Ucieszą się zapewne
miłośnicy organów, bowiem już od lipca do
filharmonicznego kalendarza wchodzą stałe,
comiesięczne, niedzielne recitale mistrzów
tego instrumentu. Zaczyna młodzież – Michał Duźniak, niedawny wychowanek prof.
Juliana Gembalskiego. Nowością będzie
również podniebny koncer t jazzowy – propozycja wykorzystująca wnętrza Fermaty
café i patio przylegającego do tej filharmonicznej kawiarni na ostatniej kondygnacji
siedziby filharmoników. Są propozycje dla
dzieci i całych rodzin, dla wielbicieli brzmień
orkiestry kameralnej i wielkiego zespołu
symfonicznego.
Szczegóły na internetowej stronie: www.
filharmonia-slaska.eu

Filharmonia pod wschodzącą
gwiazdą – koncert jazzowy

5 lipca, godz. 20.00, Filharmonia Śląska im.
Henryka Mikołaja Góreckiego, Fermata café
(IV piętro)

Koncert Śląskiej Orkiestry
Kameralnej

6 lipca, godz. 17.00, Filharmonia Śląska
im. Henryka Mikołaja Góreckiego, Sala
koncertowa im. Karola Stryji

Koncert Orkiestry
Symfonicznej Filharmonii
Śląskiej

13 lipca, godz. 17.00, Filharmonia Śląska
im. Henryka Mikołaja Góreckiego, Sala
koncertowa im. Karola Stryji

Koncert dla dzieci
Zaczarowane dźwięki i warsztaty
wykonywania słodyczy

20 lipca, godz. 11.00, Filharmonia Śląska
im. Henryka Mikołaja Góreckiego, Fermata
café i patio (IV piętro)

Recital organowy Michała
Duźniaka

27 lipca, godz. 17.00, Filharmonia Śląska
im. Henryka Mikołaja Góreckiego, Sala
koncertowa im. Karola Stryji
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Biblioteki |
Biblioteka
Śląska

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

Lato z Książką 2014

pl. Rady Europy 1
tel. 32 20 83 740
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl

W cudowną podróż na
Gotlandię!

Śląski Wawrzyn Literacki 2013
– plebiscyt Czytelników

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zaprasza dzieci na zajęcia wakacyjne.
Nigdzie nie wyjeżdżasz na wakacje? Nie masz
pomysłu na spędzenie wolnego czasu? Zabierz
brata, namów siostrę i chodźcie razem do biblioteki! Będziemy razem czytać, bawić się, malować i
fotografować. Pójdziemy do kina, muzeum, teatru!
Urządzimy zawody sportowe oraz gry osiedlowe.
Czeka na Was mnóstwo literackich niespodzianek.

Biblioteka Śląska, hol główny, Katowice,
pl. Rady Europy 1

Bierzemy kurs na szwedzką literaturę!
Zapraszamy: lipiec–sierpień, od wtorku do czwartku w godz. 11.00–14.00.
Na Akcję Lato zapraszamy do następujących bibliotek:
Filia nr 3, ul. Gliwicka 93
Filia nr 6, ul. Bytomska 8A
Filia nr 10, ul. Radockiego 70A
Filia nr 12, ul. Barlickiego 5
Filia nr 14, ul. Piastów 20
Filia nr 16, ul. Wajdy 21
Filia nr 19, ul. Obrońców Westerplatte
Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21B
Filia nr 21, ul. Zamkowa 45
Filia nr 22, ul. Słowiańska 1
Filia nr 23, ul. Paderewskiego 65
Filia nr 25, ul. Bolesława Chrobrego 2
Filia nr 26, ul. Samsonowicza 27
Filia nr 27, ul. Szarych Szeregów 62
Filia nr 28, ul. Uniczowska 36
Filia nr 30, ul. Rybnicka 11
Filia nr 32, ul. Grzyśki 19A
Filia nr 33, ul. Ks. Markiefki 44A

Spotkania wakacyjne
dla dzieci odbędą się też
w bibliotekach:
Filia nr 4, ul. Poniatowskiego 14
Filia nr 17, ul. ks. Ściegiennego 45
Filia nr 31, ul. Marcinkowskiego 13
O szczegóły dotyczące terminów prosimy pytać
w filiach.
Wstęp na zajęcia jest bezpłatny. Organizator nie
zapewnia biletów komunikacji miejskiej, biletów
wstępu do zwiedzanych obiektów, kin itp. Na zajęcia obowiązują zapisy oraz pisemna zgoda rodziców.
Szczegółowy plan Akcji Lato z Książką w serwisie www.mbp.katowice.pl.

Wystawy
Fotografie z podróży do
Wenezueli - otwarcie wystawy
fotograficznej Iwony Bzowskiej-Olas

4 lipca, godz. 17.00, Filia nr 14, ul. Piastów
20, Os. Tysiąclecia

Wystawa prac dzieci
biorących udział w warsztatach
plastycznych Tęcza

Moje małe chwile zapomnienia
– wystawa malarstwa Zuzanny
Pokucińskiej

Wystawa czynna do 31 sierpnia.

Filia nr 30, ul. Rybnicka 11

Szlakiem górskich schronisk

Wystawa fotograficzna czynna do 31
sierpnia.

Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47, Koszutka

Wystawa czynna do 31 sierpnia.

Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Bogucice

Malarstwo wielkich – Akcent
– Dziecko: wystawa prac dzieci
z Pracowni Plastycznej Akcent

Wystawa czynna do 31 sierpnia.

Filia nr 32, ul. Grzyśki 19A, Ligota

Bajka z... ciastkiem
W wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Katowicach mają miejsce cotygodniowe spotkania dla dzieci, podczas których czytamy, rozmawiamy o książkach i miło spędzamy czas.
Do udziału zachęcamy zarówno dzieci, jak również rodziców i dziadków. Zapraszamy w każdy
wtorek o godz. 17.00 do filii nr: 3, 4, 5 Mł., 6, 9,
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 30, 31, 32, 33, 36.

Od 1999 roku miłośnicy polskiej literatury współczesnej uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach Klubu Dobrej Książki. Każdego miesiąca
krytycy, badacze i znawcy literatury wybierają
najbardziej wartościowe publikacje, które rekomendują do nagrody Biblioteki Śląskiej – Śląskiego Wawrzynu Literackiego. Książka Roku
– napisana przez współczesnego pisarza, po raz
pierwszy wydana w roku poprzedzającym nominację – wybierana jest w plebiscycie Czytelników
Biblioteki Śląskiej. Spotkania tegorocznej edycji
prowadził dr hab. Dariusz Nowacki, krytyk literacki i badacz literatury, pracownik Instytutu Nauk
o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach.
W pierwszej edycji Śląski Wawrzyn Literacki
1999 otrzymał Tadeusz Różewicz za tom „Matka
odchodzi”. W latach następnych: Czesław Miłosz
za tom „To” (2000), Ewa Lipska za zbiór wierszy
„Sklepy zoologiczne” (2001), Walery Pisarek za
„Nową retorykę dziennikarską” (2002), Maciej
Maleńczuk za poemat „Chamstwo w państwie”
(2003), Janusz Głowacki za autobiografię „Z głowy” (2004). W 2006 roku Czytelnicy uhonorowali „Pamięć i tożsamość” Jana Pawła II, w 2007
roku Śląski Wawrzyn Literacki otrzymała książka
„Ten Inny” Ryszarda Kapuścińskiego. W 2008
roku najwięcej głosów oddano na „Sprawę Hermesa” Henryka Wańka, rok później laur otrzymały „Balzakiana” Jacka Dehnela, a w głosowaniu
internetowym zwyciężyła publikacja „Ryszard
Kapuściński. Biografia pisarza” Beaty Nowackiej
i Zygmunta Ziątka. Książką Roku 2009 została
powieść Olgi Tokarczuk „Prowadź swój pług
przez kości umarłych”, rok później laur otrzymał
„Lajerman” Aleksandra Nawareckiego. W 2011
roku nagrodzony został „Korzeniec” Zbigniewa
Białasa, a w ubiegłorocznym plebiscycie Czytelników Biblioteki Śląskiej wygrała powieść Szczepana Twardocha „Morfina”.
W tym roku o Śląski Wawrzyn Literacki 2013
ubiegają się następujące książki:
„Ości” Ignacego Karpowicza – przedstawił
prof. UŚ dr hab. Krzysztof Uniłowski; spotkanie
odbyło się 24 października 2013 roku
„Stare śpiewki. Sześć godzin lekcyjnych
o poezji” Andrzeja Sosnowskiego – przedstawił dr Grzegorz Jankowicz; spotkanie odbyło
się 28 listopada 2013 roku
„W otchłani mroku” Marka Krajewskiego –
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przedstawił prof. zw. dr hab. Stanisław Bereś;
spotkanie odbyło się 19 grudnia 2013 roku
„Do szpiku kości” Krzysztofa Jaworskiego –
przedstawiła dr hab. Alina Świeściak; spotkanie odbyło się 30 stycznia 2014 roku
„Jutro przypłynie królowa” Macieja Wasielewskiego – przedstawił dr Jerzy Franczak;
spotkanie odbyło się 27 lutego 2014 roku
„Umarł mi. Notatnik żałoby” Ingi Iwasiów
– przedstawił prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek; spotkanie odbyło się 27 marca 2014 roku
„Niebko” Brygidy Helbig – przedstawił Mieczysław Orski; spotkanie odbyło się 24 kwietnia 2014 roku
„Notatnik i modlitewnik drogowy” Henryka

Wańka – przedstawił prof. UŚ dr hab. Zbigniew
Kadłubek; spotkanie odbyło się 29 maja 2014
roku
„Przemyśl – Szczecin” Karola Maliszewskiego – przedstawił dr hab. Adam Poprawa; spotkanie odbyło się 26 czerwca 2014 roku
Przez cały lipiec można głosować na najlepszą książkę 2013 roku, wybierając spośród wymienionych powyżej pozycji. W holu głównym
Biblioteki Śląskiej znajduje się urna oraz karty
do głosowania. Można także obejrzeć wystawę
prezentującą wszystkie zgłoszone do nagrody
książki i sylwetki autorów.
Rozstrzygnięcie plebiscytu Czytelników wraz
z uroczystym wręczeniem nagrody (statuetka

z brązu autorstwa Zygmunta Brachmańskiego)
odbędzie się jesienią.

Czytanie Sztuki – Wędrówki
– warsztaty wakacyjne

od 30 czerwca do 8 sierpnia, Dom Oświatowy
Biblioteki Śląskiej, Katowice, ul. Francuska 12
W czasie wakacyjnych spotkań poruszony zostanie temat wędrówek – zarówno fizycznych,
związanych z podróżami, jak i tych odbywanych
w wyobraźni. Punktem wyjścia zajęć będzie literatura (klasyczne baśnie i legendy oraz współczesna literatura dziecięca), sztuka wizualna oraz
wędrówki po historii i kulturze. Warsztaty prze-

znaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat.
Zajęcia będą odbywać się w dwóch turach: od
30 czerwca do 4 lipca oraz od 4 do 8 sierpnia.
Obowiązuje kolejność zgłoszeń – pod adresem:
domoswiatowy@bs.katowice.pl lub telefonicznie: 32 255 43 21.
Ważnym elementem wszystkich warsztatów będzie zapoznanie uczestników z Gabinetem Alfreda Szklarskiego, twórcy serii
książek podróżniczych o przygodach Tomka
Wilmowskiego. W okresie wakacyjnym będzie można zwiedzać gabinet indywidualnie
i grupowo, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Zgłoszenia pod adresem: domoswiatowy@
bs.katowice.pl lub telefonicznie: 32 255 43 21.
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ul. Mikołowska 26
tel. 32 251 85 93
e-mail: pm@pm.katowice.pl
www.pm.katowice.pl

Sukcesy
Znakomite wyniki dwóch
pływaków na zawodach na
Słowacji
3–4 maja w Dolnym Kubinie odbyły się zawody
z cyklu Grand Prix Słowacji w Pływaniu. W imprezie wzięło udział 576 uczestników z 43 klubów
słowackich i czeskich oraz zawodnicy kadry narodowej Słowacji. W czołówce imprezy znalazła
się dwójka naszych bardzo dobrych pływaków:
Jakub Konczewski (1997), Kacper Strzelecki
(1997). Chłopcy zaprezentowali znakomitą formę.
Jakub Konczewski wywalczył dwa medale – złoty
w konkurencji 50 m stylem grzbietowym, srebrny
w konkurencji 100 m stylem grzbietowym. Kacper
Strzelecki wywalczył 5. miejsce na dystansie 50 m
stylem dowolnym, gdzie musiał zmagać się z zawodnikami o kilka lat starszymi od siebie. Wielkie
gratulacje!

Trzy medale na ICYS 2014
w Belgradzie
Po raz kolejny Grupa Twórcza Quark Pałacu Młodzieży w Katowicach reprezentowała Polskę podczas już XXI Międzynarodowej Konferencji Młodych
Naukowców ICYS 2014, która tym razem odbyła
się w dniach 16–23 kwietnia w Belgradzie. Młodzi
Polacy, pod opieką autorki i pomysłodawczyni Grupy Twórczej Quark – fizyk Urszuli Woźnikowskiej-Bezak wraz z wielokrotnym medalistą Tomaszem
Tokarskim, obecnie studentem Politechniki Śląskiej
w Gliwicach, zdobyli medale i wyróżnienia.

Pałac Młodzieży: ICYS 2014 w Belgradzie

W tegorocznej konferencji brało udział ok. 160
uczestników z 15 państw. Zawody odbyły się
w kategoriach: fizyka teoretyczna, fizyka stosowana, matematyka, informatyka, ekologia i life
science.
Dwa srebrne medale Polacy zdobyli w fizyce teoretycznej. Praca Przemysława Słoty (I LO w Bytomiu) dotyczyła obwodów drgających chaotycznie.
Zbudowany przez Przemysława obwód może służyć do ultrabezpiecznego kodowania informacji.
Drugi srebrny medalista, Mariusz Nowak (VIII
LO w Katowicach), w tym roku przygotował projekt o efekcie elektrokalorycznym w SbSI. Efekty
kaloryczne powodują chłodzenie się ciała z powodu zmian różnych rodzajów entropii oraz energii
wewnętrznej ciała. W swojej pracy przeanalizował
efekt elektrokaloryczny zachodzący w ferroelektrykach. Sprawdził wyliczenia Hamada dotyczące tego efektu zarówno zaproponowanym przez
niego sposobem teoretycznym (stosując własne
dane), jak i bezpośrednio – eksperymentalnie. Badania eksperymentalne wykonane przez Mariusza
wskazały na jeszcze większy potencjał SbSI do zastosowania w chłodzeniu elektrokalorycznym niż
przewidziano to teoretycznie. Mariusz, wielokrotny
medalista, otrzymał stypendium i od września będzie studentem renomowanej uczelni Harvard.
Brązowy medal w fizyce stosowanej zdobył
Marcin Tatoń za swoją pracę badawczą „Czekoladowa histereza”. Wiedza na temat histerezy jest
wykorzystywana w procesie produkcji czekolady,
a także (często nieświadomie) podczas przygotowywania zwykłej polewy na ciasto. Dwa wyróżnienia specjalne zdobyli Julia Lange (III LO w Gdyni)
za przedstawienie zjawiska chodzących kropel
oraz Bartosz Radzyński (I LO w Wodzisławiu Ślą-

skim) za niezwykłą pracę badawczą o bombach
wodnych.
Finalistami konferencji byli Rafał Chałupnik (LO
w Długołęce) oraz Wojciech Grędel (VIII LO w Katowicach), którzy odpowiednio przedstawili prace zatytułowane „Most Spaghetti” i „Olejowe Gwiazdy”.

XI Konferencja Biotechnologii
Medycznej „Biomedtech Silesia
2014” (9–10.05)
9 i 10 maja członkowie Akademii Młodych Biologów „Lykeion” z Pałacu Młodzieży uczestniczyli
w dwudniowej XI Konferencji Naukowej „BioMedTech Silesia 2014 – Junior”, organizowanej przez
Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. Z. Religii
w Zabrzu. Jak co roku konferencja dotyczyła postępów bioinżynierii i biotechnologii medycznej.
Jej głównym celem była wymiana doświadczeń
oraz przegląd dorobku i potencjału badawczego
zespołów akademickich oraz innych ośrodków
badawczo-wdrożeniowych w kraju. Konferencja
była spotkaniem młodzieży, studentów, doświadczonych naukowców oraz osób już nieaktywnych
zawodowo, których wspólnym celem było wykorzystanie wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia
na rzecz zdrowia i życia człowieka.
Konferencję otworzył dr Zbigniew Nawrat
– główny organizator BMT. Następnie odbyła się
sesja referatowa Junior, w trakcie której młodzi
uczestnicy konferencji prezentowali swoje prace.
Najlepsze prace zostały nagrodzone. Uczestniczka Akademii Młodych Biologów „Lykeion” Maria
Ostrowska za referat: „Rola komórek glejowych
w patologiach układu nerwowego” otrzymała
pierwsze miejsce. Gratulacje!

Młodzieżowy
Dom Kultury

ul. Gliwicka 214, ul. Tysiąclecia 5
tel. 32 254 11 27
e-mail: mdkkatowice@poczta.onet.pl
mdk.tysiaclecie@poczta.fm
www.mdkkatowice.pl,
www.mdktysiaclecie.pl

ul. Gliwicka 214
Akcja Lato
W okresie od 30 czerwca do 18 lipca zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w akcji „Lato
w Mieście 2014”. Pozostało niewiele wolnych
miejsc. Karta uczestnictwa w akcji dostępna jest
na stronie internetowej MDK i w sekretariacie
placówki. W programie: poszukiwanie lata, zabawy integracyjne i terenowe, warsztaty z sianem,
zajęcia sportowe, tworzenie ekologicznych zabawek, piknik ze scenografem oraz różne ciekawe
wyjścia.
W lipcu i sierpniu zachęcamy do korzystania
z boisku kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
Uwaga! Przez całe wakacje trwa nabór wstępny
do kół i zespołów zainteresowań Młodzieżowego
Domu Kultury na rok szkolny 2014/2015. Karta
zgłoszenia oraz wykaz kół i zespołów zainteresowań dostępne są na stronie internetowej placówki.

Kolejne sukcesy modelarzy
Z przyjemnością informujemy, że nasz
wychowanek
–
Grzegorz
Chałupka,
w zakończonych 8 czerwca Mistrzostwach
Polski Juniorów Młodszych w Gliwicach zajął II miejsce i zdobył tytuł Wicemistrza Polski w klasie modeli kosmicznych z taśmą hamującą – S6A. Dzień wcześniej zajął również
IV miejsce w klasie modeli prędkościowych
latających na uwięzi F2A/M.
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W sierpniu nasi modelarze będą star tować
w zawodach zaliczanych do klasyfikacji Pucharu Świata oraz w Mistrzostwach Świata
Modeli Latających na Uwięzi, które rozegrane zostaną we Włocławku.

ul. Tysiąclecia 5
Akcja „Lato w MDK 2014”

21 lipca – 8 sierpnia (od poniedziałku do
piątku) w godz. 9.30–14.30
Zajęcia teatralne, instrumentalne, komputerowe, przyrodnicze, taneczne, plastyczne,
gry i zabawy, konkursy, wycieczki do parku,
kina, muzeum, zajęcia na basenie.

Koncert muzyczny dla dzieci
i społeczności lokalnej przy
współpracy z IPiUM „Silesia”

24 lipca, godz. 10.00

dzikich zwierząt i ptaków, pokaz żonglerki,
zabawy parateatralne, zabawy spor towe,
wyścigi.

Dmuchawce, Latawce, Wiatr...

30 lipca, godz. 10.00–13.00, Przedszkole
nr 84, ul. Targowa 13

Zabawy parateatralne i spor towe, baloniki
na hel, pokaz żonglerki.

Wycieczki
3 lipca, godz. 9.00–13.00: Wioska Indiańska w Jaworznie (20 zł)
10 lipca, godz. 9.00–13.00: „Wesołe Koniki”
w Żorach (15 zł)
17 lipca, godz. 9.00–13.00: Ogród Botaniczny w Sośniej Górze (10 zł)
24 lipca, godz. 9.00–13.00: Kopalnia Guido
w Zabrzu (20 zł)
31 lipca, godz. 9.00–13.00: Zagroda Żubrów
w Pszczynie (15 zł)
Zapisy na wycieczki prowadzą wszystkie
biura placówek MDK „Południe”.

Spektakle teatralne

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

Słoneczne środy
Wielki Teatr nad Ślepiotką

2 lipca, godz. 10.00–13.00, Przedszkole
nr 4, ul. gen. Jankego 65
Karaoke z DJ Marcelem, dmuchańce, zabawy teatralne, pokaz żonglerki, wata cukrowa,
konkurs malowania kredą.

Dmuchawce, Latawce, Wiatr...

9 lipca, godz. 10.00–13.00, SP nr 27, ul. S.
Łętowskiego 18
Pokaz puszczania latawców, zabawy na
dmuchańcu, pokaz iluzjonisty, spotkanie
z przyrodnikiem, warsztaty designu dla najmłodszych.

Puk, puk pudełeczko...

16 lipca, godz. 10.00–13.00, Przedszkole
nr 84, ul. Targowa 13
Warsztaty designu „Motankowe światy
w dizajnerskich domkach”, konkurs domków z kar tonów, spotkanie z przyrodnikiem,
fruwające baloniki, malowanie buziaków,
wspólne zabawy.

Podniebne ZOO

23 lipca, godz. 10.00–13.00, SP nr 27,
ul. S. Łętowskiego 18
Spotkanie z przyrodnikiem, balonikowe
zwierzątka, warsztaty motanek, rysowanie

MDK „Szopienice
– Giszowiec”

4 lipca, godz. 10.00: „Jaś i Małgosia”
11 lipca, godz. 10.00: „Szewczyk Dratewka”
18 lipca, godz. 10.00: „Przygody Księcia
Gaduły”
25 lipca, godz. 10.00: „Przygody Krasnala
Pączka”
Wszystkie przedstawienia odbywają się
w MDK „Południe” w Kostuchnie, ul. Boya
Żeleńskiego 83. Wstęp wolny.
Ponadto zapraszamy do naszych placówek
w Kostuchnie, Piotrowicach, Murckach,
Podlesiu i Zarzeczu na zajęcia, warsztaty,
turnieje i konkursy. Szczegóły na www.mdkpoludnie.com.

Wystawy
Straszki śląskie

do 31 sierpnia (MDK „Południe”
w Kostuchnie, ul. Boya-Żeleńskiego 83)
Wystawa pokonkursowa, na której zobaczyć
można wszystkie wyróżnione i nagrodzone
w konkursie malarskim „Straszki śląskie
– bohaterowie legend, bajek i przywiarek”
prace młodych ar tystów interpretujących
postaci z górnośląskiej mitologii.

Stanisław Kmiecik
– malarstwo

do 31 sierpnia (MDK „Południe”
w Piotrowicach, ul. Jankego 136)
Stanisław Kmiecik urodził się w 1971 roku
w Klęczanach koło Nowego Sącza. Nie mając od urodzenia rąk, już jako 5-letni chłopiec
zaczął malować ustami i nogami. Stosowane
najczęściej przez ar tystę techniki malarskie
to: akryl, olej, pastel, akwarela, tempera, rysunek ołówkiem.

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

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

„Ty zawsze przy mnie stój”
– wystawa malarstwa Izabeli
Josch, artystki nieprofesjonalnej

do 13 lipca

Akcja „Lato w mieście 2014”

od 30 czerwca, godz. 10.00–14.00

30 czerwca
Poznanie historii Lisa Witalisa
Gry i zabawy integrujące grupę
1 lipca
Zwiedzanie Telewizji Katowice
Plenerowe zabawy w Parku Chorzowskim
2 lipca
Zabawa w podchody, konkursy sprawnościowe
3 lipca
Zwiedzanie Radia Katowice
4 lipca
Realizacja własnego programu telewizyjnego
7 lipca
Tworzenie latawców i puszczanie w Parku
Hilarego Krzysztofiaka
8 lipca
Śląski Aeroklub na Lotnisku Muchowiec –
zwiedzanie
9 lipca
„Samoloty” – warsztaty plastyczne
Gry i zabawy planszowe
10 lipca
Seans popularny oraz zwiedzenie stacji sejsmologicznej w Planetarium Śląskim
11 lipca
Budujemy rakietę i kapsułę czasu – warsztaty plastyczne
14 lipca
Zajęcia spor towe – gry i zabawy na boiskach
sąsiadujących z MDK
15 lipca
Stadion Śląski – zajęcia spor towe
16 lipca
Zajęcia spor towe – gry i zabawy na boiskach
sąsiadujących z MDK
17 lipca
Stadion Śląski – zajęcia spor towe
18 lipca
Zajęcia spor towe – gry i zabawy na boiskach
sąsiadujących z MDK

21 lipca
Krótka historia o zwierzątkach – warsztaty
22 lipca
Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie
23 lipca
Tworzenie rzeźby przestrzennej na tarasie
Miejskiego Domu Kultury
24 lipca
Wycieczka do stadniny koni i plener ar tystyczny
25 lipca
Koncer t umuzykalniający – współorganizowany z IPiUM „Silesia”
Zabawa w „Mam talent”
28 lipca
Spacer z mistrzami sztuki… – prelekcja z historii sztuki na wesoło
29 lipca
Warsztaty plastyczne w BWA
Wystawa w Rondzie Sztuki
30 lipca
Gry i zabawy sprawnościowe w Parku Hilarego Krzysztofika
31 lipca
Warsztaty plastyczne w BWA
Wystawa w Rondzie Sztuki

Jarmark Garażowy pod
hasłem: „Ciuch w ruch i nie
tylko!”

11 lipca, godz. 15.00–19.00

Okazja, aby nabyć lub wymienić przedmioty
zbędne i zdziwić się, jakie „skarby” kryją zakamarki naszych mieszkań.
Zapraszamy – uczestniczyć może każdy!
Przynieś koc – stwórz własne stoisko!

Imieniny Anny, czyli Letni
Piknik Rodzinny

25 lipca, godz. 18.00–21.00

W programie: gry i zabawy spor towe, ognisko, jarmark garażowy i inne atrakcje

Widowisko plenerowe
„Eunika” Krakowskiego Teatru
Ulicznego Scena Kalejdoskop

27 lipca, godz. 16.00, Nikiszowiec–Rynek,
Skwer Zillmannów
Spektakl inspirowany powieścią „Alicja
w krainie czarów” połączony z warsztatami szczudlarskimi. Impreza zorganizowana
w ramach cyklu spotkań „Nikiszowieckie
Lato 2014”.

ul. Obr. Westerplatte 10
(tel. 32 256 99 77)

Akcja „Lato w Mieście 2014”:
Mali podróżnicy…

30.06–31.07, godz. 10.00–14.00

2 lipca
Wyjazd do Muzeum Historii Katowic Oddział
w Nikiszowcu na warsztaty ar tystyczne. Poznamy technikę wykonania henny afrykańskiej.
4 lipca

www.katowice.eu
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Wycieczka na akwen Morawa. Odkrywamy
piękno otaczającej nas przyrody.
7 lipca
Ar tystyczna wyprawa śladami sztuki ulicy
w Szopienicach. Zabawa plastyczna w Parku
Olimpijczyków, malowanie kredą po chodniku, tworzymy dziecięce murale.
9 lipca
Warsztaty w Galerii Szyb Wilson, zwiedzanie
wystawy Ar t. Naif, dziecięce obcowanie ze
sztuką.
15 lipca
„Szopienice, Borki” – zajęcia przyrodnicze w terenie. Warsztaty organizowane są
wspólnie z Centrum Dziedzictwa Przyrody
Górnego Śląska.
17 lipca
Wyjazd do Galerii BWA w Katowicach na
warsztaty plastyczne w ramach edukacji artystycznej.
25 lipca
Wyprawa na Stadion Śląski w Chorzowie,
zabawy spor towe w ramach „Lata otwar tych
boisk 2014”
28 lipca
Szlakiem szopienickich kryjówek, zabawa
w podchody na terenie dzielnicy
30 lipca
Zabawy spor towe na świeżym powietrzu.
Skwer przy ulicy Morawa. Urządzamy dziecięcy fitness.

pl. pod Lipami 1, 3-3a
(tel. 32 206 46 42)

W pracowni Pana Gawlika
– wystawa pokonkursowa

1–31 lipca

Akcja „Lato w Mieście 2014”
w bajkowym klimacie

do 31 lipca

1 lipca
Warsztaty plastyczne – tworzenie gry Memo
z bohaterami i motywami z filmów dla dzieci.
Gry i zabawy na boisku i w podcieniach SP
nr 51.
2 lipca
Wyjazd do kina
3 lipca
Czeska bajka (część I) – „Żwirek i Muchomorek”, „Przygody Rozbójnika Rumcajsa”,
„Krecik”. Prezentacja bohaterów kultowych
czeskich bajek.
Wspólne tworzenie komiksu o przygodach
Krecika.
4 lipca
Wyjazd do Górnośląskiego Parku Etnograficznego
7 lipca
Wyjazd do kina
8 lipca
Najpopularniejsze kreskówki (cz. I) – warsztaty plastyczne połączone z konkursem na
wykonanie puzzli z motywem, miejscem lub
bohaterem z ulubionej kreskówki.
9 lipca
Spacer do Galerii Szyb Wilson, warsztaty
oraz zwiedzenie wystawy zorganizowanej

wienia, w skład których wchodzi konkurs Witaminiada.
Piąty tydzień – „spacerem przez dżunglę”
zapewni zajęcia dydaktyczne o dzikich zwierzętach oraz artystyczne projektowanie ubiorów z pokazem mody oraz konkurs sportowy.
Szczegółowy harmonogram akcji „Lato
w mieście” jest dostępny na stronie: www.
mdkkoszutka.pl. Zapisy przyjmuje sekretariat MDK w godz. 8.00–19.30. Zapraszamy!

Lato z muzyką: Orkiestra Dęta
KWK „Murcki-Staszic” Ruch
Boże Dary pod dyr. Szczepana
Kurzeji

5 lipca, godz. 17.00

W programie: m. in.muzyka rozrywkowa.

Warsztaty z robotyki

5 lipca, godz. 9.00, 10.15, 11.30, 13.00,
14.15, 15.30
MDK "Koszutka" zaprasza

w ramach tegorocznej edycji Naif Ar t Festival.
10 lipca
Przegląd polskich bajek (część I) – „Reksio”,
„Miś Uszatek”, „Przygody Kota Filemona”.
Gra w kalambury.
11 lipca
Spacer po Giszowcu. Turniej gry w piłkarzyki.
14 lipca
Wyjazd do kina
15 lipca
Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów i zadań
związanych z tematem półkolonii.
Turniej gry w badmintona.
16 lipca
Wyjazd do zoo w Chorzowie.
17 lipca
Czeska bajka (część II) – „Sąsiedzi”. Warsztaty plastyczne połączone z konkursem
na najciekawszych sąsiadów wykonanych
z plasteliny.
18 lipca
Spacer nad giszowieckie stawy „Janina”
i „Barbara”, zabawy na świeżym powietrzu.
21 lipca
Quiz „Rozpoznaj bohatera”. Rozpoznawanie
bohaterów na podstawie wyświetlonych obrazów.
Gra w koszykówkę, piłkę nożną, siatkówkę
na boiskach SP nr 51.
22 lipca
Wyjazd do kina
23 lipca
Od Wilka i Zająca do Maszy i Niedźwiedzia
prezentacja bohaterów znanych rosyjskich
filmów dla dzieci.

MDK „Koszutka”

Fabryka naukowców oraz MDK „Koszutka” zapraszają dzieci w wieku 6–12 lat na
warsztaty z robotyki, podczas których dzieci
w małych grupach zbudują roboty z klocków
LEGO.
Zapisy przyjmuje sekretariat MDK. Cena
– 10 zł od uczestnika.

ul. Grażyńskiego 47
tel. 32 258 92 00
e-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl
www.mdkkoszutka.pl

MDK „Ligota”

Spacerem przez… – akcja
„Lato w mieście 2014”
W lipcu zapraszamy wszystkie dzieci spędzające wakacje w mieście na 5 tygodni ciekawych zajęć. Od 30 czerwca do 14 sierpnia w godz. 10.00–14.00 dzieci i młodzież
w wieku 6 do 15 lat będą mogły wziąć udział
w szeregu ciekawych zajęć integracyjnych,
warsztatów, imprez plenerowych oraz zajęć
spor towych.
Pierwszy tydzień rozpocznie się „spacerem
przez ekologię” z warsztatami z upcyklingu,
dzięki którym dzieci dowiedzą się, co można
zrobić z pozornie niepotrzebnymi guzikami,
puszkami, butelkami. Następnego dnia odbędzie się impreza plenerowa pt. „Nasza planeta
– nasz przyjaciel”.
„Spacerem przez sztukę” – to drugi tydzień
zajęć, podczas którego odbędą się: warsztaty
rękodzieła „Twarze, portrety, maski – uczucia”;
warsztaty teatralne „My w teatrze”, podczas
których uczestnicy pracować będą nad autoprezentacją, ekspresją ciała i z rekwizytami;
zajęcia dydaktyczno-plastyczne oraz warsztaty
muzykoterapii.
W trakcie trzeciego tygodnia – „spacerem
przez sport” – odbędzie się quiz sportowy,
turniej ping-ponga oraz gra terenowa na orientację.
Czwarty tydzień poświęcimy na „spacer
przez naukę” z warsztatami naukowymi „Z fizyką za pan brat” (eksperymenty w grupach
i prezentacja wynalazków) oraz zdrowego ży-

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

Warsztaty tradycyjnych pieśni
cygańskich

5 lipca, godz. 10.00–14.00, Sala kameralna
Poprowadzą je Beata Pajest-Lewandowska,
Iwona Karcz i Jakub Kon (gitara). Koszt
udziału w warsztatach wynosi 20 zł. Maksymalna liczba uczestników – 20 osób. Zapisy
w sekretariacie MDK „Ligota” (tel. 32 252 32
34).

X Piknik z Kulturą

5 lipca, godz. 18.00–20.00, Amfiteatr
w Zadolu
Wystąpią zespoły wokalno-taneczne z MDK
„Ligota” oraz Orkiestra KWK „Murcki-Staszic” Ruch Boże Dary

Akcja Lato
Od 30 czerwca do 1 sierpnia organizujemy dla uczniów szkół podstawowych akcję
„Lato w mieście 2014”. Tegoroczna edycja
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nosi tytuł „Lato z mundurem”. Organizator
zapewnia dzieciom ciepłe lub zimne napoje
(wodę, herbatę lub soczek).

I tydzień: „Lato z mundurem
– zawód Górnik”
Koszt udziału wynosi 30 zł.

30 czerwca, godz. 10.00–14.00, siedziba
MDK „Ligota”
Zajęcia integracyjne, poznawanie się nawzajem, podział na trzy grupy warsztatowe.
Zapoznanie uczestników z programem oraz
tematem tygodnia. Zajęcia plastyczne, muzyczne, spor towe, taneczne, teatralne.
1 lipca, godz. 10.00–14.00
Wycieczka do KWK „Wujek”, połączona ze
zwiedzaniem Śląskiego Centrum Wolności
i Solidarności. Rozmowa dzieci z zaproszonym Górnikiem na temat jego codziennej
pracy.
2 lipca, godz. 11.00–13.00, Amfiteatr w Zadolu
Występ grupy „Duo Fix” z programem „Klaun
Tirulek na wakacjach”,
3 lipca, godz. 10.00–14.00
Wycieczka autokarowa do Kopalni Guido
– zwiedzanie kopalni, przejazd podziemną
kolejką
4 lipca, godz. 10.00–14.00, siedziba MDK
„Ligota”
Zajęcia plastyczne, muzyczne, spor towe, taneczne, teatralne na temat zawodu Górnika.

II tydzień: „Lato z mundurem
– zawód Leśniczy”
Koszt udziału wynosi 30 zł.

7 lipca, godz. 10.00–14.00, siedziba MDK
„Ligota”
Zajęcia integracyjne, poznawanie się nawzajem, podział na trzy grupy warsztatowe.
Zapoznanie uczestników z programem oraz
tematem tygodnia. Zajęcia plastyczne, muzyczne, spor towe, taneczne, teatralne.
8 lipca, godz. 10.00–14.00
Wycieczka piesza do Leśniczówki przy ul Kijowskiej w Panewnikach. Zwiedzanie leśnej
ścieżki edukacyjnej i sali edukacyjnej. Zabawy przyrodnicze z nagrodami.
9 lipca, godz. 11.00–13.00, Amfiteatr w Zadolu
Spektakl teatralny w wykonaniu „Teatru Gry
i Ludzie”
10 lipca, godz. 8.15–15.30
Wycieczka do Leśnego Parku Niespodzianek
w Ustroniu
11 lipca, godz. 10.00–14.00, siedziba MDK
„Ligota”
Zajęcia plastyczne, muzyczne, spor towe, taneczne, teatralne na temat zawodu Leśnika.

III tydzień: „Lato z mundurem
– zawód Strażak”
Koszt udziału wynosi 30 zł.

14 lipca, godz. 10.00–14.00, siedziba MDK
„Ligota”
Zajęcia integracyjne, poznawanie się nawzajem, podział na trzy grupy warsztatowe.
Zapoznanie uczestników z programem oraz

tematem tygodnia. Zajęcia plastyczne, muzyczne, spor towe, taneczne, teatralne.
15 lipca, godz. 10.00–14.00
Wycieczka do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach – poznanie historii straży pożarnej,
oglądanie eksponatów m.in. modeli samochodów strażackich
16 lipca, godz. 11.00–13.00, Amfiteatr w Zadolu
Zabawy z klaunami Rupertem i Rico
17 lipca, godz. 9.00–14.00
Wycieczka autokarowa do Straży Pożarnej
w Szopienicach – zwiedzanie sali edukacyjnej.
Gry i zabawy w plenerze.
18 lipca, godz. 10.00–14.00
Zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, taneczne, teatralne na temat zawodu Strażaka.

1 sierpnia, godz. 10.00–14.00, siedziba
MDK „Ligota”
Warsztaty plastyczne i muzyczne
28–31 lipca, godz. 15.00–17.00; 1 sierpnia,
godz. 14.00–16.00
Zajęcia otwar te dla kandydatek na mażoretki

MDK „Bogucice
– Zawodzie”

ul. Markiefki 44a, ul. Marcinkowskiego 13
tel. 32 203 55 24, 32 255 32 44
e-mail: sekretariatmdk@
mdkbogucice-zawodzie.pl
www.mdkbogucice-zawodzie.pl

IV tydzień: „Lato z mundurem
– zawód Policjant”
Koszt udziału wynosi 10 zł.

21 lipca, godz. 10.00–14.00, siedziba MDK
„Ligota”
Zajęcia integracyjne, poznawanie się nawzajem, podział na trzy grupy warsztatowe.
Zapoznanie uczestników z programem oraz
tematem tygodnia. Zajęcia plastyczne, muzyczne, spor towe, taneczne, teatralne.
22 lipca, godz. 10.00–14.00
Wycieczka do Szkoły Policji w Piotrowicach.
Zapoznanie uczestników akcji ze szkoleniem,
jakie przechodzą adepci Szkoły Policyjnej.
23 lipca, godz. 11.00–13.00, Amfiteatr
w Zadolu
Przedstawienie edukacyjne pt. „Opowieść
o Ziarenku” w wykonaniu Teatru Elefant oraz
animacje z klaunem Alojzym Bębenkiem
24 lipca, 10.00–14.00
Wycieczka do III Komisariatu Policji w Ligocie
25 lipca, 10.00–14.00, siedziba MDK „Ligota”
Zajęcia plastyczne, muzyczne, spor towe,
taneczne, teatralne na temat zawodu Policjanta. O godz. 11.00 odbędzie się koncer t umuzykalniający, zorganizowany przez
IPiUM „Silesia”.

V tydzień: „Lato z mundurem –
zawód Ratownik Medyczny”
Koszt udziału wynosi 5 zł.

28 lipca, godz. 10.00–14.00, siedziba MDK
„Ligota”
Zajęcia integracyjne, poznawanie się nawzajem, podział na trzy grupy warsztatowe.
Zapoznanie uczestników z programem oraz
tematem tygodnia. Zajęcia plastyczne i muzyczne.
29 lipca, godz. 10.00–14.00, siedziba MDK
„Ligota”
Spotkanie z ratownikiem medycznym
– szkolenie z pierwszej pomocy. Warsztaty
plastyczne i muzyczne.
30 lipca, godz. 11.00–13.00, Amfiteatr
w Zadolu
Zabawy muzyczno-integracyjne z grupą „Duo
Fix” pt. „Mistrzem świata zostać chcę”
31 lipca, godz. 10.00–14.00, siedziba MDK
„Ligota”
Warsztaty plastyczne i muzyczne

wa, która zawita w dziale „Zawodzie” 1 sierpnia
w godzinach od 10.00–14.00. Wszystkie zajęcia
prowadzone w ramach Akcji „Lato w mieście” są
bezpłatne, z wyjątkiem niektórych płatnych wyjść
i wycieczek. Obowiązują wcześniejsze zapisy
w związku z ograniczoną liczbą miejsc.
Szczegółowych informacji udziela dział merytoryczny Miejskiego Domu Kultury „Bogucice–Zawodzie” pod numerami telefonu: dział „Bogucice”: 32 203 05 17 oraz dział „Zawodzie”: 32
255 32 44.

16–20 lipca

ul. Markiefki 44a
Lato w mieście

4–31 lipca, godz. 10.00–14.00
Wakacyjna podróż z Miejskim Domem Kultury
„Bogucice–Zawodzie” w Katowicach to nic innego jak Akcja „Lato w mieście 2014” organizowana
w okresie wakacyjnym dla wszystkich chętnych
dzieci w wieku 6–12 lat. Serdecznie zapraszamy
w lipcu do działu „Bogucice” oraz w sierpniu do
działu „Zawodzie” na kreatywne zajęcia plastyczne, zajęcia integracyjno–rekreacyjno–sportowe,
muzyczne oraz na wiele ciekawych wyjść i wycieczek. Dzieci będą miały możliwość odwiedzić
IPN w Katowicach, Centrum Scenografii Polskiej,
Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie,
Galerię Szyb Wilson czy Muzeum Historii Katowic. Wyruszymy również w podróż do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, Parku
Miniatur w Ogrodzieńcu, Muzeum Chleba w Radzionkowie czy Miasteczka Twinpigs w Żorach.
W dziale „Bogucice” Akcja „Lato w mieście”
będzie trwać od 4 lipca do 1 sierpnia, natomiast
w dziale „Zawodzie” od 1 do 29 sierpnia, niezmiennie od poniedziałku do piątku w godzinach
10.00–14.00 (z wyłączeniem wyjść i wycieczek).
Dodatkową atrakcją dla wszystkich uczestników
Akcji będzie Szantowa Wyspa Kapitana SparroMDK
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Miejski Dom Kultury „Bogucice–Zawodzie” w Katowicach oraz nieformalna grupa reprezentowana
przez Małgorzatę Gwiazdonik wspólnie organizują
dwudniowy happening fotograficzny pt. „Portret
mieszkańców Bogucic”. Happening został nagrodzony w konkursie „Teraz MY”, organizowanym
przez MDK „Bogucice–Zawodzie” na oddolną
inicjatywę kulturalną skierowaną do mieszkańców
dzielnicy.
Zwieńczeniem działań artystycznych w terenie
będzie publiczny pokaz prezentacji typu stworzonej z zestawu portretów i pejzaży wykonanych
podczas happeningu.
Pierwsza część happeningu odbędzie się
w plenerze 17 lipca w godzinach 7.00–15.00 przy
ul. Katowickiej, 18 lipca w godzinach 8.00–16.00.
przy ul. Markiefki Druga część – slide show z muzyką – teren przed Miejskim Domem Kultury „Bogucice–Zawodzie” przy ul. Markiefki 44a w Katowicach o godz. 21.15

ul. Marcinkowskiego 13
III edycja Konkursu „Dopasuj
się” na najszybsze układanie
puzzli

3 lipca, godz. 12.00

Konkurs przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym. Zapraszamy wszystkich do wspaniałej zabawy na rozpoczęcie wakacji. Regulamin i karta
zgłoszenia dostępne na stronie internetowej MDK.

Dancing Zawodziański

25 lipca, godz. 17.00–21.00

Zabawa taneczna dla osób samotnych, singli
i wszystkich lubiących tańczyć. Nastrojowa zabawa w klimacie kawiarnianym przy dźwiękach
największych przebojów sprzed lat. Zapraszamy
do wspólnej zabawy.

