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Katowice budują silną markę w sporcie wyczynowym

GKS Katowice

Kultura

Festiwale
Sierpień to tradycyjnie w Katowicach czas
letnich festiwali muzycznych. Przed nami
znane i cenione w świecie OFF Festival i Tauron Nowa Muzyka, które co roku ściągają do
stolicy aglomeracji fanów nie tylko z naszego
kraju.

jak FC Barcelona

Więcej – S. 3

Sport

Kolarskie emocje
Kolarze podczas III etapu 72. Tour de Pologne
pokonają w Katowicach 4 pętle po ścisłym
centrum. Ta ważna impreza kolarska w Europie jest doskonałą okazją do promocji naszego miasta.
Więcej – S. 24

Miasto

Coraz więcej usług
dla biznesu
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz agencja rekrutacyjna
Hays zaprezentowały w lipcu w Katowicach
wyniki jubileuszowego raportu „10 lat sektora
nowoczesnych usług biznesowych w Polsce”.

Władze miasta, zdając sobie sprawę z konieczności uporządkowania kwestii organizacji
sportu wyczynowego w Katowicach, postanowiły budować jedną, silną markę, pod którą
skupione będą różne dyscypliny. Tą marką będzie GKS Katowice.

W

ielki, wielosekcyjny klub ma
być sportową dźwignią promocyjną dla miasta. – Sport
jest jednym z bardzo ważnych
aspektów funkcjonowania miasta, budowania jego wizerunku, ale też aktywizacji różnych grup wiekowych, od dzieci po seniorów. Wspieranie sportu wyczynowego jest
elementem strategii rozwoju sportu w Katowicach do 2020 roku, a jak wykazały badania zawarte w tejże strategii, GKS jest najbardziej rozpoznawalną marką sportową poza
Katowicami – powiedział prezydent Marcin Krupa podczas spotkania z dziennikarzami na dachu Międzynarodowego Centrum
Kongresowego. Centrum wraz ze Spodkiem
ma być bardzo ważnym miejscem, w którym

odbywać się będą nie tylko te największe wydarzenia sportowe.
– Na początku priorytetem będzie inwestowanie w piłkę nożną, siatkówkę i hokej.
Później wspierane mają być kolejne dyscypliny. W Katowicach działa ok. 290 klubów sportowych, ale wiemy jakie jest ich miejsce na
mapie sportu wyczynowego. Chcemy powrócić do dobrych tradycji wielosekcyjnego GKS
-u. Będziemy dalej wspierać piłkę nożną, jesteśmy większościowym udziałowcem klubu
GKS i spoczywa na nas odpowiedzialność za
rozwój spółki. Chcielibyśmy, aby GKS wrócił
do Ekstraklasy, mamy nadzieję, że uda się to
w ciągu kolejnych dwóch lat – mówił odpowiedzialny za realizację projektu wiceprezydent Krzysztof Mikuła.

Druga z priorytetowych dyscyplin to siatkówka. Spodek – mekka siatkówki w Polsce –
ma być również miejscem zmagań katowickiej
drużyny siatkarskiej. – Czarni awansowali na zaplecze Plus Ligi, jesteśmy po rozmowach z PZPS,
który jest bardzo przychylny otwarciu ekstraklasy dla Katowic, gdy zostaną spełnione pewne warunki – wyjaśnił wiceprezydent, wskazując na przykład FC Barcelony. Właśnie z amatorską, drugoligową drużyną hiszpańskiego klubu grali niedawno towarzysko Czarni Katowice.
Do Spodka przyszło 10 tys. młodzieży. – W Barcelonie jest wiele sekcji, w większości amatorskich. Ale wszyscy wykorzystują właśnie potencjał piłkarskiego klubu jako dźwignię dla pozostałych dyscyplin – tłumaczy Mikuła.
Ciąg
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CIT pracuje dłużej
Miło nam zakomunikować, iż Centrum Informacji Turystycznej przy Rynku 13 w Katowicach od 1 sierpnia br. wydłuża godziny
pracy. W tygodniu od poniedziałku do piątku
będzie czynne w godz. 9.00–19.00, natomiast
w soboty w godz. 9.00–17.00. W przypadku
organizacji masowych, międzynarodowych
imprez w naszym mieście CIT będzie również
funkcjonowało w niedziele. Stało się to możliwe, po nawiązaniu współpracy Wydziału
Promocji Urzędu Miasta Katowice z podmiotem zewnętrznym. Dzięki temu wielokrotnie
zgłaszany, zarówno przez mieszkańców,
radnych miasta Katowice oraz gości, postulat
wydłużenia godzin pracy CIT będzie możliwy
do zrealizowania.
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|komunikat|

Prezydentowi udzielono absolutorium za 2014 rok
ukształtowały deficyt budżetu w wysokości
237 mln zł.
W strukturze dochodów najistotniejszym
źródłem były udziały w podatkach dochodowych
od osób fizycznych i prawnych (476 mln zł), podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości (340 mln zł), subwencja, przede wszystkim
część oświatowa (285 mln zł).
Jak co roku największe środki przeznaczono na zadania z zakresu oświaty i edukacji,
w tym również dotowania szkół niepublicznych (490 mln zł – 26,4% budżetu), modernizację i utrzymanie dróg gminnych i powiatowych oraz dopłaty do komunikacji miejskiej
(260 mln zł – 14,0% budżetu), zasiłki dla osób
potrzebujących i inne zadania obejmujące pomoc i politykę społeczną (185 mln zł – 10,0%
budżetu), utrzymanie czystości w mieście, gospodarkę odpadami, oświetlenie ulic i placów,
utrzymanie zieleni miejskiej oraz zadania z zakresu ochrony środowiska (118 mln zł – 6,4%
budżetu), przedsięwzięcia kulturalne i sportowe, budowę i przebudowę infrastruktury społecznej (256 mln zł – 13,8% budżetu).
Na inwestycje miejskie przeznaczono
w ubiegłym roku znaczącą kwotę prawie 584

|temat z okładki|

GKS Katowice jak FC Barcelona
Trzecia dyscyplina, która ma w Katowicach
ogromne tradycje, to oczywiście hokej. – Chcemy zaprosić środowiska hokejowe do współpracy, jeśli jednak będą skłócone zrobimy to z nowymi ludźmi. Rozmawiamy także z Polskim
Związkiem Hokeja na Lodzie, by mistrzostwa
świata w 2016 roku odbyły się w Spodku – dodaje wiceprezydent. Nowy klub mógłby dołączyć
do ekstraligi za rok
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Miasto zapowiada również, że będzie współfinansować nowy, wielosekcyjny GKS, chcąc,
by z czasem poszczególne sekcje znalazły
sponsorów.
Jeden zarząd zmniejszy koszty klubu, za
poszczególne sekcje odpowiedzialni będą kierownicy, a co także ważne, będą one miały odseparowane budżety. – Chcemy wszystko ułożyć od strony organizacyjnej tak, by zwiększyć prawdopodobieństwo pozyskania prywatnych środków, wykorzystując ogromny marketingowy potencjał GKS-u Katowice – mówi
wiceprezydent.
Celem piłkarzy GKS jest więc awans do elity
w ciągu dwóch lat. W Spodku silna męska drużyna siatkarzy ma grać w Plus Lidze jak najszybciej. Pojawi się też hokejowy GKS. Trwają także
rozmowy z szachowym Hetmanem Katowice,
najlepszą drużyną w Polsce, aby jego zawodnicy
grali pod szyldem GKS. Z czasem przyjmowane
będą kolejne sekcje, np. zapaśnicy, bokserzy czy
piłkarki nożne. Jeśli nie uda się pozyskać poważnych środków od sponsorów, wówczas realizacja
niektórych celów zostanie odłożona w czasie.
Miasto nadal będzie wspierać sportowców
w dyscyplinach indywidualnych, ale szczególny
nacisk położy na rozwój sportowy dzieci i wysokiej klasy szkolenie młodzieży w różnych klubach. Przecież to oni zasilą profesjonalne, zawodowe sekcje w dużym, rozpoznawalnym na
świecie GKS-ie Katowice. Władze miasta podkreślają także, że sport dla wielu młodych ludzi jest szkołą charakteru i pozwala pozytywnie
rozładować nadmiar energii.
(red)

mln zł, dzięki czemu zmienia się krajobraz
Katowic, a jednocześnie zwiększany jest potencjał gospodarczy oraz poprawia się jakość
życia w mieście. Wydatkowane środki służyły rozwojowi i modernizacji m.in. infrastruktury transportowej i drogowej, społecznej,
mieszkaniowej. Finansowanie zadań inwestycyjnych na takim poziomie było możliwe również dzięki efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych i dotacji (157 mln zł), środków
ze sprzedaży majątku (28 mln zł), zaciągnięciu kredytów (107 mln zł). Na koniec roku zadłużenie wynosiło łącznie 674 mln zł, stanowiąc 41,7% dochodów miasta i nie przekraczając nowego, obowiązującego od 2014 roku
indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Pomimo zwiększenia zadłużenia finanse miasta
pozostają w dobrej kondycji. Utrzymanie wysokich ocen ratingowych odzwierciedla dobre wyniki operacyjne Katowic, wynikające
z prowadzonej przez miasto polityki finansowej, zapewniającej m.in. bezpieczne wskaźniki zadłużenia.
Wykonanie dochodów, jak i wydatków
w 2014 roku świadczy o prawidłowej i konsekwentnej realizacji zaplanowanego na ubiegły

rok budżetu. Bezpośredni wpływ na to miało m.in. pozyskiwanie środków zewnętrznych
oraz monitorowanie na bieżąco wszystkich zadań realizowanych przez miasto.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za
ubiegły rok spełnia wymogi ustawowe pod
względem szczegółowości i zakresu danych.
Informacje na temat wykonania budżetu miasta za rok 2014 przedstawiono w formie tabelarycznej, opisowej i graficznej. Uchwała
nr XII/218/15 Rady Miasta Katowice z dnia
25 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok
oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2014 rok
i Uchwała nr XII/219/15 Rady Miasta Katowice z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie
udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok dostępne są na stronie internetowej miasta www.bip.um.katowice.pl,
zakładka Finanse i Majątek Miasta→ Budżet
Miasta i jego zmiany→ Sprawozdawczość budżetu Miasta.
(ms)

|Jubileusz|

Najstarszy mieszkaniec dzielnicy Janów
fot. arch. rodzinne

25 czerwca odbyła się sesja Rady
Miasta Katowice, w trakcie której
główne punkty obrad stanowiły rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok, zatwierdzenie sprawozdania finansowego
miasta za 2014 rok oraz udzielenie
prezydentowi miasta Katowice absolutorium za 2014 rok.
Podjęcie uchwał nastąpiło po potwierdzeniu prawidłowości przedstawionych sprawozdań 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 2014 rok przedstawiały się następująco: dochody planowane w wysokości 1,686 mld zł zrealizowano na poziomie 1,616 mld zł (95,8% planu po zmianach),
wydatki planowane w wysokości 1.990 mld zł
wyniosły 1.853 mln zł (93,1% planu po zmianach), osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 1,84 mld zł. Zrealizowane w roku
budżetowym dochody i wydatki ogółem

Pan Józef Galla 2 lipca skończył 105 lat. Z tej okazji radni Rady Jednostki
Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec odwiedzili zacnego Jubilata w jego
mieszkaniu. Przy kawie i ciastku pan Józef opowiadał o swoim życiu. Wspominał
żonę, rodzinę i swoją pracę w Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek”. Doczekał
się 5 wnuków, 10 prawnuków i 2 praprawnuków. Solenizant w dalszym ciągu ma
doskonałą pamięć. Najserdeczniejsze życzenia kolejnych lat życia w zdrowiu!
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|OFF Festival i Tauron Nowa Muzyka |

Festiwalowe lato

fot. radosław kaźmierczak

Myślenie alternatywne zawsze było bliskie Katowicom. Poszukiwanie nowych form, ucieczka od konwencji, awangarda w kulturze. Takie są również uznane katowickie festiwale!

K

atowice budują swoją
markę, opierając się na tym,
co je wyróżnia. OFF Festival
i Tauron Nowa Muzyka stanowią wysokiej jakości alternatywę dla fanów
dobrej muzyki, nowych i bardziej znanych
brzmień, ale zawsze na najlepszym poziomie. Świadczą o tym również międzynarodowe nagrody.
Jeśli jest coś, co latem przyciąga do Katowic ludzi z Polski i ze świata, to tym czymś
na pewno są OFF i FTNM. – Przyjeżdżając
posłuchać muzyki, spędzają czas w Katowicach i z każdym rokiem mamy im coraz więcej do zaoferowania. Strefa Kultury, Dolina
Trzech Stawów, zmieniające się cały czas centrum miasta, ciekawe dzielnice i lokalne inicjatywy. Jestem przekonany, że to mieszanka, która stanowi niezapomniany klimat Katowic. A dla mieszkańców miasta i regionu
powód do dumy – mówi, zapraszając na festiwale, prezydent miasta Katowice, Marcin
Krupa. Charakter obu festiwali muzycznych,
które na dobre zakorzenione są w tutejszym

Festiwal Tauron Nowa Muzyka –– miasteczko festiwalowe

rozkładzie wydarzeń, prezentują bogatą ofertę nie tylko dla młodzieży.
Najpierw, 7–9 sierpnia rozpoczyna się na
Dolinie Trzech Stawów – OFF Festival Katowice, którego X edycja z pewnością przyciągnie rzesze fanów. Bezkompromisowe podejście Artura Rojka zaowocowało jedynym takim festiwalem w tej części Europy. Nie sposób bowiem znaleźć tu drugiej imprezy, która pozwalałaby na tak dogłębną lustrację
światowej alternatywy. Od nowojorskich loftów po londyńskie przedmieścia. Od eskapad przez Czarny Ląd po wizytę na gościnnej czarnej ziemi śląskiej. O entuzjazmie, jakim darzą go zagraniczni melomani, zapewniają nie tylko relacje zamieszczane w najważniejszych muzycznych mediach, ale także nieustannie rosnąca grupa odwiedzających Śląsk obcokrajowców. I może trudno się
dziwić, skoro od prawieków powtarza się, że
muzyka to uniwersalny język. A na OFF-ie liczy się tylko ona. W tym roku wystąpią między innymi: Acid Arab, Arto Lindsay, Buffalo Daughter, Decapitated, Algiers, Jacek

Sienkiewicz, Patti Smith, Run the Jewels, Son
Lux i wiele innych. Oczywiście organizatorzy
zapraszają też na imprezy towarzyszące: Studio Eksperymentalne Polskiego Radia, burleskę oraz unikalne Garage Dinners, czyli trzy
kolacje w industrialnych przestrzeniach fabryki Porcelany Śląskiej, znajdującej się w
okolicy Doliny Trzech Stawów. Przy jednym
stole zasiądą muzycy i słuchacze, a pięciodaniowe menu specjalnie na tę okazję skomponuje Michał Gniłka – kucharz, który pracował w Londynie, Meksyku i na Bali, współpracuje z artystami i galeriami sztuki, specjalizuje się w kuchni fusion.
Na zakończenie lata – nie co innego, jak Festiwal Tauron Nowa Muzyka, który pokaże kolejną odsłonę pięknej Strefy Kultury. Od 20 do
23 sierpnia posłuchamy muzyki współczesnej
z pogranicza jazzu, elektroniki i tanecznych
rytmów. Połączenie nowoczesnych brzmień
z historycznym dziedzictwem Górnego Śląska okazało się doskonałą receptą na sukces
festiwalu. Na jubileuszowej, również X edycji
Tauron Nowa Muzyka ponownie zobaczymy

jednego z najcieplej przyjmowanych w Katowicach artystów – Nilsa Frahma. Poza nim
zagrają: Eskmo, Funkstorung, Mary Komasa i Julia Marcell, Apparat, Błażej Król i wielu innych. Tegoroczny koncert zamknięcia Festiwalu Tauron Nowa Muzyka odbędzie się w
jednej z najlepszych sal koncertowych w Europie – NOSPR w Katowicach. Wystąpi legenda
Detroit techno – Jeff Mills, a towarzyszyć mu
będzie Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod batutą Christophe Mangou.
Koncert odbędzie się 23 sierpnia. Tego samego dnia w Jazz Clubie Hipnoza w Katowicach
odbędzie się afterparty, w ramach którego zagrają Grandbrothers.
Sierpień to doskonałe, muzyczne wprowadzenie do 150. urodzin miasta Katowice,
które odbędą się już we wrześniu.
(eb)
W artykule wykorzystano materiały
z oficjalnych stron: www.off-festival.pl oraz
www.festiwalnowamuzyka.pl
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|Coraz więcej usług dla biznesu w Katowicach|

Katowice liderem
Steria, Unilever, Mentor Graphics czy Rockwell Automation.
Według raportu Katowice są jednym
z głównych ośrodków działalności firm z sektora BSS. Pod względem liczby centrów dominuje Warszawa, gdzie swoją działalność ulokowały 133 firmy, na drugim miejscu są Katowice i pozostałe miasta aglomeracji śląskozagłębiowskiej (83 centra), a na trzecim Kraków (78 centrów). Z danych wynika, że 13%
wszystkich firm z sektora działających w Polsce ulokowanych jest w naszej aglomeracji, pracuje w nich blisko 15 tys. specjalistów,
a średnia wielkość centrum mierzona liczbą
zatrudnionych wynosi 180 osób.
– Katowice i aglomeracja katowicka nieustannie wzmacniają swoją pozycję na mapie
inwestycyjnej sektora nowoczesnych usług biznesowych, co potwierdzają dane z raportu. Jesteśmy na drugim po Warszawie miejscu pod
względem liczby centrów ogółem, a na piątym pod względem liczby osób w nich zatrudnionych. Jest to dla nas niejako potwierdzenie,
że podjęta decyzja, aby wspierać rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych oraz przyciągać nowe inwestycje do Katowic, była słuszna. Fakt ten jest niebywale motywujący oraz
pozwala z optymizmem patrzeć na Katowice

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz agencja rekrutacyjna Hays zaprezentowały w lipcu w Katowicach wyniki jubileuszowego raportu „10 lat sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce”. Publikacja przedstawia charakterystykę sektora na tle
największych aglomeracji miejskich,
w których firmy oferujące nowoczesne usługi dla biznesu najczęściej lokowały swoje siedziby, w tym również
Katowic.
Sektor nowoczesnych usług biznesowych
(Business Services Sector, BSS) jest obecnie jedną z najdynamiczniej rozwijających
się gałęzi polskiej gospodarki. Mianem firm
BSS określa się przedsiębiorstwa badawczorozwojowe (R&D), centra świadczące usługi tzw. outsourcingu procesów biznesowych
(BPO) i informatycznych (ITO), jak również
tzw. centra usług wspólnych (SSC). Trzy najczęściej obsługiwane w nich procesy to finanse i księgowość, obsługa klienta oraz wsparcie
informatyczne. Do grona firm, które utworzyły swoje centra usług dla biznesu w Katowicach (na potrzeby własne lub podmiotów zewnętrznych), należą m.in.: IBM, Capgemini,

pod kątem dalszego rozwoju – komentuje Marcin Krupa, prezydent miasta Katowice.
Katowicką specjalizacją stało się świadczenie usług informatycznych – aż 38% wszystkich
pracowników centrów w regionie to specjaliści
IT, a 47% firm świadczących w regionie usługi BSS realizuje zadania z zakresu technologii
informatycznych. Nadal mały jest odsetek osób
pracujących w ośrodkach badawczo-rozwojowych (6%). – Katowice znalazły swoją specjalizację w postaci obsługi procesów IT, co zostało zauważone na rynku, i dzięki temu miasto
utrzymuje tempo wzrostu dla branży BSS powyżej średniej krajowej. Ponadto Katowice stały się elementem integrującym dla całej aglomeracji. To tu napływają ludzie chcący pracować w lokalnych centrach usług. Dzięki temu
my również jesteśmy nastawieni na rozwój
i dlatego rozpoczęliśmy kolejną rekrutację do
Centrum Business Outsourcing w Katowicach
– ocenia Marcin Nowak, dyrektor zarządzający Infrastructure Services Eastern Europe w firmie Capgemini Polska, która obecnie w dwóch
biurach w mieście zatrudnia ok. 1,5 tys. osób.
Dla inwestorów z sektora BSS kluczowym
czynnikiem przy wyborze lokalizacji centrum
usług jest dostęp do wykwalifikowanych pracowników. Jak oceniają specjaliści firmy Hays,

atutem Katowic jest zaplecze akademickie liczące ponad 100 tys. studentów. Innymi czynnikami istotnymi z punktu widzenia inwestora są dobra infrastruktura komunikacyjna, zaplecze IT, bogata oferta nowoczesnej powierzchni biurowej, współpraca z władzami
lokalnymi, system zachęt, a także wysoka jakość życia.
Z tych atutów korzystają przede wszystkim firmy z polskim kapitałem, które najchętniej wybierają nasz region jako lokalizację dla
swoich inwestycji – jest ich 36 (17% wszystkich polskich centrów usług), 15 ośrodków
wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych (10%
w skali kraju), 8 z Wielkiej Brytanii (12%), a 5
przedsiębiorstw pochodzi z Niemiec (13%).
– Zauważamy coraz większe zainteresowanie
firm niemieckich lokowaniem centrów usług
wspólnych w Polsce. Mając na uwadze, że inne
duże aglomeracje jak Kraków czy Wrocław są
już bardzo nasycone, jeśli chodzi o ilość inwestorów z branży BSS, możemy śmiało powiedzieć, że Katowice będą przez naszą agencję
coraz częściej rekomendowane – podsumowuje Iwona Chojnowska-Haponik, dyrektor
Departamentu Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ.
(zit)

|Polityka rowerowa miasta|

W ostatnich dniach czerwca uruchomiono w Katowicach kolejną wypożyczalnię rowerów. Trzecia stacja
po tych na Dolinie Trzech Stawów
i pl. Szewczyka, stacja została zlokalizowana przy parkingu między nową
siedzibą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia a Międzynarodowym Centrum Kongresowym.
Strefa Kultury cieszy się stale rosnącym
zainteresowaniem; nie tylko mieszkańcy Katowic biorą udział w licznych wydarzeniach
organizowanych w NOSPR, Międzynarodowym Centrum Kongresowym czy niedawno
otwartym Muzeum Śląskim. – Stąd też kolejna stacja rowerowa w mieście została usytuowana właśnie tutaj. Mam nadzieję, że
również nasi goście w garniturach będą korzystali z tej wypożyczalni, chociażby tylko
przemieszczając się między obiektami Strefy Kultury lub by dojechać do hotelu w przerwach między sesjami plenarnymi konferencji, które będą się tu odbywały – wyjaśnia nową lokalizację prezydent.
Katowice wzorem innych miast postawiły na automatyczne wypożyczalnie rowerowe. – Zmieniamy podejście do sposobu wypożyczenia jednośladu. Już nie jest potrzebny dowód osobisty – mówi Marcin Krupa.
– Jest to działanie pilotażowe przed wprowadzeniem w przyszłym roku w mieście sieci wypożyczalni rowerowych, które będą
zlokalizowane w miejscach generujących
ruch, m.in. przy kampusach akademickich

fot.marta ferens

Kolejna wypożyczalnia rowerowa

Prezydent Marcin Krupa i Wojciech Mszyca, kolekcjoner zabytkowych rowerów, przy nowej wypożyczalni

czy zielonych terenach rekreacyjnych
– zapowiada.
Działania katowickiego magistratu są częścią większego projektu, którego celem jest zachęcanie mieszkańców do korzystania z roweru. – Centrum Katowic jest trudnym miejscem
dla rowerzystów. Musimy pogodzić ruch tramwajowy i pieszy z rowerowym – przyznaje prezydent. – Dlatego od 26 czerwca dopuszczono

przestrzeń ul. 3 Maja i rynku do ruchu rowerowego. Niewątpliwie poprawi to jakość poruszania się jednośladami w centrum miasta
– dodaje.
Prezydent poinformował również o koncepcji opracowanej przez zespół do spraw polityki rowerowej, zgodnie z którą zostaną przygotowane propozycje kolejnych dróg rowerowych. – Jesteśmy też na etapie wprowadzania

Strefy Tempo 30 – dodaje prezydent. – Jest przygotowany projekt organizacji ruchu z oznakowaniem. Czeka nas teraz proces przeprogramowania sygnalizacji świetlnej. To pierwszy
etap wdrożenia Tempo 30. W przyszłości planuje się też wprowadzanie innych rozwiązań
infrastrukturalnych ograniczających prędkość
pojazdów w strefie.
(mm)
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|Zakończenie prac na ul. Kościuszki|

Od 1 lipca można już jeździć ulicą Kościuszki w Katowicach. Jej ostateczny
wygląd to m.in. efekt rozmów z mieszkańcami. Inwestycję przeprowadziły wspólnie Tramwaje Śląskie i Urząd
Miasta w Katowicach.
Ulica Kościuszki to jedna z najważniejszych arterii drogowych Katowic i newralgiczny odcinek w centrum miasta. Głównym celem Tramwajów Śląskich przy realizacji tej inwestycji było przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania komunikacji tramwajowej, a przez to lepsze skomunikowanie dzielnic południowych ze Śródmieściem Katowic. Prace rozpoczęte w październiku 2013
roku miały trwać 16 miesięcy, jednak wydłużyły się ze względu na wiele robót dodatkowych, w tym prace przy przekładkach sieci
telekomunikacyjnych.
Remont był prowadzony na długości 1288
metrów i obejmował przebudowę torowiska
tramwajowego, sieci trakcyjnej, peronów przystankowych na odcinku wzdłuż ul. Kościuszki od wiaduktu kolejowego w rejonie kinoteatru „Rialto” do autostrady A4. Wraz z tym
zadaniem inwestycyjnym dokonano przebudowy torowiska na 312-metrowym odcinku
od przystanku „Brynów Słowików” do wjazdu na odcinek dwutorowy za skrzyżowaniem
z ul. Huberta. Rolą Urzędu Miasta było wyłonienie wykonawcy remontu jezdni i chodników oraz sfinansowanie prac. Całkowity koszt
inwestycji po stronie magistratu zamknie się

fot. umk

Znowu w ruchu

Ostateczny wygląd ulicy Kościuszki to efekt rozmów z mieszkańcami

w kwocie ok. 14,7 mln zł brutto, natomiast
Tramwaje Śląskie wydatkowały na swoją część
zadania ponad 12,17 mln zł netto.
Jak wyjaśnia Joanna Górska z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Katowicach, odsunięcie torowiska w stronę wschodnią, bliżej

budynków, pozwoliło na wyodrębnienie jezdni poza nim, co w konsekwencji upłynni ruch,
a więc zmniejszy zatory, korki i emisję spalin w tym miejscu. To rozwiązanie wymusiło jednak zamontowanie sztywnych barier,
żeby piesi na chodniku czuli się bezpiecznie.

Zmiany zachodzą również w strukturze najemców. W ostatnich tygodniach właściciel
budynku pozyskał nowych lokatorów, którzy
łącznie wynajęli ponad 1000 m² powierzchni biurowej. Jest to międzynarodowa firma
konsultingowa BDO, która specjalizuje się
w kompleksowym doradztwie dla biznesu
w zakresie m.in. rachunkowości, podatków
czy finansów, jak i polska spółka itWORKS
działająca w obszarze usług informatycznych. Umowę najmu przedłużyła natomiast
spółka GDF Suez Energia Polska, piąty największy producent energii w Polsce, odpowiedzialny za 5% produkcji energii w kraju. Firma od 2006 roku wynajmuje w Altusie
prawie 700 m².

wyniesie ok. 21 tys. m². Firma jest obecnie
zaangażowana w inny projekt mieszkaniowy
w południowej części miasta, gdzie budowane
jest osiedle Murapol Bażantów. Obecnie trwa
realizacja VII i VIII etapu inwestycji. Firma
ma już pozwolenie na budowę etapu IX i X.

– Komfort korzystania z tramwaju jest większy, gdyż pojawiły się perony przystankowe
z wiatami. Nie wysiada się już na jezdnię, ale
na peron, a stamtąd przejściem dla pieszych
można przejść na chodnik. Przy okazji pojawiło się więcej przejść dla pieszych niż przed
przebudową. Warto zaznaczyć, że na etapie realizacji inwestycji zostały uwzględnione uwagi mieszkańców ul. Kościuszki, którzy
oczekiwali przywrócenia przejścia dla pieszych powyżej ulicy PCK i Powstańców Śląskich. Zwiększyła się również liczba miejsc
parkingowych – tłumaczy Joanna Górska.
Z mieszkańcami dyskutowane były również elementy małej architektury, stąd w dolnej części ulicy Kościuszki zostały posadzone graby, zamontowano estetyczne kosze na
śmieci i stojaki rowerowe, a pas oddzielający torowisko i jezdnię w górnym biegu Kościuszki został zasiany trawą. Pozostałe elementy uzgodnione w czasie rozmów z mieszkańcami (m.in. donice na zieleń, krzesła
uliczne) pojawią w najbliższym czasie.
Remont ul. Kościuszki przeprowadzono
w ramach projektu Tramwajów Śląskich pn.
„Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
(zit)

| Na skróty przez inwestycje|

W Altusie modernizacja
i nowi najemcy

Murapol kupuje ziemię
W tym roku planowana jest częściowa modernizacja Altusa, najwyższego budynku Katowic. Unowocześniono będą parking podziemny, a także instalacja klimatyzacji i drzwi wejściowych do budynku. Oprócz
tego planuje się remont schodów wejściowych do wieżowca usytuowanych od strony
ul. Uniwersyteckiej. Prace obejmą też recepcję, gdzie pojawią się drzwi obrotowe i bramki szybkiego dostępu do części biurowej oraz
wymienione zostaną cztery główne windy.

Firma Murapol z Bielska-Białej, deweloper osiedli mieszkaniowych, poinformował
pod koniec czerwca o zawarciu przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości przy ul.
Bytkowskiej w północnej części Katowic. Powierzchnia terenu obejmuje 2,24 ha, za który spółka ma zapłacić 9,5 mln netto. Nazwy
sprzedającego nie ujawniono. Na zakupionej działce Murapol planuje realizację osiedla
mieszkaniowego obejmującego ok. 460 lokali mieszkalnych. Ich powierzchnia użytkowa

WZiZT dla następcy DOKP
TDJ Estate, właściciel biurowca DOKP
zlokalizowanego przy al. Roździeńskiego 1,
otrzymał z Urzędu Miasta w Katowicach tzw.
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT) dla realizacji zespołu dwóch budynków biurowo-usługowo-handlowych wraz
z garażem podziemnym oraz infrastrukturą
techniczną i drogową. Kompleks ma powstać
w miejscu wyburzanej obecnie byłej siedziby DOKP. Wyższy z budynków zostanie usytuowany wzdłuż alei Roździeńskiego, a wydane warunki zabudowy umożliwią inwestorowi budowę obiektu o wysokości od 115 do 125
metrów. Drugi z biurowców, o planowanej wysokości od 55 do 65 metrów, zostanie umiejscowiony między wieżowcem a budynkiem
Międzynarodowego Centrum Kongresowego.
Pod budynkami powstanie garaż podziemny,
3- lub 4-kondygnacyjny, który ma pomieścić
ok. 450–500 samochodów. Następnym krokiem inwestora będzie pozyskanie pozwolenia
na budowę inwestycji.

Algorytmy finansowe
z Katowic
Spółka informatyczna SMT Software Services utworzyła w Katowicach FinTech Innovation Centre. Jest to ośrodek badawczo-rozwojowy pracujący nad tworzeniem szybszych
oraz bezpieczniejszych algorytmów w systemach bankowo-finansowych pracujących
w czasie rzeczywistym. Rozwiązania opracowane w katowickim centrum mają zwiększać
ochronę transakcji takich jak operacje giełdowe czy dostęp do konta lub danych wrażliwych. Do końca 2019 roku FinTech Innovation Centre ma zatrudniać ok. 70 osób, w tym
inżynierów oprogramowania, analityków, programistów, specjalistów ds. zapewnienia jakości oraz kierowników projektów.
Przy pozyskaniu inwestycji Katowice rywalizowały z miastami w Estonii, Argentynie i Bułgarii. Ostatecznie o wyborze zadecydował wysoki poziom merytoryczny polskich ekspertów i potencjał rozwojowy oraz
innowacyjność Katowic jako dużej aglomeracji i stolicy regionu. Nie bez znaczenia jest
też szereg oferowanych udogodnień komunikacyjnych, takich jak dobre połączenia lotnicze, kolejowe oraz drogowe. Siedziba FinTech
Innovation Centre mieści się w biurowcu przy
ul. Dąbrówki 13.
(zit)
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|Konkurs fotograficzny|

Katowice w obiektywie 2015 Plenery
na rynku
składająca się z przedstawicieli Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Wydziału Promocji Urzędu Miasta zakwalifikuje 60
zdjęć, a następnie wybierze z nich 40, które jako wyróżnione pojawią się na grudniowej wystawie w należącej do związku Galerii „Katowice” i które zostaną opublikowane
na stronie www.katowice.eu. 12 wybranych
zdjęć wejdzie w skład kalendarza miejskiego na 2016 rok. Jurorzy wskażą również trzy
fotografie, których autorzy otrzymają nagrody specjalne: tablety multimedialne i czytnik
do e-booków: za 1. miejsce – tablet multimedialny o wartości nieprzekraczającej 700 zł
brutto, za 2. miejsce – tablet multimedialny
o wartości nieprzekraczającej 600 zł brutto,
za 3. miejsce – czytnik do e-booków o wartości nieprzekraczającej 500 zł brutto.
Podczas grudniowego wernisażu wręczona zostanie także nagroda dodatkowa ZPAF.
Autor wybranych zdjęć weźmie udział w profesjonalnych warsztatach fotograficznych
prowadzonych przez związek.
Lista zwycięzców konkursu zostanie zamieszczona w grudniu na stronie www.katowice.eu oraz na łamach informatora miejskiego „Nasze Katowice”. Regulamin konkursu wraz z oświadczeniem jest dostępny na
stronie www.katowice.eu oraz w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Rynek 13.
(red)

Pod hasłem „Świętujemy 150 lat” już
po raz szósty katowicki magistrat
wraz ze śląskim okręgiem Związku Polskich Artystów Fotografików
ogłasza konkurs fotograficzny „Katowice w Obiektywie 2015”. Nagrodami są: udział w wystawie, publikacja na kartach kalendarza, profesjonalne warsztaty fotograficzne, a także tablety multimedialne i czytnik do
e-booków.
Również w tym roku zapraszamy fotoamatorów do przyjrzenia się miastu przez wizjer
aparatu, tym razem w kontekście świętowania
150. urodzin Katowic. Prace można przesyłać
w terminie do 29 września pod adresem:
Urząd Miasta Katowice – Wydział Promocji, ul. Rynek 13, 40-003 Katowice (zapisane na płycie CD lub innym nośniku
elektronicznym),
konkurs@katowice.eu.
Fotografie można też złożyć osobiście
w Wydziale Promocji przy ul. Rynek 13, I piętro, p. 117 (zapisane na płycie CD lub innym
nośniku elektronicznym).
Każde zgłoszenie musi zawierać podpisane własnoręcznie oświadczenie, które jest
załącznikiem do regulaminu. Jego oryginał
można przynieść wraz ze zdjęciami do Wydziału Promocji lub przesłać w formie skanu
e-mailem bądź pocztą tradycyjną na wskazany adres.
Podobnie jak w ubiegłym roku spośród
zgłoszonych do konkursu fotografii komisja,

Miłośnicy malarstwa pojawią się na katowickim rynku w soboty 1 i 8 sierpnia.
Tym razem uczestnicy plenerów współorganizowanych przez Centrum Kultury Katowice zaczerpną z futuryzmu
i przedstawią swoje wizje przyszłości
samochodów w przestrzeni miasta.
Wiemy już, jak wyglądałyby Katowice na
płótnach Vincenta van Gogha, czy Claude Monet zachwyciłby się tutejszym wschodem słońca. Teraz przekonamy się, jak wyglądałyby na
płótnach futurystów oraz jaka, zdaniem artystów amatorów, będzie przyszłość samochodów w mieście. Modelem będzie Volkswagen
Jetta, a powstałe na katowickim rynku prace będzie można zobaczyć podczas wystawy
w salonie Volkswagen Porsche Katowice, mecenasa katowickich plenerów. Dodatkowo, na
autora najciekawszego obrazu czeka nagroda – samochód z pełnym bakiem na weekend.
Malarskie spotkania poprowadzi Jadwiga Lemańska, absolwentka katowickiej ASP, organizatorka zajęć rysunku i malarstwa. Miejscem plenerów będzie plac Kwiatowy. Uczestnicy, którzy zgłoszą się jako pierwsi, będą mieli do dyspozycji wszystkie niezbędne materiały
(sztalugi, płótna, farby), ale do wspólnego malowania będzie mógł przyłączyć się każdy chętny. Spotkania odbędą się w godzinach od 10.00
do 15.00. Zapisy: plenery@katowice.eu
(red)

|Wystawa o historii miasta na katowickim rynku|

Do 14 sierpnia na placu Kwiatowym
obejrzeć można wyjątkową wystawę
historyczną. Z okazji 150-lecia Katowic prezentowane są stare, katowickie pocztówki pochodzące w większości ze zbiorów Pana Marka Wójcika. Na 30 planszach możemy podziwiać, jak zmieniały się rynek i najważniejsze ulice Katowic. Najstarsze pocztówki pochodzą z drugiej
połowy XIX wieku. Galeria pomyślana została jako kronika zmian zachodzących w stolicy Górnego Śląska
na przestrzeni dwóch wieków.
– 150 lat miasta to czas wspomnień, ale
też dojrzenie tego, co jest dzisiaj, a nawet
spojrzenie w przyszłość. Cieszę się z tej wystawy, bo jest to okazja, by przybliżyć historię naszego miasta ukazaną w zupełnie innej, niecodziennej formule – mówił podczas
otwarcia wystawy prezydent Marcin Krupa.
– Od początku roku nasza redakcja codziennie prezentuje stare widokówki miasta na swojej stronie internetowej i na Facebooku. Chcieliśmy te najciekawsze pokazać mieszkańcom, ukazując, jak to miasto się
zmieniło – podkreśla, dziękując za współpracę, Dariusz Kortko, redaktor naczelny katowickiego wydania „Gazety Wyborczej”.

fot. UMK

Historia na pocztówkach

Organizatorem przedsięwzięcia jest „Gazeta Wyborcza”, współorganizatorem miasto
Katowice.
(red)

Prezydent Marcin Krupa i Dariusz
Kortko z „Gazety Wyborczej” zapraszają
do odwiedzenia wystawy

| Album o mieście |

Nowe wydanie
„Ulic i placów
Katowic”

Na początku wakacji do rąk czytelników trafiło drugie, rozszerzone wydanie wyjątkowego albumu „Ulice
i place Katowic” (Wydawnictwo Prasa i Książka), przedstawiającego historię kilkudziesięciu najważniejszych miejsc w naszym mieście.
Z pierwszą edycją tej publikacji mieliśmy
okazję zapoznać się w 2012 roku. Album spotkał się wówóczas z bardzo dobrymi recenzjami i zyskał ogromne zainteresowanie u czytelników, przez co szybko zniknął z księgarskich półek. – Na wznowienie trzeba było jednak poczekać, gdyż w tym czasie rozpoczęła
się przebudowa głównych ulic i placów w mieście – mówi Grzegorz Grzegorek, szef Wydawnictwa Prasa i Książka, redaktor albumu.
Nowe wydanie, które niedawno się ukazało, jest obszerniejsze o kilkadziesiąt stron,
wzbogacone nowymi planami i zdjęciami,
niektórymi publikowanymi po raz pierwszy.
Wydanie zostało uaktualnione, aby jak najdokładniej ukazać zmiany, które zaszły w mieście ciągu kilka ostatnich lat. – Nie spodziewaliśmy się, że aż tyle się zmieniło. Niektórych
miejsc moglibyśmy już nie poznać, gdybyśmy
nie bywali tu codziennie – mówi Michał Bulsa,
autor publikacji. – Dynamika zmian jest widoczna – dodaje.
Jednym z założeń było przedstawienie
w albumie nie tylko ulic i placów z centrum
miasta, ale też tych miejsc w dzielnicach, na
osiedlach, które są interesujące, które – jak
mówi Grzegorz Grzegorek – można zobaczyć niejako na nowo. – Sądzę, że to się udało.
Każdy odkryje tu choć kilka miejsc, z którymi
czuje się związany – dodaje.
„Ulice i place Katowic” to 800 ilustracji na
szlachetnym papierze i znakomite teksty układające się w opowieść o Katowicach. Doskonałe źródło informacji i ciekawy pomysł na
prezent.
(red)
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|Wystawa Ewy De Iulis Błaszak|

fot. arch.prywatne

Trzecia fala futuryzmu włoskiego... w Katowicach!

Ewa De Iulis Błaszak, katowiczanka,
absolwentka LO im. Mikołaja Kopernika, od 1973 roku we Włoszech (Macerata–Corridonia), a od niedawna przez
znaczną część roku na powrót w rodzinnym kraju i mieście...
Bez wątpienia jest nowym i niesłychanie
frapującym zjawiskiem w tutejszym pejzażu artystycznym. Ciekawe! Jeszcze trzy–cztery lata
temu nikt o niej tu raczej nie słyszał, choć zaliczyła we Włoszech szereg indywidualnych
i zbiorowych wystaw, studiowała w pracowniach malarzy, których nazwiska mogą przyprawić o zawrót głowy (m.in. u legendarnego futurysty Umberto Peschiego!) i zyskała pozytywne

opinie takich sław jak Konstanty ,,Kot” Jeleński
czy Alberto Moravia...
Wszystko zaczęło się zmieniać od września
2012 roku, kiedy w galerii Polskiego Radia Katowice ,,Na Żywo” pokazała obszerny wybór
swych prac (akryle, pastele). I prawie natychmiast udowodniła, że wnosi w malarską przestrzeń nowe akcenty. Nowe pomysły, modulacje i tradycje.
Potem była jeszcze jedna pamiętna wystawa w katowickim salonie ,,Toyoty”, a obecnie
trwa najważniejsza chyba spośród tych ekspozycji prezentacja w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej przy ul. Bankowej (obszar wręcz wymarzony dla demonstracji i rekomendacji (!) współczesnej sztuki):
„Trzecia fala futuryzmu włoskiego w Polsce”.
Kurator wystawy prof. Irma Kozina z właściwą sobie przenikliwością wyeksponowała to,
co malarstwie Ewy De Iulis Błaszak jest tak naprawdę najistotniejsze, czyli ową futurystyczną nutę (Peschi), która nie jest prostym poddaniem się wpływom, ale – uwaga uwaga – wynika z doznań dzieciństwa i młodości. Właśnie
na Śląsku! Właśnie w Katowicach!
,,Podstawowe znaczenie miała owa specyficzna kultura wizualna pamiętana przez nią
z czasów pobytu na przemysłowym Górnym
Śląsku. Jej fascynacja futuryzmem nie miałaby
zapewne miejsca bez wyniesionej jeszcze z Katowic wrażliwości na krajobraz industrialny, z jego
charakterystyczną geometrią i surowością.
Można by wręcz zaryzykować tezę, że o ile
futuryści nad Adriatykiem żywili miłość do postępu technicznego jedynie na podstawie fikcyjnych wyobrażeń ,,o umaszynowieniu”, o tyle
Ewa De Iulis mogła te artystyczne wizje zespolić ze swoim realnym doświadczeniem (...)” –
pisze we wstępie do katalogu prof. Irma Kozina, a Lucio Del Gobbo i Karol Wieczorek dodają w lekko poetyckim uniesieniu: ,,Co dla Italii egzotyczne i niezwykłe – ślad przemysłowego
miasta północy, Katowic, trwale zadomowionego

|Wyższy Poziom|

Senza titolo, 1996

w wyobraźni autorki, czyli element mechaniczności poetyczności industrii, wrażeń i odczuć tak
niecodziennych dla włoskiego rozumienia natury
i pejzażu, do jakiego przyzwyczaili Włochów artyści mniej dwubiegunowi... Co niecodzienne dla
Śląska – naturalny wdzięk, odprysk kultury osadzonej w sobie, pewnej siebie pewnością tysiącletniej oliwki i gorąca...”.

Jak zatem widzimy, Ewa De Iulis Błaszak
i jej sztuka – czyli patrząc całościowo ten fantastyczny barwny i wibrujący kwiat zakorzeniony
(jednak!) głęboko w śląsko-katowickiej glebie –
intryguje artystów, inspiruje naukowców-krytyków, a nas będzie po prostu zdumiewać i cieszyć swoją finezją. Lekkością i kolorem.
(Maciej Szczawiński)

Senza titolo, 1996, pastello, cm. 50 x 50

Zajrzyj do Galerii Katowickiej na 2. piętro
Z początkiem lipca ruszył projekt
Wyższy Poziom, którego celem jest
przybliżenie bogatej oferty kulturalnej
i edukacyjnej regionu oraz ułatwienie mieszkańcom aktywnego udziału
w najciekawszych wydarzeniach.
– Jestem zaskoczona otwartością, z jaką
nasi partnerzy zdecydowali się wyjść poza
mury swoich instytucji – mówi Ewa Spychalska, dyrektor Galerii Katowickiej, która jest
inicjatorem projektu. Zaproszenie do udziału w projekcie przyjęli muzycy NOSPR, aktorzy Teatru Śląskiego, Teatru bez Sceny, Teatru
Trip, naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego oraz
przedstawiciele wielu innych organizacji. – Lista partnerów nie jest zamknięta, projekt jest
nadal w fazie rozwoju. Prowadzimy rozmowy
o współpracy z kolejnymi instytucjami. Niemal codziennie pojawiają się nowe pomysły

– mówi Dawid Prymas, dyrektor ds. marketingu i PR Galerii Katowickiej.
– Zgadzam się, by z kulturą wyższą wychodzić w świat – mówi Jowita Kokosza z NOSPR.
– Chcemy zachęcać, zwłaszcza dzieci i młodzież, do udziału w warsztatach muzycznych
i muzyczno-plastycznych.
Dyrektor Robert Talarczyk również popiera tę inicjatywę, zwłaszcza że jego Teatr Śląski od dawna działa także poza murami swojego budynku. – Udział w tym projekcie jest
naturalną konsekwencją wcześniej podjętych
działań. Spróbujemy przenieść teatr do galerii – mówi.
Tylko w okresie wakacyjnym zaplanowano 75 wydarzeń, dla których Galeria Katowicka bezpłatnie udostępniła swoją przestrzeń.
Propozycje skierowane są do osób w każdym
wieku. Planując letnie eventy, organizatorzy

wzięli jednak pod uwagę przede wszystkim
potrzeby najmłodszych.
– Projekt jest absolutnie wyjątkowy. Wpisuje się doskonale w naszą strategię, której jednym z zadań jest ożywienie przestrzeni śródmiejskiej, najlepiej poprzez wydarzenia kulturalne – wyraża opinię katowickiego magistratu Waldemar Bojarun, naczelnik Wydziału Promocji.
(mm)
Więcej na: http://galeriakatowicka.eu/wyzszypoziom/
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|70. rocznica Tragedii Górnośląskiej 1945 roku|

|Współpraca z organizacjami pozarządowymi|

Radni uczcili pamięć
ofiar deportacji

powstania przyczyniło się również miasto Katowice. Miesięcznie odwiedza je około 1500 osób.
Przyjeżdża wiele grup zorganizowanych, ale
przybywają też osoby prywatne, związane bezpośrednio z tematem deportacji. Są to głównie
rodziny osób deportowanych, często poszukujące informacji o swoich bliskich. Wśród nich był
m.in. Stefan Steller – syn cenionego śląskiego
artysty Pawła Stellera. Eksponaty to w większości przedmioty codziennego użytku przywiezione z zesłania, ale centrum posiada w swoich zbiorach także różne dokumenty związane z deportacją, między innymi zaświadczenia wystawiane przez Państwowy Urząd Repatriacyjny, akty zgonów, zaświadczenia o pracy w kopalni itp. Ekspozycja została przygotowana z wykorzystaniem technik multimedialnych. Za poprawność wyświetlania poszczególnych sekwencji tematycznych odpowiada kilka
ukrytych komputerów sterujących 9 projektorami. Centrum oprócz działalności ekspozycyjnej prowadzi zajęcia edukacyjne związane z poszerzaniem wiedzy dotyczącej historii naszego
regionu. Zajęcia te adresowane są do uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
a prowadzone są w oparciu o żywą historię –
z wykorzystaniem eksponatów, tekstów źródłowych i fragmentów ekspozycji.
(JK,

fot. umk

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945
roku w Radzionkowie odwiedzili
podczas wyjazdowej sesji katowiccy radni. Była to okazja, by uczcić
ofiary tej tragedii w czasie obchodzonego w województwie śląskim Roku Pamięci Ofiar Tragedii
Górnośląskiej.
– Rada Miasta Katowice oddała hołd
wszystkim ofiarom tych wydarzeń, które stanowią tragiczny rozdział nie tylko historii
Górnego Śląska, ale także – a może przede
wszystkim – indywidualnych kart historii tysięcy śląskich rodzin – mówiła przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna. Radni postanowili nadać nazwę „plac Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 roku” – placowi położonemu
w Katowicach u zbiegu ulic Gliwickiej i Dąbrówki. W oświadczeniu Rada Miasta wezwała także mieszkańców Katowic do troskliwego przechowywania pamięci o tej tragedii,
tak aby bolesne wydarzenia były przestrogą
przed nietolerancją, przemocą i nienawiścią
będącymi skutkiem wojen i konfliktów między narodami.
Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku z siedzibą w Radzionkowie zostało otwarte w lutym br. Do jego

Ruszamy pustostany z Fundacją
Napraw Sobie Miasto

red)

|esk|

fot. ik katowice miasto ogrodów

Słoneczniki ruszają w miasto

Ponad 6000 słoneczników trafi
w sierpniu do mieszkańców Katowic
z okazji 150-lecia miasta. Wypatrujcie w swojej dzielnicy biało-żółtego
samochodu Słonecznik Patrolu!
Słoneczniki po raz drugi trafią do mieszkańców Katowic. Pierwszy raz te najbardziej
letnie i radosne kwiaty były symbolem naszych starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Wtedy katowiczanie zostali obdarowani
kilkunastoma tysiącami sadzonek słoneczników. W wielu miejscach ustawiały się po nie
długie kolejki.

Czy tak będzie i tym razem? Słonecznik Patrol, czyli słonecznikowy pojazd, w którym każdy chętny otrzyma swój kwiat, trafi do kilkunastu dzielnic. Po raz pierwszy pojawi się 31 sierpnia na katowickim rynku. W ten sam weekend
warto go wypatrywać jeszcze na os. Tysiąclecia,
w Wełnowcu i Nikiszowcu. W następne weekendy kwiatowy transport zawita m.in. na os. Witosa, Ligotę, Murcki, Giszowiec, do Zarzecza, Kostuchny i Piotrowic. Słoneczniki mają przypominać katowiczanom o 150-leciu, którego apogeum już niedługo, bo od 10 do 13 września.
(Łuka)

Wiceprezydent Bogumił Sobula przekazał Pawłowi Jaworskiemu z Fundacji
Napraw Sobie Miasto symboliczny klucz do lokalu na Warszawskiej 56

Fundacja Napraw Sobie Miasto zwróciła się do prezydenta Katowic z pomysłem wynajęcia jednego z pustych,
miejskich lokali. Na efekty współpracy nie trzeba było długo czekać. W lipcu Fundacja podpisała umowę z miastem i do końca wakacji będzie organizowała warsztaty kreatywne w lokalu przy ulicy Warszawskiej 56, który nie znalazł najemcy w dwóch przetargach. Z tej okazji również oddajemy łamy „Naszych Katowic” Agacie
Janko z Fundacji Napraw Sobie Miasto, która opisała ideę akcji „Ruszamy
pustostany”.
„Ruszamy pustostany” to eksperymentalny cykl warsztatów kreatywnych w pustym lokalu przy ul. Warszawskiej 56. To również testowanie idei krótkiego najmu. Projekt zainicjowała
Fundacja Napraw Sobie Miasto, zapraszając do
współpracy przedstawicieli środowisk kreatywnych. Efektem tej współpracy będą cztery bloki warsztatów odbywające się w cztery weekendy sierpnia.
Fundacja zajmuje się tematem pustostanów
od 2013 roku. Na początku były to działania badawcze, których efektem była mapa katowickich
pustostanów (zarówno prywatnych, jak i gminnych). Stworzono również listę dobrych praktyk,
czyli przykładów ponownego wykorzystania pustych przestrzeni w sposób trwały lub chwilowy. Działania, które doprowadziły do realizacji „Ruszamy pustostany”, zostały podjęte jesienią 2014 roku. Wtedy to fundacja zainteresowała się warszawskim rozporządzeniem pozwalającym na krótkoterminowy wynajem lokali użytkowych stanowiących własność gminy i postanowiła spróbować wprowadzić podobne regulacje do Katowic.
Na podstawie danych pozyskanych z Wydziału Budynków i Dróg stworzono mapę pustostanów będących własnością miasta Katowice oraz
opracowano projekt regulacji prawnych pozwalających na krótki najem lokali użytkowych. Wiosną ruszyła kampania informacyjna „Wypożycz
sobie lokal”, która miała na celu zwrócenie uwagi
na problem pustostanów w mieście oraz zaprezentowanie idei krótkiego najmu. Chodziło o stworzenie systemu umożliwiającego wynajem lokalu
użytkowego na okres od jednego dnia do nawet

trzech miesięcy na dowolny pomysł komercyjny
lub społeczny. Koszty uzależnione byłyby od rodzaju pomieszczeń oraz proponowanych działań. W uzasadnionych przypadkach (niekomercyjnych) możliwe byłoby odstąpienie od czynszu
najmu i rozliczenie jedynie opłat za media.
Pomysł krótkiego najmu spodobał się
mieszkańcom i użytkownikom, którzy podpisali się pod projektem regulacji (zebrano 655 podpisów). Kampania „Wypożycz sobie lokal” dobiegła końca 9 lipca, kiedy to projekt regulacji
z podpisami poparcia został złożony na ręce wiceprezydenta Katowic Bogumiła Sobuli. W tym
czasie Fundacja podpisała preferencyjną umowę
najmu lokalu na ul. Warszawskiej 56, która będzie stanowiła podłoże do przyszłej współpracy
z urzędnikami nad ostatecznym kształtem regulacji pozwalających na krótki najem lokali użytkowych stanowiących własność miasta. Lokal
przy ul. Warszawskiej 56 został wybrany przez
fundację z listy kilkudziesięciu lokali przygotowanej przez Wydział Budynków i Dróg.
W czasie akcji „Ruszamy pustostany” w praktyce zostanie przetestowane, co krok po kroku należy zrobić, aby wynająć lokal na tak krótki okres.
Zwieńczeniem będzie wydanie instrukcji, dzięki
której każdy będzie wiedział, w jaki sposób wynająć lokal. Projekty „Wypożycz sobie lokal”, jak
i „Ruszamy pustostany” mają na celu pokazanie,
że pustostan to jedno z normalnych miejsc w mieście, pewien zasób, z którego można skorzystać.
(Agata Janko, Fundacja Napraw Sobie Miasto)

|program warsztatów|
Metamorfoza (7–9 sierpnia)
warsztaty plastyczne dla dzieci i warsztaty aranżacyjne,
Opowieść (15 sierpnia) – warsztaty wydawnicze „Jak wydać i wypromować
książkę?” i warsztaty narracyjne z elementami tai-chi,
Alternatywa (20–21 sierpnia) – warsztaty twórcze „Fluxus – w pustostanie”,
dyskusja otwarta – „Blogowanie o kulturze, ile w tym autora?”, interaktywny spektakl teatru Forum,
Ciało (29–30 sierpnia) – warsztaty body-paintingu i face-paintingu oraz spektakl
teatru Dyemotion, warsztaty mydlarskie.
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|Wywiad| Z WIESŁAWĄ KONOPELSKĄ rozmawia Maciej Szczawiński

fot. Zbigniew Sawicz

Zasada dokładania cegiełek...

Maciej Szczawiński: Wiesława Konopelska
– redaktor naczelna miesięcznika „Śląsk”....
Objęłaś tę funkcję w czasach dla czasopism
kulturalnych i artystycznych – mówiąc eufemistycznie – niełatwych.
Wiesława Konopelska: „Śląsk” jest obecny na

rynku od 20 lat! Co miesiąc! Te 20 lat to spory kawał współczesnej historii Śląska, wszak niedawno obchodziliśmy 25 lat samorządności w Polsce. Można zatem powiedzieć, że wzrastaliśmy
razem z tą samorządnością, ale niestety, ta samorządność nie zawsze wychodziła na dobre temu
pismu, patrząc szerzej – pismom takim jak nasze,
które po kilku latach, czasem kilku miesiącach
bytności znikały, stając się efemerydami na rynku wydawniczym. Nawet nie zawsze pamiętamy
ich tytuły. Na szczęście „Śląsk” trwa. Nie oznacza
to jednak, że znajduje się w komfortowej sytuacji.
Każdy rok to walka o przetrwanie. Często słyszę
słowa zdziwienia: „To już 20 lat? Niesamowite, że
wam się udaje!”. To nie jest tak, że „się udaje”. Za
każdym numerem, każdym rokiem istnienia stoi
ogromna praca wykonana po to, by istnieć.

Z pismem jesteś związana od początku.

Tak. I po latach stało się moim drugim „ja”.
Dzisiaj, kiedy kioski są pełne gazet, a każde stara
się krzyczeć ze sklepowych witryn, sytuacja „Śląska” jako pisma skierowanego do określonej grupy odbiorców nie jest łatwa. Uważam, że po tylu
latach „Śląsk” stał się marką Śląska. I jak mówią
często nasi czytelnicy, trzyma poziom. Mamy
wielu sprzymierzeńców, przyjaciół i wreszcie
czytelników także poza regionem śląskim, dla

których czasopismo jest źródłem wiedzy o regionie, o przeszłości i współczesności w wielu wymiarach. „Śląsk” jednak musi się zmieniać. Być
ciągle atrakcyjną „panną na wydaniu”, choć bez
posagu w wymiarze materialnym. Za to z ogromnym dorobkiem publicystycznym. Ze znakomitymi autorami, rozmówcami, twórcami, dla których „Śląsk” jest wartością. Bo Śląsk jest dla nich
wartością. Dlatego musimy się zmieniać. Pokazywać nowy Śląsk, nowocześnie rozumiany regionalizm, spoglądać czasem w przeszłość, ale interpretować ją na sposób dzisiejszy. Takie zmiany
czekają nas już w najbliższych miesiącach. Zrobimy wszystko, żeby zostały dostrzeżone. Ale czy
zostaną docenione? Mam nadzieję, że tak się stanie. Wierzę, że po latach chudych muszą przyjść
– jeśli nie tłuste – to przynajmniej lepsze. Może
to zabrzmi nieskromnie, ale powiem, że Śląsk bez
„Śląska” nie będzie tym samym Śląskiem.
Od dłuższego już czasu jesteśmy świadkami potężnych zmian w sferze medialnej. Namysł nad fenomenem Katowic i Śląska może
być więc wyrażany w bardzo różnych przestrzeniach. I formach. Jak widzisz zatem efektywność i efektowność tradycyjnego pisma
dzisiaj?

„Śląsk” musi być jak czarna płyta winylowa! Dziś znów modna, najwyższej jakości i ceniona przez koneserów. Ważny w funkcjonowaniu pism drukowanych jest tak zwany pozytywny snobizm. Taki jak na bywanie na koncertach, w teatrach, na czytanie książek. Audiobooki są nowoczesne i wygodne, ale nie są książką, która sprzyja intymności, budowaniu własnej rzeczywistości wyobrażonej. Doświadczamy ulotności w przestrzeni wirtualnej, zmiennej co chwila – jak newsy na portalach informacyjnych... Coś, co było ważne pięć minut temu,
spada z listy atrakcyjnych wiadomości dnia, wypierane przez kolejne, jakże ważne wiadomości. I tak co chwila, dzień w dzień. Nie możemy obrażać się na świat, w którym żyjemy. Musimy zatem stworzyć nową jakość. Słowo drukowane pozostaje, ma inną siłę niż to wkręcone w cyfrowy świat serwerów. Świat słowa drukowanego oczywiście musi współistnieć z przestrzenią wirtualną – podobnie jak „Śląsk”, który
ma swoją przestrzeń pachnącą farbą drukarską.
Tę przestrzeń płyty winylowej i przestrzeń zerojedynkową, bezwonną, za to łatwo dostępną, no
i z wieloma zaprzyjaźnioną.

Zawsze z dużym zainteresowaniem i przyjemnością czytam Twoje publikacje na temat
sztuk plastycznych, które na Śląsku (zwłaszcza w Katowicach) promieniowały wręcz nieustannie artystyczną energią. Jak oceniasz
tę kondycję dzisiaj? Ostatnich kilka lat to dramatyczne odchodzenie twórców różnych pokoleń, różnych stylistyk: Tomasz Jura, Maria Danuta Chmielarska, Piotr Szmitke, Witold
Pałka, Jerzy Handermander, Andrzej Czarnota, Halina Lerman, Beata Jurkowska...

Rzeczywiście, to plejada znakomitych artystów... Przez dziesiątki lat dominantę stanowiły „śląska szkoła plakatu” i „śląska szkoła grafiki”. Wielkie nazwiska po dziś dzień, wspaniałe dzieła. Śląsk stał plakatem i grafiką. Czy można o tych zjawiskach i osobowościach artystycznych mówić w czasie przeszłym? Na pewno nie!
To były i są sztandary Śląska. Jednak za sprawą
imponującego rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach pojawiły się nowe możliwości. Dziś wiele do powiedzenia ma sztuka dizajnu, która stała się – jak niegdyś plakat – sztuką
ulicy. To także najprawdziwszy street art, pozostawiający w mieście unikatowe dzieła. Przyzwyczailiśmy się już do ich obecności, często w miejscach zaskakujących – jak chociażby cudne malowidła Mony Tusz na Tylnej Mariackiej czy innych młodych twórców murali. To nowe życie
Katowic! Niesiemy – jako miasto – wielką walizkę wypełnioną sztuką śląskich mistrzów. W każdej chwili możemy ją otworzyć i znajdziemy w
niej najlepsze dokonania artystów stąd, których
dzieło jest kontynuowane w pracowniach akademickich i nie tylko. Jednak, tak sądzę, ich dzieła należałoby mocniej artykułować w nowych
przestrzeniach miejskich. Nie powinny być czasem przeszłym, ale budować świadomość dziedzictwa kulturowego. Czyli zasada dokładania
cegiełek. Jeśli na co dzień będziemy poruszać się
w przestrzeni sztuki, tym bardziej będzie oswojona. Energia, o której mówisz, trwa nadal, zmieniły się tylko siły przyciągania. Bo nie ma już niegdysiejszych środowisk twórczych Katowic, o
których tak barwnie pisze Henryk Bzdok na łamach „Śląska”, tej katowickiej bohemy, która łączyła artystów różnych „branż”. Jest chyba inna
miara tej energii. Ale jest!

Redakcja „Śląska” mieści się w samym centrum Katowic, w pięknym modernistycznym budynku przedwojennej „Skali". Siłą

rzeczy masz komfortowy i bardzo bliski ogląd
wszystkich potężnych zmian, które zachodzą
w mieście. Jak je postrzegasz? Do jakich refleksji skłania Cię ta już nie tyle modernizacja,
ile rewolucja urbanistyczna?

Z balkonu redakcji, która mieści się na trzecim piętrze, pod słynnym adresem przy Dworcowej 13, doskonale widać miasto. To pamiętające przełom XIX i XX wieku, ale i to nowe,
przebudowywane, remontowane, ukwiecane!
Sąsiedztwo stylowego hotelu, kojarzonego czy
to z Szymanowskim, czy śpiewającym z balkonu Kiepurą, też skłania do refleksji. Budynek,
w którym mieści się „Śląsk”, był wytworem nowoczesnej idei i rewolucji w architekturze. Dziś
jest symbolem wspaniałej katowickiej moderny. Zapewne wiele nowych obiektów, które powstały w ostatnich latach w Katowicach – jak
chociażby siedziba NOSPR-u czy nowe Muzeum Śląskie – będą kiedyś mierzone podobną miarą. Staną się ikoną miasta, jaką ciągle jest
Spodek. Cieszą – w wymiarze mini – powstające w coraz to nowych miejscach kawiarenki
w różnym stylu albo zwyczajne, ale jakże skłaniające do zatrzymania się, kilkuosobowe ławki
na rynku. Dobrze jest czasem po prostu pogapić się na przechodniów. Niespiesznie przyjrzeć
zmieniającemu się dynamicznie miastu.

A miejsce w Katowicach ulubione? Gdzie
przystajesz, zwalniasz kroku, kogoś lub coś
wspominasz?

Oj, takich miejsc sporo by się nazbierało!
A każde ważne, bo związane z innym etapem
życia. Na pewno Koszutka z kinem „Elektron”,
a później z „Kosmosem” i kościołem oo. Oblatów, z pięknymi mozaikami Wiktora Ostrzołka, bardzo ważna Plebiscytowa 3 z koncertami Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego
Radia i wejściówkami za 5 złotych dla uczniów
szkoły muzycznej na koncerty największych mistrzów... To „grająca” ulica Teatralna z „Karłowiczem” – moją szkołą... I dawna, wtedy pachnąca ołowiem drukarnia na Opolskiej, i pięknie
odrestaurowana, wieczorami podświetlona kamienica przy ulicy Wojewódzkiej 42 – tzw. willa
Gerdesa, w której przez wiele lat mieszkała moja
babcia… No i stara Biblioteka Śląska z herbatą
za 50 groszy (!), pitą codziennie, przez całe studia... I jeszcze dużo dużo więcej pięknych miejsc
z przeszłości... A dziś – na pewno Rondo Sztuki,
ulica św. Jana i oczywiście... Dworcowa 13!
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| 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 sierpniu 2015 roku. Utrudnienia będą dotyczyć
następujących dzielnic i ulic Katowic:

Utrudnienia w ruchu
Janów
W związku z prowadzonymi robotami zwężona etapami, połówkowo będzie ulica Oswobodzenia od budynku numer 73 do numeru
85. Po budowie kanalizacji przy tych ulicach
odtwarzane będą jezdnie i chodniki.
Kostuchna
Prowadzona będzie budowa kanalizacji przy ulicy Armii Krajowej. Inwestycja
realizowana będzie w poboczu ulicy, od

numeru 193 do 227. Utrudni to ruch pieszych w tym rejonie.

usytuowanych między ulicą Szewską
a Zdrową.

Brynów
Przy ulicy Stromej, po zakończeniu budowy kanalizacji, odtwarzane będą drogi dojazdowe i chodniki między budynkami.

Murcki
Przy ulicy Samsonowicza rozpoczną się roboty budowy kanalizacji w rejonie budynków numer 25, 27 oraz 29. Prace wykonywane będą też przy przyległych drogach
osiedlowych.

Dąbrówka Mała
Kontynuowane będą roboty budowy kanalizacji przy ulicy Grzegorzka między budynkami numer 23, 25 oraz 27. Powodować będzie to utrudnienie dla ruchu pieszych w tym rejonie.
Panewniki
Budowana będzie kanalizacja przy ulicy
Wietnamskiej, od numeru 59, w kierunku
59l, do ulicy Gromadzkiej. W związku z tym
ulica zamykana będzie etapami.
Piotrowice
Kontynuowana będzie budowa kanalizacji przy ulicy Skrzypów. Prace wykonywane będą od numeru 1 do 13. Utrudni to ruch pieszych i dojazdy do posesji mieszkańcom tej okolicy. Utrudnieniem na poboczu ulicy Szewskiej będzie
komora przewiertowa, a także wykop w
związku z budową kanalizacji do posesji

Zawodzie
Przy ulicy Bohaterów Monte Cassino kanalizacja będzie poddawana renowacji tzw.
rękawem. Punktowe ograniczenia i utrudnienia w ruchu wystąpią na wysokości budynków od numeru 6 do 20.
Koszutka
Przy ulicy Grażyńskiego, w rejonie skrzyżowania z ulicą Sokolską, wykonywana będzie renowacja kanalizacji, co spowoduje,
okresowo przy studzienkach kanalizacyjnych, punktowe utrudnienia w ruchu.
Wełnowiec
Przy ulicy Bytomskiej, na całej długości, wykonywana będzie renowacja kanalizacji metodą tzw. rękawa. Spowoduje to utrudnienie
dla ruchu w postaci punktowych zajęć jezdni
przy istniejących studniach kanalizacyjnych.

Dąb
Punktowe zajęcie jezdni związane z bezwykopową renowacją kanalizacji tzw. rękawem wykonywane będzie przy ulicach: Bukowej – od boiska do ulicy Agnieszki, Krzyżowej – od ulicy Agnieszki do ulicy Kotlarza, Szczecińskiej – od ulicy Kotlarza do
ulicy Józefowskiej, Dębowej – od ulicy Lipowej do ulicy Szpitalnej.
W związku z utrudnieniami spowodowanymi realizacją budowy i przebudowy systemu kanalizacyjnego miasta Katowice prosimy mieszkańców o wyrozumiałość. Bieżące informacje o projekcie można uzyskać na stronach internetowych www.kiwk.
katowice.pl i www.faza2-kanalizacja-katowice.pl, a także kontaktując się z nami
pod adresem e-mail: kiwk@kiwk.katowice.
pl lub pod numerem telefonu (32) 350 00
75. Informacje dotyczące procedury przyłączania się do sieci znajdują się na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl
oraz www.wodociagi.katowice.pl, a także
pod numerem telefonu (32) 350 00 75 lub
(32) 788 24 00. Serdecznie zapraszamy do
odwiedzenia naszego profilu na Facebooku! www.facebook.com/katowicka.infrastruktura
( kiwk )
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|W Katowicach coraz bezpieczniej na drogach|

Analiza wypadkowości
Wydział Transportu Urzędu Miasta
Katowice przygotował raport „Analiza wypadkowości na sieci drogowej
miasta Katowice w 2014 roku oraz
porównania za lata 2010–2014”.
Od pięciu lat w Katowicach zauważalna jest znacząca poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu – to główny wniosek płynący z lektury raportu. W 2014 roku w stosunku do 2010 roku ilość wypadków drogowych
zmniejszyła się o ponad 7% (spadek z 298 do
276). Natomiast zestawiając rok 2014 z rokiem 2007 – ilość wypadków drogowych

zmniejszyła się o niemal 50%. Tym samym
2014 rok był najbezpieczniejszym w analizowanym okresie.
Mniejsza liczba wypadków oznacza również mniejszą liczbę rannych. Przykładowo
– w roku 2007 było ich 644, w 2010 – 373,
a w 2014 – 322. Oznacza to spadek liczby rannych w 2014 roku w stosunku do 2007 roku
o połowę, a w porównaniu z 2010 rokiem
o ponad 13%.
Warto zaznaczyć, że wyżej wymienione wskaźniki uzyskano pomimo znacznego
wzrostu liczby zarejestrowanych pojazdów

– tj. o 16% w latach 2010–2014 (wzrost z 217
tys. do 251 tys. pojazdów).
Urząd Miasta w Katowicach na bieżąco
analizuje miejsca o podwyższonej wypadkowości i podejmuje skuteczne działania prowadzące do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Takie działania to m.in. wprowadzanie ograniczeń prędkości, modernizacja
i rozbudowa infrastruktury drogowej (np.
minironda, korekta przebiegu szyn tramwajowych), budowa specjalnych „przystanków
tramwajowych wiedeńskich” (tj. wyniesienie

fragmentu jezdni do poziomu chodnika, co
wpływa na spowolnienie ruchu pojazdów),
sygnalizacja świetlna w trybie all red (tj. cały
czas pali się dla pojazdów czerwone światło –
dopiero nadjeżdżający pojazd, który zwalnia
do przepisowej prędkości „uruchamia” zielone światło).
Dodatkowe informacje można uzyskać
w Wydziale Transportu UM Katowice pod
nr. tel. 32 259 3470.

Najczęstszą przyczyną wypadków, a nawet
utonięć jest pływanie pod wpływem alkoholu.
Wypity nawet w niewielkiej ilości zwiększa zagrożenie utraty równowagi, zwiększa prawdopodobieństwo szoku termicznego, osłabia organizm, zaburza ocenę własnych możliwości
pływackich oraz skłania do brawury. Zwracajmy uwagę na tablice informacyjne oraz regulaminy kąpielisk. Przypominamy pasjonatom
sprzętów wodnych, że po alkoholu lub zażyciu
innego środka odurzającego tak jak nie możemy prowadzić samochodu, nie możemy pływać na skuterach wodnych i motorówkach.
Nowe przepisy zakazują po alkoholu pływania

w łódkach, kajakach, rowerach wodnych czy
żaglówkach, za co grozi kara grzywny oraz dodatkowe obciążenie finansowe za odholowanie sprzętu. Życzymy bezpiecznych wakacji.

(red)

|Policja radzi|

Zasady bezpiecznej kąpieli
Wakacje na kąpielisku to nie tylko relaks i zabawa, ale również mnóstwo
zagrożeń. Przestrzeganie kilku bezpiecznych zasad może uratować to,
co najcenniejsze – wasze życie.
Pamiętajmy, że woda to niebezpieczny żywioł, z którym nie ma żartów. Zabierzmy na
wakacje oprócz torby i plecaka zdrowy rozsądek. Unikniemy tragicznych sytuacji, jeśli przed wyjściem nad wodę rodzice wraz ze
swoimi dziećmi omówią najważniejsze zasady
bezpiecznej kąpieli. Zwiększymy swoje bezpieczeństwo, kiedy będziemy kąpać się tylko
w miejscach strzeżonych przez ratowników

oraz unikać miejsc zabronionych. Dzieci powinny bawić się nad wodą tylko pod czujną opieką dorosłych. Po dłuższym przebywaniu na słońcu nie należy od razu wchodzić do
wody, lecz najpierw stopniowo zmoczyć ciało. W ten sposób unikniemy szoku termicznego. Nigdy nie wchodźmy do wody po wypiciu nawet najmniejszej ilości alkoholu. Nigdy
nie skaczmy na głowę do nieznanej i płytkiej
wody, aby uniknąć urazu kręgosłupa. Nie zakłócajmy też wypoczynku i kąpieli innym osobom. Dbajmy o porządek w miejscu, w którym odpoczywamy. Zapamiętajmy telefony
ratunkowe nad wodą 601-100-100 oraz 112.

(sierż.

sztab.

Agnieszka Krzysztofik)

|Powiatowy Program Wspomagania Szkół i Przedszkoli|

System wsparcia placówek oświatowych
Miasto Katowice od 1 sierpnia 2013
roku do 31 lipca 2015 roku było realizatorem projektu pn.: „System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach III Priorytetu „Wysoka jakość
systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wniosek konkursowy został złożony
w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie
w konkursie 1/POKL/3.5/2012. Już w pierwszej turze postępowania konkursowego projekt uzyskał rekomendację ORE jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Po odbyciu negocjacji, którym z ramienia Urzędu Miasta
Katowice przewodniczyła ówczesna naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich a obecnie wiceprezydent Miasta Katowice Marzena
Szuba, zawarto umowę na realizację projektu. I tak rozpoczął się okres poszukiwania odpowiedzi na pytanie: doskonalenie nauczycieli – tak, ale w jaki sposób? Doskonalenie zawodowe pedagogicznych pracowników sektora oświaty nie tylko jest obowiązkiem ustawowym, ale przede wszystkim powinno wynikać z potrzeby osobistego rozwoju zawodowego i uwzględniać zmieniającą się szkolną

rzeczywistość. Permanentnej zmianie podlegają szkoła, uczeń i jego oczekiwania oraz
środowisko, w którym dorasta. Zmienia się
wreszcie rola nauczyciela w złożonym procesie edukacyjno-wychowawczo- opiekuńczym.
Konsekwencją uświadomienia sobie trwającego procesu przemian powinno być takie opracowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, by odpowiadało rzeczywistym potrzebom zarówno nauczycieli, jak i dyrektora przedszkola/szkoły i przyczyniło się do wzrostu jakości pracy na rzecz
wychowanka/ucznia oraz współpracy z partnerami, jakimi w edukacji są rodzice dziecka. I tu pojawia się pytanie, czy rada pedagogiczna potrafi obiektywnie zbadać potrzeby w zakresie doskonalenia, czy jej członkowie są gotowi na to, by wskazać faktyczne obszary wymagające doskonalenia, naprawy, poprawy. A może właśnie instytucja (ośrodek

doskonalenia nauczycieli, poradnia psychologiczno–pedagogiczna lub biblioteka pedagogiczna) poprzez szkolnego organizatora rozwoju edukacji powinna wesprzeć placówkę
w złożonym procesie diagnozy, tak by wspólnie, dzięki pogłębionej diagnozie, wybrać obszary wymagające wspomagania, określić metody i formy szkoleń, przyjąć sposoby ewaluacji podjętych działań i prowadzić monitoring
bieżący. I tak oto zasadny wydaje się pomysł,
by przedszkola/szkoły opracowywały roczne
plany wspomagania w wybranych obszarach,
przy współpracy ze szkolnym organizatorem
rozwoju edukacji.
Projekt trwał dwa lata szkolne, z tym że
każda placówka mogła w nim uczestniczyć nie
dłużej niż jeden rok szkolny i nie krócej niż
7 miesięcy. Ostatecznie w projekcie uczestniczyły 53 placówki oświatowe – 15 przedszkoli,
16 szkół podstawowych, 17 gimnazjów, 3 licea

ogólnokształcące i 2 technika. W postępowaniu przetargowym wyłoniono realizatorów:
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates
– jej przedstawiciele pełnili funkcję szkolnych
organizatorów rozwoju edukacji oraz byli koordynatorami 4 utworzonych sieci współpracy
i samokształcenia,
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis – warsztaty, spotkania grupowe
i indywidualne prowadzone przez ekspertów,
Aleksandra Wojciechowska – specjalista ds. monitoringu Powiatowego Programu
Wspomagania Szkół i Przedszkoli.
Produktem końcowym projektu jest Powiatowy Program Wspomagania Szkół
i Przedszkoli w Mieście Katowice, który zostanie opublikowany i przekazany do wszystkich
jednostek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Katowice.
(Grażyna Burek, Kierownik Projektu)
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| komunikat|

Konserwator zabtyków ogłasza
Obwieszczenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 roku
o wszczęciu z urzędu postępowania
w sprawie wpisania do rejestru zabytków zespołu zabudowy osiedla Murcki
w Katowicach.
Na podstawie art. 49 i 61 § 1 i 2 Ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w zw. z art. 94
oraz art. 3 pkt 1 i 2, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art.
7 pkt 1, art. 9 ust. 1 i art. 93 ust. 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity z dnia 10 września 2014 r. – Dz.U. z 2014 r., poz. 1446, z późn.
zm) Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Katowicach zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2015 roku wszczęte zostało z urzędu postępowanie w sprawie wpisania do rejestru zabytków zespołu zabudowy osiedla Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Bielskiej, Wolności, Roberta Mruczka, Józefa Laskowskiego, Alojzego Wojtalewicza, Pawła Kołodzieja, Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego, Jana Samsonowicza i placu Jana Kasprowicza, który tworzą powiązane
przestrzennie budynki mieszkalne, mieszkalno-użytkowe i gospodarcze oraz komponowany
układ zieleni osiedla.
Granica terenu proponowanego do objęcia ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków
przebiega po stronie południowej ulicą Kołodzieja (od granicy działki przy ulicy Kołodzieja 42 do wschodniej granicy działki przy ulicy
Wolności 2), następnie w kierunku północnym
– wschodnimi granicami działek zabudowy przy
ulicy Wolności (numery 2–8), dalej skręca w kierunku wschodnim po południowej i wschodniej
granicy działki przy ulicy Baczyńskiego 1 do ulicy Baczyńskiego, ulicą Baczyńskiego do skrzyżowania z ulicą Bielską, ulicą Bielską w kierunku
północnym, obejmuje teren wokół szkoły przy
ulicy Bielskiej 16, a następnie przebiega w kierunku północnym po wschodniej granicy działek przy ulicy Bielskiej (nr 18–24), skręca w kierunku zachodnim, przecinając ulicę Bielską,

przechodzi ulicą Samsonowicza, następnie północnymi granicami działek przy ulicy Samsonowicza 4–16, skręca w kierunku południowym
w ulicę Laskowskiego, obejmując działki przy
ulicy Samsonowicza 1, 3, 5 oraz teren zespołu
willowego przy ulicy Mruczka 4a–4b, następnie
ulicami Mruczka i Sokołowskiego, południowymi granicami działek przy ulicy Mruczka 4,
1 i placu Kasprowicza 2, zachodnimi granicami
działek zabudowy przy ulicy Wolności (numery
nieparzyste) oraz północnymi granicami działek
przy ulicy Kołodzieja (nr 18–20, 22–24, 26–28,
30–32, 34–36) oraz, obejmując teren Miejskiego
Domu Kultury, wraca do ulicy Kołodzieja. Proponowany przebieg granic wpisu do rejestru zabytków został zaznaczony na mapce stanowiącej
załącznik do obwieszczenia.
W granicach planowanego wpisu znajdują się:
zabudowa mieszkaniowa i usługowa:
ulica Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1, 2
ulica Bielska 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24
plac Kasprowicza 1, 2, 3, 4
ulica Pawła Kołodzieja 18–20, 22–24, 26–28,
30–32, 34–36, 42
ulica Józefa Laskowskiego 1, 3, 5
ulica Roberta Mruczka 1, 3
ulica Jana Samsonowicza 3, 4, 6, 8, 10, 14, 16
ulica Alojzego Wojtalewicza 1, 2, 3
ulica Wolności 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Zabudowa gospodarcza towarzysząca budynkom mieszkalnym
Historyczny układ komponowanej zieleni
osiedla
Celem wpisu do rejestru zabytków jest objęcie ochroną zabytkowego historycznego zespołu zabudowy osiedla Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Bielskiej, Wolności, Roberta Mruczka, Józefa Laskowskiego, Alojzego
Wojtalewicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Jana Samsonowicza i placu Jana Kasprowicza, który tworzą powiązane przestrzennie budynki mieszkalne, mieszkalno-użytkowe i gospodarcze oraz komponowany układ zieleni
osiedla.

Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości usytuowanych na wskazanym obszarze planowanego wpisu do rejestru zabytków
w dniach od 1 do 30 lipca 2015 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski, zapytania i uwagi na
piśmie bądź ustnie do protokołu w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach przy ulicy Francuskiej 12 (numer telefonu 32 253 77 98).
Treść niniejszego zawiadomienia ogłoszona została na stronie internetowej Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

w Katowicach (www.wkz.katowice.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach
(http://wkz-bip.ovh.org/bip/), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach przy ulicy Francuskiej 12, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Katowicach, na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowicach (www.katowice.eu) oraz
w gazecie „Nasze Katowice”.

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007–2013.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. L. Gieca, znany wśród pacjentów jako Szpital w Ochojcu, jest jednym z największych wieloprofilowych ośrodków medycznych w kraju. Świadczenia realizowane

są kompleksowo w zakresie 26 specjalizacji
w 22 oddziałach szpitalnych i 24 poradniach
specjalistycznych. Rocznie leczy się tu ponad
160 tys. pacjentów.

(dr Aneta Borowik, Śląski Wojewódzki
Konserwator Zabytków w Katowicach)

|Fundusze unijne|

Prostsza rejestracja w szpitalu
Szpital w Ochojcu wprowadza udogodnienia dla pacjentów, dzięki którym będzie możliwa rejestracja do poradni lub
konkretnego lekarza za pośrednictwem
strony: www.gcm.pl lub „kiosków internetowych” usytuowanych przy wejściu do budynków szpitalnych.
W październiku ubiegłego roku szpital podpisał umowę o dofinansowanie z funduszy unijnych projektu pn. „e-Zdrowie GCM – Budowa
Medycznej Platformy Informacyjnej w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach”.
Pomysł jest jednym z wielu nowoczesnych rozwiązań w zakresie opieki nad pacjentem czy infrastruktury, które szpital wdraża w zgodzie ze
swoją misją: „Dobro chorego najważniejszym celem naszego działania”.

Projekt obejmuje budowę Medycznej Platformy Informacyjnej składającej się z elektronicznego Informatora Internetowego oraz modułów e-Rejestracja oraz e-Kontrahent. Platforma da możliwości zarejestrowania się do poradni lub konkretnego lekarza, ułatwi też pacjentom dostęp do informacji z zakresu ochrony zdrowia. Za jej pośrednictwem dowiemy się
między innymi o czasie oczekiwania na poradę, lokalizacji oddziałów, poradni, numerach
telefonów, funkcjonujących sklepikach, otrzymamy także informację o aktualnych wydarzeniach, np. informację organizowanych dla pacjentów akcjach promujących zdrowie.
Wartość projektu wynosi 1 821 628,22 zł,
z czego 1 542 593,28 zł sfinansowała Unia Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju

(aj/gcm)

Informacje źródłowe na temat Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby
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Strefa Kultury
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Muzeum otwarte

Prawie 17 tysięcy zwiedzających,
3 dni, prawie 40 punktów programu.
Festiwal Otwarcia Muzeum Śląskiego za nami.
W ostatnich dniach czerwca Muzeum
Śląskie w Katowicach otwarło nową siedzibę, rozpoczynając tym nowy rozdział swojej
historii. Pierwsi goście mieli okazję nie tylko

zobaczyć pięć wzajemnie się dopełniających
wystaw stałych, stanowiących unikalne połączenie tematyki dedykowanej historii, sztuce profesjonalnej i plastyce nieprofesjonalnej
oraz scenografii teatralnej, ale także wziąć
udział w licznych atrakcjach zorganizowanych wewnątrz budynków i na otwartej przestrzeni parkowej Muzeum Śląskiego.

Program trzydniowego festiwalu obfitował w propozycje przygotowane zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla pasjonatów historii oraz kultury Śląska. Panele dyskusyjne „Śląsk wyobrażony. Śląsk wyśniony”,
„Śląsk lokalny, Śląsk globalny” oraz „Śląsk w
symulatorze zdarzeń” przyciągnęły około 120
słuchaczy. Wśród zaproszonych do dyskusji,

której moderatorami byli Ewa Niewiadomska, Adam Kowalski i dr Krzysztof Karwat,
znaleźli się m.in. Tomasz Konior, Robert Talarczyk, Lech Majewski oraz Jarosław Racięski. Na miłośników gier terenowych czekały
„Meluzyny i nowe technologie” oraz rodzinny
Ciąg
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www.katowice.eu

|Muzeum otwarte|
dalszy z

– s. 13

turniej gry w boule odbywający się na ścieżkach pomiędzy rabatami kwiatów. Dla najmłodszych przygotowano natomiast specjalną strefę zabaw, w której mieli okazję wcielić
się w mistrzów plastyki nieprofesjonalnej niczym Erwin Sówka czy Paweł Wróbel. Wśród
atrakcji organizowanych na zewnątrz ogromną popularnością cieszył się wjazd na wieżę
szybu „Warszawa”. Mimo że na swoją kolej
trzeba było czekać około godziny, chętnych
nie brakowało – na ponad 40-metrową wieżę
wjechało łącznie prawie 2,5 tysiąca osób. Fanów sztuki współczesnej przyciągnęły warsztaty street artu oraz pokaz multimedialny
inspirowany postaciami z książki Ewy Kucharskiej i Marka Jagielskiego. Na zakończenie można było zobaczyć fabularny mapping
Magdy Bartkiewicz- Podgórskiej przygotowany w przestrzeni parkowej Muzeum.
Wrażenie na zwiedzających zrobiła ekspozycja „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów” ukazująca burzliwą historię regionu. Opowiedziana za pomocą eksponatów, zdjęć, scenografii, filmów, dźwięków
i świateł zachwyca formą i treścią. W wielkiej
otwartej przestrzeni nowego wyrazu nabrały dzieła znane już częściowo ze starej siedziby Muzeum Śląskiego, eksponowane w Galerii Sztuki Polskiej 1800–1945 i Galerii Sztuki Polskiej po 1945 roku oraz całkowicie nowej Galerii Plastyki Nieprofesjonalnej, której
towarzyszy prezentacja czasowa grafik Jana

|

fot.Mś

Ciąg

Łącznie w trakcie Festiwalu Otwarcia Muzeum zwiedziło 16 440 gości ze Śląska,
Polski oraz spoza granic naszego kraju.

Nowaka, w przeszłości pracującego na stanowisku sztygara KWK „Katowice”. Na najniższym poziomie -4 zwiedzający mieli okazję prześledzić rozwój przestrzeni scenicznej

na stałej wystawie „Laboratorium przestrzeni teatralnych – przeszłość w teraźniejszości”,
a także obejrzeć ekspozycję „Muzeum w organizacji. Muzeum w wyobraźni” zachęcającą

Natalia Kruszyna opowie o obu artystach oraz
pewnej tragicznej historii, Piotr Kopiński zagra
I sonatę c-moll na fortepian op. 8 Szymanowskiego dedykowaną Witkacemu, a wszystko
ilustrować będą fotografie oraz dzieła malarskie S.I. Witkiewicza.

„Wiejskie korzenie, miejski
szyk. Jak Francek z Podlesia
górnikiem na Nikiszu został”

do próby odpowiedzi na pytanie, jak by wyglądały losy Muzeum Śląskiego, gdyby historia potoczyła się inaczej? Wystawa ta stanowi również rodzaj pastiszu klasycznej przestrzeni wystawienniczej, gdzie prawda historyczna przeplata się z fikcją. Goście festiwalu
mieli także okazję po raz pierwszy zobaczyć
dzieło Leona Tarasewicza powstałe specjalnie na otwarcie siedziby Muzeum Śląskiego.
„Modry” – konstrukcja wykonana z drewna
– znajduje się w holu centralnym na poziomie -2, a dotarcie do niej i do innych wystaw
ułatwia udostępniona już w pierwszym dniu
Festiwalu Otwarcia aplikacja mobilna dla
Androida i iOS-a. Po dwugodzinnym zwiedzaniu wystaw na gości czekała strefa relaksu
zorganizowana m.in. obok szybu „Bartosz”,
gdzie każdy z przybyłych mógł odpocząć, posłuchać koncertów, a także zobaczyć obiekty
udostępnione w pokopalnianych budynkach.
Pierwsza połowa drugiego dnia Festiwalu Otwarcia należała do gości specjalnych.
Około 300 osób wysłuchało wykładu inauguracyjnego „Przeszłość to obcy kraj. Dialogi historii z pamięcią” wygłoszonego przez
prof. Roberta Trabę, dyrektora Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk
w Berlinie, a następnie goście wspólnie z kuratorami obejrzeli wystawy. Łącznie w trakcie Festiwalu Otwarcia Muzeum zwiedziło
16 440 gości ze Śląska, Polski oraz spoza granic naszego kraju.
(Muzeum Śląskie)

Muzea |

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

UL. SZAFRANKA 9
„Nienasycenie, czyli kobiety
Witkacego”

22 sierpień, godz. 11.00, wstęp wolny
Wykład kuratorki Natalii Kruszyny.

Oprowadzanie kuratorskie
po wystawie „Witkacy i kobiety.
Nienasycenie”

22 sierpnia, godz. 12.30, wstęp wolny
Wystawa czasowa do 30 sierpnia

Finisaż wystawy „Witkacy
i kobiety. Nienasycenie”

30 sierpnia, godz. 17.00, wstęp wolny
Witkacy i Szymanowski z kobietami w tle –
z pokazem slajdów w specjalnej kompozycji:

Wystawa „Ryszard Dasiewicz
– Nikifor z gliwickiej cepelii”

do 30 sierpnia

„W kamienicy mieszczańskiej”
- wystawa stała

UL. RYMARSKA 4
„Mamo, Tato, chodźmy na
koncert” 			
Koncert zespołu Todo Art Trio

Wystawa czasowa do 27 września

Mistrzowie Grupy Janowskiej
Wystawa stała prac malarskich czterech najsłynniejszych członków tzw. Grupy Janowskiej:
T. Ociepki, P. Wróbla, E. Gawlika i E. Sówki.

„U nos w doma na Nikiszu”
Wystawa stała – rekonstrukcja wnętrz typowego mieszkania robotniczego z lat 20.–50. XX w.

Woda i mydło najlepsze
bielidło. W pralni i maglu na
Nikiszowcu
Wystawa stała oryginalnych magli, pralek i suszarni zrekonstruowanych i umieszczonych
w w zabytkowej hali pralni i magla.

2 sierpnia, godz. 16.00

Darmowe wejściówki do odebrania
w Oddziale przy ul. Rymarskiej 4 oraz
w siedzibie głównej, ul. ks. J. Szafranka 9

8 sierpnia, godz. 16.00

Recital w wykonaniu aktorów Teatru Zagłębia
w Sosnowcu.
Darmowe wejściówki do odebrania
w Oddziale Etnologii, ul. Rymarska 4

Wystawa lalek teatralnych „nie tylko dla dzieci”, prezentująca szerokie spektrum form
lalkarskich, łamiąca stereotyp teatru lalek
przeznaczonego wyłącznie dla najmłodszych
widzów.

Muzeum Barbary i Stanisława
Ptaków
Wystawa stała dorobku artystycznego małżeństwa Barbary i Stanisława Ptaków.

UL. KOSCIUSZKI 47
Wernisaż wystawy „Wolność
na B1”

10 sierpnia, godz. 16.00

Wystawa czasowa 11–28 sierpnia

UL. KOPERNIKA 11
„Niezwykłe zdjęcie”

13 sierpnia, godz. 13.00–15.00

„Echa miłości – wspomnienie
o Annie German”

„Lalka – Forma – Figura”

do 13 września

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

„Paweł Steller – katowiczanin
z wyboru”
Na stałej ekspozycji można zobaczyć przede
wszystkim drzeworyty, które przyniosły artyście rozgłos i uznanie. Wystawa jest prezentowana w oryginalnych wnętrzach, gdzie zachowały się eklektyczna jadalnia z 1913 roku
oraz gabinet w stylu art déco (lata 30. XX w.).
Nowa aranżacja wystawy z okazji 120. urodzin
patrona.

www.katowice.eu
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Wystawy |
Galeria Sztuki
Współczesnej
BWA

wencjonalnych akcjach artystycznych i rozwijających wyobraźnię warsztatach.
W tym roku zaprosiliśmy do współpracy: projekt CzujCzuj, Monikę GoetzendorfGrabowską, projekt Loesje, Małgorzatę Markiewicz, śpiewaków operowych z Opery Śląskiej
w Bytomiu, Krzysztofa Żwirblisa.
Informacje o projekcie na stronie Galerii
BWA w Katowicach oraz fanpage’u „Do sztuki
gotowi start!”.

i miejsca jednak trochę znajome. Bajki mówią
przecież o naszych emocjach i o tym, jak sobie z nimi radzić.

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

Rezerwat. Mocne stąpanie
po ziemi

do 6 września

Artyści biorący udział w wystawie: Alicja
Boncel, Jakub Czyszczoń, Magdalena Franczak, Michał Gayer, Justyna Gruszczyk, Kornel Janczy, Weronika Kasprzyk, Magdalena
Lazar, Krzysztof Maniak, Angelika Markul,
Justyna Mędrala, Gizela Mickiewicz, Mateusz
Sadowski, Michał Smandek, Magdalena Starska, Paweł Szeibel, Mikołaj Spaczyński, Alex
Urso, Bartosz Zaskórski.
Wystawa główna w ramach projektu „Rezerwat” będzie zbudowana z eksperymentów
z pejzażem, rozpisanych na różne media,
które staną się probierzem współczesnego
stosunku do przyrody, opierając się na poszukiwaniach i przepracowaniu coraz bardziej deficytowej dzikości. Zaproszeni artyści
i artystki zbadają rolę i znaczenie pejzażu we
współczesnej sztuce jako gatunku cieszącego
się coraz większą popularnością.
Kuratorka: Marta Lisok
Projekt „Rezerwat” dofinansowany ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Lato w mieście 2015
Sztuka (w) edukacji
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.

Do sztuki gotowi
start!
Warsztaty, akcje artystyczne,
performance’y, KONKURS!
Projekt „Do sztuki gotowi start!” powstał
w 2012 roku, by pomóc kulturze i sztuce spotkać się z tymi mieszkańcami Katowic i regionu, którzy nie mieli okazji trafić na nie po
drodze. W czerwcu ruszyła kolejna, czwarta
już edycja projektu organizowanego przez
Galerię Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach. Znów można wziąć udział w niekon-

Masz pomysł na warsztaty, akcję artystyczną, nietypowe działanie w przestrzeni miasta?
Przyślij go do nas. Najlepsza propozycja zostanie zrealizowana, a jej autor nagrodzony.
Propozycje konkursowe prosimy przesyłać
na adres edukacja@bwa.katowice.pl.
Wszystkie działania w ramach projektu
„Do sztuki gotowi start!” są bezpłatne, jednak
wymagane są wcześniejsze zgłoszenia mejlowe lub telefoniczne.
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Śpiewacy operowi w parku
Powstańców Śląskich
w Katowicach

23 sierpnia, godz. 11.30

Przystanek Śniadanie w parku
Powstańców Śląskich
Muzyka powinna zapalać płomień w sercu
mężczyzny i napełniać łzami oczy kobiety
(Ludwig van Beethoven)
W ramach projektu „Do sztuki gotowi
start!” w niedzielne przedpołudnie w pięknych okolicznościach przyrody będziemy
świadkami niecodziennego koncertu w wykonaniu śpiewaków operowych z Opery Śląskiej w Bytomiu. W repertuarze nie zabraknie
perełek muzyki operowej, lekkiej i przyjemnej
operetki oraz szlagierów musicalowych.
Zaśpiewają dla nas: Marta Pagacz-Janik –
sopranistka, Magdalena Okońska – sopranistka, Małgorzata Wierzbicka – sopranistka,
Michał Bagniewski – tenor, Wojciech Paczyński – baryton, Juliusz Krzysteczko – bas.
Wszystkie działania w ramach projektu
są bezpłatne, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Więcej informacji na stronie Galerii
BWA w Katowicach oraz fanpage’u projektu
„Do sztuki gotowi start!”.

Projekt CzujCzuj		
„Bajko-myśli”

15 sierpnia, godz. 10.00

Za pomocą bajek z różnych krajów zebranych przez czujczujową grupę zobaczymy,
jak w Kurdystanie, Rosji czy Mołdawii radzić
sobie ze zmorami z najmłodszych lat, kogo
podziwiać, jak zostać bohaterem. Zaczniemy
od własnej bajkowej mapy świata i własnoręcznie wykonanych, recyklingowych postaci. W świat opowieści przeniesiemy się dzięki
plenerowym przedstawieniom, wykorzystując
otaczające nas miejsca i przedmioty. Sprawdzimy, jak bardzo jesteśmy podobni do postaci z egzotycznych opowieści.
Na koniec stworzymy własną historię
o Tajemniczym Wędrowcu. Zacznie on swoją
podróż na Śląsku i wyruszy dalej, odwiedzając różne zakątki świata, natrafiając na rzeczy

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 2015”

Park im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

W światłach Brodwayu

2 sierpnia, godz. 11.00

Wystąpi trio wokalno-instrumentalne w składzie: Gabriela Machowska-Kopietz – fortepian, Katarzyna Kalisz-Kędziorek – sopran,
Piotr Kędziorek – baryton. W programie arie
operetkowe m.in.: Franza Lehára, Imre Kálmána, Johanna Straussa, Rudolfa Frimla oraz
fragmenty z musicali: „Skrzypek na dachu”,
„Upiór w operze”, „West Side Story” i „My Fair
Lady”.

Świat tanga

9 sierpnia, godz. 11.00
Wystąpi zespół Sentido del Tango w składzie:
Piotr Kopietz – bandoneon, Gabriela Machowska-Kopietz – fortepian, Mateusz Szemraj – gitara. W programie kompozycje m.in.: Astora
Piazzolli, Gerardo Matoso Rodrigueza, Ángela
Villoldo, Jerzego Petersburskiego i Piotra Kopietza.

Miłość w światłach rampy

16 sierpnia, godz. 11.00

Wystąpią Mikołaj Król oraz Anna JakieszBłasiak z zespołem. W programie muzyka filmowa oraz kompozycje m.in.: Andrea Bocellego, Sarah Brightman i Whitney Houston.

Viva la Musica

23 sierpnia, godz. 11.00
Wystąpi zespół Duo Milonga w składzie: Aneta
Janiszewska – harfa, Konrad Salwiński – akordeon.
W programie kompozycje m.in.: Manuela de Falli, Isaaca Albéniza, Carlosa Gardela,
Astora Piazzolli i Jerzego Petersburskiego.

Koncert finałowy

30 sierpnia, godz. 17.00

Wystąpią: Marta Honzatko, Wiktoria Jabłońska,
Magdalena Kostrubiec, Kamil Baron, Krystian
Krewniak, Dariusz Niebudek oraz Paweł Zaufal.
W programie wersja koncertowa musicalu
„Prześliczna wiolonczelistka” z okazji 50-lecia
zespołu Skaldowie.
Wstęp wolny. Informacje: bow@ck.art.pl,
32 609 03 31/32.

KONKURSY
II Międzynarodowy Konkurs
na Kompozycję Jazzową
Centrum Kultury Katowice we współpracy
z Urzędem Miasta Katowice oraz Akademią
Muzyczną im. K. Szymanowskiego – zapraszają do udziału w II edycji Międzynarodowego
Konkursu na Kompozycję Jazzową. Konkurs
jest realizowany w ramach 10. Silesian Jazz
Festival, który odbędzie się w Katowicach
w dniach 23–25 października. Pula nagród
wynosi 5000 euro. Do 21 sierpnia br. organizatorzy czekają na kompozycje nie dłuższe
niż 10 minut, wykorzystujące minimum trzy
instrumenty. Intrygująca jest sama formuła
konkursu: pierwsza selekcja dokonana zostanie na podstawie partytur, a następnie, 25 października, 10 najlepszych utworów zaprezentowanych zostanie w sali koncertowej Akademii
Muzycznej w Katowicach. Swoich faworytów
wybiorą zarówno jurorzy, jak i publiczność.

WYSTAWY
Galerie CKK czynne: środa–niedziela, godz.
15.00–19.00. Wstęp wolny. Jeśli chcesz zobaczyć nasze wystawy w innych terminach,
zapraszamy do Działu Promocji i Marketingu
CKK – pokój 208, II p. (poniedziałek–piątek:
8.00–17.00). Kontakt: grazyna.tereszkiewicz@
ck.art.pl, bow@ck.art.pl, 32 609 03 31/32.

Natalia Wiernik: Thanksgiving

Galeria Pusta, wystawa prezentowana
do 31 sierpnia

Twórcy kultury śląskiej II

do 30 sierpnia, Galeria 5

Krzysztof Miller, Marek Wesołowski

Dorota Wróbel: Jutro będzie
futro

do 30 sierpnia, Galeria Pojedyncza

Dorota Wróbel to studentka trzeciego roku Grafiki Warsztatowej na Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach. W swoich pracach zajmuje
się przedstawianiem świata rzeczywistego
za pomocą różnych środków wyrazu. Wykorzystuje kolaż, kaszerunek, fotografię i formy
przestrzenne.

DLA DZIECI
Miasto – przestrzeń dla sztuki

3–7 sierpnia, godz. 11.00

Pokój Sztuki Dziecka
Dla naszych oczu – warsztaty ekologiczne dla
dzieci/VOL II
Po raz kolejny zapraszamy do wspólnej zabawy
dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Podczas zabaw
warsztatowych prowadzące wyjaśnią dzieciom
zasady proekologicznego podejścia do życia i
świata i zachęcą do ich stosowania.
Patronat Prezydenta Miasta Katowice Marcina
Krupy.
Dofinansowano ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach Programu KulturaInterwencje 2015.

16

|

MIASTO

Wystawy |

Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona,
obowiązuje kolejność zgłoszeń: barbara.
kucia@ck.art.pl, tel. 32/609 03 00.

Współorganizatorzy: Zakład Zieleni Miejskiej
w Katowicach, Ośrodek Działań Ekologicznych ŹRÓDŁA, MDK „Koszutka”. Partner:
Galeria EL.

WAKACYJNA MUZYCZNA
SCENA EDUKACYJNA
Muzyka jest wszędzie! Letnie
warsztaty dla dzieci i młodzieży

20–21 oraz 24–28 sierpnia

Zdzisław Smucerowicz postawił sobie za punkt
honoru przekonać wszystkich niedowiarków,
że muzyka jest wszędzie, nawet tam, gdzie się
jej najmniej spodziewamy.
Grupy zorganizowane zapraszamy w godz.
10.00–13.00, dzieci w wieku 5–9 lat w godz.
13.00–14.00, a młodzież (10–16 lat) w godz.
14.00–15.00.
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy. Ilość
miejsc ograniczona. Zgłoszenia: bow@
ck.art.pl, tel. 32 609 03 31/32.

Mietek i Zaczarowana
królewna

1 sierpnia, godz. 11.00, Sala Grudniowa
Spotkanie romantyczne z przedrostkiem NEO.
Gość: Ewelina Sobczyk – sopran.

Józef i cudowny płaszcz snów
w technikolorze

8 sierpnia, godz. 11.00, Sala Grudniowa
Gość: Dominika Farbaniec – sopran.

Skandynawskie brzmienia
wiolonczeli

22 sierpnia, godz. 11.00, Sala Grudniowa
Gość: Piotr Gach – wiolonczela.

Trzeci wielki na B.

29 sierpnia, godz. 11.00, Sala Grudniowa
Gość: Aleksandra Badura – altówka.

Konkurs plastyczny
pt. „Malowanie muzyki”
W tym roku wszystkie dzieci wraz z opiekunami
zapraszamy do udziału w muzycznym konkursie plastycznym. Co tydzień, na zakończenie

|

www.katowice.eu

MATINÉE, zadajemy plastyczną „pracę domową” nawiązującą do tematu spotkania. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu
dostępne na www.ck.art.pl. Dofinansowano
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Ściana Sztuki Dziecka

Wernisaż: 2 sierpnia, godz. 16.00, wystawa
prezentowana do 31 września
Po raz dziewiąty tuż po zakończeniu spektaklu
w ramach Grządki Teatralnej odbędzie się wernisaż wystawy sztuki dziecięcej. Dzieci będą
miały okazję zobaczyć efekty warsztatów letnich.
Dofinansowano ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Patronat Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukacji przez Sztukę INSEA.

CENTRUM
NA MARIACKIEJ
Tymczasowy niezależny salon Centrum Kultury Katowice na ul. Mariackiej 10 czynny: wtorek–niedziela: 14.00–21.00. Na wszystkie wydarzenia organizowane w tym miejscu wstęp
wolny. CnM to przestrzeń aktywności twórczej,
to koncerty, warsztaty, wystawy i spotkania, to
miejsce dla Ciebie! Zgłoś się do nas! Działamy
do końca września. Nie czekaj! Zgłoś się już
dziś! Kontakt: dawid.tuziak@ck.art.pl, bow@
ck.art.pl, tel. 32 609 03 18 31/32.

Gdyński modernizm
w obiektywie

Otwarcie: od 4 sierpnia, godz. 19.00,
czynne do 20 sierpnia
„Gdyński modernizm w obiektywie” to nazwa
konkursu fotograficznego organizowanego
co roku w ramach Weekendu Architektury
w Gdyni, którego ideą jest zwrócenie uwagi
na wciąż mało poznaną architekturę modernizmu w Polsce. Gdyński Szlak Modernizmu to
obecnie kilka tras oraz około 100 opisanych
budynków prezentujących modernistyczne
założenia zarówno na poziomie architektury,
jak i urbanistyki czy wyposażenia wnętrz.
Współorganizator: Agencja Rozwoju Gdyni

ca na celu przedstawienie autorskiej wizji muzyki jazzowej perkusisty i lidera zespołu.

Warsztaty „Polemizuj
z kulturą: dziennikarstwo”

13 sierpnia, godz. 17.00

Podczas pierwszej części warsztatów poznasz
teoretyczną wiedzę na temat kunsztu dziennikarskiego. Druga część zostanie poświęcona
zadaniom praktycznym w grupach.
Ilość miejsc ograniczona. Zapisy trwają
do 3 sierpnia pod adresem mejlowym:
media@polemizuj.com.

Medytacja na okrągło

1 sierpnia, godz. 18.00

Pani Agnieszka Czarska pokazuje, jak w prosty, ale praktyczny sposób uspokoić własny
umysł.

Beatbox Yeah!

6 sierpnia, godz. 18.00
Kick, High head, Scratch i wiele innych technik, tych podstawowych i zaawansowanych,
pokaże nam Milan Serwański ps. Linku w tym
sezonie CnM. W kole, podając sobie po kolei
mikrofon, wszyscy będą mogli spróbować
swoich sił w tworzeniu dźwięków perkusji za
pomocą narządów mowy.

Poznaj swój głos

4, 11, 18, 25 sierpnia, godz. 18.00–19.00
oraz 19.00–20.00
W ramach naszych warsztatów uczestnicy
zapoznają się z technikami emisji głosu oraz
będą mogli spróbować swoich sił w większym
gronie pod okiem Anety Woszczyńskiej.

Zumbamaniaaa!

5, 12, 19, 26 sierpnia, godz. 18.00–19.00
Pod okiem instruktorki Darii Tomik w prosty
i przyjemny sposób poznamy poznamy tajniki
zumby.
Informacje: dawid.tuziak@ck.art.pl,
bow@ck.art.pl, tel. 32 609 03 18/31/32.

Maciek Wojcieszuk Quintet

8 sierpnia, godz. 19.00

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

Apel o upamiętnienie 71.
rocznicy wybuchu powstania
warszawskiego – 1 sierpnia
2015 roku
1 sierpnia 1944 r. o godzinie 17.00 wybuchło
powstanie warszawskie. Decyzję o wybuchu
podjął dowódca AK gen. Tadeusz Komorowski
„Bór” wraz z delegatem rządu na kraj Janem
Stanisławem Jankowskim. W obliczu zbliżających się do miasta wojsk sowieckich przywódcy podziemnej Polski zamierzali wyzwolić
stolicę własnymi siłami i wystąpić w roli prawowitych gospodarzy, by ocalić niepodległość
kraju przed imperialnymi zamiarami Stalina.
Do powstania warszawskiego przystąpiło 32,5
tys. żołnierzy AK w mieście i 4 tys. w podmiejskim obwodzie oraz ponad 1 tys. żołnierzy z innych formacji zbrojnych. Całością sił dowodził
komendant stołecznego okręgu AK płk Antoni
Chruściel „Monter”. Pomimo przytłaczającej
przewagi Niemców w uzbrojeniu powstańcy
toczyli bohaterski bój o stolicę przez 63 dni.
Po wybuchu powstania warszawskiego Stalin
wstrzymał natarcie swych wojsk, pozostawiając Niemcom wolną rękę w zdławieniu oporu
powstańczej Warszawy. Chciał w ten sposób
wyeliminować przywódców polskiego podziemia i oddziały wierne Rządowi RP w Londynie, by w przyszłości móc w Warszawie bez
przeszkód usadowić utworzony przez siebie
komunistyczny „rząd polski”. 2 października
1944 r. powstanie warszawskie zakończyło się
kapitulacją. W wyniku walk zginęło lub zaginęło 16–18 tys. powstańców. Śmierć poniosło
także ok. 180 tys. mieszkańców miasta w wyniku bombardowań, pożarów oraz masowych
mordów. Z rozkazu Hitlera Warszawa została
zburzona. Niemcy zniszczyli 80% wszystkich
budynków w mieście. Rozpoczęła się gehenna
mieszkańców. Spośród ok. 500 tys. ludzi wypędzonych z ruin Warszawy ok. 150 tys. trafiło
do niemieckich obozów koncentracyjnych lub
zostało deportowanych w głąb Niemiec.

Maciek Wojcieszuk Quintet to inicjatywa mają-

Kino |
Filmowe wakacje
Baranek Shaun

(reż. M. Burton, R. Starzack, Francja,
Wielka Brytania, 85 min)
13 sierpnia, godz. 11.00

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

Bilety: 10 zł (dzieci), 12 zł (dorośli)

Ups! Arka odpłynęła

(reż. T. Genkel, Belgia, Irlandia,
Luksemburg, Niemcy, 2015, 85 min)
20 sierpnia, godz. 11.00
Bilety: 10 zł (dzieci), 12 zł (dorośli)

Sekrety morza

(reż. T. Moore, Dania, Irlandia, 2014, 93 min)
27 sierpnia, godz 11.00
Bilety: 10 zł (dzieci), 12 zł (dorośli)

Filmowy Klub Seniora
Wiek Adaline

(reż. L.T. Krieger, USA, 2015, 110 min)
16 sierpnia, godz. 15.00
Urodzona na początku XX wieku piękna Adaline
jako dwudziestolatka ulega wypadkowi, na skutek którego przestaje się starzeć. To co, wydaje
się spełnieniem marzeń o nieśmiertelności,
z czasem przynosi dramatyczne konsekwencje.

www.katowice.eu
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Bilety: 6 zł (seniorzy), 12 zł (ulgowe),
14 zł (normalne)

Rozumiemy się bez słów

Centrum Sztuki
Filmowej

(reż. E. Lartigau, Francja, 2014, 100 min)
30 sierpnia, godz. 15.00
Państwo Belierowie to urocza rodzina. Dobrzy
sąsiedzi, kochający rodzice. Może czasem zbyt
impulsywni, nadmiernie namiętni. I jeszcze jedno: są niesłyszący. Tylko ich córka, nastoletnia
Paula urodziła się bez tej niepełnosprawności.
Stała się więc ich naturalnym łącznikiem ze
światem dźwięków.
Bilety: 6 zł (seniorzy), 12 zł (ulgowe),
14 zł (normalne)

Kobiety Oblegają
Kino
Nieracjonalny mężczyzna

(reż. W. Allen, USA, 2015, 96 min)
27 sierpnia, godz. 19.00

Fabuła „Irrational Man” tradycyjnie pozostaje
owiana tajemnicą, wiadomo jednak, że skupia
się na historii profesora filozofii z Rhode Island,
którego życie staje na głowie, gdy ten zaczyna
spotykać się z jedną ze swoich studentek.
Bilety: 10 zł (panie), 14 zł (panowie
ulgowe), 16 zł (panowie normalne)

E-SPORT
Relacja na żywo z finałów
Mistrzostw Świata COUNTER
STRIKE: Global Offensive
w Kolonii

23 sierpnia, godz. 19.00

Wszystkich fanów gier komputerowych,
a szczególnie miłośników e-sportu i Counter
Strike’a zapraszamy na bezpośrednią transmisję finałów Mistrzostw Świata ESL One, które
odbędą się w Kolonii, w hali LANXESS ARENA,
z udziałem 15 tys. widzów.
Transmisja kinowa będzie również wzbogacona o dodatkowe atrakcje: komentarz Soe
Gschwind-Penski (Soembie), wywiady z graczami oraz materiały z back-stage’u.
Transmisja w języku angielskim.
Bilety w cenie 25 zł (normalny), 20 zł
(ulgowy – dla uczniów i studentów).

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

KinoLato – nadrabianie
filmowych zaległości w kinie
Kosmos

Klub Filmowy Ambasada

18 sierpnia, godz. 18.30

Kika (reż. Pedro Almodóvar, Francja/Hiszpania 1993, 114 min)
Film jednego z najsłynniejszych hiszpańskich
reżyserów, komediodramat z nutą erotyzmu.
Pokazy Klubu Filmowego Ambasada poprzedza
pokaz filmu krótkometrażowego oraz prelekcja
filmoznawcy.
Bilety: 10 zł normalny, 8 zł ulgowy

National Theatre Live –
retransmisja spektaklu – „Widok
z mostu” (A. Miller)

6 sierpnia–3 września

27 sierpnia, 19.00

Jeżeli przegapiliście wyczekiwane tytuły lub
chcecie sobie przypomnieć ulubione filmy minionego sezonu, kino Kosmos latem wychodzi
wam naprzeciw. W sierpniu proponujemy 9 tytułów, które już raz zachwyciły polską widownię, a my jesteśmy pewni, że mogą to zrobić
ponownie.
Na seanse zapraszamy w specjalnej, wakacyjnej cenie 10 złotych. Seanse odbywać się
będą 7 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych i wieczornych w przytulnej atmosferze na sali „Solaris”.

Przedstawienie z polskimi napisami.
Reżyseria: Ivo van Hove, 115 min

31 lipca do 6 sierpnia – Samba (reż. Olivier
Nakache, Eric Toledano, Francja 2014, 120
min)
31 lipca do 6 sierpnia – 20 000 dni na Ziemi (reż. Jane Pollard, Iain Forsyth, W. Brytania
2014, 97 min)
7 do 13 sierpnia – Hardkor Disco (reż.
Krzysztof Skonieczny, Polska 2014, 87 min)
8 do 12 sierpnia – Perwersyjny przewodnik
po ideologiach (reż. Sophie Fiennes, Irlandia/W.Brytania 2012, 134 min)
14 do 20 sierpnia – Dumni i wściekli (reż.
Matthew Warchus, W. Brytania/Francja 2014,
120 min)
15 do 20 sierpnia – Sen o Warszawie (reż.
Krzysztof Magowski, Polska 2014, 104 min)
21 do 27 sierpnia – Party Girl (reż. Marie
Amachoukeli-Barsacq, Claire Burger, Samuel
Theis, Francja 2014, 96 min)
21 do 27 sierpnia – Blue Ruin (reż. Jeremy
Saulnier, USA/Francja 2013, 92 min)
28 sierpnia do 3 września – Tylko kochankowie przeżyją (reż. Jim Jarmusch, Francja/
Niemcy/USA/W. Brytania/Cypr 2013, 122 min)

Bilety: 32 zł normalny, 28 zł ulgowy; 24 zł
grupowy (dla 10 osób)

Operowe lato – retransmisja
z Metropolitan Opera w Nowym
Jorku				
„Wesoła wdówka” (Lehár)

29 sierpnia, godz. 19.00

Dyrygent: Sir Andrew Davis
Reżyseria: Susan Stroman
Producent: Metropolitan Opera
Czas trwania: 152 min
Bilety: 35 zł normalny, 30 zł ulgowy

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

od 31 lipca
Przełamując falę (reż. Lars von Trier, 1996,
159 min). Sparaliżowany Jan zwalnia swoją
żonę Bess z przysięgi wierności i chce, by ta
kochała się z innymi mężczyznami. Kobieta
spełnia jego prośbę.

PREMIERY
od 7 sierpnia
Amy (reż. Asif Kapadia, Wielka Brytania

|
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Galeria Ateneum,
ul. 3 Maja 25
Afrykańska przygoda

27 sierpnia, godz. 17.00
29 sierpnia, godz. 11.30

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

Podcienia Centrum
Kultury Katowice im.
Krystyny Bochenek,
pl. Sejmu Śląskiego 2
Amelka, Bóbr i Król na dachu

16 sierpnia, godz. 15.00

(W ramach Letniego Ogrodu Teatralnego)
Dyrekcja teatru zastrzega sobie prawo
zmian w repertuarze.

2015, 127 min). Prawdziwa historia gwiazdy
muzyki Amy Winehouse, która zmarła w wieku
27 lat.
Eskorta (reż. Tommy Lee Jones, Francja/
USa 2014, 122 min). Historia nietypowej pary,
która ma za zadanie przewieźć trzy niepoczytalne kobiety ze stanu Nebraska do Iowa.
Gołąb przysiadł na gałęzi i rozmyśla o istnieniu (reż. Roy Andersson, 2014, 101 min).
Dwaj obwoźni handlarze spotkają na swojej
drodze różne postacie.
Reality (reż. Quentin Dupieux, Francja 2014,
95 min). Jason, spokojny kamerzysta, marzy
o wyreżyserowaniu swojego pierwszego filmu
- horroru. Bob Marshal, zamożny producent,
zgadza się sfinansować to dzieło pod jednym
warunkiem: Jason w ciągu 48 godzin odnajdzie najdoskonalszy krzyk w historii filmu.
W czasie poszukiwań Jason zaczyna się gubić
w koszmarach.

od 14 sierpnia
Nieracjonalny mężczyzna (reż. Woody Allen,
USA 2015, 96 min). Kolejny film Woody'ego
Allena. W głównych rolach: Jamie Blackley, Joaquin Phoenix, Parker Posey i Emma Stone.
O dziewczynie, która wraca nocą sama do
domu (reż. Ana Lily Amirpour, USA 2014, 104
min). W irańskim miasteczku Bad City, pełnym
przestępczości i prostytucji, mieszkańcy są
prześladowani przez samotnego wampira.

Od 21 sierpnia
Anioł (reż. Amin Dora, Liban 2013, 95 min).
Leba, nauczyciel muzyki, z żoną Larą i dwiema córkami mieszka w małym libańskim miasteczku, w którym wszyscy wiedzą wszystko
o innych. Kiedy Lara ma urodzić upragnionego
syna, cieszą się wszyscy. Jednak Ghadi ma zespół Downa, a kiedy podrasta, zakłóca spokój
okolicy swoimi śpiewami i wrzaskami. Rada
mieszkańców postanawia nakazać rodzicom
oddanie syna do zakładu specjalnego.

od 28 sierpnia
Love (reż. Gaspar Noe, Francja/Belgia)
Szkolna imprezka (reż. Bora Dagtekin, Niemcy 2013, 119 min). W filmie główny bohater
– Zeki Müller właśnie wyszedł z więzienia, i postanawia odzyskać schowany łup z napadu.
Tak się składa, że on znajduje się pod budynkiem gimnazjum. Żeby ułatwić sobie zadanie,
Zeki zatrudnia się w szkole jako nauczyciel.

18

|

MIASTO

Muzyka |

ul. Sokolska 2
tel. 32 258 62 61
e-mail: sekretariat@filharmonia-slaska.eu
www.filharmonia-slaska.eu

Recital organowo-wokalny

16 sierpnia, godz. 17.00, Sala koncertowa
im. Karola Stryji
Magdalena Witczak – sopran
Hanna Dys – organy
Program: Marian Sawa – Bogurodzica; Jan Maklakiewicz – Ave Maria; Prosper Guidi – Maria
Mater Gratiae; Pietro Mascagni – Ave Maria; Fritz
Lubrich jun – Toteninsel oraz Heiliger Hain z cyklu
Drei romantische Tonstuecke nach drei Bildern von
Arnold Boecklin op. 37 nr 3 i 2; Luigi Cherubini –
Ave Maria; Wolfgang Amadeusz Mozart – Alleluja
z motetu Exultate, jubilate; Francesco Durante –
Vergin, tutto amor; Johann Sebastian Bach – Piece
d'orgue BWV 572; Georg Fridrich Haendel – O Had
I Jubal’s Lyre – Joshua; Georg Boehm – chorał Vater unser im Himmelreich; Giuseppe Verdi – Ave
Maria z opery Otello; Aloys Claussmann – Toccata in a; Michał Lorenc – Ave Maria

Dźwiękowy Domek Emocji –
warsztaty muzyczne dla dzieci

18, 20, 25, 27, 30 sierpnia, godz. 9.30 (dla
dzieci w wieku przedszkolnym) i 12.00 (dla
dzieci w wieku wczesnoszkolnym)
Alina Adamczyk – arteterapeutka, koordynatorka i
prowadząca zabawy muzyczno-plastyczne,
Agnieszka Kasperczyk – pianistka, muzykoterapeutka
Gość specjalny – postać z bajki
18 sierpnia – Kraina Presto i Kraina Adagio
(szybka i wolna)
Emocje: złość, gniew, zdenerwowanie, cierpliwość, rozbawienie.
20 sierpnia – Krainy Molowa i Durowa
(smutna i wesoła); Miasteczko Chochlikowych
Śmieszków;

|
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Emocje: smutek, samotność, zmar twienie,
niepokój, radość, zachwyt, przyjaźń.
25 sierpnia – Krainy Wysokich i Niskich
Dźwięków – Klucz wiolinowy i basowy
Emocje: kłótliwość, ciekawość, strach, radość,
zarozumiałość, skrucha, zadowolenie, wstyd.
27 sierpnia – Kraina Forte i Kraina Piano
(głośna i cicha)
Emocje: strach, niepokój, obawa, lęk, zadowolenie, spokój, przyjemność.
30 sierpnia – Podsumowanie spotkań.

Koncert dla dzieci

23 sierpnia, godz. 11.00
Sala koncertowa im. Karola Stryji
Śląska Orkiestra Kameralna
Robert Kabara – dyrygent
Mateusz Znaniecki – recytator
Program: Sergiej Prokofiew – Piotruś i wilk,
Joseph Haydn – Symfonia dziecięca C-dur
Hob. II:47C

Muzyka sakralna

29 sierpnia, godz. 19.30
Kościół pw. św. Ludwika Króla
i Wniebowzięcia NMP, Katowice-Panewniki
Chór Filharmonii Śląskiej
Jarosław Wolanin – dyrygent
Karina Paszek – słowo
Program: Felix Mendelssohn-Bartholdy – Jauchzet
dem Herrn; Anton Bruckner – Os justi; Darius Milhaud – Laudate Dominum; N. Vasallo – Judicabo Te

Muzyka filmowa – Nino Rota

30 sierpnia, godz. 17.00
Sala koncertowa im. Karola Stryji
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Jan Walczyński – dyrygent
Wiesław Kupczak – recytator
Program: Nino Rota – muzyka z filmów: „8 i 1/2”
(reż. Federico Fellini); „La Strada” (reż. Federico
Fellini); „Ojciec chrzestny” (reż. Francis Ford Copolla); „Amarcord” (reż. Federico Fellini); „Biały
Szejk” (reż. Federico Fellini); „Miasto kobiet” (reż.
Federico Fellini); „Romeo i Julia” (reż. Franco Zefirelli); „Rzym” (reż. Federico Fellini)

ul. 3 Maja 31a
tel. 32 258 90 49
e-mail: ipium@silesia.art.pl
www.silesia.art.pl

XI Ogólnopolski Festiwal
Promocyjny Sierpień Talentów

Inauguracja – 20 sierpnia, godz. 17.00
Biblioteka Śląska, sala Parnassos, pl. Rady
Europy 1
Laureaci I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego
im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Marcela Wierzbicka – sopran, Magdalena Pluta – mezzosopran,
Łukasz Skrobek – baryton, Marcin Mogiła – fortepian, Ewa Kafel – słowo.
Program: Pieśni, arie i duety z twórczości m.in.
G. Pucciniego, G. Donizettiego, W.A. Mozarta,
J. Offenbacha

Fantazja na 4 skrzypiec

23 sierpnia, godz. 17.00
Koszutka, Miejski Dom Kultury „Koszutka”,
ul. Grażyńskiego 47a
Kwartet skrzypcowy „NAVIS”
Anna Muzyk, Grzegorz Warzecha, Weronika Pucka, Anita Koźlak, Wiesława Sczendzina – słowo
Program: Kompozycje i opracowania na kwartet skrzypcowy G. Bacewicz, N. Paganiniego,
F. Schuberta, W. Lutosławskiego, E. Fabiańskiej-Jedlińskiej.

Muzyczne dedykacje
naszemu Miastu
Muzyka w kościołach Katowic
22 sierpnia, godz. 19.30
bazylika oo. Franciszkanów, ul. Panewnicka 76
Chór Kameralny „VOSKRESINNIA” (Ivano-Frankiwsk).
Dyr. Włodzimierz Rudnicki, Alicja Przytuła – słowo

Program: Chóralne utwory kompozytorów ukraińskich.
23 sierpnia, godz. 18.00, Dąbrówka Mała –
Kościół pw. św. Antoniego, al. Niepodległości 4
Justyna Kopiszka – alt, Bartłomiej Barwinek – organy, Aleksandra Rudzka – słowo.
Program: Utwory wokalne i na organy J.S. Bacha,
G. Verdiego, G.P. Pergolesiego, F. Mendelssohna.
30 sierpnia, godz. 18.00
kościół pw. Opatrzności Bożej, ul. 1 Maja 52
Katarzyna Ćwiek – mezzosopran, Tomasz Soczek
– organy, Małgorzata Jeruzal – słowo
Program: Utwory wokalne i na organy J.S. Bacha,
G.P. Pergolesiego, N. de Griny.

Uczestnicy XVII
Międzynarodowego
Konkursu
Pianistycznego im.
Fryderyka Chopina
w Warszawie
27 sierpnia, godz. 18.00
Muzeum Archidiecezjalne, ul. Wita Stwosza 16
Miyako Arishima (Japonia) – fortepian, Rafał
Błaszczyk – fortepian, Alicja Kotyl – słowo.
Program: Kompozycje Fryderyka Chopina.
28 sierpnia, godz. 17.00
Biblioteka Śląska, sala Parnassos
Tymoteusz Bies – fortepian, Łukasz Mikołajczyk –
fortepian, Agata Szczyrba – słowo.
Program: Kompozycje Fryderyka Chopina.
29 sierpnia, godz. 18.00
Muzeum Archidiecezjalne
Krzysztof Książek – fortepian, Szymon Nehring –
fortepian, Magdalena Makaruk – słowo.
Program: Kompozycje Fryderyka Chopina.
31 sierpnia, godz. 17.00
Biblioteka Śląska, sala Parnassos
Łukasz Krupiński – fortepian, Andrzej Wierciński
– fortepian, Adam Rozlach – słowo.
Program: Kompozycje Fryderyka Chopina.
Na koncerty wstęp wolny z wyjątkiem
sali kameralnej NOSPR (bilety 1 zł) Pełny
kalendarz koncertów dostępny w biurze
Silesii i na www.silesia.art.pl

Biblioteki |

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

Lato z książką 2015
Lecimy Bibliolotem tropem
Tytusa de Zoo
Miejska Biblioteka Publiczna jak co roku organizuje akcję „Lato z Książką” dla dzieci, które spędzają
wakacje w Katowicach. Tegoroczna edycja reali-

zowana pod hasłem: „Lecimy Bibliolotem tropem
Tytusa de Zoo” będzie dedykowana komiksowi
i kulturze obrazkowej.
Uczestnicy akcji odwiedzą m.in. Szyb Wilson
i Art Naif Festiwal, BWA, Muzeum Śląskie, Muzeum Historii Katowic.
Bezpłatne zajęcia będą organizowane przez całe
wakacje, od wtorku do czwartku, w godz. 11.00-14.00.

Zapraszamy do Filii
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Katowicach
Filia nr 3, ul. Gliwicka 93
Filia nr 6, ul. Bytomska 8a
Filia nr 10, ul. Radockiego 70a
Filia nr 12, ul. Witosa 18b
Filia nr 14, ul. Piastów 20

Filia nr 16, ul., Wajdy 21
Filia nr 17, ul. Krzyżowa 1 (w drugiej połowie miesiąca)
Filia nr 19, ul. Obrońców Westerplatte 10
Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21b
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 38 (szpitalna), ul. Medyków 16 – zajęcia zamknięte.
W pozostałych filiach zajęcia będą organizowane doraźnie dla zainteresowanych (wyjścia
do instytucji kultury, zajęcia w bibliotece).

Organizator nie zapewnia biletów komunikacji miejskiej oraz biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Na zajęcia obowiązują zapisy
oraz pisemna zgoda rodziców.
Szczegółowy harmonogram wydarzeń
oraz lista filii biorących udział w akcji „Lato z
Książką” zostaną wkrótce zamieszczone na
stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach: www.mbp.katowice.pl
oraz na profilu Biblioteki na Facebooku: www.
facebook.com/MBPKatowice.
Zapraszamy wszystkie dzieciaki do wspólnego
spędzania „Lata z Książką”!

Jestem obok

1–31 sierpnia

Wystawa prac plastycznych uczniów Zespołu
Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach.
Filia nr 30, ul. Rybnicka 11, Śródmieście

www.katowice.eu
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Biblioteka
Śląska

pl. Rady Europy 1
tel. 32 20 83 740
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl
Uprzejmie informujemy, że od 1 do 31 sierpnia
biblioteka będzie nieczynna dla czytelników.
Potwierdzanie kart obiegowych oraz zwroty
wypożyczonych książek będą realizowane od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00 –
wejście od ul. Damrota. Jednocześnie informujemy, iż agendy w budynku przy ul. Ligonia 7
będą czynne w okresie wakacji tak jak dotychczas, tj. od poniedziałku do piątku w godz.
8.00–18.00. Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej 12 będzie czynny od
poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00.

Inauguracja XI
Ogólnopolskiego Festiwalu
Promocyjnego „Sierpień
talentów”

20 sierpnia, godz. 17.00 (sala Parnassos),
plac Rady Europy 1

|

informator

Wystąpią laureaci I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Jana Kiepury w Sosnowcu: Marcela Wierzbicka – sopran, Magdalena
Pluta – mezzosopran, Łukasz Skrobek – baryton, Marcin Mogiła – fortepian. Słowo: Ewa
Kafel. W programie m.in.: utwory Giacoma
Pucciniego, Wolfganga Amadeusza Mozarta
i Jacques’a Offenbacha. Organizatorzy: IPiUM
Silesia i Biblioteka Śląska.

„Przed wielkim konkursem”
Wystąpią uczestnicy XVII Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie:
28 sierpnia, godz. 17.00 (sala Parnassos),
plac Rady Europy 1
Tymoteusz Bies i Łukasz Mikołajczyk. Słowo:
Agata Szczyrba. Organizatorzy: IPiUM Silesia
i Biblioteka Śląska.
31 sierpnia, godz. 17.00 (sala Parnassos)
Łukasz Krupiński i Andrzej Wierciński. Słowo:
Adam Rozlach. Organizatorzy: IPiUM Silesia
i Biblioteka Śląska.

Mapa Świata – warsztaty
letnie dla dzieci

3–7 sierpnia, Dom Oświatowy Biblioteki
Śląskiej, ul. Francuska 12

cji jego dzieł. Seria powieści o przygodach
Tomka Wilmowskiego i pamiątki znajdujące
się w gabinecie staną się punktem wyjścia
do własnych poszukiwań literacko-antropologicznych uczestników letnich zajęć. Każdy
warsztat nawiązywać będzie do innego rejonu
świata, w którym swoje przygody przeżywał
Tomek Wilmowski – Australia, Afryka (Kenia,
Egipt), Europa Wschodnia i Azja (Rosja, Chiny, Indie, Tybet), Ameryka Południowa (Brazylia) oraz Nowa Gwinea. Głównym motywem
spotkań będzie wybrana pamiątka z danej krainy geograficznej, a elementem przewodnim
wszystkich warsztatów będzie tytułowa Mapa
Świata – instalacja przedstawiająca zarys
mapy geograficznej świata, którą uczestnicy
wypełnią własnymi komentarzami, symbolami i pracami wykonanymi podczas zajęć.
Uzupełnieniem oferty będą oprowadzenia po
Gabinecie pisarza oraz wycieczki po Katowicach, w ramach których uczestnicy odwiedzą
miejsca związane z podróżami. Warsztaty adresowane do dzieci i młodzieży do 15. roku
życia. Prosimy o zgłoszenia: domoswiatowy@
bs.katowice.pl lub telefonicznie: 32 255 43 21

Cameralis Silesiae Superioris, stała się inspiracją dla projektu „Badania nad zwiększeniem
kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do
odbioru sztuki najnowszej wraz z kompleksowym kształceniem kadr animatorów kultury”.
Prace Urszuli Broll, Andrzeja Urbanowicza,
Natalii Bażowskiej, Sławomira Elsnera, Marka
Kusia, Andrzeja Tobisa, Jacka Rykały i Ireneusza Walczaka (prezentowane w duetach)
stały się przedmiotem badania zarówno narzędzi do odbioru sztuki, jak i własnych przestrzeni intymnego kontaktu młodzieży ze sztuką. Jednocześnie wystawy te są dostępne dla
szerokiej publiczności. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Kurator wystawy: Marek Zieliński, kurator
ze strony Biblioteki Śląskiej: Ewa Kokot.
Partnerzy projektu: Instytucja Kultury
Ars Cameralis Silesiae Superioris, Akademia
Sztuk Pięknych w Katowicach, Regionalny
Ośrodek Kultury w Katowicach, Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA.
Kontakt: domoswiatowy@bs.katowice.pl.

Wystawa prac Urszuli Broll
i Andrzeja Urbanowicza w
Galerii Intymnej

Warsztaty nawiązywać będą do Gabinetu
Alfreda Szklarskiego, mieszczącego się w
budynku Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej 12, do twórczości pisarza oraz recep-

5 sierpnia do 30 września, Dom Oświatowy
Biblioteki Śląskiej, ul. Francuska 12

pa zaawansowana – 17–21 sierpnia, 		
godz. 19.00-20.15, 95 zł od osoby.

Koncerty festiwalowe wraz z pożegnaniem lata
w dniach 29 i 30 sierpnia br. odbędą się o godz.
19.00 w Sali Teatralnej.
Na scenie m.in. Soul Hunters Gospel Choir,
zespół Albo i Nie, Gwiazdy Festiwalu i zaproszeni
goście!

Jubileuszowa wystawa „Per Ars ad Astra”,
organizowana przez Instytucję Kultury Ars

MDK |

Warsztaty prowadzą Katarzyna i Henryk kosubkowie.
Zapisy i informacje: 508 652 777 lub
kosubek@wp.pl, www.facebook.com/
tanieckosubek

UWAGA: rekrutacja uzupełniająca do pracowni
Pałacu Młodzieży od 24 sierpnia

II Festiwal Piosenki Osób
Niepełnosprawnych „MocArt"

ul. Mikołowska 26
tel. 32 251 85 93
e-mail: pm@pm.katowice.pl
www.pm.katowice.pl

Letnie warsztaty tańca

Sala marmurowa (II p.)

taniec towarzyski (ekspres taneczny dla
początkujących) – 3–7 sierpnia, godz. 17.4519.00, 85 zł od osoby za 5 dni
tango argentino
grupa początkująca – 3–7 sierpnia, godz. 20.1521.30, 85 zł od osoby,
grupa zaawansowana – 3–7 sierpnia,
godz. 19.00-20.15, 95 zł od osoby
taniec towarzyski (ekspres taneczny od podstaw) – 17–21 sierpnia, godz. 17.45–19.00
lub 20.15-21.30, 85 zł od osoby za 5 dni, gru-

Wszelkich informacji dotyczących festiwalu
udziela od poniedziałku do piątku w godzinach
16.00–20.00: Katarzyna Piasecka – tel. kom.
505 177 97, Karolina Botor – tel. kom. 604 073
138.
Zapraszamy na strony: www.facebook.com/festiwalmocart, festiwalpiosenkimocart.pl.tl.

23-31 sierpnia

Festiwal obejmuje tygodniowe warsztaty muzyczne adresowane do osób niepełnosprawnych w połączeniu z Konkursem Piosenki i Galą
Festiwalową. Głównym celem projektu jest
zintegrowanie osób niepełnosprawnych uzdolnionych muzycznie, uwrażliwienie na sztukę
oraz rozbudzenie pasji i chęci działania na niwie
artystycznej. Uczestnicy są kwalifikowani w kategorii wiekowej od 18 lat. Festiwal zakończy
się Galą Festiwalową z udziałem zaproszonej
gwiazdy, wręczeniem nagród i dyplomów laureatom przedsięwzięcia.
Festiwal organizowany jest przez Stowarzyszenie „Power Of Soul”. Będzie to niezwykłe
wydarzenie pełne muzyki i śpiewu, w którym
wezmą udział uzdolnione osoby niepełnosprawne z całego kraju.

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. TYSIĄCLECIA 5
Warsztaty taneczno-wokalne
w Darłówku dla młodszych grup
tanecznych
ZPiT „Tysiąclatki”, 8–21 sierpnia
Warsztaty tańca współczesnego, pantomimy
i elementów gry aktorskiej dla średniej grupy
ZPiT „Tysiąclatki”, 26–28 sierpnia		
				

UL. GLIWICKA 214
Zapraszamy na basen odkryty w słoneczne dni.
Basen przy ul. Gliwickiej 214 będzie czynny w godzinach 10.00–18.00, wstęp jest bezpłatny. Nad
bezpieczeństwem korzystających z kąpieli czuwają
ratownicy oraz kierownik basenu.
Trwa sezon w kompleksie wielofunkcyjnych
boisk sportowych „Moje boisko Orlik”. W wakacyjny czas to wymarzone miejsce spotkań, zabawy
i aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.
Można wziąć udział w zajęciach sportowych pod
okiem doświadczonego animatora sportu albo zarezerwować boisko, by zagrać w piłkę z przyjaciółmi.
Trwa II etap rekrutacji do kół i zespołów MDK na
rok szkolny 2015/2016. Wzór deklaracji do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej
placówki w zakładce: harmonogram. Składanie
dokumentów, weryfikacja wniosków do 15 września.
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MDK „Koszutka”

Jan Stokłosa – „The Prayer”
Ewa Fabiańska-Jelińska – prawykonanie, utwór
w trakcie przygotowania
Charles Dankla – „Le Carnaval de Venice” op. 119

MDK „Szopienice
– Giszowiec”

Jarmark Garażowy dla dużych
i małych

13 sierpnia, 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.

Wstęp wolny

Wstęp wolny

ul. Grażyńskiego 47, ul. Krzyżowa 1
tel. 32 258 99 77, 32 258 99 200,
e-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl
filiadab@mdkkoszutka.pl
www.mdkkoszutka.pl

ul. Grażyńskiego 47
tel. 32 258 99 77, 32 258 99 200

Akcja „Lato w mieście 2015”
Od 1 do 12 sierpnia w godz. 10.00–14.00
dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat, spędzający wakacje w mieście, będą mogli wziąć
udział w szeregu ciekawych zajęć i warsztatów
organizowanych w ramach akcji „Lato w mieście 2015”.
IV tydzień naszej akcji zatytułowany
„W antryju na byfyju – chaty, domy, familoki”
rozpocznie się 3 sierpnia konkursami drużynowymi i tworzeniem makiety XVI-wiecznych
Katowic. Następny dzień, 4 sierpnia, to aktywne spędzanie czasu na basenie. 5 sierpnia
odbędą się gra terenowa „Oma, opa i kocik”,
a następnie „Na śląskim podwórku” – dawne
gry i zabawy, m.in. kapsle, klasy, gra w uszka,
kulanie felgi. 6 sierpnia to wycieczka do Górnośląskiego Parku Etnograficznego na „Warzenie w Skansenie” i szkice węglem. Tydzień
zakończy się 7 sierpnia zdobywaniem kolejnej
odznaki PTTK trasą: kościół Niepokalanego
Poczęcia NMP przy ul. Mariackiej, stary dworzec, poczta główna, tablica poświęcona Marii
Goeppert-Mayer.
W ostatnim tygodniu akcji, tj. 10 sierpnia, odbędzie się zwiedzanie Podziemi Będzińskich, a następnie czeka nas piknik na zamkowym wzgórzu.
Przedpołudnie 11 sierpnia poświęcimy zajęciom
na basenie. 12 sierpnia uczestnicy wezmą udział
w zawodach sportowych na podstawie dawnych
zabaw i gier śląskich, a następnie wspólnie zakończą zajęcia przy pożegnalnym grillu.
Szczegółowe informacje i regulamin są dostępne na stronie: www.mdkkoszutka.pl oraz w sekretariacie placówki. Obowiązują zapisy. Zapraszamy!

Fantazja na 4 skrzypiec

23 sierpnia, godz. 17.00

Koncert w ramach XI Ogólnopolskiego Festiwalu Promocyjnego „Sierpień talentów”
Kwartet skrzypcowy „Navis”
Anna Muzyk, Grzegorz Warzecha,
Weronika Pucka, Anita Koźlak
Wiesława Sczendzina – słowo
Program:
Grażyna Bacewicz – Kwartet na 4 skrzypiec
Niccoli Paganini – Moto Perpetuo op. 11,
oprac. R.A. Cohen
Franz Schubert – „Erlkönig” D. 328, oprac. M.
Werner
Witold Lutosławski – „4 melodie śląskie” na 4
skrzypiec

ul. Krzyżowa 1
tel. 608 549 089

Kim chcesz zostać
w przyszłości?
Do 12 sierpnia w godz. 10.00–14.00 kontynuujemy naszą akcję „Lato w mieście”, a w jej
programie będziemy odpowiadać na pytanie:
„Kim chcesz zostać w przyszłości?”. Będą
to zajęcia, których celem jest pokazywanie
uczestnikom w wieku 6–12 lat różnych form
aktywności zawodowej poprzez działania
warsztatowe, spotkania z ciekawymi ludźmi
oraz poznawanie profesji od kuchni. Podczas
akcji zainteresowani zbliżą się do różnych aktywności. Zrobią krok ku sztuce, wykonując
lalki teatralne i prace plastyczne ukazujące wymarzone zawody. Poznają, w jaki sposób trenują sportowcy, zwiedzą stadion, a także wezmą udział w licznych zabawach ruchowych
i wyjściach na basen. Wykonają krok ku zawodom związanym z literaturą, tworząc ilustracje
do książki i rozwiązując zagadki ukryte w „Podróżach Pana Kleksa”. Dowiedzą się, na czym
polega praca strażaka, ratownika medycznego
oraz osób zatrudnionych w przemyśle. Zwiedzą miejsce pracy szefa kuchni oraz nauczą się
wykonywać zdrowe i proste potrawy. Zajęcia
będą prowadzone poprzez gry i zabawy, podczas których dzieci wzbogacą swoją wiedzę.
Szczegółowe informacje i regulamin dostępne są na stronie: www.mdkkoszutka.pl
oraz w sekretariacie placówki. Obowiązują zapisy. Zapraszamy!

Mamo, Tato chodźmy
na koncert

9 sierpnia, godz. 16.00

Koncert w wykonaniu
Ad Libitum Duo
Małgorzata Wojciechowska – skrzypce
Adam Potera – akordeon
Aleksandra Rudzka – słowo
Program:
J.S. Bach – Koncert skrzypcowy a-moll, cz. I
BWV 1041
Richard Galliano – Tango pour Claude (opr.
własne)
Astor Piazzolla – Ave Maria
Volodymyr Runchak – Hutsul Mosaic
Wiązanka tradycyjnych melodii klezmerskich
(opr. własne)
John Noble – Catssuite (wybrane części)
Vittorio Monti – Czardasz
Wstęp wolny, wejściówki do odebrania
w sekretariacie.

Koncert orkiestry dętej KWK
„Wujek” pod dyrekcją Henryka
Morcińczyka

29 sierpnia, godz. 17.00

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

UL. GEN. J. HALLERA 28
Akcja „Lato w mieście”

do 13 sierpnia

Wakacyjne zajęcia dla dzieci w wieku 6–12
roku życia. Od poniedziałku do piątku w godz.
10.00–14.00.
3 sierpnia
Podchody w parku Krzysztofiaka
Gry i zabawy na świeżym powietrzu
4 sierpnia
Wycieczka do Skansenu w Chorzowie
5 sierpnia
Zajęcia świetlicowe w MDK
6 sierpnia
Zwiedzanie Telewizji Katowice
7 sierpnia
Zajęcia sportowe na boisku oraz turniej siatkówki
10 sierpnia
Zajęcia sportowe w parku Krzysztofiaka
11 sierpnia
Zwiedzanie Muzeum Chleba w Radzionkowie
12 sierpnia
Zajęcia plastyczne w MDK oraz zmagania
drużynowe
13 sierpnia
Dyskoteka na zakończenie akcji „Lato w mieście”.

Zajęcia dla dzieci
19 i 21 sierpnia, godz. 11.00–13.00 – „Bajkolandia”, czyli warsztaty plastyczne z bohaterami polskich bajek.
24 i 27 sierpnia, godz. 17.00–18.00 –
Warsztaty tańcabreak dance z grupą The Kids
Team.

Turniej Skata o Puchar Lata

6, 13, 20, 27 sierpnia, godz. 15.00

Recital „Echa Miłości –
wspomnienie o Annie German”
w wykonaniu aktorów Teatru
Zagłębia w Sosnowcu

8 sierpnia, godz. 16.00
Muzeum Historii Katowic – Dział Etnologii
Miasta, ul. Rymarska 4
Wystąpią: Beata Marczewska – wokalistka, Adam
Snopek – pianista, Grzegorz Kwas – narrator.
Impreza zorganizowana w ramach cyklu spotkań Nikiszowieckie Lato 2015.
Wstęp wolny. Wejściówki do odbioru w:
Muzeum Historii Katowic – Nikiszowiec
oraz w MDK „Szopienice-Giszowiec”, ul.
Hallera 28

Muzyczne widowisko
plenerowe „Piraci z Penzance”

22 sierpnia, godz. 19.00
Nikiszowiec–Rynek, skwer Zillmannów

Widowisko W.S. Gillberta i A. Sullivana
w polskiej wersji językowej. Przezabawny
spektakl z pogranicza musicalu i operetki,
skierowany do widzów wszystkich
pokoleń. Śpiewakom towarzyszy Orkiestra
Teatru Muzycznego Arte Creatura pod
dyr. Wojciecha Gwiszcza. Reżyseria
i choreografia: Dariusz Taraszkiewicz.
Impreza zorganizowana w ramach cyklu
spotkań Nikiszowieckie Lato 2015.
Wstęp wolny

„Zaklinacz kobiet” –
Interaktywny spektakl
w wykonaniu Grzegorza Kordka

22 sierpnia, godz. 18.00

To pełen humoru seans koedukacyjny typu
one man show. Grzegorz Kordek w lekki i
dowcipny sposób odpowiada na trudne codzienne pytania dotyczące kobiet, mężczyzn
i związku. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Coachingu i Psychologii Biznesu.
Bilety do nabycia na stronie
internetowej: biletyna.pl

UL. OBRońców
WESTERPLATTE 10
Akcja „Lato w mieście”

do 13 sierpnia

„W świecie sztuki” –
zajęcia w ramach akcji „Lato
w mieście”				
w godz. 10.00–14.00
3 sierpnia
Wyjście na basen na terenie Gimnazjum nr 13
4 sierpnia
Wyjście na basen na terenie Gimnazjum nr 13
5 sierpnia
Gry i zabawy świetlicowe
6 sierpnia
Wyjście do NOSPR-u (zwiedzanie)
7 sierpnia
Wyjście do parku – malowanie kredą w alejkach
10 sierpnia
Konkurs plastyczny pt. „Ulubiona postać
z bajek” – rozdanie nagród i konstruowanie
wystawy
11 sierpnia
Wyjazd na bajkę dla dzieci do Cinema City
12 sierpnia
Zabawa w podchody na terenie Szopienic
13 sierpnia
Impreza pożegnalna – rozdanie dyplomów
uczestnikom zajęć.

www.katowice.eu

21

MDK |

Zajęcia dla dzieci
W dniach 17–19 sierpnia dzieci mogą
bezpłatnie uczestniczyć w następujących zajęciach:
„Trzy kolory” – wakacyjne warsztaty plastyczne dla dzieci, godz. 10.00–12.00. Obowiązują
wcześniej zapisy w sekretariacie Filii 1.

„Szopienicki Sierpień
Muzyczny 2015” – Muzyczne
Dedykacje Naszemu Miastu –
muzyka w kościołach Katowic

23 sierpnia, godz. 18.00
kościół św. Antoniego, Dąbrówka Mała,
al. Niepodległości

Wystąpią: Justyna Kopiszka – alt, Bartłomiej
Barwinek – organy, Aleksandra Rudzka – słowo. W programie m.in. J.S. Bach, G. Verdi,
J. Grison, G.B. Pergolesi.

jemnica skarbu na kurzej nóżce” oraz występ
zespołu Disco Dance.
Wstęp wolny

Święto Giszowca

29–30 sierpnia

Zapraszamy do wspólnej zabawy i świętowania dni dzielnicy. W programie zaplanowano występy: zespołu Big Cyc, Kabaretu
Nowaki i Kabaretu Ciach oraz Jacka Silskiego
i Krzysztofa Respondka. Pozostałe atrakcje:
wesołe miasteczko dla dzieci, konkursy, jarmark i wiele niespodzianek. Więcej informacji
na naszej stronie internetowej: www.mdk.
katowice.pl.

Akcja „Lato w mieście”

do 13 sierpnia

Wakacyjne zajęcia dla dzieci w wieku 6–12
roku życia. Od poniedziałku do piątku w godz.
10.00– 14.00.
3 sierpnia
Warsztaty graffiti na tkaninach.
Zajęcia świetlicowe.
4 sierpnia
Wyjazd na film do kina Rialto.
5 sierpnia
Warsztaty teatralne – ćwiczenia dykcji.
6 sierpnia
Wyjazd do Szopienic. Podchody. Spacer
ścieżką edukacyjną.
7 sierpnia
Przyroda wokół nas – quiz dotyczący polskiej
fauny i flory. Zajęcia plastyczne.
10 sierpnia
Muzeum Historii Katowic – poznanie historii
Nikiszowca.
11 sierpnia
Chemia i fizyka dla najmłodszych – zabawa
cieczą nienewtonowską i inne bezpieczne
eksperymenty.
12 sierpnia
Gry planszowe i zajęcia sprawnościowe na
terenie parku.
13 sierpnia
Wyjazd do Multikina. Rozdanie pamiątkowych
dyplomów i podsumowanie zajęć.

Zajęcia dla dzieci
W dniach 18–25 sierpnia dzieci mogą bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach:
18 sierpnia, godz. 16.00–17.00 – „Szkółka
małych mistrzów petanque” – warsztaty gry
w boule.
25 sierpnia, godz. 15.00–16.00 – „Esy-floresy” – warsztaty plastyczne dla dzieci.

Giszowieckie Lato

9 sierpnia, godz. 16.00

W programie imprezy: koncert zespołu HaNuta, spektakl dla dzieci Teatru Trip pt.„Ta-

21 sierpnia, godz. 18.00

Zapraszamy kinomanów i entuzjastów dobrego
kina na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Filmowego połączonego z projekcją filmową.
Spotkanie i projekcja odbędą się w ramach
projektu „Kulturowy tygiel filmowy” współfinansowanego przez Filmotekę Narodową.

Wycieczka Koła Seniorów
„Bogucice” – Ustroń

26 sierpnia, godz. 8.00

Szczegółowych informacji o wycieczce udziela
Zarząd Koła podczas spotkań seniorów
we wtorki w godzinach 12.00–14.00.

„Zawodzie”,
ul. Marcinkowskiego 13A

Wstęp wolny

PL. POD LIPAMI 1

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Filmowego

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

„Bogucice”,
ul. Markiefki 44a
Akcja „Lato w mieście 2015”
– warsztaty artystyczno-		
- interdyscyplinarne

3–21 sierpnia, godz. 10.00–14.00,
sala widowiskowa

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci
w wieku od 6 do 13 lat na wakacyjne zajęcia
artystyczne, wspólne zabawy i konkursy, wyjścia na interesujące zajęcia oraz ciekawe wycieczki. Spotkania będą się odbywały od poniedziałku do piątku. Ilość miejsc ograniczona,
obowiązują wcześniejsze zapisy. Regulamin
wraz z oświadczeniami dostępny na stronie
www.mdkbogucice-zawodzie.pl.
Sierpniowe spotkanie uczestników zakończy
Minifestyn Rodzinny organizowany w dniu 23
sierpnia od godz. 16.00 na parkingu przy Dziale „Bogucice” MDK (w razie niepogody na sali
widowiskowej) przy ul. Markiefki 44a. W programie festynu: koncert rodzinny współorganizowany z IPiUM „Silesia” oraz gry, zabawy
i konkursy dla dzieci i całych rodzin.

Wycieczka Koła nr 6 PZERiI –
Złoty Potok

5 sierpnia, godz. 8.00

Szczegółowych informacji o wycieczce udziela
Zarząd Koła podczas spotkań seniorów
w czwartki w godzinach 12.00–14.00.

Wakacyjny poranek filmowy
dla dzieci

12 sierpnia, godz. 10.00

Po raz drugi zapraszamy wszystkie dzieci z Bogucic i nie tylko na poranek bajkowy przygotowany
specjalnie dla was. Projekcja odbędzie się w ramach projektu „Kulturowy tygiel filmowy” współfinansowanego przez Filmotekę Narodową.

Akcja „Lato w mieście 2015”
– zajęcia rekreacyjno–
–świetlicowe

3–21 sierpnia, godz. 11.00–13.00,
sala widowiskowa

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 6
do 13 lat na wspólne gry, zabawy i konkursy.
Spotkania będą odbywały się od poniedziałku
do piątku. Ilość miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy. Szczegóły na stronie
internetowej MDK.
Sierpniowe spotkania uczestników zakończy
Minifestyn Rodzinny organizowany w dniu 23
sierpnia od godz. 16.00 na parkingu przy Dziale „Bogucice” MDK (w razie niepogody na sali
widowiskowej) przy ul. Markiefki 44a. W programie festynu: koncert rodzinny współorganizowany z IPiUM „Silesia” oraz gry, zabawy i
konkursy dla dzieci i całych rodzin.

„Noc spadających gwiazd”
– Kino letnie

12 sierpnia, godz. 20.00, ogród MDK

Zapraszamy wszystkich na niezwykłe wydarzenie, które będzie można zaobserwować na
naszym nocnym niebie, oraz na plenerową projekcję filmu. Projekcja odbędzie się w ramach
projektu „Kulturowy tygiel filmowy” współfinansowanego przez Filmotekę Narodową.

Wakacyjny poranek filmowy
dla dzieci

21 sierpnia, godz. 10.00

Po raz drugi zapraszamy wszystkie dzieci z Zawodzia i nie tylko na poranek bajkowy przygotowany specjalnie dla was. Projekcja odbędzie
się w ramach projektu „Kulturowy tygiel filmowy” współfinansowanego przez Filmotekę
Narodową.

Uroczysty koncert z okazji
150–lecia Katowic

30 sierpnia, godz. 18.00, kościół parafii pw.
Opatrzności Bożej na Zawodziu.
Koncert współorganizowany z IPiUM Silesia.
Wstęp wolny!

|wkrótce|

Dni Zawodzia
Już dziś zachęcamy Was do udziału
w I Dniach Zawodzia, które odbędą się od
3 do 5 września 2015 r. Podczas trzech dni
na terenie Działu „Zawodzie” oraz przy parafii
pw. Opatrzności Bożej w Katowicach-Zawodziu zorganizujemy szereg przedsięwzięć,
w tym: wystawy, koncerty młodzieżowych zespołów rockowych, pokaz mody i fryzur, gry,
konkursy i zabawy współorganizowane z Filią nr 31 Miejskiej Biblioteki Publicznej, rozgrywki sportowe, turnieje szachowe oraz turniej skata, występy folklorystyczne prelekcje, panel dyskusyjny oraz koncert gwiazdy
pierwszej edycji – ELENI! Działaniom scenicznym będą towarzyszyć stoiska wystawiennicze, animacje dla dzieci oraz liczne
atrakcje i niespodzianki! Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, dlatego już
dziś zachęcamy do zarezerwowania sobie
czasu na I Dni Zawodzia!

Edukacja artystyczna
Ponadto – od września standardowo rozkręcamy amatorski ruch artystyczny i edukację
artystyczną! Ruszają nabory do poszczególnych sekcji. Nie przegap swojej szansy! U nas możesz nauczyć się gry na gitarze, pianinie, perkusji czy akordeonie. Możesz dołączyć do prężnie działających i rozpoznawalnych w regionie zespołów wokalnych oraz muzyczno–instrumentalnych. Możesz rozładować drzemiącą w tobie energię
na parkietach sal baletowych dzięki udziałowi w sekcjach tanecznych, możesz udoskonalić język obcy, bo przecież z angielskim
łatwiej zdobywać świat! W naszej ofercie
każdy znajdzie coś dla siebie. Mało tego –
będą również działania skierowanie do mam
z dziećmi, a nawet całych rodzin. Nie zwlekaj i już dziś zapoznaj się z ofertą MDK „Bogucice – Zawodzie”. Szczegóły pod numerami telefonów:
Dział „Bogucice” (32) 203 55 24/bogucice@mdkbogucice-zawodzie.pl
Dział „Zawodzie” (32) 255 32 44/zawodzie@mdkbogucice-zawodzie.pl
arch. mdk

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

Akcja „Lato w mieście 2015”
Lato w mieście nie musi być nudne. Zapraszamy wszystkie dzieci do naszych placówek w Kostuchnie, Piotrowicach, Murckach,
Zarzeczu i Podlesiu na ciekawe warsztaty,
spotkania, spektakle i wycieczki. Szczegółowy harmonogram na stronie www.mdkpoludnie.com, a oto najciekawsze wydarzenia
i imprezy w ramach akcji w sierpniu.

Kostuchna, ul. T. BoyaŻeleńskiego 83
Słoneczne wtorki!

Plac przy przedszkolu nr 42, ul. T. Boya-Żeleńskiego 30, godz. 10.00–12.00
Plenerowe minifestyny tematyczne w Kostuchnie.
4 sierpnia – Festyn kowbojski, gry, zabawy,
konie
11 sierpnia – Morska przygoda z piratami
18 sierpnia – Kolorowe podwórko – zabawy
z klaunami
25 sierpnia – Wyprawa do dżungli
Udział bezpłatny

tek i mydlanych baniek, zabawy ruchowe,
wyścigi, gry zespołowe, jazda konna dla
początkujących, koniki na kółkach, wystawa
królików rasowych.
5 sierpnia – plac przy parafii na os. Odrodzenia, ul. M. Radockiego 251
12 sierpnia – plac przy SM „Silesia”,
ul. Głuszców 9
19 sierpnia – plac przy Przedszkolu nr 84,
ul. Targowa 13
26 sierpnia – boisko przy Gimnazjum nr 20,
ul. gen. Jankego 160.
Udział bezpłatny

Galeria młodych
i najmłodszych

do 15 września

Podsumowanie plastycznych działań najmłodszych uczestników zajęć malarstwa i rzeźby,
prowadzonych przez Karolinę Pawlak.

Granice fotografii

do 31 sierpnia 2015

Fotografie Zygmunta Nowakowskiego balansują na granicy obiektywu i malarskiego
pędzla, pomiędzy rzeczywistością zaobserwowaną a kreacją malarską.

Studencko

do 18 września

Kolejna zbiorowa wystawa studentów ASP
w Katowicach, w której postaramy się państwu przybliżyć kierunki współczesnego
wzornictwa. Tym razem swoje prace pokażą:
Kamil Kowalczyk, Patrycja Paprotny, Magdalena Nedyńska i Klaudia Żmuda.

Mrówka w obiektywie

Teatralne piątki

Sala kinowa MDK „Południe” w Kostuchnie,
ul. T. Boya-Żeleńskiego 83, godz. 10.00–11.30.
Spektakle dla dzieci w wykonaniu teatru
„Trip”.
7 sierpnia – „Recepta na leniuszka”
14 sierpnia – „Czy gruszka to pietruszka?”
21 sierpnia – „Samodzielna Zuzia”
28 sierpnia – „Jaś i Małgosia”
Wstęp bezpłatny

Straszki Śląskie 2015

do 30 września

Wystawa pokonkursowa. To już szósta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego
dla Dzieci i Młodzieży „Straszki Śląskie – bohaterowie legend, bajek i przywiarek”. W tym
roku spłynęła rekordowa ilość prac, ponad
650. Strzygi, beboki, połednice i świetle
doczekały się nowych, oryginalnych malarskich interpretacji.

Filia nr 1, Piotrowice,
ul. Gen. Jankego 136
Słoneczne środy!

godz. 10.00–13.00

Plenerowe minifestyny w Piotrowicach.
W programie: spektakle w wykonaniu teatru
Kikimora, zabawa na dmuchańcu, warsztaty
designu prowadzone przez studentów ASP,
warsztaty tworzenia balonikowych zwierzą-

do 18 września

Wernisaż najnowszych zdjęć przyrodniczych
Łukasza Fuglewicza. Zdjęcia ilustrują okres
czerwiec 2014–czerwiec 2015, a ich wspólnym mianownikiem będzie piękno i bioróżnorodność najbliższej okolicy – Piotrowic,
Ochojca, Murcek. Wystawa podsumowuje
też kolejny rok działalności Otwar tego Klubu
Przyrodnika, którego Fuglewicz jest założycielem i animatorem.

Filia nr 2, Murcki,
ul. P. Kołodzieja 42
Zajęcia

godz. 9.00–13.00
3 sierpnia – zajęcia komputerowe, spacer po
okolicy, gry i zabawy
4 sierpnia – zjeżdżalnia dmuchana w parku,
gry i zabawy
5 sierpnia – zajęcia komputerowe
10 sierpnia – warsztaty taneczne: samba i salsa
11 sierpnia – zjeżdżalnia dmuchana w parku,
konkurs – rysowanie kredą i zabawy
12 sierpnia – wyjście do sali zabaw „Nibylandia” (godz. 11.00–13.00; opłata za wstęp)
17 sierpnia – warsztaty taneczne hip-hop
18 sierpnia – zjeżdżalnia dmuchana w parku,
warsztaty kuglarskie
19 sierpnia – warsztaty taneczne hip-hop
(dla biblioteki)
24 sierpnia – warsztaty taneczne hip-hop

25 sierpnia – zjeżdżalnia dmuchana w parku,
warsztaty kuglarskie
26 sierpnia – warsztaty taneczne hip-hop
28, 29 sierpnia – piknik na Dolince Murckowskiej

MDK „Ligota”

Udział bezpłatny (z wyjątkiem opłaty za
wstęp do „Nibylandii”)

Detale

do 30 października 2015
Dokumentalna wystawa fotograficzna Katarzyny Łakomy. Inne spojrzenie na architekturę Katowic, Chorzowa, Zabrza, Bytomia i Gliwic – z bliska, ze skupieniem na szczególe
i tym, co dla spieszącego się przechodnia
niezauważalne.

Filia nr 3, Zarzecze,
ul. P.Stellera 4
Czwartkowe wycieczki
autokarowe
Wycieczki w bliższe i dalsze zakątki naszego województwa. Uczestników prosimy o wcześniejsze
zapisy w biurze MDK „Południe” w Zarzeczu (tel.
32 202 97 67, pn.–pt. w godz. 7.00–14.00).
Wyjazdy z parkingu przy MDK „Południe” w Zarzeczu, ul. P. Stellera 4 o godz. 9.00.
Powrót ok. godz. 13.00.
13 sierpnia – Skansen w Chorzowie
20 sierpnia – Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
27 sierpnia – Szkoła Policji w Piotrowicach
Koszt wycieczki: 20 zł/os.

Plan zajęć w MDK

(godz. 9.00–13.00)

warsztaty plastyczne – każdy poniedziałek,
godz. 9.00–13.00.
rytmika dla przedszkolaków – każdy czwartek lipca i sierpnia, godz. 9.30–10.30.
wakacyjny boks – 5 sierpnia, godz. 9.00–13.00.
warsztaty jazdy na rolkach – 4 sierpnia,
godz. 9.00–13.00.
Uniwersytet Rozwoju: pokazy i prezentacje
ze świata nauki – 11, 18, 25 sierpnia, godz.
9.00–13.00.
Latawce z Kuklokiem – 12 sierpnia, godz.
9.00–13.00.
Wakacyjne karate – 19 sierpnia, godz. 9.00–
13.00.
Dmuchańce (trampolina, zjeżdżalnia, basen z piłeczkami) – 26 sierpnia, godz. 9.00–
13.00.
Udział bezpłatny

Podlesie, ul. Sołtysia 25
Pocoidlakogo

do 30 września 2015

Grupa malarska „Pocoidlakogo” pokazuje
swoje najnowsze prace – historyczny pejzaż
południa Katowic. Będą to malarskie opracowania tego tematu, często rekonstrukcyjne.
War to dodać, że uczestnicy grupy po raz kolejny zostali zakwalifikowani do wystawy Ar t
Naif Festival.

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

Akcja "Lato w mieście 2015"
3–7 sierpnia, godz. 10.00–11.00 (I grupa)
i 11.30–12.30 (II grupa), sala kameralna im.
prof. K. Szafranka – warsztaty tańca mażoretkowego. Zajęcia otwarte, bezpłatne (obowiązują wcześniejsze zapisy w Sekretariacie MDK
„Ligota” (tel. 32 252 32 34, 604 988 657).
10–14 sierpnia, godz. 10.00–12.00, poddasze – otwarte zajęcia w pracowni dziennikarskiej, gry stolikowe, nauka pieśni ludowych
z Ligoty i Panewnik oraz historyczne wycieczki
po Ligocie i Panewnikach. Zajęcia bezpłatne
(obowiązują wcześniejsze zapisy).
17–21 sierpnia, siedziba MDK „Ligota” –
warsztaty robienia kwiatów z bibuły (godz.
10.00–13.00), otwarte zajęcia w pracowni tanecznej i dziennikarskiej (godz. 10.00–12.00).
Zajęcia bezpłatne (obowiązują wcześniejsze
zapisy).
18–21 sierpnia, godz.10.00–11.30 i 12.00–
13.30, poddasze – otwarte zajęcia w pracowni
plastycznej. Zajęcia bezpłatne (obowiązują
wcześniejsze zapisy).
26 sierpnia, godz. 10.00–14.00, Sala kameralna im. prof. K. Szafranka – „Dookoła świata”
warsztaty połączone z wirtualną podróżą po
ciekawych miejscach. Zajęcia skierowane dla
osób 60+, realizowane przez SPinKA w Katowicach, przy współpracy z Fundacją Cambio
w ramach programu ASOS na lata 20142020. Zajęcia są bezpłatne (w ich ramach
również poczęstunek). Ilość miejsc ograniczona, zapisy pod nr. tel. 601 287 353.

Letnia Rozrywka w Amfiteatrze
– park Zadole
1 sierpnia, godz. 17.00–19.00 – koncert zespołu „Ałtomobil" (muzyka funki, smooth jazz)
8 sierpnia, godz. 17.00–19.00 – koncer t zespołu „Beltaine" (celtic music).
15 sierpnia, godz. 17.00–19.00 – operetka
w II aktach „Piraci z Penzance” w wykonaniu
Teatru Muzycznego ArteCreatura.
22 sierpnia, godz. 17.00–19.00 – koncert
wykonawców z Śląskiej Listy Szlagierów TVS,
który poprowadzi Eugeniusz „Geno" Witek.
Wystąpią zespół Mirka Szołtyska i Ewa Kopczyńska.
29 sierpnia, godz. 16.00–19.00 – występ
Zespołu Pieśni i Tańca Katowice, koncerty
Orkiestry Dętej KWK „Wujek" oraz zespołu Ligocianie.
Letnia Rozrywka w Amfiteatrze – park Zadole organizowana jest dzięki finansowemu
wsparciu Rady Jednostki Pomocniczej nr 6
Ligota-Panewniki.

www.katowice.eu
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|Katowice, 5–9 sierpnia|

Akademickie Mistrzostwa Europy we Wspinaczce Sportowej
Między 5 a 9 sierpnia Katowice staną
się areną zmagań najlepszych specjalistów od wspinaczki, którzy w ramach Akademickich Mistrzostw Europy rywalizować będą w trzech odmianach wspinaczki sportowej.
Europejska Federacja Sportu Studenckiego (EUSA) powierzyła Polsce organizację
Akademickich Mistrzostw Europy we Wspinaczce Sportowej. Jest to znaczne wyróżnienie dla naszego kraju, szczególnie że jest to
debiutująca dyscyplina sportu w rozgrywkach europejskich. Rywalizacja sportowa odbywać się będzie w trzech odmianach: wspinaczka na czas, bouldering i prowadzenie.
Do chwili obecnej zgłosiły się reprezentacje
23 uczelni wyższych – w sumie niemal 150
sportowców i szkoleniowców z 14 krajów. Jak

MOSiR

al. Korfantego 35
tel. 32 258 09 70 (dział imprez)
e-mail:
organizacja.imprez@spodek.com.pl
www.spodek.com.pl
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do
piątku.

Hala sportowa, ul. Józefowska 40
Siatkówka
do 31 sierpnia, godz. 9.00–15.00
11–15 sierpnia, godz. 13.00–15.00
18–29 sierpnia, godz. 9.00–11.00 i 13.00–
15.00
Zapasy ZUKS GKS KATOWICE
17–28 sierpnia, godz. 11.00–13.00
(duża i mała sala)
UKS KATOWICE gimnastyka artystyczna
10–14 sierpnia, godz. 9.00–13.00 (duża
i mała sala)
Siłownia (od 16 lat odpłatnie)
do 31 sierpnia, godz. 9.00–20.30

Sala gimnastyczna „Spodek”
al. Korfantego 35
Siatkówka
do 31 sierpnia, godz. 9.00–12.00 (z wyjątkiem 27 sierpnia)
Koszykówka
do 31 sierpnia, godz. 12.00–15.00 (z wyjątkiem 27 sierpnia)
Siłownia (od 16 lat odpłatnie)
do 31 sierpnia, godz. 7.00–15.00

przystało na imprezę światowego formatu,
mistrzostwa wspierają i promują wybitni
sportowcy, medaliści wielu międzynarodowych imprez. W gronie ambasadorów mistrzostw znaleźli się: Aleksandra Rudzińska, siostry Klaudia i Sylwia Buczek, Adam
Pustelnik oraz obecnie najlepszy zawodnik
świata – Adam Ondra. Mistrzostwa wpisane są do kalendarza obchodów jubileuszu
150-lecia Katowic.
– Liczymy, że wielka ściana wspinaczkowa oraz miasteczko zawodów przygotowane
na rynku w Katowicach przyciągną nie tylko pasjonatów tej dyscypliny, ale i tych, dla
których będzie to pierwszy kontakt z tą aktywnością – mówi przewodniczący komitetu organizacyjnego Bogusław Oleksy. Organizacja Środowiskowa AZS Katowice, będąca

głównym organizatorem imprezy, planuje
sporo atrakcji dla kibiców. Będzie kilkanaście
stoisk ze sprzętem wspinaczkowym i outdoorowym. Jest też przewidziana rywalizacja
dla amatorów i wspinających się osób.
W sobotę 8 sierpnia na katowickim rynku
odbędą się zawody dla wszystkich chętnych,
czyli „T-Wall Bouldering Cup”. Zgłoszeń na
imprezę można dokonać za pomocą formularza na stronie t-wall.climbing2015.pl. Nagradzanych będzie pierwszych sześć osób, a pula
nagród rzeczowych wyniesie ponad 6000 zł.

Po zakończeniu „T-Wall Bouldering Cup”
rozegrany zostanie konkurs „Dyno Jump”,
w którym uczestniczyć będą również zawodnicy rywalizujący w ramach Akademickich Mistrzostw Europy. Dla tych osób, którym nie uda się na żywo podziwiać zmagań
zawodników, prowadzona będzie specjalna
transmisja internetowa ze wszystkich konkurencji rozgrywanych na mistrzostwach.
(Grzegorz Miedziński)

Ośrodek Sportowy „Słowian”
ul. 1 Maja 99

Ośrodek Sportowy „Kolejarz”
ul. Alfreda 1

ORW Bugla				
ul. Żeliwna 26d

Piłka nożna, koszykówka, siatkówka
(boisko wielofunkcyjne)
do 31 sierpnia, godz. 9.00–15.00
Piłka nożna – grupy zorganizowane
(boisko sztuczna trawa)
do 31 sierpnia, godz. 9.00–15.00
Tenis ziemny
do 31 sierpnia, godz. 9.00–15.00
Tenis stołowy
do 31 sierpnia, godz. 9.00–15.00
Siłownia (od 16 lat odpłatnie)
do 31 sierpnia, godz. 8.00–21.00
Skatepark
do 31 sierpnia, godz. 8.00–21.00

Piłka nożna – boisko treningowe
do 31 sierpnia, godz. 8.00–13.00
Siatkówka, piłka nożna – hala
4–29 sierpnia, godz. 13.00–15.00
(z wyjątkiem 3, 10, 17, 24 sierpnia, godz.
9.00–13.00)
UKS Carramba– gimnastyka artystyczna
4–29 sierpnia, godz. 9.00–13.00
(z wyjątkiem 3, 10, 17, 24 sierpnia, godz.
13.00–15.00)

Tenis stołowy
do 31 sierpnia, godz. 10.00–18.00
Siatkówka plażowa, piłka nożna plażowa
do 31 sierpnia, godz. 10.00–18.00
Piłka nożna (boisko sztuczna trawa)
do 31 sierpnia, godz. 10.00–18.00
Koszykówka, siatkówka (boisko wielofunkcyjne)
do 31 sierpnia, godz. 10.00–18.00

Boisko piłkarskie „Rapid”
ul. Grażyńskiego 51
Piłka nożna (boisko treningowe)
do 31 sierpnia, godz. 10.00–12.00

Ośrodek Sportowy „Zadole”
ul. Wczasowa 1
Tenis stołowy, tenis ziemny
do 31 sierpnia, godz. 9.00–15.00
Skatepark
do 31 sierpnia, godz. 8.00–21.00
Koszykówka
do 31 sierpnia, godz. 8.00–15.00
Ścianka do tenisa
do 31 sierpnia, godz. 8.00–15.00
Siłownia (od 16 lat odpłatnie)
do 31 sierpnia, godz. 8.00–15.00

Ośrodek Sportowy „Szopienice”
ul. 11 Listopada 16
Piłka nożna (boisko treningowe, grupy zorganizowane)
do 31 sierpnia, 9.00–12.00
Siatkówka, koszykówka, piłka ręczna (hala)
do 31 sierpnia, godz. 9.00–15.00
Tenis ziemny
do 31 sierpnia, godz. 9.00–15.00

Boisko Piłkarskie „Hetman”
ul. Siwka 6
Koszykówka, siatkówka (boisko wielofunkcyjne)
do 31 sierpnia, godz. 9.00–15.00
Piłka nożna
do 31 sierpnia, godz. 10.00–12.00
Tenis ziemny
do 31 sierpnia, godz. 11.00–13.00
Siłownia (od 16 lat odpłatnie)
do 31 sierpnia, godz. 8.00–20.00

Boisko „Podlesianka”
ul. Sołtysia 25
Piłka nożna
do 31 sierpnia, godz. 8.00–15.00

Boisko sportowe			
ul. Boya-Żeleńskiego
Piłka nożna
do 31 sierpnia, godz. 8.00–13.00

ORW Rolna				
ul. Nasypowa 65
Tenis stołowy
do 31 sierpnia, godz. 10.00–18.00
Siłownia (od 16 lat odpłatnie)
do 31 sierpnia, godz. 13.00–21.00

Udział w zajęciach jest nieodpłatny, zajęcia
przeznaczone są dla osób posiadających
ważną legitymację szkolną (tenis ziemny
i stołowy – dotyczy obydwojga w parze).
Wstęp na ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe oraz siłownie według cennika. W czasie
akcji „Lato w mieście 2015” będą obowiązywać programy „Babcia, dziadek i ja”, „Aktywni seniorzy” oraz „Nas troje i więcej”.

|komunikaty|

Konkurs Logotyp
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach ogłasza konkurs na projekty logotypów dla
cyklicznych imprez organizowanych przez MOSiR.
Konkurs dotyczy biegów przełajowych
odbywających się w parku Zadole, w których udział biorą dzieci oraz młodzież
w wieku szkolnym, a także Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego ścieżkami rowerowymi Katowic skierowanego dla wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku. Wszelkie informacje pod adresem
mejlowym: imprezy@mosir.katowice.pl.
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|72. TOUR DE POLOGNE|

Kolarskie
emocje

K

olarze podczas III etapu
72. Tour de Pologne UCI
World Tour pokonają w
Katowicach cztery pętle po ścisłym centrum. W stolicy Górnego Śląska rywalizować
będą na prawie 15-kilometrowej
rundzie wiodącej od Słonecznej
Pętli przez nowoczesną Strefę
Kultury, lotnisko Muchowiec, Dolinę Trzech Stawów, Osiedle Paderewskiego, strefę akademicką i centrum miasta. Meta tradycyjnie usytuowana będzie przy
Spodku.
Wyścig Tour de Pologne jest dziś jedną
z wiodących imprez kolarskich w Europie, a tym
samym znaczącym wydarzeniem w kalendarzu
Katowic, ważnym dla promocji naszego miasta
i regionu w świecie. Jednak goszczenie kolarzy
wiąże się z szeregiem uciążliwości szczególnie
dotkliwych dla mieszkańców strefy śródmiejskiej. – Prosząc o wyrozumiałość, przepraszamy
za wszystkie powstałe utrudnienia, jakie będą towarzyszyły katowickiemu etapowi tegorocznego
TdP – mówi Waldemar Bojarun, naczelnik Wydziału Promocji katowickiego Urzędu Miasta.
Tegoroczny wyścig odbędzie się pod hasłem „Łączymy stolice”, a jego trasa poprowadzi z Warszawy do Krakowa. Organizatorzy zachęcają w tym roku kibiców do udziału w konkursie na najciekawszą dekorację i najbardziej
oryginalne przebranie. Konkurs będzie trwał
od 2 do 8 sierpnia. Szczegółowy regulamin na
stronie www.tourdepologne.pl.

Utrudnienia w ruchu
drogowym
W związku z organizacją 4 sierpnia III etapu 72. Tour de Pologne UCI World Tour informujemy mieszkańców o utrudnieniach w ruchu
drogowym i w parkowaniu pojazdów. Opierając się na zatwierdzonym projekcie czasowej organizacji ruchu drogowego, prosimy o niezajmowanie miejsc parkingowych/postojowych w
dniach 2, 3 i 4 sierpnia przy następujących ulicach zgodnie z funkcjonującym w tym okresie
ich oznakowaniem: al. Korfantego, ul. Moniuszki, ul. Uniwersytecka, ul. Olimpijska, ul. Góreckiego, ul. Dobrowolskiego, ul. Dudy-Gracza, ul.
Graniczna, ul. Lotnisko, ul. Francuska, ul. Ceglana, ul. Meteorologów, ul. Gawronów, ul. Kościuszki, ul. Poniatowskiego, ul. Mikołowska, ul.
Matejki, pl. Wolności, ul. Sokolska, ul. Skargi, ul.
Szkolna, ul. Bankowa, ul. Warszawska.
Uwaga! Parkowanie lub pozostawienie pojazdów w dniach 2, 3 i 4 sierpnia na ww. ulicach,
wbrew obowiązującemu w tym czasie oznakowaniu, skutkować będzie, na podstawie art. 130a
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. z 2012 poz. 1137 z poźn. zm.) –
ich odholowaniem z drogi na koszt właściciela.
(umk)

www.katowice.eu

