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Tour de Pologne
po raz szósty

Miasto

Rekordowa edycja
– Tegoroczna edycja Europejskiego
Kongresu Gospodarczego to przede
wszystkim rekordowe zainteresowanie.
Kongres bezsprzecznie jest już największą
imprezą gospodarczą w tej części Europy
– komentowali ósmą edycję wydarzenia jej
organizatorzy.
Więcej – s. 5

Od przedszkola
do seniora
Zajęcia ruchowe, fitness, nordic walking,
joga, samoobrona dla kobiet, boks, zajęcia
dla dzieci, szkoła rodzenia to bezpłatne
zajęcia, z których od czerwca mogą korzystać
mieszkańcy Katowic.
Więcej – s. 13

ŚDM na Muchowcu
23 lipca na katowickim lotnisku Muchowiec
zbiorą się pielgrzymi z całego świata,
którzy przed spotkaniem z papieżem
Franciszkiem zwiedzają nasz region.
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy również
katowiczan.

Pokażemy Katowice milionom
widzów w Polsce i na świecie

Więcej – s. 7

Katowice po raz szósty, tym razem 13 lipca, oddają swoje ulice kolarzom.
To szczególna okazja, by pokazać, jak zmienia się miasto.

T

our de Pologne to największa
i najbardziej prestiżowa cyklicznie organizowana impreza sportowa w Polsce. – Tour de Pologne to
znakomity produkt sportowy. Mówię tu nie
tylko o dużych, sportowych emocjach, ale
także o tysiącach ludzi dopingujących kolarzy na ulicach Katowic. Ten wyścig kolarski
przypomina również, że w Katowicach stawiamy na rowery – zarówno w wymiarze
sportowym i rekreacyjnym, jak i transportowym – podkreśla Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic. Wyścig systematycznie
zyskiwał na popularności i piął się w hierarchii zawodów Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI). W 2005 roku znalazł się w cyklu Pro Tour jako jedyna tego typu impreza w Europie Środkowo-Wschodniej. Od
2011 roku Tour de Pologne należy do kolarskiej ligi mistrzów, czyli prestiżowego cyklu

World Tour skupiającego najważniejsze
wyścigi świata i najlepsze zawodowe grupy. W Tour de Pologne startowali między
innymi Alberto Contador, Frank Schleck,
Cadel Evans, Ivan Basso, Alessandro Ballan, Fabian Cancellara, Bradley Wiggins. –
Dziękuję Katowicom za lata bardzo dobrej
współpracy przy budowaniu marki wyścigu
– mówił Czesław Lang, dyrektor generalny
Tour de Pologne. – Tour de Pologne to kolarska liga mistrzów. Cieszy mnie ogromne
zaangażowanie kibiców w Katowicach i całej Polsce. Rok temu ponad 3,5 mln ludzi
dopingowało kolarzy na trasie. To pokazuje
ogromny potencjał tej dyscypliny sportu.
Tour de Pologne jest wielkim wydarzeniem medialnym. Miliony Polaków oglądają transmisje w Telewizji Polskiej, a za pośrednictwem Eurosportu wyścig jest transmitowany do 54 krajów w 20 wersjach

językowych. Każda edycja imprezy jest poprzedzona intensywną kampanią promocyjną w największych mediach ogólnopolskich
i lokalnych. Dzięki temu Tour de Pologne
jest doskonałą formą promocji Polski i jej
najpiękniejszych miast oraz regionów. – Nie
ukrywamy, że cieszy nas też wydźwięk medialny imprezy. To doskonała okazja, by pokazać Katowice milionom widzów w Polsce
i na świecie. To wyjątkowa szansa na promocję miasta, na pokazanie tego, jak bardzo Katowice się zmieniły – mówi Waldemar Bojarun.
W tym roku kolarze wjadą do Katowic
już drugiego dnia wyścigu. – To klasyczny
płaski etap, na którym główne role powinni
odgrywać sprinterzy.
Ciąg

dalszy na

– s. 6

Wakacje w mieście?
Jak co roku instytucje kultury i ośrodki
sportowe przygotowały bogatą propozycję
wydarzeń dla dzieci i młodzieży spędzających
lato w mieście. O szczegółach piszemy
w części informatorowej wydania, a także na
Katowice.eu.

Kultura

Pełnoletni LOT
Letni Ogród Teatralny świętuje w tym roku
18. urodziny. W podcieniach instytucji
Miasto Ogrodów jak co roku nie zabraknie
przedstawień (również dla dzieci), koncertów
i skeczów kabaretowych.
Więcej – s. 14
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|Dzień Samorządu Terytorialnego|

Prezydent RP docenił katowickiego skarbnika

|odznaczenia marszałka|

Nagroda
dla muzeum
25 maja w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień
Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne. Te ustanowione w 2006 roku nagrody przyznawane
są za wydarzenia, które miały miejsce w roku
poprzedzającym uroczystość. W roku bieżącym wpłynęło 58 zgłoszeń z 18 muzeów z województwa śląskiego. To sporo, dlatego tym
cenniejsze wydaje się, że – jak niemal każdego roku – Muzeum Historii Katowic także
w 2016 roku znalazło się wśród laureatów nagrody i to dwukrotnie.
Muzeum Historii Katowic zostało wyróżnione zarówno w kategorii wystawy za ekspozycję „Witkacy i kobiety. Nienasycenie” (kurator: Natalia Kruszyna), jak i publikacje książkowe za album Zofii Szoty pt. „Anna Chojnacka. Fotografie”.
(bp)
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Danuta Kamińska, skarbnik miasta Katowice. Zwracając się do zebranych, prezydent RP
podkreślił, że samorządowcy często w rozwój
swego miasta, gminy, powiatu czy województwa wkładają „samych siebie i swoje serce”. –
To praca, a właściwie to nie praca, tylko służba, która ma ten wymiar, że dzieje się najbliżej ludzi – dodał prezydent. Jego zdaniem reforma decentralizacyjna to „chyba najbardziej udana reforma po 1989 roku”.
Danuta Kamińska jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Akademii Koźmińskiego w Warszawie, gdzie

publicznych podczas licznych spotkań ogólnokrajowych. Danuta Kamińska jest też autorem i współautorem wielu publikacji i artykułów z zakresu finansów publicznych. Wcześniej została odznaczona przez prezydenta
RP Złotym Krzyżem Zasługi. Oprócz pracy
zawodowej pasjonują ją podróże, poznawanie ludzi i ich kultury; interesuje się polityką,
malarstwem, muzyką i psychologią.
(bp)

ukończyła studia podyplomowe MBA. Od
2001 roku jest skarbnikiem miasta Katowice. Jest wieloletnim członkiem Zespołu do
spraw Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Od 7 lat przewodniczy Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich, w ubiegłym
roku wybrano ją na prezesa Zarządu Klubu Przyjaciół Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jest cenionym wykładowcą i organizatorem wielu konferencji, spotkań tematycznych, zjazdów naukowych, jest
również ekspertem w dziedzinie finansów

|Nagroda Architektoniczna Polityki 2015|

|Najważniejsza nagroda muzealna|

MCK laureatem kolejnego
prestiżowego wyróżnienia

Grand Prix dla
Muzeum Śląskiego
fot. org

31 maja prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe z okazji Dnia
Samorządu Terytorialnego. Podczas
spotkania w Pałacu Prezydenckim
Andrzej Duda odznaczył samorządowców „za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego, za
osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej
i społecznej”.
Wśród odznaczonych Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski znalazła się

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach (MCK) zostało zwycięzcą piątej edycji konkursu architektonicznego tygodnika „Polityka”.
Obiekt otrzymał nagrodę za oryginalność oraz sposób, w jaki wpisuje się
w otoczenie. To kolejne wyróżnienie
dla jednego z najnowocześniejszych
centrów kongresowych w Polsce.
– Nagroda Architektoniczna „Polityki” to
dla nas nobilitacja i potwierdzenie, że Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach to jeden z najlepszych obiektów przestrzeni publicznej w naszym kraju. Jego jakość, poza
przyznanymi nagrodami, potwierdzają również
partnerzy zgłaszający się z zapytaniami o możliwość organizacji konferencji, targów i wydarzeń
kulturalnych – mówi Wojciech Kuśpik, prezes
PTWP Event Center.
Tygodnik „Polityka” nagrody za najlepsze
realizacje architektoniczne przyznaje od 2011
roku. Nominacje zgłaszane są przez grono architektów, historyków sztuki oraz dziennikarzy. W finale piątej edycji konkursu o Nagrodę
Architektoniczną „Polityki” 2015 rywalizowały

także: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu, Narodowe Centrum Muzyki we Wrocławiu, dom w Brennej KWK Promes i przedszkole „Żółty słonik” w Ostrowi
Mazowieckiej.
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
w Katowicach zwyciężyło większością głosów.
Już w pierwszej turze głosowania jury obiekt
otrzymał dziewięć głosów, wobec pięciu oddanych w sumie na pozostałe finałowe realizacje.
Międzynarodowe Centrum Kongresowe wygrało również w opinii czytelników, którzy oddawali głosy na obiekty z finałowej piątki.
MCK obok Nagrody Architektonicznej „Polityki” 2015 otrzymało dotychczas wyróżnienia:
Grand Prix Architektura Roku Województwa
Śląskiego 2015, Meeting Planer Power Award
2015 – nagrodę za najlepsze centrum kongresowe w Polsce, tytuł Bryła Roku 2015, nagrodę
Stowarzyszenia Architektów Polskich za najlepszy obiekt architektoniczny roku, a także wręczoną podczas VIII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach statuetkę
TOP Inwestycji Komunalnej 2015.
(ptwp)

Muzeum Śląskie zdobyło najważniejszą dla polskiego środowiska muzealnego nagrodę – Grand Prix w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 2015”. W konkursie, organizowanym po
raz 36. przez Narodowy Instytut Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorów, nagradzane są najbardziej
znaczące placówki muzealne w kraju.
Dla polskich placówek muzealnych Sybilla
jest tym, czym są Oscary w świecie filmowym.
Dyrektor instytutu prof. UKSW dr hab. Piotr
Majewski określił Sybillę jako „najbardziej znaczącą nagrodę w sektorze muzeów”. – Branża
muzealna doskonale zdaje sobie sprawę, jaka jest
ranga nagrody Sybilla, o czym świadczy stale rosnąca liczba zgłoszeń. W sytuacji coraz większej
konkurencji zdobycie nagrody jest wyjątkowym
wyróżnieniem, dlatego tym bardziej gratuluję
Muzeum Śląskiemu – podkreślił dyrektor.
W tym roku Muzeum Śląskie otrzymało aż
dwie statuetki – oprócz Grand Prix uhonorowane zostało również nagrodą „Sybilla 2015” w kategorii inwestycje za budowę nowej siedziby muzeum. 11-osobowe jury, w skład którego weszli
czołowi przedstawiciele świata kultury, nauki
i sztuki – historycy sztuki oraz profesorowie akademiccy, wybrało laureatów spośród rekordowej
w tym roku liczby 246 zgłoszonych najważniejszych placówek muzealnych w kraju.
– Gratulacje raz jeszcze! Jury, przyznając
Grand Prix dla Muzeum Śląskiego, doceniło
wieloaspektowy rozmach przedsięwzięcia, który
ma wymiar nie tylko architektoniczny i aranżacyjny – muzeum otrzymuje wreszcie godną siedzibę dla swych zbiorów i wystaw – ale także rewitalizacyjny i społeczny. Pozytywnie oddziałując i przekształcając otaczającą przestrzeń, przyczynia się w sposób znaczący do jej regeneracji.
Ostatecznie w istotny sposób wpływa na rangę
Katowic na kulturalnej i artystycznej mapie kraju – podsumował rozdanie nagród dr hab. Piotr
Korduba, przewodniczący jury.
Uroczysta gala rozdania statuetek odbyła się
23 maja w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej
w Warszawie.
(mś)
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|Miasta partnerskie|

Katowice i Ostrawa deklarują aktywną
współpracę w przyszłości
fot. umk

W tym roku mija 20 lat od podpisania umowy o partnerstwie między Katowicami i Ostrawą. Z okazji jubileuszu władze obu miast spotkały się, aby zadeklarować wolę kontynuowania współpracy.

fot. umk

Prezydenci sadzą klon na placu Miast Partnerskich w Ligocie

24

maja w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Katowice, w której
wzięli udział m.in. radni oraz przedstawiciele Ostrawy, a także wielu zaproszonych gości z polskiej i czeskiej strony. – Mamy przemysłową historię, miasta o podobnej powierzchni, ambitnych i kreatywnych mieszkańców, a w ostatnich latach przechodzimy widoczną i dynamiczną przemianę. Coroczne Dni Polsko-Czeskie, wspólne wizyty
młodzieży czy zacieśniona współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej V4 to tylko
niektóre efekty naszych wspólnych działań –
powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa. Pierwszy wiceprezydent Ostrawy Michal

Uczestnicy rekreacyjnego przejazdu rowerowego z Katowic do Ostrawy

Mariánek podczas wystąpienia wspominał
natomiast o dobrze rozwijającej się współpracy między naszymi miastami w zakresie
ekologii, głównie o działaniach obu miast
na rzecz poprawy jakości powietrza. O relacjach między miastami mówił także konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej
w Ostrawie Janusz Bilski, a referat okolicznościowy o wieloletniej owocnej współpracy
wygłosił honorowy obywatel Katowic – Josef Byrtus, konsul generalny Republiki Czeskiej w Katowicach w latach 1994–1998 oraz
2003–2007. W sesji wzięła również udział
młodzież z XV LO im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach oraz z Gimnazjum Matični z Ostrawy – placówek, które niedawno
nawiązały relacje.
Podpisana deklaracja Katowic i Ostrawy

zakłada wolę utrzymywania wzajemnych kontaktów i stawia sobie za cel budowanie pozytywnego wizerunku obu miast szczególnie poprzez udział we wspólnych projektach i ich
wzajemnej promocji, ochronę środowiska,
współpracę gospodarczą czy też rozpowszechnianie informacji o wydarzeniach kulturalnych i sportowych organizowanych w miastach. Symbolem dalszej przyjaźni między naszymi miastami ma być klon, który przedstawiciele Katowic i Ostrawy zasadzili na placu
Miast Partnerskich w Ligocie.
Wśród wydarzeń podkreślających odświeżenie relacji między miastami warto wspomnieć o pierwszym, rekreacyjnym przejeździe
rowerowym z Katowic do Ostrawy, który miał
miejsce 11 czerwca. Przedsięwzięcie zostało
przygotowane przez KS AZS AWF Katowice,

Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice
oraz Magistrat Miasta Ostrawy. Trasa, wiodąca od placu Miast Partnerskich w Katowicach
do Prokešovo náměstí w Ostrawie, liczyła 96
km. Po stronie czeskiej uczestników powitali i pilotowali, również na rowerach, przedstawiciele ostrawskiego magistratu. Organizatorzy planują, że w przyszłym roku wydarzenie
będzie miało charakter otwarty, co pozwoli na
zorganizowanie rajdu rowerowego na tej trasie dla większej liczby uczestników.
Zachęcamy do śledzenia szczegółów wydarzeń jubileuszowych zaplanowanych na najbliższe miesiące na miejskiej stronie: www.katowice.eu w zakładce: o mieście/miasta partnerskie/jubileusze 2016/Ostrawa – 20 lat
współpracy.
(Ilona Turzyniecka)
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|Na skróty przez inwestycje|

Osiedle przy telewizji

Nowy terminal towarowy

Krakowski deweloper Wawel Service rozpoczął budowę osiedla Bytkowska Park. Inwestycja realizowana jest u zbiegu ulic Bytkowskiej i Telewizyjnej. Na działce o powierzchni
1,66 ha powstaną cztery budynki, a w nich 245
mieszkań. W pierwszym etapie przedsięwzięcia budowany jest jeden obiekt z 64 lokalami
mieszkalnymi i jednym lokalem usługowym.
Generalnym wykonawcą budynku jest firma
Art Of Concrete z Katowic. Prace budowlane mają zakończyć się w pierwszym kwartale 2018 roku. Całość inwestycji ma być gotowa
w 2020 roku. Osiedle zaprojektowała pracownia Linia Architekci z Krakowa. To pierwsza
inwestycja Wawel Service w Katowicach. Dotychczas deweloper realizował swoje projekty
w Krakowie i Warszawie.

W ostatnich dniach maja pyrzowickie lotnisko świętowało otwarcie najnowocześniejszego w kraju terminalu cargo. Inwestycję w 18
miesięcy wykonała Skanska. Wartość zadania to ponad 44 mln zł. Nowoczesny terminal umożliwi dalszy rozwój portu w kierunku
obsługi przewozów towarowych drogą lotniczą. Nowa infrastruktura powstała na ok. 11hektarowej działce położonej przed nową płytą postojową samolotów cargo, w południowo-wschodniej części lotniska. Obiekt ma
12 tys. m² powierzchni i jest trzykrotnie większy od obecnie użytkowanego terminalu towarowego. W projekcie zostały zastosowane takie rozwiązania konstrukcyjne, by w przyszłości możliwa była modułowa reorganizacja budynku. Terminal podzielony jest na dwie części – obsługującą fracht lotniczy oraz lokale biurowe. Większość powierzchni wynajęły
globalne firmy kurierskie.

Handlowy Manhattan
W czerwcu rozpoczął działalność kameralny obiekt handlowy Galeria Manhattan. Budynek znajduje się przy ul. Szewskiej 11 w pobliżu os. Odrodzenia w Piotrowicach. Inwestorem
jest katowicka spółka DL Invest Group. Prace budowlane wykonał Dombud. Dwukondygnacyjny obiekt zajmuje powierzchnię 4 414
m². W budynku prowadzą działalność m.in.
klub fitness, supermarket, drogeria, sklep ze
sprzętem elektronicznym oraz mniejsze punkty usługowo-handlowe. Możliwy jest również
wynajem powierzchni biurowych.

Wygodniej poza strefę
Schengen
W Katowice Airport dobiegły końca remont
i rozbudowa pasażerskiego terminalu A, z którego odprawiani są pasażerowie odlatujący do
krajów spoza strefy Schengen, czyli np. do
Wielkiej Brytanii. Dzięki inwestycji przepustowość portu lotniczego, jeśli chodzi o możliwość obsługi podróżnych, wzrosła do 6 mln
rocznie. Terminal A został powiększony od
strony płyty lotniskowej o 371 m², a w wyniku
rozbudowy hala odlotów zwiększyła się trzykrotnie. Wykonano nowe stanowiska kontroli bezpieczeństwa, kontroli paszportowej oraz
bramki dla pasażerów. W obiekcie pojawiły się
winda panoramiczna i schody ruchome prowadzące na pierwsze piętro udostępnione podróżnym, gdzie zostanie otwarta restauracja.
Roboty budowlane wykonała firma Skanska,
ich koszt wyniósł ponad 18 mln zł.

Startuje .KTW
Polski oddział firmy Strabag, jednego z największych przedsiębiorstw budowlanych w Europie, został generalnym wykonawcą pierwszego
etapu inwestycji biurowej .KTW, czyli następcy DOKP. Etap ten obejmuje realizację podziemnego parkingu oraz 14-kondygnacyjnego
budynku przy al. Roździeńskiego 1. Zgodnie
z przyjętym harmonogramem firma przejęła plac budowy w czerwcu. Łącznie roboty potrwają 24 miesiące. W pierwszej połowie tego
okresu powstaną trzy kondygnacje podziemne.
Oprócz technologii ścian szczelinowych zostaną dodatkowo wykonane elementy konstrukcji
poprawiające stabilność posadowienia budynku. Następnym ważnym krokiem – trwającym
kolejne 12 miesięcy – będzie budowa żelbetowej konstrukcji części nadziemnej. Inwestorem obiektu jest katowicka spółka TDJ Estate.

Programiści, do pracy!
Amerykańska firma EPAM otworzyła w Katowicach swój oddział, którego pracownicy
będą specjalizować się w obszarze zagadnień
IT, a przede wszystkim w tworzeniu oprogramowania. Firma cały czas prowadzi rekrutację – w ciągu najbliższych kilku lat planuje zatrudnić w mieście ok. 500 osób. Obecnie poszukiwani są analitycy biznesowi, kierownicy projektów informatycznych czy inżynierowie ds. zapewnienia jakości. Biuro spółki znajduje się tymczasowo w kompleksie Revita Park
przy ul. Żelaznej 15. W przyszłym roku EPAM

.KTW – wizualizacja

planuje przeprowadzkę do większego biura.
Firma działa na całym świecie od ponad 20 lat
i zatrudnia blisko 22 tys. osób. Katowicki oddział jest jedną z czterech lokalizacji przedsiębiorstwa w Polsce.

III etap Franciszkańskiego
Ruszyła budowa III etapu osiedla Franciszkańskiego. Dobre wyniki sprzedaży II etapu osiągnięte w 12 miesięcy od rozpoczęcia robót budowlanych skłoniły TDJ Estate do budowy sześciu kolejnych budynków. Łącznie znajdzie się
w nich 246 lokali. Podobnie jak w przypadku
poprzednich etapów, generalnym wykonawcą
inwestycji jest firma RE-Bau. W ramach III fazy
projektu powstanie sześć nowych jednosegmentowych bloków. Każdy z nich będzie składał się
z siedmiu kondygnacji, w tym jednej przeznaczonej na garaż podziemny. Zakończenie tego
etapu inwestycji przewidywane jest na przełom
III i IV kwartału 2017 roku. Osiedle Franciszkańskie powstaje przy ul. Kijowskiej. Na terenach nabytych przez TDJ Estate docelowo zostanie wybudowanych blisko 1,3 tys mieszkań.

Kolejne firmy w SBP
Nowi najemcy wprowadzą się wkrótce do katowickiego kompleksu Silesia Business Park realizowanego przez Skanska Property Poland przy
ul. Chorzowskiej. Spółki Navo Orbico i Distribev

Orbico, będące częścią międzynarodowej Grupy Orbico, oraz kancelaria prawna KSP Legal &
Tax Advice zajmą łącznie ponad 3,2 tys. m² powierzchni biurowej w budynku B, na której będzie pracowało ok. 450 specjalistów. Podpisanie
nowych umów najmu oznacza, że budynek B Silesia Business Park jest już w ponad 80% skomercjalizowany. Jednocześnie trwają prace związane
z realizacją kolejnej części projektu – budynku
C, którego otwarcie nastąpi w IV kwartale 2016
roku. W planach jest jeszcze budowa ostatniego,
czwartego biurowca.

Remont dla trzustki
W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im.
prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego otwarto w czerwcu nowoczesne centrum diagnostyki i leczenia chorób
trzustki. Oddział mieści się w budynku szpitala przy ul. Medyków 14. Inwestycja obejmowała generalny remont pomieszczeń, a także
kompleksowe wyposażenie oddziału w m.in.
47 w pełni zautomatyzowanych nowoczesnych łóżek dla pacjentów, systemy przywoływania, monitoringu i łączności. Kolejnym
udogodnieniem jest system komunikacyjny,
dzięki któremu chory może nawiązać kontakt
z punktem pielęgniarskim. Specjalizacją oddziału jest przede wszystkim leczenie onkologiczne. Koszt inwestycji to blisko 5 mln zł.
(zit)

|kiwk informuje|

Utrudnienia w ruchu
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o. buduje i modernizuje sieci kanalizacyjne na terenie
Katowic. W związku z tym przedstawiamy zakres utrudnień w ruchu, które wystąpią w lipcu w Podlesiu:
Kontynuowane będą prace budowy kanalizacji na przejeździe kolejowym

w pobliżu skrzyżowania ulic Niezapominajek i Rolniczej. Zamknięty zostanie
przejazd kolejowy i będzie wprowadzony
objazd.
W związku z utrudnieniami spowodowanymi realizacją budowy i przebudowy
systemu kanalizacyjnego Katowic prosimy
mieszkańców o wyrozumiałość.
Więcej informacji o zrealizowanych
budowach, dofinansowanych ze środków

Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, w ramach
fazy I i II projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice”,
można uzyskać na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl i www.faza2kanalizacja-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 kanalizacyjnej
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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|Podsumowano VIII Europejski Kongres Gospodarczy|

Rekordowe zainteresowanie

Jak wynika z podsumowania Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress, EEC),
tegoroczna edycja wydarzenia była rekordowa. Dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu dwóch katowickich
ikon – Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego udało się zgromadzić w ciągu trzech majowych
dni 8 tys. gości oraz zorganizować innowacyjne w skali regionu spotkanie młodych przedsiębiorców, czyli
European Start-up Days. W tej największej imprezie biznesowej Europy Środkowo-Wschodniej wzięło również
udział szerokie grono studentów lokalnych uczelni.

VIII Europejski Kongres Gospodarczy odbywał się w Spodku...

P

odsumowania EEC dokonano podczas czerwcowej konferencji
prasowej. – Tegoroczna edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego to przede wszystkim rekordowe zainteresowanie – mówił Wojciech Kuśpik, inicjator
wydarzenia i prezes Grupy PTWP, organizatora kongresu. – Wzięło w nim udział ponad
8 tys. gości. Do tego ponad 2 tys. osób uczestniczyło w European Start-up Days i kolejne 2 tys.
studentów w projekcie EEC Liderzy Przyszłości. Te liczby robią wrażenie. EEC bezsprzecznie jest już największą imprezą gospodarczą
w tej części Europy.
Wśród gości ósmej edycji wydarzenia, która
miała miejsce między 18 a 20 maja, znaleźli się
m.in. Valdis Dombrovskis – wiceprzewodniczący
Komisji Europejskiej i były premier Łotwy, Günther H. Oettinger – komisarz UE ds. gospodarki
cyfrowej i społeczeństwa, Beata Szydło – premier
RP, jak również europarlamentarzyści, ministrowie i wiceministrowie z całego świata oraz prezesi
największych firm, eksperci i biznesmeni.
Uczestnicy bardzo dobrze oceniają wydarzenie. Jak wynika z badań ankietowych przeprowadzonych na zlecenie organizatora, 94% słuchaczy i 89% panelistów zadeklarowało swój udział
w kolejnej edycji EEC w 2017 roku. Goście docenili także przestrzeń, w jakiej odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy, uznając za największy atut organizacyjny lokalizację imprezy
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym
oraz w Spodku.
– MCK i Spodek są fantastycznymi miejscami dla tego typu wydarzeń. EEC i European Start
-up Days pokazały, jak wspaniale można wykorzystać multifunkcyjność tych obiektów. To daje

Podczas inauguracji Kongresu

nam przewagę nad innymi miastami – skomentował Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic i jednocześnie podkreślając, jak istotne dla
Katowic jest to wydarzenie. – Zauważamy znaczący wzrost liczby podmiotów uczestniczących
w kongresie, a także w jego organizację. Zamierzamy nadal stawiać na przemysł spotkań. Uważamy to za dobry kierunek dla miasta i chcemy
też wykorzystywać EEC do tego, aby pokazać
przemianę Katowic.
Wiceprezydent mówił także o rosnącym znaczeniu roli studentów i młodych firm, ich zaangażowaniu w rozwój kongresu oraz zmianie pokoleniowej, która ma obecnie miejsce i jest konieczna dla rozwoju miasta i biznesu. Z kolei Wojciech
Kuśpik wspomniał o energii, jaką wnieśli młodzi
ludzie do sfery organizacyjnej wydarzenia. Natomiast sami studenci podkreślają wymiar praktyczny. – Udział w kongresie to bardzo dobry
krok w rozpoczynaniu kariery zawodowej. Mogę
podać przykład osoby, która pracując w zespole obsługującym zagraniczne delegacje obecne
podczas EEC, dostała propozycję odbycia stażu,
a później pracy w jednostce konsularnej. To ważne, że młodzi mają możliwość obecności w otoczeniu biznesu – skomentowała Katarzyna Skwarek, koordynator w programie EEC Liderzy Przyszłości i studentka Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach.
Celem zainicjowanego podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w ub. roku
projektu EEC Liderzy Przyszłości jest kreowanie i promowanie aktywnej postawy obywatelskiej oraz zwiększenie zaangażowania młodych osób w życie publiczne. – Zawsze zastawialiśmy się nad tym, jak mają pozycjonować
się nasze lokalne uczelnie w ramach kongresu.

...i w Międzynarodowym Centrum Kongresowym

Udało nam się wymyślić formułę EEC Liderzy
Przyszłości. Chcemy, aby ta inicjatywa żyła bez
przerwy. Dlatego planujemy cykl spotkań studentów z praktykami biznesu, które przez cały
rok będą odbywały się w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych w Katowicach – powiedział prof. Robert Tomanek, rektor elekt, prorektor ds. organizacji, finansów
i rozwoju na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Katowicach, dodając: – Miasto przyszłości
musi tętnić życiem. Jeśli jest miastem studenckim, to musi pokazywać młodych ludzi oraz ich
potencjał.
Młodość w biznesie oraz rozwijający się
potencjał zaprezentowano przy okazji zupełnie
nowego wydarzenia, które towarzyszyło w tym
roku EEC. To European Start-up Days, czyli spotkanie młodych firm poszukujących swojego modelu biznesowego. W jego trakcie mieliśmy 100 prezentacji najlepszych start-upów

oraz debaty z udziałem 50 panelistów dzielących się swoim doświadczeniem.
Organizatorzy obliczyli, że co trzeci uczestnik Europejskiego Kongresu Gospodarczego odwiedził European Start-up Days. Oznacza to, że w wydarzeniu skierowanym do start-upów i korporacji udział wzięło blisko 2,5 tys.
przedstawicieli świata biznesu i polityki, pierwotnie zarejestrowanych jako uczestnicy kongresu.
– W końcu na Śląsku mamy duże wydarzenie
dla start-upów – mówił Piotr Kowalski, przedstawiciel jednej z firm uczestniczących w European
Start-up Days.
Już dziś planowana jest kolejna edycja spotkania. – Za rok kongres znowu odbędzie się
w Katowicach w tym samym miejscu. Zamierzamy w jeszcze większym stopniu wykorzystać
infrastrukturę Katowic, jak chociażby pozostałe
obiekty Strefy Kultury – zapowiedział Wojciech
Kuśpik.

6

MIASTO

www.katowice.eu

|Budżet Obywatelski|

342 wnioski w trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego
 ieszkańcy Katowic zgłosili w tym
M
roku więcej zadań do Budżetu Obywatelskiego niż w latach ubiegłych. Ogółem wpłynęły 342 projekty, z czego 41
ma charakter ogólnomiejski.
Do 13 maja trwał nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Katowice 2017. Swoje
propozycje mieszkańcy mogli zgłaszać osobiście w Biurze Prasowym Urzędu Miasta Katowice, przesłać pocztą lub w wersji elektronicznej za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Spośród 342 zarejestrowanych projektów
41 to zadania ogólnomiejskie. Najwięcej wniosków lokalnych zgłoszono dla jednostek pomocniczych: Ligota-Panewniki (24), Piotrowice-Ochojec (24) i Giszowiec (23). Podobnie
jak w ubiegłych edycjach większość zadań dotyczy: remontów infrastruktury drogowej, budowy miejsc postojowych, doposażenia placówek oświatowych i bibliotek, utworzenia miejsc
wypoczynku i rekreacji (place zabaw, siłownie),
a także stojaków i ścieżek rowerowych oraz rewitalizacji terenu.
Zgłoszone w tym roku projekty dotyczą wielu dziedzin, m.in. takich jak:
sport i rekreacja, np. plac zabaw dla dorosłych, boisko do hokeja na rolkach, wytyczenie
narciarskiej trasy biegowej, zajęcia nordic walking, osiedlowa strefa grillowania;
bezpieczeństwo, np. zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Kostuchnie i Szopienicach,
monitoring;
ochrona środowiska, np. system informowania o stanie jakości powietrza w Katowicach;
edukacja, np. Miasteczko Ruchu Drogowego, ścieżka przyrodniczo-edukacyjna nad
Kłodnicą;

zieleń/estetyka, np. projekt dodatkowych
nasadzeń „Zielona Warszawska”, świąteczne iluminacje, zakup i ustawienie tzw. piesuarów, stworzenie na katowickim rynku Parku
Kieszonkowego Rawy;
kultura, np. koncerty w amfiteatrze
w Parku na Zadolu, spotkania Koła Miłośników Godki i Pieśni Śląskiej w Podlesiu, spotkania autorskie i warsztaty pisarskie w filiach MBP, Art Muszlownik Festiwal, Zlot
Militarny w Ochojcu.
O realizację powalczą m.in. projekty
z drugiej edycji, które zostały ponownie zgłoszone, takie jak tężnia solankowa dla Katowic, skatepark przy ul. Na Obrzeżu czy modernizacja laboratorium chemicznego w Pałacu Młodzieży.
Weryfikacja formalna wniosków trwała do 14 czerwca. Na tym etapie pracownicy Biura Prasowego sprawdzali przykładowo,
czy do wniosku została dołączona kompletna
lista poparcia oraz (jeśli to konieczne) oświadczenie wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, czy wiek wnioskodawcy i adres jego zameldowania umożliwia zgłoszenie zadania,
a szacunkowy koszt projektu nie przekracza
puli dostępnych środków. Formalnie odrzucone zostały cztery wnioski lokalne. Pozostałe projekty przekazano do odpowiednich wydziałów magistratu oraz miejskich jednostek
organizacyjnych w celu dokonania weryfikacji merytorycznej. Lista wniosków pozytywnie zweryfikowanych i poddanych pod głosowanie zostanie opublikowana 24 sierpnia,
ale już teraz można zapoznać się z wykazem
zgłoszonych zadań na stronie: www.BO.Katowice.eu. O tym, na co przeznaczyć prawie 22

miliony z Budżetu Obywatelskiego, zadecydujemy, głosując na wybrane projekty od 19 do
25 września.
O zasadach trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego pisaliśmy w kwietniowym wydaniu „Naszych Katowic”. Wszystkie informacje dotyczące procedury można znaleźć również na stronie internetowej www.BO.Katowice.eu.
(bp)

Na pytania odpowiada:
Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13 (pok. 107, I piętro)
tel. 32 259 33 05, 32 259 31 42, 32 259 31 43
budzetobywatelski@katowice.eu
BO.Katowice.eu
www.facebook.com/katobudzet
https://twitter.com/bokatowice

|Zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego|

Projekty ogólnomiejskie: 41
Projekty lokalne:
JP nr 1 Śródmieście – 17
JP nr 2 Załęska Hałda – Brynów
Część Zachodnia – 16
JP nr 3 Zawodzie – 11
JP nr 4 os. Paderewskiego–Muchowiec – 12
JP nr 5 Brynów Część Wschodnia–
os. Zgrzebnioka – 5
JP nr 6 Ligota–Panewniki – 24
JP nr 7 Załęże – 13

JP nr 8 os. Witosa – 8
JP nr 9 os. Tysiąclecia - 17
JP nr 10 Dąb – 15
JP nr 11 Wełnowiec-Józefowiec – 14
JP nr 12 Koszutka – 9
JP nr 13 Bogucice – 14
JP nr 14 Dąbrówka Mała – 16
JP nr 15 Szopienice-Burowiec – 17
JP nr 16 Janów-Nikiszowiec – 8
JP nr 17 Giszowiec – 23
JP nr 18 Murcki – 6
JP nr 19 Piotrowice-Ochojec – 24
JP nr 20 Zarzecze – 6
JP nr 21 Kostuchna – 12
JP nr 22 Podlesie – 14

|TEMAT Z OKŁADKI|

Tour de Pologne po raz szósty
Ciąg

dlaszy ze

– s. 1

Kolarze wystartują z Tarnowskich Gór i pojadą na południe, odkrywając malownicze oblicze
Górnego Śląska. Po drodze powalczą na trzech
lotnych premiach w Piekarach Śląskich, Chorzowie i Siemianowicach Śląskich oraz na Premii Specjalnej w Bytomiu. W Katowicach znajdują się dwie premie górskie. Kolarze pokonają pięć
pętli po ścisłym centrum Katowic – mówił Czesław Lang. Pętla będzie liczyć 14,7 km i będzie

|info|

Finanse

Zaangażowanie finansowe Katowic w organizację etapu Tour de Pologne w poprzednich latach: 2010 – 366.000 zł, 2011
– 395.000 zł, 2012 – 395.000 zł, 2013
– 470.000 zł, 2014 – 470.000 zł, 2015 –
500.000 zł, 2016 – 500.000 zł. Łącznie:
3.096.000 zł.

przebiegać trasą: od Słonecznej Pętli przez Strefę
Kultury, Muchowiec, Dolinę Trzech Stawów, osiedle Paderewskiego i centrum. Meta tradycyjnie
usytuowana będzie przed Spodkiem. Możemy się
tutaj spodziewać piorunującego finiszu, gdzie kolarze rozpędzają się do 80 km/h.
Z okazji Tour de Pologne Katowice, Miasto
Muzyki UNESCO, przygotowało specjalny utwór.
– Jego autorem jest Kuba Sojka, artysta związany
z projektem Biuro Dźwięku Katowice, w ramach
którego młodzi muzycy poszukują i tworzą nową
muzykę miasta – mówi Łukasz Kałębasiak, rzecznik Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów.
– Kuba Sojka jest producentem, live performerem
i muzykiem. Tworząc kompozycję na TdP, wykorzystał dźwięki towarzyszące wyścigom kolarskim – szum opon, dźwięk zmienianych przerzutek i gorączkowe głosy komentatorów. Kuba Sojka odwołał się pośrednio do albumu „Tour de
France” niemieckich pionierów muzyki elektronicznej, zespołu Kraftwerk, stworzonego z okazji 100-lecia słynnego francuskiego wyścigu –
dodaje rzecznik.
(bp)

|KONKURS|

Wygraj rower

Katowice biorą udział w konkursie na najlepiej udekorowane miasto podczas 73.
Tour de Pologne. Zadbajmy więc o witryny
sklepowe i okna swoich domów.
Nagrodą dla miasta będzie pamiątkowy puchar oraz kampania promocyjna
w mediach patronackich 73. Tour de Pologne, tj. portalu Onet, TVP 1, „Newsweeku”,
w „Przeglądzie Sportowym” czy radiowej
Jedynce. Poza tym Katowice, wraz z firmą Lang Team, specjalnie dla katowiczan
przygotowały dodatkową nagrodę – rower.
– Zachęcamy przedsiębiorców zlokalizowanych przy trasie, mieszkańców,
a także organizacje pożytku publicznego działające w naszym mieście do zaangażowania się w akcję – mówi Maciej Stachura, rzecznik katowickiego magistratu.

Warunkiem wzięcia udziału w rywalizacji o rower jest wysłanie do 6 lipca zgłoszenia pod adresem e-mailowym: ewa.biskupska@katowice.eu. Ważne, by w wiadomości podać imię i nazwisko osoby do
kontaktu, telefon oraz szczegółowe dane,
gdzie będzie przygotowana dekoracja, tak
by można było zrealizować materiał zdjęciowy lub wideo. Rower zostanie przyznany w drodze losowania, które odbędzie
się po dekoracji zwycięzcy przy mecie katowickiego etapu. Warunkiem przekazania nagrody jest obecność podczas losowania, a także pozytywna weryfikacja wykonania dekoracji przez partnera miasta
Katowice, który będzie realizował materiał
zdjęciowy/wideo.

(bp)

KULTURA

www.katowice.eu

7

|XXXI Światowe Dni Młodzieży|

Od

fot. am

dwóch lat Polska
przygotowuje się na Światowe
Dni Młodzieży, które
będą miały miejsce w Krakowie. Nie wszyscy jednak wiedzą, że na tydzień przed spotkaniem z papieżem Franciszkiem odbędą się tzw. Dni w Diecezji. Diecezjalny etap
Światowych Dni Młodzieży rozpocznie się
20 lipca i potrwa 5 dni. Będzie to czas bogaty w ogromną liczbę wydarzeń rozgrywających się na terenie całej archidiecezji katowickiej. I tutaj potrzebna jest pomoc wolontariuszy. Istnieje bardzo wiele możliwości zaangażowania.
Centralnym wydarzeniem w Katowicach
będzie sobotnie (23 lipca) spotkanie wszystkich grup pielgrzymów na lotnisku Muchowiec. Przygotowywanie terenu do przyjęcia
rzeszy pielgrzymów rozpocznie się już kilka
dni wcześniej. Dostosowanie miejsca do pielgrzymich potrzeb będzie wymagało wysiłku
wielu wolontariuszy. Osoby pełnoletnie pomogą w ochranianiu koncertu. Trochę młodsi włączą się w prace porządkowe. Połączony
wysiłek umożliwi zorganizowanie naprawdę
bezpiecznego wydarzenia. Szczególne zadanie
będzie skierowane do osób, które odbyły szkolenie z kierowania ruchu drogowego. Obsługa parkingów oraz dróg dojazdowych pozwoli każdemu uczestnikowi dostać się do właściwego sektora na czas.
– Omawiany dzień rozpocznie się jednak w Piekarach Śląskich u stóp Matki Bożej.
Po wizycie w piekarskim sanktuarium pielgrzymi udadzą się do katedry Chrystusa Króla w Katowicach, żeby ostatecznie dotrzeć na
lotnisko. Do tych miejsc na Śląsku pielgrzymował niegdyś św. Jan Paweł II, stąd taki pomysł – mówi ks. Marcin Wierzbicki, koordynator Światowych Dni Młodzieży w archidiecezji katowickiej.
Dni w Diecezji będą okazją do wykorzystania umiejętności językowych. W

fot. centrum diecezjalne śdm

Katowice będą ewangelizowane przez młodzież z całego świata

Wolontariusze ŚDM podczas koncertu Bądź jak Jezus w Mysłowicach

fot. centrum diecezjalne śdm

Katowicach odbędzie się wiele akcji ewangelizacyjnych przygotowanych przez międzynarodową Wspólnotę św. Jana.
– Pielgrzymi przyjadą do Katowic już
19 lipca, wcześniej niż do innych miast. Spośród 1600 pielgrzymów Wspólnoty św. Jana
wielu przybędzie z najodleglejszych zakątków świata, np. z Tajwanu, Chin czy Nowej

Przed ŚDM – przemarsz z kościoła NSPJ na Koszutce do MCK, gdzie odbyła się
Studniówka ŚDM

Zelandii. Młodzież swój pobyt w Katowicach
chce poświęcić na ewangelizację poprzez głoszenie Jezusa w miejscach publicznych takich
jak areszt, hospicja, na ulicach czy też podczas koncertów – wyjaśnia Marceli Łyczko,
rzecznik Diecezjalnego Centrum ŚDM archidiecezji katowickiej.
Dzięki pomocy tłumaczeniowej (szczególnie z języka angielskiego i francuskiego) Dobra Nowina trafi do jeszcze większej
liczby mieszkańców Górnego Śląska. Wielu
przyjezdnych będzie potrzebowało pomocy
przy odnajdywaniu się w nieznanej rzeczywistości. Stąd też na dworcu PKP stanie punkt,
z którego będą płynąć wszelkie niezbędne
informacje.
Organizatorzy cały czas poszukują wolontariuszy chętnych do współpracy, która
może dotyczyć m.in. właśnie wsparcia językowego. Pomoc będzie potrzebna przy tłumaczeniu akcji ewangelizacyjnych czy obsłudze specjalnego numeru ŚDM.
– Formularz aplikacyjny znajduje się na
stronie www.mlodzidlamlodych.pl. Zachęcamy do dzielenia się informacją o możliwościach wolontariatu ze znajomymi. Warto rejestrować się od zaraz – ręce do pracy przydadzą się także w tygodniach poprzedzających ŚDM (m.in. przy kompletowaniu pakietów pielgrzyma). Niezależnie od charakteru zaangażowania każdy z wolontariuszy będzie mógł powiedzieć: „zrobiłem coś wielkiego”. Poświęcenie własnego czasu i talentów
dla służby na rzecz innych jest prawdziwym

bohaterstwem, którego w Ewangelii uczy nas
Jezus – zachęca Marceli Łyczko.
(Marek Nawrot, wolontariusz ŚDM)

|Spotkanie na Muchowcu|
Do udziału w spotkaniu zaplanowanym
na sobotę 23 lipca na Muchowcu zapraszamy również mieszkańców.
W programie:
15.00 Rozpoczęcie, Koronka do Bożego Miłosierdzia, koncert – prezentacja kilku wspólnot międzynarodowych
16.15 Góra Karmel – próba wiary
(w programie „Eliasz – prorok jak ogień” –
widowisko z udziałem orkiestry symfonicznej oraz aktorów i solistów)
17.30 Msza św.
20.00 Koncert (Colony House, Steven
Curtis Chapman, TGD i przyjaciele)
22.30 Zakończenie
Informujemy mieszkańców, że w związku
ze spotkaniem na Muchowcu 23 lipca komunikacja miejska będzie funkcjonowała
według zmienionych rozkładów jazdy. Wystąpią też utrudnienia w ruchu drogowym.
O szczegółach będzie można przeczytać
na stronie www.katowice.eu.
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|Wywiad|Z Dagmarą Drzazgą rozmawia Maciej Szczawiński

fot. archiwum rodzinne

Świt, błoto i ciężkie lampy...

Maciej Szczawiński: Dziennikarstwo
może być pasją poszukiwania „newsów”.
Ale może być także ambicją sięgania głębiej. Tu pojawiają się już bardziej złożone, trudne realizacyjnie gatunki: reportaż
i dokument. Czyli twoja, opromieniona
ważnymi nagrodami, specjalność.
Dagmara Drzazga: Widzę, Maćku, że chcesz

połechtać moje ego, ale to raczej specjalność
„opromieniona” żmudną i stresującą pracą.
Jako wieloletni dziennikarz Radia Katowice,
pisarz i poeta, wiesz przecież o tym doskonale... Pozwolę sobie tutaj przywołać Krzysztofa Kieślowskiego, który powiedział kiedyś, że film to nie festiwale, nagrody, autografy; film to świt, błoto i ciężkie lampy. Doskonała definicja tego, jak wygląda nasza filmowa codzienność. Oczywiście, to jedna strona medalu. Druga, to możliwość kreacji własnych światów. Właśnie dlatego tyle lat w tym
tkwię, a film dokumentalny stał się ważną częścią mojego życia. Zaczynałam w redakcji muzyki poważnej w Telewizji Katowice. Realizowałam tam wiele programów, felietonów,

relacji, przeprowadzałam wywiady. Z czasem
zaczęłam odczuwać potrzebę stworzenia bardziej osobistych form. Może to dziwić – jak to
– film dokumentalny zamiast zbliżania się do
„obiektywizmu”, poszukiwania prawdy, jest
subiektywną wypowiedzią autora? Tak, tak
właśnie uważam. Cała sztuka polega na tym,
aby z tej rzeczywistości wysnuć własną opowieść o bohaterze i świecie. I żeby jednocześnie nie odejść od prawdy, ale pokazać ją swoimi oczami. Bo stając po drugiej stronie kamery, my tę rzeczywistość oglądamy, przepuszczamy przez własną świadomość i wrażliwość.
Nie można także zapominać o widzu: filmów,
nawet tych najbardziej osobistych, nie robimy
dla siebie! One mają iść na ekran – albo ten
mały, albo duży – i coś ludziom dać. Przekazujemy przecież emocje, opowiadamy często
o dramatycznych historiach. Film musi żyć,
mieć swoje tempo, konstrukcję.
Nietrudno zauważyć, jak bardzo istotna
jest w twoich pracach Sztuka i różne jej
dyscypliny. Ale nie tylko artyzm z najwyższej półki! Również ta, która „wybucha”
w miejscach całkiem nieoczekiwanych,
wydawałoby się: na sztukę nieczułych,
np. „Bobrek Dance”...

To jeden z moich pierwszych filmów dokumentalnych. Ważny obraz. Przyniósł mi też
– pierwszą w życiu – międzynarodową nagrodę. Jest opowieścią o tym, jak można zmienić
ludzkie losy poprzez sztukę! Chodziło o to, że
do Bytomia-Bobrka przyjechali tancerze i na
warsztatach zorganizowanych przez ówczesny
Śląski Teatr Tańca zaczęli uczyć dzieci takich
form, jak – na przykład – breakdance. I podążyliśmy z ekipą TVP Katowice za trzema chłopcami, którzy podjęli to wyzwanie. Obserwowaliśmy ich z kamerą. Na naszych oczach, z dnia
na dzień, stawali się bardziej radośni, pozbawieni kompleksów, otwarci na rzeczywistość.
Potem przyszły inne filmy, w których sztuka ma

swoje ważne miejsce. Wspomnę tu o dokumentach o Lechu Majewskim, Romanie Totenbergu
czy Janie Sztwiertni. Dla mnie szalenie inspirująca jest muzyka. Nie wyobrażam sobie dnia
bez Bacha, Mozarta, Vivaldiego czy Rachmaninowa. Wiele lat grałam na fortepianie, śpiewałam w różnych chórach. Teraz tę „praktykę”
przejął film, ale słucham bardzo dużo. Kiedy jestem szczęśliwa i kiedy nie.
Jesteś adiunktem na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach...

Na Wydziale Radia i Telewizji uczę szeroko rozumianej wiedzy o filmie. Teorii. Historii. Dzielę się również umiejętnościami praktycznymi. Mam wielu studentów, którzy są absolutnymi fanami kina, to pasja ich życia! Fajnie się przebywa z takimi ludźmi! Uważam, że
młodych trzeba uczyć warsztatu, opowiadania
obrazem, otwierać ich wrażliwość na muzykę,
na malarstwo, na literaturę. Reszta przyjdzie
sama. Masa prestiżowych nagród, jakie na całym świecie zdobywają nasi studenci, pokazuje, jak wspaniałe talenty tu, w Katowicach, się
pojawiają.

Z przejęciem śledzę ostatnio twoją pracę nad dokumentem o... Rafale Wojaczku! Ktoś, kto podejmie takie wyzwanie,
wszystko ma właściwie przeciw sobie: filmy, książki, niezliczone publikacje o nim.
I ta bardzo skomplikowana i dramatyczna
aura, która mu wciąż towarzyszy... Tymczasem dostrzegam w tobie determinację, silne emocje i pasję. Ale na razie jesteś w drodze....

Na razie jestem na początku drogi.
I – wierz mi – jestem świadoma tego wyzwania. Emocje są ogromne! Bo mówimy przecież o Rafale Wojaczku i jako poecie, i jako
człowieku, z całym dramatem jego życia... Ale
mam też poczucie niezwykłej aury, metafizyki,

która zaczyna mnie otaczać. Teraz nie chcę
mówić niczego więcej.
Silnie związana z Katowicami – jak postrzegasz to miasto dzisiaj? Zmieniło się przecież w ostatnich latach kolosalnie. To już
wręcz nowa przestrzeń. I nowe jakości...

Śląsk jest moją ojczyzną z wyboru. Dobrze
mi tu, po prostu. W Katowicach są mój uniwersytet i telewizja, tutaj przyjeżdżam do kina,
na koncerty, do muzeum i biblioteki. A jak
mam czas, włóczę się po mieście w poszukiwaniu metafizycznych „kadrów”. I ciągle znajduję nowe! Przyglądam się przestrzeniom, budynkom i ludziom. Tak czasem rodzą się moje
pomysły filmowe. Do Katowic wracam z każdej bliższej i dalszej podróży. A kiedy pociąg
wjeżdża na most koło Rialta, wiem, że już jestem u siebie.

|bio|
Dagmara Drzazga – dziennikarka i reżyser
Telewizji Polskiej. Od lat związana z Oddziałem TVP w Katowicach. Adiunkt na
Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu
Śląskiego, doktor habilitowany w zakresie
sztuki filmowej. Jest autorką wielu reportaży i filmów dokumentalnych, laureatką prestiżowych nagród, m.in. Prix Italia na Międzynarodowym Festiwalu Produkcji Radiowych i Telewizyjnych w Turynie, Grand Prix
Documentary we Włoszech i nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie. Filmy Dagmary Drzazgi prezentowane były na wielu festiwalach i pokazach specjalnych w Polsce i na świecie:
w Stanach Zjednoczonych, Niemczech,
Luksemburgu, Szwecji, Monako i Armenii. Jest także autorką artykułów i publikacji naukowych.

|Kruszec poezji prawdziwej|

Słowo w słowo
– Zdążę?
– Zdążysz...
Bo czy był dotąd ktoś
kto nie zdążył z życiem na czas /.../
Zdążysz, na pewno zdążysz,
bez pośpiechu choć nie znasz
miejsca, dnia i czasu –
co do ostatniej sekundy.
Ukazał się kolejny zbiór wierszy Tadeusza Kijonki, wybitnego katowickiego poety, redaktora tutejszych
czasopism, człowieka, którego zasługi dla śląskiej i polskiej kultury
są po prostu nieocenione.
To rzadki przypadek, by poeta nie koncentrował się przede wszystkim na własnej twórczości (czyli sobie samym), ale potrafił łączyć

ją z serdeczną i efektywną troską o wartości
ogólne. Już ponadjednostkowe.
Ale taki zawsze był i jest nadal Kijonka,
człowiek instytucja, bez którego kontur powojennej śląskiej kultury jest właściwie niewyobrażalny. Jednak dzisiaj wydarzeniem najbardziej aktualnym i doniosłym jest właśnie
jego nowa książka: „Słowo w słowo”. Trafia
do nas, gdy wciąż mamy w pamięci niedawno wydane „44 Sonety Brynowskie”, prawdziwie mistrzowski popis opanowania klasycznej
formy i napełnienia jej rzeczywistością dzisiejszych pytań, dzisiejszych dylematów i dzisiejszych problemów. „Słowo w słowo” jest propozycją już bardziej swobodną formalnie. Różne miary wiersza, różny ich rytm i zakres: od
punktujących paradoksy naszego życia miniatur po najprawdziwszy poemat (któż z was,
współcześni poeci, potrafi jeszcze napisać poemat?). A poemat Kijonki jest o... psie! O jego

ukochanej i wiernie pilnującej brynowskiego domu wilczycy: Byłaś psem, który nigdy nie
poskąpił uczuć. Twe radosne mlaśnięcie jęzora o świcie, Migotliwe spojrzenia w pajęczynie
blasku, Tkliwe dotknięcie pyska, muśnięcie oddechu /.../ Gdzie to wszystko, nim pamięć zatonęła w żalu? Tak oto wydarzenie smutne, lecz
przecież w kontekście spraw ludzkich zdawać
by się mogło prozaiczne – pod piórem Kijonki nabiera wagi szczególnej: Ta scena bez słów/
jak każdy akt mistyczny wnet nabierze znaczeń/
Bo przeznaczenie w życiu czymże jest, gdy sens/
Pojmujemy nie tylko w potocznym znaczeniu/
Zwykłych na pozór zdarzeń... Znać rękę mistrza! W ogóle czyta się te wiersze znakomicie,
bo świetnej robocie literackiej towarzyszy cały
czas jakaś jasność przesłania, czyli komunikatywność w najgłębszym tego słowa znaczeniu.
No i powaga spraw istotnych, którą Kijonka
kapitalnie potrafi połączyć z ironią wobec naszych bezsilnych uzurpacji.

Chciałoby się powiedzieć „O szczęśliwe miasta, które mają swoich natchnionych,
uważnych i autentycznych poetów”! Oto czuli
świadkowie życia. Jego pulsu w małych i wielkich sprawach. Demaskatorzy banału i myślowej łatwizny. Każda ich książka jest (powinna
być!) małym świętem miasta, miejsca, gdzie
napisali swoje wiersze i które w ten sposób zawsze poszerza swoje duchowe granice.
Nowy tom wierszy Tadeusza Kijonki, którego ukazanie odnotowali i ocenili wysoko najwybitniejsi polscy krytycy, to – jak pięknie rzecz
ujął Stanisław Stabro – kruszec poezji prawdziwej. Rzecz jasna nie istnieje żadna aparatura ani
obiektywna metoda, by wartość takiego „kruszcu” sprawdzić. A jednak nasza wrażliwość potrafi natychmiast wystawić certyfikat, jakiś tajemny potwierdzający glejt, kiedy ów fenomen
się wydarzy. I tak jest dokładnie w przypadku
książki katowickiego poety.
(Maciej Szczawiński)
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|Miasto Kreatywne UNESCO|

Aspiracje kulturalne miasta
Bogata i zróżnicowana oferta kulturalna oraz spójna i rozpoznawalna wizja działań w sektorze kultury – to
ocena zawarta w jednym z dwóch raportów na temat działalności kulturalnej miasta, które zamówił katowicki
magistrat. Wyniki badań mają posłużyć stworzeniu nowej strategii rozwoju kultury miasta.

S

ami wyszliśmy z tą inicjatywą. Chcieliśmy bowiem
uzyskać obraz miejsca, w którym
się teraz znajdujemy, okiem zewnętrznych obserwatorów oraz uzyskać materiał wyjściowy do sformułowania nowych
wytycznych do dalszych działań w ramach
Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki. Mamy aspirację być liderem
branży muzycznej w Polsce – podkreśla
Marzena Szuba, wiceprezydent Katowic.

DNA miasta
Pierwszy z zaprezentowanych dokumentów
– „DNA miasta – Katowice. Polityka kulturalna”, opracowany przez Fundację Res Publica, podsumowuje to, co się w obszarze
kultury w Katowicach wydarzyło. Dokonano m.in. analizy istniejących dokumentów strategicznych oraz systemu finansowania. Przeprowadzono 50 anonimowych
wywiadów i 39 anonimowych ankiet online
z przedstawicielami NGO, organizacji i instytucji kulturalnych oraz zorganizowano
warsztat z 11 uczestnikami. Koszt raportu
wyniósł 18 tys. zł netto.
W „DNA…” czytamy o silnych stronach
miasta, do których należą m.in. wypracowanie dużego potencjału w obszarze kultury,
zarówno o charakterze infrastrukturalnym,
instytucjonalnym, jak i ludzkim, a także bogata i zróżnicowana oferta kulturalna, która
jest widoczna w Europie, oraz spójna i rozpoznawalna wizja działań w sektorze kultury. Autorzy raportu jednoznacznie wskazują,
że atutami miasta są powstanie Strefy Kultury czy otrzymanie tytułu Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki. Analiza
finansowa pozwoliła także pokazać, że Katowice w wysokim zakresie dotują kulturę.
W latach 2007–2015 nastąpił wzrost finansowania o 113%, natomiast planowane wydatki
per capita na kulturę wynoszą aż 230 zł, co jest
jedną z najwyższych kwot w kraju. – Analiza „DNA…” wskazuje także nasze obszary rozwoju, m.in. konieczność aktualizacji
strategii rozwoju kultury czy rozproszenie
energii i zaangażowania po działaniach ESK
2016 – zaznacza Edyta Sytniewska. – Pojawiają się także anonimowe opinie, które pokazują, że mimo naszych chęci trudno zadowolić wszystkich uczestników życia kulturalnego. W analizie czytamy, że tytuł Miasta
Kreatywnego „nie daje żadnych korzyści”, że
„nie docenia się ludzi chcących uczestniczyć
w kulturze wysokiej” lub „życie kulturalne
miasta, imprezy […] mają charakter imprez
dla ludu, z których nic nie wynika”. Nie zawsze z tymi opiniami się zgadzamy, ale każdą traktujemy poważnie i będziemy wnikliwie analizować podczas prac nad stworzeniem nowej strategii kultury.

Prezentacja raportów – od lewej: Piotr Zaczkowski – dyrektor IK Katowice Miasto Ogrodów, Tamara Kamińska – zastępca
dyrektora IK Katowice Miasto Ogrodów, Marzena Szuba – wiceprezydent Katowic, Edyta Sytniewska – Naczelnik Wydziału
Kultury

Rozwój przez muzykę
Drugi z dokumentów – „Polityka muzyczna Katowic” – mówi o konieczności podjęcia działań zmierzających do zainicjowania,
a następnie konsekwentnego realizowania
programu zrównoważonego rozwoju miasta
(a tym samym także całej branży muzycznej
w mieście) poprzez muzykę. Program opracowali konsultanci z organizacji Sound Di– Katowice mają szansę stać się
nie tylko najbardziej innowacyjnym
miastem muzyki w Polsce, ale
także modelowym miastem muzyki
UNESCO – podkreślała Katja
Hermes, dyrektor oddziału Sound
Diplomacy w Niemczech.

plomacy – światowego lidera w dziedzinie
wspierania muzycznych przemysłów kreatywnych. Z ich doświadczenia korzystały
m.in. władze Berlina, brytyjska agenda Arts
Council czy twórcy norweskiego, rządowego
projektu promocji muzyki Music Norway.
Katowice są pierwszym miastem w Polsce wdrażającym politykę rozwoju życia

muzycznego poprzez przemysły kreatywne. – Euro muzyczne może być równie ważnym przedsięwzięciem, jak Euro piłkarskie,
i może przynieść nie do przecenienia korzyści zarówno wizerunkowe, jak i dla lokalnej
gospodarki. Miasto Muzyki jest tyle miastem sztuki, ile innowacyjności i przedsiębiorczości bezpośrednio wpływających na
lokalny rozwój – podkreśla Piotr Zaczkowski, dyrektor Instytucji Katowice Miasto
Ogrodów.
Jest oczywiste, że ze światowej klasy
uczelniami muzycznymi oraz spuścizną bluesową, hip-hopową, metalową aż po śpiew
a cappella Katowice od początku były miastem muzyki. Katowice posiadają 24 sale
koncertowe, 30 mniejszych miejsc koncertowych, 7 lokalnych wytwórni fonograficznych, 12 studiów nagrań. W mieście odbywa się 27 festiwali.
Osiem miesięcy badań pokazało, że chociaż Katowice silnie rozwinęły gałęzie muzyczne, włącznie z wydarzeniami, festiwalami – brakuje im szeregu innych elementów,
które należy rozwinąć i utrzymać. Chociaż
kształcenie artystyczne pozostaje na wysokim poziomie we wszystkich instytucjach

dydaktycznych, brakuje integracji tego
kształcenia z przekazywaniem kompetencji pozwalających poruszać się w branży
muzycznej.
– Katowice mają szansę stać się nie tylko najbardziej innowacyjnym miastem muzyki w Polsce, ale także modelowym miastem muzyki UNESCO – podkreślała Katja
Hermes, dyrektor oddziału Sound Diplomacy w Niemczech, która prezentowała raport
opracowany przez jej organizację. – Z naszych analiz wynika, że inwestowanie w muzykę może przynosić także wymierne korzyści finansowe dla miast wynikające m.in.
z napływu turystów.
(bp/red)
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|Natura miasta|

Ponad 200-letnia działalność przemysłowa związana z wydobyciem
węgla kamiennego wpłynęła znacząco na przekształcenie krajobrazu i degradację powierzchni ziemi
na znacznej części obszaru Górnego
Śląska. Zabudowania kopalni, infrastruktura kolejowa, zwałowiska odpadów powydobywczych, zazwyczaj w formie nadpoziomowych usypisk, stanowią do dziś trwały element krajobrazu okolic Katowic. Rozwijająca
się tu od wieków działalność górnicza odcisnęła trwałe piętno na obliczu regionu. Prawie każda z części Katowic ma swoją górniczą przeszłość. W dzielnicach takich jak:
Dąb, Wełnowiec, Załęże, Śródmieście, Brynów, Murcki, Kostuchna, Giszowiec, Nikiszowiec zlokalizowane były kopalnie węgla lub
przynajmniej szyby kopalni węgla kamiennego. Gdzieniegdzie płytko zalęgające pokłady karbonu produktywnego wydobywane
były metodą odkrywkową. Ta część działalności górniczej jest już jednak dawno zapomniana i mało kto pamięta o polach wydobywczych, a także biedaszybach działających
na przełomie XIX i XX wieku w Dębie, Wełnowcu, Bytkowie czy w Murckach. W niektórych nazwach części miasta pobrzmiewa jeszcze tradycja związana z wydobyciem węgla

fot. uśl

Hałdy powęglowe w krajobrazie Katowic

Zwałowisko KWK Murcki

i składowaniem odpadów: Załęska Hałda,
Murcki, czy Czorne Hołdy na Wełnowcu
zwane też Alpami Wełnowieckimi.

|Zmiana przepisów|

Zwolnienia z opłat za wywóz
śmieci dla rodzin 3+
W związku ze zmianą przepisów
od 1 lipca tego roku rodziny wielodzietne posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny mogą wnioskować o uzyskanie 20-procentowego zwolnienia
z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny. Tym samym od 1 lipca przestanie
obowiązywać 20-procentowa dopłata do kosztów wywozu śmieci dla rodzin wielodzietnych posiadających karty miejskiego programu „Nas Troje i więcej”.
– Wszystkie rodziny zainteresowane skorzystaniem z 20-procentowej zniżki zachęcamy, by zgłaszały się do zarządców swych
nieruchomości (np. wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych czy też KZGM – red.),
którym należy złożyć stosowną informację.
W przypadku rodzin zamieszkujących domy
jednorodzinne należy złożyć nową deklarację wraz z informacją. Można to zrobić osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca (ul. Rynek
1, stanowiska Wydziału Kształtowania Środowiska nr 28 i 29 – red.) lub drogą pocztową
(Urząd Miasta Katowice, Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice – red.). Formularze informacji i deklaracji
można pobrać z miejskiej strony Katowice.eu
z zakładki Urząd Miasta – Rodzina i zdrowie
– mówi Jolanta Wolanin, zastępca naczelnika

Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. – Co ważne, informacja ta dotyczy także osób, które już złożyły w tym roku
w naszym wydziale wniosek o uzyskanie 20-procentowej dopłaty w ramach programu
„Nas Troje i więcej” – dodaje naczelnik.
Aby skorzystać z nowego zwolnienia w lipcu, należy zgłosić się do zarządcy nieruchomości
między 1 a 15 lipca (lub w innym terminie, jeśli zarządca taki wyznaczy) lub do 14 sierpnia – w przypadku mieszkańców domów jednorodzinnych.
Na wszelkie pytania dotyczące 20procentowej zniżki za wywóz śmieci dla rodzin
3+ odpowiadają pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami 32 259 39 70, 259 39 71,
259 39 72, 259 3973, 259 38 81 oraz pod adresem e-mailowym ks@katowice.eu.
Rodziny wielodzietne, które jeszcze nie
posiadają ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny, powinny wypełnić specjalny wniosek dostępny na stronie www.katowice.eu w zakładce Urząd Miasta Katowice – Rodzina i zdrowie (wraz z wymaganymi oświadczeniami),
a następnie złożyć go osobiście w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1 (VIII piętro, pokój nr
806), bądź też przesłać go listownie pod adresem urzędu.
(bp)

Rzadko dziś spotkać można świeżo sypane zwały czy dymiące i pełne wyziewów
czarne hałdy. Współczesna technologia nakazuje składować odpady odpowiednio sortowane, w sposób przemyślany, zapobiegający procesom erozyjnym i szczególnie niebezpiecznym zjawiskom samozapłonu. Zrekultywowane przy użyciu kosztownych metod zwałowiska pogórnicze często dziś pokryte zielenią, harmonizują z bezpośrednim
otoczeniem i wtopiły się w krajobraz regionu tak, że z czasem trudno je odróżnić od
otoczenia. Inne miejsca zostały całkowicie

przeobrażone i zrewitalizowane, jak teren
KWK „Kleofas-Gottwald” czy teren kopalni
„Katowice”. Pozostały tam jedynie ślady infrastruktury i dawnej zabudowy przemysłowej wkomponowane w nowoczesne założenia urbanistyczne.
Grunty dawniej zdegradowane przez przemysł związany z eksploatacją węgla kamiennego na terenie centralnych części miast stanowiły nie tylko niepożądany element szpecący
krajobraz, ale były też obszarami zagrożenia
ekologicznego ze względu na silną degradację
powierzchni ziemi, pylenie odpadów i wydatnie przekształconą rzeźbę terenu. Powstające
znaczne ilości odpadów lokowano często na
zwałowiskach w pobliżu kopalni.
W późniejszych latach część odpadów była
jednak przetwarzana lub wtórnie wykorzystywana, a pozostałą część składowano na zwałowiskach centralnych, zlokalizowanych na
obrzeżach miast, często na terenach leśnych
(np. zwałowisko centralne w Panewnikach, na
granicy z Rudą Śląską i Mikołowem). Obiekty takie obowiązkowo podlegały zabiegom rekultywacji technicznej i biologicznej. Wymagało to zaangażowania środków technicznych
i znacznych nakładów finansowych.
Zabiegi rekultywacyjne na terenach składowania odpadów przemysłu górniczego
mają duże znaczenie w przygotowaniu warunków ich kolonizacji przez rośliny. Zazwyczaj znacznie ułatwiają one rozwój pokrywy
roślinnej, choć wymagają kosztownych zabiegów pielęgnacyjnych. Proponowane zazwyczaj do tego celu gatunki roślin są wyspecjalizowanymi odmianami radzącymi sobie z trudnymi warunkami panującymi na
zwałowiskach.
Ciąg

dalszy na

– s. 13
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|Polityka prorodzinna|

fot umk

140 miejsc powstało w katowickich żłobkach

Oddział żłobka przy ul. Marcinkowskiego

Dwa oddziały Żłobka Miejskiego
w Katowicach zostały uroczyście
otwarte przez prezydenta Marcina Krupę w Międzynarodowy Dzień
Dziecka. Oddział przy ul. Uniwersyteckiej 15 liczy 90 miejsc, a przy
ul. Marcinkowskiego 13, gdzie odbyła się ceremonia otwarcia, 50
miejsc.
– Polityka prorodzinna jest jednym
z priorytetów mojej prezydentury. W kampanii wyborczej obiecałem, że w Katowicach
zapewnimy miejsce w żłobku i przedszkolu
dla każdego dziecka. W zeszłym roku powstało 30 miejsc w żłobku, dziś otwieramy

140. W kolejnych dwóch latach planujemy
jeszcze otwarcie około 100 miejsc, co pozwoli prawie w całości zaspokoić zapotrzebowanie mieszkańców – podkreślał Marcin
Krupa, prezydent Katowic, który uroczyście otworzył żłobek przy ul. Marcinkowskiego. – Cieszy fakt, że w Katowicach rodzą się dzieci, że ich rodzice wiążą się z Katowicami. 140 nowych miejsc w żłobkach
oznacza, że 140 mam będzie mogło spokojnie iść do pracy i realizować się zawodowo
– dodał prezydent.
Funkcjonujący w Żłobku Miejskim regulamin zapisów przewiduje przyznanie większej liczby punktów aktywnym zawodowo

|Nagrody dla wybitnie uzdolnionych|

Młodzi i zdolni katowiczanie
Prezydent Marcin Krupa wręczył nagrody wybitnie uzdolnionym uczniom
katowickich szkół artystycznych. Nagroda w formie pieniężnej jest wręczana co roku w czerwcu maksymalnie trzem uczniom każdej ze szkół.
Otrzymuje się ją za wyniki osiągnięte
w mijającym roku szkolnym. W tym roku
uroczystość odbyła się 16 czerwca w Pałacu
Goldsteinów. Nagrody otrzymali: z Zespołu
Szkół Plastycznych przy ul. Ułańskiej 7a –
Anna Patermann (klasa III, malarstwo), Marek Pawlak (klasa III, rzeźba), Patrycja Piętka (klasa V, malarstwo); z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza przy ul. Teatralnej 16 – Kamila Kociołek

(klasa III dziecięca, skrzypce), Michał Letkiewicz (klasa III dziecięca, akordeon),
Krzysztof Shun Sasaki (klasa V dziecięca,
fortepian); z Państwowej Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej II stopnia im. K. Szymanowskiego przy ul. Ułańskiej 7b – Antoni
Olesik (klasa instrumentów perkusyjnych),
Jakub Galwas (klasa instrumentów perkusyjnych), Krzysztof Kostrzewski (klasa kontrabasu); z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. St. Moniuszki przy ul. Dąbrówki 9 – Zofia Olesik
(klasa skrzypiec), Paulina Pietras (klasa instrumentów perkusyjnych), Amelia Rogowska (klasa fortepianu).
(kul)

rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci
do lat 3. – W tym projekcie chcemy szczególnie skoncentrować się na osobach niepracujących, by dzięki możliwości skorzystania z nowo utworzonych miejsc w żłobku mogły podjąć aktywność zawodową. Ponadto w ramach projektu nie będą pobierane od rodziców tzw. opłata stała, ani też
opłata za posiłki, co z pewnością będzie stanowiło dodatkową zachętę dla rodziców lub
opiekunów prawnych, którzy nie pracują,
do skorzystania z opieki oferowanej przez
żłobek – zapowiada Małgorzata Domagalska, zastępca naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich katowickiego magistratu. W pierwszej kolejności do projektu rekrutowane będą dzieci najstarsze (tj. 2–2,5letnie).
Całkowita wartość projektu wynosi ponad 4,3 mln zł. – Pozyskaliśmy na ten cel
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Społecznego, stanowiące aż 85% tej wartości, tj. ponad 3,7 mln zł, dotacja z budżetu państwa stanowi 3%, tj. ponad 130 tys.
zł, a pozostałe 12% stanowi wkład własny
Miasta Katowice w kwocie ponad 523 tys.
zł – mówiła Marzena Szuba, wiceprezydent
Katowic.
Miasto Katowice stale zwiększa liczbę
miejsc opieki żłobkowej, dopasowując ją
do istniejących potrzeb, dlatego planowane

jest utworzenie kolejnych placówek na
przestrzeni lat 2016–2018 z wykorzystaniem środków z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 „Maluch” na 2017 rok. Katowice zabezpieczają opiekę nad dziećmi w wieku do
lat 3 zarówno poprzez prowadzenie Żłobka Miejskiego, jak i dotowanie miejsc opieki żłobkowej w powstałych ma terenie Katowic placówkach niepublicznych.
(bp)

|Liczba miejsc w żłobkach|
Na przestrzeni ostatnich lat liczba miejsc w Żłobku Miejskim
stale rosła:
2007 r. – 385 miejsc
2008 r. – 450 miejsc
2009 r. – 480 miejsc
2010 r. – 530 miejsc
2011 r. – 549 miejsc
2012 r. – 619 miejsc
2013 r. – 619 miejsc
2015 r. – 649 miejsc
2016 r. – 789 miejsc

|Film dokumentalny o Nikiszowcu|

Rajskie familoki
Z inicjatywy młodych twórców i pasjonatów regionu – Marcina Wądołowskiego, Adriana Kawy i Michała Pawusza
powstaje obecnie krótki film dokumentalny, który opowiadać będzie o magicznej atmosferze Nikiszowca.
Film jest przygotowywany w ramach ogólnopolskiego konkursu „Zabytkomania”, organizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Autorzy brali już udział w ubiegłorocznej edycji konkursu, podczas której za
film pt. „Zameczek w Michałkowicach” zdobyli trzecią nagrodę w kategorii film dokumentalny lub reportaż. W tym roku ambicje twórców wzrosły i liczą na poprawę ubiegłorocznego wyniku. Tegoroczna produkcja nosić będzie
tytuł „Rajskie familoki” i będzie przedstawiać
dzieje osiedla Nikiszowiec, wpisanego w 2011
roku na – Listę pomników historii.
Zdjęcia do filmu będą realizowane za pomocą drona, co pozwoli oddać unikatowość
nikiszowieckiej architektury. Jednak budynki to nie wszystko, magię Nikiszowca tworzą

również jego mieszkańcy i tradycje, co także zostanie ujęte w filmie. W projekt zaangażowano kilku wybitnych Ślązaków, którzy
przedstawią niepowtarzalną aurę Nikiszowca.
Udział w produkcji wezmą trzy pokolenia Ślązaków, a wśród ich przedstawicieli znajdą się:
Krzysztof Respondek, prof. Dorota Simonides, ks. Zygmunt Klim oraz raper Miuosh.
Założeniem projektu jest przedstawienie
nikiszowieckich familoków jako ważnego elementu górnośląskiego dziedzictwa kulturowego. Celem twórców jest ponadto ukazanie,
iż śląskie dziedzictwo postindustrialne stanowi wartościową i równoprawną część ogólnopolskiej i europejskiej spuścizny kulturowej.
Zgodnie z wymogami konkursu „Zabytkomania” film będzie trwał maksymalnie
pięć minut, jego zaś ukończenie nastąpi do 30
czerwca. Po zakończeniu produkcji film zostanie udostępniony w serwisie YouTube, dzięki
czemu każdy zainteresowany będzie mógł się
wybrać w magiczną podróż po rajskim Nikiszu.
(mw)
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|W trzecim sektorze|

Czym jest sektor obywatelski?
Pod koniec ubiegłego roku w Katowicach istniało ponad 1000 stowarzyszeń
rejestrowych, 301 fundacji oraz prawie
100 stowarzyszeń zwykłych. Jak działają, jakie są ich osiągnięcia, z czego są
dumni – o tym w kolejnych wydaniach
NK będą pisali sami. W pierwszym tekścieRada Pożytku Publicznego zaprosza organizacje do współpracy.
Podstawowym celem działania trzeciego
sektora są usługi na rzecz mieszkańców miasta, ale też bezpośrednie współdziałanie z nimi
przy realizacji zgłaszanych inicjatyw. Działalność organizacji skupia się również na zoptymalizowaniu regulacji prawnych wewnątrz
urzędu miasta i takim ukierunkowaniu procesu administrowania, by usprawniał funkcjonowanie magistratu. Bezpośrednie zaangażowanie sektora obywatelskiego jest kompatybilne
z zasadami zarządzania publicznego (public
governance), czyli upraszczając: nic o nas bez
nas. Tę zasadę rzetelnie wprowadzają w życie
władze naszego miasta. O tym, jakie mogą być
efekty tej współpracy, mogły przekonać się tysiące zadowolonych uczestników Intel Extreme Masters, kiedy to przez dwa marcowe dni
Katowice stały się światową stolicą gier komputerowych. W tej wzorcowo przeprowadzonej imprezie swój istotny udział miały organizacje pozarządowe. – Miasto wielopłaszczyznowo podeszło do swojej roli organizatora, i
co istotne, samo wyszło z inicjatywą zaproszenia do współpracy trzeciego sektora – mówi

Zbigniew Rudnicki ze stowarzyszenia Muzeum Historii Komputerów i Informatyki.
Sukces jest owocem wytężonej pracy. Jednakże zaangażowanie przede wszystkim serca jest nie do przecenienia. Takie serce otwarte na innych, a właściwie dwa, ma Wiesława
Rak – pełnomocnik Śląskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach, która niedawno została uhonorowana „Kryształowym Sercem”, najwyższym odznaczeniem tej organizacji. Przez 40 lat z oddaniem pracowała i nadal pracuje w PCK. Jak
sama mówi, daje część swojej nadziei tym,
którzy często ją utracili.
Jak działacie na co dzień? Co udało wam
się zrobić? Z czego jesteście dumni i czym
chcecie podzielić się z innymi? Z czym się borykacie i co jest przyczyną tych problemów?
Te pytania kierujemy do przedstawicieli trzeciego sektora. Redagujcie tę rubrykę wspólnie
z nami. Na odpowiedzi czekamy pod adresem:
radapozytku@katowice.eu.
Przypominamy, że za kontakt z Radą Pożytku Publicznego odpowiada – z ramienia
urzędu – Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych. Do dyspozycji pozostają również członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Katowicach.
(Izabela Gołaszczyk-Sobczyk – członek Rady
Pożytku Publicznego)

Bezpłatne badania
dla katowickich seniorów
Prezydent Miasta Katowice zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach. Wszyscy mieszkańcy Katowic, którzy
w 2016 roku są w wieku 60–62 lat,
75–77 lat lub powyżej 85. roku życia
(tj. z z roczników 1956, 1955, 1954,
1941, 1940, 1939, 1931 i wcześniejszych) mogą skorzystać z szeregu
bezpłatnych badań w ramach „Programu profilaktyki dla osób trzeciego
i czwartego wieku”, w tym m.in. pomiaru poziomu glukozy we krwi, poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1
czy poziomu TSH, badania sprawności pamięci, sprawności fizycznej czy
też wzroku i słuchu.
Wyniki badań zostaną zinterpretowane przez lekarzy, którzy wystawią ewentualne skierowania do dalszej diagnostyki w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego do poradni specjalistycznych (geriatrycznych, endokrynologicznych, neurologicznych, chirurgicznych,
onkologicznych, schorzeń sutka, okulistycznych, foniatrycznych, diabetologicznych) lub leczenia w szpitalnych oddziałach
specjalistycznych.

|Centrum Organizacji Pozarządowych i

|konkurs|

Nabór
partnerów
do projektu

Przestrzeń dla trzeciego
sektora
Pod adresem Kopernika 14 i Młyńskiej 5
w Katowicach funkcjonuje Centrum Organizacji Pozarządowych. Zainteresowani
mają do dyspozycji pomieszczenia i stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, z drukarką oraz przestrzenie szkoleniowe, które pomieszczą 15, 20 i 40 osób.
W ramach działań realizowanych
w COP można zasięgnąć porady specjalistów działających w obszarze trzeciego
sektora w zakresie: doradztwa księgowego, polityki rachunkowości, druków KRS,
podatków, bilansu, sprawozdania OPP
(Andrzej Michalik, tel. 32 757 66 37); pierwszych kroków w rachunkowości; wprowadzenia członków zarządu organizacji w tajniki rachunkowości, przygotowania dokumentów księgowych, opisywania faktur, spraw kadrowych, polityki rachunkowej NGO (Urszula Michalik, tel. 32 757 66
37); doradztwa w zakresie przygotowywania
projektów, pozyskiwania nowych źródeł finansowania (Agata Gnat, tel. 32 253 94 20);
prowadzenia dokumentacji organizacji,
statutu, uchwał, walnych zebrań (Krzysztof
Hołyński, tel. 32 258 88 56, środa, czwartek, piątek)
.

Mieszkańcy, u których stwierdzi się niesprawność ruchową, będą mieli możliwość
wzięcia udziału w zajęciach rehabilitacyjnych finansowanych przez miasto Katowice
w ramach drugiego etapu programu.
Aby skorzystać z badań oraz uzyskać
dodatkowe informacje, należy skontaktować się z podmiotami realizującymi program w 2016 roku:
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego
Elżbieta Kelm, ul. Powstańców 8/1 (tel. 32
251 28 88);
Medyczne Centrum Specjalistyczne
„Polimed”, ul. Korfantego 2 (tel. 32 353 21
59); ul. Sandomierska 4/3 (32 203 92 15);
PROF-MED Przychodnia Medycyny
Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej sp. z o.o.,
ul. Żelazna 1 (tel. 513 827 393);
EMC Silesia sp. z o.o., ul. Morawa 31
(tel. 32 353 10 15, 32 204 91 06);
Centrum Medyczne Falck, ul. Młyńska 23
(tel. 22 535 91 91).
W związku z ograniczoną ilością zakontraktowanych świadczeń o udziale w programie decyduje kolejność zgłoszeń!
(wps)

Z otwarcia Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Kopernika

Ponadto raz w miesiącu organizacje
pozarządowe zapraszane są na szkolenia
z wybranych tematów, ustalanych na podstawie propozycji zgłaszanych na spotkaniach zespołu doradczego ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi lub bezpośrednio zasygnalizowanych w COP.
COP prowadzi także Galerię Aktywnych, w której organizacje pozarządowe
mogą zaprezentować swoją działalność

(wps)

Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice, tel.
533 367 789, e-mail: cop.katowice@gmail.com
Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Młyńska 5, 40-098 Katowice, tel: 32 258
88 56, e-mail: mlynska@cop.katowice.pl.
Centrum Organizacji Pozarządowych pracuje w poniedziałki, środy i piątki
w godz. 9.00–17.00, a we wtorki i czwartki
w godz. 11.00–19.00.

Miasto Katowice (lider projektu), działając za pośrednictwem Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, ogłosiło otwarty nabór partnerów do realizacji projektów konkursowych: Centrum Społecznościowe „Nasze Załęże”, Centrum Społecznościowe „Szopki” oraz Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu. Miasto planuje
zrealizować te projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014–
2020. Termin naboru upływa 11 lipca
o godz. 10.00.
Szczegółowe informacje są dostępne na
stronie: www.mops.katowice.pl/aktualnosci.
Wątpliwości można wyjaśniać z pracownikami Działu Projektów i Inicjatyw MOPS Katowice przy ul. Jagiellońskiej 17 oraz pod numerem telefonu 32 251 00 87, wew. 165, 180
lub za pośrednitwem e-maila: pi@mops.katowice.pl.
(wps)

MIASTO

www.katowice.eu
|Integracja rodzin i

Od przedszkola do seniora
Zajęcia ruchowe, fitness, nordic
walking, joga, samoobrona dla kobiet, boks, zajęcia dla dzieci, szkoła
rodzenia to bezpłatne zajęcia, z których od czerwca mogą korzystać
mieszkańcy Katowic w ramach projektu „Od przedszkola do seniora”.
Projekt jest wynikiem współpracy katowickiego samorządu ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. – Współpraca z miastem
Katowice trwa wiele lat, udało się przeprowadzić liczne akcje zdrowotne, wykryto wiele zagrożeń. Projekt ten ma zwiększyć świadomość zdrowotną mieszkańców. Chcieliśmy zwrócić uwagę na holistyczne podejście.
Wydział ma wykwalifikowaną kadrę, która
może podjąć się opieki nad każdą grupą wiekową – mówi prof. dr hab. n. med. Violetta
Skrzypulec-Plinta, dziekan Wydziału Nauk
o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Program rozpoczął się
w czerwcu i potrwa do grudnia. Zajęcia odbywają się z udziałem studentów i nauczycieli akademickich ŚUM.
– Katowice podejmują liczne wyzwania, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. W przypadku tego projektu
mamy nadzieję, że pomoże zintegrować rodziny – podkreśla Marzena Szuba, wiceprezydent
Katowic. Program został więc tak przygotowany, by mogły w nim brać udział zarówno

kobiety w ciąży i młode matki, dzieci, dorośli
w młodym i średnim wieku, jak i seniorzy.
Przyszłe mamy zostaną objęte m.in.: edukacją zdrowotną z zakresu fizjologii i higieny
ciąży, właściwej diety ciężarnych, problemów
psychologicznych związanych z ciążą, znaczenia aktywności fizycznej i ćwiczeń w ciąży,
a także będą mogły skorzystać z ćwiczeń pod
kierunkiem studentów i wykładowców z fizjoterapii. Projekt podejmuje też wyzwanie edukacji zdrowotnej rodziców w zakresie zasad
zdrowego odżywiania w świetle alarmujących
danych dotyczących wzrostu odsetka dzieci
z nadwagą i otyłością, planuje się także przeprowadzenie badań przesiewowych u dzieci
w wieku szkolnym w zakresie pomiarów masy
ciała, wzrostu, obliczenia wskaźnika BMI, oceny stanu odżywienia w kierunku wczesnego
wykrycia niedożywienia, nadwagi lub otyłości. Dla wyłonionej grupy rodzin zagrożonych
nadwagą i otyłością planowana jest organizacja urozmaiconych zajęć fizycznych skierowanych nie tylko do dzieci, ale i ich rodziców, np.
taniec, cycling, BPU, trening obwodowy, trening z elementami jogi, siłownia.
Projekt przewiduje również zajęcia ruchowe dla osób niepełnosprawnych mające
na celu poprawę ich stanu zdrowia. Natomiast
katowiccy seniorzy będą mogli skorzystać
z badań przesiewowych, a na podstawie ich
wyników będą kierowani na zajęcia ruchowe

dostosowane do ich kondycji i stanu zdrowia.
Projekt „Od przedszkola do seniora” ma
nowatorski charakter, łączy bowiem edukację studentów zawodów medycznych z edukacją zdrowotną mieszkańców Katowic. Korzyść
z jego realizacji jest podwójna: zyskają zarówno mieszkańcy Katowic, którzy będą objęci
działaniami profilaktycznymi, jak i młodzież,
która w ramach kształcenia nabierze doświadczeń i umiejętności praktycznych.
Udział we wszystkich zajęciach jest
bezpłatny.
Na realizację zadania miasto Katowice
przeznaczyło 120 tys. zł.
(bp/red)

|info|

Zapisy:
fizjoterapia, zajęcia ruchowe, fitness,
nordic walking, joga, samoobrona dla kobiet, boks, zajęcia dla dzieci – mgr Agnieszka Gabrylewska pod nr. tel. 603 665 000
szkoła rodzenia – mgr Barbara Kotlarz pod nr. tel. 504 243 528 lub dr Mariola Czajkowska pod nr. tel. 502 372 411.

|Natura miasta|

Hałdy powęglowe w krajobrazie Katowic
Ciąg

dalszy ze

– s. 10

W wyniku zaniechania zabiegów pielęgnacyjnych dochodzi do degeneracji i powolnego ustępowania gatunków pochodzących
z wysiewu i nasadzeń. Stosowanie intensywnego zadarnienia, np. przez odmiany traw kępowych i darniowych, może znacznie opóźnić
procesy spontanicznej sukcesji roślinności.
Na wielu starszych hałdach pozostających przez lata bez zagospodarowania pojawiła się „spontaniczna” pokrywa roślinna, tworząca się bez woli i udziału człowieka. Na terenach takich stwierdzano niejednokrotnie znaczne bogactwo gatunkowe roślin
i dzikich zwierząt, a wartość przyrodnicza takich miejsc z czasem wzrastała, tworząc enklawy lokalnej bioróżnorodności w terenach
zurbanizowanych.
Wyniki licznych badań przyrodniczych
w takich miejscach wykazały znaczne bogactwo gatunkowe roślin (ok. 600 gatunków roślin naczyniowych), w tym także gatunków
rzadkich i zagrożonych w regionie. Zachodzące tu procesy biologiczne doprowadzają
często do powstania unikatowych układów
ekologicznych o ciekawej specyfice, związanych z terenami nieużytków poprzemysłowych regionu Górnego Śląska. Wykształcająca się na tej drodze roślinność jest trwała
i najlepiej przystosowana do bytowania w takim środowisku. Jest to swoiste dziedzictwo

przyrodnicze przemysłowego regionu, a jednocześnie rezerwuar lokalnych zasobów
genowych.
Istotna jest rola nieużytków poprzemysłowych we wzbogacaniu lokalnej i regionalnej różnorodności biologicznej. Istniejące przez wiele lat
nieużytki poprzemysłowe stanowią często cenne siedliska wtórne dla organizmów zagrożonych
wyginięciem. Obserwacje takie wielokrotnie potwierdzano w różnych regionach przemysłowych
Europy, takich jak Zagłębie Ruhry w Niemczech,
Black Country w Północnej Anglii czy w rejonie
Nord-Pas-de-Callais we Francji.
Niestety, niewiele z tych dość istotnych informacji o zjawiskach przyrodniczych przebiegających na obiektach poprzemysłowych
trafia do projektantów ich przyszłego zagospodarowania. Może to mieć różne przyczyny,
takie jak „hermetyczność środowisk” zajmujących się tą problematyką z różnych punktów
widzenia, rutynowe podchodzenie do zagadnień biorekultywacji, brak wymiany doświadczeń i informacji na te tematy czy w ogóle brak
zainteresowania praktyków wynikami badań
i obserwacji przyrodniczych.
Zastanawiające jest, że zwałowiska po górnictwie węgla kamiennego w Górnośląskim
Zagłębiu Węglowym jak dotąd nie doczekały się jakiejkolwiek formy ochrony, choć stanowią od ponad 200 lat istotny element krajobrazu tego regionu. Część interesujących,

nierzadko starych, obiektów ulega niwelacji,
całkowitemu rozebraniu bądź przetworzeniu
lub rekultywacji i zagospodarowaniu, przez co
dochodzi do utraty posiadanej wartości przyrodniczej. Czy zawsze należy je rekultywować,
niwelować lub całkowicie przekształcać? Czy
może raczej należy je chronić takie jakie są?
Znaczenie przyrodnicze nieużytków poprzemysłowych dla wzbogacenia i nieraz
przetrwania rzadkich elementów lokalnej flory i fauny jest istotne i ważne, lecz niestety nie
w pełni rozpoznane i praktycznie nie wykorzystywane w planowaniu zagospodarowania
takich obiektów. Zazwyczaj posiadają one także wartość zabytkową, kulturową, naukową
i krajobrazową.
Wydaje się, że przynajmniej część obiektów poprzemysłowych, tych najcenniejszych
pod względem przyrodniczym i kulturowym,
warto ochronić dla przyszłych pokoleń jako
swoiste dziedzictwo przemysłowej tradycji
regionu Górnego Śląska.
(Adam Rostański, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Ochrony
Środowiska, Uniwersytet Śląski)

Więcej tekstów o przyrodzie miasta można
przeczytać na stronie Katowice.eu w zakładce
Miasto – Turystyka i sport.

13

|500+|

Za kwiecień,
maj i czerwiec
tylko do 1 lipca
Do tej pory katowiczanie złożyli prawie 15 tys. wniosków, co oznacza, że
blisko 90% uprawnionych osób wystąpiło o przyznanie świadczenia
wychowawczego.
– Przypominamy, że jeżeli dana rodzina
chce otrzymać pieniądze również za kwiecień,
maj i czerwiec, musi złożyć wniosek najpóźniej do 1 lipca włącznie. Zachęcamy jednak, by
nie czekać do ostatniej chwili – mówi Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. Osoby, którym przysługują środki w ramach 500+, a które złożą wniosek po 1 lipca,
otrzymają świadczenia za dany miesiąc kalendarzowy oraz za kolejne miesiące.
W Katowicach łączna liczba rodzin
uprawnionych do środków w ramach programu 500+ to ok. 16 700 (19 500 dzieci). Spośród wszystkich wniosków niespełna 40%, tj.
5700, złożono przez Internet, głównie za pomocą bankowości elektronicznej, a resztę osobiście. – Oznacza to, że nasi mieszkańcy wolą
się spotkać z urzędnikiem, dopytać o szczegóły dotyczące wypełnienia wniosku. Jest także możliwość skorygowania niektórych pozycji. Jest to wynikiem m.in. zapewnienia wielu
możliwości składania wniosków. Poza kilkunastoma punktami stacjonarnymi zapewniliśmy taką możliwość m.in. w żłobkach i przedszkolach, a urzędnicy sami zanieśli wnioski
do osób korzystających z pomocy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej – dodaje naczelnik Moryń-Trzęsimiech i podkreśla, że urząd
wydał już 11 800 decyzji, na mocy których rodzinom wypłacono 21.711.362 zł. Przyznano
także dodatki wychowawcze – na podstawie
Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – dla 396 dzieci. Warto przypomnieć, że Katowice były pierwszą gminą
w Polsce, w której wypłaty ruszyły już 7 kwietnia, tj. niespełna tydzień po starcie programu
500+.
– Wsparcie w postaci świadczenia wychowawczego to istotna pomoc materialna dla rodziców i szansa na lepszą przyszłość dla najmłodszych. Z informacji, które otrzymujemy
od rodziców, wynika, że pieniądze z rządowego programu rodzice planują przeznaczyć na
letnie wyjazdy dla dzieci – czasami pierwsze
w życiu, zajęcia sportowe, dodatkowe kursy,
korepetycje, zakup nowej odzieży czy też wyposażenie pokoju dziecięcego – mówi Marcin
Krupa, prezydent Katowic.
Wnioski można składać osobiście w katowickim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w terenowych punktach pomocy społecznej, wysłać pocztą lub przez Internet, korzystając z bankowości elektronicznej
lub innych form (system Emp@tia, platforma
ePUAP oraz PUE ZUS). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie MOPS: www.
mops.katowice.pl/node/1538.
(bp)
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Spektakle
dla dorosłych
Kochankowie nie z tej ziemi,
Teatr Bagatela, Kraków

2 lipca, godz. 21.00

Wysocki. Powrót do ZSRR,
Teatr Nowy, Kraków

9 lipca, godz. 21.00

Calineczka dla dorosłych, Teatr
Montownia, Warszawa; Teatr

Papahema, Białystok
16 lipca, godz. 21.00

To nie była piąta, to była
dziewiąta – komedia kryminalna,
Teatr Mały w Manufakturze, Łódź

23 lipca, godz. 21.00

Z twoją córką? Nigdy!,
Wrocławski Teatr Komedia,
Wrocław

30 lipca, godz. 21.00

Via-gra, Teatr Ludowy, Kraków

6 sierpnia, godz. 21.00

www.katowice.eu
Żołnierz polski – patriotyczny
one man show, Rafał Rutkowski

INFORMATOR
Raz Dwa Trzy – koncert

21 sierpnia, godz. 20.00

7 sierpnia, godz. 20.00

Niedźwiedź/Oświadczyny, Teatr
Korez, Katowice

13 sierpnia, godz. 21.00

Najdroższy, Teatr Zagłębia,
Sosnowiec

20 sierpnia, godz. 21.00

Kiedy kota nie ma…, Teatr
Capitol, Warszawa

27 sierpnia, godz. 21.00

Grządka teatralna
dla dzieci
Koziołek Matołek, Teatr
Banialuka, Bielsko-Biała

3 lipca, godz. 15.00

Historia Śnieżki, Teatr Maska,
Rzeszów

10 lipca, godz. 15.00

Psotna Anka-Jagodzianka,
Teatr Conieco, Białystok

Kabarety/koncerty

17 lipca, godz. 15.00

Znane – na nowo, Kabaret
Hrabi

Mój przyjaciel, Pies, TeatRyle,
Poznań

3 lipca, godz. 20.00

|

24 lipca, godz. 15.00

O Kocie w butach przy
wesołych nutach, Teatr Moich
Marzeń, Chorzów

31 lipca, godz. 15.00

Frania Piorun, Teatr Lalki
i Aktora, Wałbrzych

7 sierpnia, godz. 15.00

Pipi, Divadlo PIKI, Pezinok
(Słowacja)

14 sierpnia, godz. 15.00

Szabadabada, Teatr Fuzja,
Poznań

21 sierpnia, godz. 15.00

O królewnie Wełence, Śląski
Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”,
Katowice

15

Wystawy
Kobieta i Mężczyzna

2 lipca–4 sierpnia

Wystawa malarstwa Poli Minster i Piotra Naliwajki.

Wystawa towarzysząca 2016
KSBDA Spring International
Conference

12 sierpnia–10 września

Future Artist. Wielokrotne
powtórzenia i rzeźby w ruchu

14–31 sierpnia

Wystawa Ściana Sztuki Dziecka.

28 sierpnia, godz. 15.00

Muzea |
Akcja „Lato w mieście”

1 lipca, 4–8 lipca, godz. 10.00, 12.00
W programie: warsztaty plastyczne „Szalony
kapelusznik”, „Mały kostiumograf”.
Zapisy: tel. 32 745 17 28

Niezwykłe zdjęcie

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
tel. 32 256 18 10
czynne: wt., czw. w godz. 10.00–15, śr., pt.
w godz. 10.00–17.30, sob. w godz. 10.00–
16.00, niedz. w godz. 11.00–15.00
Bilety: 8 zł, 4 zł, 12 zł (rodzinny), niedz.
– wstęp bezpłatny. Wstęp na wydarzenia
kulturalne w Muzeum Historii Katowic
z biletem na wydarzenia kulturalne.

Akcja „Lato w mieście”

1 lipca, 4–8 lipca, godz. 10.00, 12.00
W programie: warsztaty plastyczne „Znalezione poprawione… raz, dwa, trzy, konserwatorem możesz być ty”.
Zapisy: tel. 32 209 00 21 wew. 104, wstęp
bezpłatny

Oprowadzanie kuratorskie
po wystawie „Sztuka konserwacji”

26 lipca, godz. 17.00
Wystawa potrwa do 31 sierpnia.
Prowadzenie: Ewa Liszka.

Papier zniesie wszystko.
Dylematy i rozterki konserwatora
papieru

5 lipca, godz. 11.00–15.00
Przyjdź do nas z własnym kostiumem lub skorzystaj z naszych zasobów, przebierz się, a zrobimy
ci zdjęcie w naszych pięknych wnętrzach.

Koncert IPiUM „Silesia”

Odpust u św. Anny to wydarzenie szczególnie integrujące mieszkańców

Konserwacje sarkofagów
metalowych

19 lipca, godz. 16.30

Wykład – Tomasz Trzos, konserwator dzieł
sztuki. Wydarzenie towarzyszące wystawie
„Sztuka konserwacji”.

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

Akcja „Lato w mieście”

1 lipca, 4–8 lipca, godz. 10.00

W programie: warsztaty plastyczne „Nieprofesjonalne lato”.
Zapisy grup zorganizowanych:
tel. 32 353 95 59 wew. 5

Spektakl „emigracje1919.
reemigracje1945_SEKWENCJE”

12 lipca, godz. 16.30

2 lipca, godz. 17.00

Wykład – Danuta Skrzypczyk, konserwator
dzieł sztuki. Wydarzenie towarzyszące wystawie „Sztuka konserwacji”.

Realizacja: Kropka Theatre.
Obowiązują bezpłatne wejściówki –
rezerwacja 32 353 95 59 wew. 5

Wernisaż „Salon odrzuconych
– Paweł Wróbel”

6 lipca, godz. 11.00, 12.30, 14.00

Wykonawcy: Katarzyna Poździał – sopran, Kamila Nowak – sopran, Małgorzata Warcaby –
fortepian, Alicja Przytuła – słowo.
Wstęp bezpłatny

9 lipca, godz. 12.00, wystawa czasowa:
10–31 lipca.

Art Naif Jarmark

ul. Kościuszki 47

Odpust w parafii św. Anny

tel. 32 728 85 57
czynne: wt. w godz. 11.00–16.00; śr., czw., pt.
w godz. 11.00–15.00

10 lipca, oddział czynny w godzinach
12.00–18.00.
24 lipca, oddział czynny w godzinach
12.00–18.00.

Grupa Janowska 1946–2016

Wystawa potrwa do 30 października.

Tryptyk Ewalda z kościoła
pw. św. Stanisława Kostki
w Giszowcu

Pokaz czasowy: 15 lipca–25 sierpnia.

ul. Kopernika 11
tel. 32 745 17 28, 514 499 614
czynne: wt. w godz. 11.00–16.00, śr., czw., pt.
w godz. 11.00–15.00
Zwiedzanie w inne dni/godziny jest
możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym. Bilety: 4 zł, 2 zł, 6 zł
(rodzinny), pt. – wstęp bezpłatny

Bilety: 4 zł, 2 zł, 6 zł (rodzinny).
Zwiedzanie w inne dni/godziny jest
możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym, czw. – wstęp bezpłatny

Akcja „Lato w mieście”

1 lipca, 4–8 lipca, godz. 10.00, 12.00
W programie: warsztaty graficzne.
Zapisy: tel. 32 728 85 57

4×4

14 lipca, godz. 17.00
Wystawa czasowa: 15 lipca–21 sierpnia
Wernisaż wystawy grafiki z cyklu „Duety – pedagog
i student”, prace prof. I. Bency i Lukáša Krajôika oraz
prof. Marka Sibinskiego i Olgi Moravcovéj.

Józef Hołard i Sebastian
Kubica

Wystawa potrwa do 12 lipca.
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al. Wojciecha Korfantego 6
tel./fax 32 259 90 40, 259 93 24
e-mail: galeria@bwa.katowice.pl
www.bwa.katowice.pl

Projekt Widmo

Termin wystawy: 29 lipca–11 września
Artyści biorący udział w projekcie: Alicja Bielawska, Bownik, Karolina Freino, Małgorzata
Markiewicz, Karina Marusińska, Anna Orłowska, Szymon Szewczyk, Mikołaj Szpaczyński.
Projekt „Widmo” zakłada podejmowane przez
artystów na bazie różnych mediów strategie
przepisywania tkanki architektonicznej Katowic
pod kątem nieistniejących budynków, których
wyburzenia i zniknięcia związane były ze zmianami ideologii.
Zaproszeni artyści zbudują narracje wokół
miejsc, które zostały wyparte ze świadomości
zbiorowej, jako znak transformacji politycznych.
Projekt ma na celu prześwietlenie historii Katowic i stworzenie mapy dokumentującej puste
miejsca po nieistniejących budynkach, które
niegdyś organizowały wyobraźnię mieszkańców. Opierając się na materiałach archiwalnych,
zaproszeni artyści wejdą w rolę detektywów
prowadzących prywatne śledztwa nad przemilczeniami w historii architektury Katowic. Owoce
tych poszukiwań i dokumentacje performansów
zostaną zebrane w ramach wystawy zbiorowej.
Na projekt „Widmo” złoży się seria sześciu
performansów w przestrzeni miasta, wystawa,
spotkania z artystami i dwujęzyczny katalog dokumentujący całość.
Kurator: Marta Lisok

V Do sztuki gotowi start!

Lipiec–październik

Zaproszeni artyści: Joanna Bronisławska aka Asi
Mina, Janusz Byszewski, Monika Goetzendorf-Grabowska, Ewa Landowska, Maria Parczewska, aktorzy Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”.
Projekt „Do sztuki gotowi start!”, realizowany
w Galerii Sztuki Współczesnej BWA od początku 2012 r., wychodzi naprzeciw wszystkim tym,
którzy mają nikły kontakt ze sztuką lub nie mają
go wcale. Idea projektu zakłada udział w kulturze
takich osób jako pewien proces nawiązania relacji
społecznych. Przypadkowy przechodzień przestaje być traktowany jako pasywna jednostka,
staje się nie tylko aktywnym odbiorcą, lecz także
elementem twórczego działania, współodpowiedzialnym za jego specyfikę oraz za relacje, które
zachodzą między uczestnikami. Integracja następuje nie tylko na płaszczyźnie sztuka – odbiorca,
ale również artysta – odbiorca oraz odbiorca –
odbiorca. Wydarzenia artystyczne inicjowane są
w różnych zakątkach Katowic, dodatkowo w galerii odbywają się warsztaty i wykłady. Jak dotąd
na nasze zaproszenie odpowiedziało 41 artystów

BWA: Podczas obrony pracy dyplomowej studentki ASP

i edukatorów sztuki z całej Polski. Zrealizowali
oni w sumie 27 akcji artystycznych – czasem
były to efemeryczne działania performatywne,
innym razem kilkumiesięczne akcje zorientowane
społecznie. Dodatkowo zrealizowanych zostało
6 akcji według pomysłów nadesłanych na konkurs organizowany co roku w ramach projektu.
Odbiorcami wszystkich działań było kilkanaście
tysięcy osób.
Od przypadkowego uczestnictwa w artystycznej „pułapce” do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym jest długa droga, ale
system małych kroków realizowany długofalowo
przynosi często zdumiewające efekty. Tym projektem chcemy choć trochę przełamać dystans
między odbiorcami a sztuką współczesną. Sztuką, której wielu z nas się boi, bo wydaje nam się
niezrozumiała i trudna w interpretacji, ponieważ
domaga się wyjścia poza schematy i klasyfikacje. Nie formułuje uniwersalnych prawd o rzeczywistości, wprost przeciwnie – tworzy indywidualne i niepowtarzalne wypowiedzi. Sztuka
jest sferą możliwości, których realizacja zależy
od nas.
Idea i koordynacja projektu: Aneta Zasucha.
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wszystkie działania w ramach projektu są
bezpłatne. Szczegółowy harmonogram znajduje
się na stronie Galerii BWA w Katowicach oraz
fanpage’u projektu.

Dyplomy 2016

do 17 lipca

Wystawa najciekawszych realizacji i działań
studentów Wydziału Artystycznego Akademii

Sztuk Pięknych w Katowicach. Prace absolwentów będzie można oglądać w Galerii Sztuki
Współczesnej BWA w Katowicach oraz Galerii
ASP Rondo Sztuki.

Lato w mieście 2016
Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach również i w tym roku włącza się do akcji.
Na dzieci i młodzież czekają warsztaty ekspresji
twórczej oraz działania w ramach czwartej edycji projektu „Do sztuki gotowi start!”.
– 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.

Klub Sztuk przy Galerii BWA
Warsztaty tkania koralikowego na krosnach
9 lipca, godz. 10.00–14.00
Prowadząca: Kornelia Machura – Lilu2Art.
Koszt: 59 zł

Warsztaty mozaiki
23 lipca, godz. 10.00–14.00
Prowadząca: Aleksandra Kajewska.
Koszt: 49 zł
Zapisy: tel. 32 259 90 40 wew. 13 lub
Aneta Zasucha – tel. 510 853 090;
edukacja@bwa.katowice.pl. Liczba
miejsc ograniczona. W przypadku zbyt
małej liczby chętnych zastrzegamy sobie
prawo do zmiany terminu warsztatów.

Muzeum Izba Pamięci Kopalni „Wujek”
ul. Wincentego Pola 65
tel. 32 208 55 33
e-mail: biuro@scwis.pl
www.prlopozycja.pl
Wtorki i czwartki w godz. 9.00–17.00; środy,
piątki i soboty w godz. 9.00–15.00.
Wstęp bezpłatny

Przez cały lipiec, od wtorku do soboty, zapraszamy do Muzeum Izby Pamięci Kopalni „Wujek”. Jednym z najważniejszych elementów
ekspozycji jest specjalnie wykonana makieta
o wymiarach 420 cm na 230 cm, przedstawiająca w skali 1:100 teren objęty działaniem
milicji i wojska w grudniu 1981 r. Na makiecie
znajduje się ponad pół tysiąca figur: robotników i cywilów; żołnierzy i milicjantów, biorących udział w pacyfikacji kopalni „Wujek” oraz
kilkaset modeli: budynki, czołgi, wozy bojowe,
wagony kolejowe, urządzenia kopalniane. Diorama utrzymana jest w kolorystyce zimowej,
zgodnie z realiami historycznymi z 16 grudnia
1981 r.
Dokładny program lekcji muzealnych
można znaleźć na stronie www.scwis.org.pl
w zakładce „Oferta edukacyjna”. Zapraszamy
również do odwiedzenia naszej nowej strony
internetowej: www.prlopozycja.pl.

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

Kino Lato. Nadrabiamy filmowe
zaległości
Jeżeli przegapiliście wyczekiwane tytuły lub
chcecie sobie przypomnieć ulubione filmy minionego sezonu, kino „Kosmos” latem zaprasza
na letnie powtórki. Proponujemy zestaw 12 tytułów, które już raz zachwyciły polską widownię,
a my jesteśmy pewni, że mogą to zrobić ponownie. W programie m.in.: klimatyczna „Carole”
opowiadająca o miłości dwóch kobiet w latach
50.; „Mustang” – historia pięciu sióstr buntujących się przeciw tradycji w ortodoksyjnej tureckiej wsi; oryginalny polski musical „Córki dancingu” czy też tragiczne losy zakonnic u schyłku
II wojny światowej w filmie „Niewinne”.
Bilety: 10 zł

Wakacje w kinie „Kosmos”

okrzykniętą mianem „Gry o tron” dla najmłodszych, „Mecz życia” pełną optymizmu opowieść
o dziewczynce, której nawet ciężka choroba nie
przeszkodzi w planach zagrania w szkolnym
turnieju piłki nożnej, historię niezwykłej relacji
chłopca z dzikim zwierzęciem, czyli „Mój przyjaciel orzeł” oraz animację o pełnej przygód
wyprawie życia małej dziewczynki „Daleko na
północy”. Pokazy odbywać się będą we wtorki
i piątki o godz. 11.00. Wszystkie filmy w programie są dubbingowane. Polecane dla dzieci
w wieku 9+.
5, 22 lipca, godz. 11.00
Wszystkowidząca (reż. Kenneth Kainz, Dania
2015, 96')
8, 19 lipca, godz. 11.00
Mecz życia (reż. Katarina Launing, Norwegia
2014, 102')
12, 29 lipca, godz. 11.00
Mój przyjaciel orzeł (reż. Gerardo Olivares,
Otmar Penker, Austria 2015, 98')
15, 26 lipca, godz. 11.00
Daleko na północy (reż. Rémi Chayé, Francja
2015, 81')

Napój miłosny (Gaetano
Donizetti)

Premiery

Słynna rosyjska sopranistka Anna Netrebko
wystąpi w roli pięknej właścicielki ziemskiej
Adiny, w której zakochuje się prosty parobek
Nemorino. Mariusz Kwiecień śpiewa partię
aroganckiego narzeczonego Adiny, sierżanta
Belcore, a Ambrogio Maestri wciela się w wędrownego szarlatana i znachora, sprzedawcę
magicznych eliksirów. „Napój miłosny to właściwie dwie opery w jednej” – mówi reżyser
przedstawienia Bartlett Sher. „Oprócz porcji
rozrywki jest i drugie dno, związane z historią
Włoch i budzeniem się tęsknot niepodległościowych”. Piękne głosy plus wystawna inscenizacja – tego nie można przegapić!
Obsada: Anna Netrebko (Adina), Matthew
Polenzani (Nemorino), Mariusz Kwiecień (Belcore), Ambrogio Maestri (Doktor Dulcamara);
dyrygent: Maurizio Benini; reżyseria: Bartlett
Sher; czas trwania: 2 godz. 23 minuty (w tym
jedna 10-minutowa przerwa).

Chocolat (reż. Roschdy Zem, Francja 2015,
110')
Kosmos (reż. Andrzej Żuławski, Francja/
Portugalia 2015, 103')

Bilety: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy)

Neon Demon (reż. Nicolas Winding Refn,
Dania/Francja/USA 2016, 110')
Kobiety bez wstydu (reż. Witold Orzechowski, Polska 2016)
Chevalier (reż. Athina Rachel Tsangari, Grecja 2015, 99')

23 lipca, godz. 17.00

Bilety: 12 zł (pojedynczy), 10 zł (dla grup
zorganizowanych). Rezerwacje dla grup
zorganizowanych przyjmujemy:
e-mailowo: a.skrzelowska@kosmos.
katowice.pl oraz telefonicznie w kasie
(od godz. 15.00) tel. 32 258 05 08

W lipcu kino „Kosmos” zaprasza młodych
widzów do filmowych podróży. W programie
8 seansów i 4 różne filmy. Zobaczyć będzie
można „Wszystkowidzacą” – duńską produkcję

Od 8 lipca
Subtelność (reż. Christian Vincent, Francja
2015, 98')

Od 15 lipca
Kamper (reż. Łukasz Grzegorzek,
2016)
Dziewczyny inne niż wszystkie (reż.
Finlandia 2015, 90')
Zatrzymać (reż. Guillaume Senez,
Francja/Szwajcaria 2015, 91')
Facet na miarę (reż. Laurent Tirard,
2016)

Polska
Esa Illi,
Belgia/
Francja

Od 22 lipca

Powtórki transmisji z Metropolitan
Opera w Nowym Jorku		

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

wypowiedzi. Ostatnie dwa lata spędziliśmy
przede wszystkim na prowadzeniu repertuarowej sceny przy ul. Chopina 8. Czas ten był dla
nas bogaty w nowe, cenne doświadczenia artystyczne i organizacyjne. Nie dostrzegamy jednak perspektyw na dalszy rozwój własny i teatru
w prowadzonym dotychczas lokalu, dlatego też
postanowiliśmy z niego zrezygnować.
Od początku zresztą traktowaliśmy scenę
przy ul. Chopina jako epizod w życiu Teatru
Rawa, a nie miejsce docelowe. Kiedy około dwa i pół roku temu decydowaliśmy się na
udział w konkursie „Lokal na kulturę”, mieliśmy
w repertuarze już sześć spektakli. Brak miejsca
do ich eksploatacji przyczynił się do powstania
sceny T.Rawa. Od października 2014 r. zorganizowaliśmy w lokalu przy ul. Chopina 8 111

wydarzeń kulturalnych, tj. premier, prapremier,
wystawień spektakli, koncertów, spotkań autorskich i kulturotwórczych; miały także miejsce
dwie wystawy grafik i premiera filmu. Warto zaznaczyć, iż spośród wymienionych 111
wydarzeń 103 zorganizowaliśmy ze środków
własnych oraz wpływów z biletów. Dziękujemy
wszystkim Widzom, którzy sprawili nam przyjemność swoją obecnością, a zarazem wsparli
funkcjonowanie naszej sceny. Teatru Rawa nie
zamykamy. Zmieniamy wyłącznie model funkcjonowania. W Katowicach współpracować
będziemy z zaprzyjaźnionymi teatrami: Teatrem
Gry i Ludzie oraz Teatrem Korez.
W związku z zamknięciem sceny przy ul.
Chopina 8 w Katowicach z końcem bieżącego
sezonu zapraszamy na ostatnie imprezy.

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.

Johann Sebastian Bach – Preludia i fugi z „Das
wohltemperierte Klavier” (wybór)

Zjednoczone stany miłości (reż. Tomasz Wasilewski, Polska/Szwecja 2016, 104')
Ville – Marie (reż. Guy Édoin, Kanada 2015, 101')
Wróble (reż. Runar Runarsson, Chorwacja/
Dania/Islandia 2015, 99')

Teatr |

ul. Chopina 8
tel. 792 785 085
e-mail: rezerwacje@teatrrawa.pl
www.teatrrawa.pl
8 lipca o godz. 19.00 spektaklem „Kabaret Ponurego Żartu” w reżyserii Huberta Bronickiego
odbędzie się oficjalne pożegnanie sceny T.Rawa przy ul. Chopina 8 w Katowicach.
Pięć lat temu, gdy podejmowaliśmy decyzję o założeniu własnego teatru – Teatru Rawa
– kierowaliśmy się myślą o stworzeniu płaszczyzny twórczych poszukiwań i artystycznych

|

Operowe lato

Od 1 lipca

Od 29 lipca

5–29 lipca, godz. 11.00

|
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Salieri

1 lipca, godz. 19.00
Bilety: 10 zł

Familijne warsztaty teatralne

3 lipca, godz. 11.00

Zajęcia dla dzieci i dorosłych z wykorzystaniem
techniki japońskiego teatru Kamishibai.
Wstęp wolny

Kabaret Ponurego Żartu

8 lipca, godz. 19.00

Bilety: 10 zł

Muzyka |

Silesia prezentuje

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

3 lipca, godz. 12.00, Muzeum
Archidiecezjalne, ul. Stwosza 16
Preludia i fugi
Sungyun Cho – klawesyn		
W programie:

Akcja „Lato w mieście”
Mamo, Tato, chodźmy na
koncert!

6 lipca, godz. 11.00, 12.30, 14.00, Muzeum
Historii Katowice, Dział Filmowo-Teatralny,
ul. Kopernika 11

Od piosenki do arii
Katarzyna Poździał – sopran; Kamila Nowak –
sopran; Małgorzata Warcaby – fortepian
Alicja Przytuła – prowadzenie koncertu
W programie: arie z oper i operetek, piosenki
musicalowe.
Bezpłatne wejściówki dostępne
w Biurze Silesii przy ul. 3 Maja 31a oraz
telefonicznie (wew. 23) w godz. 10.00–
14.00. Zapraszamy dzieci od lat 6 wraz
z rodzicami.

18
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Biblioteki |
Tylko w sierpniu:
Filia nr 19, ul. Obrońców Westerplatte 10

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

Lato z książką 2016
W poszukiwaniu Lailonii…
Nie wyjeżdżasz z Katowic? Nie wiesz, jak
zabić wakacyjną nudę? Przyjdź do biblioteki
i przeżyj fantastyczną przygodę! Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza wszystkie dzieci
na wakacyjne spotkania z książką, literaturą
i… filozofią.
Akcja „Lato z Książką” jest skierowana
do dzieci, które spędzają wakacje w Katowicach. Są to zajęcia literackie i plastyczne
zaplanowane z myślą o zainteresowaniach
najmłodszych. Mają wzmagać dziecięcą kreatywność, wyobraźnię i ciekawość świata.
Dzieci pod opieką bibliotekarzy mogą bezpiecznie i interesująco spędzić letnie przedpołudnia. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Tegoroczna edycja akcji realizowana
będzie pod hasłem „W poszukiwaniu Lailonii…” w nawiązaniu do twórczości Leszka
Kołakowskiego.
Podczas akcji „Lato z Książką” zajmiemy
się sztuką zadawania właściwych pytań we
właściwym czasie. Udowodnimy ważność
czytania i poszukiwania wartościowych książek.
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach jak co roku przygotuje spotkania z pisarzami i ilustratorami, warsztaty, gry literackie
i spacery tropem ważnych słów. W tym roku
w roli głównej Dzieci Filozofują! Będziemy
poszukiwać najważniejszego w bibliotece,
przyrodzie, w mieście – dzieci odwiedzą m.in.
Art Naif Festiwal w Szybie Wilson, BWA, Muzeum Śląskie, Muzeum Historii Katowic, Dom
Oświatowy.
Zajęcia będą się odbywać od wtorku do
czwartku, w godz. 11.00–14.00, od 5 lipca do
25 sierpnia.
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 20, ul. Strzelców Bytomskich 21b
Filia nr 23, ul. Paderewskiego 65
Filia nr 25, ul. B. 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
Tylko w lipcu:
Filia nr 21, ul. Zamkowa 45
Filia nr 22, ul. Słowiańska 1

Wyczarowane z niczego

do 9 września

W pozostałych filiach zajęcia będą organizowane doraźnie dla zainteresowanych
(wyjścia do instytucji kultury, zajęcia w bibliotece).
Organizator nie zapewnia biletów komunikacji miejskiej ani biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Na zajęcia obowiązują
zapisy oraz pisemna zgoda rodziców.

Wystawa prac dzieci uczęszczających na zajęcia plastyczne „Tęcza”.

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”!

Filia nr 30, ul. Rybnicka 11 (Śródmieście)

Kiermasze
Złap bakcyla na czytanie!

2 lipca, godz. 9.00–14.00

Filia nr 16, ul. Wajdy 21 (Bogucice)

Tolkien. Władca wyobraźni

do 31 lipca

Wystawa udostępniona ze zbiorów Śląskiego
Klubu Fantastyki.

Akcent na sztukę

do 31 sierpnia

Wystawa prac dzieci z Pracowni Plastycznej
Akcent.
Filia nr 32, ul. Grzyśki 19a (Ligota)

Biblioteka
Śląska

Kiermasz książek antykwarycznych.
Filia nr 14, ul. Piastów 20 (os. Tysiąclecia)

Kiermasz na antresoli
Stały kiermasz książek antykwarycznych,
w ofercie książki popularnonaukowe, beletrystyka, literatura polska, obca, obcojęzyczna
i inne. Kiermasz czynny w godzinach otwarcia
filii, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–
19.00, w soboty w godz. 9.00–15.00
Filia nr 35 (Obcojęzyczna),
ul. Słowackiego 20 (Śródmieście)

Wystawy
W cieniu jednostki. Kult
Stalina na Górnym Śląsku
(1945–1956)

1 lipca–31 sierpnia

Wystawa prezentuje różnorodne formy oddziaływania na społeczeństwo regionu w celu
zaszczepienia i ugruntowania powszechnego
przekonania o roli i znaczeniu sowieckiego
dyktatora. Kreacją jego wizerunku zajmowała
się przede wszystkim zhierarchizowana partia, korzystająca z pomocy organizacji społecznych, administracji i środków masowego
przekazu. Różnorodne formy bałwochwalczego kultu Stalina były propagowane od chwili
wkroczenia na Górny Śląsk Armii Czerwonej.
W następnych latach wkraczały one w kolejne sfery życia mieszkańców, by osiągnąć swe
apogeum po śmierci tyrana w marcu 1953 r.,
kiedy podjęto decyzję o bezprecedensowej
zmianie nazwy Katowic na Stalinogród. Autorami ekspozycji są: dr Adam Dziuba i dr Bogusław Tracz (OBEP IPN Katowice) oraz Justyna
Pawlas (Muzeum Historii Katowic), we współpracy z pracownikami Archiwum Państwowego w Katowicach.
Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47

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

Śląski Wawrzyn Literacki
2015 – plebiscyt Czytelników

Biblioteka Śląska (hol główny), pl. Rady
Europy 1
Od 1999 roku miłośnicy polskiej literatury
współczesnej uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach Klubu Dobrej Książki. Każdego miesiąca krytycy, badacze i znawcy
literatury wybierają najbardziej war tościowe
publikacje, które rekomendują do nagrody
Biblioteki Śląskiej – Śląskiego Wawrzynu Literackiego. Książka Roku – napisana przez
współczesnego pisarza, po raz pierwszy
wydana w roku poprzedzającym nominację
– wybierana jest w plebiscycie Czytelników
Biblioteki Śląskiej. Spotkania tegorocznej
edycji prowadził dr hab. Krzysztof Uniłowski, krytyk literacki i badacz literatury, pracownik Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
W tym roku o Śląski Wawrzyn Literacki
ubiegają się następujące książki:
„Jabłko Olgi, stopy Dawida” Marka Bieńczyka – rekomendował dr Wojciech Rusinek;
„Mała zagłada” Anny Janko – rekomendowała dr hab. Magdalena Rabizo-Birek;
„Wieloryby i ćmy. Dzienniki” Szczepana
Twardocha – rekomendowała prof. dr hab.
Anna Węgrzyniak;
„Skoruń” Macieja Płazy – rekomendował
dr hab. Tomasz Mizerkiewicz;
„Podkrzywdzie” Andrzeja Muszyńskiego
– rekomendował dr hab. Arkadiusz Bagłajewski;

„Jolanta” Sylwii Chutnik – rekomendowała dr Mar ta Baron-Milian;
„13 pięter” Filipa Springera – rekomendował dr Paweł Tomczok;
„Delta Dietla” Marcina Świetlickiego – rekomendował dr Tomasz Kunz;
„Pięćdziesiątka” Ingi Iwasiów – rekomendowała dr hab. Agnieszka Nęcka.
Przez cały lipiec można głosować na
najlepszą książkę 2015 roku, wybierając
spośród wymienionych pozycji. W holu
głównym Biblioteki Śląskiej znajdują się
urna oraz kar ty do głosowania. Można także obejrzeć wystawę prezentującą wszystkie zgłoszone do nagrody książki i sylwetki
autorów. Serdecznie zapraszamy do udziału
w głosowaniu.
Rozstrzygnięcie plebiscytu Czytelników
oraz uroczyste wręczenie nagrody (statuetka z brązu autorstwa Zygmunta Brachmańskiego) odbędą się jesienią.

Ogrody japońskie w fotografii
Małgorzaty Wołodźko

14 lipca, godz. 17.00, Biblioteka Śląska,
pl. Rady Europy 1
Wystawa jest owocem pobytów w Japonii,
w czasie których autorka dotarła do ogrodów zamkniętych dzięki specjalnym pozwoleniom na wejście i zrobienie zdjęć, a także
do ogrodów otwar tych tylko przez kilka dni
w roku. W trakcie wernisażu będzie można
wysłuchać wykładu wprowadzającego słuchaczy w tajniki projektowania ogrodów
japońskich.
Dr Małgorzata Wołodźko – absolwentka
Wydziału Architektury Krajobrazu Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, studia doktoranckie ukończyła na
Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, obecnie pracuje jako adiunkt na
Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

„Pokaz sztuki kobiet” –
wystawa w Galerii Intymnej

do 31 sierpnia, Dom Oświatowy
Biblioteki Śląskiej, ul. Francuska 12

Cykl wystaw prezentujący twórczość ar tystek działających na Śląsku. Pokaz II – Irena
Imańska.

Aneks do wystawy
„Pokaz sztuki kobiet”

do 31 sierpnia, Dom Oświatowy
Biblioteki Śląskiej, Czytelnia Sztuk,
ul. Francuska 12
W programie: prezentacja książki ar tystycznej Lidii Wilkosz.
„A Diary with Kaleidoscope Eyes” to reprodukcja obrazu Izabeli Ołdak w postaci książki. Obraz powstał podczas rocznej podróży
ar tystycznej po Polsce i Holandii. Forma
książki umożliwia każdorazowe odtworzenie obrazu w nowych kontekstach. Autorem
komentarza do publikacji jest Marco Pasi,
profesor filozofii hermetycznej Uniwersytetu Amsterdamskiego. Koncepcja i projekt
książki: Lidia Wilkosz.

www.katowice.eu
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Udział należy zgłosić telefonicznie.
Zapisy: tel. 32 2516 431 wew. 1106

Pracownia rysunku, malarstwa
i grafiki
Letnie impresje – malarstwo, rysunek
do 8 lipca, godz. 11.00–14.00, sala 330
W świecie wyobraźni
29 czerwca, 6, 7 lipca, godz. 10.00–13.00,
sala 331 lub dziedziniec PM

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

Wielka wystawa twórczości
plastycznej Wychowanków
Pałacu Młodzieży w Katowicach

do 31 lipca, Galeria Akwarela (parter),
Sala Marmurowa (II p.)

Ekspozycja prac wychowanków pracowni
malarstwa, rysunku i grafiki, ceramiki, witrażu
i rzeźby, fotografii, rękodzieła i origami.

Warsztaty plastyczne
w Skansenie

4 lipca, godz. 10.00, Muzeum Górnośląskie
Park Etnograficzny w Chorzowie

Akcja „Lato w mieście
2016”
Pracownia medialna
Letni ogródek filmowy – projekcje filmów
w sali teatralnej
6 lipca, godz. 10.00: Misiek w Nowym Jorku
7 lipca, godz. 10.00: Robinson Crusoe (3D)
Wstęp wolny. Prosimy o wcześniejsze
zarezerwowanie miejsc. Informacje
i rezerwacja miejsc: Pracownia Medialna,
Pałac Młodzieży, ul. Mikołowska 26
Katowice, p. 32, tel. 32 251 64 31 wew.
1132, 1133. Zarezerwowane wejściówki
będzie można odbierać w p. 32 od
27 czerwca do 1 lipca w godz. 10.00–14.00.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla grup zorganizowanych
do 15 lipca, godz. 9.00–15.00
Wstęp wolny. Zapisy: tel. 511 523 219, 32
2516 431 wew. 2101 w godz. 14.00–16.00

Pracownia profilaktyki
i współpracy ze środowiskiem
Zajęcia modelarskie
29 czerwca, 1, 6, 8 lipca, 			
godz. 10.00–12.00, sala 104
Nowe media
29 czerwca, 1, 6, 8 lipca, 			
godz. 14.00–16.00, sala 221

taneczna i trenerzy tańca Katarzyna i Henryk
Kosubkowie.

Bibułkarstwo i papieroplastyka
28 czerwca, godz. 11.00–13.00, sala 319

Taniec towarzyski
4–8 lipca

Zapisy: tel. 32 251 64 31 wew. 1121.

Ekspres taneczny dla początkujących w godz.
18.45–20.00
Koszt: 90 zł/os. za 5 dni

Pracownia fizyki
Letnia szkoła fizyki i chemii
do 29 czerwca, godz. 10.00–12.00, sala 240

Grupa zaawansowana w godz. 20.15–21.30

Zajęcia dla dzieci w wieku 5–10 lat

Pokazy doświadczeń i warsztaty „Badacz Przyrody”.

Tango argentino
11–15 lipca

Przygody z grafiką od drobnego śladu do
wzoru na tkaninie
1, 5, 8 lipca, godz. 10.00–13.00, sala 242

Zapisy: tel. 32 251 64 31 wew. 1338.

Słoneczne cliparty – grafika komputerowa
29, 30 czerwca, 5 lipca, godz. 10.00–13.00,
sala 333
Papierowy świat – origami
5–7 lipca, godz. 10.00–13.00, sala 16

Koszt: 100 zł/os.

Grupa początkująca w godz. 18.45–20.00

Pracownia żeglarstwa,
narciarstwa, strzelectwa
i modelarstwa
Zajęcia na strzelnicy
28–30 czerwca, 5–7 lipca, 12–14 lipca
Zajęcia dla grup. Zapisy: 32 251 6431
wew. 2002

Koszt: 90 zł/os.

Grupa zaawansowana w godz. 20.15–21.30
Koszt: 100 zł/os.
Miejsce warsztatów: Pałac Młodzieży,
sala marmurowa (II p.). Zapisy: tel. 508
652 777 , 501 49 77 64; e-mail: kosubek@
wp.pl; www.facebook.com/tanieckosubek

Zapisy: tel. 32 251 64 31 wew. 1411, 1430

Pracownia edukacji
czytelniczej, regionalnej
i obywatelskiej

do 15 lipca

godz. 9.00–13.00, sala 109: Telecentrum
Bezpłatny dostęp do komputerów
godz. 9.00–13.00, sala 118: Wypożyczalnia
książek
godz. 9.00–13.00, sala 109: Czytelnia dziecięca
godz. 9.00–13.00, sala 119: Ośrodek Informacji Młodzieżowej

Pracownia muzyczna
Śpiewajmy razem. Warsztat piosenki
dla dzieci i ich rodziców.
28, 29 czerwca, godz. 16.00–18.00,
sala 314

Pracownia biologii i edukacji
ekologicznej
Zaczarowany świat przyrody
28 czerwca, 5 lipca, godz. 10.00–13.00,
sale 244, 245
Warsztaty przyrodnicze. Sekrety świata
przyrody
29 czerwca, godz. 10.00–13.00, sale 244,
245
Warsztaty przyrodnicze. Doświadczaj, obserwuj, ucz się…
30 czerwca, godz. 10.00–13.00, sale 244,
245
Zajęcia laboratoryjne. Zwierzaki na start –
dlaczego tak wielu gatunkom grozi wyginięcie?
4 lipca, godz. 10.00–13.00, sale 244, 245

Prowadzenie: M. Rogala.
Warsztaty wokalne
do 30 czerwca, godz. 10.00–12.00, sala 314
Prowadzenie: N. Salwarowska.

Pracownia pływania

Gliniane cuda
28, 29 czerwca godz. 11.00–13.00, sala 19

Warsztat piosenki dla osób niepełnosprawnych
28 czerwca, godz. 10.00–12.00, sala 315
Prowadzenie: K. Piasecka. Po wcześniejszym
zgłoszeniu.
Warsztat wokalny (gospel)
29 czerwca, godz. 10.00–12.00, sala 315
Prowadzenie: K. Piasecka.

Warsztaty przyrodnicze. ABC hodowli zwierzęcych
6 lipca, godz. 11.00–13.00, sale 244, 245
Warsztaty przyrodnicze. Las i jego mieszkańcy
7 lipca, godz. 10.00–13.00, sale 244, 245
Zajęcia laboratoryjne. W otchłani oceanu
8 lipca, godz. 10.00–13.00, sale 244, 245
Warsztaty przyrodnicze. Letnia Szkoła Przyrody
11 lipca, godz. 10.00–13.00, sale 244, 245
Obserwacja hodowli zwierzęcych
12–15 lipca, godz. 10.00–13.00, sala 244

Zapisy: tel. 32 251 64 31 wewn. 1412

Indywidualne zwiedzanie pracowni.

Pracownia witrażu, ceramiki
i rękodzieła
Rzeźbiarskie impresje
28 czerwca, 4, 5 lipca, godz. 11.00–13.00,
sala 19

Zapisy: tel. 32 251 64 31 wew. 1344

Letnie warsztaty tańca
dla młodzieży i dorosłych
Warsztaty poprowadzą profesjonaliści – para

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

Sukcesy
Wielkim sukcesem zakończyła się 12. edycja
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego organizowanego przez Gimnazjum w Sierakowie. W tym roku konkurs nosił tytuł „Piękno
i brzydota w szarości”. Uczestnicy zmierzyli
się z trudnym tematem, w którym zestawiali
ze sobą przeciwieństwa – piękna i brzydoty.
Praca naszej podopiecznej z zespołu rysunku
i grafiki (pod kierunkiem Bogdana Borowskiego) została doceniona, Marcelina Wojciech
zdobyła wyróżnienie honorowe.
Specjalne wyróżnienie dla Młodzieżowego
Domu Kultury w Katowicach zostało złożone
na ręce opiekuna grupy Bogdana Borowskiego,
za przygotowanie zestawu prac do VII Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego „Straszki śląskie – bohaterowie legend, bajek i przywiarek”,
zorganizowanego przez Miejski Dom Kultury
„Południe” w Katowicach.
Uczennice ze Studia Piosenki prowadzonego przez Aleksandrę Stano – Adrianna Wójcikowska, Daria Porębska oraz Olga Popławska
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– wzięły udział w przesłuchaniach i zakwalifikowały się do finału XXV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Żorach. Wokalistki uczestniczyły w warsztatach wokalno-muzycznych; wraz
z zespołem Carrantuohill, w koncercie finałowym
wystąpiły: Adrianna Wójcikowska w utworze
„Księżyc w nowiu”, Olga Popławska z piosenką
„Moknie w deszczu diabeł” oraz Daria Porębska,
która zaśpiewała „Moje ostatnie słowo”. Dziewczyny zaprezentowały się bardzo profesjonalnie,
co doceniły zarówno jury, jak i publiczność. Olga
Popławska otrzymała pierwsze miejsce, a Daria
Porębska – drugie miejsce.
Uczestniczki Studia Piosenki wzięły udział
w przesłuchaniach w Wojewódzkim Festiwalu
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Siemianowicach Śląskich. Marta Szczepanek zaśpiewała
piosenkę „Nieznajomy”, a Adrianna Wójcikowska – „Jestem chora”. Po obradach jury okazało się, że Adrianna zakwalifikowała się do finału
konkursu, który odbył się na scenie Siemianowickiego Centrum Kultury. Adrianna Wójcikowska zdobyła drugie miejsce w kategorii wiekowej 14–19 lat solista. Solistki przygotowała do
występu Aleksandra Stano.

ul. Gliwicka 214
W okresie letnim zapraszamy na basen odkryty przy ul. Gliwickiej 214. Basen czynny jest
w godz. 10.00–18.00. Nad bezpieczeństwem
czuwają ratownicy. Prosimy o zapoznanie się
z regulaminem basenowym, który znajduje się
na stronie internetowej: www.mdkkatowice.pl.

ul. Tysiąclecia 5
W ramach akcji „Lato w mieście” zapraszamy
na: zajęcia teatralne, instrumentalne, komputerowe, przyrodnicze, taneczne, plastyczne, gry
i zabawy, konkursy, wycieczki do parku, kina,
muzeum, zajęcia na basenie.
11–22 lipca, godz. 9.30–14.30

Tajemnice instrumentów
perkusyjnych

14 lipca, godz. 13.00

Koncert dla dzieci w ramach akcji „Lato w MDK
2016” przy współpracy z IPiUM „Silesia”.
Informujemy ponadto, że Zespół Pieśni i Tańca
„Tysiąclatki” będzie reprezentował Katowice
na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym, który odbędzie się w dniach 9–22 sierpnia na Węgrzech w Maco i Siofok.

MDK
„Szopienice-Giszowiec”

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

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

Imieniny Anny

22 lipca, godz. 17.00

Letni piknik rodzinny. W programie: gry i zabawy dla dzieci, warsztaty plastyczne oraz inne
atrakcje.

„Lato” – cykl wakacyjnych
warsztatów dla dzieci

4–29 lipca, godz. 10.00–14.00

W programie:
1 lipca – Grzeczność na co dzień, czyli
kilka słów o dobrym zachowaniu – kalambury;
4 lipca – Ślę pozdrowienia! – Konkurs na
najciekawiej wykonaną pocztówkę, pocztówkowy kolaż oraz wizyta na poczcie;
5, 22 lipca – Warsztaty w Galerii Sztuki
Współczesnej BWA;
6 lipca – Wyjazd do Galerii Szyb Wilson,
plener na Nikiszu;
7 lipca – Kim chciałbym być i dlaczego?,
czyli snujemy plany na przyszłość;
8 lipca – Zajęcia świetlicowe;
11 lipca – Drużynowe zawody spor towe;
12 lipca – Poznajemy Japonię – warsztaty
origami;
13 lipca – Gry i zabawy na boisku;
14 lipca – „Legenda o Skarbniku” – teatrzyk kamishibai; warsztaty teatralne;
15 lipca – Wyjazd do stadniny koni;
18 lipca – Poznajemy okolicę – spacer
po Burowcu, zgadywanki na temat okolicy,
podchody;
19 lipca – Robimy makietę dzielnicy –
próba stworzenia przestrzennej makiety;
20 lipca – Wyjście do Centrum Sztuki Filmowej „Kosmos”;
21 lipca – Rusz głową! czyli quizy, rebusy,
krzyżówki;
25 lipca – Tworzymy własny komiks –
wielkoformatowe warsztaty plastyczne;
26 lipca – Wyjście do Teatru Lalki i Aktora
„Ateneum”;
27 lipca – Gry i zabawy sprawnościowe
w parku Hilarego Krzysztofiaka;
28 lipca – Wyjazd do zoo;
29 lipca – Szarady planszowe

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

„Lato” – cykl wakacyjnych
warsztatów dla dzieci

4–29 lipca, godz. 10.00–14.00

W programie:
4 lipca – „Poznajmy się” – poznajemy plan
zajęć, zapoznanie się z miejscem spotkań;
5 lipca – Wyjazd do Domu Oświatowego
Biblioteki Śląskiej na warsztaty artystyczne;
6 lipca – Nasze dziecięce marzenia w artystycznym wydaniu – warsztaty plastyczne;
7 lipca – Wyjście do parku, dziecięcy street
art – malowanie kredą po chodniku;
8 lipca – „Heca na czternaście fajerek” –
zabawne skecze i próba stworzenia komediowego przedstawienia dla dzieci;

11 lipca – Szopienicka przygodo! – zabawy
w podchody, zabawy na spostrzegawczość;
12 lipca – Przyrodnicze historie – plenerowe zajęcia ekologiczne nad akwenem Morawa, zwiedzanie stanicy harcerskiej;
13 lipca – „Piracka Przygoda” – bal przebierańców z zabawami, kalamburami i rebusami;
14 lipca – Przygoda z teatrzykiem Kamishibai – tworzymy Szopienicką opowieść;
15 lipca – Sport to zdrowie – lato otwartych boisk, wyjazd do Chorzowa – sportowe
zabawy;
18 lipca – Warsztaty w Galerii BWA w Katowicach;
19 lipca – Wyjazd do Smerfolandii w Katowicach;
20 lipca – Zabawy na świeżym powietrzu;
21 lipca – Wyjazd do Muzeum Śląskiego,
zwiedzanie;
22 lipca – Wyjazd do Egzotarium w Sosnowcu;
25 lipca – Wyjście do kinoteatru „Rialto” na
bajkę dla dzieci;
26 lipca – Zabawy edukacyjne i ekologiczne
w parku Antona Uthemanna w Szopienicach;
27 lipca – Wyjście do Galerii Szyb Wilson
i zwiedzanie wystawy Art Naif;
28 lipca – Gry i zabawy świetlicowe;
29 lipca – Wyjście do ośrodka Ochotniczej
Straży Pożarnej w Szopienicach, zwiedzanie
nowego obiektu.

Plac Pod Lipami 1
tel. 32 206 46 42

„Lato” – cykl wakacyjnych
warsztatów dla dzieci

4–29 lipca, godz. 10.00–14.00

Giszowieckie Parkowanie

10, 24 lipca

Cykl imprez plenerowych w giszowieckim parku.
W programie:
10 lipca
godz. 15.00 – Artystyczna kuchnia (blok zabaw dla dzieci z Fabryką Kultury)
godz. 19.00 – Muzyczna Niespodzianka
24 lipca
Giszowieckie Parkowanie
godz. 15.00 – Malowanie i chlapanie oraz zabawy kuglarskie z Fabryką Kultury
godz. 19.00 – Przeboje Disco Polo – Mariusz
Sobczyk Band
Ponadto: małe wesołe miasteczko, konkursy,
zajęcia rekreacyjne, gry i zabawy.
Więcej informacji na stronie: www.mdk.
katowice.pl

MDK „Koszutka”

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

Lato w mieście 2016
Zajęcia będą się odbywać od 5 lipca do 29 lipca (poniedziałek–piątek) w godz. od 10.00 do
14.00 w MDK „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47 oraz w MDK „Koszutka” filia „Dąb” przy
ul. Krzyżowej 1.
W tym roku chcemy w letniej Akademii
Skrzata Zaszybka pokazać dzieciom, że poprzez własne zachowanie mają wpływ na stan
środowiska naturalnego. Dzięki działaniom
twórczym i interdyscyplinarnym najmłodsi zdobędą cenne wskazówki i informacje dotyczące
tego, jak być bardziej „eko” na co dzień.
Zapraszamy dzieci w wieku 6–12 lat do
udziału w warsztatach twórczych i ekologicznych, zajęciach sportowych i integracyjnych,
a także w wyjazdach do miejsc, które są związane z ochroną środowiska. Wszystkie działania
będą realizowane metodami interaktywnymi
i zabawowymi oraz będą dostosowane do wieku
i możliwości uczestników. W programie znajdą
się m.in. warsztaty ekologiczne, podczas których z materiałów recyklingowych stworzymy
makietę idealnego miasta, kostiumy, las, a także
nauczymy się wykonywać ozdoby do domu.
Podczas zajęć stworzymy również ekologiczne
torby na zakupy oraz warzywny teatrzyk. Nasze
zajęcia wzbogacą wyjazdy m.in. do zoo, Parku
Leśnych Niespodzianek w Ustroniu, Huty Szkła
w Zawierciu, Ośrodka Jurajskich Parków Krajobrazowych w Smoleniu, a także do Nadleśnictwa i Oczyszczalni Ścieków w Katowicach. Letnim wędrówkom po świecie ekologii towarzyszyć będą liczne zabawy integracyjne, sportowe
oraz wizyty na basenie. Udział w zajęciach jest
bezpłatny. Uczestnicy pokrywają część kosztów
związanych z wyjazdami.
Projekt jest współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z zakresu edukacji
ekologicznej.

Filia „Dąb”,
ul. Krzyżowa 1
Koncert rockowo-popowy
chóru Fusion z zespołem

4 lipca, godz. 17.00

Wstęp wolny

Piknik ze Skrzatem
Zaszybkiem

9 lipca, godz. 14.00–18.00

W programie:
spektakl teatralny dla dzieci (od 3. roku ży-

www.katowice.eu
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cia) „Królewna Fasolka" w wykonaniu Teatru
TRIP ze Świętochłowic,
gra terenowa dotycząca zdrowego odżywiania „Liga Witaminowych Mocy”.
W ramach Pikniku zapraszamy także na Letni
Koncert w plenerze Orkiestry Dętej KWK „Murcki–Staszic” pod dyrekcją Grzegorza Mierzwińskiego o godz. 17.00. Zapraszamy całe rodziny.

„Orfeusz w piekle” w II aktach (Teatr Muzyczny
Arte Creatura)
23 lipca – Mistrzowie Stepowania „Usłyszeć
taniec”: Irish Dance, Flamenco, Tap Dance,
Ethnojazz: spektakl muzyczny z letnimi warsztatami tanecznymi
30 lipca – DJ TotentON & Peter, Shashamane Roots Reggae

Na grę terenową obowiązują zapisy:
tel. 608 549 089, filiadab@mdkkoszutka.pl.

Wystawa podsumowująca rok pracy z kamerą
wielkoformatową uczestników zajęć fotograficznych w MDK „Koszutka” – filia „Dąb”.
Każdy z autorów pokaże tryptyk odzwierciedlający jego twórczą postawę. Serdecznie
zapraszamy młodzież i dorosłych! Zajęcia prowadzi Krzysztof Szlapa. Trwa nabór na kolejny
sezon, który rozpocznie się we wrześniu (liczba miejsc ograniczona).

MDK „Ligota”

ul. Franciszkańska 33
tel. 32 252 32 34
e-mail: mdk@mdkligota.dt.pl
www.mdkligota.dt.pl
Miejski Dom Kultury „Ligota” zaprasza dzieci
ze szkół podstawowych na akcję „Lato w mieście”, która odbywać się będzie od 4 do 29
lipca w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki
w godzinach od 10.00 do 14.00. Akcja nosi tytuł: „Ze światem na ty” i obejmuje zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, dziennikarskie,
taneczne, gry i zabawy. Uczestnicy poznają
kultury, tradycje i obyczaje mieszkańców z różnych stron świata. Zapisy w Biurze Obsługi
MDK „Ligota” w godzinach urzędowania.
W lipcowe środy w godz. 11.00–13.00
zapraszamy dzieci i dorosłych do amfiteatru
w parku Zadole na spektakle interaktywne, animacje i zabawy:
6 lipca – Teatr Maska z Krakowa: dwa przedstawienia „Skradzione mądrości” i „Ostatnia
książka świata”
13 lipca – Irina Afanasjewa: Pantomima
„Kominiarczyk”
20 lipca – Zespół Duo Fix: Autorski występ
i animacje dla dzieci
27 lipca – Przedstawienie z zabawą interaktywną pt. „Kolorowy Świat Pipi”.
Ponadto w lipcowe soboty przygotowaliśmy cykl imprez pt. „Lato w amfiteatrze park
Zadole”. Imprezy rozpoczynać się będą o godz.
17.00. W programie:
2 lipca – Biesiada Śląska, tzw. Ławeczka
Ranczo – Kabaret „Kałamarz”
9 lipca – godz. 17.00: Kabaret Czesława Jakubca; godz. 18.00: Wędrujący Teatr Kobiet
16 lipca – Operetka Jacquesa Offenbacha

Uczestnicy wycieczki będą mogli poznać bogactwo górnośląskiej fauny i flory. Nie tylko
poznamy rosnące w Katowicach drzewa i rośliny, ale także dowiemy się, gdzie spotkać
dzikie zwierzęta i jak rozpoznać gatunki ziół.
Poznamy też królową pszczół.
Koszt: 10 zł

Globica

Wernisaż: 1 lipca, godz. 18.00,
Galeria „Za Szybą”
Czas trwania wystawy: 1–29 lipca

Izba Leśna w Katowicach
28 lipca, godz. 9.00

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

ul. Żeleńskiego 83

Sala gier

Codziennie, godz. 9.00–17.00
Ogólnie dostępny bilard oraz tenis stołowy.

Akcja „Lato w mieście”
Cały program akcji „Lato w mieście” jest dostępny na stronie: www.mdkpoludnie.com.

Wycieczki autokarowe
Zapraszamy dzieci i młodzież na wycieczki
w ciekawe zakątki naszego regionu. Wyjeżdżać
będziemy zawsze z domu kultury w Zarzeczu
o godz. 9.00, powrót ok. godz. 13.00. Liczba
miejsc ograniczona. Prosimy o wcześniejsze
zapisy w biurach MDK „Południe”.
Plan wycieczek:
Wioska indiańska w Jaworznie
30 czerwca, godz. 9.00
Uczestnicy wycieczki będą mogli poznać autentyczne zabawy, tańce i wierzenia Indian
północnoamerykańskich. Sprawdzimy też, jak
mieszka się w indiańskim tipi.
Koszt: 18 zł

Wesołe koniki
7 lipca, godz. 9.00
Wesołe koniki w Żorach to miejsce, które zapewni dzieciom moc emocji i zabawy. Wśród
atrakcji znajdują się trampoliny, baseny z piłkami, minigolf, stajnia ze zwierzętami i wiele
innych.
Koszt: 15 zł

Śląski Ogród Botaniczny z miniplenerem
malarskim
14 lipca, godz. 9.00
Ogród botaniczny w Mikołowie to prawdziwa
perełka na mapie turystycznej naszego regionu. Nie tylko można tu zobaczyć ciekawe rośliny i wiele się o nich dowiedzieć, ale także
dobrze bawić. Podczas wycieczki urządzimy
miniplener malarski.
Koszt: 10 zł

Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu
21 lipca, godz. 9.00
Największą atrakcją parku są pokazy ptaków
drapieżnych i sów. Będzie także możliwość
karmienia saren oraz obserwacji stada danieli
na wolności.
Koszt: 16 zł

Warsztaty taneczne

Każdy wtorek lipca, godz. 10.00–12.00
Na zajęciach uczestnicy poznają różne style
taneczne. Nauczą się podstawowych kroków
tańca towarzyskiego i tańców nowoczesnych.

Nadchodzi Pippi

1 lipca, godz. 11.00

Przedstawienie interaktywne z elementami języka angielskiego inspirowane tekstem Astrid
Lindgren „Pippi wchodzi na pokład”.

O Pchle, co manier nie miała

8 lipca, godz. 11.00

Spektakl na motywach „Pchły Szachrajki” Jana
Brzechwy. Podczas spektaklu dzieci poznają
zwroty języka angielskiego: pory roku i antonimy.

Przygody Łatka Wąchatka

15 lipiec, godz. 11.00

Wąchatek to różowy pudel, mieszczuch, który
po raz pierwszy ze swoim panem wyrusza na
wieś. Tam spotka Zadziornego Koguta, Krówkę
i Kotka Psotka. Czy się z nimi dogada? Podczas spektaklu dzieci poznają angielskie nazwy
zwierząt oraz członków rodziny.

Spotkanie z iluzją

22 lipca, godz. 10.00

Przedstawienia iluzjonisty Pawła Szretera są
niebanalne i pełne energii. Przeniosą wszystkie dzieci w niezwykły świat czarodziejskich
sztuczek.

Koziołek Matołek wyrusza
w świat

29 lipca, godz. 11.00

Autorski scenariusz napisany jest wierszem
po polsku na podstawie lektury Kornela Makuszyńskiego. Elementy języka angielskiego
zawarte w tej bajce to: kolory, cyferki, alfabet,
podstawowe zwroty grzecznościowe, których
Koziołek Matołek uczy się wraz z innymi bohaterami; we wspólnej nauce – zabawie biorą
udział także dzieci.

Piotrowice
ul. Jankego 136

Słoneczne środy

W każdą środę lipca, godz. 10.00–14.00

Zapraszamy na spektakle teatralne, pokazy iluzji oraz na zajęcia warsztatowe.
W programie:
Zajęcia warsztatowe
środa, godz. 11.30–13.30
Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach plastycznych, tanecznych i kulinarnych.
Poznają różne techniki malarskie, style tańca
i jak przygotować małe co nieco.
Opowieści Wagantów
6 lipca, godz. 10.00
Spektakl w wykonaniu teatru „Gry i ludzie”.
„Opowieści Wagantów” to próba odtworzenia
średniowiecznego spektaklu lalkowego. Lalki
wykonane zostały z przedmiotów codziennego
użytku takich jak kosze, drewniane łyżki, puchary, miotły itp.
Kot w butach
13 lipca, godz. 10.00
Spektakl w wykonaniu teatru „Gry i ludzie”.
Jest to adaptacja baśni Charlesa Perraulta,
opowiedziana przez kilka śmiesznych lalek
(muppetów), a warstwę muzyczną stanowi
muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Spotkanie z iluzją
20, 27 lipca, godz. 10.00
Przedstawienia iluzjonisty Pawła Szretera są
niebanalne i pełne energii. Przeniosą wszystkie dzieci w niezwykły świat czarodziejskich
sztuczek.

Zarzecze
ul. Stellera 4

Warsztaty rzeźbiarskie

28, 29 czerwca, godz. 10.00

Na zajęciach uczestnicy będą mieli okazję wykonać mozaiki oraz inne małe formy rzeźbiarskie.

Warsztaty przyrodnicze

5, 6 lipca, godz. 10.00
19, 20 lipca, godz. 10.00

Zajęcia poprowadzi Łukasz Fuglewicz ze Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Spróbujemy
wytropić dzikie zwierzęta i zrobić odlewy ich
śladów oraz podejrzeć zwyczaje owadów.

Boks dla każdego

12, 13 lipca, godz. 10.00

Warsztaty dla tych, którzy chcieliby poznać
pierwszy krok bokserski. Zajęcia poprowadzi
Wiesław Andrzejczak – wieloletni trener boksu,
sędzia i działacz Śląskiego Związku Bokserskiego.

Warsztaty ekoplastyczne

26, 27 lipca, godz. 10.00

Na zajęciach różnymi technikami plastycznymi
spróbujemy przedstawić piękno lokalnej przyrody, która czasem tonie w śmieciach.
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Warsztaty przyrodnicze

Podlesie

20 lipca, godz. 10.00

Zajęcia poprowadzi Łukasz Fuglewicz ze Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Spróbujemy
wytropić dzikie zwierzęta i zrobić odlewy ich
śladów oraz podejrzeć zwyczaje owadów.

Warsztaty artystyczne pod hasłem „W 15 dni
dookoła świata – czyli Barwy Ziemi dla Juniora”. Każdego dnia podczas warsztatów artystycznych poznamy kulturę i zwyczaje innego
kraju. Wszystkie zajęcia, oprócz biletów wstępu i komunikacji miejskiej, podczas wycieczek,
są bezpłatne.

ul. Sołtysia 25

Zajęcia plastyczne

czerwiec i lipiec, każdy wtorek
Warsztaty, na których poznamy różne techniki
plastyczne. Spróbujemy na malunkach i rysunkach uchwycić piękno lata.

Karate w Podlesiu

29 czerwca, godz. 10.00

Otwarte spotkanie dla tych, którzy chcą zacząć
przygodę z tą bardzo szlachetną i tradycyjną
sztuką walki. Sensei Michał Bodziony ze szkoły Oyama-karate opowie o historii karate oraz
pokaże podstawowe ćwiczenia.

Konstruujemy roboty

27 lipca, godz. 10.00

Podczas warsztatów z robotyki będziemy mogli własnoręcznie złożyć chodzącego robota.
Zajęcia urozmaicą także ciekawe eksperymenty z ciekłym azotem.

Pokaz filmów „Batman
Forever” i „Powrót Batmana”

8 lipca, godz. 18.00, sala widowiskowa

Możliwość wypożyczenia leżaków: 2 zł/os.

„Zawodzie”,
ul. Marcinkowskiego 13a

6 lipca, godz. 10.00

Na warsztatach przygotujemy oryginalne szablony, które posłużą nam później do zrobienia
nadruków na torbach i koszulkach.

Warsztaty artystyczne

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

Boks dla każdego

13 lipca, godz. 10.00

„Bogucice”,
ul. Markiefki 44a

4–22 lipca, godz. 11.00–13.00, sala
widowiskowa
Zajęcia skierowane do dzieci w wieku szkolnym. Na zajęcia świetlicowe obowiązują zapisy
w biurze merytorycznym Działu „Zawodzie”.

Wakacyjne warsztaty taneczne

4–8 lipca, godz. 10.00–12.00,
sala widowiskowa

Zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży.

| Sport
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Koszt: 40 zł/os. za cały cykl spotkań.
Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują
zapisy

Filmowa Pełnia Księżyca

20 lipca, godz. 21.00, ogród MDK

Katowickich kinomaniaków zapraszamy do
udziału w nietypowym seansie filmowym organizowanym podczas lipcowej pełni księżyca.
Ułożeni w wygodnych leżakach będziecie mieli
okazję udać się w porywającą podróż w najodleglejsze zakamarki kosmosu. W programie
przewidziano seans z Księżycem w tle! Projekt
współfinansowany przez Filmotekę Narodową.
Wstęp: 2 zł/os.

Robimy nadruki

Warsztaty dla tych, którzy chcieliby poznać
pierwszy krok bokserski. Zajęcia poprowadzi
Wiesław Andrzejczak – wieloletni trener boksu,
sędzia i działacz Śląskiego Związku Bokserskiego.

Akcja „Lato w mieście 2016”

4–22 lipca, godz. 10.00–14.00, sala
widowiskowa

Uwaga! Nabór do studia
aktorskiego „Elsynor”

1 lipca–31 sierpnia

Od września rusza w Miejskim Domu Kultury
„Bogucice-Zawodzie” studio aktorskie „Elsynor”, prowadzone przez aktora Marka Wilka,
twórcę Teatru „Elsynor” w Katowicach. Zajęcia
prowadzone będą w dwóch grupach w systemie
dwusemestralnym z możliwością przedłużenia.
Nabór prowadzimy do 31 sierpnia 2016. Zajęcia
weekendowe prowadzone będą m.in. na dwóch
scenach MDK.
Koszt kursu 25 zł/godz. Liczba miejsc
ograniczona

Rekreacja |

al. Korfantego 35
tel. 32 253 76 54 (dział imprez)
e-mail: imprezy@mosir.katowice.pl
www.mosir.katowice.pl

Akcja „Lato w mieście
2016”
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Hala sportowa, ul. Józefowska 40
Siatkówka – grupy zorganizowane
1–29 lipca, godz. 9.00–15.00
1–12 sierpnia, godz. 9.00–15.00
15–19 sierpnia, godz. 9.00–11.00
29–31 sierpnia, godz. 9.00–15.00
Zapasy ZUKS GKS Katowice (duża i mała
sala)
16–19 sierpnia, godz. 11.00–13.00
22–26 sierpnia, godz. 11.30–13.30
Capoeira Camangula (duża i mała sala)
22–26 sierpnia, godz. 9.00–11.30
Siłownia (od 16 lat, odpłatnie)
1 lipca–31 sierpnia, godz. 9.00–20.30

Ośrodek Sportowy „Słowian”,
ul. 1 Maja 99
Piłka nożna, koszykówka, siatkówka
(boisko wielofunkcyjne)
1 lipca–31 sierpnia, godz. 9.00–15.00

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

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

Ośrodek Sportowy „Zadole”,
ul. Wczasowa 8
Tenis stołowy, tenis ziemny
1 lipca–31 sierpnia, godz. 9.00–15.00
Skatepark
1 lipca–31 sierpnia, godz. 8.00–21.00
Koszykówka
1 lipca–31 sierpnia, godz. 8.00–15.00
Ścianka do tenisa
1 lipca–31 sierpnia, godz. 8.00–15.00
Siłownia (od 16 lat, odpłatnie)
1 lipca–31 sierpnia, godz. 8.00–15.00

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

Ośrodek Sportowy „Szopienice”,
ul. 11 Listopada 16
Siatkówka (hala)
lipiec, godz. 9.00–11.00
sierpień, godz. 11:30-13:00
Koszykówka (hala)
lipiec, godz. 11:00-13:00
sierpień, godz. 13:00-15:00
Piłka ręczna (hala)
lipiec, godz. 13:00–15:00

Ośrodek Sportowy „Kolejarz”,
ul. Alfreda 1
Piłka nożna (boisko treningowe)
1 lipca–31 sierpnia, godz. 8.00–13.00
Siatkówka (hala)
1–29 lipca, godz. 9.00–12.00
Piłka nożna (hala)
1–29 lipca, godz. 12.00–15.00
UKS Carramba – gimnastyka artystyczna (hala)
1–31 sierpnia, godz. 9.00–12.00 i 13.00–15.00

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

Boisko Sportowe, 			
ul. Boya-Żeleńskiego
Piłka nożna
1 lipca–31 sierpnia, godz. 8.00–13.00

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

ORW Bugla, ul. Żeliwna 26d
Tenis stołowy (dla korzystających
z basenu)
1 lipca–31 sierpnia, godz. 10.00–18.00
Siatkówka plażowa, piłka nożna plażowa
(dla korzystających z basenu)
1 lipca–31 sierpnia, godz. 10.00–18.00
Piłka nożna (boisko sztuczna trawa)
1 lipca–31 sierpnia, godz. 10.00–18.00
Koszykówka,
siatkówka
(boisko
wielofunkcyjne)
1 lipca–31 sierpnia, godz. 10.00–18.00
Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Zajęcia
przeznaczone są dla osób posiadających ważną legitymację szkolną (tenis ziemny i stołowy
– dotyczy obojga w parze). Wstęp na ośrodki
rekreacyjno-wypoczynkowe oraz siłownie odbywa się według cennika. W czasie akcji „Lato
w mieście 2016” będą obowiązywały programy: „Babcia, dziadek i ja”, „Aktywni seniorzy”
oraz „Nas troje i więcej”.
Uwaga! Harmonogram zajęć może ulec
zmianie.

www.katowice.eu
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|Nestor polskich rowerów|

Wzmocnienie zespołu
Przy Bukowej nigdy nie ma wakacji.
W klubie czynione są starania, aby
wzmocnić zespół piłkarzami, którzy
będą gwarantowali drużynie trenera Jerzego Brzęczka walkę o awans
do elity. Są już pierwsze efekty pracy menedżera GKS-u Katowice Dariusza Motały.
W szatni trójkolorowej drużyny pojawiły się już nazwiska zawodników, którzy mają
wnieść nową jakość do zespołu. Pierwszym
z nich jest 34-letni bramkarz Sebastian Nowak, mający bogate ekstraklasowe doświadczenie zdobyte w kilku klubach. Do zespołu dołączyli czołowi gracze drugiej ligi. Chodzi o 25-letniego bocznego obrońcę Dawida
Abramowicza (Puszcza Niepołomice), który
może już pochwalić się sporym bagażem doświadczeń wyniesionym z takich klubów jak
Olimpia Grudziądz czy Wisła Płock. Siłę ofensywną GKS-u Katowice na pewno wzmocni
też 27-letni skrzydłowy Andreja Prokić. Serb

Najstarszy – polski, śląski,
katowicki...

wcześniej występował w GKS-ie Bełchatów i Stali Mielec. To jednak nie koniec. Wciąż czynione
są starania, aby budować coraz silniejszą drużynę, i efekty będą prezentowane niebawem.
Okres wakacyjny to także czas podsumowań. W cieniu budowy zespołu na nowy sezon zakończyła się szósta edycja projektu „Zagraj na Bukowej”. Tym razem akcja odbyła się
pod hasłem „Trójkolorowe Euro” . Młode drużyny z dzielnic Jaworzna, Katowic i Mysłowic
wcieliły się w role reprezentacji grających na
tej piłkarskiej imprezie we Francji. Ostatecznie najlepsza w szóstej odsłonie projektu okazała się drużyna Mysłowic-Skotnicy, która pokonała w wielkim finale (na płycie głównej
stadionu w przerwie meczu GKS – Wisła) reprezentację Jaworzna 5:0. Zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy sponsorom akcji: firmie
Węglo Smyk oraz wydawnictwu Egmont za
pomoc w realizacji imprezy.
(Paweł Swarlik)

91-letni katowicki rower z Koła Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu Śląskiego uhonorowano pierwszym miejscem w kategorii najstarszy rower produkcji polskiej! Stało
się tak podczas V Ogólnopolskiego
Zlotu Miłośników Rowerów Zabytkowych „RetROWERiada” w PoznaniuMalcie (22 maja), zorganizowanego
przez Automobilklub Wielkopolski.
To „koło” to rower Ebeco, rocznik 1925, z Fabryki Rowerów, Gramofonów i Wyrobów Metalowych w Katowicach, który tytuł nestora

polskich rowerów zdobywa już po raz trzeci! Unikatowy weteran pochodzi z rowerowej
stajni Wojciecha Mszycy. Jego prywatne, społecznikowskie minimuzeum techniki M1 Cyklisty reprezentowały na poznańskiej Malcie
także rower Torpedo (Warszawa, 1935 r.) oraz
Jaguar Special (ZZR Bydgoszcz, ok. 1960 r.),
który zdobył trzecie miejsce w kategorii najciekawszy technicznie rower szosowo-wyścigowy. Na „RetROWERiadzie” stawiło się około 70 zabytkowych rowerów z całej Polski.
(Wojciech Mszyca)

|Nagrody w dziedzinie sportu|

Petka (HKS „Szopienice” – podnoszenie ciężarów), Łukasz Jarmuła (KS Hetman – szachy), Patryk Wawrzyczek (AZS AWF Katowice – judo), Krzysztof Tokarski (AZS AWF Katowice – pływanie), Aleksandra Patek (UKS
Mikrus – siatkówka) oraz Jan Ploska (KS Kolejarz 24 – szermierka).
W kategorii „Najlepszy działacz sportowy,
trener” nagroda trafiła do Ewy Ciesielskiej –
trenera piłki siatkowej i działaczki UKS „Źródełko Katowice” oraz do Krzysztofa Nowaka –
działacza sportowego AZS AWF Katowice.

fot umk

fot umk

Prezydent nagradza sportowców

W tym roku Justyna Święty otrzymała wyróżnienie z rąk Prezydenta Marcina Krupy

Wzorem lat ubiegłych przyznano Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w
dziedzinie sportu. Sportsmeni otrzymują wyróżnienie za wybitne osiągnięcia sportowe, bądź za szczególny wkład w rozwój kultury fizycznej
w mieście.
Wśród najlepszych sportowców znaleźli się w tym roku: Justyna Święty (AZS AWF
Katowice – lekka atletyka), Monika Szczęsny

(AZS AWF Katowice – lekka atletyka), Konrad Czerniak (AZS AWF Katowice – pływanie), Tomasz Polewka (AZS AWF Katowice – pływanie), Konrad Niedźwiedzki (AZS
AWF Katowice – łyżwiarstwo szybkie) oraz
Angelika Grońska (KS „06 Kleofas-Katowice”
– boks).
W kategorii „Sportowa nadzieja Katowic”
nagrody otrzymali: Justyna Iskrzycka (UKS
„4” – kajakarstwo klasyczne), Paulina Paszek
(UKS „4” – kajakarstwo klasyczne), Mariusz

Wyróżnienia wręczono także drużynie
Klubu Szachowego Hetman za zdobycie drużynowego mistrzostwa Polski w szachach
oraz drużynie Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „START” za zdobycie pierwszego miejsca w Mistrzostwach Polski Goalball.
W tym roku w budżecie miasta zabezpieczono na nagrody kwotę 40 tys. zł (90%, czyli 36 tys. zł, na nagrody dla sportowców, oraz
10%, czyli 4 tys. zł, na nagrody dla działaczy
sportowych i trenerów).
(wsit)
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