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Sylwestrowa Moc
Przebojów Katowice 2016
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Połowa kadencji
W kampanii wyborczej prezydent Katowic
Marcin Krupa zawarł 10-punktową „Umowę
z mieszkańcami Katowic” i zapowiedział, że
będzie się z niej systematycznie rozliczał.
Prezydent podsumował właśnie połowę
kadencji.
Więcej – s. 6,7

Świąteczne Jarmarki
Na katowickim rynku w ponad 60
ozdobionych domkach goszczą wystawcy ze
Śląska oraz innych regionów Polski, a także
z Węgier, Czech, Białorusi i Litwy. Pamiątki,
ozdoby i wspaniałe przysmaki czekają na
wszystkich. Jarmark Bożonarodzeniowy na
rynku potrwa do 23 grudnia. Tradycyjnie
również odbędzie się Jarmark na Nikiszu
– to jeden z najważniejszych symboli
zmieniającego się Nikszowca. 3–4 grudnia
organizatorzy spodziewają się 190
wystawców.
Więcej – s. 3,4

Wigilijna pomoc
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jubileuszowa Sylwestrowa Moc Przebojów
Telewizji Polsat ponownie
zagra w Katowicach. Tym
razem widzów pod sceną i przed telewizorami zabierzemy do lat 80., by przypomnieć
największe hity dekady, w której Polacy namiętnie oglądali filmy wideo, młodzież grała w pierwsze gry na atari, a dzieci biły rekordy w układaniu kostki Rubika. W tym roku
ostatnie godziny starego i pierwsze nowego
roku spędzimy na ogromnej multimedialnej
scenie w doborowym towarzystwie topowych
polskich wykonawców – Beaty i Bajmu, Sylwii Grzeszczak, Eweliny Lisowskiej, Ewy Farnej, Bednarka, Eneja, Piersi, Golec uOrkiestry, Zbigniewa Wodeckiego, IRY, Grzegorza Hyżego, Michała Wiśniewskiego i Feela.
Swoje największe przeboje, przy których bawiliśmy się w latach 80., przypomni wokalista
Modern Talking – Thomas Anders.
– Sylwestrowa Moc Przebojów po raz drugi w historii zawita do Katowic. Jak dotąd

Wigilia dla samotnych – podobnie jak
w zeszłym roku – odbędzie się 24 grudnia
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.
Na każdego, kto w tym dniu nie chce być
sam, będzie czekać wolne miejsce przy
wigilijnym stole. W tym roku organizatorzy
spodziewają się około trzech tysięcy gości.

gościliśmy już w Krakowie, Warszawie i Gdyni, ale to właśnie tu, na placu Honorowym pod
Spodkiem w samym centrum Katowic, rok
temu bawiliśmy się najlepiej na największym
karaoke na świecie – zapewniają organizatorzy
wydarzenia.
To był wielki sukces. Wraz z ponad 100
tysiącami mieszkańców przed telewizorami
Sylwestrową Moc Przebojów oglądało średnio 4,5 miliona widzów. W tym roku sylwestrowy wieczór upłynie nam w rytmie największych hitów lat 80., z czasów, gdy wielkim wydarzeniom w Polsce i na świecie towarzyszyła syntezatorowa muzyka taneczna.
Polskie gwiazdy Sylwestrowej Mocy Przebojów oprócz własnych przebojów zagrają covery hitów, które królowały na listach przebojów w latach 80. na całym świecie. Niepowtarzalny klimat tamtych lat przypomną również wielkie polskie przeboje „Chałupy welcome to” w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego czy hity Beaty i Bajmu, bez których nie
mogła odbyć się wówczas żadna prywatka:

„Co mi, Panie, dasz”, „Józek, nie daruję ci tej
nocy” czy „Nie ma wody na pustyni”. Jednym
z największych wykonawców tamtych lat był
Modern Talking, który sprzedał na świecie
ponad 160 milionów płyt. Wokalista tej niezapomnianej grupy Thomas Anders i jego zespół będą gośćmi specjalnymi katowickiego
sylwestra w Polsacie. Z pewnością ze sceny
popłyną niekwestionowane przeboje zespołu: „You’re My Heart, You’re My Soul”, „Cheri
Cheri Lady” czy „Sexi, Sexi Lover”.
Gospodarzami Sylwestrowej Mocy Przebojów 2016 są Katowice i Telewizja Polsat,
zaś organizatorem imprezy jest firma Music
Company.
Patronami medialnymi Sylwestrowej
Mocy Przebojów 2016 są jak zawsze radio
RMF FM i dziennik Fakt.
10. jubileuszowa Sylwestrowa Moc Przebojów z Katowic, w której powrócimy do
słodkich lat 80. – 31 grudnia, godz. 20.00, Telewizja Polsat!
(red. na podstawie materiałów organizatora)

Więcej – s. 5

Renowacja

Przemiana dworca
To bez wątpienia najbardziej wyczekiwany
remont od lat. Przy ul. Dworcowej rozpoczęła
się renowacja budynków starego dworca
kolejowego. Obiekt, który w XIX w. stał
się bramą Katowic na świat, ma nareszcie
doczekać się drugiego życia. Ostrożne
zapowiedzi obecnego właściciela mówią
o zakończeniu remontu dworca pod koniec
przyszłego roku.
Więcej – s. 8
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|Wolontariat 2016 |

Zawsze możemy liczyć na wolontariuszy
Wolontariusze odebrali podziękowania
od wiceprezydenta Waldemara Bojaruna oraz
od Lecha Piaseckiego, który w trakcie wyścigu Tour de Pologne dba o bezpieczeństwo zawodników. Mistrz świata amatorów, torowy
mistrz świata zawodowców i zwycięzca Wyścigu Pokoju doskonale wie, jak ważne jest
bezpieczeństwo kolarzy, a zarazem jak ważna
jest praca wolontariuszy podczas zabezpieczenia trasy wyścigu. W trakcie Tour de Pologne
w Katowicach zaangażowanych jest blisko 100

wolontariuszy. W 2016 roku we wszystkich
wydarzeniach wzięło udział blisko 200 osób.
Pełnomocnik prezydenta ds. organizacji
imprez strategicznych Ewelina Kajzerek zaprosiła już wolontariuszy do współpracy podczas meczu Ligi Światowej z udziałem reprezentacji Polski (16.06.17), wyścigu Tour de
Pologne (30.07.17) oraz Mistrzostw Europy
w Piłce Siatkowej Mężczyzn (25–30.08.17).
A co zrobić, by dołączyć do projektu
Wolontariat Katowice 2017 i móc aktywnie

uczestniczyć w życiu Katowic? Wystarczy
mieć 16 lat, wykazywać chęć pomocy oraz zarejestrować się poprzez elektroniczny formularz na stronie www.katowice.eu.
Dlaczego warto? Jest to wspaniała okazja do nauki pracy w zespole, wzięcia udziału w wielkich wydarzeniach oraz zobaczenia
ich od kuchni, a także poznania wielu wspaniałych ludzi.
(biuro pełnomocnika prezydenta ds. organizacji
imprez strategicznych )

fot. b. adamek

Tour de Pologne, Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn, Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie, Mecz Gwiazd Siatkówki – organizatorzy tych imprez mogą zawsze
liczyć na pomoc wolontariuszy.
23 listopada w MDK Koszutka Filia Dąb
odbyło się spotkanie podsumowujące projekt
Wolontariat Katowice 2016, którego członkowie wspierali największe wydarzenia w naszym mieście.
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Życzenia
Święta Bożego Narodzenia mają w sobie wyjątkową moc. Powodują, że wszyscy stajemy się sobie bliżsi
i serdeczniejsi i budzą potrzebę dzielenia się tymi pozytywnymi uczuciami. Oby ten wyjątkowy nastrój trwał w nas
jak najdłużej. Najlepiej przez cały rok. Warto wierzyć, że jest to możliwe.
Dlatego pragnę przekazać Państwu serdeczne życzenia świąteczne. Niech ten czas przyniesie moc ciepłych
i radosnych chwil w gronie najbliższych i pozostawi miłe wspomnienia w naszych sercach.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice
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|święta w centrum|

Jarmark Bożonarodzeniowy
Na katowickim rynku powstało świąteczne miasteczko, a w ponad 60 klimatycznie ozdobionych domkach
goszczą wystawcy ze Śląska i okolic
oraz innych regionów Polski, a także
z Węgier, Czech, Białorusi i Litwy.

może zabraknąć świątecznych smakołyków
– na stoiskach znajdziemy kolorowe pierniki, bakalie, szeroki wybór herbat i kaw. Co
więcej: ekologiczne wina, litewskie wędliny,

Co tym razem znajdziemy na stoiskach?
Przede wszystkim wyroby artystyczne i rękodzielnicze, świąteczne ozdoby i bożonarodzeniowe szopki, biżuterię z bałtyckiego bursztynu, metaloplastykę, zabawki. Jeśli mowa o Jarmarku Bożonarodzeniowym, oczywiście nie

|WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE|

3 grudnia

15.00 MDK Ligota
15.45 Mali Ligocianie
17.00 Ash'n'becher
18.30 Marek Makaron Motyka i Rico

JARMARK

4 grudnia, Barbórka

24.11 - 23.12.2016

13.00 koncert gwiazd Radia Fest
14.30 Katowiczenia
17.00 Orkiestra Dęta Katowice

KATOWICE RYNEK

BOŻONARODZENIOWY

2016

6 grudnia, mikołajki

W czasie trwania Jarmarku czynne będzie lodowisko.

od 14 do 18 spotkanie z Mikołajem
(z przerwami)
16.00 „Kaczka Dziwaczka" – spektakl
dla dzieci
17.00 podświetlenie choinki przez prezydenta Katowic Marcina Krupę

Co weekend dodatkowe atrakcje, które rozgrzeją
wszystkich gości odwiedzających Rynek!

facebook.com/JarmarkiSlaskie

10 grudnia

16.00 parada mikołajkowa
– Mażoretki Akcent MDK Ligota

Bezpłatna ślizgawka

11 grudnia

16.00 Justyna Łatasiewicz
18.00 Chwila Nieuwagi

17 grudnia

13.00–17.00 pokaz demonstracyjny
rzeźbienia w lodzie
15.00 Justyna Łatasiewicz
17.00 Natalia Niemen i Mate.O 		
– Rodzinne Kolędowanie

18 grudnia

16.00 poczęstunek dla mieszkańców
18.00 Królestwo Beskidu
19.00 chór Gospel
i wiele innych atrakcji!
Szczegółowy program na www.jarmarkbozonarodzeniowy.net

Świąteczne iluminacje
fot. s. rybok

więcej katowiczan i mieszkańców aglomeracji. Korzystanie ze ślizgawki będzie oczywiście
bezpłatne – zapowiada Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Przy lodowisku ma działać wypożyczalnia
łyżew – w cenie 5 złotych za godzinę. Koszt
wynajmu lodowiska wraz z montażem i demontażem to 102 tys. zł.
Wszystkich mieszkańców zapraszamy także na ślizgawki ogólnodostępne na lodowisku
Jantor przy ul. Nałkowskiej 11. Szczegółowe
informacje można znaleźć na stronie www.
mosir.katowice.pl.
(red)

– Gwardia Gryfa – finaliści programu
„Mam Talent”
– Wielkie Maskotki

fot. jarmarki śląskie

W tym roku ślizgawka na rynku
czynna będzie do końca lutego. TafIa lodowiska ma 300 m2 (15×20 m)
– a więc będzie dwa razy większa niż
rok temu.
– Cały czas pracujemy nad tym, by przyciągać mieszkańców do zmienionego centrum Katowic. Latem wielką atrakcją były palmy i liczne imprezy plenerowe. Natomiast
w okresie zimowym taką funkcję ma spełniać ślizgawka. Rok temu wielu mieszkańcom
spodobała się możliwość jazdy na łyżwach
wśród nastrojowych, świątecznych iluminacji. Liczę, że większe lodowisko przyciągnie

przyprawy, węgierskie salami, holenderskie
sery i górskie oscypki podawane na ciepło
z żurawiną.

Świąteczne iluminacje rozświetliły
ulice Katowic pod koniec listopada.
Ozdoby pozostaną z nami do końca stycznia. W tym roku na montaż,
konserwację starych oraz zakup nowych iluminacji zabezpieczono 400
tys. zł.
Świąteczne ozdoby znajdą się m.in.: na
rynku, na rondzie im. gen. Ziętka, al. Korfantego, placu Miast Partnerskich, placu Andrzeja, placu Grunwaldzkim, placu Miarki, placu pod Lipami, ulicach: Boya-Żeleńskiego,
Szarych Szeregów, Mariackiej, Mielęckiego,

Stanisława, Stawowej, św. Jana, Warszawskiej,
Mickiewicza, Staromiejskiej i Dyrekcyjnej,
3 Maja, Wawelskiej, Jankego, Panewnickiej,
Markiefki, Kossak-Szczuckiej.

|dekoracje W LICZBACH|
10 000 lampek – zainstalowanych zostanie na placu Kwiatowym
700 – liczba dekoracji na latarniach
13 – liczba planowanych choinek
w dzielnicach
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|Współpraca z miastami partnerskimi|

fot. mp 90

fot. um kolonia

Katowicka szopka bożonarodzeniowa w Kolonii

Katowicka szopka znajduje się w kolońskim ratuszu. Prace nad nią – w Zespole
Szkół Plastycznych w Katowicach – rozpoczęły się w czerwcu.

Z okazji 25-lecia partnerskich relacji
Katowice otrzymały zaproszenie do
prezentacji szopki bożonarodzeniowej w Kolonii. W ramach Kolońskiego Szlaku Szopek Bożonarodzeniowych można zobaczyć 130 żłóbków
pochodzących zarówno z Niemiec, jak
i zagranicy.
21 listopada prezydent Katowic Marcin
Krupa razem z nadburmistrz Kolonii Henriette Reker otworzył oficjalnie tę wyjątkową
imprezę.

Dodatkowo, dzięki wsparciu strony niemieckiej, od 21 listopada do 23 grudnia w bardzo dobrej lokalizacji, bo przy słynnej kolońskiej katedrze, bezpłatnie udostępniono miastu Katowice
stoisko promocyjne.
– Szlak szopek oraz jarmark bożonarodzeniowy to jedna z najbardziej znanych i licznie odwiedzanych imprez w Kolonii. W analogicznym
okresie ubiegłego roku w tym wydarzeniu uczestniczyło 6 mln gości. Jest to więc znakomita okazja do promocji Katowic, co warte podkreślenia,
z aktywnym wkładem mieszkańców Katowic,

Do Kolonii pojechała też szopka wykonana przed przedszkolaków z Miejskiego
Przedszkola nr 90

rzeźb zostały pozłocone płatkami, co w zestawieniu z kolorem drewna nadało całości atmosfery
sacrum.
Oprócz głównej szopki z Katowic do Kolonii pojechały także prace dzieci, rodziców i nauczycieli z miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i Pałacu Młodzieży. Łącznie 21 żłóbków. W budowie każdej z nich wykorzystano
m.in. takie elementy jak logotypy, herby i charakterystyczne budowle obu partnerskich miast.
Podczas wydarzenia dzieci i młodzież z Kolonii
uczestniczą w warsztatach, poznając tradycje bożonarodzeniowe naszego regionu czy postać św.
Barbary i jej znaczenie dla Śląska.
(wp)

którzy wykonali takie piękne prace – mówi Adam
Łęski kierujący referatem promocji zewnętrznej
w Wydziale Promocji UM Katowice.
Katowicka szopka znajduje się w kolońskim
ratuszu. Została przygotowana w Zespole Szkół
Plastycznych w Katowicach według projektu artysty rzeźbiarza Bogumiła Burzyńskiego. Koordynacją prac zajął się dyrektor ZSP Edward Josefowski. Szopkę wykonali Bogumił Burzyński,
Marek Skaliński, Michał Smandek oraz uczniowie Julia Kracla, Marek Pawlak i Anna Trzcionka. W swojej stylistyce nawiązuje ona do tradycji polskiej rzeźby okresu formizmu i została wykonana z drewna olchowego. Liczne fragmenty

|Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych zaprasza|

Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych zaprasza do Nikiszowca na
9. Jarmark na Nikiszu, który odbędzie się 3–4 grudnia. Jarmark to jeden
z najważniejszych symboli zmieniającego się Nikszowca. I tym razem organizatorzy spodziewają się kolejnego rekordu – na imprezę ma bowiem
przybyć 190 wystawców, starannie
wyselekcjonowanych spośród kilkuset zgłoszonych.
Tradycyjnie już dominować będą rękodzieło i sztuka użytkowa – m.in. malarstwo,
rzeźba, ceramika artystyczna, wyroby z drewna, ozdoby świąteczne, krawiectwo artystyczne, biżuteria, pamiątki z Nikiszowca i Górnego Śląska. To właśnie grafika lokalnego artysty Grzegorza Chudego będzie promowała tegoroczny jarmark. Jak co roku znajdzie się też
coś dla smakoszy – podczas jarmarku będzie
działać kilka punktów gastronomicznych, kawiarnie, ciastkarnie. W grudniowym klimacie będzie można m.in. zasmakować grzanego wina i piwa, skosztować świątecznych
przysmaków.

fot. zasoby stowarzyszenia fil

Jarmark na Nikiszu

Ale jarmark to także scena muzyczna i bezpłatne atrakcje dla dzieci. – W sobotę o godz. 14.30 zapraszamy najmłodszych na

przedstawienie „Pingwiny z Zimowej Krainy”. Tradycyjnie działać będzie także karuzela wiedeńska. W niedzielę od godz. 13.30 rusza

zlokalizowana na rynku scena. Jak co roku wystąpią Orkiestra Dęta Kopalni „Wieczorek”,
a także dzieci z SP 53 i z Przedszkola nr 32 –
mówią organizatorzy.
Jak na grudniowy jarmark przystało, nie
może zabraknąć świątecznej muzyki. W tym
klimacie zaśpiewa obdarzony niezwykłym głosem nigeryjski wokalista soulowy KC Nwokoye. Świąteczny repertuar zaprezentuje także
zespół „Fungus Combo”, inspirujący się m.in.
muzyką różnych regionów świata. Zagra także Jan Nowak – reprezentant katowickiej sceny
elektronicznej. Na zakończenie wystąpi pochodzący z Rybnika zespół Chwila Nieuwagi, który łączy żywiołowość folkloru, klimatyczność
jazzu i nastrojowość piosenki poetyckiej. Dla
fanów magicznego Nikiszowca przygotowano
wycieczki z lokalnym przewodnikiem.
Jarmark na Nikiszu rozpoczyna się w sobotę i niedzielę o godz. 10.00. Wydarzenie jest
realizowane przy wsparciu miasta Katowice
oraz partnerów lokalnych.
Więcej informacji można uzyskać na profilu facebook.com/JarmarkNaNikiszu.
(org)
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| Ważne informacje|

Pomoc dla osób bezdomnych w zimie

Wigilia dla samotnych
ponownie w MCK. Szukamy
wolontariuszy

odczuwających ból odrzucenia i zawodu życiowego – mówi kierownik sekcji ds. bezdomnych
MOPS Jacek Marciniak i apeluje o pomoc bezdomnym, szczególnie w czasie zimy.
Prosimy o zgłaszanie informacji na
temat osób wymagających pomocy do:

Wigilia dla samotnych – podobnie
jak w zeszłym roku – odbędzie się
24 grudnia w Międzynarodowym
Centrum Kongresowym. Na każdego, kto w tym dniu nie chce być
sam, będzie czekać wolne miejsce
przy wigilijnym stole. W zeszłym
roku w spotkaniu wzięło udział ponad dwa tysiące osób. W tym roku
organizatorzy spodziewają się około trzech tysięcy gości.

Straży Miejskiej, tel. 986
Policji, tel. 997
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
tel. całodobowy 32 203 12 60, 32 202 38 73 lub
do sekcji ds. bezdomnych, ul. Morcinka 19a,
w godzinach urzędowania:
w poniedziałki od 7.30 do 17.00
od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30
tel. 32 209 00 09 oraz 32 251 43 87.
(red)

|Osoby bezdomne mogą uzyskać schronienie w następujących placówkach |
doraźnie dla mężczyzn:
ogrzewalnia – ul. Sądowa 1
miejsce doraźne – ul. Krakowska 138
noclegownia – ul. Sienkiewicza 23
noclegownia – ul. Bracka 18
schronisko – ul. Gliwicka 89a

całodobowo dla mężczyzn
po uprzednim wydaniu decyzji administracyjnej przez MOPS
w Katowicach:
dom noclegowy – ul. Krakowska 138
dom noclegowy – ul. Dębowa 23

doraźnie dla kobiet:
hotel pomocy społecznej dla kobiet –
ul. Orkana 7a

całodobowo dla kobiet:
hotel pomocy społecznej dla kobiet –
ul. Orkana 7a

W tym dniu na stołach pojawią się tradycyjne świąteczne potrawy i opłatek Spotkaniu towarzyszyć będą kolędy i bożonarodzeniowe dekoracje. Fundacja Wolne Miejsce zaprasza wolontariuszy do pomocy w organizacji wigilii dla samotnych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 694 019
254 lub 513 576 688, e-mail: wigiliadlasamotnych@gmail.com.
(red)

fot. basia jędrzejczyk

Sekcja ds. bezdomnych Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach prosi mieszkańców o czujność wobec osób bezdomnych na
klatkach, korytarzach, w piwnicach,
na strychach oraz w innych pomieszczeniach niemieszkalnych.
– W listopadzie obchodziliśmy Światowy
Dzień Życzliwości i Pozdrowień oraz Dzień
Pracownika Socjalnego, tego, który jest życzliwym oparciem dla osób znajdujących się w
stanie zrezygnowania, zwątpienia, osób, którym nie starczyło sił, by się nie przewrócić. Ale
czy w życiu chodzi o to, by się nie przewrócić?
Siłą jest umiejętność podźwignięcia się, a ludzka życzliwość bardzo w tym pomaga. Bądźmy dla siebie bardziej życzliwi, bądźmy również życzliwi dla tych, którym nie starcza sił,
by się podnieść, ludzi bez dachu nad głową,
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Chcesz pomagać innym?
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zaprasza do
współpracy wolontariuszy, którzy
chcieliby pomagać osobom bądź
rodzinom potrzebującym wsparcia.
Wolontariusze w MOPS mają szerokie pole
do popisu. Mogą pomagać osobom starszym,
niepełnosprawnym, udzielać korepetycji dzieciom i młodzieży, a także spędzać z nimi czas
wolny. Przy okazji mają możliwość zdobycia
nowych doświadczeń oraz rozwoju osobistego.
Wolontariusze mogą korzystać z konsultacji z

koordynatorem programu oraz szkoleń. Organizowane są też wyjścia integracyjne.
Wolontariuszami mogą być osoby pełnoletnie (uczące się, pracujące lub pozostające
bez zatrudnienia) oraz osoby, które ukończyły
16 lat i mają zgodę rodziców bądź opiekunów
na świadczenie usług wolontariackich.
Jeśli jesteś zainteresowany/a ofertą – zapraszamy do kontaktu z koordynatorem programu – Małgorzatą Porębą, tel. 32 250 50 16,
e-mail: cps@mops.katowice.pl.
(wps)

|organizacje pozarządowe|

Spotkanie prezydenta z przedstawicielami
NGOsów

Prezydent Katowic zaprasza przedstawicieli katowickich organizacji pozarządowych do udziału w dorocznym spotkaniu, które odbędzie
się 8 grudnia o godz. 16.00 w sali
Grudniowej Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek.
W ramach spotkania planowane jest między
innymi wręczenie nagrody im. Józefa Kocurka

w dziedzinie działalności społecznej oraz podsumowanie współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.
Więcej informacji na stronie www.katowice.eu/ngo
Osobą do kontaktu w sprawie spotkania
jest Agnieszka Lis – pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych, tel. 32 2593
746, e-mail: agnieszka.lis@katowice.eu.

W tym roku w wigilii dla samotnych w MCK może wziąć udział nawet 3 tys. osób

|Warto pomagać|
– Zostań wolontariuszem na „Wigilii dla
samotnych”! – billboard z takim hasłem
zauważyłam dwa lata temu, gdy jechałam autobusem na uczelnię. „Wigilia
w ogromnej hali z 1,5 tys. innych osób,
a nie w ciepłym i pachnącym świątecznymi potrawami domu razem z rodziną?
To może być ciekawe doświadczenie…”
– pomyślałam. Wolontariat pasjonował
mnie już od szkoły podstawowej. Zaczęłam dostrzegać, ile daje mi pomoc innym. Dlatego w tamten listopadowy poranek podjęłam decyzję, która zupełnie
odmieniła moje życie.
Z zamiarem pomocy przy nakrywaniu i ozdabianiu stołów trafiłam na pierwsze spotkanie informacyjne. I wtedy się
zaczęło, bo okazało się, że ja – na co
dzień chodząca w spodniach i adidasach, nieśmiała i niechętna do wypowiadania się publicznie, według Mikołaja –
głównego organizatora całego wydarzenia – idealnie nadaję się do odegrania
roli w przedstawieniu, które co roku jest

jednym z głównych punktów wigilii... i to
w roli wymagającej sukienki oraz butów
na obcasie. Podjęłam to wyzwanie i wyszłam na scenę, by zagrać kobietę, która nie przyjmie ciężarnej Maryi i Józefa
do swojego mieszkania. Zaraz po przedstawieniu zostałam kelnerką, roznosiłam
świąteczne potrawy dla uczestników wigilii – ludzi samotnych, dla których ten
dzień jest często najsmutniejszym dniem
w roku, bo spędzanym w samotności,
bez bliskich, bez uroczystej kolacji i świątecznej atmosfery.
To były jedne z najpiękniejszych
świąt, jakie przeżyłam – radość osób samotnych oraz ciepło i dobroć panujące w tej hali były niesamowitym doświadczeniem. Dawanie siebie i swojego czasu innym, to zarówno szansa na zyskanie niezapomnianych wspomnień i doświadczeń, jak i na poznanie fantastycznych osób.

(Natalia Sikora – wolontariuszka wigilijna)
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Prezydent Marcin Krupa rozlicza się z mieszkańcami

1. Budżet obywatelski kluczowym narzędziem aktywizacji mieszkańców Katowic - 20
mln złotych i skuteczniejsze
procedury
Decyzją prezydenta kwota przeznaczona
na budżet obywatelski wzrosła z 10 do 20 mln
zł. Tym samym już od 2015 r. mieszkańcy decydowali o wydaniu większej puli. Katowicki
BO jest największy w Polsce w przeliczeniu na
mieszkańca wśród miast wojewódzkich. – Tak
duża kwota przeznaczona na budżet obywatelski wynika z założenia, że mieszkańcy bardzo
dobrze wiedzą, co jest potrzebne w ich otoczeniu – mówi prezydent Marcin Krupa.
Budżet obywatelski pozwala zmieniać
każdą dzielnicę miasta. Łącznie mieszkańcy
w głosowaniu podczas trzech edycji wybrali do zrealizowania 334 projekty – z czego do
końca tego roku zrealizowanych będzie ponad
200 zadań. W 2016 r. padł rekord frekwencji
w głosowaniu związany m.in. z wprowadzeniem możliwości głosowania przez Internet.

2. Stworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (COP) oraz powołanie pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych
W marcu 2015 roku prezydent powołał Agnieszkę Lis na stanowisko pełnomocnika prezydenta ds. organizacji pozarządowych,
a w marcu 2016 roku otwarto nową siedzibę
COP (335 m²) przy ul. Kopernika 14. – Centrum Organizacji Pozarządowych cieszy się
dużą popularnością wśród organizacji sektora NGO. To właśnie w tym miejscu już ponad
30 stowarzyszeń zarejestrowało swoją siedzibę,
a ponad 100 skorzystało z oferty COP. Powstaje tu wiele wartościowych inicjatyw dla miasta
i naszych mieszkańców – mówi Marcin Krupa.
Łącznie w latach 2015–2016 roku na organizacje NGO przeznaczono prawie 58 mln zł.

3. Budowa 3 krytych basenów
25-metrowych

fot. umk/rybok

Dla wielu mieszkańców, których nie stać
na kupno własnego lokalu, bardzo ciekawą
ofertą będą mieszkania oferowane w ramach
programu Mieszkanie Plus. W październiku
tego roku władze Katowic jako pierwszego
miasta w Polsce podpisały z BGK Nieruchomości porozumienie o współpracy w celu
realizacji wspomnianego rządowego projektu, dzięki któremu w Katowicach na Nikiszowcu ma powstać tysiąc mieszkań o łącznej powierzchni 45 tys. m².

5. Miejsce w żłobku i przedszkolu dla każdego dziecka
z Katowic. Pakiet bezpłatnych usług miejskich dla rodzin 3+

W 2015 r. poznaliśmy lokalizacje basenów,
które powstaną przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Zgrzebnioka (teren byłego stadionu Gwardii), ul. Wczasowej 8 (w miejscu
istniejącego już basenu otwartego) i ul. gen.
Hallera (naprzeciwko MDK Szopienice–Giszowiec). Powstały już projekty basenów,
a wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na ich
budowę.
– Chcę, by całe rodziny mogły aktywnie spędzać czas wolny. Dlatego w projektach basenów znajdują się m.in.: 6-torowy basen sportowy o wymiarach 25×16 m, basen do
nauki pływania, brodzik dla dzieci wyposażony w atrakcje, trybuny dla widzów, zjeżdżalnię, gabinety odnowy biologicznej (na basenie
przy ul. Wczasowej), siłownię (na basenach
przy ul. Hallera i ul. Kościuszki), hale sportowe, sauny – wylicza Marcin Krupa.

4. Budowa co najmniej 100
mieszkań na wynajem rocznie, przede wszystkim dla
młodych rodzin, oraz remonty kapitalne komunalnych budynków mieszkalnych

Stworzenie bogatej oferty atrakcyjnych i
niedrogich mieszkań jest w dobie niżu demograficznego jednym ze skuteczniejszych
sposobów na przyciąganie do miasta nowych mieszkańców. W ramach miejskiej
spółki TBS w 2015 r. wybudowano 55 mieszkań, a w latach 2017–2018 powstanie kolejnych 186 lokali. W Katowicach budowane są
także mieszkania komunalne – w 2015 r. powstało 15 takich lokali, a w przyszłym roku
zostanie oddanych kolejnych 67.
W ramach zagospodarowywania pustostanów w 2015 r. wyremontowano 129 lokali
mieszkalnych (koszt 1,88 mln zł), a do października tego roku umowami o remont objętych było już 347 lokali mieszkalnych (na
kwotę 6,75 mln zł). W formule mieszkanie
za remont rozdysponowano w tym i ubiegłym roku 123 mieszkania. – Zmniejszanie
liczby pustostanów w mieście jest ważne z
dwóch powodów. Po pierwsze, mieszkania
komunalne trafiają do mieszkańców, którzy
ich potrzebują, a po drugie miasto otrzymuje z tego tytułu środki, które może wydać np.
na kolejne remonty. W ciągu kilku lat liczba
pustostanów w mieście będzie znacząco zredukowana – zapowiada Marcin Krupa.

fot. md koszutaka/a.makowsi

Przed wyborami samorządowymi
w 2014 r. Marcin Krupa przedstawił swój program wyborczy składający się z 10 postulatów i nazwał go
„Umową z mieszkańcami Katowic”.
Obiecał także, że regularnie będzie rozliczał
się z mieszkańcami z jego wykonania. Pierwszy raz prezydent postęp prac nad realizacją swojego programu przedstawił mieszkańcom w grudniu ubiegłego roku. Wtedy podjął
także decyzję o rozszerzeniu zapisów „Umowy z mieszkańcami” o dwa kolejne podpunkty
dotyczące walki o czyste powietrze w mieście
oraz budowy metropolii. W tym numerze prezentujemy Czytelnikom postęp prac nad realizacją ośmiu pierwszych postulatów wyborczych. Pozostałe cztery przedstawimy w kolejnym numerze „Naszych Katowic”.

W latach 2015-2016 powstało 170 nowych miejsc w żłobkach (przy ul. Ordona,
ul. Uniwersyteckiej, ul. Marcinkowskiego).
W 2018 planowane jest uruchomienie kolejnych żłobków na Kostuchnie i os. Tysiąclecia (łącznie 110 miejsc). – Nie każdy ma
komfort pozostawienia dzieci z dziadkami
i nie każdego stać na opiekunkę do dziecka. Dlatego 170 nowych miejsc w żłobkach
oznacza, że 170 matek będzie mogło wrócić wcześniej na rynek pracy – mówi Marcin Krupa.
Prezydent Katowic podjął także decyzję
o rozbudowie dwóch miejskich przedszkoli – nr 41 i nr 66. Inwestycja ta zapewni 156
nowych miejsc dla dzieci, które zostaną uruchomione w III kwartale przyszłego roku.
Łączna wartość pozyskanego dofinansowania na ten projekt wynosi ponad 8,3 mln zł.
Katowice to miasto przyjazne rodzinom.
W programie „Nas Troje i więcej” zapewniającym zniżki rodzinom wielodzietnym
(m.in. na baseny, korty, siłownie, lodowiska,
wydarzenia organizowane przez miasto)
bierze udział blisko 7000 osób. Trwają także
zaawansowane rozmowy z KZK GOP związane z wprowadzeniem dodatkowych zniżek
na dojazdy do szkół dla dzieci i młodzieży
uczącej się. Dla kilkuset rodzin w Katowicach sporym odciążeniem finansowym było
wprowadzenie od października 2014 r. 20 %
zniżki na tzw. opłaty śmieciowe.

6. Budowa Centrum Nauki
w Katowicach

Spotkania z mieszkańcami są okazją do wspólnej dyskusji na temat rozwoju
dzielnic

Obecnie prowadzone są działania, które pozwolą stworzyć podstawy merytoryczne do budowania koncepcji centrum, takie
jak badanie profilu ofertowego centrów nauki już działających w Polsce i za granicą. –
Jeszcze w tym roku odbędą się wizyty studyjne przedstawicieli miasta w wybranych
obiektach mających na celu popularyzację
nauki i techniki. Przygotowana koncepcja
Centrum Nauki w Katowicach będzie gotowa na przełomie I i II kwartału 2017 roku –
zapowiada Marcin Krupa.
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|Wywiad|Z Marcinem Krupą, prezydentem Katowic

z obietnic wyborczych
W mieście, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, odbywa się szereg wydarzeń adresowanych do seniorów – są to
m.in. „Katowickie Dni Aktywnego Seniora”,
„Katowicka Senioriada”, „Program Aktywny
Senior”, „Wtorkowe spotkania dla seniorów”,
„Babcia, dziadek i ja w Katowicach”. Na terenie miasta działa pięć klubów seniora. – Prowadzimy wiele działań adresowanych do seniorów. Chcemy ich „wyciągać z domów”, pokazywać, że są potrzebni społeczeństwu, że
mamy dla nich ciekawą ofertę – mówi Marcin Krupa.
Od 2013 roku realizowany jest program
„Aktywni seniorzy”. Do listopada 2016 roku
wydano prawie siedem tysięcy kart (w tym 4,5
tys. w przeciągu ostatnich dwóch lat), które są
podstawą do otrzymania zniżki na wydarzenia
kulturalne, sportowe, rekreacyjne i edukacyjne oferowane przez instytucje miejskie i prywatnych przedsiębiorców.
Dodatkowo został opracowany i szeroko rozkolportowany informator dla seniorów,
w którym znalazły się informacje o wszystkich
działaniach realizowanych przez miasto z myślą o tej grupie mieszkańców. W tym roku został on zaktualizowany i rozdystrybuowany
w liczbie 5000 sztuk.

8. Ożywienie terenów
poprzemysłowych.

Wśród przykładowych realizacji w latach
2016–2022 mających na celu ożywienie obszarów poprzemysłowych można wymienić m.in.:
Zawodzie – Porcelanowa – projekt rozbudowy już istniejącego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz rozwój jego
funkcji w kierunkach takich dziedzin jak dizajn, logistyka, IT.
Dąb – Baildona – projekt mający na celu
rozwój Parku Przemysłowo-Technologicznego „Revita–Park” (adaptacja i przebudowa budynków po byłej hucie na cele biurowe, produkcyjne, handlowe, rekreacyjne).
kolonia Alfred – projekt związany
z utworzeniem centrum społecznościowego
prowadzącego działania na rzecz włączenia
społecznego. „Wioska serc” obejmuje m.in.
utworzenie tzw. rodzinnych domów dziecka,
mieszkań chronionych czy domu seniora.
Wełnowiec – Konduktorska – rekultywacja i uzbrojenie terenu pod inwestycje,
w tym budowę obiektów biurowych i hotelowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. Realizacja projektu jest częścią większej koncepcji, która zakłada stworzenie zrównoważonej i przyjaznej dzielnicy miasta tzw. „Katowice – Północ Eko Miasto”.
Szopienice – Woźniaka – przedsięwzięcia związane z utworzeniem strefy aktywności gospodarczej, utworzeniem parków
przemysłowych i technologicznych zagospodarowujących tereny i obiekty poprzemysłowe.
(ms)
fot. umk/rybok

W 2016 roku uchwalone zostały miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące tereny poprzemysłowe
w rejonie ulic Krakowskiej i Lwowskiej (tereny po Hucie Metali Niezależnych) oraz
w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna (tereny po byłej Hucie Baildon). Na
terenach poprzemysłowych powstaje wiele inwestycji. Wśród najciekawszych można wymienić tzw. Flyspot (czyli tunel aerodynamiczny do symulacji swobodnego spadania), Silesia Business Park przy ul.

Chorzowskiej czy Górnośląski Park Przemysłowy przy ul. Konduktorskiej.
– W ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 20162022” wyznaczyliśmy obszar rewitalizacji w granicach ośmiu dzielnic zamieszkały przez 70 tys. osób – mówi Marcin Krupa.
– Działania podejmowane w tych obszarach
wpłyną na wielowymiarową odnowę i trwałe ożywienie społeczno-gospodarcze, które
przełoży się bezpośrednio na wzrost jakości
życia mieszkańców – dodaje prezydent.

fot. umk/rybok

7. Katowicki program „Senior
w mieście”

Katowice wciąż się zmieniają

Otwarcie Centrum Organizacji Pozarządowych, marzec 2016 r.
Mija równo dwa lata od czasu, gdy głosami mieszkańców został pan wybrany na
prezydenta Katowic. Jaką ocenę wystawia
pan sobie na półmetku kadencji?

Interesuje mnie tylko, jaką ocenę wystawią mi
mieszkańcy Katowic. Dla mnie najistotniejsze jest
zamienianie słów w czyny – czyli realizowanie
tego, co obiecałem przed wyborami. W kampanii wyborczej zawarłem 10- punktową „Umowę
z mieszkańcami Katowic” i zapowiedziałem, że
będę się z niej systematycznie rozliczał. Dziś mogę
powiedzieć, że w każdym punkcie coś się dzieje.
Co pan uznaje za swój największy sukces
w minionych dwóch latach?

Wszelkie sukcesy nie są zasługą Marcina Krupy, ale całego zespołu, z którym ciężko pracujemy na rzecz miasta i mieszkańców. Podczas
różnych spotkań słyszę, że w Katowicach żyje
się coraz lepiej, że widać zmiany. Choć zajmujemy się w mieście inwestycjami wartymi setki
milionów złotych, to gdybym musiał wskazać
jedną kwestię, wybrałbym budżet obywatelski.
Polega on na tym, że to mieszkańcy decydują, jak wydać 20 milionów złotych. Podniesienie kwoty budżetu obywatelskiego było zresztą jedną z moich obietnic wyborczych. Budżet obywatelski pozwala mieszkańcom realnie zmieniać własne dzielnice – powstało wiele placów zabaw, siłowni pod chmurką, zielonych skwerów. Mieszkańcy zgłaszają wnioski, dyskutują, głosują – tym samym pokazują swoje zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnych i mają poczucie realnego wpływu na to, co się dzieje w ich otoczeniu.
A gdyby miał pan wskazać największą porażkę na półmetku kadencji?

Katowicki Dzień seniora to wiele atrakcyjnych propozycji

Wolę mówić o wyzwaniach, bo wtedy można
zastanowić się, jak tym wyzwaniom sprostać.
Jako gospodarz miasta chciałbym, by wszystko było perfekcyjne. Dlatego, zupełnie tak
samo jak mieszkańców, denerwują mnie przesuwane terminy oddania inwestycji – jak na
przykład pawilonu gastronomicznego na rynku, czy pojawiające się niedoróbki – jak np.
ławki na placu Kwiatowym, które są obecnie wymieniane. Choć w wielomilionowych

inwestycjach należy liczyć się z tym, że coś nie
wyjdzie, to zawsze mnie to irytuje.
Ostatnio w Katowicach miało miejsce kilka zdarzeń, po których w mediach pojawiły się pytania, czy Katowice są bezpiecznym miastem.

Rzeczywiście w Katowicach doszło ostatnio do
kilku tragicznych wydarzeń, które zostały nagłośnione medialnie i były przyczyną dyskusji o kwestii poczucia bezpieczeństwa w mieście. Jesteśmy stolicą 2-milionowej metropolii i niestety, jak
w każdym dużym mieście na świecie do tego typu
sytuacji dochodzi. Naszym zadaniem jest podejmowanie takich działań, by tych zdarzeń było jak
najmniej. Dlatego pod koniec sierpnia uruchomiliśmy wart blisko 14 mln zł najnowocześniejszy w
Polsce monitoring, który liczy blisko 200 kamer, i
już planujemy montaż kolejnych. Ściśle współpracujemy z policją. W tym roku przeznaczymy łącznie 170 tys. zł na dodatkowe patrole w Śródmieściu i ponad 400 tys. zł na inne potrzeby policji
– np. nowe radiowozy. Oczywiście będziemy podejmować kolejne kroki, by miasto z roku na rok
było coraz bardziej bezpieczne.
Jak według pana będą wyglądać Katowice za 10 lat?

Katowice bardzo się zmienią i mam tu na myśli przede wszystkim dzielnice, w których realizujemy mnóstwo potrzebnych inwestycji.
Za 10 lat więcej mieszkańców będzie korzystało z nowoczesnego transportu publicznego.
Właśnie po to budujemy dziś centra przesiadkowe, linię tramwajową na południe miasta,
nowe drogi rowerowe, kupujemy nowe autobusy czy powiększamy sieć wypożyczalni rowerów. Mamy też aspiracje sportowe – chciałbym, by w najbliższych latach trzy główne sekcje klubu GKS Katowice – tj. piłkarze, siatkarze i hokeiści rywalizowali o czołowe miejsca
w swoich ligach. Kładziemy duży nacisk na
kulturę, a w grudniu zeszłego roku zostaliśmy
Miastem Kreatywnym Muzyki UNESCO. Usłyszał o nas świat i zapewniło to Katowicom promocję w skali globalnej. W kolejnych latach będziemy umacniać ten pozytywny wizerunek.
(ms)
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|Prace renowacyjne na Dworcowej|

To bez wątpienia najbardziej potrzebny i wyczekiwany remont od
lat. Przy ul. Dworcowej rozpoczęła się renowacja budynków starego dworca kolejowego. Obiekt, który w XIX w. stał się bramą Katowic
na świat, ma nareszcie doczekać się
drugiego życia.
W ostatnich latach zabudowania nie
miały szczęścia do dobrego zarządcy. Eurostar Real Estate nabył stary dworzec od PKP
w 2007 r. za 45 mln zł. Właściciel zapowiadał
inwestycję, jednak nie udało mu się wcielić
planów w życie, w związku z czym był kilkukrotnie wzywany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków do zabezpieczenia dworca popadającego w ruinę. Sytuacja trwała
osiem lat, aż nieruchomość nabył Opal Maksimum za 7,48 mln zł. Firma dokonała zakupu we wrześniu 2015 r. na licytacji komorniczej będącej efektem postępowania wobec
firmy Eurostar.
Obecny właściciel nie czeka na ponaglenia. Prace renowacyjne ruszyły w październiku br. W pierwszym etapie inwestycji zajęto się budynkiem pod numerem 4. Kolejność
remontu wyznaczał stan techniczny. – Obiekt
pod czwórką groził zawaleniem, stąd decyzja
o rozpoczęciu prac właśnie tam. Obejmują
one przede wszystkim wymianę dachu i stropów. Dla tej części kompleksu uzyskaliśmy
pozwolenie na budowę w pierwszej kolejności. Obecnie oczekujemy na pozwolenie na
renowację elewacji budynków pod numerami 2, 4 i 6 – informuje Monika Przybyłowska,
dyrektor ds. rozwoju w Opal Maksimum.
Wiadomo, że w ramach inwestycji nie
jest planowana dobudowa czy nadbudowa obiektów. Całość ma przejść gruntowną modernizację, ale bez zmiany architektury, za to wszystko pod okiem wojewódzkiego konserwatora zabytków (obiekt od
ponad 40 lat jest wpisany do rejestru zabytków). Za całość prac odpowiada zespół architektów z katowickiej pracowni Forma. To

fot. zit

Ruszyła przemiana starego dworca

Niewykluczone, że w najwyższej części
zabudowań, czyli budynku, gdzie wcześniej
mieścił się komisariat policji, w przyszłości
powstanie hotel. Do inwestora należy także
obiekt przy ul. św. Jana 10 (róg ulic Dworcowej i św. Jana), jednak planów co do jego
przyszłości inwestor na razie nie podaje. Całość zabudowań starego dworca tworzy również nieruchomość przy ul. Dworcowej 10,
należąca do Holdingu Liwa, czyli właściciela hotelu Monopol, który znajduje się po
drugiej stronie ulicy. Firma uzyskała w październiku br. warunki zabudowy dla realizacji w obiekcie funkcji gastronomiczno-usługowej (m.in. minibrowar i klub muzyczny),

firma, która od dłuższego czasu współpracuje ze spółką Opal Maksimum i projektowała m.in. renowację zabudowań na terenie
Huty Baildon i ich przekształcenie w budynki biurowe.
Ostrożne zapowiedzi inwestora mówią
o zakończeniu remontu dworca pod koniec
przyszłego roku. – Dużo zależy od tego, jakie
trudności napotkamy po drodze, część obiektu była w naprawdę złym stanie i wymaga
sporo pracy – dodaje przedstawicielka firmy.
Po oddaniu obiektów do użytkowania i pozyskaniu najemców oferta ma obejmować handel i usługi, w tym lokale gastronomiczne.
Handel ma mieć charakter butikowy.

|Budżet obywatelski|

W Katowicach u zbiegu ulic Nowowiejskiego i Kotlarza w ramach budżetu obywatelskiego powstał psi
plac zabaw. Pomysłodawcą jest
Stanisław Barczak.
– Dog park posiada sprzęt agilitowy. Rodzaje przeszkód, ich wymiary oraz kolorystyka są dziełem przypadku. Przeszkody tego
typu występują na zawodach agilitowych na
całym świecie. Różnica tkwi w tym, że sprzęt
w dog parku na Wełnowcu jest przystosowany do długotrwałego, wspólnego stosowania
przez wszystkich odwiedzających w różnych
porach roku, a nie w celu przeprowadzenia
jednorazowych zawodów. Dzięki poparciu
lokalnej społeczności możliwe było stworzenie atrakcyjnego dla psiaków i ludzi parku.

Umożliwia rekreację z psem w atrakcyjnym
miejscu – mówi Stanisław Barczak.
Nawierzchnia wykonana jest z piasku,
dzięki czemu psy lubiące się tarzać pozostają czyste, a przez wybieg biegnie utwardzana
ścieżka. Znajdziemy tu przeszkody (agility)
takie jak slalom, tunel, kładka, hopka i równoważnia. W ich projektowaniu brał udział
psi behawiorysta. Projekt ma też propagować ideę sprzątania po swoim psie.
– Liczymy, że park będzie kolejnym ciekawym punktem na mapie Katowic i będzie zbliżać społeczności lokalne – mówi
Maciej Stachura, rzecznik katowickiego
magistratu.
Koszt dog parku wyniósł 97 tys. zł.
(red)

fot. s.barczak

W Wełnowcu-Józefowcu powstał psi plac zabaw

ale na razie nie zapowiedziała rozpoczęcia
inwestycji.
Realizację swoich zamierzeń planuje na
ul. Dworcowej również magistrat. Urzędnicy
chcą ograniczenia liczby samochodów w tym
rejonie i oddania ulicy pieszym. – Chcemy tu
stworzyć nową przestrzeń o charakterze starówki miasta – mówił w kwietniu br. Marcin
Krupa, prezydent Katowic. W celu przygotowania koncepcji architektonicznej zorganizowano konkurs, który rozstrzygnięto w czerwcu. Teraz czekają nas prace projektowe, które w najbliższych latach mają umożliwić dalszą przemianę ulicy.
(zit)
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|Fundusz Mieszkań na Wynajem|

W październiku w Katowicach zaprezentowano program Mieszkanie Plus,
którym zarządza specjalnie powołana
spółka Banku Gospodarstwa Krajowego. Jednak, nim rządowy program zacznie być w mieście realizowany, prawdziwym testem najmu instytucjonalnego lokali mieszkalnych ma być nieco
starsza inicjatywa BGK, czyli Fundusz
Mieszkań na Wynajem.
Fundusz działa od ok. dwóch lat. Jego celem jest kupno gotowych projektów deweloperskich i wynajem mieszkań na warunkach rynkowych. Inicjatywa ma wspomóc mobilność Polaków i zapewnić im lokum bez konieczności zakupu, za to w ramach bezpiecznych, długoterminowych umów.
Od czasu rozpoczęcia funkcjonowania funduszu BGK Nieruchomości oddał do użytkowania 500 mieszkań w czterech polskich aglomeracjach: warszawskiej, krakowskiej, trójmiejskiej
i poznańskiej. Kolejnym miastem na mapie inwestycji spółki są Katowice.
W połowie listopada uroczystego przekazania budynku mieszkalnego funduszowi dokonał
deweloper inwestycji, HM Inwest. Obiekt wybudowano przy ul. Pułaskiego 27 (os. Paderewskiego). Na zlecenie BGK Nieruchomości firma
zrealizowała 9-kondygnacyjny budynek ze 141
mieszkaniami i podziemnym garażem na 208
miejsc parkingowych. Autorem projektu architektonicznego jest Studio Projektowe Agawa Architektura Agnieszka Ciołkowska z Warszawy.
Generalnym wykonawcą robót był Eiffage Polska Budownictwo.

fot. Eiffage_Polska_Budownictwo

Pierwsze mieszkania na wynajem od BGK Nieruchomości

Firma zakończyła budowę cztery miesiące przed terminem. Budynek otrzymał pozwolenie na użytkowanie w październiku. Obecnie
wewnątrz trwają prace wykończeniowe mieszkań i ich zakres obejmuje pełne wyposażenie
kuchni oraz łazienki. Pierwsze lokale są już gotowe. – Wyrażam wielką satysfakcję, że to przedsięwzięcie zostało zrealizowane w tak szybkim
tempie i w takiej jakości – chwalił podczas uroczystości Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic. – Dla miasta to niezwykle ważna inwestycja,
gdyż liczymy na nowych mieszkańców. W ostatnich latach w Katowicach powstało ok. 11 tys.
miejsc zatrudnienia w sektorze nowoczesnych

usług biznesowych. 75 proc. spośród osób pracujących w tej branży dojeżdża do pracy w naszym mieście. To m.in. dla nich jest ta oferta –
mówił wiceprezydent.
Pierwsi mieszkańcy będą mogli wprowadzić się najprawdopodobniej w lutym przyszłego roku. Obecnie trwa ustalanie wysokości czynszów. Wiadomo, że mają być na poziomie cen
rynkowych, z tym, że BGK Nieruchomości oferuje dodatkowo swoim najemcom telefoniczne
biuro obsługi oraz administratora w budynku,
do których będzie można zgłaszać usterki i problemy związane z funkcjonowaniem lokalu.
Ich obowiązkiem będzie zająć się zgłoszeniem

szczegółowych planów odnośnie do wykorzystania nieruchomości. Ujawnia jedynie, że
powstanie w tym miejscu kompleks biurowy
o łącznej powierzchni najmu wynoszącej ok.
38 tys. m². Dla porównania, trzy biurowce A4
Business Park przy ul. Francuskiej, które wybudował ten sam deweloper, oferują 32 tys. m²
powierzchni najmu. Więcej szczegółów na temat nowej inwestycji ma być znanych w przyszłym roku.

Libero z kamieniem

nieodpłatnie. – Jeśli w mieszkaniu dojdzie np.
do awarii pralki czy lodówki, to najemca nie będzie musiał martwić się o naprawę czy wymianę urządzenia we własnym zakresie. Wystarczy,
że powiadomi o tym telefonicznie biuro, a naszym zadaniem będzie usunąć usterkę. Oznacza
to, że oferujemy nie tylko najem, ale również obsługę – mówi Anna Chudobińska, dyrektor biura zarządzania kontaktami z klientem w BGK
Nieruchomości.
Najkrócej umowa najmu będzie mogła
trwać 6 miesięcy, a najdłużej 4 lata z możliwością przedłużenia. Wynajem na dłużej niż 2 lata
będzie wiązał się z nieco niższym czynszem niż
ten na okres od 6 do 24 miesięcy. W ofercie znajdą się kawalerki, jak również duże, 4-pokojowe
mieszkania.
Choć to pierwsze przedsięwzięcie BGK Nieruchomości w Katowicach, to spółka zakłada, że
powiedzie się jak dotychczasowe projekty w innych miastach. – Nasze wszystkie inwestycje wynajęte są na poziomie ponad 80 proc., a te, które są na rynku powyżej roku – w ponad 90 proc.
To dużo szybciej, niż zakładaliśmy – komentuje
Anna Chudobińska.
Według wiceprezydenta Katowic, tak duży
obiekt z ofertą mieszkań na wynajem to również
test przed kolejnymi inicjatywami o podobnym
charakterze. – Ta inwestycja będzie papierkiem
lakmusowym i sprawdzianem przed dalszą realizacją tego typu projektów, jak chociażby budowy ponad tysiąca lokali na wynajem w ramach
Mieszkania Plus – podsumował Bogumił Sobula.
(zit)

| Na skróty przez inwestycje|

Białe budynki
przy złotej ulicy
Przy ul. Złotej 19 rozpoczęto budowę niewielkiej inwestycji mieszkaniowej. To przedsięwzięcie firmy Premium Profit Service z Bielska-Białej. Teren, na którym powstają budynki, ma powierzchnię 1,7 tys. m² i znajduje się
tuż przy granicy z Chorzowem, naprzeciwko
Wesołego Miasteczka. Autorem projektu architektonicznego jest gliwicka pracownia Zalewski Architecture Group. Cechą charakterystyczną obiektów jest prosta bryła przypominająca budowlę z białych i przeźroczystych
klocków. Projekt tworzą dwa 5-kondygnacyjne
budynki, a pomiędzy nimi zieleniec. Oba
obiekty pod ziemią połączy część parkingowa.
Inwestycja dostarczy 36 mieszkań dwu- i trzypokojowych. Na najwyższych kondygnacjach
znajdą się apartamenty z antresolą.

Biurowce w miejsce hali
Firma Echo Investment nabyła grunt inwestycyjny blisko ścisłego centrum Katowic. Działki o łącznej powierzchni 23,8 tys. m² ograniczają ulice Chorzowska, Żelazna i Grundmanna. Teren jest obecnie niezabudowany. Jego część w przeszłości zajmowała hala
sportowa Huty Baildon, którą wyburzono
w 2003 r. Deweloper na razie nie przedstawił

Ulica Bażantów przyciąga
Okolice ul. Bażantów, zlokalizowanej w południowej części miasta, stają się coraz popularniejsze wśród deweloperów. Po inwestycjach
spółki Millenium Inwestycje (osiedle Bażantowo), Murapolu (Murapol Bażantów) oraz
Dombudu (osiedle domów jedno- i wielorodzinnych) swoją inwestycję w tym rejonie rozpoczyna katowicki Opal Maksimum. Między
ulicami Bażantów i Radockiego firma zainaugurowała kilka tygodni temu realizację dwóch
pierwszych budynków mieszkalnych. Docelowo ma ich być sześć. W każdym znajdzie się
ok. 40 mieszkań o metrażach od 39 do 90 m².
Deweloper na razie nie ujawnił cen. Uruchomienie sprzedaży nastąpi najprawdopodobniej
wiosną. W ciągu kilku lat wspomniane osiedla
zostaną dodatkowo skomunikowane z centrum miasta, dzięki budowie nowej linii tramwajowej z pętli w Brynowie do Kostuchny.

W drugiej połowie października oficjalnie zainaugurowano budowę Galerii Libero przy ul.
Kościuszki 229. Podczas uroczystości podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny. Wydarzenie miało charakter symboliczny,
gdyż realizacja centrum handlowo-rozrywkowego spółki Echo Investment trwa od lipca br.
W pierwszym etapie prac przygotowano plac
robót, czyli rozebrano pozostające na terenie
budynki, przełożono sieci energetyczne i wodociągowe, zorganizowano zaplecze budowy.
Wraz z wmurowaniem kamienia węgielnego budowa wkroczyła w najważniejszą fazę –
realizację części konstrukcyjnej obiektu. Stan
surowy Galerii Libero ma być gotowy z końcem lipca przyszłego roku. Otwarcie zaplanowano na wiosnę 2018 r.
(zit)

Nowa ortofotomapa

Urząd Miasta udostępnił mieszkańcom nową
ortofotomapę (terenowa wielkość piksela =
5 cm) oraz zdjęcia ukośne (terenowa wielkość piksela = 10 cm ). Zostały one opracowane na podstawie nalotów wykonanych na
przełomie kwietnia i maja 2016 r. Serwis ten
pozwala użytkownikowi na pomiar wysokości, szerokości i powierzchni wskazanych
obiektów, analizę dowolnego fragmentu
miasta zarówno z góry (ortofotomapa), jak i

wizualizację tego samego miejsca z czterech
stron świata.
– Technologia zdjęć ukośnych polega na
sfotografowaniu danego obszaru przy zastosowaniu kilku kamer. W wyniku ich przetworzenia powstają ortofotomapy ukośne. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii internetowych dostęp do serwisu jest powszechny i – oprócz tego, że usprawnia w znacznym
stopniu pracę urzędu – może stanowić istotne wsparcie dla mieszkańców, np. przy inicjowaniu projektów w ramach budżetu obywatelskiego – mówi Renata Jasny, kierownik referatu informacji przestrzennej w Wydziale Geodezji UM.
Użytkownik ma możliwość korzystania
z zawartych w aplikacji narzędzi takich jak:
zbliż, oddal, pomiar długości, pomiar wysokości, pomiar powierzchni, generator linków wybranej lokalizacji, wyszukiwarka lokalizacji.
Dla użytkowników zewnętrznych dostęp
do ortofotomapy jest możliwy poprzez serwis
Internetowe Mapy Systemu Informacji Przestrzennej Katowic http://mapserver.um.katowice.pl, wkrótce także poprzez system MSZKIIP http://emapa.katowice.eu/ oraz w postaci usługi mapowej WMS.
Dostęp do zdjęć ukośnych jest możliwy
poprzez nowy serwis internetowy dostępny
pod adresem http://mapserver.um.katowice.
pl/ukosne/.
(umk)
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|Katowice w Obiektywie 2016|

Muzyka w fotografii
w dziedzinie muzyki. Dziękuję wszystkim biorącym udział w konkursie fotograficznym, a szczególnie gratuluję autorom zdjęć wybranych przez
profesjonalne jury – mówi prezydent
Marcin Krupa.
Temat konkursu był szeroko interpretowany przez twórców. Znane nazwiska, koncerty,
występy, pokazy, liczne instytucje kultury czy
po prostu ciekawe miejsca były inspiracją dla

wielu miłośników fotografii. Dźwięku poszukiwano również w rytmie miasta czy samej architekturze. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła
się Strefa Kultury, a szczególnie siedziba NOSPR.
Nowa, zlokalizowana na terenie dawnej kopalni „Katowice” przestrzeń jest znakomitym wyznacznikiem przemiany zachodzącej w mieście.
Nagrodą główną w konkursie była publikacja wybranych fotografii na kartach kalendarza
na 2017 rok. Wyróżniono także czterdzieści dwie

prace, które pojawią się na grudniowej wystawie w należącej do ZPAF galerii „Katowice”. Nagrody specjalne i dodatkowe – tablety multimedialne, czytnik do e-booków oraz zaproszenie do
udziału w profesjonalnych warsztatach fotograficznych prowadzonych przez związek – wręczone zostaną podczas wernisażu, który odbędzie
się 7 grudnia o 18.30 w galerii „Katowice” przy
ul. św. Jana 10 (II piętro). Wystawę oglądać będzie można do końca grudnia.
(sr)

czołowej, która odpowiada za prawidłową
widoczność drogi i jej otoczenia. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy płyn w układzie chłodzenia jest wystarczająco dobry, udajmy się do
fachowca, który to skontroluje.
Żeby z kolei nie narażać się na zbędne nerwy, gdy drzwi po odblokowaniu nie chcą się
otworzyć, wystarczy nasmarować gumowe
uszczelki środkiem na bazie silikonu. Także zadbanie o lakier naszego pojazdu przed zimową
aurą wpłynie na jego dobrą kondycję. Bardzo

ważne są sprawne wycieraczki – nie wymagają
dużego nakładu finansowego, a mogą również
znacząco poprawić nasze bezpieczeństwo.
Pamiętajmy, dobry stan techniczny samochodu ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się w pojeździe
oraz tych, z którymi w zimową pluchę spotykamy się na drodze.
(st. sierż. Katarzyna Gajewska-Jagiełło, Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w
Katowicach)

fot. Janusz Wojcieszak

Pod hasłem „Miasto Muzyki” po raz
siódmy Urząd Miasta wraz ze Śląskim Okręgiem Związku Polskich
Artystów Fotografików zorganizował konkurs fotograficzny „Katowice w Obiektywie”. – Kultura, a szczególnie właśnie muzyka, jest bardzo
silnym filarem naszego miasta. Potwierdziło to UNESCO, przyznając
Katowicom tytuł Miasta Kreatywnego

|Bezpieczeństwo na drodze|

Przygotuj swoje auto do zimy
Siadając za kierownicą, powinniśmy
pamiętać, że bardzo ważna jest odpowiednia ocena warunków atmosferycznych i dopasowanie do nich przede
wszystkim prędkości jazdy. Żeby kierowcy nie dali się zaskoczyć pogodzie,
konieczne jest odpowiednie przygotowanie auta do niskich temperatur. Musimy pamiętać, jak ważne jest wybranie
dobrych gatunkowo opon zimowych –
to podstawa bezpieczeństwa zimą.

Najczęstszym problemem z jakimi borykają się kierowcy, w okresie zimowym, jest
niesprawny akumulator. Warto poświęcić
kilka minut na jego sprawdzenie w wybranym serwisie. Samemu też możemy zadbać
o „baterię” swojego samochodu. Wystarczy
wyczyścić połączenia kablowe, żeby nie były
zaśniedziałe. Płyny eksploatacyjne to kolejny
ważny element prawidłowej pracy samochodu. Letni płyn do spryskiwaczy zamienić należy na zimowy. Zapewnia on czystość szyby

KULTURA

www.katowice.eu
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|Wywiad|Z Beatą Tomanek, dziennikarką Radia Katowice, podróżniczką, rozmawia Maciej Szczawiński

Maciej Szczawiński: Jesteś dla mnie
przykładem zdumiewającego połączenia
społecznej służby dziennikarza (to brzmi
dość drętwo, ale sens głęboki) z jednoczesnym urealnianiem własnych pasji i zainteresowań. Twoją sztandarową audycję na antenie Polskiego Radia Katowice
uznano za najprawdziwszy fenomen...
Beata Tomanek: Audycja „Gdzieś obok

nas” towarzyszy mi przez całe życie zawodowe. Ona rzeczywiście jest fenomenem. Również dla mnie. Powstała w przełomowym 1989
roku, kiedy byłam początkującą dziennikarką
bez wyraźnie zarysowanej drogi przed sobą.
Czas zmian w Polsce sprawił, że sprawy ludzi dotychczas marginalizowanych uznano
za ważne na tyle, że ich głos mógł pojawić się
w mediach. Jednak to nie ja byłam inicjatorką powstania audycji dla ludzi niepełnosprawnych. To jest ładna historia: pewnego dnia do
redaktora naczelnego przyszedł list. Jego autorami byli niewidomi słuchacze Radia Katowice, którzy uznali, że w medium „ślepym” jak
oni należą się im „specjalne względy”. Czyli
własna audycja! Do jej realizowania zostałam
wyznaczona właśnie ja. To był najprawdziwszy dar, którego znaczenie doceniam każdego dnia. Wtedy moje wejście w środowisko ludzi niewidomych nauczyło mnie patrzenia na
świat przez pryzmat zasadniczych, najbardziej
podstawowych wartości. I myślenia w prostych kategoriach: „nie ma zagrożenia życia,
nie ma problemu”. Takie podejście daje dystans wobec „małych spraw” niewartych uwagi i czasu. Wtedy łatwo dostrzec, że największa wartość to człowiek i jego obecność w naszym życiu. Przyjemnie jest pomagać. A jeżeli już nic nie da się zrobić, to po prostu towarzyszyć w trudnej drodze. W cierpieniu, ale
też w chwilach radosnych. Otóż dla mnie fenomen tej audycji polega na potwierdzeniu, że
towarzyszenie ludziom w ich życiowych zmaganiach jest zawsze aktualne i potrzebne. Pomimo widocznych zmian w jakości życia niepełnosprawnych w ciągu 25 lat, pomimo rozwoju nowych technologii usprawniających życie, pomimo medycyny dającej szansę wielu
chorym wciąż potrzebne jest szczere zainteresowanie połączone z gotowością w niesieniu
pomocy i podtrzymywaniu wiary, że wszystko jest możliwe. Jeżeli jest determinacja. Ponad 20 lat temu spotkałam niewidomego od
urodzenia Wojtka. Zapytałam wtedy, jak on to
robi, że wszystko mu się udaje. Że jest zadowolony z życia. Odpowiedź była niebywała i bardzo prosta: „Bo nie widzę przeszkód”. To jego
powiedzenie stało się moim mottem. Tylko
wtedy można osiągać zamierzenia i poprawiać
niedoskonałe życie, kiedy skupiamy się na pozytywach. Takie jest też do dzisiaj przesłanie
mojej audycji „Gdzieś obok nas” pomimo, że
niepełnosprawność coraz częściej ma wymiar
społeczny i mentalny, a nie związany wyłącznie z dysfunkcjami. Jak 25 lat temu.

Problemy ludzi potrzebujących pomocy
to przestrzeń tak rozległa, że można by jej
poświęcić całą swoją dziennikarską aktywność. Potrafiłaś jednak upomnieć się
o inne swoje fascynacje i zamiłowania.

fot. archiwum prywatne

Potrafię słuchać...

Beata Tomanek z jednym ze swoich rozmówców

Moją pasją jest poznawanie ludzi. Lubię
rozmawiać. Szybko się zaprzyjaźniam. Ale
przede wszystkim potrafię słuchać. Życzliwie.
Jestem ciekawa tego, co ludzie mają do powiedzenia, czym chcą się podzielić. Z drugiej
strony fascynuje mnie nasza przynależność
do określonego miejsca w historii. To ciekawe, jak radzimy sobie z takim zdeterminowaniem, które często jest balastem, a często stanowi o naszym życiowym powołaniu. Wszyscy przecież kontynuujemy jakąś rodzinną
opowieść. Przedłużamy pamięć o przodkach,
a oni są współtwórcami dziejów regionu. Szerzej – historii. Mam szczęście, bo na tej kanwie mogłam 10 lat temu wraz z moimi przyjaciółmi (szanowanym publicystą Bogdanem
Widerą oraz wybitnym matematykiem i felietonistą Maciejem Sablikiem) stworzyć audycję o przeszłości naszego regionu. W niej
mogę wciąż pytać „Czy to prawda, że...?”
i szukać odpowiedzi. Oczywiście rozpytując
ludzi, świadków historii. W audycji pod takim właśnie tytułem „Czy to prawda, że...?”
przypominam zapomniane epizody naszych
dziejów, odkrywam tajemnice, opowiadam
o meandrach historii, o ludziach którzy ją
tworzyli. Często są to już zupełnie nieznane
nazwiska, które należy przywoływać z niepamięci. Z tego właśnie powodu zachęcam słuchaczy do pozostawania „Kronikarzami swoich czasów”. W ciągu kilku lat powstało wiele
takich książek, albumów i zbiorów dokumentów. Jestem niezwykle z tego dumna, bo nie
sądziłam, że mam taką moc oddziaływania.
Pan Ginter, słuchacz Radia Katowice napisał
już trzecią (!) książkę wspomnieniową o swoim Załężu. Kroniki pana Romana z Bojszów,
ks. Piotra z Góry czy pana Alojzego z Suszca
zostały zdigitalizowane przez Bibliotekę Śląską. Tam, w gościnie u prof. Jana Malickiego,
dyrektora Biblioteki Śląskiej, spotykam się w
każdym miesiącu z moimi słuchaczami, by
rozmawiać o przeszłości naszej ziemi. Aktualnie pracuję nad publikacją upamiętniającą

„Kronikarzy swoich czasów”. Realizacja tego
pomysłu oraz audycji jest wielką przygodą
intelektualną. Już nie wyobrażam sobie bez
niej życia. Jest zaspokajaniem mojego głodu wiedzy. Zaspokajam go również realizując
wykłady z uczonymi Uniwersytetu Śląskiego
w „Szkole Bardzo Wieczorowej” oraz rozmowy o sztuce z panią prof. Irmą Koziną.
Na temat siły, tajemnicy i niezmiennej
atrakcyjności radia napisano i powiedziano już wiele. Czym ono jest dla ciebie?

Moja odpowiedź jest banalna. Radio jest dla
mnie po prostu spełnieniem marzenia. Wiąże
się to z anegdotą. Wiele lat temu, kiedy miałam 11 lat i zamierzałam w przyszłości zostać
pianistką, postanowiłam przyjechać na spotkanie z Krystianem Zimermanem. Spotkanie z artystą miało miejsce w studiu koncertowym Radia Katowice przy ul. Ligonia w Katowicach. Przedsięwzięłam samodzielną, daleką podróż z Michałkowic do Katowic wyposażona w karteczkę z nazwami ulic, numerami
tramwajów itd. Wejście do radiowego studia
było przekroczeniem progu nowego, nieznanego świata. To wymieszanie wrażeń: elegancji, ekskluzywnego koncertu, pięknego dźwięku fortepianu, intymności, wzruszenia i możliwości zadania pytania artyście przez mikrofon (!) – stało się dla mnie synonimem słowa „radio”. Przestrzeń publiczna tak kameralna, że czułam się jak w domu. „To miejsce
dla mnie. Chciałabym tutaj kiedyś pracować”...
Zauroczenie małej dziewczynki było tak silne,
że z czasem przerodziło się w marzenie i stało moją życiową pasją. Do dziś fascynuje mnie
to, że słowa z radiowego studia płyną wprost
do serc słuchaczy. To mnie bardzo wzrusza.
O radiu można by w nieskończoność. Ale
to przecież nie jedyna przestrzeń twoich
spełnień.

Jestem po prostu ciekawa świata. Zawsze byłam. Świat to ludzie. Żyjący daleko, w innych

kulturach, pejzażach, społecznych i politycznych okolicznościach, a jednak tacy sami jak
my. Miło jest się o tym przekonywać. Fascynujące są miejsca, widoki, egzotyka, kolorowe
stroje, uśmiechnięci, ciekawi nas tubylcy. Świat
to odkrycia. Odzieranie z tajemnicy legendarnych miejsc, poznawanie zwyczajów ludzi na
końcu świata, ale też odkrywanie samego siebie. Podróżowanie w grupie uczy dyscypliny
i wyrozumiałości. Wspólna wspinaczka – braterstwa. Odpowiedzialności za innych. Najczęściej wyjeżdżałam w góry i do jaskiń. Jedne i drugie przestrzenie są surowe, wymagające i stawiają nas wobec trudnych wyborów.
Do dzisiaj lubię się porządnie zmęczyć, spocić,
wybrudzić – jak się to mówi potocznie „przeciorać”. Takie działanie ma moc oczyszczającą.
Przypomina co jest białe, a co czarne. Co ważne, co nieważne, co najważniejsze. Z takich
wypraw zawsze wraca się ze zdrowym dystansem do siebie i do codziennych spraw. Byłam
w zachwycających stronach świata – stanęłam
na szczycie Kilimandżaro, eksplorowałam bajeczne jaskinie w Meksyku, zdobyłam piękny, najwyższy szczyt Borneo, wchodziłam na
Aconcaguę w Andach, płynęłam Gangesem,
widziałam zorzę polarną. I wszędzie tam w zachwycie można pytać: „Skąd przybywamy, dokąd zmierzamy?”. W innych sytuacjach to pytanie brzmi banalnie.
Czym są dla Ciebie Katowice? Te dzisiejsze i te, które pamiętasz z dzieciństwa?

Katowice są miastem mojego zamieszkania
i pracy. Czyli urealnienia się marzeń. Jednak już w dzieciństwie Katowice były dla
mnie miejscem wyjątkowym. Jak mama mówiła: „Dzisiaj pojedziemy do Katowic” to
znaczyło, że jest to dzień niezwyczajny. Że
pójdziemy sobie na lody do „Ronda”. Tak
w skrócie określałyśmy podziemne pasaże pod przystankami tramwajowymi nieopodal „Spodka”. W tym miejscu dokonałam też swojego pierwszego nagrania. Przechodząc raz pod rondem usłyszałam grających „Eine kleine Nacht musik” studentów
Akademii Muzycznej. Postanowili w ten sposób promować muzykę klasyczną. Nagrałam
ich, a starą taśmę do dziś przechowuję w archiwum. Obok „Spodka”, gdzie uczęszczałam
do szkółki łyżwiarskiej, stoi bardzo ważny dla
mnie pomnik przypominający o trzech powstaniach śląskich. Widać stamtąd nową siedzibę NOSPR, z ogromną przyjemnością patrzę na ten wspaniały i nowoczesny dom muzyki. Bo mój dom też zawsze był wypełniony muzyką. Ja też gram na pianinie, co prawda tylko dla bliskich, ale od prawie od 20 lat
jestem „Przyjacielem” Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia i w każdym
miesiącu uczestniczę w koncertach! Po muzycznej uczcie zachwycam się widokiem nowoczesnych Katowic. Z parku miasto prezentuje się wyjątkowo pięknie: awangardowe budowle, między nimi historyczne mury i wysokie bloki, pędzące arterie, nad nimi fantazyjne mosty. Wrażenie potęguje się wieczorem, kiedy można się wsłuchać w rytm miasta i patrzeć na iluminację. To przypomina,
że trwa XXI wiek. Również dla Katowic.
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|Wywiad rzeka z Olgierdem Łukaszewiczem|

Seksmisja i inne moje misje
Najpierw o tutejszych korzeniach bohatera tej niezwykłej książki, który mawia o sobie: Jestem chłopak z katowickiej Ligoty! I zawsze podkreśla jak wielką rolę w jego duchowym i artystycznym rozwoju odegrało nasze miasto. Spędził tu pierwszych 18 lat swojego życia. Rodzinny dom przy
ul. Mazurskiej na Ligocie, VII LO na Panewnickiej, niezapomniana przygoda harcerska, której
uczestnikami byli m.in. dzisiejsi profesorowie
Jan Malicki i Tadeusz Sławek, wybuch scenicznych zainteresowań, zajęcia w Pałacu Młodzieży czyli klub filmowy Żak i słynny Klub Literacki prowadzony przez p. Józefinę Rebeś („z tego
miejsca wyszła poważna część polskiej inteligencji"), kontakty z Kazimierzem Kutzem i ich
artystyczne konsekwencje... Tak, czegoś takiego nie można zapomnieć, dokonując pierwszych życiowych podsumowań. A Olgierd Łukaszewicz skończył właśnie 70 lat! Z tej okazji, pod przyciągającym uwagę tytułem „Seksmisja i inne moje misje”, ukazuje się barwna autobiograficzna opowieść wybitnego aktora, wieloletniego prezesa ZASP, ale również ministranta w bazylice Franciszkanów, harcerza

i duchowego Ślązaka... Łukaszewicz to najprawdziwszy fenomen. Przede wszystkim oczywiście dlatego, że stworzył cały szereg rewelacyjnych kreacji, które pozostaną już na stałe w historii polskiego filmu i teatru. Ale nie mniej wymowny jest fakt powszechnej niemal akceptacji jego postaci. Jego osobowości. Zatem Łukaszewicza spoza roli, spoza maski. Wspomniana
książka to wywiad–rzeka. Z artystą rozmawia
znakomity krytyk Tomasz Miłkowski i zabiera nas w najprawdziwszą „podróż przez życie”.
Nie tylko zawodowe, nie wyłącznie artystyczne,
ale również prywatne. Nie uświadczymy tu ani
chwili nudy, ani odrobiny pozy, ani wymądrzania, nie mówiąc już o jakimkolwiek – mimo
smakowitych życiowych anegdot – ekshibicjonizmie... Bo nasz bohater ma po prostu klasę.
Ma dystans do siebie, a jednocześnie wysoko
ceni naturalność, spontaniczność, emocje. Na
wielu stronach tej książki przemówi też do nas
jego głęboka (połączona ze skromnością) mądrość. Słowem bardzo atrakcyjna pod każdym
względem lektura i – jak myślę – niezły pomysł
na mikołajowo-gwiazdkowy prezent!.
(Maciej Szczawiński)

|Wykłady popularno-naukowe|

|apel|

Pomoc dla wolno żyjących kotów Pokrzywa dobra
na wszystko!
nieudomowionym kotom schronienia w piwnicach, pakamerach, pomieszczeniach gospodarczych. Wystarczy jedno otwarte okno, pojemnik z wodą i pokarmem, a pomożemy tym
stworzeniom przetrwać najcięższą dla nich
porę roku.
(Wydział Kształtowania Środowiska)

fot. s.rybok

Apelujemy do mieszkańców, zarządców
budynków, administratorów oraz gospodarzy domów o udzielenie pomocy
wolno żyjącym kotom. Zapewniają one
naturalną ochronę przed gryzoniami.
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie

W ramach wykładów popularno-naukowych „Drzwi otwarte – otwarty świat”
prowadzonych na Wydziale Inżynierii
Materiałowej i Metalurgii Politechniki
Śląskiej – tym razem dr hab. Alina Kafel z Uniwersytetu Śląskiego opowie
o „pokrzywie dobrej na wszystko”. Na
wykładzie dowiemy się o licznych zastosowaniach pokrzywy, np. w fitoterapii (ziołolecznictwie), jako składnika diety lub bioinsektycydów (środków przeciw owadom). Źródłem
informacji dotyczących oddziaływania tej niezwykłej rośliny będą głównie naukowe doniesienia fizjologów zwierząt. Spotkanie odbędzie się 13 grudnia o godz. 17.30 przy ul. Krasińskiego 8. Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe świata!
(org)

|interpretacje 2016|

Janusz Opryński
z Laurem Konrada
Janusz Opryński za spektakl „Punkt
Zero: Łaskawe” z Teatru Provisorium w Lublinie otrzymał tegoroczny
Laur Konrada – nagrodę główną XVIII
Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” 2016
w Katowicach.
Mieszki o wartości 11 000 złotych
członkowie jury (Agnieszka Glińska, Roman
Dołżański, Adam Ferency, Lech Majewski
i Paweł Mykietyn) przyznali jednomyślnie
spektaklowi „Punkt Zero: Łaskawe” (Teatr
Provisorium w Lublinie) w reżyserii Janusza Opryńskiego. Pierwszy raz w historii
festiwalu pięć mieszków trafiło do rąk jednego reżysera.
W uzasadnieniu jurorzy zwrócili uwagę na mocną wymowę i dopracowaną formę
spektaklu Opryńskiego. Podziękowali reżyserowi za odwagę w stawianiu trudnych pytań.
– Czuję, że jest to nagroda dla tematu, dla
tekstu i dla zespołu aktorskiego – powiedział
Opryński, odbierając Laur Konrada.
Nagrodę w konkursie Młode Interpretacje o łącznej wartości 5 000 złotych jurorzy
przyznali ex aequo spektaklowi Marty Ziółek: „Zrób siebie” (Komuna/Warszawa) oraz
Anny Karasińskiej: „Drugi spektakl” (Teatr
Polski w Poznaniu).
Nagroda publiczności o wartości 10 000
złotych (ufundowana przez marszałka województwa śląskiego, Wojciecha Saługę) trafiła
do Jana Klaty za spektakl „Wróg ludu” (Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej
w Krakowie). Także dziennikarze nagrodzili Jana Klatę „za odwagę mądrego mówienia
o współczesności, błyskotliwość interpretacji
(...) Za piękny i poruszający spektakl o tym,
że zawsze warto być przyzwoitym”.
Nagrodę Specjalną Dziennika Teatralnego (grafika XIX-wieczna przedstawiająca Króla Leara i Błazna) otrzymał Sławomir Grzymkowski występujący w spektaklu
„Punkt Zero: Łaskawe”.
Tegorocznym zwycięzcą przeglądu Teatr Dzielnicowy/Inqubator Teatralny został
spektakl „SALIERI” Teatru Rawa.
Organizatorem festiwalu była instytucja
kultury Katowice Miasto Ogrodów.
(org)

|zaproszenie|

Wigilijny karp
Wydział Kształtowania Środowiska
apeluje o humanitarne traktowanie
karpia podczas jego sprzedaży, zakupu i transportu do domów w okresie
przedświątecznym.
Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt zabrania się transportu żywych ryb lub ich przetrzymywania bez dostatecznej ilości wody

Bardzo mokre święta
umożliwiającej oddychanie. Zwierzę – istota żyjąca zdolna do odczuwania cierpienia
– nie jest rzeczą. Karp, zwierzę o wyjątkowo
rozwiniętych zmysłach słuchu, węchu, smaku
i dotyku oraz wrażliwości skóry porównywalnej do ludzkiego oka, wyjątkowo intensywnie odczuwa ból. Grudzień to czas pozytywnych i ciepłych uczuć – nie przysparzajmy zatem niepotrzebnego cierpienia całkowicie zależnym od nas zwierzętom.
(Wydział Kształtowania Środowiska)

Fundacja z Pasją zaprasza na mikołajki, które wprowadzą dzieci i rodziców
w przedświąteczny nastrój. W programie m.in. warsztaty tworzenia ozdób świątecznych, warsztaty muzyczne, spektakl w wykonaniu grupy teatralnej Lufcik na Korbkę
„Bardzo mokre święta”. Spektakl oparty jest na
„Opowieści wigilijnej” K. Dickensa oraz filmie
„Grinch: świąt nie będzie”. Wodnik mieszka
w wodzie i nie lubi śniegu i lodu, a co za tym
idzie – świąt i całej otoczki z nimi związanej.

Aktorzy w spektaklu wykorzystują żywy plan
oraz elementy kuglarskie i wciągają publiczność do wspólnej zabawy. Spotkanie stanie się
okazją do rozmowy o tym, jakie znaczenie ma
obdarowywanie innych i jakie potrzeby innych
ludzi dostrzegamy w lokalnym środowisku.
Wstęp wolny! Liczba miejsc na warsztaty ograniczona, wobec czego obowiązują zapisy: kontakt@fundacjazpasja.pl. Mikołajki odbędą się
w siedzibie fundacji przy ul. Bednorza 20.
(Fundacja z Pasją)
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Z

ainspirowany III symfonią Henryka Mikołaja Góreckiego, znakomity muzyk Colin Stetson stworzył jego postrockową interpretację. Projekt „Sorrow, a reimagining
of Gorecki’s 3rd Symphony” zabrzmi po raz
pierwszy w Polsce właśnie w Katowicach.
Amerykańsko-kanadyjski multiinstrumentalista Colin Stetson stworzył własną interpretację III symfonii „Pieśni żałosnych” Henryka Mikołaja Góreckiego. Premiera płyty odbyła się 8 kwietnia. Pierwszym miejscem w Polsce, w którym wykona ją na żywo, będą Katowice. Koncert „Sorrow, a reimagining of Gorecki’s 3rd Symphony” odbędzie się 18 grudnia 2016
roku w sali koncertowej Miasta Ogrodów.
Wirtuoz instrumentów dętych Colin Stetson zaczął karierę w Los Angeles i Nowym Jorku, współpracując z takimi postaciami jak Laurie Anderson, Sinead O’Connor, Tom Waits czy
Lou Reed. Jego grę słychać na płytach Arcade
Fire, The National czy The Chemical Brothers.
Zaczynał przede wszystkim jako wirtuoz rogu,
jednak równocześnie doskonalił swoją technikę
gry na saksofonach i klarnecie.
Jako solista zadebiutował płytą „New History Warfare” w 2008 roku. Od tamtej pory
wydał trzy kolejne solowe albumy, ujawniające
jego wyjątkową muzyczną osobowość, podbudowaną jeszcze niezwykłą umiejętnością tzw.
oddechu permanentnego.
„III symfonia pieśni żałosnych” przyniosła
Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu międzynarodową sławę. Stało się to jednak w kilkanaście lat po skomponowaniu utworu, gdy w 1992
roku ukazał się na płycie w Wielkiej Brytanii.
Płyta sprzedała się na Wyspach w ponad milionie egzemplarzy i podbiła listy przebojów zarówno tam, jak i w Stanach Zjednoczonych.
Colin Stetson należy do niezliczonej rzeczy miłośników III symfonii H.M. Góreckiego. – Każdy z nas przeżył ten moment, gdy jakiś utwór muzyczny nas zmienia. III symfonia
była dla mnie tym momentem. Przez lata słuchałem tego utworu niezliczoną ilość razy. Zawsze zdeterminowany, by poznać go dokładnie
i całkowicie. To zaangażowanie doprowadziło
mnie w końcu do potrzeby wykonania III symfonii – wyjaśnia artysta.
Interpretując symfonię, Colin Stetson zmienił przede wszystkim instrumentarium. Pojawił się saksofon, ale także perkusja i gitara elektryczna. Partie wokalne wykonuje jego siostra,
mezzosopranistka Megan Stetson.
– Moje podejście do III symfonii było
w tym sensie rozszerzające, że wyobraziłem sobie pewne dźwięki lub części nieobecne w oryginale, które były dla mnie rozszerzeniem

Arcydzieło
Góreckiego
w rockowej
wersji
emocjonalnego rdzenia utworu – mówi Colin
Stetson.
Do projektu zaprosił w sumie 12 najwybitniejszych muzyków z kręgów muzyki improwizowanej, rocka i alternatywy, w tym swoją
żonę, skrzypaczkę Sarah Neufeld, z którą nagrał zeszłoroczną płytę „Never Were the Way

She Was”. Pozostali artyści związani są z takimi
projektami, jak: Liturgy, Esmerine, Arcade Fire,
Secret Chiefs 3.
(Łuka)
Pierwsze polskie koncertowe wykonanie płyty „Sorrow” 18 grudnia o godz. 20 w sali

koncertowej Katowice Miasto Ogrodów (plac
Sejmu Śląskiego, dawne Centrum Kultury Katowice). Bilety w cenie 120 zł dostępne w sieci ticketpro.pl (i punktach sprzedaży m.in. w salonach Empik, sklepach Media Markt i Saturn),
ticketportal.pl (punkt sprzedaży w Mieście
Ogrodów) oraz kupbilecik.pl.
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ul. Kopernika 11
tel. 32 745 17 28, 514 499 614

Niezwykłe zdjęcie.

6 grudnia, godz. 11.00–15.00

al. W. Korfantego 3
ul. T. Dobrowolskiego 1
tel. 32 258 56 61 do 3
e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl
www.muzeumslaskie.pl

Przyjdź do nas z własnym kostiumem lub
skorzystaj z naszych zasobów, przebierz
się, a zrobimy Ci zdjęcie w naszych pięknych
wnętrzach! Zdjęcie wysyłamy mailem.

XXVI Spotkanie z cyklu:
Przyjaciele Barbary i Stanisława.
„Opłatkowe”

Fotoplastykon		
Miasto – masa – maszyna,
czyli Katowice jako najbardziej
futurystyczne miasto
w przedwojennej Polsce

15 grudnia o godz. 18.00

Wstęp za zaproszeniami lub po
wcześniejszym zgłoszeniu: tel. 32 745 17 28

do 31 grudnia, al. W. Korfantego 3

Dla wielu wizjonerów przyjeżdżających na
Śląsk z różnych regionów Polski to właśnie
Katowice miały stać się personifikacją nowego wizerunku epoki. Tym samym skomponowany z 48 stereopar seans przedstawi
nie tylko miasto, ale także region jako na
poły futurystyczną symfonię na rzecz nowoczesności.

Obrazy światłem pisane
Ikony ze zbiorów Muzeum
Śląskiego w Katowicach oraz
Muzeum Śląska Cieszyńskiego
w Cieszynie

do 31 grudnia, al. W. Korfantego 3

Już po raz drugi eksponujemy ikony, które
do zbiorów muzealnych trafiły z konfiskaty
celnej uniemożliwiającej ich nielegalny wywóz za granicę.
14 i 28 grudnia, godz. 17.00 zapraszamy
na oprowadzenie kuratorskie po wystawie:
wstęp: 1 zł

Piękno monumentalne
– Stanisław Hilary Popławski
(1886–1959)

od 17 grudnia, al. W. Korfantego 3

Prezentacja twórczości Stanisława Hilarego
Popławskiego to nie tylko ekspozycja monograficzna, ale i przypomnienie ar tysty dziś
już nieco zapomnianego, reprezentującego
kierunek nowego klasycyzmu. Kurator wystawy: Andrzej Holeczko-Kiehl.

ul. Kościuszki 47
tel. 32 728 85 57

mhk: Wystawa „Barbara Ptak. Świat utkany z kolorów”

Na pierwszej z cyklu ekspozycji zobaczymy
malarskie dzieła Józefa Szajny oraz instalację Olgi Warabidy.

Dani Karavan – Reflection/
Odbicie

do 17 września 2017 r., Galeria Jednego
Dzieła, ul. T. Dobrowolskiego 1
Przestrzeń holu centralnego została oddana izraelskiemu rzeźbiarzowi Daniemu
Karavanowi, który inspirując się fragmentami z Hamleta oraz bogatą historią Śląska,
stworzył monumentalną instalację łączącą
w sobie wątki poezji, filozofii oraz trudnych
uwarunkowań pracy górnika.

Barbórka w Muzeum
Koncert Orkiestry Dętej KWK
Katowice

3 grudnia, godz. 18.00,
ul. T. Dobrowolskiego 1

Wstęp: 1 zł

„Fenomen górnośląskiego
kapłana i Kościoła –
w poszukiwaniu tożsamości”

1 grudnia, godz. 9.00–16.00
Konferencja naukowa

Wernisaż wystawy „Katowice
– muzyczna metropolia”

7 grudnia, godz. 17.00

„Lux ex Silesia.
Święci ze Śląska”

20 grudnia, godz. 15.00

Jerzy Czogała – prelekcja otwar ta organizowana przez Uniwersytet III Wieku przy UŚl

Henryk Sienkiewicz a historia

21 grudnia, godz. 10.00–13.00

Uroczyste posiedzenie Komisji Historii Śląska Polskiej Akademii Umiejętności oraz
Zakładu Historii i Teorii Kultury Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach. Wykład „Henryk
Sienkiewicz a malarstwo Józefa Brandta”
poprowadzi prof. dr hab. Ewa Kosowska.

Żywy album przyrody

od 5 listopada, poziom -4,
ul. T. Dobrowolskiego 1

ul. Rymarska 4

Wystawa fotografii przyrody autorstwa
członków Związku Polskich Fotografów
Przyrody Okręgu Śląskiego
Prezentowane na wystawie prace
z ostatniego dwudziestolecia były wielokrotnie nagradzane i pokazywane na licznych
krajowych i międzynarodowych konkursach
fotograficznych.

tel. 32 353 95 59

Kanon i remix przestrzeni
polskiego teatru XX i XXI w.
– Józef Szajna

od 19 listopada, budynek Centrum
Scenografii Polskiej, ul. T. Dobrowolskiego 1

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

Wernisaż wystawy „Obrazki
z balonikiem. Akwarelowe
10.– lecie Grzegorza Chudego”

2 grudnia, godz. 18.00

Wystawa czynna od 3 grudnia

„Opowieści z balonikiem, czyli
Grzegorz Chudy opowiada”

11 grudnia, godz. 12.00

Spotkanie z ar tystą i zwiedzanie wystawy
Wstęp na wydarzenia kulturalne w Muzeum
Historii Katowic z biletem

„Katowice – muzyczna
metropolia

8 grudnia, godz. 13.00

Warsztaty graficzne w Oddziale Grafiki im.
Pawła Stellera, towarzyszące wystawie
o tym samym tytule, prezentowanej w siedzibie głównej.
Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zapisy: tel. 32 728 8557, 600 706 631

Katowice – muzyczna
metropolia

9 grudnia, godz. 13.00

Warsztaty graficzne, towarzyszące wystawie
o tym samym tytule, prezentowanej w siedzibie głównej.
Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
– zapisy 32 7288557, 600 706 631

„Zarażeni jazzem…”

14 grudnia, godz. 13.00

Improwizowane tworzenie plakatów jazzowych – zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Zapisy: tel. 32 728 85 57, 600 706 631

„Przedświąteczne warsztaty
złotnicze” – robimy ozdoby
świąteczne!

15 grudnia, godz. 15.00

Spotkanie opłatkowe
Towarzystwa Przyjaciół Katowic

16 grudnia, godz. 15.30–18.00

W programie kolędy i pastorałki w wykonaniu: Irena Stanek (sopran), Gerard Szolc (tenor), Ernest Kubica (tenor)

www.katowice.eu
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Wstęp wolny. Informacje: izabela.
olszowska@miasto-ogrodow.eu, zdzislaw.
smucerowicz@miasto-ogrodow.eu

MIĘDZYPOKOLENIOWO
Śląsko-Zagłębiowskie
Szwendania Okoliczne
Całodzienne, bezpłatne wycieczki edukacyjne.
3 grudnia, 93. Szwendanie: Tradycyjny, śląsko-zagłębiowski spacer nocny z Halemby na
Ligotę
10 grudnia, 94. Szwendanie: Mikołaj dla dorosłych, czyli zwiedzanie tyskiego browaru

pl. Sejmu Śląskiego 2
tel. 32 609 03 00
e-mail: sekretariat@miasto-ogrodow.eu
www.miasto-ogrodow.eu

Udział bezpłatny. Informacje i zapisy:
pawel.graja@miasto-ogrodow.eu.

Galeria Sztuki
Współczesnej
BWA

11. SILESIAN JAZZ
FESTIWAL
9 grudnia, rozpocznie się XI edycja Silesian
Jazz Festivalu, który na przestrzeni 11 lat
zgromadził zróżnicowaną wiekowo publiczność i zdobył jej uznanie.

bwa:
Damien
Deroubaix,
bez tytułu,
2016
(Gallery
Nosbaum
Reding)

9 grudnia

Akademia Muzyczna im. Karola
Szymanowskiego
11.00, 3. Międzynarodowy Konkurs na Kompozycję Jazzową – otwarte przesłuchania
18.00, Daahoud Salim Quintet (Sewilla, ES –
Miasto Muzyki UNESCO)
18.45, Maciej Wojcieszuk Quintet
19.30, Xam Volo (UK, Liverpool – Miasto
Muzyki UNESCO)

9 grudnia

Katowice Miasto Ogrodów, sala 211
21.00, The Jazz Quartet of Conservatorio
„G.B. Martini” (Bolonia, IT – Miasto Muzyki
UNESCO); Square One (UK, Glasgow – Miasto
Muzyki UNESCO)

10 grudnia

Katowice Miasto Ogrodów, sala koncertowa
18.00, 3. Międzynarodowy Konkurs na
Kompozycję Jazzową – finał
19.00, Schmidt Electric Edycja Specjalna
Feat. MIUOSH & TEN TYP MES

10 grudnia

Absurdalna

21.00, Asch Quintet (Hannover, DE – Miasto
Muzyki UNESCO); Vasco Miranda Quartet (Idanha-a-Nova, PT – Miasto Muzyki UNESCO)

11 grudnia

Katowice Miasto Ogrodów, sala koncertowa
18.00, Aga Derlak Trio
19.00, Urszula Dudziak & Walk Away

Wydarzenia towarzyszace

7–18 grudnia
Katowice Miasto Ogrodów, hol

Metro sztuki. Wystawa fotografii Aleksandry
Kasztalskiej
Bilety: 10-50 zł, Karnety: 80 zł, (ticketportal.
pl, ticketpro.pl, kupbilecik.pl). Wstęp
wolny na 3. Międzynarodowy Konkurs

na Kompozycję Jazzową (otwarte
przesłuchania + finał) oraz na wystawę
„Metro Sztuki”

KONCERT
SBB i Orkiestra Katowickiego
Holdingu Węglowego KWK
Mysłowice-Wesoła

4 grudnia, godz. 19.00, sala koncertowa
KMO

To niezwykłe wydarzenie związane z kulturą
naszego regionu. Połączenie dwóch światów,
jakimi są muzyka rockowa zespołu SBB oraz
muzyka orkiestry dętej, której muzycy zawodowo i życiowo związani są z Katowicami.
Bilety: 40 zł (ticketportal.pl, ticketpro.pl,
kupbilecik.pl). Rezerwacje: 32 609 03 32,
bow@miasto-ogrodow.eu

Colin Stetson: Sorrow,
a reimagining of Gorecki’s 3rd
Symphony

18 grudnia, godz. 20.00, sala koncertowa
KMO
Amerykański multiinstrumentalista, wir tuoz
instrumentów dętych Colin Stetson stworzył
własną interpretację III symfonii „Pieśni żałosnych” Henryka Mikołaja Góreckiego.
Bilety: 120 zł (ticketportal.pl, ticketpro.pl,
kupbilecik.pl). Rezerwacje (bow@miastoogrodow.eu, pn.-pt, godz. 8–16, tel. 32
609 03 32)

DLA DZIECI
Future Artist		
Smoki Świętego Mikołaja

11 grudnia, godz. 11.00
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
(ul. Raciborska 51)
Warsztaty o smokach w ramach organizowanego przez ASP Mikołaja dla dzieci. Spotkanie
rozpocznie miniwykład o śląskich smokach,
następnie odbędą się warsztaty ceramiczne.
Figurki zostaną wypalone w piecu i zaprezentowane w czytelni Biblioteki ASP.
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona.
Obowiązują zapisy: ewa.kokot@miastoogrodow.eu (lub: pasja@vp.pl)

Muzykodrama Miasta Muzyki
UNESCO

3 i 17 grudnia, godz. 11.00

Warsztaty z zakresu edukacji muzycznej dla
dzieci w wieku 6–9 lat. Dzieci aktywnie poznają świat dźwięków, rytmu i harmonii.
Udział bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.
Obowiązują zapisy: dagmara.szastakzieba@miasto-ogrodow.eu

Rodzinne MATINÉE		
Spotkanie kolędowe

17 grudnia, godz. 11 w sali 211 KMO
Muzyczne spotkania dla dzieci wraz z opiekunami.

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

Sztuka (w) edukacji
– warsztaty ekspresji twórczej
Zapraszamy dzieci i młodzież do Galerii BWA
na warsztaty ekspresji twórczej.
Zajęcia są bezpłatne, wszystkie
materiały potrzebne do realizacji
warsztatów zapewnia Galeria. Wymagana
wcześniejsza rezerwacja terminu
w Dziale Edukacji Artystycznej – tel.
32 259 90 40, e-mail: edukacja@bwa.
katowice.pl.

„Rysa na powiece”
Wystawa główna w ramach XXV
Festiwalu Ars Cameralis

do 15 stycznia 2017 r.

Artyści: Jean-Michel Alberola, François Boisrond,
Edmund Clark, Damien Deroubaix, Sławomir
Elsner, Joanna Helander & Bo Person, Zbigniew Libera, Marek Kuś, Jean-Christophe
Menu, Tony Oursler, Krzysztof Wodiczko.
Wystawa została zaplanowana jako próba
upamiętnienia tragicznych wydarzeń paryskich z 13 listopada 2015 roku. Zaproszeni
artyści za pomocą różnych mediów zmierzą
się ze społeczną recepcją zjawisk przemocy
związanej z terroryzmem, jako efektem przesilenia cywilizacyjnego, martwym punktem
w globalnej polityce.
Wystawa „Rysa na powiece” ukazuje
obecną sytuację Europy w kontekście efektu
zachodzących w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat procesów modernizacji i towarzyszących im porażek. Jest wizualną opowieścią
o zmieniającej się wokół nas rzeczywistości.
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Prezentuje prace, które stają się probierzem
ukazującym wątki związane z relacją z Innym, ksenofobią, agresją wobec środowisk
imigranckich, jak również przyczynami aktów terroryzmu, czyli tematami dziś szczególnie obecnymi w debacie społecznej.
Kurator: Marek Zieliński

Muzeum Izba Pamięci Kopalni „Wujek”
ul. Wincentego Pola 65
tel. 32 208 55 33
e-mail: biuro@scwis.pl
www.prlopozycja.pl

Obchody 35. rocznicy
pacyfikacji KWK
„Wujek”
Finał wojewódzkiego konkursu
wiedzy historycznej – Dziewięciu
z „Wujka” – wydarzenia
grudniowe sprzed 35 lat

7 grudnia, godz. 11.00, sala Sejmu
Śląskiego

|

www.katowice.eu

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się
ponad 70 szkół z województwa śląskiego.
Organizatorem konkursu jest ŚCWiS.

16 grudnia
Pod koniec 2015 r. radni Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęli rezolucję o ogłoszeniu
roku 2016 Rokiem Pamięci Ofiar Pacyfikacji KWK „Wujek”, w tym roku mija 35 lat od
tamtych wydarzeń.
Harmonogram uroczystości:
godz. 13.00 – finał Biegu Dziewięciu Górników;
godz. 16.00 – msza święta w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego
godz. 17.15 – przemarsz pod Krzyż–Pomnik
Górników przy kopalni „Wujek”;
godz. 17.30 – uroczystości pod Krzyżem–
Pomnikiem: apel poległych oraz składanie
wieńców i kwiatów;
godz. 20.30 – koncert z okazji 35. rocznicy pacyfikacji kopalni „Wujek” w siedzibie
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego
Radia.

17 grudnia

godz. 17.30, Międzynarodowe Centrum
Kongresowe
Zapraszamy na koncer t, w którym wystąpią
m.in. Ania Rusowicz, Mesajah, Sebastian
Riedel i Cree oraz Tadeusz Polkowki. Kon-

cer towi będą towarzyszyć wizualizacje opowiadające tragiczną historię sprzed 35 lat.
Patronat nad wydarzeniem objęła premier
Beata Szydło.

Premiera spektaklu „Wujek.
81 (czarna ballada)”

godz. 19.00, Teatr Śląski

Spektakl powstał w koprodukcji ze Śląskim
Centrum Wolności i Solidarności oraz Instytucją Kultury im. K. Bochenek Katowice
- Miasto Ogrodów. Prapremiera dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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

Festiwal piosenki
„O wolności”

druga połowa kwietnia 2017 r.
Miejsce przeglądu: Przystanek Historia –
Centrum Edukacyjne IPN w Katowicach im.
Henryka Sławika, ul. św. Jana 10

Walka z systemem komunistycznym prowadzona była również na polu kultury. Tworzone wówczas, poza oficjalnym nur tem, pieśni,
śpiewane były przez środowiska skupione
wokół opozycji – opowiadały o war tościach
uniwersalnych, o pragnieniu wolności i niepodległości, o zakazanej historii. Twórcy,
tacy jak Jacek Kaczmarski czy Przemysław
Gintrowski, stawali się bardami opozycji. Ich
twórczości i jej wpływu nie da się przecenić.
Celem konkursu, który odbywać się będzie
w formie przeglądu muzycznego, jest przypomnienie tych jakże ważnych dla historii
Polski utworów oraz postaci ich twórców.
Konkurs skierowany jest do grup młodzieżowych lub pojedynczych wykonawców,
zarówno amatorów, jak i skupionych wokół
domów kultury, ośrodków młodzieżowych,
szkół, ognisk ar tystycznych, harcerstwa.
Przed festiwalem zaprosimy uczestników na
prelekcję dotyczącą twórczości opozycyjnych ar tystów.
Zgłoszenia uczestników do 10 lutego
2017 r.
Kontakt: Aleksandra Korol-Chudy
tel. 32 207 07 01, e-mail: aleksandra.korol-chudy@ipn.gov.pl

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

Transmisje spektaklu
z Londynu
Głębokie błękitne morze (reż.
Carrie Cracknell, 180’)

niezwykle sympatycznej babci uwielbiającej
gotować, która mieszka w zacisznym domku z dwójką przyjaciół: Psiną i Prosiakiem.
Seans bajki powtórzony zostanie jeszcze we
wtorek, 6 grudnia o godz. 9.30. Natomiast
dla nieco starszych dzieci skierowany jest
pełen magii, czarnoksiężników i wróżek film
„Magiczne święta”. Seans odbędzie się 6
grudnia o godz. 11.30.
Nie zabraknie tez wizyty specjalnego
gościa. Przed każdą z projekcji z młodymi
widzami spotka się sam Święty Mikołaj z
workiem pełnym prezentów. Będą też gry i
zabawy z nagrodami.
Bilety: 10 zł (dla grup zorganizowanych),
12 zł (normalny)

2 grudnia, godz. 19.00

Mieszkanie w Ladbroke Grove, Londyn, rok
1952. Hester Collyer zostaje znaleziona
przez sąsiadów po swej nieudanej próbie
samobójczej. Na światło dzienne wychodzi
historia jej burzliwego romansu z byłym pilotem RAF-u. Jako żona sędziego Sądu Najwyższego Hester, bardziej niż inne kobiety,
jest uwikłana w społeczne zależności. Grupa
społeczna, w której Hester się znalazła, nie
ma zrozumienia dla uczuć.
Spektakl z polskimi napisami
Bilety: 32 zł (normalny), 28 zł (ulgowy)

Mikołajki w kinie Kosmos
W niedzielę 4 grudnia o godz. 15.30 pokazana zostanie polska animacja „Tydzień
z Mimi Fatale”, czyli opowieść o przygodach

Transmisje
z Metropolitan Opera
Miłowanie z daleka, Kaija
Saariaho (reż. Robert Lepage,
2 godz. 33 min)

10 grudnia, godz. 18.55

Fińska kompozytorka Kaija Saariaho cieszy
się ogromnym uznaniem w świecie. Jej opera „L’amour de loin” została po raz pierwszy
pokazana na festiwalu w Salzburgu w 2000
roku, teraz pojawi się na operowej scenie
Nowego Jorku. Premierę przygotowuje znakomity reżyser kanadyjski Rober t Lepage,
który chętnie posługuje się najnowszą techniką, w tym wizualizacjami 3D.

Bilety: 46 zł (przy zakupie karnetu na 5
kolejnych transmisji), 56 zł (normalny),
50 zł (ulgowy) – na pojedynczą transmisję
(wykupiony do 6 dni przed sobotnią
transmisją), 60 zł (normalny), 54 zł.
(ulgowy) – na pojedynczą transmisję
(wykupiony w ciągu 6 dni przed sobotnią
transmisją)

grosz” z ulubieńcem publiczności Dannym
Boonem, który przekona się, że najlepsza
lokata to lokata w uczucia...

Tragedia na kopalni „Wujek”

12 grudnia, godz. 18.00

Filmoteka Śląska przypomni film Kazimierza
Kutza „Śmierć jak kromka chleba” z 1994 r.,
który stanowi wierną rekonstrukcję wydarzeń na „Wujku”. Projekcji filmu będzie towarzyszył komentarz przybliżający historię jego
powstawania. Ponadto wspólnie z Muzeum
Historii Katowic Filmoteka Śląska przygotuje
wystawę, na której będzie można zobaczyć
m.in.: stare zdjęcia kopalni, pocztówki czy
dokumentację wizyty premiera Tadeusza
Mazowieckiego i prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego.
Bilety: 10 zł

Filmowy sylwester

31 grudnia, godz. 21.00

Nowy rok witamy, oglądając dwa świetne
filmy oraz zajadając smakołyki przygotowane przez restaurację i klubokawiarnię Drzwi
Zwane Koniem. W programie polska komedia
„Po prostu przyjaźń”, o tym, że prawdziwa
przyjaźń, jak żadna inna inwestycja, zawsze
się opłaca, oraz francuska komedia „Dusi-

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

Krzysztof Głuch Oscillate –
koncert zespołu

9 grudnia, godz. 20.00

Krzysztof Głuch – śląski pianista jazzowy
i bluesowy, ceniony muzyk sesyjny, kompozytor, aranżer i producent. Został uznany za
pianistę roku 2014 w ankiecie kwar talnika
„Twój Blues”, a w 2015 roku otrzymał nominację do nagrody Janosha. Oscillate to wynik ostatnich lat poszukiwań ar tystycznych
muzyka i pierwszy autorski projekt, który
firmuje własnym nazwiskiem.
Bilety: 25 zł

KC Nwokoye - koncert Swing
Christmas

10 grudnia, godz. 20.00

Mało który styl muzyczny tak komponuje się

www.katowice.eu

|

INFORMATOR

17

Kino |

ze świętami jak swing. KC Nwokoye to wokalista, którego charakteryzuje pełen pasji
i emocji muzyczny styl, czerpiący inspiracje
z legend takich jak: Nat King Cole, Andy Williams, Sade i Frank Sinatra.
Bilety: 35 zł (parter), 30 zł (balkon)

Bilety: 50 zł (normalny), 40 zł (ulgowy),
245 zł (karnet na wszystkie transmisje)

Filmowy Sylwester Cinema
Rialto

31 grudnia

Dziadek do orzechów
– retransmisja spektaklu
baletowego z Teatru Bolszoj
w Moskwie

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

Premiery:
od 2 grudnia

muzyka: Piotr Czajkowski
choreografia: Jurij Grigorowicz

Kolekcja sukienek (reż. Marzena Więcek,
Polska 2016, 84')
Hiszpański temperament” (reż. Emilio Martinez Lazaro, Hiszpania 2014, 98‘)
Creative Control (reż. Benjamin Dickinson,
USA 2015)

Choć prapremiera dzieła odbyła się w Sankt
Petersburgu w dniu Świętego Mikołaja,
6 grudnia 1892 roku, to tradycja gwiazdkowa towarzysząca temu baletowi powstała
niemal pół wieku później, w Stanach Zjednoczonych. Dziś spektakl ten kierowany jest
głównie do młodszych widzów. Przedstawienie trwa około 2 godzin i 15 minut.

Ikona (reż. Wojciech Kasperski, Polska,
2016, 51’)
Gimme Danger (reż. Jim Jarmusch, USA
2016, 108’)
Nieznajoma dziewczyna (reż. Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, Belgia, Francja,
2016, 106‘)

18 grudnia, godz.17.00

Tancerka (reż. Stéphanie Di Giusto, Francja,
Belgia 2016, 108’)

Dusigrosz (reż. Fred Cavayé, Francja 2016, 89’)
Siedem minut po północy (reż. J.A. Bayona,
Hiszpania, USA 2016, 108’)

11 i 17 grudnia, godz.18.00

Bilety: 25 zł

od 23 grudnia

od 26 grudnia

Wielka sztuka na ekranie
Osobliwy świat Hieronymusa
Boscha

Film powstał podczas niezwykłej, absolutnie
wyjątkowej wystawy, dzięki której w jednym
miejscu, rodzinnym mieście Boscha w Holandii, zgromadzono praktycznie wszystkie
jego najważniejsze obrazy i rysunki, rozsiane
na co dzień na całym świecie.

Z innego świata (reż. Nicole Garcia, Belgia,
Francja, Kanada 2016, 106’)

od 9 grudnia

od 30 grudnia
Paterson (reż. Jim Jarmusch, Francja, Niemcy, USA 2016, 113’)

Imprezy:

Hillsong: Niech rośnie nadzieja (reż. Michael
John Warren, USA 2016 dokumentalny, 103’)
Doo Dah Man (reż. Claude Green, USA 2015,
dramat obyczajowy, 92‘)
Urodzony zwycięzca (reż. Frans Cronjé, RPA
2014, dramat 104 min.)
Węzły życia (reż. Jeff Johnson, USA 2016,
dramat, 107 min.)
Czekając na motyle (reż. Richard Clark Jr.,
Kent Allen, USA 2016, 120’, dramat)
Retrospektywa juana manuela cotelo:
Ziemia Maryi (Hiszpania 2013, dokument
fabularyzowany, 116’)
Ostatni szczyt (Hiszpania 2010, dokumentalny, 82’)
Ślady stóp (Hiszpania 2016, dokumentalny, 89’)

Przedświąteczne, roztańczone
spotkanie z Bollywoodem

Seans mikołajkowy

6 grudnia, godz. 18.15

17–19 grudnia

Laureat Nagrody LUX PRIZE na rok 2016
Parlamentu Europejskiego
wstęp wolny

Festiwal Filmów
Chrześcijańskich ARKA

8–11 grudnia

Objawienie (reż. Emilio Roso, USA, UK, dramat, 90’)
Podróż Winnie (reż. Janina Huettenrauch,
Niemcy 2015, dokumentalny, 102’)
Życie animowane (reż. Roger Ross Williams,
USA 2016, animowany, dokumentalny, 89’)
Prawie Święty (reż. Steve Hoover, USA,
Ukraina, 2015, dokumentalny, 100’)

Serce nie sługa (romans, musical, 158’)
Shivaay (dramat, 170’)
Befikre (romans, 140’)
Baar Baar Dekho (romans, 139’)
M.S Dhoni (dramat, Biopic, 184’)

„my nie dusigrosze – na
Sylwester… bardzo proszę!
– czyli impreza sylwestrowa
w rytmie… „La, La, Land”!

31 grudnia od 21.15

Projekcje filmów: „Dusigrosz” oraz przedpremierowe „La, La, Land”! Poczęstunek
na „dobry wieczór”, a później: dwa gorące
posiłki, szampan, napoje, desery. Możliwość
tańczenia w rytmach muzyki mechanicznej.
Karta wstępu dla osoby: 135 zł

|
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Najmniejszy bal świata

Finał VI Konkursu
Jednoaktówka po Śląsku

9 grudnia, godz. 9.30 i 11.30

8 grudnia, godz. 19.00

10 grudnia, godz. 16.00

Czytanie zwycięskich prac przez aktorów
Premiera książki: „Bydzie lepij. Jednoaktówki po śląsku”.

15, 16 grudnia, godz. 9.30

Amelka, Bóbr i Król na dachu

17 grudnia, godz. 16.00

T. Jachimek: Wiwisexia

11 grudnia, godz. 16.30, 19.00
19 grudnia, godz. 20.00
31 grudnia, godz. 16.00

Spotkanie z Danielem Pieluchą

Scena Ateneum

Finisaż wystawy Derby Ar tystyczne – Śląsk
& Małopolska i województwa ościenne

ul. św. Jana 10 Katowice

2 grudnia, godz. 19.00

26 grudnia, godz. 18.00 – Święta

A. Lysko: Mianujom mie Hanka

3 grudnia, godz. 19.30		
10 grudnia, godz. 17.00, 20.00
21 grudnia, godz. 19.00

17 grudnia, godz. 19.00

Cholonek wg Janoscha

18 grudnia, godz. 12.00

B. Schaeffer: Scenariusz
dla 3 aktorów

18 grudnia, godz. 19.00		

Sylwester

31 grudnia, od godz. 19.30

Krawiec Niteczka

18 grudnia, godz. 11.30

Galeria Ateneum
ul. 3 Maja 25, Katowice

11 grudnia, ok. godz. 18.15, Galeria Teatru Korez

Y. Reza: Sztuka

T. Jachimek: Kolega Mela
Gibsona

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

Miłość do trzech pomarańczy

1, 13, 14 grudnia, godz. 9.30
11 grudnia, godz. 16.00
13 grudnia, godz. 11.30

O Królewnie Wełence

3, 4 grudnia, godz. 16.00

6, 7, 8 grudnia, godz. 9.30 i 11.30

O Królewnie Wełence –
spektakl z Mikołajem

6 grudnia, godz. 17.00

Narysuj mi baranka
(wg Małego Księcia)

3 grudnia, godz. 16.00
4, 6 grudnia, godz. 11.30
6 grudnia, godz. 9.30 i 13.00

7, 8, 21 grudnia, godz. 9.30 i 11.30

Animacje

9 grudnia, godz. 9.30
10 grudnia, godz. 11.30

Afrykańska przygoda

11, 18 grudnia, godz. 11.30

Dyrekcja Teatru zastrzega sobie prawo zmian
w reper tuarze.
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Muzyka |
Grzegorz Kurowski – puzon
Jakub Kabus – mim
Regina Gowarzewska – prelegentka
Program:
Krzysztof Dobosiewicz – Lunapark

pl. Wolności 12a
tel. 32 206 97 97
e-mail: biuro@camerata.silesia.pl
www.camerata.silesia.pl

Laureaci Wieniawskiego

10 grudnia, godz. 18.00, sala koncertowa
im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska

Mozart na Boże Narodzenie.
XI Międzynarodowy Festiwal
im. G.G. Gorczyckiego

2 grudnia, godzina 19.30, sala koncertowa
NOSPR
Wykonawcy:
Eugénie Warnier – sopran
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia (przygot. Anna Szostak)
Orchestre Le Parlament de Musique
Mar tin Gester – dyrygent
Program:
Utwory Wolfganga Amadeusza Mozar ta,
Ignaza Holzbauera, Michaela Haydna oraz
Carla Dittersa von Dittersdorffa
Bilety do nabycia w kasie NOSPR

Koncert w NOSPR			
XI Międzynarodowy Festiwal
im. G.G. Gorczyckiego

3 grudnia, godzina 19.30, sala kameralna
NOSPR
Wykonawcy:
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia
Instrumentaliści NOSPR
Anna Szostak – dyrygent
Program:
Max Reger – Acht geistliche Gesange op.
138
Francis Poulenc – Quatre Motets pour le
temps de Noël
Jan Sebastian Bach – Motet Singet dem
Herrn ein neues Lied BWV 225
Jan Sebastian Bach – Kantata Nach dir, Herr
verlanget mich BWV 150
Wykonawcy:
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia
Instrumentaliści NOSPR
Anna Szostak – dyrygent
Bilety do nabycia w kasie NOSPR

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

Toporowski przedstawia:
Francuskie impresje

1 grudnia, Muzeum Archidiecezjalne,
ul. W. Stwosza 16
Weronika Janyst – klawesyn
Marek Toporowski – prowadzenie koncer tu
W programie: utwory klawesynowe kompozytorów francuskich, m.in. J.Ph. Rameau,
L.C. Daquina,

camerata silesia: Śpiewacy

Rozmowy na strunach – Duo
Bottesini

11 grudnia, godz. 17.15, Miejski Dom
Kultury „Południe”, ul. Jankego 136

Donata Mżyk – skrzypce
Klaudia Baca – kontrabas
Alicja Przytuła – prowadzenie koncer tu
W programie:
Utwory i transkrypcje na skrzypce i kontrabas H. Wieniawskiego, K. Pendereckiego,
J.S. Bacha, F. Chopina, A. Piazzolli.

Aleksandra Konieczna – prowadzenie koncertu
W programie:
Modest Musorgski – „Obrazki z wystawy”
Johannes Brahms – Sonata f-moll op.120
nr 1
Francis Poulenc – Sonata na klarnet z fortepianem FP. 184
Bilety na koncert w cenie 1 zł dostępne
w kasie NOSPR, pl. W. Kilara 1 oraz na
stronie internetowej www.nospr.org.pl.

„Mamo, Tato, chodźmy
na koncert!”

11 grudnia, godz. 16.00, studio koncertowe
Polskiego Radia, ul. Ligonia 16
Uczniowie i pedagodzy PSM im. Karłowicza
w Katowicach
Małgorzata Jeruzal – prowadzenie koncer tu
W programie:
Kompozycje m.in. W. A. Mozar ta, P. Czajkowskiego, F. Liszta, H. Wieniawskiego, M. Karłowicza, B. Bar tóka, W. Lutosławskiego
Bezpłatne wejściówki dostępne
w biurze IPiUM Silesia (ul. 3 Maja 31a)
lub telefonicznie 32 258 90 49, 32 259
84 83. Zapraszamy dzieci od lat 6 wraz
z opiekunami

Szkice do opery: Wolfgang
Amadeus Mozart – Cosi fan tutte

18 grudnia, godz. 18.00,
sala koncertowa Akademii Muzycznej
im. K. Szymanowskiego, ul. Zacisze 3

Ewa Tracz – Fiordiligi
Kamila Nowak – Despina
Katarzyna Ćwiek – Dorabella
Rafał Kobyliński – Ferrando
Szymon Kobyliński – Guglielmo
Jan Żądło – Don Alfonso
Grzegorz Biegas – for tepian
Grażyna Brewińska – prowadzenie koncer tu
W programie:
Arie i duety z opery W.A. Mozarta „Cosi fan tutte”
Bezpłatne wejściówki dostępne w biurze
IPiUM Silesia (ul. 3 Maja 31a) lub
telefonicznie 32 258 90 49, 32 259 84 83

ul. Sokolska 2
tel. 32 351 17 13 (kasa)
e-mail: kasa@filharmonia-slaska.eu
www.filharmonia-slaska.eu

Wieczór mistrzów

2 grudnia, godz. 19.00, sala koncertowa im.
Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
James P. Liu – dyrygent
Eugen Indjic – for tepian
Program:
Johannes Brahms – I Koncert fortepianowy
d-moll op. 40
Johannes Brahms – I Symfonia c-moll op.
68

The meeting – classic&jazz:
Bach Retuned

4 grudnia, godz. 17.00, sala koncertowa im.
Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Śląska Orkiestra Kameralna
Piotr Wyleżoł – for tepian, aranżacje
Karen Edwards – wokal
Rober t Majewski – trąbka
Michał Barański – kontrabas
Ewa Uryga – wokal, kierownictwo artystyczne
W programie: jazzowe aranżacje wybranych
chorałów i inwencji dwugłosowych J.S. Bacha oraz autorskie kompozycje Piotra Wyleżoła.

Młoda Filharmonia – Lunapark

Środa Młodych – Silesia
przedstawia

8 grudnia, godz. 11.00 i 17.00
9 grudnia, godz. 9.30 i 12.00
sala koncertowa im. Karola Stryji,
Filharmonia Śląska

Katarzyna Pala – klarnet
Andrzej Wierciński – for tepian

Śląska Orkiestra Kameralna
Krzysztof Dobosiewicz – dyrygent

21 grudnia, godz. 19.30, sala kameralna
NOSPR, pl. Wojciecha Kilara

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Bomsori Kim (Korea Południowa) – skrzypce
Maria Włoszczowska – skrzypce – laureatki
XV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego
Program:
Henryk Wieniawski – II Koncert skrzypcowy
d-moll op. 22
Johannes Brahms – Koncert skrzypcowy
D-dur op. 77

Filharmoniczny wieczór
organowy w ogólnopolskim
Weekendzie z Karłowiczem

11 grudnia, godz. 17.00, sala koncertowa
im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Śląska Orkiestra Kameralna
Rober t Kabara – dyrygent
Roman Perucki – organy
Anahit Mkr tchyan – sopran
Program:
Mieczysław Karłowicz – Serenada op. 2 na
orkiestrę smyczkową
Josef Gabriel Rheinberger – II Koncert organowy g-moll op. 177
Jan Sebastian Bach (1685–1750) – Fantazja
G-dur BWV 572
Grigor Narekatsi – Havun-havun
Johann Sebastian Bach/Charles Gounod –
Ave Maria
Camille Saint-Saëns – Ave Maria
Franz Schubert – Ave Maria
Francesco Paolo Tosti – Ave Maria
Luigi Luzzi – Ave Maria
Mieczysław Surzyński – wariacje nt. Kto się
w opiekę
Pietro Mascagni – Ave Maria
César Franck – Panis Angelicus
Andrew Lloyd Webber – Pie Jesu z Requiem,
Giulio Caccini – Ave Maria  	

Polskie prawykonanie
ostatniej kompozycji Józefa
Świdra

11 grudnia, godz. 19.00, Akademia
Muzyczna im. K. Szymanowskiego,
Katowice

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Chór Filharmonii Śląskiej
Chór Uniwersytetu Śląskiego Harmonia
Chór dziecięcy
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Izabella Zielecka-Panek – dyrygent, przygotowanie Chóru Uniwersytetu Śląskiego
Anna Ogińska – sopran
Katarzyna Ćwiek – mezzosopran
Oskar Jasiński – tenor
Maciej Gorczyczyński – bas-baryton
Jarosław Wolanin – przygotowanie Chóru
Filharmonii Śląskiej
Program:
Józef Świder – Singet dem Herrn ein Neues

www.katowice.eu
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Lied na kwartet solistów, chór dziecięcy, chór
mieszany i orkiestrę
Józef Świder – utwory chóralne a cappella

Bach na Boże Narodzenie

17 grudnia, godz. 18.00, sala koncertowa
im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Chór Filharmonii Śląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Iwona Hossa – sopran

|
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Anna Lubańska – mezzosopran
Tomasz Krzysica – tenor
Dominik Opaliński – bas
Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
Program:
Johann Sebastian Bach – oratorium Na Boże
Narodzenie BWV 248 cz. IV–VI

Filharmonia Konesera
– Grzegorz Turnau TurBiKon

18 grudnia, godz. 17.00, sala koncertowa
im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska

Grzegorz Turnau TurBiKon w składzie:
Grzegorz Turnau – for tepian
Leszek Szczerba – saksofon
Rober t Kubiszyn – kontrabas
Cezary Konrad – perkusja
Zespół góralski
W programie: najpopularniejsze piosenki
Grzegorza Turnaua w nowych aranżacjach,
poprzedzone kolędami i pastorałkami w wykonaniu zespołu góralskiego.

Koncert sylwestrowy

29 grudnia, godz. 17.00 i 20.00
30 grudnia, godz. 17.00 i 20.00
sala koncertowa im. Karola Stryji,
Filharmonia Śląska
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Joanna Woś – sopran
Andrzej Lamper t – tenor
Regina Gowarzewska – prowadzenie
W programie: słynne arie, duety, uwer tury
operowe i operetkowe

Biblioteki |
Biblioteka
Śląska

bliotekę Śląską, Katedrę Edukacji Muzycznej
i Arteterapii – Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz
Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. K. Szymanowskiego.

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

Spotkanie z cyklu Śląski
Witraż

7 grudnia, godz. 17.00, sala Benedyktynka
W grudniu spotkamy się z Ewą Daszewską, autorką książki „Dada, Iłła, Kika. Listy z komody”
i Witoldem Dulębą, autorem „Alfabetu sztuki XX
wieku według Witolda Dulęby”.

Spotkania podróżnicze

12 grudnia, godz. 17.00, sala Parnassos
Prelekcję „Czad. W poszukiwaniu straconego”
wygłosi Arun Milcarz, niezależny reporter, podróżnik, pisarz.

Kawiarenka
Kulturalno- Literacka

14 grudnia, godz. 17.00, sala Benedyktynka
Autorskie spotkanie jubileuszowe – 50 książek
w dorobku twórczym Bolesława Ciepieli. Prowadzenie: dr Lucyna Smykowska-Karaś.

Akademia Ekumeniczna
i Dialogu Międzyreligijnego

15 grudnia, godz. 17.00, sala Parnassos
Prelekcję „Kościół Starokatolicki Mariawitów
i jego tożsamość wyznaniowa” wygłosi ks. dr
Tomasz M. Daniel Mames związany z Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie.

Klub Dobrej Książki

15 grudnia, godz. 17.00, sala Benedyktynka
Prof. dr hab. Dariusz Rott, pracownik naukowy
Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu Uniwersytetu Śląskiego, zarekomenduje powieść Huberta Klimki-Dobrzanieckiego
„Zostawić Islandię”.

Muzyczne nastroje

21 grudnia, godz. 10.00, sala Parnassos
Cykl koncertów dla dzieci i młodzieży o nieharmonijnym rozwoju, realizowany przez Bi-

ul. Francuska 12. Zgłoszenia przyjmowane są
pod adresem e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl lub telefonicznie: 32 255 43 21

Pokaz sztuki kobiet

do 11 stycznia 2017r.

Cykl wystaw w Galerii Intymnej prezentujący
twórczość polskich artystek działających na
Śląsku. Pokaz IV – Małgorzata Jabłońska.

Zwiedzanie Gabinetu Alfreda
Szklarskiego

Warsztaty literacko-antropologiczne dla młodzieży z Mateuszem Świstakiem.

Opowieści symboliczne

8 grudnia, godz. 11.45

Warsztaty dla młodzieży z Ewą Kokot i Mateuszem Świstakiem poświęcone odkrywaniu na
nowo baśniowego świata.

Muzykoczytanie

9 grudnia, godz. 11.00

Warsztaty dla młodzieży z Adamem Skrobolem, dotyczące literatury pięknej i muzyki.

Opowieści obrazkowe/
opowieści tekstowe

13 grudnia, godz. 12.30

Warsztaty z Małgorzatą Jabłońską. Zajęcia dla
młodzieży gimnazjalnej skoncentrowane na
piktografii i typografii.

Graficzne znaki

1–21 grudnia

15 grudnia, godz. 10.30

To szczególne miejsce powstało z myślą
o upamiętnieniu poczytnego pisarza – Alfreda Szklarskiego. Oprowadzenia kuratorskie
po gabinecie odbywają się po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu.

Warsztaty dla młodzieży z Krzysztofem Ruminem, oscylujące wokół grafiki oraz możliwości wykorzystania tej techniki w kontekście
książki.

Czytanie Sztuki

2 grudnia, godz. 9.30

Warsztaty artystyczne z Ireną Imańską poświęcone literaturze pięknej w połączeniu z innymi
dziedzinami sztuki.

Alchemia słów

6 grudnia, godz. 16.00
Warsztaty literackie z Agnieszką Dąbrowską.
Warunkiem uczestnictwa jest chęć zabawy
i podjęcie wyzwania rzuconego przez pustą
kartkę.

Teatroczytanie

Konwersatorium Biblioteki
Śląskiej – cykl zajęć dla
seniorów

Dział Integracyjno-Biblioterapeutyczny,
ul. Ligonia 7, Katowice
Zapisy pod numerem telefonu: 32 251 42
21 wew. 233, 234

Warsztaty ceramiki ozdobnej

6 grudnia, godz. 10.30

Tworzenie rękodzieła artystycznego o charakterze świątecznym.

Wielkie miasta świata

7 grudnia, godz. 10.00

12 grudnia, godz. 12.00

Warsztaty teatralne z Darią Sobik dotyczące
literatury pięknej i teatru.

Cykl warsztatów komputerowych. Kolejną metropolią, do której udamy się w wirtualną podróż, będzie Québec.

Koncert dla dzieci – Muzyczne
prezenty pod choinkę

Warsztaty artystyczne

7 grudnia, godz. 12.30

14 grudnia, godz. 10.30

Koncert muzyki klasycznej dla dzieci współorganizowany z Instytucją Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia.

Tworzenie ozdób świątecznych techniką decoupage oraz nauka sztuki cieniowania.

Klub Miłośników Podróżowania
im. Alfreda Szklarskiego

8 grudnia, godz. 10.00

E-learningowe kursy językowe
oraz specjalistyczne
Więcej informacji na stronie biblioteki.

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

DLA DZIECI
Kreatywna Biblioteka

8, 22 grudnia, godz. 17.00

Warsztaty literacko-ar tystyczne dla dzieci
i rodziców.
Filia nr 17, ul. Krzyżowa 1 (Dąb)

Spotkanie z Agnieszką Frączek

9 grudnia, godz. 10.00

Autorka wierszy i opowiadań dla dzieci, m.in.
„Banialuki do zabawy i nauki” czy „Byk jak
byk. Rzecz nie całkiem poważna o całkiem
poważnych błędach językowych”.
Filia nr 28, ul. Uniczowska 36 (Podlesie)

Gdybym żył w średniowieczu…

14 grudnia, godz. 11.30

Spotkanie historyczne z Zofią Stanecką,
autorką książki „Domino i Muki. Po drugiej
stronie czasu”.
Filia nr 5, ul. Franciszkańska 33 (Ligota)

Murckowski Jarmark
Świąteczny

18 grudnia, od godz. 14.00

Biblioteczne konkursy świąteczne dla dzieci
i dorosłych, zajęcia plastyczne dla dzieci,
wspólne pisanie listu do Świętego Mikołaja.

Gałgankowe serduszka

20 grudnia, godz. 17.00

Przedświąteczne warsztaty plastyczno-techniczne dla dzieci i rodziców.
Filia nr 6, ul. Bytomska 8a
(Wełnowiec- Józefowiec)

DLA DOROSŁYCH
Spotkanie z Dorotą
Mirską- Królikowską

1 grudnia, godz. 17.00
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Spotkanie z dziennikarką medyczną, autorką
książki „Życie bez bólu kręgosłupa. Bolesław Paluch – legenda polskiej medycyny naturalnej”.
Filia nr 27, ul. Szarych Szeregów 62
(Kostuchna)

Spotkanie z Łukaszem
Respondkiem

7 grudnia, godz. 17.00

Spotkanie z autorem albumu „Park wielu pokoleń” – o sześciu dekadach istnienia Parku
Śląskiego.
Filia nr 25, ul. B. Chrobrego 2
(os. Tysiąclecia)

Kukuczka. Opowieść
o najsłynniejszym polskim
himalaiście. Spotkanie
z Dariuszem Kortką

Spotkanie z Dominiką Słowik

8 grudnia, godz. 17.00

Spotkanie z jaworznicką pisarką młodego
pokolenia, autorką książki „Atlas: Doppelganger”.
Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 2b
(Dąbrówka Mała)

Święta nitką malowane…

8 grudnia, godz. 16.00–18.00

Spotkanie z Ormianinem, poetą, przewodniczącym rady parafialnej parafii ormiańskokatolickiej w Gliwicach.
Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47
(Koszutka)

Czas Bożego Narodzenia

Wernisaż wystawy malarstwa
Justyny Maciejskiej, Elżbiety
Rauby oraz Ilony Stolarczyk

9 grudnia, godz. 17.00

Przedstawienie jasełkowe w wykonaniu dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 88.
Filia nr 32, ul. Grzyśki 19a (Ligota)

WYSTAWY
Czarnobyl na własne oczy

5–30 grudnia

INNE
Złap bakcyla na czytanie!

3 grudnia, godz. 9.00–14.00

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

Wystawa fotografii Aleksandry Kaczmarek
i Kamila Kaczmarka.

7 grudnia, godz. 17.00

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

Spotkanie z redaktorem naczelnym katowickiej „Gazety Wyborczej”, współautorem
książki o J. Kukuczce.

Ormianie na Śląsku.
Spotkanie z Bogdanem
Kasprowiczem

1–31 grudnia

Miejski Międzyszkolny Konkurs
Recytatorski „Mój wiersz dla św.
Mikołaja”

Kolędy całego świata –
koncert świąteczny Zespołu
Kameralnego MDK

Filia nr 30, ul. Rybnicka 11 (Śródmieście)

Filia nr 30, ul. Rybnicka 11 (Śródmieście)

|

Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47
(Koszutka)

21 grudnia, godz. 16.30

Warsztaty umiejętności dla czytelniczek.
Filia nr 21, ul. Zamkowa 45 (Janów)

Wystawa przedstawiająca najważniejsze
wydarzenia z życia profesora Jana Karskiego
– legendarnego kuriera Polskiego Państwa
Podziemnego. Wystawa opracowana przez
Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji
im. Jana Karskiego, przy wsparciu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

13 grudnia, godz. 17.00

Człowiek przez duże „C”

MDK |
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

8 grudnia

21 grudnia, godz. 18.00

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów
szkół podstawowych w Katowicach. Zgłoszenia należy przesłać na adres mdkkatowice@poczta.onet.pl do 5 grudnia. W temacie
wiadomości prosimy wpisywać „Konkurs
Recytatorski”.

Koncert świąteczny
Kolęd i Pastorałek Zespołu
„Tysiąclatki” oraz dziecięcego
chóru ,,Gospel”

22 grudnia, godz. 16.30

ul. Tysiąclecia 5

Ekspozycja świątecznej twórczości wychowanków Pałacu Młodzieży

KONKURSY, TURNIEJE,
WYKŁADY
Wykłady do konkursu na pracę
„Fizyka a Ekologia”

1 grudnia, godz. 9.30, sala audio

Przedstawienie „Kubuś
Puchatek – Mikołajkowo”

7 grudnia, godz. 10.00, 11.00

6 grudnia, godz. 17.00

„Drzewa jako archiwa naturalnych i antropogenicznych zmian środowiska na Śląsku”
godz. 10.00-11.00. dr inż. Barbara Sensuła
Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej
„Dlaczego energetyka jądrowa”
godz. 11.15 – 12.15 dr inż. Jarosław Sikorski (IF – CND)
Pokaz doświadczeń
godz. 12.30–13.15

Koncer t dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z dzielnicy Załęże i os. Tysiąclecia przy
współpracy z IPiUM „Silesia”

Zabawy z Mikołajem dla wychowanków
MDK

Ogólnopolskiego Konkursu
Polskiej Poezji Religijnej
„Pierścień Świętej Kingi”

ul. Gliwicka 214
Koncerty edukacyjne
pt. „Muzyczne prezenty
pod choinkę”

Premiera przedstawienia
teatralnego pt. „Załęże TV”

10 grudnia

Spektakl w wykonaniu grupy teatralnej działającej w Młodzieżowym Domu Kultury.
Gorąco zapraszamy dzieci wraz z rodzicami.
Wstęp bezpłatny

Jasełka w wykonaniu
wychowanków zajęć
kreatywnych
Więcej informacji na naszej stronie internetowej.

Wystawa prac
Międzyszkolnego Konkursu
Przyrodniczo-Plastycznego
„Domowy pupil”

1–16 grudnia

Muzyczne prezenty
pod choinkę
14 grudnia, godz. 8.15, 9.15, 10.15, 11.15
Koncer ty dla dzieci przedszkolnych i szkół
podstawowych os. Tysiąclecia przy współpracy z IPiUM „Silesia”.
15 grudnia, godz. 9.00, 10.00
Koncer ty dla młodzieży licealnej i gimnazjalnej oraz mieszkańców os. Tysiąclecia przy
współpracy z IPiUM „Silesia”.

Bożonarodzeniowe ozdoby
– warsztaty rękodzieła
artystycznego

17 grudnia, godz. 10.00

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

WYSTAWY
Malarskie zapisy pamięci...
– wystawa instalacji, ceramiki
imalarstwa Joanny Knapek

od 5 grudnia do 6 stycznia, sala Marmurowa

Mikołajkowe
i Bożonarodzeniowe Tradycje

od 6 grudnia do 29 stycznia, Galeria
Akwarela

2 grudnia, godz. 10.00, sala 303

Międzynarodowe Mistrzostwa
Pałacu Młodzieży w Pływaniu
Mikołajki 2016

8–9 grudnia, pływalnia

„Z biologią za pan brat”
Konkurs dla gimnazjum
– półfinał i finał

6 grudnia, godz. 9.00–10.00,
sala audiowizualna

XXXIX Wojewódzki Drużynowy
Turniej z Fizyki o Puchar
Dyrektora Pałacu Młodzieży

www.katowice.eu
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I etap

8 grudnia, godz. 9.30–13.00, sala audio,
s. 235, 240, 303

Przyroda wokół nas

13 grudnia, godz. 9.00–10.00, sala
audiowizualna

Bilety: 60–80 zł wyłącznie przez internet:
www.kupbilecik.pl

Piotr Bałtroczyk – kabaret –
nowy pogram

17 grudnia, godz. 19.00

Konkurs dla szkół podstawowych – półfinał
i finał

Konkurs literacko-plastyczny
na ilustrację do książki „Bolek
i Lolek, Filemon i Bonifacy oraz
inni baśniowi przyjaciele” – finał

Bilety: 55 zł, www.biletyna.pl

Koncert Ireny Santor

18 grudnia, godz. 18.00

Bilety: 99 zł, www.biletyna.pl/

16 grudnia, godz. 12.00, s. 303

MDK
„Szopienice-Giszowiec”

SALA
TEATRALNO- KINOWA
2 grudnia, godz. 18.00

Spektakl „Ewangelia
wg kobiet” reż. M. Kozubek

4 grudnia, godz 18.00

Bilety dostępne na www.ticketportal.pl

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

Poranne spektakle dla szkół.
Narodowy Teatr Edukacji

5, 8 grudnia

Bilety i informacja: (71) 729 66 05, e-mail:
biuro@ntedukacji.pl

Spektakle dla szkół

6, 9, 12 grudnia

Przygotowane przez Dziecięco-Młodzieżowy
Teatr Muzyczny Protalent w reż. Aleksandry
Mrzyk-Sylwestrzak.
Informacje o biletach: 534 282 891

Bezpłatne projekcje filmów
dla dzieci i młodzieży

7, 14, 21 grudnia, godz. 17.00

Informacje: pm.katowice.pl/teatr

Spektakle przygotowane przez
Teatr Edukacji Wrocław „In-art”

13 grudnia

Informacje o biletach: tel. 504 745 248,
tel./fax (71) 338 59 11, e-mail: biuro@inart.wroclaw.pl

Koncert świąteczny

„Grupa Janowska” – wernisaż
wystawy oraz podsumowanie
obchodów 70-lecia Grupy
Janowskiej 1946–2016

6 grudnia, godz. 18.00, Galeria „Antrakt”

Mikołajki z Roko i Colino

Choinkowy zawrót głowy

tel. 32 256 99 77

od 14 do 16 grudnia, godz. 9.30, 11.00

5 grudnia, godz. 16.00

Bajka dla dzieci w wykonaniu Teatru Trip
oraz spotkanie z Mikołajem
Bilet wstępu: 8 zł

„Choinki kontra jodły, świerki
i sosny”

Warsztaty przyrodnicze dla przedszkolaków,
organizowane wspólnie z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

Wystawa malarstwa Andrzeja
Górnika

16 grudnia, godz. 17.00

Andrzej Górnik – członek Grupy Janowskiej,
laureat Nagrody Publiczności w 25. edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
dla Twórców Nieprofesjonalnych im. Pawła
Wróbla w Katowicach.

„Muzyczne prezenty pod
choinkę”

16 grudnia, godz. 12.15

28 grudnia, godz. 16.00

Turniej breakdance dla młodych bboyów
i bgirls do lat 18.

Jasełka przygotowane przez Parafialne Podwórkowe Kółko Różańcowe Dzieci z Nikiszowca.
Wstęp wolny

12 grudnia

Eliminacje rejonowe
Międzynarodowego
Festiwalu Kolęd i Pastorałek
im. ks Kazimierza Szwarlika

14 grudnia

Spotkanie opłatkowe Seniorów
60+

Wystąpią zespoły muzyczne Pałacu Młodzieży.

Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują wcześniejsze zapisy w bibliotekach: Filia nr 19 –
ul. obr. Westerplatte 10; Filia nr 36 – ul. gen.
J. Hallera 28).
Wstęp wolny

Warsztaty plastyczne dla przedszkolaków
i uczniów szkół podstawowych. Obowiązują
wcześniejsze rezerwacje miejsc.

Koncerty umuzykalniające

21 grudnia, godz. 9.00, 10.00, 11.00

Skierowane do dzieci w wieku szkolnym
i przedszkolnym, organizowane wspólnie
z Instytucją Promocji i Upowszechniania
Muzyki „Silesia”.

Koncert świąteczny
w wykonaniu Milan Orkiestry
pod dyr. Andrzeja Zubka

28 grudnia, godz. 18.00

Największe światowe przeboje muzyki rozrywkowej w mistrzowskich aranżacjach.
Zespół kontynuuje ar tystyczne tradycje Orkiestry Rozrywkowej Jerzego Miliana.
Bilety: 10 zł

Wstęp wolny

10 grudnia

16 grudnia, godz. 17.00

16 grudnia, godz. 19.00

ul. Obr. Westerplatte 10

Jasełka w wykonaniu podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. M. Trzcińskiej-Fajfrowskiej.

Jasełka bożonarodzeniowe
oraz wspólne kolędowanie

Turniej poświęcony jest twórczości Ignacego Krasickiego.

Jasełka

7 grudnia, godz. 9.00

IV Ogólnopolski Mikołajkowy
Kids Battle Katowice 2016

16. Turniej Recytatorski
dla Przedszkolaków

Bilet: 5 zł

1-20 grudnia, godz. 11.00–15.00

Spektakl interaktywny dla dzieci

15 grudnia, godz. 17.00

Spektakl „Bals Spectacles
De Paris – Paryż Nocą”

Punkt bezpłatnej pomocy
prawnej

Koncer t umuzykalniający dla dzieci organizowany wspólnie z Instytucją Promocji
i Upowszechniania Muzyki „Silesia”.

8 grudnia, godz. 17.00

ską. Istnieje możliwość uczestnictwa grup
zorganizowanych. Obowiązuje wcześniejsza
rezerwacja.

Film multimedialny dla seniorów.

8 grudnia, godz. 9.00, 10.15, 11.15

Zaduszki Artystyczne

Występują zespoły muzyczne i taneczne Pałacu Młodzieży.

19 grudnia, godz. 12.00

„Cudowna podróż”

13 grudnia, godz. 17.00, sala 109

Konkurs na pracę pisemną dla
gimnazjalistów „Mam pomysł
na swoje życie” i „Kolega –
przyjaciel czy wróg?”

„Kolekcja sztuki intuicyjnej
Stanisława Gerarda Trefonia”

Plac Pod Lipami 1-3, 3A
tel. 32 206 46 42

„Przyjedź do nas,
Święty Mikołaju”

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

KOSTUCHNA
ul. T. Żeleńskiego 83, tel. 32 209 47 72

Spotkanie ze św. Mikołajem

6 grudnia, godz. 17.00

W programie: gry i zabawy dla najmłodszych
oraz wręczanie prezentów. Oczywiście tylko
grzecznym dzieciom. Ilość miejsc ograniczona.
Prosimy o wcześniejsze zapisy w biurze
MDK

PIOTROWICE

6 grudnia, godz. 17.00

Interaktywny spektakl w wykonaniu Teatru
Duo Fix oraz spotkanie z Mikołajem.
Bilety: 15 zł

Szkółka gwary śląskiej

7, 13, 14, 19 grudnia, godz. 9.00, 10.00,
11.00
Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym przybliżające gwarę i kulturę ślą-

ul. gen. Jankego 136, tel. 32 205 92 81

Konkurs prozatorski „Straszki
śląskie – bohaterowie legend,
bajek i przywiarek”
Zachęcamy do stworzenia krótkiej formy literackiej – opowiadania, bajki lub baśni dla
dzieci wykorzystującej legendarne postacie
śląskich straszków. Termin nadsyłania prac:
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do 31 grudnia. Nagrodzone prace zostaną
opublikowane w formie ilustrowanej książeczki dla dzieci. Regulamin konkursu oraz
teksty pomocnicze dostępne w filii nr 1
w Piotrowicach ora na: www.mdkpoludnie.
com.

Zajęcia adaptacyjne
dla maluszków

9 grudnia. Termin: piątki 16.00–18.00
Zapraszamy dwu- i trzylatków, wraz z rodzicami, na zajęcia adaptacyjne przygotowujące do przygody z przedszkolem. Program
obejmuje naukę poprzez zabawę, poznanie
różnych technik plastyczno-technicznych,
zajęcia teatralne, wykorzystanie technik relaksacyjnych, dogoterapię, spotkania z ciekawymi osobami oraz zajęcia logopedyczne.
Cena: 48 zł/miesiąc

Spotkanie ze św. Mikołajem

MURCKI
ul. P. Kołodzieja 42, tel. 32 356 68 16

Twórcy murckowscy

Wstęp wolny

do 15 stycznia 2017

Już od 15 lat utalentowani ar tystycznie
mieszkańcy Murcek pokazują swoje prace
podczas wystawy „Twórcy murckowscy”.
Prezentowane jest nie tylko malarstwo, ale
także modele i fotografia. Swój kącik mają
również twórcy rękodzieła ar tystycznego.

Prosimy o wcześniejsze zapisy w biurze
MDK.

Murcki w mediach. Część II.

Druga część spotkania Klubu Miłośników Murcek. Tym razem obejrzymy reportaże filmowe o
murckowskim szpitalu, festynie oraz kopalni.

Prosimy o wcześniejsze zapisy w biurze
MDK

Wstęp wolny

Koszt: 10 zł dla pierwszej osoby
z rodziny, 5 zł dla każdej kolejnej. Zapisy
w biurze MDK

Zwyczaje bożonarodzeniowe
na świecie

8 grudnia, godz. 17.30

Zaprasza Otwar ty Klub Przyrodnika. Wyruszymy na poszukiwania śladów bożonarodzeniowej tradycji na świecie. Odkryjemy
na nowo świąteczne przysłowia i przetłumaczymy kilka z języków obcych. Prowadzenie
Łukasz Fuglewicz.
Wstęp wolny

ZARZECZE
ul. P. Stellera 4, tel. 32 202 97 67

Śląsk w koronce klockowej

do marca 2017

Panie zrzeszone w Śląskim Kole Koronki
Klockowej, prowadzonego przez Małgorzatę Połubok, podjęły się trudnego zadania.
W swoich pracach nawiązują do architektury
górnośląskich miast. Zapraszamy do podziwiania niezwykle oryginalnych prac.

Spotkanie ze św. Mikołajem

6 grudnia, godz. 17.00

Gry i zabawy dla najmłodszych oraz wręczanie prezentów.
Ilość miejsc ograniczona. Prosimy
o wcześniejsze zapisy w biurze MDK

PODLESIE
ul. Sołtysia 25, tel. 32 201 50 10

Koncert niedzielny

Caledonia. Szkocki krajobraz
tradycyjny

11 grudnia, godz. 17.15

Koncer t muzyki kameralnej przygotowany
wraz z IPiUM „Silesia” w wykonaniu absolwentów i studentów katowickiej Akademii
Muzycznej.
Wstęp wolny

Wigilia dla samotnych
piotrowiczan

15 grudnia, godz. 17.00

Zapraszamy wszystkich samotnych piotrowiczan na spotkanie opłatkowe wraz poczęstunkiem. W programie koncer t chóru Modus Vivendi. Obowiązują zaproszenia.
Zapisy w biurze MDK „Południe”

Zapraszamy na popis uczniów Ogniska Muzycznego„Amadeusz”.

do 15 stycznia 2017

Zapierające dech w piersiach klify, sielskie pastwiska i wrzosowiska ciągnące się po horyzont. Zapraszamy na wystawę fotografii Marka
Mżyka wykonanych techniką analogową.

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

Serdecznie zapraszamy na warsztaty rękodzieła, gdzie każdy będzie mógł wykonać ozdoby
świąteczne z kolorowego filcu.
Wstęp: 20 zł/os.

Do udziału w konkursie na tradycyjne ozdoby
świąteczne zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Regulamin i karta zgłoszenia na stronie:
www.mdkbogucice-zawodzie.pl.
Zgłoszenia do 12 grudnia. Podsumowanie konkursu
i wręczenie nagród w dniu 21 grudnia o godz.
10.30.

Zawodzie

IX Bogucickie Prezentacje
Barbórkowe i uroczyste
podsumowanie konkursu
plastycznego „Przedszkolaków
portret własny”

Bajkowy Poranek Filmowy
z okazji Dnia św. Mikołaja

2 grudnia, godz. 10.30

Wstęp: 1zł/os.

1 grudnia, godz.10.00

Wstęp wolny

„Bogucice proszę o uśmiech”
– prezentacje kabaretowe

„Koncert Zimowy”
w wykonaniu Zespołu
Akordeonistów
„Katowice- Kleofas”

3 grudnia, godz. 16.45

3 grudnia, godz. 18.00

Kolejny występ obiecujących kabaretów – Ententa z Katowic oraz YROŻ z Żor.
Wstęp 10 zł/os. Z katowicką kartą
„Aktywny Senior” 50% zniżki. Liczba
miejsc ograniczona

Spektakl teatralny
dla przedszkolaków pt.:
„Cudowna podróż” i spotkanie
ze św. Mikołajem

6 grudnia, godz. 10.00

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują
wcześniejsze zapisy. Wstęp 5 zł/os.

Koncert Grzegorza Poloczka
i Duetu Kola i Jula z okazji 656
urodzin Bogucic

15 grudnia, godz. 18.00

6 grudnia, godz. 17.00

Gry i zabawy dla najmłodszych oraz wręczanie
prezentów. Ilość miejsc ograniczona.

Wstęp: 30 zł/os. Z kartą „Aktywny Senior”
50% zniżki

Idą święta

16 grudnia, godz. 17.30

Bogucice

Zapraszamy mieszkańców naszej dzielnicy –
i nie tylko – na wspólne świętowanie „Urodzin
Bogucic”.

11 grudnia, godz. 17.00

„Stacja RĘKOdzieło”
– świąteczne warsztaty
rękodzielnicze

Konkurs plastyczny
„Świąteczne inspiracje
Bożonarodzeniowe”

Spotkanie ze św. Mikołajem

Prosimy o wcześniejsze zapisy w biurze
MDK

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują
wcześniejsze zapisy.Wstęp: 2 zł/os.

Wstęp wolny

Gry i zabawy dla najmłodszych oraz wręczanie prezentów. Ilość miejsc ograniczona.

Występ dziecięcej grupy teatralnej MDK Południe oraz wręczanie prezentów dzieciom.
Ilość miejsc ograniczona.

Wielopokoleniowe warsztaty szycia na maszynie. Stworzymy niepowtarzalne ozdoby choinkowe, wg autorskich pomysłów
uczestników zajęć.

14, 16 grudnia, godz. 17.00

Spotkanie ze św. Mikołajem

15 grudnia, godz. 17.00

8 grudnia, godz. 17.00

Kolędowanie czas zacząć

6 grudnia, godz. 17.00

6 grudnia, godz. 17.00

Ozdoby świąteczne spod igły
wyjęte. Część II

Koło Miłośników Godki i Pieśni Śląskiej zaprasza na spotkanie. Jak zwykle animatorka
Lidia Gielniewska zapowiada dużo dobrej
zabawy: śpiewu, wiców, opowieści o tradycjach bożonarodzeniowych.

Koncerty umuzykalniające
dla szkół współorganizowane
z IPiUM „Silesia”

16 grudnia, godz. 8.30, 9.30, 10.30

Wstęp wolny

Mikołajkowy spektakl
teatralny dla dzieci

6 grudnia, godz. 12.00

W programie spektakl teatralny oraz niespodzianka!
Wstęp: 5 zł/os. Liczba miejsc
ograniczona. Grupy zorganizowane
prosimy o rezerwację, tel. 32/255 32 44.

Origami dla dziecięcych
rączek

7 grudnia, godz. 16.00, sala nr 1
Rozwojowe warsztaty dla dzieci.

Wstęp: 2 zł/os.

Koncert Muzyki Włoskiej

12 grudnia, godz. 17.30

W koncercie z cyklu „Salon Muzyczny Tadeusza Trzaskalika zaprasza” zabrzmią dźwięki
włoskich przebojów muzyki klasycznej.
Wstęp wolny

Seniorzy w akcji

13 grudnia, godz. 11.30, sala nr 1
Warsztaty artystyczne.

www.katowice.eu
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„Kram z pomysłami”

13 grudnia, godz. 17.00, sala nr 1
Zapraszamy młodzież i dorosłych na warsztaty,
gdzie tworzymy różnego rodzaju ozdoby za pomocą technik rękodzielniczych.
Wstęp: 20 zł/os.

„Kreatywny Przedszkolak” –
warsztaty artystyczne

Zapisy i informacja tel. 512 734 011 oraz
www.universytet.com.

Świetlica mieszkańców
Koszutki

5, 12 grudnia, godz. 10.00–12.00

Wydarzenie współorganizowane z Radą Jednostki Pomocniczej nr 12 Koszutka.

XXXII Zawodziańska Noc Gier
Planszowych

Podróże ze sztuką. Śladami
dawnych mistrzów – nie tylko po
Amsterdamie. Rembrandt, Hals,
Vermeer.

17/18 grudnia, godz. 19.00–6.00, sala nr 10

5 grudnia, godz. 17.00

Zapraszamy osoby pełnoletnie do udziału w
nocnym maratonie gier planszowych.

Spotkanie z Jolantą Mackiewicz, podróżnikiem, historykiem sztuki, pasjonatką turystyki kulturowej.

Wstęp: 5zł/os.

Mikołajki na Dębie. Figlarze

Mikołajkowy spektakl dla dzieci w wykonaniu aktorów Fabryki Kultury.
Zapisy, wstęp: 4 zł

Poszukiwania Świętego
Mikołaja

LARP mikołajkowy dla przedszkolaków na
podstawie książki – Sekrety Świętego Mikołaja. Gra terenowa przygotowana przez wolontariuszy z Akademii Wolontariatu CREATOR
przy MDK „Koszutka” filia „Dąb”.
Obowiązują zapisy

Koncerty umuzykalniające dla
dzieci organizowane z IPiUM
„Silesia”

6 grudnia, godz. 9.30, 11.30

9 grudnia, godz. 17.00

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Spektakl teatralny w wykonaniu aktorów
z Fabryki Kultury, gry i zabawy, konkursy
oraz słodki upominek.

Uroczyste rozdanie statuetek i koncer t laureatów.

Wstęp: 2 zł/os.

Zapisy, wstęp 4zł

19 grudnia, godz. 8.50, 9.50, 10.50

MDK „Koszutka”

III Wojewódzki Festiwal
Talentów

Wstęp wolny

Wieczory muzyczne
„Retro z uśmiechem”

Twórczy Zakątek

10 grudnia, godz. 17.00

Kreatywne warsztaty dla rodziców z dziećmi.
Tematem będzie obchodzony 20 grudnia Dzień
Ryby.

Koncer t Tercetu Pasjonata i Gości. W programie: utwory XX-lecia międzywojennego
Wstęp wolny

Wstęp: 15 zł

Świąteczny koncert
młodzieżowego chóru FUSION

11 grudnia, godz. 18.00

13 grudnia, godz. 19.00

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

ul. Grażyńskiego 47
Europejskie podróże

1, 8, 15 grudnia

Premiera spektaklu w wykonaniu Laboratorium Praktyk Teatralnych „Creatorium”
z MDK „Koszutka”.
Wstęp wolny

Wigilia sąsiedzka na Koszutce

15 grudnia, godz. 17.00

Spotkanie dla mieszkańców i sympatyków
dzielnicy. W programie m.in.: koncer t w wykonaniu Chóru Ogniwo. Wydarzenie współorganizowane z RJP Koszutka.
Wstęp wolny

Warsztaty poszerzające horyzonty młodych
odkrywców.
Zapisy, wstęp 4 zł

Edukacja muzyczna dla
przedszkolaków i dzieci
szkolnych

2, 14 grudnia

Zapisy, wstęp 2zł

„Koszutkowe Rytmy - Kolędy
z 4 stron Świata” – Katowice
Miasto Muzyki

3 grudnia, godz. 10.00 – 18.00

Zapraszamy osoby, które chcą poznać i kreować swój głos. Poznaj fachowców z dziedziny emisji głosu i rozwoju osobistego.

Spotkanie Opłatkowe

19 grudnia, godz. 17.00

Koncer t kolęd w wykonaniu Renaty Przemyk
Akustik Trio oraz spotkanie z ks. prałatem
Stanisławem Puchałą. Prowadzenie: Gabriela Łęcka.
Wejście za okazaniem bezpłatnej
wejściówki, którą można odebrać
w sekretariacie MDK. Ilość miejsc
ograniczona

ul. Krzyżowa 1
Galeria „Za Szybą”. Wernisaż
malarstwa Floriana Zająca

2 grudnia, godz. 17.00

Spotkanie z kolekcjonerem

5 grudnia, godz. 18.00, Galeria pod Łukami
Koło Dziennikarsko-Literackie zaprasza na
spotkanie z kolekcjonerem Dariuszem Seniejko
pt. „Panewnicki klasztor na widokówkach”.

Mikołajkowe spotkanie
dla małych dzieci z Dziecięcego
Studia Artystycznego
„Sezamkowo”

6 grudnia, godz. 9.30 i 11.30,
sala kameralna im. prof. K. Szafranka

Spotkanie Koła Miłośników
Śląskiej Pieśni

7 i 21 grudnia, godz. 18.00,
Galeria pod Łukami

10 grudnia, godz. 10.30

Ciemny Las

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

6 grudnia, godz. 10.00

Wstęp wolny

Spotkanie Mikołajkowe

MDK „Ligota”

5, 6 grudnia, godz. 9.30

Wstęp wolny

15 grudnia, godz. 10.00, sala nr 1

Wstęp: 4 zł/os.

Wstęp wolny

Wstęp wolny

Spotkanie dla osób kultywujących śląską tradycję.

Wernisaż wystawy malarstwa
Jolanty Knapek pt. „Rytmy
natury”

8 grudnia, godz. 19.00, Galeria pod Łukami

Cykliczne spotkanie
„Filatelistyka – hobby bez
granic”

9 grudnia, godz. 16.00, Galeria pod Łukami

W Obiektywie

14 grudnia, godz. 17.00

Zajęcia prowadzi Romuald Jeżewski – honorowy członek Polskiego Związku Filatelistów.

„Najpiękniejsze katedry Europy” – o zbudowanych w Europie katedrach i kościołach
architektury gotyckiej opowiadać będzie historyk sztuki Jolanta Mackiewicz. Prelekcji
będzie towarzyszyć wystawa zdjęć.

10 grudnia, Rynek w Katowicach

Wstęp wolny

Występy

Występ zespołów wokalno-tanecznych MDK
„Ligota”: Gama, CDN oraz Mażoretek podczas
Katowickiego Jarmarku Świątecznego.

Spotkanie z Dorotą Adam

Wieczory muzyczne

17 grudnia, godz. 17.00

12 grudnia, godz. 18.00, Galeria pod
Łukami

Koncer t kolęd i pieśni świątecznych w wykonaniu zespołu wokalnego muzyki dawnej
AMBITUS z Akademii Muzycznej w Katowicach.

Koło Dziennikarsko-Literackie zaprasza na
spotkanie z cyklu „Ludzie z pasją”, którego gościem będzie pani Dorota Adam, zajmująca się
różnymi formami rękodzieła artystycznego.

Wstęp wolny

Świąteczna Paczka

18 grudnia, godz. 15.00 I część, godz. 17.00
II część
Prezentacje taneczne zespołów MDK „Koszutka” filii „Dąb”: Frodo TeamMini, Frodo
Team, Drużyna Pierścienia, Little Shock, hip
-hop, Cookies, Chupa-Chups, miniCarmenki,
Carmenki, Maxi Shock.
Wstęp wolny

Spotkanie grupy wsparcia

13 grudnia, godz. 18.00, Galeria pod
Łukami

Spotkanie samopomocowej grupy wsparcia
dla osób opiekujących się ludźmi starszymi,
niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi.

Koncert „W przedświątecznym
nastroju”

17 grudnia, godz.17.00, sala kameralna im.
prof. K. Szafranka
Popis uczniów sekcji pianina Dagmary Krężel.
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|Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn w 2017 roku|

Najlepsi siatkarze ponownie zagrają w Spodku

K

atowice, Kraków, Gdańsk,
Szczecin – to polskie miasta,
które gościć będą rozgrywki Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2017 roku.
W Spodku zagrają Francja, Belgia, Holandia i Turcja.
– Katowice są jedną ze stolic światowej siatkówki, a arena „Spodka” – zarówno

wśród kibiców, jak i zawodników – dawno zyskała miano legendarnej. Pamiętamy
magiczne chwile podczas mistrzostw świata 2014. Bardzo się cieszymy, że Katowice
po raz kolejny będą gościć najlepsze drużyny. Spodek jest godnym miejscem dla meczu siatkarskich gwiazd, które z przyjemnością do nas przyjadą, by zademonstrować
swoje najlepsze zagrania. Tym bardziej, że

katowicka publiczność potrafi stworzyć niepowtarzalną atmosferę – powiedział wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun.
– Polscy kibice, najwspanialsi w świecie, zasługują na to, żeby zorganizować
w naszym kraju najlepszy turniej. Zrobimy
wszystko, żeby tak się stało. Dziękuję miastom-gospodarzom za okazane nam zaufanie – podkreślił Kasprzyk, prezes PZPS.

Mecze fazy grupowej odbędą się w czterech miastach (25-27 sierpnia). W fazie playoff zespoły grać będą w Katowicach i Krakowie (29–30 sierpnia). Spotkania półfinałowe i o medale odbędą się w Krakowie (2 i 3
września). Reprezentacja Polski rozpocznie
rozgrywki w Gdańsku, a w przypadku awansu przeniesie się do Krakowa.
(red)

III Bieg Mikołajkowy

3

grudnia dziesiątki biegających mikołajów pokonają dystans
5 lub 10 km. Z grudniową temperaturą i odległością zmierzą się
również najmłodsi i miłośnicy nordic walkingu. Bieg Mikołajkowy odbędzie się już
po raz trzeci, jednak po raz pierwszy w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach.
– Aktywne spędzanie mikołajkowego święta stało się już tradycją. Po sukcesie
pierwszego i drugiego biegu, kontynuujemy tę fantastyczną inicjatywę. Zmieniło się
miejsce i zwiększyliśmy limit osób – mówi
Klaudia Kapica z MK Team, który organizuje imprezę.

Punktualnie o godzinie 12.00, na terenie Katowickiego Parku Leśnego w Dolinie Trzech Stawów wystartują mikołaje i mikołajki, pokonując wybrane dystanse. Zarówno panie jak i panowie będą walczyć o podium w biegu na 5 km i 10
km. W kategorii nordic walking do przemaszerowania będzie 5 km. Dzieci mają do pokonania
krótsze dystanse. Najmłodsi mikołaje przebiegną
200, 500 i 1000 metrów. Ponadto na wszystkich
czeka mnóstwo niespodzianek i atrakcji. W pakiecie startowym tradycyjnie już znajdą się czapki mikołajkowe! Więcej informacji dot. III Biegu Mikołajkowego znajduje się pod adresem:
www. bieg-mikolajkowy.pl.
(organizatorzy)

fot. łukasz dyguś

|Biegi w Dolinie Trzech Stawów|

|gks|

Rozwój wielosekcyjnego GKSu
fot. gks

W

ielosekcyjny GKS Katowice ubarwia sportowe życie miasta przez cały rok!
Choć emocje rozgrywek piłkarskich w 2016 roku już opadły w związku z przerwą na okres zimowy, to swój czas
mają siatkówka i hokej w trójkolorowym
wydaniu.
Piłkarze GKS-u Katowice zakończyli rundę jesienną z wielką pompą. W siedemnastu meczach piłkarskiej jesieni potwierdzili własną klasę. Przegrali tylko trzykrotnie, a jakby tego było mało, byli drużyną, która straciła najmniej bramek spośród
pierwszoligowych zespołów (dziewięć).
A co najistotniejsze, odnotowała dwie poważne serie punktowe (dziewięciomeczową i pięciomeczową), która dała im drugie
miejsce premiowane awansem.
Równie ciekawą serią mogli pochwalić się w listopadzie hokeiści TAURON KH
GKS Katowice. Podopieczni trenera Jacka
Płachty odnieśli pięć zwycięstw – z KS Unią
Oświęcim (1:0), TMH Tempish Polonią Bytom 2:0, PGE Orlikiem Opole 4:2, Nestą Mires Toruń 4:2 i MH Automatyka Stoczniowcem 2014 Gdańsk 6:2. Tym samym zbliżyli
się do ligowej czołówki i pokazali, że mogą
nawiązać walkę z drużynami o większym
doświadczeniu w Polskiej Hokej Lidze.

|GRUDNIOWY terminarz|
PlusLiga mężczyzn:
10.12.2016. – GKS Katowice – Cerrad
Czarni Radom (g. 18.00).
17.12.2016. – GKS Katowice – Onico
AZS Politechnika Warszawska (g. 18.00)
Polska Hokej Liga:
Dokładny terminarz rundy play-off poznaliśmy po zamknięciu grudniowego wydania Naszych Katowic. Szczegóły będziemy publikować na bieżąco na www.hokej.
gkskatowice.eu.

Katowickim fanom sportu radości przysporzyli też siatkarze GKS-u. Podopieczni trenera Piotra Gruszki zadziwili nie tylko siatkarską Polskę, wygrywając z wicemistrzem Polski Asseco Resovią Rzeszów 3:2
po znakomitej, pełnej emocji walce. Zwycięstwo smakowało tym bardziej, że zostało odniesione na gorącym terenie rywala.
Katowiccy siatkarze jako pierwsi pokonali

pretendenta do mistrzowskiego tytułu na
jego boisku. Tym samym udowodnili, że nawet jako beniaminek mogą nawiązać walkę
z wyżej notowanymi rywalami.
Grudzień będzie obfity w kolejne wydarzenia sportowe w sercu Górnego Śląska. Kibice przeniosą się na stałe do hali
sportowej i lodowiska, aby trzymać kciuki
i być świadkami pozytywnych, sportowych

emocji. Nie oznacza to jednak, że w piłkarskiej części Katowic nie będzie nic się działo. Przed nami grudniowa, prestiżowa gala
„Złote Buki 2016” podsumowująca najjaśniejsze punkty roku z GieKSą w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, a także emocjonujące okno transferowe i wzmocnienia, gwarantujące na wiosnę realną walkę
o to, o czym wszyscy marzą przy Bukowej.
Życzymy wszystkim fanom sportu w Katowicach radosnych, trójkolorowych świąt
i szczęśliwego nowego roku 2017 oraz spełnienia marzeń, które dadzą nam wszystkim
w sporcie to, czego pragniemy od lat.
(Paweł Swarlk)

