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Nowe działania społeczne 
w Katowicach 
Powołanie pełnomocnika do spraw seniorów, 
dotacje dla organizacji pozarządowych na tzw. 
„wkład własny” oraz program grantów dla te-
atrów niezależnych – prezydent Marcin Krupa 
w maju zrealizował trzy zobowiązania wybor-
cze złożone katowiczanom jesienią ubiegłego 
roku.

więcej – STR. 4

Rozpoczął się wykup 
byłych mieszkań 
zakładowych
Mieszkańcy lokali znajdujących się w zaso-
bach Spółki SM DOM, położonych w większo-
ści w Wełnowcu, przez lata żyli w strachu i 
niepewności o swoją przyszłość. Początkowo 
budynki te należały do nieistniejących już Za-
kładów SILESIA S.A. Potem trafi ły w prywatne 
ręce. Mieszkańcom podwyższano czynsze, 
co było dużym wyzwaniem fi nansowym dla 
osób żyjących często z niewysokich emery-
tur. Trwa właśnie wykup mieszkań przez mia-
sto, który zostanie w całości sfi nalizowany w 
tym roku.

więcej – STR. 7

Sprzątamy dzielnice 
SprzątaMy Dzielnice to akcja społeczna or-
ganizowana cyklicznie przez Stowarzyszenie 
Wolnej Herbaty i Urząd Miasta w Katowicach, 
w ramach projektu KATOobywatel. W tegorocz-
nej edycji mieszkańcy najpierw zgłaszali tereny, 
które chcieliby posprzątać, a następnie w in-
ternetowym głosowaniu z 25 miejsc wybrali 
fi nałową piątkę. Wielkie sprzątanie ruszyło 27 
kwietnia i zakończy się 1 czerwca. 

więcej – STR. 12

Rusza Industriada
Przed nami 10. edycja INDUSTRIADY! Szykuje 
się moc atrakcji! Uruchomiona zostanie mię-
dzy innymi muzyczno-optyczna maszyneria 
wieży wyciągowej szybu Warszawa na terenie 
Muzeum Śląskiego. Strumień mocy, który zo-
stanie uwolniony, wprawi w ruch wszystkich 
przybyłych na pokład gości. Finał święta 
Szlaku Zabytków Techniki przygotowują Re-
gionalny Instytut Kultury w Katowicach oraz 
Muzeum Śląskie w Katowicach. Zapraszamy 
już 8 czerwca o godz. 21.30.

więcej – STR. 15

Katowice otrzymały status miasta-
-gospodarza Światowego Forum 
Miejskiego (ŚFM), które odbędzie 
się w czerwcu 2022 roku. To drugie, 

obok Szczytu Klimatycznego, największe wyda-
rzenie o charakterze globalnym organizowane 
przez ONZ. Katowice są jedynym miastem w 
Europie i drugim na świecie, które otrzymało 
możliwość organizacji tych dwóch imprez.

– To ogromne wyróżnienie nie tylko dla 
naszego miasta, ale i całego kraju. ONZ już 
drugi raz doceniło potencjał i możliwości Ka-
towic. Ogromnym wsparciem przy realizacji 
tej inicjatywy wykazała się strona rządowa 
– a przede wszystkim minister Jerzy Kwie-
ciński. To pokazuje, że współpraca na linii 
rząd – samorząd przynosi realne efekty – 
podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Zabiegi o przyznanie Katowicom 
możliwości organizacji ŚFM rozpoczęły 

się w zeszłym roku przy współpracy Mi-
nisterstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Mia-
sta Katowice. - Katowice miały bardzo 
silną konkurencję i pokonały Petersburg, 
Meksyk, a na samym finiszu Dortmund – 
podkreśla Jerzy Kwieciński, Minister Inwe-
stycji i Rozwoju. – Aplikując o możliwość 
organizacji Forum przedstawiliśmy dyna-
miczną transformację naszego kraju, a jako 
symbol tych zmian pokazaliśmy Katowice, 
które przeszły metamorfozę z ośrodka prze-
mysłowego w nowoczesne miasto kultury, biz-
nesu i spotkań – dodaje minister Kwieciński.

By ocenić potencjał Katowic przedsta-
wiciele ONZ wizytowali w tym roku nasze 
miasto. – Na delegatach ONZ duże wraże-
nie zrobiła udana transformacja Katowic 
oraz Strefa Kultury. Wysoko ocenione zo-
stały m.in. takie czynniki jak: zaangażowanie 
mieszkańców w sprawy miasta, aktywność 

katowiczan w ramach budżetu obywatel-
skiego czy też prężny sektor NGO, a także 
stymulowanie tych aktywności przez mia-
sto. Zauważono także nasze zaangażowanie 
na rynku mieszkaniowym – m.in. realizację 
programów „Mieszkaniu Plus” czy „Miesz-
kanie za remont” – mówi prezydent Marcin 
Krupa. 

Organizacja ŚFM to unikalna możliwość 
międzynarodowej promocji Katowic. Do na-
szego miasta przyjedzie 20 tysięcy delegatów 
– m.in. głów państw, przedstawicieli rządów, 
organizacji pozarządowych, ludzi biznesu, na-
uki i kultury. Tego typu wydarzenia oznaczają 
także realne zyski dla mieszkańców. Szczyt 
Klimatyczny udowodnił, że dochody zwięk-
szyły m.in. małe firmy obsługujące tego typu 
wydarzenia, restauratorzy, taksówkarze, ho-
telarze, lokalni sklepikarze czy też mieszkańcy 
wynajmujący swoje mieszkania. (RED)

MIĘDZYNARODOWY 
SUKCES KATOWIC!
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PREZYDENT POWOŁAŁ RADĘ ANTYSMOGOWĄ

Eksperci jednoczą siły na rzecz czystego powietrza

Katowice są nazywane śląskim lide-
rem walki o czyste powietrze – zarów-
no pod kątem przeznaczanych środków, 
jak i zakresu działań. Wysiłki i aktyw-
ność naszego miasta zostały zauważo-
ne i docenione, gdyż w zeszłorocznym 
rankingu magazynu „Forbes” Katowice 
zostały uznane za najbardziej ekologicz-
ne miasto w Polsce – m.in. za skutecz-
ną walkę z niską emisją. – Prowadzimy 
największy w województwie program wy-
miany kotłów węglowych. 
W zeszłym roku zlikwidowaliśmy ponad 
1000 „kopciuchów”, a w tym roku planujemy 
wymienić następne 1500. Realizujemy warte 
ponad 100 mln zł projekty termomoderniza-
cji budynków, a Straż Miejska przeprowadza 
rygorystycznie kontrole pod kątem podejrze-
nia spalania śmieci i paliw zabronionych. Naj-
mniej zamożnym rodzinom dofinansowujemy 
zakup opału dobrej jakości. Utworzyliśmy 
także najgęstszą w Polsce sieć czujników ana-
lizujących jakość powietrza – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic. – Pomimo tego, 
że dziś jakość powietrza w Katowicach jest 
lepsza niż kilka lat temu – to wciąż wiemy, ile 
pracy jeszcze przed nami. Chcemy ciągle po-
dejmować nowe inicjatywy na froncie walki ze 
smogiem. Dlatego zaprosiłem do współpracy 

grupę ekspertów i powołałem radę ds. po-
prawy jakości powietrza – dodaje prezydent 
Marcin Krupa.

W skład rady weszło dziewięć osób, 
m.in. prof. Janusz Janeczek, prof. Paweł 
Buszman, prof. Krzysztof Walczak i dr Be-
ata Urych, a także przedstawiciele Straży 
Miejskiej i Urzędu Miasta Katowice. Do naj-
ważniejszych zadań rady będzie należało do-
konanie oceny skuteczności dotychczasowej 
wymiany systemów ogrzewania i montażu 
odnawialnych źródeł energii i wypracowanie 

rekomendacji dotyczących usprawnienia 
udzielania dotacji celowych. Rada zajmie się 
także analizą efektów kontroli Straży Miej-
skiej, oceną skuteczności stosowania w bu-
dynkach użyteczności filtrów powietrza oraz 
rozwojem miejskich projektów edukacyjnych. 

– W naszym regionie, w sezonie zi-
mowym, pełną piersią możemy oddychać 
tylko w wietrzne dni. Wraz ze swoim zespo-
łem badam zanieczyszczenia pyłowe powie-
trza. Problemem jest nie tylko ich ilość, ale 
też skład. Niestety to nie jest optymistyczny 

obraz – mówi prof. Janusz Janeczek i dodaje, 
że poprawa jakości powietrza jest możliwa 
tylko dzięki działaniom na wielu różnych 
polach. 

Profesor Paweł Buszman, wybitny kardio-
log, zwrócił uwagę na fakt, że walka ze smo-
giem dotyczy każdego mieszkańca naszego 
regionu, gdyż naukowe dowody potwier-
dzają, że zanieczyszczenie powietrza pyłami 
przekłada się nie tylko na wzrost zachorowal-
ności na choroby serca, ale także na zwięk-
szenie liczby zgonów. – Dotyczy to nie tylko 
osób starszych, ale nawet sportowców – le-
karze nieraz mają do czynienia z biegaczami, 
którzy doznali zawału w efekcie uprawiania 
sportu w czasie alarmu smogowego. Jako czło-
nek rady i lekarz zwracam uwagę na kwestie 
zdrowia mieszkańców w kontekście jakości 
powietrza – podkreśla prof. Paweł Buszman. 

Doktor Beata Urych z Zakładu 
Oszczędności Energii i Ochrony Powie-
trza w Głównym Instytucie Górnictwa (GIG) 
podkreśla z kolei wagę udziału miasta Kato-
wice w systemowych projektach. – Wspól-
nie z Urzędem Miasta Katowice realizujemy 
ważne dla mieszkańców projekty – m.in. 
AWAIR czy MOLOC. To realne działania, 
których celem jest trwała poprawa jakości 
powietrza – mówi dr Beata Urych.  (RED)

INWESTYCJE

100 mln zł na termomodernizację 

W Katowicach realizowane są różne pro-
jekty termomodernizacji budynków uży-
teczności publicznej o wartości ponad 
100 mln zł. Na liście budynków, które już 
uzyskały lub uzyskają nowe oblicze, jest 
aż 36 obiektów. Są to między innymi szkoły 

podstawowe, żłobki czy budynek MOPSu.  
Prace termomodernizacyjne w ośmiu 
obiektach zostały już zakończone, w trak-
cie realizacji jest jedenaście innych pro-
jektów. Głównym celem termomo-
dernizacji jest ograniczanie zużycia 

energii – zarówno cieplnej, jak i elektrycznej  
– podczas ogrzewania szkoły. Za oszczęd-
nością energetyczną idzie ograniczenie 
emisji spalin. Dzięki prowadzonym pracom 
poprawi się także estetyka budynków ze 
względu na wykonanie nowych elewacji.

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Eu-
ropejskiej w wysokości 85% wydatków kwalifikowa-
nych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, pro-
jekt: „Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap V”.
Zaawansowanie prac: prace budowlane – mon-
tażowe zostały zakończone, trwa przygotowa-
nie procedur odbiorowych.

Zamówienie współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w wysokości 85% wydatków 
kwalifikowanych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa 
Śląskiego na lata 2014–2020, projekt: „Kom-
pleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w mieście Katowice 
– etap VI”.
Zaawansowanie prac: wykonano docieple-
nie ścian poniżej gruntu oraz docieplenie 
dachu, wymieniono stolarkę okienną w kla-
sach i na korytarzach, wykonano instalację 
wentylacji oraz remont pomieszczenia wy-
miennikowni. Trwają prace związane z docie-
pleniem ścian powyżej gruntu oraz wymianą 
opraw oświetleniowych i instalacją cen-
tralnego ogrzewania, modernizacją wę-
zła cieplnego.

Zamówienie współfinansowane ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach w wysokości 1 723 640,26 zł brutto.
Zaawansowanie prac: zakończono prace zwią-
zane z dociepleniem ścian zewnętrznych i robót 
towarzyszących, trwają prace związane z do-
ciepleniem dachu i pokryciem dachowym oraz 
roboty instalacyjne w kotłowni budynku.

Termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej nr 54 przy ulicy 
Wojciecha 9 w Katowicach

Rozpoczęcie prac: lipiec 2018 r.
Zakończenie prac: czerwiec 2019 r.
Koszt robót budowlanych:  
3,41 mln zł

Termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej nr 27 przy ulicy 
Łętowskiego 18 w Katowicach
Rozpoczęcie prac: lipiec 2018 r.
Planowane zakończenie prac:  
lipiec 2019 r.
Koszt robót budowlanych:  
6,95 mln zł

Termomodernizacja z przyłączeniem 
do sieci gazowej Szkoły Podstawowej 
nr 28 przy ul. Gen. Jankego 160  
w Katowicach
Rozpoczęcie prac: kwiecień 2019 r.
Planowane zakończenie prac: 
wrzesień 2019 r.
Koszt robót budowlanych:  
2,42 mln zł

Siedzą od lewej: prof. Paweł Buszman, dr Marcin Krupa, prof. Janusz Janeczek
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4 CZERWCA 1989 

To był ważny dzień dla demokracji w Polsce

30 lat temu odbyły się pierwsze po zakoń-
czeniu II wojny światowej częściowo wolne 
wybory do parlamentu. Wygrana Solidar-
ności była początkiem rozpadu komunizmu 
oraz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. 
Skupiona wokół Lecha Wałęsy, przewodni-
czącego Solidarności, część demokratycz-
nej opozycji zawarła z PZPR kompromis, 
dzięki któremu mogło dojść do wyborów. 
Wcześniej odbyły się rozmowy w Magda-
lence i obrady Okrągłego Stołu. Stawką 
wyborów było 35% mandatów w Sejmie i ca-
łość w Senacie. Opozycja w pierwszej turze 
wyborów zdobyła 160 mandatów posel-
skich i 99 na 100 miejsc w Senacie. Najwyżsi 
funkcjonariusze PZPR nie dostali się do 
Sejmu, co było swoistym pokazem nieufno-
ści wobec ich rządów. Same wybory otwo-
rzyły też drogę do powstania pierwszego 
niekomunistycznego gabinetu i rozpoczęły 
marsz do pełnego odzyskania niepodległo-
ści, a później członkostwa w NATO i Unii 
Europejskiej. Główne uroczystości 30 rocz-
nicy częściowo wolnych wyborów odbędą 
się 4 czerwca w Gdańsku, a Miasto Kato-
wice będzie reprezentował prezydent Mar-
cin Krupa. 

Muzyczne świętowanie
W niedzielę 2 czerwca uczcimy tę rocz-
nicę na placu Sejmu Śląskiego koncertem 
SBB i znakomitych, muzycznych gości. 
Koncert „Wolność z nami”/”Freedom with 
us” będzie wyjątkowy z kilku powodów. 
Po pierwsze i najważniejsze, Katowice uczczą 
nim 30 lat od pierwszych częściowo wolnych 
wyborów 4 czerwca 1989 roku. Wtedy Polacy 
przy urnie wyborczej zdecydowali, że chcą 
żyć w wolnym, demokratycznym kraju. 

Z tej okazji na koncercie zabrzmi repertuar, 
dla wielu ludziom żyjącym w tamtych czasach 
kojarzy się z wolnością. Podstawą programu 
koncertu będą utwory zarejestrowane na płycie 
SBB „Follow my dream”. Album nagrany w 1977 
roku w RFN uchodzi za ukoronowanie dorobku 
zespołu w tamtym okresie i jeden z najlepszych 
albumów SBB w historii grupy. Płyta miała 
silny kontekst polityczny, bowiem odnoszące 
się do tematu wolności teksty były jednoznacz-
nie odczytywane w kraju jako wyraz niezgody 
na panujący ustrój. 

Głównymi wykonawcami koncertu będą 
muzycy legendarnego zespołu SBB w orygi-
nalnym, pełnym składzie. Przewodzić im bę-
dzie i czuwać artystycznie nad całością Józef Skrzek 

– multiinstrumentalista i jedna najbardziej rozpo-
znawalnych w Polsce i za granicą postaci ze Śląska. 
Do wykonania wybranych utworów SBB i Józef 
Skrzek zaprosili muzycznych przyjaciół, m.in. Se-
bastiana Riedla, Andrzeja Nowaka (m.in. TSA) czy 
rapera Abradaba. Koncert w Katowicach będzie 
pierwszym w historii zespołu pełnym wykona-
niem płyty. 

Plenerowy koncert rozpocznie się 2 
czerwca o godz. 20.00 Przewidziano miejsca 
siedzące (dostępne aż do wyczerpania) oraz sto-
jące. Wstęp wolny!  (ŁUKA)

Poznaj historię demokracji 
Również z okazji 30. rocznicy wyborów pre-
zydent Marcin Krupa oraz dyrektor Muzeum 
Historii Katowic Jacek Siebel zapraszają wszyst-
kich mieszkańców na konferencję naukową pt. 
„Zdarzyło się 4 czerwca…”. Wydarzenie odbę-
dzie się 3 czerwca o godz. 10.00 w Muzeum 
Historii Katowic przy ul. ks. J. Szafranka 9.

W trakcie konferencji będzie można wy-
słuchać między innymi wykładu dr hab. prof. 
UŚ Kazimierza Miroszewskiego o genezie 
wyborów do tzw. sejmu kontraktowego czy 
wykładu dr. hab. Adama Dziuby o wybo-
rach w województwie katowickim.  (RED)

10.00 – Uroczyste otwarcie
10.10–10.25 – Dr hab. S. Fertacz 

- wprowadzenie
10.25–10.45 – Dr hab. prof. Uś. K. Miro-

szewski – Geneza wyborów do tzw. Sejmu 
kontraktowego 4 czerwca 1989 roku

10.45–11.05 – Dr hab. Adam Dziuba 
- Wybory 4 czerwca 1989 roku w woje-
wództwie katowickim

11.05–11.25 – Dr Marcela Gruszczyk - 
Rocznice wyborów do Sejmu i Senatu  
z 4 czerwca 1989 roku w pamięci zbiorowej

11.25–11.55 – Przerwa na kawę
11.55–12.15 – Mgr Marek Bu-

czek przy współpracy mgr. Jana 
Popadiuka i mgr Joanny Pierchały - 
Materiały propagandowe dotyczące wy-
borów 4 czerwca 1989 roku w zbiorach 
Biblioteki Śląśkiej

12.15–12.35 – Mgr Sławomir Sta-
nowski - Pamiątki po wyborach czerw-
cowych 1989 roku w zbiorach Muzeum 
Historii Katowic 

12.35 – Dyskusja



4 www.katowice.euMIASTO

NOWE DZIAŁANIA SPOŁECZNE W KATOWICACH 

Prezydent realizuje swoje zapowiedzi 

Powołanie pełnomocnika do spraw se-
niorów, dotacje dla organizacji poza-
rządowych na tzw. „wkład własny” oraz 
program grantów dla teatrów niezależ-
nych – prezydent Marcin Krupa w maju 
zrealizował trzy zobowiązania wyborcze 
złożone katowiczanom jesienią ubiegłe-
go roku. - Od wyborów minęło już po-
nad pół roku, a obiecałem, że podobnie 
jak w zeszłej kadencji, będę się regular-
nie rozliczał z tego, jak wywiązuję się ze 
złożonych obietnic. Mieszkańcy po to 
powierzyli mi funkcję prezydenta, bym 
realizował to, co zapowiedziałem – mówi 
prezydent Marcin Krupa. 

Wkład własny dla NGO
- Organizacje pozarządowe odgrywają bar-
dzo ważną rolę w życiu miasta ponieważ 
tworzą atrakcyjną ofertę dla mieszkań-
ców w obszarach m.in. kultury, rekreacji czy 
edukacji. Dlatego uruchomiliśmy konkurs 
dla organizacji NGO na tzw. wkład własny. 
Podczas wielu rozmów z przedstawicie-
lami sektora pozarządowego okazywało się, 
że w przypadku wielu interesujących projek-
tów, których beneficjentami są mieszkańcy 
Katowic organizacje NGO mają problemy ze 
zdobyciem środków na tzw. wkład własny 
- mówi prezydent Marcin Krupa i dodaje, 
że w tym roku pula środków konkursowych 
wyniesie 250 tys. zł, a od przyszłego roku 
pół miliona zł. 

O środki na „wkład własny” mogą apli-
kować organizacje pozarządowe, które 
otrzymały już granty na realizację swojego 
projektu spoza budżetu Miasta Katowice lub 
dopiero ubiegają się o jego dofinansowanie. 
Organizacje chętne do aplikowanie o środki 
prosimy o kontakt z Agnieszką Lis, pełno-
mocnik prezydenta ds. NGO, Rynek 1, pok. 
808, tel. (32) 25-93-118, agnieszka.lis@kato-
wice.eu.

Pełnomocnik prezydenta  
ds. seniorów
- Nasze społeczeństwo starzeje się i dotyczy 
to także Katowic. To ważne, by ludzie starsi, 
pomimo zakończenia aktywności zawodowej 
nadal odgrywali aktywną rolę w naszym społe-
czeństwie i mieli możliwość w ciekawy sposób 
spędzać swój wolny czas. W związku z po-
wyższym zdecydowałem o powołaniu pełno-
mocnika ds. seniorów i dziękuję, że dr Helena 
Hrapkiewicz, która cieszy się dużym autory-
tetem w środowiskach senioralnych, zgodziła 
się podjąć tej funkcji. Realizujemy w Katowi-
cach wiele działań na rzecz seniorów, a rolą 
pełnomocnika jest ich koordynacja – mówi 
prezydent Marcin Krupa.

Dr Helena Hrapkiewicz przez ponad 
20 lat prowadziła Uniwersytet Trzeciego 
Wieku (UTW) przy Uniwersytecie Ślą-
skim w Katowicach. Konsultowała także 
powstanie UTW m.in. w Rybniku, Ru-
dzie Śląskiej, Jaworznie czy Siemianowi-
cach. W latach 2006-2014 była radną Rady 
Miasta w Katowicach i przewodniczącą 

Komisji Polityki Społecznej. - W mo-
jej pracy z seniorami przyświeca mi hasło 
„żeby człowiek starszy żył godnie i żeby 
był aktywny oraz nie czekał, aż mu przy-
niosą”. W seniorach tkwi spory poten-
cjał i warto ich mobilizować, by byli 
częścią społeczności Katowic – mówi dr 
Helena Hrapkiewicz.

Teatrogranty
– W Katowicach postawiliśmy na kul-
turę. W ostatnich latach szczególnie roz-
kwitło niezależne życie teatralne, czego 

rezultatem jest działanie w Katowicach kil-
kunastu nieinstytucjonalnych teatrów. Nie-
które z nich funkcjonują w naszym mieście 
już od lat, inne są o wiele młodsze. Wszyst-
kie wiele wnoszą do życia kulturalnego Ka-
towic, sprawiając, że jest bogatsze i bardziej 
różnorodne. Aby ułatwić im działanie i za-
chęcić do rozwijania autorskich projektów, 
za pośrednictwem instytucji Katowice Mia-
sto Ogrodów (KMO), realizujemy w tym 
roku w tym roku projekt Teatrogranty z pulą 
200 tysięcy złotych – mówi prezydent Mar-
cin Krupa. 

Pieniądze w ramach programu przezna-
czone będą na realizację nowych projektów 
– np. spektakli, cykli warsztatów, projek-
tów edukacyjnych czy słuchowisk. – Środki 
można będzie przeznaczyć np. na opłacenie 
honorariów, zakup niezbędnych usług czy 
materiałów, ale także potrzebnego wyposa-
żenia scenicznego, nagłośnienia, oświetlenia 
czy urządzeń projekcyjnych – mówi Piotr 
Zaczkowski, dyrektor KMO. Chętne teatry 
mogły składać oferty do końca maja. Roz-
strzygnięcie konkursu nastąpi w połowie 
czerwca.  (RED)

W tym roku 
pula środków
konkursowych
wyniesie 
250 tys. zł, 
a od przyszłego
roku
pół miliona zł
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Siłą miasta są niezależne teatry. Spektakl MIKRODRAMATY, scenariusz Sandra Braksator, reżyseria Radosław Matysek
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Dr Helena Hrapkiewicz – pełnomocnik prezydenta ds. seniorów
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TRWA REWITALIZACJA W DOLINIE TRZECH STAWÓW

Dolina pełna niespodzianek

Nowe alejki, nasadzenia czy stoły do 
gry w szachy i warcaby. Wiosna to świet-
na okazja, by odpocząć na łonie natu-
ry w Dolinie Trzech Stawów. Natomiast 
dla Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowi-
cach jest to czas wytężonej pracy.
Wraz z nadejściem wiosny ruszyły prace re-
nowacyjne w Dolinie Trzech Stawów. Już te-
raz mieszkańcy mogą podziwiać efekty tych 
działań. Na terenie parku, m.in. wzdłuż rol-
kostrady, czy też w okolicach ulicy Francu-
skiej pojawiły się elementy małej architektury. 
Natomiast alejka przy wodnym placu zabaw 
jest jedną z tych, na których została wymie-
niona nawierzchnia.

– Cały czas prowadzone są prace w Do-
linie Trzech Stawów. Odnowiona została 
nawierzchnia części alejek, udało nam się 
odnowić schody w sąsiedztwie rolkostrady. 
One znacznie ułatwią poruszanie się po tym 
terenie. Nie zabrakło także elementów małej 
architektury. Od kwietnia możemy odpoczy-
wać na nowych ławkach, których w parku 
pojawiła się ponad setka – tłumaczy Małgo-
rzata Żydek, kierownik Działu Konserwacji 
Rejonu Katowickiego Parku Leśnego z ZZM.

Na terenie Trzech Stawów trwają także 
prace nad nowymi nasadzeniami. A jest co robić, 
bo mowa o ponad 40 tys. kwiatach, wśród któ-
rych są m.in. begonie, aksamitki czy dalie. Nie 
zabraknie także nowych drzew czy krzewów.

Wszystkich miłośników spędza-
nia wolnego czasu w Dolinie Trzech 

Stawów na pewno ucieszy informacja, 
że już wkrótce znajdzie się tutaj nowy 
punkt gastronomiczny. Aktualnie wciąż 
trwają prace nad przygotowaniem obiektu, 
który latem zacznie działać w sąsiedztwie 
stawu kąpielowego.

– Trzeba podkreślić fakt, że Dolina 
Trzech Stawów to żywy materiał, nad któ-
rym ciągle pracujemy. To nie tylko nowe 
ławki czy nasadzenia. Sporo sił wkładanych 
jest w utrzymywaniu tego terenu w dobrej 
kondycji – tłumaczy Małgorzata Żydek.

Jak poinformował ZZM, aktualnie trwają 
także prace przygotowawcze do zaadaptowa-
nia stawu Łąka. Chodzi o największy staw 
na Dolinie Trzech Stawów, który znajduje się 
przy nowo budowanych osiedlach mieszka-
niowych.  (AWZ)

Tegoroczne koszty
modernizacji Doliny 
Trzech Stawów 

Alejka i mała architektura przy wodnym 
placu zabaw – 600 tys. zł

Alejka asfaltowej przy stawie Łąka  
– 165 tys. zł

Wymiana elementów małej architektury 
– 242 tys. zł

Murki z gabionów przy stawach  
– 130 tys. zł

Nowe schody niedaleko rolkostrady  
– 54 tys. zł

Tegoroczne nowości:
Blisko 140 obiektów małej architek-

tury (ławki, krzesła miejskie, stoły do gry 
w szachy, kosze na śmieci)

Ponad 80 drzew i krzewów 
Blisko 42 tysiące roślin, w tym bego-

nie, dalie czy niecierpki.
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PARK BOGUCKI W NOWEJ ODSŁONIE

Kończy się rewitalizacja Parku Boguckiego 

Słoneczna pogoda, śpiew ptaków i przy-
jemny cień drzew w upalne dni. Wiosną 
chętnie spędzamy czas na świeżym po-
wietrzu. Już wkrótce będzie ku temu 
jeszcze więcej okazji, bo właśnie kończy 
się rewitalizacja Parku Boguckiego. 
Przebudowa Parku Boguckiego rozpoczęła 
się w sierpniu 2018 roku. Jego rewitalizacja 
była konsultowana z mieszkańcami dziel-
nicy. – Zdecydowaliśmy się na realizację tego 
projektu z trzech powodów. Po pierwsze 
chcemy, by w Katowicach powstało kolejne 
zielone miejsce spotkań, w którym okoliczni 
mieszkańcy będą mogli aktywnie i rodzin-
nie spędzać czas wolny oraz aktywizować 
się w ramach organizowanych tu wydarzeń 
sportowych czy kulturalnych. Po drugie 
park Bogucki graniczy ze strefą kultury, 
która jest od kilku lat uznawana za wizy-
tówkę Katowic i gromadzi corocznie setki 
tysięcy katowiczan i gości z całej Polski i za-
granicy. Park Bogucki będzie więc zielo-
nym i nowoczesnym domknięciem strefy 
kultury od strony wschodniej – mówi Mar-
cin Krupa, prezydent Katowic. – Po trze-
cie kładziemy duży nacisk na rewitalizację 

społeczną i urbanistyczną zdegradowanych 
terenów poprzemysłowych. Wszystko to 
służy nadrzędnemu celowi, jakim jest stała 
poprawa jakości życia katowiczan – do-
daje prezydent.

W parku trwają intensywne prace par-
kowe alejki otrzymały nowe nawierzchnie, 
powstały także chodniki w miejscach, w któ-
rych dotychczas był tak zwane „przedepty”. - 
Na wniosek mieszkańców pojawił się w parku 

także wybiegi dla psów ze specjalnymi urzą-
dzeniami dla czworonogów. Powiększony 
zostanie także plac zabaw oraz siłownia 
na świeżym powietrzu – dodaje Mieczysław 
Wołosz. Na terenie parku zostało wymie-
nione całe oświetlenie oraz zagospodaro-
wano plac pod scenę mobilną oraz widownię. 
Pojawiły się także nowe obiekty tak zwanej 
małej architektury – czyli stojaki na ro-
wery, ławki czy kosze na śmieci. W parku 
pojawią się także hotspotu pozwalające sko-
rzystać z miejskiego internetu. Ważnym 
elementem rewitalizacji jest też tak zwana 
„sucha rzeka”. – To miejsce będzie się wypeł-
niać wodą po deszczach. Deszczówka po spły-
nięciu do specjalnego zbiornika, zostanie 
później wykorzystana do podlewania roślin 
– tłumaczy Mieczysław Wołosz.

Na całym terenie pojawiły się nowe na-
sadzenia, w tym drzewa i krzewy. Wszyst-
kie prace zostaną zakończone do wakacji, by 
latem mieszkańcy Katowic mogli w pełni 
cieszyć się z potencjału tego przyrodniczego 
zakątka. Koszt rewitalizacji to prawie 6,5 mln 
zł, z czego ponad 4,6 mln zł pochodzi z fun-
duszy unijnych.   (RED)
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BIZNES

XI edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Ponad 150 sesji tematycznych, ponad 
1000 prelegentów, 12,5 tys. uczestników, 
ponad 750 akredytowanych przedstawicie-
li mediów – w Katowicach zakończył się 
rekordowy XI Europejski Kongres Gospo-
darczy (EKG) – największe wydarzenie biz-
nesowe w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Wiele miejsca w programie wydarzenia 
poświęcono przyszłości Europy, transfor-
macji energetycznej, cyfryzacji, zrówno-
ważonemu rozwojowi i nowym trendom 
konsumenckim. European Start-up Days, 
wydarzenie towarzyszące Kongresu, zgro-
madziło ponad 3 tys. osób. W opinii wielu 
gości kongres jest pozytywnym impulsem 
dla rozwoju polskiej gospodarki.
Jedna z ważniejszych dyskusji podczas EKG 
dotyczyła rozwoju i przyszłości metropolii.  
– Już dziś widać pierwsze efekty funkcjonowa-
nia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
(GZM). To przykładowo bezpłatna komunika-
cja dla dzieci i młodzieży do 16. roku życia czy 
wspólny bilet na obszarze GZM. Pamiętajmy 
jednak, że zakres zadań GZM jest znacznie 
szerszy, a realne efekty w niektórych obsza-
rach pojawią się za kilka lat. Choć wiele pracy 
mamy już za sobą, to jednak wciąż trwa proces 
budowania GZM, powstają nowe mechanizmy 
współpracy – mówił prezydent Katowic Mar-
cin Krupa. – Największym wyzwaniem jest 
dążenie do jednolitego, wspólnego systemu 
komunikacji publicznej. Kluczowa sprawa to 
utworzenie kolei metropolitalnej, naszego „na-
ziemnego metra”. W mojej ocenie przyszłością 

metropolii jest dążenie do utworzenia jednego 
organizmu, ale czy to zrobimy za 10, 15 czy 
20 lat, to jest zupełnie inny temat. Natomiast 
warto podkreślić, że już dziś wykorzystujemy 
siłę GZM i korzystamy z potencjału poszcze-
gólnych miast. Gdzieś rozwija się bardziej 
przemysł produkcyjny, gdzie indziej biznes 
biurowy czy też logistyka. Na mapie metropolii 
zobaczyć można już pewne podziały funkcjo-
nalne, co umożliwia tworzenie odpowiedniej 
strategii rozwoju całego regionu. Pamiętajmy 
też, że zabiegając o nowych inwestorów czy 
też aplikując o ważne wydarzenia – jak Szczyt 
Klimatyczny czy Światowe Forum Miejskie – 
zawsze pokazujemy możliwości całego obszaru 
GZM – podkreślał prezydent Marcin Krupa. 

O rozwoju elektromobilności w Pol-
sce i Katowicach mówił wiceprezydent Bo-
gumił Sobula. – Po raz kolejny w Katowicach 
mamy okazję rozmawiać o przyszłości. Szczyt 
klimatyczny i kolejne edycje EKG dowo-
dzą, że to właśnie w sercu Śląska rodzą się 
nowe pomysły, które później są implemento-
wane w życie. W Katowicach wdrażamy po-
jęcie elektromobilności w praktyce. W tym 
roku na ulice miasta wjechały pierwsze, kom-
fortowe autobusy elektryczne i realizujemy 
także ważny projekt utworzenia sieci ładowa-
rek do pojazdów elektrycznych – zaznaczył 
wiceprezydent. 

Dużą popularnością cieszył się także panel 
„Miasta, metropolie, regiony. Dylematy zrów-
noważonego wzrostu”, prowadzony przez Pio-
tra Kraśkę. Uczestniczący w nim wiceprezydent 

Waldemar Bojarun opowiadał o przemianie 
Katowic z miasta przemysłowego w stolicę 
ponaddwumilionowej metropolii. – Ważną 
rolę w przemianie Katowic odegrali nasi miesz-
kańcy, dzięki którym czuliśmy duże wsparcie 
podczas podejmowania ważnych decyzji – 
np. o utworzeniu Strefy Kultury. Dziś Katowice 
są w zupełnie innym miejscu niż 10 lat temu. 
Do naszych największych atutów należą m.in. 
rozwinięta infrastruktura drogowa, skuteczne 
przyciąganie inwestorów, którzy tworzą nowe 
miejsca pracy, postawienie na kulturę i zdobycie 
tytułu Miasta Kreatywnego Muzyki UNESCO,  
współpraca z sektorem samorządowym 
czy dbałość o tereny zielone – bo należy pa-
miętać, że jesteśmy trzecim najbardziej 

zielonym miastem w Polsce. Robimy wszystko, 
żeby z roku na rok podnosić jakość życia w Ka-
towicach – mówił wiceprezydent. 

– Myślę, że nie tylko fundusze są atrak-
cyjne dla samorządów, ale samorządy dla 
funduszy, dlatego ważne jest to, aby do do-
finansowania wybierane były projekty nie-
koniecznie najlepiej napisane, ale po prostu 
najlepsze dla mieszkańców – mówiła podczas 
panelu poświęconego funduszom unijnym 
wiceprezydent Marzena Szuba i przypo-
mniała, że w ostatnich latach Katowice po-
zyskały ponad miliard złotych zarówno 
na duże projekty infrastrukturalne, jak np. 
przebudowę DK 81 czy centra przesiadkowe, 
jak i projekty społeczne.  RED
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MIASTO ZA 32,5 MLN WYKUPI 612 MIESZKAŃ

Rozpoczął się wykup byłych mieszkań zakładowych

Mieszkańcy lokali znajdujących 
się w zasobach Spółki SM DOM, poło-
żonych w większości w Wełnowcu, przez 
lata żyli w strachu i niepewności o swo-
ją przyszłość. Budynki te stanowią były 
zasób zakładowy nieistniejących już 
Zakładów Metalurgicznych SILESIA 
S.A. w Katowicach, przekazany do za-
kładowej spółki mieszkaniowej. Spółka 
ta została następnie sprzedana w pry-
watne ręce, a w ostatnich latach miesz-
kania kilkukrotnie zmieniały właścicie-
la. Mieszkańcom podwyższano czynsze, 
co było dużym wyzwaniem finansowym 
dla osób żyjących często z niewysokich 
emerytur. 
Mieszkańcy o swoich problemach poinfor-
mowali prezydenta Marcina Krupę, który 
zobowiązał się, że Miasto Katowice poczyni 
starania, by lokale od spółki wykupić. Sprawa 
była bardzo skomplikowana, gdyż spółka 
była zadłużona i rozmowy prowadzone były 
także z BPS TFI S.A (wierzycielem hipotecz-
nym Spółki). 
– W październiku zeszłego roku zakończy-
liśmy długie i trudne negocjacje prowadzone 
ze Spółką SM DOM oraz BPS TFI S.A. Usta-
lona została łączna cena, tj. 32 250 000 zł, 
za zakup 31 budynków mieszczących 612 
mieszkań – mówi prezydent Marcin Krupa.  
– Do tej pory podpisaliśmy umowy no-
tarialne na wykup 299 mieszkań i inten-
sywnie pracujemy, by wykupić pozostałe 
lokale znajdujące się przy ul. Szczecińskiej 
oraz ul. Bytkowskiej 68 a-b i c-d. Wszystkie 
mieszkania zostaną włączone do miejskiego 
zasobu w ramach Komunalnego Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej. Podjęliśmy te 
działania, bo zależało nam na tym, żeby nasi 
mieszkańcy mogli wreszcie poczuć się bez-
piecznie i nie martwić się tym, co przyniesie 
kolejny dzień – dodaje prezydent Marcin 
Krupa. 

Pomimo tego, że wykup miesz-
kań trwa i zostanie w całości sfinalizo-
wany w tym roku, wśród mieszkańców 
zasobu SM DOM rozpowszechniane są 
informacje, jakoby miasto odstąpiło od 
chęci wykupu lokali. – Są to informacje 
kłamliwe, a osoby je rozpowszechnia-
jące, działające dotychczas – jak się wy-
dawało – w imię dobra wspólnego, liczą 
na osiągnięcie osobistych celów i korzyści 
poprzez wykorzystywanie trudnej sytu-
acji mieszkańców. Jasno zadeklarowałem, 
że dokonamy zakupu wszystkich 612 
mieszkań, w których Państwo mieszkają 
i konsekwentnie robię to, co obiecałem 

– napisał w liście do mieszkańców prezy-
dent Marcin Krupa. 

Warto dodać, że takich sytuacji w całym 
kraju jest więcej. W związku z powyższym 
znowelizowana została ustawa o finanso-
wym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, 
mieszkań chronionych, noclegowni i domów 
dla bezdomnych. Nowe przepisy umożliwiły 
rządowi wsparcie gmin wykupujących byłe 
mieszkania zakładowe poprzez partycypa-
cję w kosztach transakcji. Również w przy-
padku Katowic, po zawarciu wszystkich 
koniecznych umów, przygotowany zostanie 
wniosek do Ministerstwa Infrastruktury, pi-
lotującego wsparcie. (RED)

INWESTYCJE

Nowa hala sportowa przy LO im. Maczka rośnie w oczach

Przy Liceum im. gen S. Maczka w Bo-
gucicach od końca ubiegłego roku po-
wstaje hala sportowa, w której będą 
odbywały się zajęcia wychowania fi-
zycznego, natomiast mieszkańcy dziel-
nicy zyskają miejsce, gdzie będą mogli 
aktywnie spędzać czas popołudnia-
mi i wieczorami. 
Prace – warte ponad 13 mln zł – potrwają do 
stycznia 2020 r. Zakończono wykonywanie 
konstrukcji żelbetowej hali i trybun, roboty 
murowe oraz instalacje dźwigarów stalowych 
dachu. Trwają montaż instalacji elektrycznej, 
poszycia dachowego oraz prace ziemne przy-
gotowawcze pod wykonanie nawierzchni bo-
iska zewnętrznego.

Wysoka na 9 metrów hala – z bo-
iskiem o wymiarach 44 na 24 m – będzie do-
stosowana do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, 
siatkówkę i koszykówkę. Będzie ona budyn-
kiem piętrowym, połączonym z tym już ist-
niejącym naziemnym łącznikiem. W środku 
powstaną trybuny na 260 miejsc. W części 
zaplecza znajdą się hol główny, pomiesz-
czenie portiera, toalety, szatnie z węzłami 
sanitarnymi, pomieszczenia dla nauczy-
cieli i magazyny sprzętu sportowego. Na pię-
trze za trybunami powstaną ogólnodostępne 
toalety oraz ogólnodostępne miejsce rekreacji. 
Istniejąca sala gimnastyczna zostanie wyre-
montowana i dalej będzie służyć uczniom. 

(RED)
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Bloki przy ul. Szczecińskiej, które w tym roku zostaną wykupione przez miasto

LOKALE WYKUPIONE
PRZEZ MIASTO 

Miasto przejęło 15 lokali przy ul. Norwida 9. 
Podpisana w drugiej połowie maja umowa 
notarialna dotyczy wykupu 16 budynków 
mieszkalnych (tj. 284 lokali) przy ulicach: 
al. Korfantego 181, 183, 185, 187, 189, Byt-
kowskiej 68, Bytomskiej 2, Gnieźnieńskiej 5, 
7, 9, Józefowskiej 97, 113, 115, 117, 120, Kar-
łowicza 17, 19, Lompy 4, 6, 8, Ludwika 1, 3, 5, 
Słonecznej 5, 7 oraz Strażackiej 1 i 3.
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WYWIAD Z WICEPREZYDENTEM WALDEMAREM BOJARUNEM

Nowe zespoły szkolno-przedszkolne w Katowicach 

W Katowicach podczas majowej sesji 
Rady Miasta radni głosowali nad utwo-
rzeniem zespołów szkół. O celach tych 
działań, korzyściach dla uczniów i na-
uczycieli rozmawiamy z Waldemarem 
Bojarunem, wiceprezydentem Katowic 
odpowiedzialnym za edukację. 

NK:Po co Katowice tworzą zespoły? 
Pojawiły się przypuszczenia, że jedynym 
powodem jest chęć zaoszczędzenia 
pieniędzy. 
Waldemar Bojarun: Zapewniam, że proces 
łączenia szkół w zespoły nie przyniesie dla 
budżetu miasta żadnych oszczędności. Je-
śli w nowo powstałych zespołach pojawią się 
jakieś oszczędności – to wtedy te dodatkowe 
środki pozostaną w tych zespołach. Po co więc 
taka zmiana? Dla każdego rodzica wysoka 
jakość kształcenia dzieci jest jednym z prio-
rytetów. Dlatego podejmujemy takie działa-
nia, których celem jest podnoszenie jakości 
oświaty w Katowicach. Zależy nam na tym, 
by dzieci mogły się kształcić, edukować i roz-
wijać swoje pasje w optymalnych warunkach. 
Wielu rodziców się niepokoi, że tworzenie 
zespołów oznacza, że dzieci będą musiały 
chodzić do innego miejsca.

Rozumiem, że rodzice troszczą 
się o swoje dzieci i stąd takie obawy. Od 
razu odpowiem, że każdy uczeń będzie kon-
tynuować naukę w placówce, do której dziś 
uczęszcza. Pojawią się jednak nowe możli-
wości. Podam przykład – w przedszkolu or-
ganizowany jest bal karnawałowy lub zawody 
sportowe i jeżeli przedszkole wchodzi w skład 
zespołu, to bez żadnych ograniczeń przed-
szkolaki mogą skorzystać z sali gimnastycznej 
lub boiska szkolnego, bo wszystkim zarządza 
jeden dyrektor zespołu. 

Czyli do fizycznego połączenia szkół  
„w wielkie molochy” nie dojdzie?

Oczywiście, że nie. Łączenie jedno-
stek w zespoły ma charakter organizacyjny. 
Każda szkoła zachowa swoją nazwę, nu-
mer i imię, jeśli zostało nadane. W zespole 
powołuje się radę pedagogiczną i radę rodzi-
ców zespołu, ale równocześnie wciąż mogą 
działać odrębne dla każdej jednostki rady pe-
dagogiczne i rady rodziców.
To co w takim razie się zmieni?

Zespołem będzie zarządzać jeden dyrek-
tor, a każdą jednostką wchodzącą w skład 
zespołu – wicedyrektor. Pozwoli to dokonać 
wielu usprawnień z punktu widzenia zarzą-
dzania szkołą. Realizowana reforma oświaty 
sprawiła, że z każdym rokiem każdy dyrek-
tor ma więcej zadań i obowiązków – i nie ma 
tu praktycznie znaczenia, czy kieruje małym 
przedszkolem, czy dużą szkołą. Po utworze-
niu zespołu dyrektor będzie mieć do pomocy 

wicedyrektorów z konkretnych szkół i przed-
szkoli w ramach zespołów. Ci wicedyrektorzy 
będą mieć mniej obowiązków biurokratycz-
nych, a ich głównym zadaniem stanie się bez-
pośredni nadzór pedagogiczny – czyli realnie 
będą bliżej Państwa dzieci. 
Co zmieni się z punktu widzenia uczniów?

Duży może więcej – oferta zespołu ma 
charakter o wiele bardziej kompleksowy. Ze-
spół zatrudnia nauczycieli o zróżnicowanych 
kwalifikacjach zawodowych, w tym nauczy-
cieli specjalistów z zakresu pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej. Dzięki wspólnie 
realizowanym projektom i wydarzeniom 
dzieci i młodzież będą się mogły integro-
wać i budować więzi rówieśnicze. Nie bez zna-
czenia jest fakt, iż w przypadku nieobecności 
nauczyciela inny nauczyciel o takich samych 
kwalifikacjach zatrudniony w zespole będzie 
mógł go zastąpić. A zatem realizacja podstawy 
programowej będzie przebiegała harmonijnie. 

Rodzice obawiają się, że utworzenie 
zespołów doprowadzi do zwolnienia 
nauczycieli. 

Do tego nie dojdzie. Wręcz przeciwnie – 
jednym z celów łączenia szkół w zespoły jest 
chęć zapewnienia pracy nauczycielom. Nie 
każdy wie, że efektem reformy oświaty jest sy-
tuacja, w której nauczyciele łączą etat w wielu 
szkołach, co nie daje gwarancji wysokiej ja-
kości pracy z dziećmi, a ponadto w praktyce 
może oznaczać dla nich zmniejszenie etatu 
bądź utratę pracy. Pracodawcą dla nauczy-
cieli i innych pracowników od września bę-
dzie zespół szkół, a nie pojedyncze jednostki 
wchodzące w jego skład. W przypadku braku 
godzin w danej szkole lub zastępstw – dy-
rektor zespołu ma dyspozycji zdecydowa-
nie więcej nauczycieli. Jak pokazują nasze 
doświadczenia, wśród nauczycieli i innych 
pracowników zatrudnionych w zespole 
wzrasta poczucie stabilizacji, co daje szansę 
na dobre planowanie własnego rozwoju za-
wodowego i w oczywisty sposób przekłada się 
na efekty pracy z uczniami i wychowankami.
Łączenie szkół w zespoły to autorski 
pomysł z Katowic?

Nie – jest to proces powszechnie 
znany i realizowany w całej Polsce. Przy-
kładowo w Lublinie – czyli mieście po-
równywalnym do Katowic pod względem 
liczby mieszkańców – zrealizowano projekt 
łączenia szkół i dziś działa tam tylko 90 jed-
nostek, w Opolu – 82 jednostki, w sąsiadu-
jących z Katowicami Tychach – 78, podczas 
gdy w naszym mieście obecnie mamy aż 162 
placówki. Warto dodać, że w Katowicach 
doszło już w poprzednich latach do łączenia 
szkół w zespoły i dyrektorzy, kadra pedago-
giczna oraz uczniowie z rodzicami są zado-
woleni z wprowadzonych zmian.

DNI RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Dzieci marzą, by dorastać w rodzinie

One nie miały łatwego startu. Obchody 
Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przy-
pominają, jak ważne i potrzebne jest dą-
żenie do poprawy losu dzieci odrzuco-
nych i osieroconych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ka-
towicach przy wsparciu Wydziału Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta Katowice pro-
wadzi kampanię na rzecz rodzicielstwa za-
stępczego. Jej celem jest znalezienie nowych 
kandydatów do pełnienia funkcji rodzi-
ców zastępczych.

– W rodzinach zastępczych dziecko 
uczy się normalnego życia, którego czę-
sto nigdy nie miało. Wychowanie nie jest 
wcale takie proste, bo często współpracu-
jemy z rodzinami biologicznymi. A i same 
efekty pracy z dziećmi nie są zauważalne od 
razu. To jest zawsze proces. Dopiero z czasem 

można zaobserwować, jak zaczynają sobie ra-
dzić ze swoimi lekami i stresami. Jak w zapo-
mnienie odchodzi choroba sieroca. Po prostu 
stają się fajnymi ludźmi – mówi Andrzej 
Majcher, który od piętnastu lat prowadzi ro-
dzinę zastępczą.

Dzieci w rodzinach zastępczych
Dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych, 
nie mają możliwości wychowywania się w ro-
dzinie biologicznej. Dużą szansą dla nich jest 
rodzina zastępcza, która umożliwia stworze-
nie im warunków domowych, zapewnienie 
poczucia bezpieczeństwa i przynależno-
ści. W naszym mieście aktualnie funkcjo-
nuje ponad 300 rodzin zastępczych, jednak to 
wciąż za mało, żeby zapewnić rodzinny dom 
dzieciom, które z różnych przyczyn zostały 
pozbawione opieki rodziców.

Rodzina zastępcza jest przejściową formą 
opieki nad dzieckiem pozbawionym całkowi-
cie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandy-
datów na rodziców zastępczych, którzy miesz-
kają w Katowicach i chcieliby opiekować się 
dzieckiem niezawodowo (nie rezygnując z wy-
konywanej pracy), lub zawodowo (otrzymując 
wynagrodzenie). Kandydaci na rodziców za-
stępczych powinni m.in. umieć rozwiązywać 
problemy, nie bać się wyzwań, spełniać wa-
runki formalne wynikające z przepisów.

Pamiętajmy, że marzeniem dzieci – czę-
sto niewypowiedzianym i skrywanym – jest 
dorastanie w rodzinie, w otoczeniu osób, któ-
rym można zaufać i na których można pole-
gać. Więcej informacji na temat rodzicielstwa 
zastępczego można znaleźć na stronie inter-
netowej: www.mops.katowice.pl. 

Najważniejsze są dzieci
PIOTR KAPUSTA  
– rodzina zastępcza

Dla nas to było oczywiste, że będziemy 
chcieli zaopiekować się Amelką. Zo-
stała ona odebrana biologicznym rodzi-
com, z którymi jesteśmy spokrewnieni. To 
wesoła i pogodna dziewczynka, którą bar-
dzo kochamy. To ważne, by dziecko pozo-
stało w rodzinie, wśród bliskich.

ANDRZEJ MAJCHER  
– rodzina zastępcza zawodowa 
Na początku z żoną opiekowaliśmy się 
jednym dzieckiem, natomiast z biegiem 
czasu okazało się, że to, co robię, jest dla 
mnie ważne. Stwierdziliśmy, że chcemy 
się temu poświęcić. Dzieci, które są 
pod naszą opieką, wymagają wspólnej 
pracy. Każde z nich ma swoją smutną histo-
rię, pochodzą z rodzin patologicznych. To 
fajne, mądre dzieciaki, których życie często 
mocno zdołowało.  (WPS/AWZ)
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MIASTO W SKRÓCIE
Ratownicy poszukiwani
MOSiR Katowice zatrudni ratowników wod-
nych w sezonie letnim 2019. Szczegóły pod nr.  
tel. 32 259 64 62.

Zmiany w urzędzie
W strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta 
Katowice zostało zlikwidowane Biuro Praw 
Jazdy i Rejestracji Pojazdów oraz w Wydziale 
Transportu: Referat Transportu i Diagno-
styki Pojazdów. Tworzy się Wydział Upraw-
nień Komunikacyjnych wraz z referatami: 
Praw Jazdy, Rejestracji Pojazdów i Nadzoru 
Komunikacyjnego. 

Drzwi otwarte – otwarty świat
W ramach cyklu wykładów popularnonau-
kowych „Drzwi otwarte – otwarty świat” 
prowadzonych na Wydziale Inżynierii Ma-
teriałowej i Metalurgii Politechniki Ślą-
skiej w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8, 
11 czerwca o godzinie 17.30 odbędzie się wy-
kład pt. „Węgiel jako materiał konstrukcyjny”. 
Gościem będzie dr hab. inż. Jerzy Myalski.

 Właściwości różnych grup wyro-
bów z materiałów węglowych mogą ulegać 
zmianie w bardzo szerokim zakresie, a zróżni-
cowanie właściwości można uzyskać poprzez 
zmianę budowy strukturalnej oraz para-
metrów procesu wytwarzania. Pozwala to 
na wytworzenie powszechnie już stosowa-
nych na przykład w kompozytach włókien 
węglowych, ale również bardziej nowocze-
snych materiałów, takich jak grafen, fulereny 
czy nanorurki węglowe. Różne odmiany ma-
teriałów węglowych pozwalają na ich bardzo 

szerokie zastosowanie w różnych gałęziach 
techniki, w medycynie i farmacji. 

Wolne miejsca w dziennych 
domach pomocy społecznej
Dzienne domy pomocy społecznej są ośrod-
kami wsparcia przeznaczonymi dla osób 
samotnych lub osób w rodzinach, które z po-
wodu wieku, choroby lub innych przyczyn 
wymagają pomocy, a są jej pozbawione lub 
rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. 

Swoim pensjonariuszom zapewniają 
usługi w postaci: pobytu w godz. 8.00 do 
16.00 od poniedziałku do piątku, wyżywienia 
(śniadanie i obiad), posiłków na wynos, usług 
higienicznych, udzielania pomocy w pod-
stawowych czynnościach życiowych, za-
łatwianiu spraw osobistych i urzędowych, 
podnoszenia sprawności i aktywizowania, 
pomocy w zaspokojeniu potrzeb zdrowot-
nych, działań wspomagających.

W chwili obecnej Dzienne Domy Po-
mocy Społecznej dysponują wolnymi miej-
scami w ilości:

DDPS nr 1, ul. Czecha 2 – 2 miejsca 
na pobyt, DDPS nr 3, ul. Tysiąclecia 45 – 1 
miejsce na pobyt, DDPS nr 4, ul. Wiślana 9 
– 2 miejsca na pobyt i 1 miejsce na posiłki 
na wynos, DDPS nr 5, ul. Świdnicka 35a – 5 
miejsc na pobyt, DDPS nr 6, ul. M. Oblatów 
24 – 6 miejsc na pobyt, DDPS nr 7, ul. Gli-
wicka 74a – 6 miejsc na pobyt, DDPS Dąb, ul. 
Dębowa 23 – 4 miejsca na pobyt, DDPS Brata 
Alberta, ul. Brata Alberta 4 – 7 miejsc na po-
byt i 2 miejsca na posiłki na wynos.

W celu uzyskania bliższych informa-
cji, a także załatwienia formalności należy 
zgłosić się w Terenowym Punkcie Pomocy 
Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Katowicach, właściwym ze 
względu na miejsce zamieszkania osoby 
zainteresowanej. 

Wolne miejsca  
w Środowiskowym Domu 
Samopomocy dla osób  
z upośledzeniem umysłowym
MOPS w Katowicach informuje, że Środowi-
skowy Dom Samopomocy przy ul. Gliwickiej 
74a dysponuje wolnymi miejscami. ŚDS jest 
placówką wsparcia dziennego, przeznaczoną 
dla osób z upośledzeniem umysłowym, będą-
cych mieszkańcami Katowic. ŚDS jest czynny 
od poniedziałku do piątku przez 8 godzin 
dziennie i świadczy usługi takie jak: trening 
funkcjonowania w codziennym życiu, tre-
ning umiejętności spędzania wolnego czasu, 
poradnictwo psychologiczne, pomoc w zała-
twianiu spraw urzędowych, pomoc w dostę-
pie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, 
terapia ruchowa.

W celu uzyskania bliższych informa-
cji, a także załatwienia formalności należy 
zgłosić się w Terenowym Punkcie Pomocy 
Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Katowicach, właściwym ze względu 
na miejsce zamieszkania osoby zaintereso-
wanej. Pracownicy socjalni przyjmują w po-
niedziałki, godz. 14.00–17.00 oraz wtorek 
- piątek: 8.00–10.00 (oprócz środy).

TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel.: 251 60 
99, TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel.: 253 
77 30, TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel.: 258 
07 09, TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel.: 353 
02 78, TPPS nr 5 ul. Dębowa 16c, tel.: 254 
70 61, TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel.: 209 00 
23, TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel.: 252 56 
35, TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel.: 206 
15 68, TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel.: 
255 35 67, TPPS nr 10 ul. Krakowska 138, 
tel.: 256 80 39

Nabór na ławników 
sądowych
Do końca czerwca w godzinach pracy Urzędu 
Miasta Katowice do Rady Miasta Katowice 
można składać kandydatury na ławników 
sądowych na kadencję 2020-2023. Kandyda-
tury na specjalnych formularzach z załącz-
nikami mogą składać prezesi właściwych 
sądów, stowarzyszenia, inne organizacje spo-
łeczne i zawodowe zarejestrowane na podsta-
wie przepisów prawa, z wyłączeniem partii 
politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu 
obywateli mających czynne prawo wybor-
cze, zamieszkujących stale na terenie Kato-
wic. Więcej informacji, w tym o wydarzeniu 
oraz warunkach, które musi spełniać kandydat 
na ławnika, opublikowano na stronie www.bip.
katowice.eu w zakładce: Ogłoszenia i Aktual-
ności/Nabór na ławników sądowych. Infor-
mację można również uzyskać w Biurze Rady 
Miasta Katowice pod numerem tel. 32 259 32 
37 lub 32 259 32 32.  

(RED)

INICJATYWA EDUKACYJNA

Program „Uniwersytet Najlepszych”

Już 5 czerwca rozpocznie się rekrutacja 
do drugiej edycji programu „Uniwersytet 
Najlepszych”. Jest to nowoczesna inicja-
tywa edukacyjna, której pomysłodawcami 
są Uniwersytet Śląski i Miasto Katowice. 
W kolejnej edycji program został rozsze-
rzony o kolejne miasta – wsparcie wyróżniają-
cym się uczniom zapewnią również Chorzów 
oraz Sosnowiec. Przedsięwzięcie skierowane 
jest do najzdolniejszych uczniów szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych z wojewódz-
twa śląskiego, zainteresowanych rozwojem 
naukowym. Projekt ma na celu pokazanie 
bogatej oferty edukacyjnej Uniwersytetu 
Śląskiego oraz zachęcenie do podjęcia stu-
diów na terenie województwa śląskiego. To 
pierwsza tego typu inicjatywa w naszym re-
gionie, a jej celem jest rozwijanie zaintere-
sowań najzdolniejszych uczniów metropolii 
górnośląsko-zagłębiowskiej. Główną me-
todę pracy w „Uniwersytecie Najlepszych” 
stanowi edukacja spersonalizowana oparta 
na tutoringu. Tutor, czyli opiekun poma-
gający w znalezieniu optymalnej ścieżki 
naukowej i dostosowaniu jej do zaintereso-
wań ucznia, podczas spotkań z uczestnikiem 

projektu motywuje go do długotrwałej pracy 
nad rozwojem osobistym i naukowym.

Pierwsza edycja programu cieszyła się 
dużym zainteresowaniem wśród uczniów 
katowickich szkół – zgłoszonych zostało 

ponad 60 kandydatów, spośród których ko-
misja złożona z pracowników naukowych 
Uniwersytetu Śląskiego wybrała 30 najzdol-
niejszych uczniów mogących podjąć pracę 
pod okiem tutorów.

– To unikatowa inicjatywa, realizo-
wana w porozumieniu z miastem. Po-
myśleliśmy, że trzeba zbudować ofertę 
programową dla najlepszych, wybitnych, 
wyróżniających się uczniów; także tych, 
którzy mogą szukać dróg swojego roz-
woju w całej Polsce, a nawet na świecie. 
Chcemy sprawić, aby podczas namysłu 
nad swoją przyszłością edukacyjną po-
myśleli o Śląsku jako o miejscu, gdzie 
mogliby kształcić się, mieszkać i praco-
wać – mówił o pierwszej edycji programu 
prorektor ds. kształcenia i studentów 
Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ry-
szard Koziołek.

Do programu mogą przystąpić kandydaci, 
którzy w dniu rozpoczęcia programu będą 
uczniami VIII klasy szkoły podstawowej lub 
uczniami szkoły ponadpodstawowej, z wyłą-
czeniem klas maturalnych.

Rekrutacja potrwa do 24 czerwca 2019 
roku. Więcej informacji oraz formularz zgło-
szeniowy dostępne są na stronie internetowej 
programu – www.uniwersytetnajlepszych.
us.edu.pl  

(RED)
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Zaawansowanie prac:
a)  Zakończono przebudowę sieci kolidujących z pro-

jektowanym budynkiem parkingu wielopoziomo-
wego oraz murem oporowym;

b)  Wykonano prace zasadnicze związane z budową 
muru oporowego od strony ulicy Kościuszki;

c)  Wykonano wzmocnienie podłoża pod budynek 
parkingu wielopoziomowego;

d)  trwa wznoszenie konstrukcji żelbetowej par-
kingu wielopoziomowego;

e)  trwają roboty ziemne wiaty peronowej oraz punktu 
obsługi podróżnych;

f)  przebudowywana jest kanalizacja sanitarna 
Dn600 w rejonie wiaty peronowej;

g)  wykonywane jest wzmocnienie rękawami istnieją-
cych rurociągów kanalizacji deszczowej Dn1400;

Zaawansowanie prac:
W Budynku Obsługi Podróżnych:
l  trwają roboty wykończeniowe-płytkowa-
nie ścian i posadzek oraz montaż sufi-
tów podwieszanych;

Wiata:
l  zakończono wykonywanie konstrukcji stalo-
wej wiaty przystankowej;

l  rozpoczęto montaż paneli dachowych;

Droga:
l  trwa przebudowa ulicy Goeppert-Mayer w kie-
runku ulicy Gliwickiej;

l  w ciągu najbliższych 2 tygodni zostanie uło-
żona nawierzchnia asfaltowa;

Zaawansowanie prac:
a) trwa wznoszenie konstrukcji wiaty peronowej;
b) fundamentowanie budynku obsługi podróżnych (BOP);
c) roboty drogowe:

l  wykonywanie konstrukcji nawierzchni drogi łącz-
nicy ulic 1 Maja i Krakowskiej, pasa włączania od 
ul. Krakowskiej, miejsc parkingowych i tzw. za-
wrotki dla autobusów, drogi przy murze oporowym 
wzdłuż ul. Bagiennej;

l wykonano nawierzchnię asfaltową (do warstwy wią-
żącej) na parkingu park&ride oraz w ul. Krakowskiej;
l rozpoczęto roboty ziemne na ciągu pieszo-rowero-
wym wzdłuż ul. Krakowskiej;
l roboty rozbiórkowe wyłączonego z ruchu pasa  
ul. Bagiennej;

d) roboty torowe:
l  wykonano torowisko klasyczne torów dochodzących 
do wiaty peronowej, zamontowano rozjazdy wraz z 
wykonaniem konstrukcji i wylaniem płyty betonowej;

l  wykonano torowiska na podlewie ciągłym pomię-
dzy rozjazdami;

l fundamentowanie słupów trakcyjnych;
e) sieci uzbrojenia podziemnego:

l  wykonana została kanalizacja deszczowa w za-
chodniej części parkingu park&ride, w rejonie pętli 
tramwajowej oraz pod wiatą peronową, w rejonie 
ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Krakowskiej, 
kolektor kanalizacyjny wraz z separatorem obsługu-
jący parking park&rideod ul. Krakowskiej;

l wykonano budowę sieci oświetlenia ulicznego;

Inwestycja: Centrum przesiadkowe „Zawodzie”
Lokalizacja: Zawodzie, pętla tramwajowa ul. Łączna, 1 Maja
Rozpoczęcie prac terenowych: styczeń 2018 r.
Termin ukończenia: maj 2020  r.
Koszt zgodnie z podpisaną Umową o dofinansowanie: 80,12 mln zł (53,81 mln zł 
dofinansowania zewnętrznego)

Centra przesiadkowe – postępy w pracach
Pierwsze centrum przesiadkowe 
zostało pod koniec zeszłego roku 
otwarte w Ligocie. Aktualnie trwa 
budowa trzech kolejnych centrów 
przesiadkowych. Ich powstanie 
przyczyni się do ograniczenia ru-
chu samochodowego czy też ogra-
niczenia emisji spalin i hałasu. Idea 
centrów przesiadkowych opiera 

się na możliwości szybkiej prze-
siadki z jednego środka transpor-
tu na inne. W praktyce oznacza to 
na przykład przesiadkę z samochodu 
na tramwaj czy z roweru miejskiego 
na autobus lub pociąg. Takie rozwią-
zanie niesie ze sobą wiele korzyści 
dla mieszkańców miasta. – Ogra-
niczenie ruchu samochodowego 

przyczynia się nie tylko do niższej 
emisji spalin, ale także do zmniej-
szenia hałasu. Dodatkową korzy-
ścią dla mieszkańców jest zwięk-
szona częstotliwości kursowania 
autobusów i tramwajów. Przykła-
dowo nowo powstałe centrum prze-
siadkowe na Ligocie obsługują dwie 
dodatkowe linie autobusowe – mówi 

Marcin Krupa, prezydent Katowic. 
Takie rozwiązania pozwalają szyb-
ciej i wygodniej dotrzeć do określo-
nego przez nas celu – domu, pracy 
czy szkoły. Łączny koszt budowy 
czterech centrów przesiadkowych 
wynosi ponad 200 mln zł, z czego 
aż 170 mln zł to pozyskane dofinan-
sowanie zewnętrzne.

Inwestycja: Centrum przesiadkowe „Brynów” 
Lokalizacja: Brynów, okolice pętli tramwajowej u zbiegu ulic Jankego, Rzepakowej, 
Kłodnickiej i Kościuszki.  Rozpoczęcie prac terenowych: styczeń 2018 r. 
Termin ukończenia: kwiecień 2020 r. 
Koszt zgodnie z podpisaną Umową o dofinansowanie: 84,28 mln zł (57,21 mln zł 
dofinansowania zewnętrznego)

Inwestycja: Centrum przesiadkowe „Sądowa”
Lokalizacja: przy ul. Sądowej i ul. Goeppert-Mayer, Śródmieście
Rozpoczęcie prac terenowych: marzec 2018 
Termin ukończenia: grudzień 2019 r.
Koszt zgodnie z podpisaną Umową o dofinansowanie: 59 mln zł  
(34 639 637 zł dofinansowania zewnętrznego)
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE
Hotel Silesia  
przechodzi do historii
Pod koniec kwietnia rozpoczęły się pierwsze 
prace rozbiórkowe pustego budynku, w którym 
przez 35 lat działał hotel Silesia. Jego miejsce 
zajmie nowoczesny kompleks biurowo-hote-
lowy międzynarodowego inwestora.

Gmach powstał w 1971 r. Przez kilka 
dekad Silesia była jednym z najlepszych ka-
towickich obiektów noclegowych, jednak 
od dłuższego czasu nieruchomość stała pu-
sta, a jej stan z każdym rokiem się pogar-
szał. W październiku ub. roku firma Vastint 
Poland zdecydowała o zakupie nieruchomo-
ści. Postawi w tym miejscu trzy budowle. 
Wcześniej hotel zostanie rozebrany. 

– Zależy nam, aby prace rozbiórkowe 
przebiegły sprawnie. Jesteśmy przekonani, 
że firma, której przekazaliśmy już plac bu-
dowy, doskonale sobie poradzi z wykonaniem 
zlecenia. Po uporządkowaniu terenu rozpocz-
niemy przygotowania do realizacji nowej 
zabudowy: dwóch nowoczesnych 13-piętro-
wych biurowców oraz hotelu na 144 pokoi 
– mówi Rafał Kociatkiewicz, menedżer ds. 
projektu w firmie Vastint Poland.

Nowa przestrzeń hotelowa i biurowa 
będzie oznaczała powstanie nowych miejsc 
pracy dla mieszkańców regionu. Inwesty-
cja ma nosić nazwę Nova Silesia. Projekt 
powstał w warszawskiej pracowni APA 
Wojciechowski. – Planowane funkcje, czyli 
hotel o powierzchni około 5 tys. m² oraz 
dwa budynki biurowe o powierzchni 30 tys. 
m², wzbogacą ofertę ścisłego centrum Ka-
towic i sprawią, że już teraz atrakcyjna dla 
najemców aglomeracja katowicka stanie się 
bardziej konkurencyjna na tle innych miast 
regionalnych – powiedział Roger Anders-
son, dyrektor zarządzający Vastint Poland. 
– Co ważniejsze, miasto należy obecnie do 
grona najchętniej wybieranych lokalizacji 
przez firmy z sektora nowoczesnych usług 
dla biznesu. To ogromny potencjał, z którym 
wiążemy spore nadzieje na dalszy, stabilny 
rozwój działalności firmy na rynkach poza 
Warszawą – dodaje Roger Andersson. 

Niewykluczone, że realizacja nowej za-
budowy ruszy jeszcze w tym roku. Tym-
czasem zasadnicze prace wyburzeniowe 
potrwają 5 miesięcy, do września. Firma, 
która wykonuje roboty rozbiórkowe, roz-
poczęła już usuwanie elementów z wnętrza 
obiektu, następnie przejdzie do stopnio-
wego demontażu konstrukcji poszczegól-
nych kondygnacji. Wykonawca zapewnia, 
że choć budynek usytuowany jest w samym 
centrum miasta, to w taki sposób zaplano-
wał prace, by zminimalizować uciążliwości 
związane z rozbiórką i wywozem sporych 
ilości gruzu. – Ponadto, hotel został wybu-
dowany na początku lat 70. ubiegłego wieku 
przy zastosowaniu materiałów, które obec-
nie uznawane są częściowo za szkodliwe. Je-
steśmy zmuszeni wdrożyć specjalne środki 
ochrony i procedury pracy w trakcie usu-
wania tych materiałów – podaje Anna Le-
wicka, kierownik budowy w spółce Tree 
Capital, która realizuje zadanie. Wykonawca 
informuje również, że będzie chciał odzy-
skać jak najwięcej surowców, które podda 

recyklingowi. Zgodnie z prośbą firmy Va-
stint zdemontowany zostanie także neon 
hotelu Silesia – będzie on przekazany mia-
stu, by w przyszłości mógł zostać wykorzy-
stany w przestrzeni publicznej Katowic.

Nova Silesia będzie pierwszym projek-
tem Vastint Poland w Katowicach i stanowi 
element strategii ekspansji na terenie Polski, 
gdzie spółka działa od 1992 r., inwestując 
głównie w biurowce i hotele. Firma działa 
także m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii, 
Belgii, Rumunii oraz na Łotwie i Litwie. 

Katowice wygrywają walkę 
o najemców z sektora usług 
dla biznesu
Katowice, obok Krakowa i Wrocławia, to 
na południu Polski główna destynacja dla 
najemców sektora usług dla biznesu, wy-
nika z raportu agencji doradczej CBRE. Za-
letą stolicy województwa jest m.in. bliskość 
sąsiednich miast tworzących Górnośląsko-
-Zagłębiowską Metropolię.

CBRE to jedna z największych globalnych 
firm doradczych działająca w sektorze nieru-
chomości komercyjnych. Agencja zatrudnia 
ponad 70 tys. osób w 400 biurach na całym 
świecie. Swoim doświadczeniem dzieli się 
również w Polsce. Jeden z najnowszych ra-
portów poświęciła regionalnym rynkom 
biurowym. Wskazuje w nim, że Katowice, 
wraz z Krakowem i Wrocławiem, wygry-
wają walkę o najemców z innymi ośrod-
kami w kraju.

CBRE podaje, że z punktu widzenia pra-
codawców, m.in. z sektora nowoczesnych 
usług biznesowych, Katowice to bardzo 
atrakcyjny rynek pracy. – Mała odległość od 
Krakowa i Wrocławia, potencjał aglomera-
cyjny Śląska oraz świetnie rozwinięta in-
frastruktura czynią Katowice dynamicznie 
rozwijającym się i nowoczesnym centrum 
biznesowym. To, co wyróżnia wszystkie trzy 
miasta, to silna kultura akademicka, mocny 
nacisk na rozwój infrastruktury oraz coraz 
większa liczba stref zielonych w centralnych 

punktach – wymienia Kamil Tyszkiewicz, dy-
rektor w Dziale Reprezentacji Najemcy CBRE.

Patrząc na liczbę inwestycji realizowa-
nych i zapowiadanych w mieście, widać wy-
raźnie, że cały czas pozostaje ono wyjątkowo 
interesujące dla inwestorów. Katowicki ry-
nek biurowy dysponuje obecnie 519 tys. m² 
nowoczesnej przestrzeni biurowej, a kolejne 
blisko 80 tys. m² jest w budowie. Nowa po-
wierzchnia dla firm przekłada się na nowe 
miejsca pracy w przestrzeniach klasy A, co-
raz bardziej ekologicznych i naszpikowanych 
technologiami, ale również umożliwia miastu 
uzyskanie dodatkowych wpływów z podat-
ków od nieruchomości. Zyski te magistrat 
może przeznaczyć chociażby na inwestycje 
– rozbudowę infrastruktury drogowej, trans-
port publiczny czy podnoszenie standardu 
placów i skwerów.

Eksperci CBRE przewidują jednocześnie, 
że w mieście będzie rosło zapotrzebowanie 
na powierzchnie biurowe klasy premium. 
To zazwyczaj budynki w centrum mia-
sta z odpowiednią infrastrukturą i ofertą 
usług, nowoczesnymi udogodnieniami 
dla najemców, którzy w dużej mierze 
dzięki tego typu obiektom mogą przycią-
gnąć i zatrzymać najlepszych pracowników 
danej branży. Przykładem biur premium jest 
.KTW I przy Spodku. Z kolei konieczność 
realizacji biurowców w ścisłym centrum 
stwarza możliwość tworzenia nowej tkanki 
miejskiej, odpowiadającej światowym stan-
dardom i przeznaczania pod zabudowę nie-
użytkowanych przestrzeni i opuszczonych 
obiektów. Tak ma się stać m.in. w przypadku 
nieczynnego od lat hotelu Silesia. 

Z zapełnieniem budowanych obiek-
tów nie powinno być problemu, bo jak oce-
nia CBRE, katowicki rynek biurowy cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem ze 
strony międzynarodowych firm i najem-
ców, w tym sektora nowoczesnych usług 
biznesowych. Zachętą dla wynajmujących 
są biura o relatywnie niskich stawkach 
czynszu w porównaniu z innymi mia-
stami w Polsce. Dodatkowo, aglomeracja 

katowicka ma do zaoferowania dużą liczbę 
studentów, absolwentów, jak i pracowni-
ków z doświadczeniem.

Nowoczesne biurowce to współcze-
sny i nieodzowny element rozwoju Katowic, 
ale także bezpośrednia korzyść dla mieszkań-
ców. Ich realizacja daje zatrudnienie na etapie 
budowy oraz tworzy środowisko dla ekspan-
sji inwestorów oferujących dobrze płatne 
miejsca pracy. Pod kątem wizualnym budowle 
te niejednokrotnie stają się nowymi symbo-
lami miasta, wzbogacają pejzaż, jednocześnie 
umożliwiając wykorzystanie nieużytkowa-
nych nieruchomości. I co nie mniej ważne, 
zapewniają dodatkowe wpływy do budżetu, 
które urząd może wydatkować na inwestycje.

Capgemini  
zwiększa zatrudnienie 
Międzynarodowa firma Capgemini rozwija 
działalność w Katowicach. Największy w mie-
ście pracodawca z sektora nowoczesnych usług 
biznesowych zatrudni przynajmniej kilkadzie-
siąt nowych pracowników do końca tego roku. 
Spółka już kilka lat temu dawała pracę ponad 
1,5 tys. osób, a liczba ta niebawem może zbli-
żyć się do 2 tys. Capgemini rozwija w stolicy 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dwie 
jednostki – Business Services, zajmującą się ob-
sługą procesów biznesowych oraz CloudInfra-
structure Services, która działa w obszarze IT. 
Spółka poszukuje zarówno doświadczonych 
pracowników, jak i osób dopiero wchodzących 
na rynek pracy. Wraz z rosnącą liczbą zatrud-
nionych rośnie zapotrzebowanie Capgemini 
na nowoczesne przestrzenie biurowe. Dlatego 
firma otworzyła w Katowicach biuro w trzeciej 
lokalizacji. Po oddziałach w Silesia Business 
Park przy ul. Chorzowskiej 150 i Atrium przy 
ul. Granicznej 54 teraz kolejny zespół działa 
również w budynku Brema przy ul. Roździeń-
skiej 188h. Spółka wynajęła w biurowcu dwie 
kondygnacje o łącznej powierzchni 2,2 tys. m². 

Katowice będą mieć 
Pierwszą Dzielnicę
Firma TDJ Estate rozpoczęła realizację in-
westycji mieszkaniowej przy Strefie Kultury. 
Osiedle otrzymało nazwę „Pierwsza Dziel-
nica”. Projekt przy ul. Góreckiego ma nawią-
zywać nazwą do historii Katowic, których to 
zalążkiem był obszar pomiędzy dawną Kuź-
nicą Bogucką i Hutą Fanny, w rejonie którego 
powstaną budynki. W pierwszym etapie in-
westycji zaplanowano trzy 12-kondygnacyjne 
bloki. Łącznie znajdzie się w nich 265 miesz-
kań. Obiekty pierwszego etapu zostaną po-
łączone parterem usługowym z 13 lokalami. 
Dwukondygnacyjny parking podziemny za-
pewni miejsca dla 296 samochodów. Ponadto 
do wyłącznej dyspozycji przyszłych miesz-
kańców będą trzy lokale wspólne: pralnia, 
bawialnia i strefa coworkingowa. Za projekt 
architektoniczny Pierwszej Dzielnicy odpo-
wiada pracownia MedusaGroup. Generalnym 
wykonawcą pierwszego etapu osiedla została 
Chemobudowa-Kraków. Prace budowlane 
ruszyły na początku maja, ich zakończenie 
przewidziano na trzeci kwartał 2021 r.  (ZIT)

Wizualizacja Nova Silesia
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KATOOBYWATEL

Mieszkańcy sprzątają dzielnice  

i wieszają tabliczki:  

„Prosimy nie śmiecić!”

Śmieci zniknęły już z terenów zie-
lonych w Załężu, Giszowcu, Koszut-
ce i na os. Witosa. Jako ostatni posprzą-
tany zostanie Las Panewnicki. SprzątaMy 
Dzielnice to akcja społeczna organizo-
wana cyklicznie przez Stowarzyszenie 
Wolnej Herbaty i Urząd Miasta w Kato-
wicach, w ramach projektu KATOoby-
watel. W tegorocznej edycji mieszkańcy 
najpierw zgłaszali tereny, które chcieliby 
posprzątać, a następnie w internetowym 
głosowaniu z 25 miejsc wybrali finało-
wą piątkę. Wielkie sprzątanie ruszyło 27 
kwietnia i zakończy się 1 czerwca. 
Na pierwszy ogień poszły Załęże (teren nie-
czynnych torów kolejowych za ulicą Naruto-
wicza) i Giszowiec, gdzie las przy ul. Adama 
sprzątała rekordowa jak dotąd liczba uczest-
ników – ponad 130 osób. Kolejne akcje od-
były się również w dzielnicy Koszutka, gdzie 
mieszkańcy sprzątali tereny zielone wzdłuż 
byłego nasypu kolejowego, między ulicami 
Stęślickiego a Słoneczną oraz na os. Witosa 
– na terenach zielonych pomiędzy ulicami 
Kossutha, Pukowca i Kolońską. Na Ko-
szutce padł rekord ilości zebranych śmieci, 
które zmieściły się w 262 workach, w pięciu 

kontenerach i obok nich. Mieszkańcy zebrali 
m.in. 9 zderzaków, 50 opon, 4 kanapy, 3 obu-
dowy telewizora i 12 wiader po farbach. 

– SprzątaMy Dzielnice to przede wszystkim 
projekt edukacyjny. Jego celem jest zwrócenie 
uwagi na problem, jakim są śmieci w miejscach 
publicznych, w tym na terenach zielonych. 
Żadne działania nie odniosą długotrwałego 
skutku, jeśli sami nie przestaniemy śmie-
cić – mówi Wioleta Niziołek – Żądło, koor-
dynator Projektów Społecznych w Urzędzie 
Miasta w Katowicach. - Dzięki akcji część ak-
tywnych i świadomych mieszkańców Kato-
wic pokazuje, że się na to nie zgadza. A dzięki 

nagłośnieniu problemu, informacja dotrze może 
do tych mniej świadomych – dodaje. 

Na ostatnie sprzątanie w tym sezonie 
zapraszamy do Lasu Panewnickiego. Za-
sady są proste. Wszyscy chętni spotykają 
się w sobotę, 1 czerwca, o godz. 10, przy ul. 
Szojdy 54. Jak zawsze uczestnicy dostaną 
rękawice i worki do selektywnej zbiórki 
odpadów od Wydziału Kształtowania Śro-
dowiska UM w Katowicach. Na miejscu 
będą toi – toie z umywalkami i kontenery, 
które po akcji zostaną wywiezione przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej. Akcję koordynuje Stowarzysze-
nie Wolnej Herbaty, które na zakończenie 
zaprasza wszystkich na grilla, z potrawami 
mięsnymi i wegańskimi. Jak zawsze nie 
zabraknie wody do picia, a konkretnie ka-
towickiej kranówki, serwowanej przez 
Katowickie Wodociągi, a także herbaty, 
owoców i ciastek. Ze sobą warto zabrać na-
czynia wielorazowego użytku, w tym kubek 
czy sztućce.   (RED)

Więcej informacji znajdziecie na:  
katoobywatel.katowice.eu i www.fb.com/

wolnaherbata

KATOOBYWATEL

Drzewa  

na  

zamówienie 

mieszkańców

Klon jawor przy ulicy Mruczka w Murc-
kach to jedno z kilkudziesięciu drzew, 
które Zakład Zieleni Miejskiej posa-
dził w ramach działania aplikacji wCOP 
drzewo. O drzewo wnioskowała pani Mo-
nika, a w jego zasadzeniu pomagała jej 
córka Zosia, razem z dziećmi z klasy IB 
ze SP 48 i wychowawczynią. Miejsce zo-
stało wcześniej specjalnie przygotowane 
przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów, po-
nieważ pod ziemią kryła się dawna infra-
struktura. Jawor należy do największych 
przedstawicieli swojego gatunku.
Miasto uruchomiło aplikację wCOP 
drzewo w połowie września 2018 roku. Apli-
kacja umożliwia mieszkańcom wskazywanie 
miejsc dla nowych drzew w mieście. W pierw-
szej edycji wpłynęły 433 zgłoszenia, z których 
42 proc. zyskało akceptację po weryfika-
cji w wydziałach Urzędu Miasta i jednost-
kach miejskich. W efekcie Zakład Zieleni 
Miejskiej posadzi  Katowicach w sumie po-
nad 600 drzew m.in. jabłonie, wiśnie, klony, 
głogi, brzozy, sosny, dęby, lipy, jesiony, topole, 
świerki, buki czy jarząby.  Do końca maja po-
trwa druga tura naboru wniosków. W jednym 
zgłoszeniu można wnioskować o maksymal-
nie pięć drzew w danej lokalizacji. Więcej: 
wcopdrzewo.katowice.eu.  (RED)

Pani Elżbieta już kolejny rok jest na każdej akcji sprzątania, organizowanej w ramach SprzątaMy Dzielnice 

FO
T.

 K
. B

LA
CH

NI
CK

I

Żadne działania
 nie odniosą 
długotrwałego
skutku, jeśli sami 
nie przestaniemy
 śmiecić

FO
T.

 S
. R

YB
OK



13www.katowice.eu MIASTO

REWITALIZACJA

Nowy skwer na Koszutce

Warto było uzbroić się w cierpliwość, 
bo efekt rozpoczętych w listopadzie ze-
szłego roku, a właśnie zakończonych 
prac rewitalizacyjnych na skwerze przy 
ul. Iłłakowiczówny 8-20, Słonimskiego 
1-11 w Katowicach jest  zdaniem wielu 
osób zachwycający. 
Dawny wygląd tego zapuszczonego miejsca 
poszedł w zapomnienie, a mieszkańcy mogą 
dziś spacerować po nowych alejkach, ciesząc 
oko mnogością nasadzeń wielu szlachetnych 
odmian roślin, w tym nowych kwiatów, krze-
wów i drzew (cis pospolity „Fastigiata”, lilak 
Meyera „Palibin”, dereń biały „Aurea”, dereń 
biały „Sibirca”, berberys thunberga „Green Car-
pet”, berberys thunberga „Red Jewel”, berberys 
thunberga „Golden Drem”, berberys thunberga 
„Orange Drem”, tawuła brzozolistna „Tor”, ta-
wuła japońska „Goldflame”, hortensja bukie-
towa „Limelight”, tawuła szara „Grefsheim, 
przywrotnik ostroklapowy, rozchodnik „Ma-
trona”, klon polny „Elsrijk”, magnolia „Genie”, 
magnolia „Nigra”, buk pospolity „Dawyck”) 
oraz pnączy kokornaku wielkolisnego na pod-
porach z siatki.

Wypoczynek zapewnią nowe ławki, a o komfort  
wieczornego spaceru zadba ekologiczne 

oświetlenie 7 lamp solarnych stojących i 16 so-
larnych lamp nawierzchniowych.

Pracownicy Komunalnego Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Katowi-
cach, którzy odpowiadali za inwestycję, 
zadbali o to, by skwer był w pełni dostępny 
dla osób niepełnosprawnych i starszych 

poprzez montaż poręczy, kostek ostrze-
gawczych przy schodach i wyjściach 
na jezdnię, zrównanie poziomu ciągów 
pieszych z poziomem drogi i wykonanie 
krawężników najazdowych od strony ul. 
Iłłakowiczówny, kolorystyczne oznako-
wanie granicznych stopni na schodach 

dla osób niedowidzących, montaż ła-
wek z podłokietnikami.

Na sukces tego projektu ciężko zapraco-
wały następujące osoby z Działu Eksploatacji 
KZGM: Beata Ścieślicka, Józef Najder, Piotr 
Glapa, Grzegorz Kot, a także Sławomir Kępiń-
ski z Działu Technicznego KZGM.  (KZGM)

ZIELEŃ W MIEŚCIE

Siejemy łąki kwietne w Katowicach

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach 
posieje w tym roku ok. 20 tys. m. kw. łąk 
kwietnych. Pierwsza powstała przy ul. So-
kolskiej. Łąki nie tylko poprawiają estety-
kę miasta, ale także wzbogacają miejski 
ekosystem, oczyszczają powietrze i gle-
bę z zanieczyszczeń, kumulują wilgoć, 
dają schronienie pszczołom i innym za-
pylaczom. Istotnym walorem łąk w mie-
ście jest też brak potrzeby nawadnia-
nia i regularnego koszenia, co przekłada 
się na oszczędności finansowe i korzyści 
ekologiczne. Łąki mogą stać się m.in. ele-
mentem adaptacji miast do zmian klimatu. 
Dlatego rok temu Urząd Miasta we współ-
pracy m.in. z „Fundacją Łąka” posiał Łąkę 
Centralną przy Rynku, między ulicami 
Skargi i Wincklera. Do udziału w wydarze-
niu zostali zaproszeni również mieszkańcy. 
– Założyliśmy od razu, że będzie to projekt 
długofalowy, służący włączeniu katowi-
czan w działania związane z zakładaniem 

miejskich łąk kwietnych. Przyzwyczailiśmy 
się do trawników, tymczasem łąki mają po-
zytywny wpływ na ekosystem miasta – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

W tym roku Zakład Zieleni Miejskiej wy-
sieje 20 tys. m kw. łąk w kilku lokalizacjach: 

pierwsza powstała na placu Przyjaciół z Misz-
kolca przy ul. Sokolskiej w Śródmieściu. Ko-
lejne łąki powstaną przy stawie Maroko (ul. 
Piastów) na osiedlu Tysiąclecia, na rondzie 
Zenktelera przy ul. Granicznej na os. Pade-
rewskiego i terenie w okolicy Banku PKO 

przy ul. Chorzowskiej. W Giszowcu łąka 
zostanie posiana przy ul. Batalionów Chłop-
skich, między szkołą a kościołem. Będzie też 
łąka na skarpie przy ul. Kościuszki, w po-
bliżu ulicy Kłodnickiej. Jakich kwiatów mo-
żemy się spodziewać na katowickich łąkach? 
To m.in: komosy, rumiany, chabry, maki, 
rozchodniki, rojniki, goździki, koniczyna 
biała i czerwona, pięciorniki czy kąkole. 

Łąka Centra lna ma się do-
brze. W poprzednim roku pomimo 
dużej suszy zakwitły na niej kwiaty jed-
noroczne, a rośliny wieloletnie zawiązały 
rozety liściowe i wykształciły mocne sys-
temy korzeniowe. Dzięki temu już na ko-
niec kwietnia są dobrze rozwinięte i szykują 
się do wytworzenia kwiatów. Wśród wielu 
atrakcyjnych dla owadów i bardzo pięknych 
gatunków, które niebawem zakwitną, są 
m.in. żmijowiec zwyczajny, szałwia łąkowa, 
koniczyna czerwona, krwiściąg mniejszy, 
chaber łąkowy czy ślaz dziki.  (RED)
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MACIEJ SZCZAWIŃSKI WSPOMINA ALEKSANDRA FRANTĘ

Pasja i misja, „Gwiazdy” i „Kukurydze”…

W maju, krótko po swoich 94. urodzinach, 
odszedł jeden z najwybitniejszych pol-
skich architektów, człowiek, którego śmia-
łe wizje i nieustanna pasja łamania za-
stanych schematów odcisnęły niezatarty 
ślad w krajobrazie powojennych Katowic. 
Urodzony w Krakowie, absolwent tamtej-
szej politechniki, wybrał Śląsk jako prze-
strzeń realizacji swoich dążeń i koncepcji. 
Marzeń o tym, jak powinien wyglądać współ-
czesny i nowoczesny organizm wielkiego miasta. 
Aleksander Franta prócz oczywistego geniu-
szu i powołania do wykonywania zawodu ar-
chitekta miał także, potrzebne w życiu nawet 
najlepszych, szczęście… Jako młody człowiek 
spotkał na swojej drodze niezwykłych przyjaciół 
– rówieśników. Osobowości tak nieprzeciętne 
jak Jerzy Gottfried i Henryk Buszko, z któ-
rymi w katowickim „Miastoprojekcie” stworzył 
zespół o nieprawdopodobnej „sile rażenia” odwagą 
wizji, śmiałością rozwiązań, brakiem szablonów. 

Ich idea przebijała wszelkie ideolo-
giczne skorupy, a Katowice, podobnie jak 

wiele innych miejsc na Śląsku, dawały 
świetne pole do popisu „Trzem Muszkiete-
rom” z Miastoprojektu. Konieczna tu była 
śmiała, uwzględniająca potężne społeczne 
potrzeby modernizacja, a Jerzy Ziętek nie 
ukrywał, że gotów jest zrobić naprawdę 
dużo, by nic nie zakłóciło ambitnych zamie-
rzeń. O skali dokonań Aleksandra Franty 
(wraz z H. Buszką zaczęli rychło tworzyć au-
torski supertandem!) świadczą dziś już iko-
niczne miejsca Katowic: całe os. Tysiąclecia, 
„Kukurydze”, osiedle W. Roździeńskiego 
„Gwiazdy”… Dla całych pokoleń katowiczan 
to naturalna i niejako oczywista sceneria ich 
życia. Tło codzienności i chwil najbardziej 
istotnych, podniosłych, niezapomnianych. 

Trudno w tym miejscu nie zacytować 
przywoływanych teraz szczególnie często 
słów Aleksandra Franty: „Architektura to 
przysposabianie przestrzeni do potrzeb życio-
wych człowieka”. Lakoniczne. Treściwe. Wy-
mowne. Tak celne, że słysząc po raz pierwszy, 
uznać możemy tę frazę za oczywistość. Sens 

głębszy myśli Wybitnego Architekta wy-
świetla się jednak natychmiast, gdy dostrze-
żemy potężne (nie bójmy się wielkich słów) 
etyczne i humanistyczne jej przesłanie. Tak, 
Aleksander Franta należał do pokolenia, dla 
którego ideały brane dziś na wszelki wy-
padek w cudzysłów były swoistym „ruszto-
waniem” zarówno codziennego życia i prac, 
jak i najbardziej śmiałych marzeń.

Bliscy i przyjaciele, mówiąc o nim, czę-
sto przywołują określenia takie jak „pasja”, 
„misja”, „wysokie standardy”. Konkretnym 
owocem owych cnót i talentów jest w tym 
przypadku dzieło imponujące, rezultat po-
wszechnie sprawdzalny. Wraz z H. Buszką: 
470 (!) zrealizowanych obiektów, dziesiątki 
prestiżowych nagród, setki publikacji…

Prezydent Marcin Krupa podczas mszy 
żałobnej w intencji Aleksandra Franty 
podkreślał, że „był wspaniałym człowie-
kiem, o którego wyjątkowości świadczy nie 
tylko wspaniały życiorys, ale przede wszyst-
kim postawa prezentowana w codziennym 

życiu. Był przecież jeszcze przedstawicie-
lem przedwojennego stylu, który cechowała 
niebywała kultura osobista, elegancja, jak 
również erudycja, dalece wykraczająca poza 
sprawy zawodowe”.

666
1 maja br. skończyła się pewna epoka. 

Po Henryku Buszce (+2015) i Jerzym Gott-
friedzie (+2017) odszedł Aleksander Franta. 
Ostatni z trójki wybitnych polskich i kato-
wickich architektów współtworzących po-
wojenną przestrzeń Katowic.  

(MACIEJ SZCZAWIŃSKI).

Z PROFESOREM JANEM MIODKIEM ROZMAWIA MACIEJ SZCZAWIŃSKI

I jesteśmy w domu!

Maciej Szczawiński: Czy zgodzi się Pan  
z tezą, że żyjemy w czasach „awarii języka”? 
Jeśli tak, to czy da się to jeszcze jakoś 
naprawić, czy też sprawa jest poważniejsza?
Prof. Jan Miodek –Ja zawsze jestem „anty-
-Kasandrą”. Tym, którzy wieszczą, że za pięć 
dziesięć lat nie będzie już polszczyzny, wszędzie 
królować będzie angielski i myślowe skróty na-
wiązujące do korespondencji mailowej, mówię: 
spokojnie. Tak źle nie będzie. Natomiast jest 
faktem, że wspomniana przez pana „awaria” 
ma rzeczywiście miejsce. Tyle że „na łączach” 
między naszym codziennym językiem a niekon-
trolowaną emocją. Za mojego dość już długiego 
życia takiego stopnia wzajemnej agresji w ko-
munikacji Polaków jeszcze nie przeżywałem. 
Podobnie jak całkowicie odmiennego rozumie-
nia tych samych słów, co ma już bardzo poważne 
konsekwencje społeczne. Warunkiem usunięcia 
zakłóceń jest oczywiście zakopanie możliwie 
szybko i głęboko tego topora niezgody, który 
nad nami wisi… Generalnie jestem jednak opty-
mistą. Lubię też przywoływać zdanie Melchiora 
Wańkowicza, chociaż przez całe życie odnosi-
łem je do zjawisk stricte gramatycznych: język 
jest jak rzeka, wchłania rozmaite nieczystości, 
by u ujścia być już substancją prawie klarowną… 
No mam nadzieję, że jeszcze tego dożyję mimo 
swoich 73 lat, że to wszystko się jakoś w końcu 
wyjaśni, przejaśni, uspokoi. Ale z drugiej strony 
markotno mi. Jakby nie dość było problemów, to 
jeszcze mój ukochany „Ruch” wylądował w „A” 
klasie… Groza! Oczywiście żartuję, ale kibi-
cem byłem i jestem zagorzałym. Ja przecież 
tylko o „fusbalu” gadam od dzieciństwa….
Wątki ważne jednak nadal Pan porusza,  
bo ów „fusbal” to i emocje, i Śląsk, i dom…

Proszę pana, moje wnuki wrocławskie, 
tak jak kiedyś ja, chodzą dziś na klopsztangę, 
wiedzą co to jest gelender, hasiok, befyj, 
gruba… W ogóle znają mnóstwo śląskich słów. 
To dla mnie niezwykle istotne. Na pewno 
po trzecim roku studiów polonistycznych nie 
wybrałbym specjalności językoznawczej, gdy-
bym nie ta podwójna kompetencja. Wzrasta-
łem w środowisku inteligenckim. Mama nie 
była Ślązaczką, więc mówiło się polszczyzną 
literacką, natomiast po przekroczeniu progu 
rodzinnego domu aż do matury posługiwa-
łem się prawie wyłącznie gwarą, oczywi-
ście w nieoficjalnych kontaktach językowych. 
Ona mnie ukształtowała. Ona jest moim bo-
gactwem, nie tylko stylistycznym. Kiedy jest 
mi dobrze, a Bogu dzięki jeszcze takie chwile 

przeżywam, kiedy na duszy lekko i przyjem-
nie, natychmiast przechodzę na gwarę. Tro-
chę podświadomie. Niewiele w niej trzeba, 
wystarczy pochylenie jakichś samogłosek, 
„dej” mi to, a nie „daj”, „zostow” a nie „zostaw”, 
pójście na „hasiok”, zaproszenie wnuków 
na „klopsztangę”… I jesteśmy w domu.
Podziwiam zawsze Pański emocjonalny 
stosunek do zjawisk językowych. Nie chłód, 
nie „szkiełko i oko”, ale pasja, żarliwość, 
werwa.

Zawsze taki byłem. Chociaż imperatywy 
naukowe skłaniają raczej do zachowań bez-
namiętnych, jak u zimnokrwistego botanika, 
który roślinkę bada, a nie obchodzi go, czy 
ona śmierdzi czy pięknie pachnie. Ma ją tylko 
bezstronnie i obiektywnie opisać. Otóż ja tak 
po prostu nie umiem. I nie chcę. Tym bardziej, 
że język to żywy organizm, wrażliwe lustro, 
odbija wszystko, co dzieje się z naszym świa-
tem i z nami, z czego zdajemy sobie sprawę i co 
podświadome. No i dlatego właśnie jest tak fa-
scynujący. Ale mówiliśmy o piłce… Taka sytu-
acja: kopię w piłkę z moim wnuczkiem, wtedy 
miał może cztery lata. Upiera się, że nie puścił 
żadnej bramki, że ciągle cztery zero dla niego. 
Ja się trochę z nim przekomarzam: „Słuchaj, 
cztery zero prowadzisz, ale dziadek bramkę 
jednak zdobył…”. A on mi na to: „Cztery zero 
wygrałem. Koniec! Kropka! pl!”. Myśli nowym 
językiem. 
A czy dziadek – kibic mówi mu czasem: 
teraz zagrałeś jak Ernest Pohl, jak Jan 
Liberda, Zygfryd Szołtysik…

Ależ panie redaktorze! Ja mu nigdy nie po-
wiem: „Zagrałeś jak Lewandowski”, z całym 
zresztą szacunkiem i sympatią dla „Lewego”. 

On bardzo dobrze wie, że mój świat to 
świat Cieślików, Brychczych, Pohlów, Fabe-
rów i Szymkowiaków. Szanujemy się nawza-
jem. Swoje racje, swoich idoli i swój najbardziej 
prywatny język…
Chciałbym jeszcze zapytać o Katowice. 
Podkreśla Pan zawsze, jak są Panu bliskie.

Tak było zawsze. Jako dziecko miałem 
taką obsesyjną zabawę – grę, sam to zresztą 
wymyśliłem. Otóż z rynku tarnogórskiego 
odjeżdżały dwa autobusy: „piątka” do Kato-
wic i „dziewiętnastka” do Bytomia. Zawsze 
kibicowałem „piątce”. Nie było rozkładu 
jazdy, oba autobusy stały, no i ci biedni ro-
dzice czekali wraz ze mną, który pierwszy 
odjedzie. Ruszała „piątka”, byłem szczę-
śliwy. I sumowałem. Rezultat mniej wię-
cej 150 do 90 dla Katowic! To anegdota, 
ale autentyczna i wiele mówi. Uwielbiałem 
też, kiedy rodzice zabierali mnie do Kato-
wic do krewnych czy na zakupy w centrum, 
chociaż pamiętam też dobrze, jak po przy-
jeździe koszula ojca, bluzka mamy i moje 
ubranie były czarne. Wszystko natychmiast 
do prania. Stare dzieje… No a później te 
niezliczone kontakty, związki, przyjaźnie, 
gwarowy konkurs Radia Katowice (przez 
ponad dwadzieścia jestem jurorem), felie-
tony w miesięczniku „Śląsk”… Bywam tu 
parę razy w roku. I za każdym razem zdu-
mienie: ten rozmach, tempo tych przemian, 
to stawianie na kulturę, sztukę najwyższego 
lotu… Katowice w ciągu ostatnich lat zmie-
niły się i zmieniają w sposób nieprawdo-
podobny. Wszyscy o tym mówią, a ja mogę 
tylko powtórzyć: imponujące!
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MIUOSH + JIMEK + SMOLIK + NOSPR

Scenozstąpienie

40 tysięcy sprzedanych biletów, monu-
mentalny Stadion Śląski i muzyka hip-
-hop przełożona na język orkiestry – 
oto zapowiedź prawdziwej artystycznej 
uczty. Już 9 czerwca odbędzie się je-
den z największych biletowanych kon-
certów polskich artystów w historii! 
Miuoshowi, Jimkowi, Smolikowi oraz 
Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Pol-
skiego Radia towarzyszyć będą Katarzy-
na Nosowska, Piotr Rogucki, Paluch, Kev 
Fox, Katarzyna Golomska, Natalia Gro-
siak, Katarzyna Kurzawska, Abradab oraz 
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stani-
sława Hadyny.
Po czterech latach katowicki raper zdecydo-
wał się zejść ze sceny NOSPR-u i zakończyć 

koncertowanie w ramach dwóch cieszących 
się olbrzymią popularnością formatów. Już 
9 czerwca na Stadionie Śląskim w Cho-
rzowie odbędzie się Scenozstąpienie, czyli 
koncert, jakiego nie było, łączący w sobie 
aż dwa artystyczne projekty. Podczas ta-
kiego wydarzenia nie mogłoby zabraknąć 
wyjątkowych gości. Do Miuosha, Jimka, 
Smolika oraz muzyków NOSPR-u dołączą 
artyści z różnorodnych muzycznych obsza-
rów – Katarzyna Nosowska, Piotr Rogucki, 
Paluch, Kev Fox, Katarzyna Golomska, 
Natalia Grosiak, Katarzyna Kurzawska, 
Abradab oraz Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” 
im. Stanisława Hadyny. Ich obecność zapo-
wiada spektakularne widowisko przełamu-
jące schematy i sposób myślenia o rapie. Nic 

dziwnego, że na Stadionie Śląskim pojawi się 
aż 40-tysięczna publiczność!

Koncert zostanie podzielony na dwie 
części. Historia pierwszej z nich, czyli 
projektu Miuosh + Jimek + NOSPR, sięga 
2015 roku, gdy Miuosh, Jimek i orkiestra 
NOSPR-u wystąpili z niezwykłym wido-
wiskiem – muzyką hip-hop w wydaniu 

symfonicznym. Cały projekt okazał 
się ogromnym sukcesem, a bilety rozeszły 
się błyskawicznie.

W 2018 roku Miuosh postanowił po-
łączyć siły z jednym z najwybitniejszych 
polskich producentów – Andrzejem Smoli-
kiem. Raper oddał w ręce producenta swoje 
najważniejsze utwory, a Smolik, wbrew 
oczekiwaniom wielu, wmieszał w nie wiele 
mocnych, rockowych i elektronicznych 
brzmień, które połączone zostały z sym-
fonicznymi dźwiękami orkiestry pod kie-
rownictwem Jana Stokłosy.

9 czerwca na Stadionie Śląskim po raz 
pierwszy i ostatni będzie można obejrzeć 
na żywo oba projekty. Ostatnie bilety do-
stępne są na www.ebilet.pl.  (RED)

INDUSTRIADA 2019

INDUnauci na finał INDUSTRIADY! 

Kim są? Dokąd wędrują? Jaki jest cel ich 
podróży? Indunauci – industrialni po-
dróżnicy wędrujący od kraju do kraju, od 
wyspy do wyspy, od fabryki do fabryki. 
Kreślą mapy, wysłuchują i zapamiętują 
opowieści, sporządzają i  kolekcjonują 
rysunki techniczne, ratują rozbitków. Co 
to wszystko oznacza? Że finał 10. Edycji 
Industriady przed nami!
Tylko podczas finału 10. INDUSTRIADY 
uruchomiona zostanie muzyczno-optyczna 
maszyneria wieży wyciągowej szybu War-
szawa na terenie Muzeum Śląskiego. Stru-
mień mocy, który zostanie uwolniony, wprawi 
w ruch wszystkich przybyłych na pokład go-
ści, bo energia publiczności będzie Indunau-
tom potrzebna na kolejne 10 lat żeglugi! Finał 
święta Szlaku Zabytków Techniki przygoto-
wują Regionalny Instytut Kultury w Kato-
wicach oraz Muzeum Śląskie w Katowicach. 
Zapraszamy już 8 czerwca o godz. 21.30.

Indunauci – czyli industrialni podróż-
nicy muszą wszystko utrzymać w należytym 

porządku, układać, zabezpieczać, konser-
wować… ale przede wszystkim utrzymać 
w ruchu energię. Nie jest to zwykła energia. 
Tworzy ją światło ostatnich płomieni do-
gasających wielkich pieców, iskry krzesane 
przez kuźnie oraz ogromne obrotowe tar-
cze i wiertła. Ta tajemnicza materia również 
nieustannie pracuje. Napędza Indunautilusa 
i jego załogę, ma moc wprawiania w ruch. 
Misją Indunautów będzie tym razem wy-
korzystanie jej do aktywacji wielkiej maszy-
nerii, ale do tego potrzebują zdecydowanie 
więcej mocy.

8 czerwca to dzień, kiedy wszyscy nawet 
załoga Indunautilusa, mogą świętować. IN-
DUSTRIADA – święto miłośników przemy-
słu, bohaterów Industrii. Tych, których od 10 
lat łączą przemysłowe historie. Wszystkich 
– Indunautów zapraszamy tego dnia na bal! 
W produkcji energii pomogą Maciej Obara, 
kompozytor napisanego specjalnie na ten wie-
czór utworu, Nikola Kołodziejczyk, zespół Pa-
simito i Orkiestra Dęta Silenzio z Woli.  (RED)

TAURON NOWA MUZYKA

Nowa Muzyka rozbrzmi w Katowicach

Światowej sławy twórcy muzyki eks-
perymentalnej oraz najbardziej in-
trygujące gwiazdy polskiej alternaty-
wy dołączają do programu festiwalu! 
Tauron Nowa Muzyka Katowice po raz 
kolejny rozkocha w sobie miłośni-
ków muzyki.
Program festiwalu regularnie powiększa 
się o kolejne propozycje. Każdy z ogłoszo-
nych właśnie dziewięciu artystów prezentuje 
zupełnie inny, ale równie porywający pomysł 
na muzykę. Duet Amnesia Scanner to re-
prezentanci awangardowej, postgatunkowej 

muzyki elektronicznej. Słyną ze zniekształco-
nych tekstur, hałaśliwych dysonansów i potęż-
nych basów.

Eksperymentalne wątki dominują 
także w twórczości kolejnego z zaproszo-
nych artystów. Andrea Belfi łączy skromny 
zestaw bębnów z równie niewielkim arse-
nałem elektroniki. Włoski perkusista stale 
poszukuje i udoskonala akustyczne oraz elek-
troniczne brzmienia, osiągając mistrzowską 
syntezę dwóch światów dźwiękowych.

Fanów polskiej alternatywy ucie-
szą zapewne koncerty krajowych tuzów. 

SMOLIK // KEV FOX to połączenie pełnych 
melancholii melodii i charyzmatycznych wo-
kali, które podbiło serca słuchaczy i krytyków. 
Debiutancka płyta „Smolik / Kev Fox” zdobyła 
status platynowej płyty, otrzymała też Fryde-
ryka w kategoriach elektronika i alternatywa.

Fisz Emade Tworzywo zaprezentuje ma-
teriał z najnowszego, tegorocznego albumu 
„Radar”. Zespół Bartka i Piotra Waglewskich 
działa od 2001 roku, dotąd wydał aż jedena-
ście albumów utrzymanych w eklektycznej 
stylistyce. Na nowej płycie, której fragmenty 
na pewno usłyszymy w Katowicach, panowie 

sięgają do muzycznego tygla lat 80., inspiru-
jąc się muzyką disco, ale też rockiem w róż-
nych odsłonach.

Kompozytorka i wiolonczelistka Resina 
współpracowała z długą listą różnorodnych 
artystów: od Macieja Cieślaka przez Hu-
berta Zemlera po Zamilską. Przede wszyst-
kim podąża jednak własną artystyczną 
ścieżką, a efekty tych podróży zaprezentuje 
podczas 14. edycji festiwalu.

W sprzedaży dostępne są bilety jedno-
dniowe oraz karnety dwudniowe i trzydniowe. 
Więcej informacji na stronie festiwalu.  (TNM)

INDUnauci – widowisko multimedialne 
z muzyką na żywo. Finał INDUSTRIADY 2019 

MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH, SOBOTA, 8 CZERWCA, 21.30, WSTĘP WOLNY
Kompozytor – Maciej Obara
Dyrygent – Nikola Kołodziejczyk
Wykonanie: Maciej Obara, zespół Pasimito, Or-
kiestra Dęta Silenzio z Woli

Scenografia, maszyny: Piotr Tetlak
Koncept: Tomasz Szabelski, Adam Kowalski
Produkcja: Regionalny Instytut Kultury w Kato-
wicach, Muzeum Śląskie w Katowicach
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35 LAT TRADYCJI ZESPOŁU „PODLESIANKI”

Na początku uczyły haftu i kroju, a z czasem zdobyły nagrody licznych przeglądów regionalnych. 
Zespół „Podlesianki” świętował w tym roku 35-lecie. 
Jakie były początki „Podlesianek”? Zespół wywodzi się bezpośrednio z Koła Gospodyń Wiejskich. 
Na początku swojego istnienia panie organizowały kursy kroju i szycia, a także haftu czy układania 
kwiatów. Na tych zajęciach chętnie śpiewały różne pieśni śląskie i opowiadały o zwyczajach z życia 
mieszkańców. W 1984 roku Genowefa Parysz, która była kierowniczką koła, postanowiła wykorzystać 
ten potencjał i założyła zespół reionalny „Podlesianki”. Warto tutaj dodać, że stroje członkiń 
zespołu są wzorowane na tych, które nosiły ich mamy i babcie. Część elementów ma przeszło sto lat.  
Ta autentyczność jest doceniana na licznych konkursach.
„Podlesianki” mają na swoim koncie wiele sukcesów – zespół jest laureatem lokalnych i ogólnopolskich 
przeglądów zespołów regionalnych. Panie występują także w szkołach, przedszkolach, w domach 
opieki społecznej i domach emeryta oraz prowadzą lekcje regionalne. (RED)

„MISTRZOWIE MODLITWY MUZYKĄ”

I Międzynarodowy  

Festiwal Muzyki Sakralnej 

Święty Augustyn powiedział, że ten, 
kto śpiewa, dwa razy się modli. Od 
setek lat w kościołach chrześci-
jańskich rozbrzmiewają pieśni oraz 
inne utwory przydające wiernym na-
dziei. Muzyka, choć to sztuka abs-
trakcyjna, dynamiczna, rozwijająca 
się w czasie, a zatem nieuchwytna, 
posiada jednak niezwykłą moc wyra-
żania tego, co niewyrażalne – oto ta-
jemnica, której nie wyjaśnił jak dotąd 
żaden traktat.
Ta właśnie myśl przyświeca organizato-
rom I Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Sakralnej „Mistrzowie Modlitwy Muzyką”, 
który odbędzie się od 8 do 16 czerwca w wy-
branych kościołach Katowic. Repertuar 
dziewięciu koncertów sięga od renesansu 
aż do współczesności, pokazując tym samym 
różnorodne drogi, którymi podążali twórcy. 
Wśród zaproszonych artystów znajdują się 
m.in. Ivan Donchev oraz Houston Sym-
phony Chamber Singers. Koncert z udzia-
łem amerykańskiej formacji zainauguruje 
festiwal: wybrane arie oraz partie chó-
ralne z Haendlowskiego Mesjasza zostaną 
wykonane w panewnickiej bazylice św. Lu-
dwika Króla i Wniebowzięcia NMP. Z kolei 
podczas uroczystego finału w archikatedrze 
Chrystusa Króla zabrzmi Missa solemnis D-
-dur op. 123 Ludwiga van Beethovena. Dy-
rektorem festiwalu jest wieloletnia dyrektor 
Filharmonii Śląskiej, Grażyna Szymborska, 
dyrektorem artystycznym – dyrygent Orkie-
stry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej, 
Bartosz Żurakowski. Organizatorem Festi-
walu jest Katolicka Fundacja „Młodzi dla 
Młodych”, której prezesem jest ks. Bogdan 
Kania. Instytucja Promocji i Upowszechnia-
nia Muzyki „Silesia” znalazła się w gronie 
współorganizatorów. Wydarzenie objęte jest 
patronatem arcybiskupa Wiktora Skworca, 
metropolity katowickiego, oraz Marcina 
Krupy, prezydenta Katowic.

Wstęp na koncerty jest bezpłatny.

Georg Friedrich Händel – Oratorium 
Mesjasz HWV 56
8 czerwca, godz. 20.00, bazylika św. Ludwika 
Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, ul. Panewnicka 76

Muzyka sakralna z obu Ameryk
9 czerwca, godz. 20.00, parafia Niepokalanego 
Poczęcia NMP, plac Emila Szramka 1

Sakralne utwory skrzypcowe: Wolfgang 
Amadeus Mozart, Arcangelo Corelli, 
Heinrich Ignaz Franz von Biber, Francesco 
Maria Veracini
10 czerwca, godz. 19.00, parafia św. Anto-
niego, aleja Niepodległości 4

Antonín Dvořák, Mikuláš Schneider-
Trnavský, Peter Martinček
11 czerwca, godz. 19.00, parafia św. Anny, plac 
Wyzwolenia 21

Trio fortepianowe
12 czerwca (środa), godz.19.30, Parafia Matki 
Bożej Piekarskiej, ul. Ułańska 13
Program: Georg Philip Telemann, Johann Chri-
stian Bach, Robert Schumann, Siergiej Rachma-
ninow, Albert Becker

„Rosario” – „Ave Maria” w różnych 
opracowaniach
13 czerwca, godz. 19.30, Parafia Najświęt-
szego Ciała i Krwi Chrystusa, ul. Radockiego 
251
Program: Claudio Monteverdi, Johann Seba-
stian Bach/Charles Gounod, Jakub Kowalew-
ski, Franz Schubert, Giuseppe Verdi, Władimir 
Wawiłow (Giulio Caccini), Philippe Rombi, Mi-
chał Lorenc, Pietro Mascagni, Francis Poulenc.

Koncert
14 czerwca, godz. 19.00, parafia Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, ul. Misjonarzy Ob-
latów MN 12
Program: Johann Sebastian Bach, Marcin Józef 
Żebrowski, Giovanni Battista Pergolesi, Feliks 
Nowowiejski, Jules Massenet, Eberhard Kraus, 
Michał Świerzyński, Stanisław Moniuszko, Jo-
sef Veltjens, Josef Rheinberger, Pierre Verelst, 
Jan Maklakiewicz, Giacomo Puccini.

Koncert
15 czerwca (sobota), godz. 19.00, parafia  
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy,  
ul. Siewna 25
Program: Ferenc Liszt – Années de pèlerinage 
(Lata pielgrzymstwa): Deuxième année: Italie 
(Rok drugi: Włochy) S.161

 Ludwig van Beethoven – Missa 
solemnis D-dur op. 123
16 czerwca, godz. 20.00, archikatedra Chry-
stusa Króla, ul. Plebiscytowa 49A

Szczegóły na www.silesia.art.pl

DZIEDZICTWO MIASTA

MY/WY – katowiccy Żydzi

Poznajcie zapomniane dziedzictwo Ka-
towic! W dniach od 13 do 16 czerwca 
odbędzie się cykl wydarzeń poświęcony 
historii katowickich Żydów widzianych 
przez pryzmat dziejów Górnego Ślą-
ska. W programie wystawy, koncerty, 
spotkania, spacery i warsztaty familijne. 
Organizatorem dni jest Instytucja Kultu-
ry Katowice Miasto Ogrodów.

Program:
Szwendanie miejskie śladami 

katowickich Żydów
13 czerwca, godz. 16.00–19.00, zapisy. Prowa-
dzenie: Paweł Graja.

Wernisaż wystawy „Katowickie 
synagogi” wraz z oprowadzaniem 
kuratorskim Zofii Kusztal
13 czerwca, godz. 19.30

Koncert Sylwka Szwedy w Jazzclubie 
Hipnoza
13 czerwca, godz. 20.30

Wykład Dariusza Walerjańskiego  
pt. „Dlaczego Katowice? Zróżnicowanie 
tożsamość Żydów na Górnym Śląsku, 
trend czy prawda?”
14 czerwca, godz. 18.00

Wernisaż wystawy Krystyny 
Piotrowskiej „Oczy niebieskie – życie 
królewskie, oczy czarne – życie marne”
14 czerwca, godz. 19.30

„Hamsa na szczęście” - warsztaty 
familijne dla rodzin z dziećmi oparte 
na uczeniu o tolerancji i wielokulturowości
15 czerwca, godz. 11.00–14.00, zapisy. Prowa-
dzenie: Julia Krzyśków.

Spotkanie z dr Simo 
Muirem pt. „Międzynarodowe 
impresje o Śląsku w erze Zagłady”
15 czerwca, godz. 13.30

Warsztaty z podstaw języka 
hebrajskiego pt. „Tajemnicze Alef”
15 czerwca, godz. 13.30–17.00, zapisy. Prowa-
dzenie: Wojciech Ciuraj.

Spotkanie autorskie z Włodzimierzem 
Goldkornem, autorem książki 
„Dziecko w śniegu”
15 czerwca, godz. 17.00–18.30. Prowadzenie: 
Barłóg Literacki.

Koncert z udziałem pianisty Uriela 
Hermana i kwartetu smyczkowego Piotra 
Steczka
15 czerwca, godz. 19.00, bilety

Spacery z Zofią Kusztal pt. „Ślady. 
Katowiccy Żydzi” oraz „Niedostępny 
cmentarz żydowski”
16 czerwca, godz. 12.00–14.00, zapisy

Panel dyskusyjny pt. „Od powojnia do 
dziś – o współczesnym życiu żydowskim 
na Górnym Śląsku”
16 czerwca, godz. 14.00

„Żydzi dziś – o społeczności żydowskiej 
współcześnie bez traum i piętna”  
– rozmowa z żydowskimi twórczyniami 
Zuzanną Hertzberg oraz Gabi von 
Seltmann
16 czerwca, godz. 15.30, Prowadzenie: Karolina 
Sulej (KMO)

Jeżeli nie wskazano inaczej – wstęp bezpłatny. 

Szczegółowy program i lokalizacje  
na miasto-ogrodow.eu 
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W dniach 7 czerwca–23 sierp-
nia w Galerii Szyb Wilson 
w Katowicach odbędzie się 
XII Art Naif Festiwal. Między-

narodowy Festiwal Sztuki Naiwnej jest wyda-
rzeniem cyklicznym, dzięki któremu na dwa 
wakacyjne miesiące postindustrialne wnętrza 
Galerii Szyb Wilson w Katowicach zapełniają 
się pełną kolorów, optymizmu i ożywczości 
sztuką artystów nieprofesjonalnych z całego 
świata (także z Polski), sztuką płynącą „prosto 
z serca do serca”. 

Art Naif Festiwal, organizowany już od dwu-
nastu lat przez Fundację Eko-Art Silesia oraz 
Galerię Szyb Wilson, z roku na rok przyciąga 
coraz większe grono miłośników sztuki nie-
profesjonalnej. Na wystawie zaprezentowa-
nych zostanie około 1500 prac (malarstwo, 
rzeźba, ceramika, witraże, mozaiki) stworzo-
nych przez ponad 300 artystów z 45 krajów.

Krajem przewodnim tegorocznej edy-
cji, a jednocześnie gościem specjalnym Ka-
towic będzie Kolumbia. W sztuce Kolumbii 
do dziś zauważalne są wzajemne wpływy 

sztuki europejskiej, która dotarła do Ameryki 
na przełomie XV i XVI wieku, i pierwotnej, 
rodzimej kultury Inków. Nie zabraknie rów-
nież reprezentantów innych krajów Ameryki 
Południowej: Argentyny, Brazylii, Ekwa-
doru, Urugwaju czy Wenezueli. Wystawie 
głównej towarzyszyć będą wystawy dodat-
kowe zorganizowane przez Muzeum Śląskie, 
Muzeum Historii Katowic, Muzeum Gór-
nośląskie w Bytomiu, Łódzki Dom Kultury. 
Podczas festiwalu zaplanowano warsztaty 
artystyczne dla dzieci, koncerty i coroczny 

ArtJarmark na nikiszowieckim rynku. 
Wernisaż wystawy głównej odbędzie się 
7 czerwca o godz. 18.15. 

Miasto Katowice od początku wspiera 
Art Naif Festiwal, który pierwszą edycję 
miał w 2008 roku. Łączna kwota wsparcia 
finansowego to prawie 2 mln zł, a tegoroczną 
edycję miasto dofinansuje kwotą 120 000 zł.  

(RED)

Szczegółowy program atrakcji dostępny na 
stronie: www.artnaiffestiwal.pl

XII ART NAIF 
FESTIWAL
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DZIELNICA DATA WYDARZENIE GODZINA I MIEJSCE ORGANIZATOR

Zawodzie 1 czerwca IV Zawodziański Dzień Bajtla godz. 14.00; plac przy parafii  
pw. Opatrzności Bożej; ul. 1 Maja 52

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”  
Dział „Zawodzie”; tel. 32 255 32 44

Giszowiec 1 czerwca III Święto Sąsiada na Kolistej godz. 15.00; ul. Kolista Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; tel. 32 251 71 31; 
bezpłatne wejściówki

Kostuchna 1 czerwca „Stadionowy plac zabaw”;  
– Dzień Dziecka z MDK „Południe”

godz. 15.00; stadion MK Katowice;  
ul. Boya Żeleńskiego 100

Miejski Dom Kultury „Południe” Filia „Kostuchna”;  
tel. 32 209 47 72

Ligota - Panewniki 1 czerwca
Dzień Dziecka „Teatralne Katowice Dzieciom”. 
Przedstawienie teatralne pn. „Tajemnica skarbu 
na kurzej nózce” w wykonaniu teatru Trip

godz. 10.00; ul. Franciszkańska 33 Miejski Dom Kultury „Ligota”; tel. 32 252 32 34,  
604 988 657

Osiedle Paderewskiego 
- Muchowiec 1 czerwca XVI Festyn Rodzinny godz. 10.00; boisko szkolne; ul. Paderewskiego 46 Zespół Szkół i Placówek nr 1; tel. 32 255 50 36

Śródmieście 1 czerwca Dzień Dziecka godz. 9.00; dziedziniec Pałacu Młodzieży;  
ul. Mikołowska 26 Pałac Młodzieży w Katowicach; tel. 32 251 64 31

Śródmieście 2 czerwca
SBB „Wolność z nami”/”Freedom with 
us” - koncert z okazji rocznicy pierwszych 
demokratycznych wyborów w Polsce

godz. 20.00; pl. Sejmu Śląskiego Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609 03 00

Śródmieście 2 czerwca Wizz Air Katowice Half Marathon plac pod Spodkiem, ulice Miasta Katowice Fundacja „Cała Naprzód”; impreza płatna

Śródmieście 3 czerwca
Konferencja „Zdarzyło się 4 czerwca” 
organizowana z okazji 30-lecia wyborów  
do tzw. Sejmu Kontraktowego

godz. 10.00; ul. ks. J. Szafranka 9 Muzeum Historii Katowic; tel. 32 256 18 10

Szopienice - Burowiec 3 czerwca Dzień Dziecka z Teatrem Malutkim – spektakl 
„Krawiec Niteczka” godz. 16.00; ul. Obr. Westerplatte 10 Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” Filia nr 1; 

tel. 32 256 99 77

Giszowiec 5 czerwca
III Giszowiecki Dzień Dziecka 
„Bajtle w Kosmosie” w programie:  
spektakle, Mobilne Planetarium, warsztaty

godz. 16.00; plac pod Lipami 1, 3-3a Miejski Dom Kultury „Szopienice - Giszowiec” Filia nr 2; 
tel. 32 206 46 42; na część wydarzeń obowiązują zapisy

Śródmieście 7 czerwca 
- 23 sierpnia

Festiwal Art Naif godz. 20.00; Galeria Szyb Wilson;  
ul. Oswobodzenia 1 artnaiffestiwal.pl

Janów - Nikiszowiec 8 czerwca Industriada. Święto Szlaku Zabytków Techniki godz. 12.00; ul. Rymarska 4 Muzeum Historii Katowic; tel. 32 353 95 59

Giszowiec 8 czerwca
Giszowiecki Bal Przemysłowców. Industriada  
- Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa 
Śląskiego – INDUdekada w programie:  
wystawy, warsztaty, spektakle, bal

godz. 15.00; plac pod Lipami 1, 3-3a Miejski Dom Kultury; „Szopienice - Giszowiec” Filia nr 2; 
tel. 32 206 46 42

Załęska Hałda  
– Brynów cz. zachodnia 8 czerwca Festyn „II Dni Brynowa i Starej Ligoty w ramach 

100-letniej rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego” godz.15.00; skwer przy ul. Grzyśki Miejski Dom Kultury „Ligota”; tel. 32 252 32 34,  
604 988 657

Wełnowiec 
- Józefowiec 8 czerwca Dni Wełnowca – Józefowca; impreza w ramach 

inicjatywy lokalnej godz.14.00; Ośrodek Sportowy Kolejarz; ul. Alfreda 1
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; tel. 32 251 71 31; 
Miejski Dom Kultury „Koszutka” Filia „Dąb”; bezpłatne 
wejściówki

Dąbrówka Mała 9 czerwca III Dni Dąbrówki Małej godz. 15.00; teren przy kościele św. Antoniego; 
Aleja Niepodległości 4

Miejski Dom Kultury; „Szopienice - Giszowiec”;  
tel. 32 256 84 53

Koszutka 9 czerwca Festyn Dni Koszutki 2019 godz. 14.00; parafia Najświętszego Serca  
Pana Jezusa; ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego Miejski Dom Kultury „Koszutka”; tel. 32 258 92 00

Śródmieście 9 czerwca Marsz dla Życia i Rodziny godz. 12.00; Archikatedra Chrystusa Króla; 
Plebiscytowa 49A Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609 03 11

Śródmieście 13 - 16 czerwca My/Wy katowiccy Żydzi - katowicki festiwal 
kultury żydowskiej program Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609 03 02

Osiedle Paderewskiego 
– Muchowiec 15 czerwca Leśny Piknik Rodzinny EKOODPOWIEDZIALNIE godz. 12.00; Dolina Trzech Stawów Wydział Kształtowania Środowiska; Urzędu Miasta 

Katowice

Szopienice - Burowiec 15 – 16 czerwca XXIII Dni Szopienic godz. 12.30; Parking MOSiR; ul. 11 Listopada 16 Miejski Dom Kultury „Szopienice - Giszowiec” Filia nr 1; 
tel. 32 256 99 77

Kostuchna 15 czerwca Rodzinny Festyn Sportowo-Rekreacyjny Zespół Szkół Zakonu Pijarów; ul. Pijarska 7 Kolegium Zakonu Pijarów

Dąb 15 czerwca XXVIII Dni Dębu - festyn dla mieszkańców godz. 14.00; amfiteatr; ul. Krzyżowa 1 Miejski Dom Kultury „Koszutka” Filia „Dąb”; tel. 608 549 090; 
współorganizacja z Towarzystwem; Miłośników Dębu

Szopienice - Burowiec 16 czerwca V Bieg im. Janusza Sidły start godz. 16.00; OS Szopienice; ul. 11 Listopada 16 UKS Szopienice; impreza płatna

Szopienice - Burowiec 19 czerwca
Uroczystość pod Pomnikiem Powstańca 
Śląskiego w Szopienicach dla uczczenia  
97. Rocznicy Powrotu Górnego Śląska do Polski

godz. 10.00; Pomnik Powstańca 
Śląskiego w Szopienicach

Miejski Dom Kultury; „Szopienice-Giszowiec” Filia nr 1; 
ul. Obr. Westerplatte 10

Śródmieście 20 - 22 czerwca Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2019 Strefa Kultury More Music Agency: festiwalnowamuzyka.pl/; impreza płatna

Osiedle Paderewskiego 
-Muchowiec 23 czerwca Otwarte Mistrzostwa Śląska w Kajakarstwie Dolina Trzech Stawów UKS 4

Szopienice - Burowiec 28 - 29 czerwca Złombol 2019 zlombol.pl/; plac Sławika i Antalla Złombol - Rajd charytatywny; impreza płatna

Bogucice 29 czerwca
Festyn plenerowy 
połączony z animacjami i pokazami w ramach 
XXIX Dni Bogucic

godz. 16.00; Park Bogucki Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”  
Dział „Bogucice”; tel. 32 203 05 17
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Katowice Miasto Ogrodów
Instytut Kultury  

im. Krystyny Bochenek
pl. Sejmu Śląskiego 2

tel. 32 609 03 00
e-mail: sekretariat@miasto-ogrodow.eu

www.miasto-ogrodow.eu

WYDARZENIA

MY/WY – katowiccy Żydzi
13–16 czerwca
Poznajcie zapomniane dziedzictwo Katowic. 

Więcej na str. ??????

FESTIWALE

FESTIWAL MUZYKI ŚWIATA 
„OGRODY DŹWIĘKÓW”
1 czerwca, podcienia Miasta Ogrodów
Zgodnie z tradycją prezentacji scen Miast Kreatyw-
nych Muzyki UNESCO, pierwszy dzień festiwalu 
wybrzmi celtyckimi dźwiękami z Glasgow, punk-fol-
kiem z Katowic oraz tropikalną elektroniką z Bogoty. 
W drugi dzień, taneczny i świętujący Dzień Dziecka 
bawimy się z zespołami od Finlandii po Cypr (pre-
mierowo w Polsce). Dodatkiem do części muzycz-
nej będą warsztaty dla dzieci z okazji ich święta.

KONCERTY

FREEDOM WITH US / 
WOLNOŚĆ Z NAMI
2 czerwca, godz. 20.00, plac Sejmu 
Śląskiego
SBB i goście w repertuarze z płyty „Follow My Dre-
am” w 30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów 
4 czerwca 1989 roku.

Goście: Sebastian RIEDEL, Andrzej NOWAK, Abra-
dab, Jan GAŁACH, Maciej LIPINA i inni.

Wstęp wolny.

WYSTAWY

Dzielnica Dobrze 
Zaprojektowana #2
Wernisaż: 27 czerwca, godz. 18.00, Galeria 5

wtorek–niedziela, godz. 11.00–19.00 
Wstęp wolny

Prezentacja prac studentów biorących udział  
w konkursie na projekt okładki płytowej oraz identy-
fikacji wizualnej zespołów działających pod skrzy-
dłami projektu Dzielnica Brzmi Dobrze. Działania 
realizowane są wspólnie z ASP w Katowicach. Wer-
nisażowi towarzyszyć będzie koncert zespołów. 

Tadeusz Cyprian, „Amator piękna”
Wernisaż: 13 czerwca, godz. 18.00, Galeria 
Engram

WYSTAWA FOTOGRAFII

My/Wy katowiccy Żydzi
Wernisaż: 14 czerwca, godz. 19.30, Galeria 5

„Oczy niebieskie – życie królew-
skie, oczy czarne – życie marne”

Wystawa Krystyny Piotrowskiej 
w ramach projektu My/Wy 
Galeria Pojedyncza

Monika Falkus, „Lepiej iść naprzód” 
Wystawa do 9 czerwca, Galeria Pojedyncza

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Future Artist na Dzień Dziecka
1 czerwca
„Dzieci Kochają Sztukę” / „Wszyscy Kochają Sztu-
kę”

W przestrzeni miasta pojawią się plakaty stworzo-
ne przez uznaną graficzkę i artystkę wizualną Lid-
kę Wilkosz z wykorzystaniem prac artystycznych 
stworzonych przez dzieci. Dzięki temu w Dzień 
Dziecka Katowice staną się największą quasi-gale-
rią sztuki dziecięcej w Polsce. 

Akademia Doświadczenia
godz. 16.30, sala 411
Bezpłatne warsztaty i spotkania dla seniorów. Har-
monogram: tel. 798 541 190.

Muzykodrom
15 czerwca, godz. 12.30
Warsztaty z zakresu edukacji muzycznej dla dzieci 
w wieku 6–9 lat.

Violin Di
15 czerwca, sala Muzykodromu
Zajęcia edukacyjne dla dzieci od pierwszych chwil 
życia

RODZINNE MATINEE 
8 i 22 czerwca, godz.11.00

Rozwojowa kreska
1 czerwca, godz. 10.00, sala Muzykodromu
Cykl rozwojowych warsztatów dla dzieci w wieku 
5–12 lat.

Wycieczki regionalne
Najbliższe: 22 i 29 czerwca 
Cykl bezpłatnych sobotnich wycieczek pod hasłem: 
„Śląsko-zagłębiowskie szwendania okoliczne”. In-
formacje: pawel.graja@miasto-ogrodow.eu.

Biuro Dźwięku Katowice
8 czerwca, godz. 12.00–18.00, BDK 
Warsztaty: Sound design.

Koncert: MIRT
8 czerwca, godz. 20.00, BDK
Koncert Tomka Barańskiego (pseud. Mirt) – muzy-
ka, grafika, współtwórcy pierwszej polskiej manu-
faktury produkującej syntezatory modularne.

TARGI
2 czerwca, godz. 10.00–15.00, Strefa 
Centralna
Katowicka Giełda Płytowa.

Centrum Sztuki Filmowej  
- Kino Kosmos

ul. Sokolska 66
tel. 32 258 05 08 (program)

e-mail: kasa@kosmos.katowice.pl
www.kosmos.katowice.pl

RETRO KINO, Międzywojnie 
– przystojni panowie
14 czerwca, godz. 18.00
„Niedorajda” (reż. Mirosław Krawicz, Polska 1937)

W cyklu spotkań dla miłośników klasyki filmowej 
będziemy rozmawiać o modzie męskiej w dwudzie-
stoleciu międzywojennym. Przed seansem naszym 
gościem będzie Justyna Krzepkowska, pasjonatka 
filmu, kostiumografka.

SILESIA FILM NA 100. ROCZNICĘ 
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
24 czerwca, godz. 18.00
Projekcja krótkometrażowych filmów Antoniego 
Halora – „Człowiek z laską, czyli portret człowieka 
praktycznego” (1978) oraz „Słoneczko jasne zza 
czarnych gór” (1979). Zaproszeni goście porozma-
wiają o losach powstańców oraz o postaci Jerzego 
Ziętka.

Rialto
ul. św. Jana 24

tel. 32 251 04 31
e-mail: program@rialto.katowice.pl

rezerwacja@rialto.katowice.pl
www.rialto.katowice.pl

6 × MODA, CZYLI PRZEGLĄD  
FILMÓW O MODZIE 

Nić widmo
2 czerwca, godz. 15.00 

Szalona miłość – Yves 
Saint Laurent
3 czerwca, godz. 20.00 

Tomasz Ossoliński  
– Before the Show
4 czerwca, godz. 20.00 

McQueen
5 czerwca, godz. 20.00 

FILMOWY KLUB SENIORA

Biały kruk
16 czerwca, godz. 14.30 

Cała prawda o Szekspirze
23 czerwca, godz. 15.00 

Wielka sztuka na ekranie
8, 16 czerwca, godz. 18.00

Van Gogh i Japonia

KONCERTY

Tiger Lillies, 25. 
Międzynarodowy Festiwal Sztuk 
Performatywnych A PART 
6 czerwca, godz. 19.00

Śląski Teatr Lalki i Aktora  
„Ateneum” 

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

www.ateneum.art.pl

Piaskowy Wilk 
2, 3, 4, 5 kwietnia, godz. 9.30 
Calineczka
1, 4 czerwca, godz. 11.30, 2 czerwca,  
godz. 16.00, 4, 5 czerwca, godz. 9.30    
Piaskowy Wilk
6, 7, 11 czerwca, godz. 9.30, 8 czerwca, 
godz. 11.30, 9 czerwca, godz. 16.00   
Ile żab waży księżyc 
12, 13, 14 czerwca, godz. 9.30, 15 czerw-
ca, godz. 11.30, 16 czerwca, godz. 16.00 

DYREKCJA TEATRU ZASTRZEGA SOBIE 
PRAWO ZMIAN W REPERTUARZE

Teatr Korez
pl. Sejmu śląskiego 2, tel. 32 209 00 88, 
e-mail: biuro@korez.art.pl, www.korez.art.pl

Florian Zeller, „Kłamstwo”
6 kwietnia godz. 19.00
reż. Andrzej Dopierała

D. Fo, „Kto nie ma nie płaci”
1, 13czerwca, godz. 19.00 
T. Jachimek, „Wiwisexia”
2, 16 czerwca, godz. 16.00 i 19.00  
F. Apke, „Mrożona papuga”
3, 6 czerwca, godz. 19.00
A. Lysko, „Mianujom mie Hanka”
7 czerwca, godz. 19.00
P. Sauvil, „Miłość i polityka”
8 czerwca, godz. 19.00
Swing 
9 czerwca, godz. 19.00
gość: Raport Panika, Arti Grabowski

Spektakl tylko dla widzów dorosłych

25. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
SZTUK PERFORMATYWNYCH A PART      

gość: Sorry,Via Negativa (Słowenia)
11 czerwca, godz. 20.00

Spektakl tylko dla widzów dorosłych

gość: Transfiguracja, Olivier 
De Sagazan (Francja)
12 czerwca, godz. 19.00
14 czerwca, godz. 18.00
T. Jachimek, „Kolega 
Mela Gibsona”
15, 21 czerwca, godz. 19.00
J. Murawski, „Katechizm 
Białego Człowieka”
19 czerwca, godz. 19.00
Teatr RAWA i Teatr Korez

„Cholonek”  wg Janoscha
20 czerwca, godz. 18.00  
B. Schaeffer, „Scenariusz 
dla 3 aktorów”
22 czerwca, godz. 19.00  

gość: Koncert zespołu Energy Band
25 czerwca, godz. 18.00
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Instytucja Promocji  
i Upowszechniania Muzyki 

„Silesia”

pl. Sejmu Śląskiego 2 
pokój 20

tel./fax 32 219 33 44
e-mail: ipium@silesia.art.pl

www.silesia.art.pl

NA KONCERTY WSTĘP WOLNY

Pełny kalendarz koncertów kameralnych i harmo-
nogram edukacji muzycznej w Katowicach dostęp-
ny w biurze Silesii i na www.silesia.art.pl

Mamo, tato, chodźmy na koncert!  
Gwiazdeczki z Karłowicza

2 czerwca, godz. 16.00, Państwa Szkoła 
Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza

Laureaci konkursów – uczniowie PSM.

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

Muzyka – moja miłość

4 czerwca, godz. 17.00 MDK „Koszutka”
Dombrova Piano Duo: Krzysztof Włodarczyk, Łukasz 
Szubski – fortepian.

Program: E. Grieg, F. Liszt, A. Piazzolla, E. Lecuona, G. 
Gershwin, oraz muzyka filmowa i rozrywkowa.

Wstęp wolny.

Środa Młodych  
– Silesia przedstawia

5 czerwca, godz. 19.30, NOSPR

Wojciech Barteczek – skrzypce, Janas&Zarzyka Duo: 

Kamil Janas – klarnet, Piotr Zarzyka – akordeon.

Program: m.in.: muzyka polska XX wieku (A. Tuchowski, 

M. Majkusiak) latynoamerykańska, filmowa i jazzowa 

(A. Piazzolla, F. Churchill, R. Galliano, H. Silver).

Bilety na koncert w cenie 1 zł dostępne w kasie 
NOSPR, pl. W. Kilara 1, oraz w cenie 2 zł na stro-
nie internetowej www.nospr.org.pl.

Czas na muzykę. Silesia seniorom.  
Bliżej muzyki, bliżej siebie

16 czerwca, godz. 12.00, Muzeum 
Archidiecezjalne

Andrzej Jasiński – fortepian.

Program: utwory fortepianowe F. Chopina, I.J. Paderew-
skiego i W.A. Mozarta oraz rozmowa z prof. Jasińskim 
na temat siły oddziaływania muzyki.

Wstęp wolny.

Muzyka w bazylice

23 czerwca, godz. 17.30, bazylika św. 
Ludwika Króla i WNMP

Kwintet Dęty Blaszany NOSPR: Stanisław Dziewior – 
trąbka, Piotr Nowak – trąbka, Paweł Cal – waltornia, 
Michał Mazurkiewicz – puzon, Jakub Sznajder – tuba.

Program: G.F. Händel, W.A. Mozart, G. Bizet, V. Ewald, 
J. Iveson, L. Anderson.

Wstęp wolny.

Vivat, Academia! Jubileusz 
90-lecia Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego

27 czerwca, godz. 18.00, Muzeum 
Archidiecezjalne

Joachim Pichura, „Symetrio”: Marcin Jabłoński – akor-
deon, Adam Potera – akordeon, Krystian Saciłowski – 
akordeon.

Program: F. Angelis, V. Trojan, G. Szenderiow, M. Kala-
niemi, M. Jabłoński oraz rozmowa z prof. Joachimem 
Pichurą o historii uczelni.

Wstęp wolny.

Muzyka na nowo odkryta

30 czerwca, godz. 18.00, Studio Koncerto-
we Polskiego Radia

Krzysztof Firlus – viola da gamba, Tomasz Pokrzywiński 
– wiolonczela barokowa, Anna Firlus – klawesyn.

Program: C.F. Abel – Sonaty z księgozbioru rodziny Malt-
zanów z najnowszej płyty artystów wydanej przez DUX.

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

Miejska Biblioteka Publiczna 
ul. Kossutha 11, tel. 32 254 60 98

e-mail: sekretariat@mbp.katowice.pl
www.mbp.katowice.pl

Dzień Dziecka w Bibliotece!
4 czerwca, godz. 17.00,  
Filia nr 16, ul. Wajdy 21
„Dzwonnik z Notre Dame” – przedstawienie Teatru 
Blaszany Bębenek dla dzieci; wspólne czytanie, gry 
i zabawy dla dzieci i rodziców. 

Andaluzja – kolebka flamenco
4 czerwca, godz. 17.00,  
Filia nr 27, ul. Szarych Szeregów 62
Spotkanie podróżnicze z Mileną Michałowską. 

Czerń i purpura
5 czerwca, godz. 18.00,  
Filia nr 6, ul. Bytomska 8a
Spotkanie z Wojciechem Dutką, autorem opartej na 
faktach powieści o miłości SS-mana i żydowskiej 
więźniarki Auschwitz.

Spotkanie z Hanną Greń
5 czerwca, godz. 17.00,  
Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21b
Spotkanie z autorką kryminałów z serii „W Trójkącie 
Beskidzkim” i „Śmiertelne wyliczanki”.

Odżywianie bez chemii
6 czerwca, godz. 17.00,  
Filia nr 12, ul. Witosa 18b
Spotkanie z dietetyk kliniczną Katarzyną Bieg.

Żywa Biblioteka
6 czerwca, godz. 9.00–18.00,  
Filia nr 16, ul. Wajdy 21
Możliwość odbycia szczerej rozmowy z osobami 
zmagającymi się z wykluczeniem i stereotypami, 
np. ze względu na pochodzenie, wyznanie, orienta-
cję seksualną czy poglądy.

Spotkanie z Arturem Czekajskim
8 czerwca, godz. 12.00,  
Filia nr 26, ul. Samsonowicza 27
Spotkanie z lokalnym poetą, autorem tomików 
„Szuflada słów” i „Bajkowa natura Artura”.

Mury nadziei. O biernym oporze  
syryjskich rewolucjonistów
10 czerwca, godz. 17.00,  
Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47
Spotkanie z Hammą Yousefem – współtwórcą ruchu na 
rzecz pokojowej rewolucji w Syrii, Syrian Nonviolence 
Movement oraz z Janem Horzelą – aktywistą, współ-
twórcą pokojowej inicjatywy Civil March for Aleppo. 

Cała Polska czyta dzieciom  
i Murcki też!
14 czerwca, godz. 16.00–18.00,  
Filia nr 26, ul. Samsonowicza 27
Rodzinny piknik plenerowy, w programie m.in. czy-
tanie na trawie, warsztaty literackie, bańki mydlane, 
hokej na trawie. 

Nietoperz i suszone cytryny
18 czerwca, godz. 17.00,  
Filia nr 32, ul. Grzyśki 19a
Spotkanie z Marcinem Mellerem – dziennikarzem, 
publicystą, prezenterem. 

Grecja – szlak bałkański. Kryzys  
migracyjny czy kryzys człowieczeństwa?
18 czerwca, godz. 17.00,  
Filia nr 1, ul. Ligonia 7
Spotkanie z Agnieszką Gruszką – aktywistką zwią-
zaną z Inicjatywą Przyjaciele Ludzi.

Schronisko dla niechcianych roślin

27 czerwca, godz. 17.00,  
Filia nr 12, ul. Witosa 18b
Spotkanie z Witoldem Szwedkowskim, aktywistą 
Miejskiej Partyzantki Ogrodniczej, założycielem 
pierwszego w Polsce schroniska dla roślin.

Trup w sanatorium
27 czerwca, godz. 17.00,  
Filia nr 25, ul. B. Chrobrego 2
Przedpremierowe spotkanie z Martą Matyszczak, 
autorką kryminałów ze Śląskiem w tle. 

Książkowy Miszmasz!  
VIII Festyn biblioteczny
30 czerwca, godz. 16.00–19.30,  
Filia nr 28, ul. Uniczowska 36
Rodzinna impreza plenerowa, w programie m.in. 
przedstawienie „Czerwony Kapturek” w wyk. Agen-
cji Artystycznej Kanon, mała wioska wojów, pokazy 
bitew i strojów Golęszyckiej Drużyny Dąb, konkursy 
literackie i zręcznościowe. 

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1, tel. 32 208 37 40

e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl

plac Rady Europy 1

„Czy to prawda, że plenerowe 
gry i zabawy z poprzedniej epoki 
wciąż dostarczają uciechy?”
1 czerwca, godz. 10.00–14.00
W Dzień Dziecka zapraszamy na „piknik na kocy-
ku” w zielonym parku okalającym Bibliotekę Śląską. 
Przypomnimy plenerowe gry i zabawy takie jak:  
„w dwa ognie”, serso, wywoływanki, gra w gumę, 
w klasy, w chowanego, w zośkę, w kolarzyki, pań-
stwa-miasta, ringo i wiele innych. 

Sesja naukowa „Geografia  
i geografowie na Górnym Śląsku  
i w Zagłębiu Dąbrowskim.  
W 90. rocznicę założenia Oddziału 
Śląskiego Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego w Katowicach”
4 czerwca, godz. 10.00–14.00
Sesji towarzyszy wystawa „100 lat PTG”.

Akademia Ekumenizmu  
i Dialogu Międzyreligijnego
6 czerwca, godz. 17.00
Wykład Jolanty Mitko „Śpiew Gospel” oraz mini-
koncert „Śpiewajmy na chwałę Pana”. 

Retoryka biblijna – wykład
7 czerwca, godz. 17.00
Odczyt Listu do Efezjan zgodnie z retoryką biblijną. 
Dariusz Czyszczoń – odczyt, Łukasz Krawczyk – 
omówienie struktury. Organizator: Fundacja Areopag.

Premiera filmu dokumentalnego  
„Dragon Dreaming – The Great Turning” 
14 czerwca, godz. 16.45
Założeniem filmu oraz powstałej książki jest 
upowszechnienie metody tworzenia projektów  
o nazwie „Dragon Dreaming” – holistycznego 
podejścia do rozwiązywania problemów, inspi-
rowanego kulturą Aborygenów. Zaprezentowany 
zostanie także polski przekład książki „Dragon Dre-
aming in action” autorstwa Julii Ramos oraz Beatriz 
Gallego.

Spotkanie z cyklu Wszechnica PAU
18 czerwca, godz. 17.00
Wykład prof. Zbigniewa Kadłubka „Terapeutyczne 
działanie tragedii greckiej. Eurypides”. 
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ul. Francuska 12, Katowice

Koncerty muzyki klasycznej dla dzieci
7 czerwca, godz. 9.45, 13 czerwca, godz. 11.15 

Pokaz filmów animowanych  
z Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów 
Animowanych Tworzonych przez Dzieci 
„Oko Kalejdoskopu” w Poznaniu
10 czerwca, godz. 10.00

Wystawa z cyklu „Literatura 
inspiruje sztukę”– Bartłomiej 
Skawski – rzeźba i collage
30 czerwca, Dom Oświatowy BŚ
Nowy cykl wystaw w Galerii Intymnej – prace inspi-
rowane prozą, poezją i dramatem będą przestrzenią 
wspólną dla sztuk wizualnych i literatury światowej. 
Bartłomiej Skawski tworzy tkaniny artystyczne (gobe-
liny), kolaże klasyczne, komputerowe, kolaże muzycz-
ne oraz dzieła inspirowane utworami muzycznymi. 

Zwiedzanie Gabinetu 
Alfreda Szklarskiego
1–28 czerwca

KONWERSATORIUM BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ 
– CYKL ZAJĘĆ DLA SENIORÓW

ul. Ligonia 7

Warsztaty ceramiczne
4 czerwca, godz. 12.00 

„Zgrajmy się” – spotkanie  
z grami planszowymi
7 czerwca, godz. 12.00 

„Wirtualne podglądanie przyrody”  
– warsztaty komputerowe
11 czerwca, godz. 12.00 

„Malowanie herbatą”  
– warsztaty artystyczne
13 czerwca, godz. 12.00 

Warsztaty ceramiczne  
(szkliwienie)
17 czerwca, godz. 12.00 

„Wirtualne zwiedzanie”  
– warsztaty komputerowe
24 czerwca, godz. 12.00 

Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka

im. Józefa Lompy w Katowicach
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7
tel. 32 258 38 38, 32 258 57 84

e-mail: biblioteka@pbw.katowice.pl
www.pbw.katowice.pl

„Jak nie czytam, jak czytam”.  
Happening czytelniczy
6 czerwca, godz. 12.00, rynek w Katowicach
Nasza biblioteka włączyła się w katowicką edycję 
ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo. Jej 
pomysłodawcą i głównym organizatorem jest re-
dakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”.

„Piękno scen niepozornych”.  
Jan Vermeer
11 czerwca, godz. 11.00, Scena Teatru 
Śląskiego w Galerii Katowickiej
Kolejne spotkanie w ramach cyklu „Sztukowanie”. Przy-
jemnie. Ciekawie. Przystępnie. Bez dalekich podróży za-
glądamy do największych muzeów świata i opowiadamy  
o życiu niezwykłych artystów i artystek.
Wstęp: 1 zł.

Pałac Młodzieży
 im. prof. A. Kamińskiego

ul. Mikołowska 26
tel. 32 2516-433

e-mail: sekretariat@pm.katowice.pl
www.pm.katowice.pl

WYSTAWY 

Wielka Końcoworoczna  
wystawa prac plastycznych
do 31 sierpnia, Galeria Akwarela 

KONKURSY, WYKŁADY

DZIEŃ DZIECKA 
1 czerwca
W programie: warsztaty „ Między zabawą a nauką  
– w wodzie, w ruchu i w powietrzu”, quizy, języ-
kowe potyczki, gra bingo, zabawy z papierem, 
ceramika, rękodzieło, wspólny mural, biegi, aqua-
-challenge, strzelnica, sweet focia dla każdego i 
wiele innych … 

Szczegóły: www.pm.katowice.pl   

V Ogólnopolski Festiwal 
Folklorystyczny „O PUCHAR 
CZARNYCH DIAMENTÓW”
1 czerwca, godz. 9.00 

XII  Ogólnopolski Turniej  
Tańca  Nowoczesnego 
„POWER DANCE 2019”
2 czerwca, godz. 9.00  

Wojewódzki Interdyscyplinarny 
Turniej „Wielobój ciekawskich”
5 czerwca, godz. 15.30–17.00

V  Święto Profilaktyki  
17 czerwca, godz. 10.00  

Konferencja Naukowa 
Akademii Młodych Biologów
18 czerwca, godz. 15.30–17.00  

REPERTUAR  SALI 
TEATRALNO-KINOWEJ

25. Międzynarodowy Festiwal Sztuk 

performatywnych A PART 

Spektakl Teatro del 
Lemming, „Dionizos”

15 czerwca, godz. 18.00-22.00
To teatralna podróż dla 7 widzów, w której ci sta-
ją się współuczestnikami zdarzeń. Spektakl jest 
zmysłową i przewrotną adaptacją „Bachtanek” 
Eurypidesa, której uczestnicy postawieni są w roli 
Panteusza, króla Teb, sceptycznie nastawionego do 
dionizyjskich, liberalnych praktyk, a aktorzy stają 
się Bachtankami, poplecznikami frywolnego boga, 
uwodzącymi widza. Godziny spektakli: 18.00, 
18.40, 19.20, 20.00, 20.40, 21.20, 22.00

UWAGA! Przedstawienie przeznaczone jest dla 
widzów dorosłych.

Rezerwacje i sprzedaż biletów gościnnie w kasie 
Teatru Korez w Katowicach

 „Ostatnie dni ludzkości”
8–9 czerwca
To międzynarodowy spektakl teatralny, który Teatr A 
Part realizuje w koprodukcji z Theaterlabor Bielefeld 
z Niemiec wg antywojennego dramatu satyryczne-
go austriackiego pisarza Karla Krausa dokumentu-
jącego horror i absurdy I wojny światowej.

UWAGA! Przedstawienie przeznaczone jest dla 
widzów dorosłych. Rezerwacje i sprzedaż biletów 
gościnnie w kasie Teatru Korez w Katowicach

Zapraszamy na nasze zajęcia  
w ramach „Akcji Lato 2019”
Szczegóły na stronie: www.pm.katowice.pl  

MDK „Południe”
ul. Boya-Żeleńskiego 83, tel. 32 209 47 

72, e-mail: mdk@mdkpoludnie.com
www.mdkpoludnie.com

ul. T. Żeleńskiego 83

Stadionowy plac zabaw
1 czerwca, godz. 15.00, ul. Żeleńskiego 100
W programie: 15.00 – Akademia Zabawy „Smile” 
(banki mydlane, animacje, brokatowe tatuaże), 
15.30 – rozgrywki piłkarskie, 16.00 – występy ta-
neczne, maskotka GieKSik. Ponadto: dmuchańce, 
ścianka wspinaczkowa, mała gastronomia.

Wieczorynka w kinie
5 czerwca godz. 17.00
Projekcja filmowa dla najmłodszych.

Dzień otwarty – prezentacja  
grup i klubów
10 czerwca, godz. 17.00

Dobry film
12, 19, 26 czerwca, godz. 18.00
Bezpłatne projekcje klasyki i aktualnych przebojów 
światowego kina.

ul. gen. Jankego 136

Klub Aktywnego Seniora
W każdy wtorek o godz. 10.00 zapraszamy na za-
jęcia w ramach Klubu Aktywnego Seniora „Każdy 
może”:

4 czerwca – Wiosenne metamorfozy 
– spotkanie ze stylistką
11 czerwca – Trening pamięci
18 czerwca – Spotkanie z fizjoterapeutą. 
Ćwiczenia dla seniorów

Fabryczka rękodzieła
6 czerwca, godz. 17.00
Międzypokoleniowe warsztaty szycia. Na zajęciach 
uszyjemy muszki dla taty na Dzień Ojca.

Lepsze życie
7, 14 czerwca, godz. 18.00
Cykl warsztatów pozytywnego myślenia.

Klasztorne ziołolecznictwo
8 czerwca, godz. 10.00
Spacer nordic walking, którego celem będzie klasz-
tor franciszkanów w Panewnikach. Spróbujemy po-
znać tajemnice ziół i specjałów przygotowywanych 
przez zakonników.

Piknik rodzinny
9 czerwca, godz. 14.00, 
Festyn parafialny na osiedlu Odrodzenia w Piotrowicach.

VIII Młodzieżowy Plener Malarski 
12 czerwca, godz. 13.30
Zapraszamy do udziału w plenerze malarskim na Równicy.

Ekwador
13 czerwca, godz. 18.00
Spotkanie podróżnicze z Iwoną Żelazowską.

Festyn parafialny
15 czerwca, godz. 15.00
Festyn w ogrodach przy parafii pw. NSPJ przy ul. Fredry.

Wakacyjny wernisaż
19 czerwca, godz. 17.00
Wystawa podsumowująca działalność sekcji arty-
stycznych MDK.

Biesiada Śląska 
27 czerwca, godz. 18.00
Biesiada z muzyką na żywo dla uczestników Klubu 
Aktywnego Seniora „Każdy może” ze śpiewem, tań-
cami oraz śląskimi maszketami.

ul. P. Kołodzieja 42

Muszlownik 2019
1 czerwca, godz. 14.00, park w Murckach
Zagrają m.in.: Farben Lehre, Zielone Żabki, Prawda 
Ska Petarda, Betelgesa i Sweet Molly.

Fresk z Podlesia
9 czerwca, godz. 17.00
Otwarcie wystawy i projekcja filmu z realizacji fre-
sków w kościele w pw. Matki Bożej Częstochowskiej.

Mała rzeźba prezentuje
14 czerwca, godz. 17.00
Rzeźby uczestników zajęć pracowni ceramiki.

Festyn parafialny
23 czerwca, godz. 14.00, ul. Solskiego 2
Zaprasza parafia pw. NSPJ w Murckach.

Klub Miłośników Murcek
27 czerwca, godz. 17.00
Spotkanie wielbicieli historii Murcek.

ul. P. Stellera 4

Powstania śląskie w oczach dzieci
4 czerwca, godz. 17.00

Wesołe Zarzecze
6, 13 czerwca, godz. 17.00
Ekologiczne warsztaty artystyczne. 

Warsztaty z dietetykiem
8 czerwca, godz. 17.30
Spotkanie w ramach projektu BO „Z kijkami po zdrowie”.

Fojera w Zarzeczu
16 czerwca, godz. 17.00
Spotkanie Koła Miłośników Godki i Pieśni Śląskiej.

ul. Sołtysia 25

Ekofan – warsztaty artystyczne
5, 12, 19 czerwca, godz. 16.30
Na warsztatach powstaną ekologiczne zabawki 
(5.06), mydełka w ekopudełeczku (12.06) oraz al-
bumy na wspomnienia z wakacji (19.06).

Kole fary
20 czerwca, godz. 14.00, ul. Michałowskiego 9
Festyn parafialny w Podlesiu. W programie m.in.: 
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wspólne grillowanie, pokaz kur ozdobnych oraz wy-
stęp zespołu Gang Marcela.

MDK „Ligota”
ul. Franciszkańska 33

tel. 32 252 32 34
e-mail: mdk@mdkligota.dt.pl

www.mdkligota.dt.pl

Dzień Dziecka „Teatralne 
Katowice Dzieciom”
1 czerwca, godz. 10.00, posesja MDK „Ligota” 
Przedstawienie teatralne pn. „Tajemnica skarbu na 
kurzej nóżce” w wykonaniu teatru Trip. Gry i zabawy.

Klub dyskusyjny zaprasza  
na spotkanie z Wojciechem Szwiecem
3 czerwca, godz. 18.00 
Spotkanie promujące jego najnowszą książkę o ślą-
skiej tematyce pt. „Miejsce”.

Święto Rodziny w „Sezamkowie” 
pn. „Na Dzikim Zachodzie”.
4 czerwca, godz. 9.00 i godz. 11.00

Spotkanie dla seniorów  
z cyklu „Śpiewaj razem z nami”
5 czerwca, godz. 11.00

Warsztaty rękodzieła plastycznego
6 czerwca, godz. 11.00
Zajęcia dla niepełnosprawnych dzieci. 

Popis uczniów z sekcji  
pianina MDK „Ligota”
8 czerwca, godz. 10.00 

Festyn  II Dni Brynowa i Starej 
Ligoty w ramach 100. rocznicy 
wybuchu I powstania śląskiego”
8 czerwca, godz. 15.00
skwer przy ul. Grzyśki w Katowicach-Ligocie 

Warsztaty plastyczne
10 czerwca, godz. 11.00, posesja MDK „Ligota”
Zajęcia dla niepełnosprawnych dzieci.

Koncert edukacyjny dla dzieci   
organizowany we współpracy  
z IPiUM „Silesia”
12 czerwca, godz. 10.30

Spotkanie Koła Miłośników 
Śląskiej Pieśni dla osób  
kultywujących śląską tradycję 
12, 26 czerwca, godz. 18.00

Zajęcia teatralne i plastyczne  
z cyklu „Pora dla seniora”
13 czerwca, godz. 11.00

Warsztaty śląskiego śpiewu
13 czerwca, godz. 11.00
Zajęcia dla niepełnosprawnych dzieci. 

Uroczyste zakończenie 
roku w „Sezamkowie”
14 czerwca, godz. 9.00 i godz. 11.00

Cykliczne spotkanie „Filatelistyka 
– hobby bez granic”
14 czerwca, godz. 16.00

Popis uczniów z sekcji pianina  
MDK „Ligota”
15 czerwca, godz. 10.00

Wystawa pokonkursowa konkursu 
ogłoszonego z okazji XXV edycji  
Święta Kwitnących Głogów
17 czerwca, godz. 17.00

Spotkanie dla miłośników  
śpiewania pt. „Śpiewnik  
w plecaku, czyli przedwakacyjny  
rozruch wokalny”
17 czerwca, godz. 18.00

Młodzieżowy Dom Kultury 
 w Zespole Szkół i Placówek  

nr 2 w Katowicach
mdkkatowice.pl

przy ul. Zarębskiego 2

Koncerty dla młodzieży szkół  
podstawowych zorganizowane  
z IPiUM „Silesia”
11 czerwca, godz.  9.00, 10.00

AKCJA „LATO W MIEŚCIE 2019” 
od 24 czerwca
Szczegóły: www.mdkkatowice.pl

ul. Tysiąclecia 5

Koncert grup gitarowych MDK 
8 czerwca, godz. 11.00

„Rajski ogród” – batik na papierze
11 czerwca, godz. 17.30–19.30
Warsztaty plastyczne dla dzieci z rodzicami 

Koncerty muzyczne dla dzieci  
z IPiUM „Silesia”
12 czerwca, godz. 8.15, 9.15, 10.15

Koncert muzyczny dla młodzieży  
w ramach współpracy z IPiUM  
„Silesia” 
13 czerwca, godz. 9.00

Zajęcia półkolonijne w ramach 
akcji „Lato w mieście 2019”  
od 24 czerwca

MDK „Koszutka”
ul. Grażyńskiego 47, ul. Krzyżowa 1

tel. 32 258 99 77, 32 258 92 00
e-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl

filiadab@mdkkoszutka.pl
www.mdkkoszutka.pl

ul. Grażyńskiego 47

Salon Artystyczny. Polska premiera  
„Królowej Saby”
3 czerwca, godz. 17.00
Ewa Kassala to autorka jedynej na świecie trylogii 
o królowych starożytnego Egiptu. Teraz powraca do 
nas z serią o silnych kobietach z Biblii. Przed nami 
pierwsza z nich: „Królowa Saby”. 

Koncert „Muzyka moja miłość”
4 czerwca, godz. 17.00
W wykonaniu artystów IPiUM „Silesia”: Dombrova 
Piano Duo: Krzysztof Włodarczyk – fortepian, Łu-
kasz Szubski – fortepian. Program: E. Grieg, F. Liszt, 
A. Piazzolla, E. Lecuona, G. Gershwin oraz muzyka 
filmowa i rozrywkowa.

Spektakl „Kobiety w sytuacji  
krytycznej”
6 czerwca, godz. 18.00
W wykonaniu Koła Teatralnego Wydziału Pedagogiki 
i Psychologii UŚ „ImproTeatr”. Spektakl na podsta-
wie sztuki Joanny Murray-Smith „Bombshelles”.  
10 kobiet, 10 monologów i 10 różnych głosów, 
które przełamują stereotypowy obraz współczesnej 
kobiety. Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki 
do odebrania w sekretariacie Wydziału Pedagogiki i 
Psychologii UŚ oraz MDK „Koszutka”.

Festyn Dni Koszutki
9 czerwca, godz. 14.00–21.00, plac przy 
Kościele pw. NSPJ 
W programie m.in.: spacer historyczny po Koszut-
ce, występy zespołów tanecznych MDK, animacje, 
konkursy, inscenizacja bitwy z I wojny światowej, 
interaktywny spektakl dla dzieci i dorosłych, kon-
kursy i zabawy, koncert zespołu „Abba-Cover”. 

Gala taneczna
13 czerwca, godz. 18.00
W wykonaniu zespołów tanecznych z MDK  
„Koszutka” pod kierunkiem Damiana Cetery.

Poetycka Noc Świętojańska
19 czerwca, godz. 17.00
Rozstrzygnięcie XX Ogólnopolskiego Turnieju Jed-
nego Wiersza – prowadzenie red. Maciej Szczawiń-
ski. Koncert zespołu KoNoPiAnS – grającego old 
school reggae.

ul. Krzyżowa 1

Dzień Dziecka
4 czerwca, godz. 9.30
Spektakl teatralny pt. „Jaś i Małgosia” w wykonaniu 
aktorów Fabryki Kultury. 

Galeria „Za Szybą”.  
„Dwa spojrzenia na sztukę”
7 czerwca,  godz. 18.00
Wernisaż wystawy malarstwa Pauliny i Dawida Bocheń-
skich. Minirecital kanadyjskiego pianisty Jarreda Dunn.

Dni Wełnowca – Józefowca – festyn 
8 czerwca,  godz. 14.00
W programie: koncerty: młodzieżowy chór Fusion, Kato-
sie, zespół Józefinki, Gasta Mire, Max Bravura, The Fire-
bones; warsztaty, konkursy, gry i zabawy, turniej piłkarski.

XXVIII Dni Dębu 
– festyn dla mieszkańców
15 czerwca, godz. 14.00 
W programie: Msza św. w kościele św. Jana i Pawła 
Męczenników, przemarsz orkiestry dętej pod dyrek-
cją Stefana Łebka z mażoretkami AZARIA, pokaz 
zespołów tanecznych, spektakl teatralny, koncert ze-
społu Holiday i Oberschlesen Marcel Różanka, dmu-
chańce, olimpiada sportowa, modelowanie balonów.

I Dębowy Piknik Rodzinny
16 czerwca, godz. 11.00 
W programie: pokazy taneczne zespołów, atrakcje 
dla rodzin z dziećmi, wręczenie nagród P.A.Sz.O.N

MDK „Szopienice-Giszowiec”
ul. gen. Hallera 28
tel. 32 256 84 53

e-mail: sekretariat@mdk.katowice.pl
www.mdk.katowice.pl

ul. gen. J. Hallera 28

„Mistrzowie Grupy Janowskiej” 
– wystawa wielkoformatowa  
w galerii Antrakt 
1–30 czerwca

Dzień Dziecka na „Zielonym 
Zakątku” w Dąbrówce Małej
1 czerwca
W programie m.in. spektakl Teatru TRIP, warsztaty 
malowania muralu, animacje dla najmłodszych. 

„Tajemnica skarbu na kurzej nóżce”
3 czerwca, godz. 10.00
Spektakl Teatru TRIP z okazji Dnia Dziecka. 

III Dni Dąbrówki Małej 
9 czerwca, godz. 15.00; teren przy kościele 
św. Antoniego w Katowicach 

„Tok – Szok” – kabaret Joanny  
Bartel w ramach XXIII Dni Szopienic
16 czerwca, godz. 17.00
Bezpłatne wejściówki do odbioru w sekretariacie.

Festiwal Muzyczny Artystów 
Nieprofesjonalnych „Na klepisku” 
23 czerwca; Ośrodek Rekreacyjny „Bolina”, 
Katowice-Janów 

,,Twórczy przedszkolak” 
– warsztaty plastyczne dla dzieci 
26 czerwca, godz. 10.00

Spektakl teatralny ,,Lampa Alladyna”  
oraz animacje dla dzieci w ra-
mach Nikiszowieckiego Lata. 
29 czerwca, godz. 15.00; skwer E. G. 
Zillmannów, Nikiszowiec 

ul. obr. Westerplatte 10 

Dzień Dziecka  z Teatrem Malutkim 
– spektakl „Krawiec Niteczka” 

3 czerwca, godz. 16.00

Wycieczka z przewodnikiem  
po Katowicach 
4 czerwca, godz. 16.00

Śląsk – Droga do Niepodległości
5–28 czerwca     
Wystawa wielkoformatowa o tematyce powstań śląskich.

Wernisaż sekcji rękodzieła
6 czerwca, godz. 17.00

XXIII DNI SZOPIENIC
15–16 czerwca, godz. 12.30, Parking 
MOSiR, ul. 11 Listopada 16
Korowód dziecięcy, prezentacje szkolno-przed-
szkolne, warsztaty, mała gastronomia. Wystąpią: 
Mariusz Kalaga, Bernadeta Kowalska, Sylwester 
Szalonek.
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Warsztaty kuglarskie 
15 czerwca, godz. 14.00;  
skwer im. Janusza Sidły

Wycieczka rowerowa 
Szopienice-Nikiszowiec 
15 czerwca, godz. 13.00;  
start – skwer im. Janusza Sidły

Finał Konkursu plastycznego  
dla dzieci ,, Opowiem 
wam o moim Śląsku” 
17 czerwca, godz. 12.00

Uroczystość pod pomnikiem 
Powstańca Śląskiego w Szopienicach 
19 czerwca, godz. 10.00
Dla uczczenia 97. rocznicy powrotu Górnego Ślą-
ska do Polski.

Szopienickie wędrowanie 
– cykl wykładów i wycieczek 
poświęconych dzielnicy
24 czerwca, godz. 17.00 

Klub podróżnika 
27 czerwca, godz. 16.00

ul. Plac pod Lipami 1, 3-3a, 10 

Bajtle w Kosmosie 
– Dzień Dziecka na Giszowcu
5 czerwca, godz. 16.00 
Warsztaty, spektakle, mobilne planetarium. 

10. edycja INDUSTRIADY
8 czerwca, godz. 15.00 
Bal nad bale, warsztaty, animacje, oprowadzanie, koncerty.

Noc Świętojańska na Giszowcu
23 czerwca, godz. 15.00
Warsztaty (wianki, sztrykowanie, teatr), gawędy, 
ognisko, taniec ognia.

Spotkanie z podróżnikiem 
– opowieści z Islandii
27 czerwca, godz. 18.00

MDK „Bogucice-Zawodzie”
ul. Markiefki 44a, ul. Marcinkowskiego 13

tel. 32 203 05 17, 32 255 32 44
e-mail: sekretariatmdk@

mdkbogucice-zawodzie.pl
www.mdkbogucice-zawodzie.pl

 ul. Markiefki 44a

Koncert zespołu Dobre Ludzie:  
„Dalej” live.  
Gość specjalny Gospel Sound 
1 czerwca, godz. 17.00
Koncert związany z promocją płyty zespołu Dobre Ludzie.

„Ciasto! Plasto!”
11 czerwca, godz. 16.00 
Zajęcia dla małych dzieci.

„Stacja RękoDzieło” – warsztaty 
12 czerwca, godz. 17.00

XXIX Dni Bogucic
28–29 czerwca, park Bogucki
W piątek zapraszamy już od godziny 9.30 na festyn 
„Bogucicka wyprawa dookoła świata” realizowany 

w ramach Inicjatyw Lokalnych Miasta Katowice. 
Tego samego dnia w budynku MDK o godzinie 
17.00 wystartuje tradycyjny turniej Remika, Skata 
i Piotrusia organizowany we współpracy z Kołem 
„Bogucice” Związku Górnośląskiego. W sobotę 
uroczyste otwarcie parku Boguckiego po rewitaliza-
cji. Zapraszamy od godziny 16.00 na festyn plene-
rowy z animacjami i pokazami dla dzieci. Gwiazdą 
festynu będzie zespół Baciary.

DLA SENIORÓW

„Sfilcowane Bogucice” – warsztaty 
4 czerwca, godz. 17.00

„Rodzinne warsztaty plastyczne”
10 czerwca, godz. 17.00

„Bery i bojki w godce ślonskiej”  
– spotkania z gwarą 
11 czerwca, godz. 17.30

Integracyjne warsztaty kulinarne
13 czerwca, godz. 16.30

 ul. Marcinkowskiego 13a

IV Zawodziański Dzień Bajtla
1 czerwca, godz. 14.00, plac przy parafii 
pw. Opatrzności Bożej na Zawodziu
IV edycja wspaniałej imprezy dla wszystkich dzie-
ci. W programie występy artystyczne, dmuchańce, 
moc konkursów i atrakcji. 

FIFI FIT – warsztaty taneczne  
dla seniorów
4, 11, 18, 25 czerwca, godz. 10.00 

Gala Taneczna sekcji  
GTN FLOW oraz TTZ
7 czerwca, godz. 18.00
Wystąpią sekcja Grupa Tańca Nowoczesnego, Flow 
i Teatr Tańca Zawodzie.

Koncert arii operowych  
organizowany w ramach 
Roku Moniuszkowskiego
10 czerwca, godz. 17.00 
Po koncercie zapraszamy na wernisaż wystawy 
malarstwa Danuty Kolis.

Katowice w Obiektywie Smartfona
11 czerwca, godz. 17.40, dzielnica Nikiszowiec
Zapraszamy na spacer fotograficzny. 

Koncert Parnas Brass Band
19 czerwca, godz. 18.00, ogród przy MDK
Drugi koncert z cyklu „Muzyczny Świat na Zawo-
dziu”. Wystąpi Parnas Brass Band inspirowany 
przez nowoorleańskie zespoły dęte – uczestnik tele-
wizyjnego show Mam Talent.

DLA SENIORÓW

„W zdrowym ciele, zdrowy duch”  
– warsztaty 
5 czerwca, godz. 10.00

Festyn Trzeźwościowy 
25 czerwca, godz. 14.00, ogród przy MDK
Wystąpią: Bożena Mielnik i Teresa Walerjańska. 
Obowiązują wejściówki (do odebrania w Dziale Za-
wodzie i Bogucice od 11.06.2019 od godziny 12.00 
– 2 szt. na osobę)

Muzeum Historii Katowic
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

WYSTAWY STAŁE

„Z dziejów Katowic”

„W kamienicy mieszczańskiej”

WYSTAWY CZASOWE

„Z fabryki na salony!” 
Wystawa porcelany „Giesche”, „Czuday”, „Huta 
Franciszka”

Dzień dziecka z porcelaną
1 czerwca, godz. 11.00–14.30

Warsztaty z szolką – Bogdan Kosak 
8 czerwca, godz. 11.00–14.00

Wykład poświęcony historii  
porcelany, kawy i szolki 
26 czerwca, godz. 16.30–18.00
W trakcie uczestnicy wspólnie pracują przy odle-
waniu, wykańczaniu i szkliwieniu szolek, bazując 
na kilku formach, wykonują odlewy, poznając wła-
ściwości materiałowe porcelany i technologiczne 
procesu produkcyjnego. 

Wydarzenie towarzyszące wystawie Z fabryki na 
salony! Wystawa porcelany „Giesche”, „Czuday”, 
„Huta Franciszka”

ul. Rymarska 4

WYSTAWY STAŁE

„Wokół mistrzów Grupy Janowskiej”

„U nos w doma na Nikiszu”

„Woda i mydło najlepsze bielidło. 
W pralni i maglu na Nikiszowcu”

INDUSTRIADA – Święto 
Szlaku Zabytków Techniki 
8 czerwca, godz. 12.00–20.00

Wernisaż wystawy „Królestwo nie-
bieskie. Katowickie podwórka”   
– fotografia Arkadiusza Goli
8 czerwca, godz. 17.00

„Lato w mieście”
od 24 czerwca

ul. Kopernika 11

WYSTAWY STAŁE

„Muzeum Barbary  
i Stanisława Ptaków”

Roman Kalarus „Miniatury intymne”
Na wystawie autor przedstawi nieprezentowane do-
tychczas małe formy: malarstwo, rysunek i collage.

XXXIX Spotkanie Przyjaciół 
Barbary i Stanisława
6 czerwca,  godz. 18.00 
Koncert niespodzianka.

„Silesia Press Cafe” – spotkanie  
z ALEKSANDRĄ FUDALĄ.
13 czerwca, godz. 18.00 
W stałej ofercie: warsztaty dla dzieci i młodzieży: 
„Szalony Kapelusznik”, „Mały kostiumograf”, „We-
necki karnawał”, „Teatr od kulis”.

ul. Kościuszki 47

Warsztaty modelarskie  
wraz z  zwiedzaniem wystawy  
„Mosty Ostrawy”
8 czerwca, godz. 11.00–13.00
Poprowadzi Aleksandr Sielski, Modelarnia „Ikar”

Finisaż wystawy „Mosty Ostrawy” 
– połączony z prezentacją pt. 
„Historyczne mosty Ostrawy”
14 czerwca, godz. 17.00
Poprowadzi Katerina Barcuchowa, historyk Mu-
zeum Ostrawskiego

Wernisaż wystawy: „Wczoraj  
– Dzisiaj”, Krzysztof Szymanowicz
28 czerwca, godz. 17.00
Nagroda im. Pawła Stellera przyznana na 10. Trien-
nale Grafiki Polskiej w 2018 roku.
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BIEGOWO W SZOPIENICACH

V Bieg  

im. Janusza Sidły

W Szopienicach 16 czerwca o godz. 16.00 
odbędzie się V Bieg im. Janusza Sidły, 
który już na stałe wpisał się w kalen-
darz imprez sportowych w naszym mie-
ście i przyciąga coraz większą rzeszę 
biegaczy i miłośników nordic walkingu. 
Celem wydarzenia jest upamiętnienie 
urodzonego w Szopienicach najwybitniej-
szego oszczepnika w historii Polski i za-
chęcanie do aktywnego stylu życia oraz 
promocja dzielnicy i miasta w regionie. 
W tym roku organizatorzy biegu przygoto-
wali stałą trasę na 10 km oraz z okazji piątej 
edycji uruchomili dystans 5 km. Ponadto od-
będą się biegi dla dzieci na dystansie 200 i 400 
m, a do tego będą czekały na najmłodszych 
gry i animacje przygotowane przez lokalnych 
animatorów. Każdy uczestnik biegu głównego 
otrzymuje pamiątkowy medal, posiłek rege-
neracyjny i możliwość spędzenia czasu w ro-
dzinnej i przyjemnej atmosferze podczas całej 
imprezy. Miasteczko biegowe zlokalizowane 
będzie na skwerze im. Janusza Sidły, gdzie będą 
czekały wszystkie atrakcje. Zapisy internetowe 
trwają do 2 czerwca.  (RED)

Więcej informacji: www.biegsidly.pl

KKS KATOWICE

Sukces katowickich piłkarek

2 maja na Stadionie PGE Narodowy 
przed finałem Pucharu Polski Lechia 
Gdańsk – Jagiellonia Białystok dziew-
czyny z KKS Katowice w kategorii U-10 
wystąpiły w finale XIX edycji Z podwórka 
na stadion o Puchar Tymbarku. W wiel-
kim finale rozgrywanym na PGE Narodowy 
katowiczanki zmierzyły się z Tęczą Byd-
goszcz. W meczu o miano najlepszej dru-
żyny w Polsce w kategorii KKS Katowice 
pokonał Tęczę Bydgoszcz 2:0 (1:0). Bram-
kę dla Katowic strzeliła Antonina Dzier-
żęga, drugi gol był golem samobójczym.
KKS Katowice w swojej grupie kwalifikacyjnej 
na boiskach Agrykoli wygrał 6:1 z Stilonem 
Gorzów, 5:0 z SMS Łódź oraz 6:1 z Włóknia-
rzem Białystok. Po wyjściu z grupy z pierw-
szego miejsca katowiczanki na stadionie Legii 
wygrały dopiero po rzutach karnych ze „sta-
rymi” znajomymi, a mianowicie z Beniamin-
kiem Krosno 3:2, w regulaminowym czasie 
widniał wynik 1:1.

W półfinale KKS Katowice pokonuje 
Tarnovię Tarnów 3:1. Oprócz zwycięstwa 
katowiczanki zdobyły również nagrody in-
dywidualne. Najlepszą zawodniczką tur-
nieju została Antonina Dzierżęga, która 
odebrała nagrodę z rąk prezydenta Andrzeja 

Dudy, natomiast Oliwia Rak została kró-
lem strzelców.

KKS Katowice pod wodzą trenerów To-
masza Nawrockiego, Michała Cebuli oraz 
trenerki bramkarzy Jessici Ludwiczak, wy-
stąpił w składzie: Julia Dekarz, Zuzia Pańtak, 

Emilia Brusik, Oliwia Rak, Antonina Dzier-
żęga, Dominika Cebula, Janina Schmidt, 
Malwina Thamm, Milena Jeziorek (bram-
karz), Laura Kosno.

– Do Warszawy pojechaliśmy bardzo 
młodym zespołem, cztery dziewczyny 
były z rocznika 2009, a pozostałe z rocz-
nika 2010. Nasza wygrana to niewątpliwie 
ogromny sukces, wszyscy byliśmy nasta-
wieni na fajną przygodę, dobrą integra-
cję i cenne doświadczenie. Do Warszawy 
jechaliśmy na pełnym luzie, bez żadnej 
presji czy celów. Wielkie podziękowa-
nia należą się rodzicom, którzy dzielnie 
wspierali i dopingowali swoje pociechy  
– mówi trener Tomasz Nawrocki

Warto dodać, że w eliminacjach (finał 
wojewódzki) do turnieju ogólnopolskiego, 
który był rozgrywany na Stadionie Śląskim: 
KKS Katowice zdobył w 5 meczach 65 bra-
mek, nie tracąc żadnej. 

(KKS)

PIKNIK RODZINNY

Wyścig po zdrowie

W dniach od 7 do 8 czerwca w Katowi-
cach odbędzie się kolejny piknik ro-
dzinny z cyklu „Wyścig po Zdrowie”. To 
znakomita okazja do rekreacji, edukacji 
żywieniowej i bezpłatnych badań. Wszy-
scy, którzy odwiedzą piknik, będą mogli 
dowiedzieć się, jak zdrowo żyć, jeść i ak-
tywnie wypoczywać. 
W specjalnym miasteczku na katowickim rynku 
znajdzie się wiele atrakcji i stref tematycznych. Bę-
dzie można odwiedzić mobilne muzeum Tour de 
Pologne, które już zdążyło podbić serca kolarskich 
kibiców i kolarskich gwiazd. Przed rokiem wspa-
niałymi zbiorami, eksponatami, pamiątkami, 
rowerami i multimedialnymi prezentacjami 

zachwycali się między innymi Rafał Majka, Mi-
chał Kwiatkowski i Tomasz Marczyński. Po wi-
zycie w muzeum wszyscy chętni będą mogli 
sprawdzić, jak radzą sobie z jazdą na rowerze. 
Na rynku pojawią się kolarskie trenażery, 
na których będzie można rywalizować w Mi-
kro Tour de Pologne Amatorów. Zabawa jest 
przednia, walka zacięta, a wszystko widać jak 
na dłoni na specjalnej makiecie z mikrokola-
rzami. Dodatkowe wyzwanie to możliwość 
pobicia rekordowego czasu Czesława Langa. 

W ramach imprezy można także do-
wiedzieć się wszystkiego o zdrowym i do-
brym jedzeniu. W specjalnym Showroomie 
Sponsora Głównego Carrefour można 

WYJĄTKOWY BIEG PO RAZ PIERWSZY W POLSCE 
MARAS W KATO – wyzwanie dla twardzieli

29 czerwca na terenie Lotniska Muchowiec i Doliny 
Trzech Stawów do Katowic zawita Tough Mudder 
– znana na świecie marka biegów z przeszkodami. 
– Zapraszamy do udziału i zapisów absolutnie 
wszystkich mieszkańców, zarówno osoby, które 
codziennie trenują, jak i tych, dla których wysiłek 

związany ze sportem jest czymś nieznanym – piszą 
organizatorzy. Tough Mudder, czyli w wolnym 
tłumaczeniu „trudne błoto" wyróżnia się tym, 
że każdy jest w stanie pokonać przygotowaną przez 
organizatorów trasę. Dystans 5 km, 13 zaskakują-
cych przeszkód oraz błoto przede wszystkim mają 

poznać całą gamę produktów ekologicz-
nych i VEGE oraz dowiedzieć się, z jakich 
składników i w jaki sposób komponować 
smaczne i zdrowe posiłki. Specjaliści pokażą, 
jak podążać w kierunku lepszej jakościowo 
żywności i zaprezentują oryginalne prze-
pisy i potrawy z produktów ze zdrowej półki. 

Każdy uczestnik będzie mógł też 
sprawdzić stan swojego zdrowia. Za-
dba o to mobilna przychodnia Medicover, 
partnera Medycznego „Wyścigu po Zdro-
wie”. W ofercie jest m.in. pomiar ciśnienia, 
analiza składu ciała, badanie poziomu cu-
kru i cholesterolu. Nie zabraknie również 
porad dietetyków i konsultacji żywienio-
wych, w strefie dzieci znajdą się badania wy-
dolnościowe, a w strefie RehaSport Clinic 
będą konsultacje fizjoterapeutyczne i warsz-
taty dotyczące prawidłowej jazdy na rowe-
rze i zmniejszenia ryzyka kontuzji.  (RED)

dać uczestnikom dziką radość i ogromną satys-
fakcję. Nikt podczas biegu nie mierzy czasu, nie 
popędza ani nie wyznacza kar za niewykonanie 
zadania. Głównym celem jest pokonanie wła-
snych słabości, zabawa w dobrym towarzystwie 
oraz zachęta do rozpoczęcia zdrowego trybu życia. 
Przeszkody mają być profesjonalne i bezpieczne, or-
ganizator nie chce przerażać uczestników, pragnie 
dać jak największej liczbie osób możliwość prze-
życia niesamowitej przygody i wiary we własne 
siły. Najważniejsze, by spróbować! Zebrać paczkę 
przyjaciół i doznać nowych, fascynujących emo-
cji. Na mecie na każdego uczestnika czekać bedą 
oprócz ogromnej dumy i satysfakcji wyjątkowa 
opaska na głowę, która świadczyć będzie o wyczy-
nach właściciela, koszulka „finiszera” napoje izoto-
niczne oraz przekąski. Zachęcamy do obejrzenia 
krótkiej relacji z tego, jak wygląda Tough Mudder 
na świecie: To jest właśnie Tough Mudder! Zapisy 
na toughmudder.pl  (RED)
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