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Chcą ucinać ręce 
mieszkańcom
Do skandalicznej sytuacji doszło na dwóch 
katowickich profilach prowadzonych na  
Facebooku, gdzie pojawiły się wpisy: „Rady-
kalizujemy swoje poglądy, bo coraz częściej 
uważamy, że dla dobra Katowic i kolejnych 
pokoleń oddającym swoje głosy na Krupę 
i Spółkę powinno się odrąbywać dłonie…”. 
Wpisy po pewnym czasie zostały usunięte, 
zapewne ze względu na oburzenie społecz-
ności lokalnej.

WIĘCEJ STR.  2

Walka ze smogiem 
przynosi efekty
Rozmowa z Mariuszem Skibą, wiceprezyden-
tem Katowic zajmującym się kwestiami śro-
dowiska, jakości powietrza, rozwojem miasta 
i funduszami europejskimi.

WIĘCEJ STR. 5

Centra przesiadkowe  
– postępy w pracach
Pierwsze centrum przesiadkowe zostało 
pod koniec zeszłego roku otwarte w Ligocie. 
Obecnie trwa budowa trzech kolejnych. Ich po-
wstanie przyczyni się do ograniczenia ruchu 
samochodowego i ograniczenia emisji spalin 
i hałasu. Łączny koszt budowy 4 centrów to 
ponad 200 mln zł, z czego aż 170 mln zł to po-
zyskane dofinansowanie zewnętrzne.

WIĘCEJ STR. 7

Prof. Andrzej Jasiński 
Honorowym Obywatelem 
W 154. rocznicę nadania praw miejskich ty-
tuł Honorowego Obywatela Miasta Katowice 
nadano prof. Jasińskiemu, światowej sławy 
pianiście i pedagogowi. Podczas uroczystej 
sesji Rady Miasta wręczono też tytuł „Zasłu-
żony dla miasta Katowice” Krystynie Szaraniec, 
Andrzejowi Lubiatowskiemu oraz Oddziałowi 
Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektry-
ków Polskich.

WIĘCEJ STR.  13

Wrzuciliśmy szósty bieg w roz-
woju Katowic. To jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń od czasu 
powstania Strefy Kultury w Kato-

wicach – powiedział prezydent Marcin Krupa, 
który we wrześniu podpisał z premierem Mate-
uszem Morawieckim list intencyjny w sprawie 
budowy, wyposażenia i prowadzenia Centrum 
Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki oraz Cen-
trum Nauki w Katowicach. 

Centrum Himalaizmu im. J. Kukuczki 
powstanie w Bogucicach – przy skrzyżo-
waniu ul. Markiefki i Katowickiej. Jego 
celami będą zarówno upamiętnienie osoby 
Jerzego Kukuczki, wybitnego himalaisty 
związanego z Katowicami, jak i populary-
zacja wiedzy dotyczącej wypraw górskich. 
– Historia wspinaczek górskich ma pokazać 
młodym ludziom drogę do sukcesu opartą 

na wysiłku, harcie ducha, dyscyplinie i bar-
dzo ciężkiej pracy – podkreślał premier Ma-
teusz Morawiecki. – To miejsce ma także 
symbolicznie pokazywać, że chcemy zdo-
bywać najwyższe szczyty w rozwoju Pol-
ski, najwyższe szczyty w nauce, w rozwoju 
przemysłu, w rozwoju gospodarki – dodał 
szef rządu.

Z kolei Centrum Nauki powstanie w Bry-
nowie, przy ul. Kościuszki, w miejscu, w któ-
rym znajduje się dziś Hala Parkowa. Ma to 
być obiekt na miarę warszawskiego „Koper-
nika”. Miejsce to ma nie tylko zapewniać do-
stęp do nowoczesnej, pozaszkolnej edukacji 
dzieci, młodzieży i studentów, ale także stać 
się przestrzenią dla całych rodzin do kre-
atywnego spędzania czasu. W opinii pre-
miera „będzie to instytucja, która przyciągnie 
młodych ludzi oraz przedsiębiorców”.

– Słowa premiera Mateusza Morawiec-
kiego traktujemy w Katowicach jako ważne 
zobowiązanie. Nasza dotychczasowa, bar-
dzo dobra współpraca pokazuje, że premier 
Mateusz Morawiecki dotrzymuje danego 
słowa, a z efektów współpracy rządu i samo-
rządu już dzisiaj korzystają nasi mieszkańcy 
– mówił prezydent Marcin Krupa, przywołu-
jąc realizowaną budowę 500 lokali w ramach 
Mieszkania Plus w Nikiszowcu, wybudo-
waną z udziałem środków rządowych halę 
sportową przy ul. Mikołowskiej czy też 
wspólną organizację szczytu klimatycz-
nego w grudniu ubiegłego roku w Katowi-
cach.   

Szczegółowe informacje dotyczące  
opisywanych inwestycji prezentujemy  

na stronie 3.

CENTRUM NAUKI I CENTRUM HIMALAIZMU  
ZE WSPARCIEM PREMIERA  

MATEUSZA MORAWIECKIEGO
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MIESZKAŃCY ZDECYDOWALI JAK WYDAĆ 31,5 MLN ZŁ

Rekordowe zaangażowanie 

katowiczan w budżet obywatelski

Szósta edycja katowickiego budżetu 
obywatelskiego (BO) obfitowała w rekor-
dowe dane. Tegoroczna pula BO wynosiła 
aż 31,5 mln zł i tym samym, po raz ko-
lejny, była największa w Polsce w prze-
liczeniu na mieszkańca wśród miast wo-
jewódzkich. W tegorocznym głosowaniu 
odnotowano także najwyższą w historii 
frekwencję – wyniosła ona 18,89% – tym 
samym w porównaniu z zeszłym rokiem 
wzrosła o ponad dwa punkty procentowe.
Spośród wszystkich osób, które zagłosowały, 
większość stanowiły kobiety – 56%. Spośród 
różnych grup wiekowych najwyższą frekwencję 
(25%) odnotowano wśród mieszkańców w wieku 
35–44 lata. Najstarszy mieszkaniec, który zdecy-
dował się oddać głos, miał 101 lat, a najmłodszym 
uczestnikiem głosowania – za pośrednictwem 
rodziców – było niespełna miesięczne dziecko. 
Najchętniej głosowali mieszkańcy Murcek 
(42,68%), Kostuchny (39,26%) i Dąbrówki Ma-
łej (33,64%). Dzielnice te, decyzją prezydenta, 
otrzymają w przyszłorocznym budżecie oby-
watelskim dodatkowe środki – odpowiednio: 
60 tys. zł, 36 tys. zł i 24 tys. zł.

– Dziękuję za duże zaangażowanie za-
równo katowiczanom, którzy pisali projekty, 
jak i wszystkim głosującym, których było po-
nad 52 tys. Osoby te udowodniły, że budżet 
obywatelski jest świetnym narzędziem roz-
wijania dzielnic Katowic i wpływu na życie 
społeczności lokalnych – mówi prezydent 

Marcin Krupa, który w 2015 roku podniósł 
pulę środków na budżet obywatelski z 10 do 
20 mln zł, a w tym roku, realizując zapowiedź 
wyborczą – do 30 mln zł. – Przez ostatnie 
pięć lat zrealizowaliśmy w Katowicach po-
nad 500 projektów zgłoszonych przez miesz-
kańców. Jeśli ktoś korzysta z wodnego placu 
zabaw, drogi rowerowej czy ławeczki osiedlo-
wej, na którą wcześniej głosował, to później 
chętniej uczestniczy w następnych edycjach 
budżetu obywatelskiego i namawia do tego 
samego swoich sąsiadów – dodaje prezydent. 

Katowiczanie wybrali do realizacji łącznie 
152 projekty. – Wśród projektów ogólnomiej-
skich najwięcej głosów uzyskała koncepcja 

polepszenia warunków bytowych psów w ka-
towickim schronisku dla bezdomnych zwie-
rząt. Koszt realizacji projektu wyniesie 700 
tys. zł. Drugie miejsce zajął projekt dotyczący 
zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie 
(wartość 1,2 mln zł), a trzecie miejsce przypa-
dło dla zadania o wartości 2,1 mln zł polega-
jącego na stworzeniu wodnego placu zabaw 
na os. Tysiąclecia – mówi Maciej Stachura, 
naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miasta Katowice. 

Rowerzystów na pewno ucieszy fakt, 
że mieszkańcy zdecydowali o realizacji 5 no-
wych stacji wypożyczalni rowerów. Powstaną 

MOWA NIENAWIŚCI TRAFIŁA DO KATOWIC

Chcą ucinać ręce mieszkańcom Katowic! 

Do skandalicznej sytuacji doszło miesiąc 
temu w Katowicach. Na dwóch katowic-
kich profilach prowadzonych na Face- 
booku (celowo nie podajemy nazw, by nie 
robić im reklamy) pojawiły się wpisy na-
stępującej treści: „Radykalizujemy swo-
je poglądy, bo coraz częściej uważamy, 
że dla dobra Katowic i kolejnych pokoleń 
oddającym swoje głosy na Krupę i Spółkę 
powinno się odrąbywać dłonie…”. Wpis 
zakończony został piktogramem noża. 
Posty zostały błyskawicznie skrytykowane 
przez mieszkańców Katowic. Olga Ko-
strzewska-Cichoń, przewodnicząca zarządu 
rady jednostki pomocniczej Ligota-Panew-
niki, napisała: „Odrąbywać dłonie”??? Czy 
ktoś, kto to pisał, przez chwilę zastanowił 
się nad tym, co robi??? Ludzie, opamiętajcie 
się”. Redaktor lokalnego portalu katowice24.
info Grzegorz Żądło napisał, że „przeciwnicy 
prezydenta Katowic przekroczyli granicę, 
której przekraczać nie wolno”. W podobnym 

tonie wypowiadała się większość oburzonych 
mieszkańców Katowic. 

Maciej Biskupski, przewodniczący Rady 
Miasta Katowice, podkreśla, że wobec ta-
kich działań nie możemy pozostać bierni. 
– Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za pięt-
nowanie i jednoznaczną krytykę hejterskich 
zachowań w internecie – mówi przewodni-
czący. Jak podkreślają specjaliści Fundacji Hu-
manity in Action Polska, „mowa nienawiści 
uwielbia bierny klimat. Tam kwitnie. Szcze-
gólnie w internecie, gdzie fałszywe poczucie 
anonimowości i dystans hejtera od hejtowa-
nego ośmiela do obrażania i szykanowania. 

Dlatego, spotykając się z mową nienawiści 
oko w oko, nie warto jej pobłażać ani akcep-
tować jej dominacji w przestrzeni publicznej”.

Przedstawiciele Urzędu Miasta pod-
kreślają, że sytuacja jest bezprecedensowa. 
– Jeszcze nigdy nie spotkaliśmy się z taką 
agresją w przestrzeni publicznej. Do tej pory 
nikt nie groził tysiącom mieszkańców Ka-
towic – mówi Maciej Stachura, naczelnik 
Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu 
Miasta Katowice. – Na agresję, nie tylko 
fizyczną, ale też słowną, musimy reago-
wać. Wszyscy wiemy, do jakiej tragedii do-
szło w styczniu tego roku w Gdańsku, gdzie 

został zamordowany Paweł Adamowicz, pre-
zydent tego miasta. Dlatego sprawę zgłosili-
śmy na policję. Nie może być tak, że sprawcy 
tego wpisu będą czuli się bezkarni. Pogróżek 
nie piszą anonimowi internauci – ale praw-
dziwi ludzie, którzy są czyimiś sąsiadami – 
dodaje Maciej Stachura. 

Opisane wpisy po pewnym czasie zo-
stały usunięte przez osoby prowadzące pro-
file. Zapewne ze względu na duże oburzenie 
społeczności lokalnej oraz ze strachu przed 
prawnymi konsekwencjami. Czytelników 
„Naszych Katowic” będziemy informo-
wać o rozwoju sprawy.  (RED)

także nowe ścieżki rowerowe – dzięki pro-
jektowi ogólnomiejskiemu połączenia ro-
werowego Strefy Kultury z Koszutką oraz 
projektowi lokalnemu dla jednostki pomoc-
niczej os. Paderewskiego-Muchowiec pole-
gającemu na rozbudowie ścieżki rowerowej 
wzdłuż ul. Granicznej i wyznaczeniu sier-
żanta rowerowego do ul. Krasińskiego.

Zadowoleni mogą być też właści-
ciele i miłośnicy czworonogów, gdyż dzięki 
głosom powstaną nowe psie wybiegi: przy 
ulicy Wczasowej i Bieszczadzkiej na Ligocie-
-Panewnikach, w Dąbrówce Małej i Murc-
kach. Mieszkańcy poparli też wniosek 
powiększenia psiego parku przy ul. 11 Listo-
pada w Szopienicach-Burowcu.

Wśród mieszkańców akty wny 
udział w BO brali także miłośnicy sportu, 
którzy wybrali do realizacji w Koszutce 
projekt polegający na budowie tzw. pump-
tracku, czyli zapętlonego toru do jazdy 
na rowerze, hulajnodze, rolkach czy desko-
rolce (wartość 150 tys. zł). Z kolei na osiedlu 
Tysiąclecia mieszkańcy głosowali na pro-
jekt realizacji zajęć rekreacyjnych na sta-
wie Maroko.

Zadania z zakresu kultury wybrali m.in. 
mieszkańcy Piotrowic-Ochojca, gdzie w Miej-
skim Domu Kultury „Południe” zostanie 
utworzony Zbiór Gier Planszowych. Bę-
dzie to też idealne uzupełnienie projektu 
ogólnomiejskiego – Wypożyczalni Gier 
Planszowych (M/18/VI), którego realizacja 
nastąpi w wybranych filiach Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Katowicach. Z kolei 
mieszkańcy os. Witosa będą mogli uczestni-
czyć w kolejnych imprezach kulturalnych, a to 
za sprawą sprawdzonego już cyklu wydarzeń 
zawartych w projekcie #LOOK 3 / Dom Kul-
tury na Witosa (2020).   (BO)

Pełne wyniki głosowania dostępne są na stro-
nie BO.Katowice.eu. Do 8 października trwa 

etap zbierania uwag i propozycji zmian w pro-
cedurze budżetu obywatelskiego.
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Tak wygląda wpis anonimowych autorów na Facebooku
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NOWE MIEJSCA DLA CAŁYCH RODZIN 

Centra Himalaizmu i Nauki powstaną w Katowicach

Centrum Himalaizmu powstanie w Bogu-
-cicach, przy skrzyżowaniu ulic Mar-
kiefki i Katowickiej, czyli tuż obok miej-
sca, w którym urodził się i mieszkał Jerzy 
Kukuczka. – 24 października będziemy 
wspominać 30. rocznicę śmierci naszego 
wybitnego himalaisty. Dlatego inauguracja 
budowy Centrum Himalaizmu jest też sym-
bolicznym uhonorowaniem jego dokonań. 
Z kolei wsparcie finansowe zadeklarowane 
przez premiera Mateusza Morawieckiego 
dla budowy, wyposażenia i utrzymania 
Centrum sprawia, że inwestycja przechodzi 
dziś z etapu pomysłu do fazy realizacji. Miej-
sce to stanie się wizytówką nie tylko Kato-
wic, ale i całego kraju – podkreślał prezydent 
Marcin Krupa podczas konferencji praso-
wej z udziałem premiera.

Centrum Himalaizmu będzie w dużej 
części prezentować i upamiętniać sylwetkę Je-
rzego Kukuczki, ale jednocześnie nie będzie 
przypominać zwykłego muzeum. – Chcemy, 
by to miejsce żyło, przyciągało przez cały rok 
tysiące mieszkańców – zapowiada prezydent 
Marcin Krupa. – Duże znaczenie nadamy 
popularyzacji wspinaczki górskiej. To sport 
kształtujący charakter, uczący nieustannego 
podnoszenia poprzeczki i zmagania się z wła-
snymi słabościami. Dlatego w ramach Cen-
trum powstanie strefa aktywności m.in. ze 
ścianą wspinaczkową oraz dużą salą audyto-
ryjną, w której chcemy organizować spotka-
nia z himalaistami, by dzielili się oni swoimi 
doświadczeniami, przeżyciami i zarażali swoją 
pasją kolejne pokolenia. Będzie to też prze-
strzeń do emisji filmów związanych z górami 
– dodaje prezydent Marcin Krupa. 

W Centrum Himalaizmu zostaną poka-
zane nie tylko najwyższe góry świata, ale też 
Tatry, w których polscy wspinacze stawiali 
pierwsze kroki. W obiekcie zostaną wykorzy-
stane nowoczesne formy prezentacji, takie jak 
mapping czy też elementy mechatroniczne. 
Szczególną atrakcją dla wszystkich gości mają 
być przestrzenie, w których będą symulowane 
wysokogórskie warunki – tj. silny wiatr i niska 
temperatura. 

Koszt budowy Centrum Himalaizmu 
szacowany jest na 65 mln zł. W przyszłym 
roku zostanie ogłoszony konkurs architekto-
niczny. Z kolei realizacja prac budowlanych za-
planowana jest na lata 2021 – 2023.

Centrum Nauki  
rozbudzi pasje naukowe
Centrum Nauki powstanie przy ul. Ko-
ściuszki w miejscu, w którym dziś znajduje 
się budynek Hali Parkowej. W zależno-
ści od ekspertyz technicznych zostanie on 
zmodernizowany i rozbudowany lub wy-
burzony, a w jego miejsce powstanie nowy 
obiekt. – Budowa Centrum Nauki wpisze 
się doskonale w otoczenie. Tuż obok mamy 
wspaniały Park Kościuszki i powstający 
kompleks basenowy, który otworzymy w I 
kwartale przyszłego roku. Tym samym po-
wstanie tu nowa, atrakcyjna przestrzeń re-
kreacyjno-edukacyjna, w której będzie można 

aktywnie i ciekawie spędzić cały dzień – mówi 
prezydent Marcin Krupa. 

Centrum Nauki ma być odpowiednikiem 
warszawskiego „Kopernika”, ale z uwzględ-
nieniem specjalizacji związanych z Katowi-
cami i Śląskiem – tj. energetyką, medycyną, 
technologiami informacyjnymi oraz archi-
tekturą i urbanistyką. – Chcemy populary-
zować naukę w tych obszarach, o których już 
dziś wiemy, że będą odgrywały coraz waż-
niejszą rolę w naszym życiu. Centrum Na-
uki to też wielka szansa dla młodych ludzi 

na rozbudzenie pasji naukowych – podkreśla 
prezydent Marcin Krupa. 

Koszt budowy i wyposażenia Centrum 
Nauki szacowany jest na 325 mln zł. W tym 
roku zostanie ogłoszony konkurs architek-
toniczny, a prace budowlane mają być re-
alizowane w latach 2021 – 2023. Podobnie 
jak w przypadku Centrum Himalaizmu, 
premier Mateusz Morawiecki zadeklarował 
ze strony rządowej partycypację w kosztach 
budowy, wyposażenia i późniejszego prowa-
dzenia placówki.  

Prezydent Marcin Krupa przedstawił premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz wojewodzie śląskiemu Jarosławowi Wieczorkowi szczegóły  
planowanych inwestycji
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Krzysztof Wielicki 
wybitny himalaista,
zdobywca Korony Himalajów 
i Karakorum: 

– Centrum Himalaizmu to świetna 
inicjatywa. Bardzo się ucieszyłem, gdy 
usłyszałem od Celiny (żony Jerzego 
Kukuczki – przyp. red.) o Muzeum 
Kukuczki, ale ta nowa, szeroka kon-
cepcja stworzenia Centrum Himala-
izmu to jest miejsce, jakiego dzisiaj 
brakuje. Góra z górą się nie zejdzie, 
ale człowiek z człowiekiem powinien. 
Takie powinno być Centrum Hima-
laizmu, gdzie ludzie gór będą mogli 
się spotykać, rozwijać swoje pasje, ale 
zarażać nimi także kolejnych, szcze-
gólnie młodych ludzi. Z jednej strony 
na ściance, z drugiej podczas spo-
tkań autorskich czy na pokazach fil-
mów. Otwarta formuła, która będzie 
żyć i integrować, pozwoli się dzielić 
pasją. Wspieram ten projekt i bardzo 
się cieszę, że w Katowicach powstaje 
takie miejsce.  

Wstępna koncepcja zagospodarowania obszaru pod Centrum Nauki. Rys. Stanisław Podkański
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KOLEJNY ETAP PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA ULIC KOŚCIUSZKI I ARMII KRAJOWEJ

Wykop tunelu w Piotrowicach

Wykonawca przystępuje do kolejnego 
etapu prac na skrzyżowaniu ulic Ko-
ściuszki i Armii Krajowej w ramach in-
westycji przebudowy węzła drogowego 
na DK81. 
W ciągu ul. Kościuszki, czyli drogi krajo-
wej nr 81 rozpocznie się wykop tunelu. – Od 
7 października do końca lutego przyszłego 
roku w związku z budową wiaduktów, kła-
dek oraz tunelu ruch poprowadzony będzie 
na zasadzie skrzyżowania z wyspą centralną, 

czyli kierowcy jadący ul. Armii Krajowej od 
strony Piotrowic, chcąc pojechać w stronę Li-
goty, będą musieli skręcić w prawo, by prze-
jechać nowo wybudowaną łącznicą B, zrobić 
nawrotkę i skręcić w prawo z powrotem w ul. 
Armii Krajowej. Analogiczne rozwiązanie bę-
dzie obowiązywało dla kierowców poruszają-
cych się w odwrotnym kierunku – wyjaśnia 
Ewa Lipka, rzecznik prasowy Urzędu Mia-
sta. Dodatkowo w ciągu kilku najbliższych 
tygodni ul. Kościuszki zostanie zawężona do 

jednego pasa ruchu w kierunku centrum Ka-
towic. Dwa pasy zostaną natomiast na kie-
runku wylotowym do Mikołowa.

Przypomnijmy, że w ramach tej inwesty-
cji powstaje dwupoziomowe skrzyżowanie. 
Prace budowlane trwają od początku 2018 
roku i zakończą się w połowie przyszłego roku. 
– Mieszkańcy południowych dzielnic Katowic 
po zakończeniu przebudowy odczują ogromną 
poprawę. Jedną z podstawowych kwestii jest od-
dzielenie ruchu tranzytowego od komunikacji 

lokalnej – mówi Marcin Krupa, prezydent Ka-
towic. W ramach przebudowy powstanie tu-
nel, dzięki któremu jadąc z centrum w kierunku 
Mikołowa i też w drugą stronę – nie będziemy 
zatrzymywać się na tym skrzyżowaniu. W tym 
miejscu powstanie także dwupasowe rondo, 
które będzie bezpiecznym rozwiązaniem dla 
osób poruszających się pomiędzy Piotrowi-
cami a Ligotą. To wszystko docelowo sprawi, 
że po Katowicach będzie się podróżowało szyb-
ciej i bardziej komfortowo.   (RED)

OTWARTO OSIEDLE POD KASZTANAMI

Pierwsze mieszkania z opcją dojścia do własności  

realizowane przez Katowickie TBS

„Osiedle pod Kasztanami” – czyli 24 
mieszkania powstałe przy ul. Górniczego 
Stanu w Katowicach, w ramach inwesty-
cji Katowickiego Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego (KTBS) zostały oddane 
do użytku. We wrześniu pierwsi lokato-
rzy odebrali klucze do swoich lokali. Jest 
to pierwsza inwestycja KTBS w ramach 
programu „Mieszkanie na wynajem z doj-
ściem do własności”. 
„Osiedle pod Kasztanami” architektonicz-
nie nawiązuje do zabytkowej zabudowy Gi-
szowca. Na osiedlu mamy 2-, 3- i 4-pokojowe 
mieszkania. Największe lokale z oferty mają 
prawie 99 m2. Przy osiedlu powstał również 
parking z 36 miejscami postojowymi oraz 
plac zabaw. Do największych atutów osiedla 
należą m.in.: dogodna lokalizacja – w po-
bliżu terenów zielonych i ważnych węzłów 
komunikacyjnych oraz atrakcyjna cena. For-
muła „Mieszkanie na wynajem z dojściem do 
własności” umożliwia systematyczną spłatę 

ceny mieszkania w ramach czynszu oraz wy-
kupienie go w okresie od 5 do 20 lat od mo-
mentu przystąpienia do programu. Osoby, 
które podpisują umowę z KTBS, wpłacają 
opłatę partycypacyjną w wysokości 50 pro-
cent kosztów budowy mieszkania. Pozostałą 
część zobowiązania spłacają w ramach czyn-
szu najmu. – Około 66 proc. czynszu przezna-
czone jest na spłatę zaciągniętego przez nas 
kredytu. Jego warunki są dużo lepsze niż te, 
które otrzymałaby w banku osoba fizyczna. 
Dlatego też cena mieszkań, do których mamy 
przynależny ogródek i miejsce parkingowe, 
jest bardzo konkurencyjna. To pierwsza, ale 
nie ostatnia nasza inwestycja w tej formule 
– mówi Janusz Olesiński, prezes Katowic-
kiego Towarzystwa Budownictwa Społecz-
nego, i zapowiada, że w podobnej formule 
będą dostępne mieszkania w ramach inwe-
stycji realizowanej przy ul. Krasińskiego.

– Katowice przyciągają no-
wych mieszkańców wysoką jakością 

życia i atrakcyjnymi miejscami pracy. 
Uzupełnieniem tego musi być dobra oferta 
mieszkaniowa – podkreśla Marcin Krupa, 
prezydent Katowic. – Stawiamy na two-
rzenie zdywersyfikowanej oferty miesz-
kaniowej – atrakcyjnej dla rodzin, singli, 
osób o różnej zasobności portfela. Jako 
miasto aktywnie działamy na rynku miesz-
kaniowym. Podjąłem decyzję o zmianie 
kryteriów w programie mieszkanie za re-
mont, dzięki czemu jeszcze więcej miesz-
kańców będzie mogło wynająć atrakcyjny 
lokal. W Nikiszowcu budowanych jest 
500 nowych lokali w ramach programu 
„Mieszkania Plus”. Kolejne 500 lokali po-
wstanie w Burowcu. Świetnym uzupełnie-
niem tej oferty są mieszkania Katowickiego 
TBS – w ramach inwestycji na Giszowcu 
wprowadza on bardzo atrakcyjną ofertę 
wynajmu mieszkania dla osób, które z róż-
nych przyczyn nie mogą kupić mieszkania 
na wolnym rynku – dodaje prezydent. (RED)

UWAGA, KIEROWCY

Przebudowa wiaduktów w Katowicach

Przed nami przebudowa wiaduk-
tów w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassi-
no nad drogą ekspresową nr S86 w Ka-
towicach. Chodzi o  przebudowę dwóch 
wiaduktów oraz remont kładki techno-
logicznej rurociągu ciepłowniczego nad 
drogą krajową S86. 
Najkorzystniejszą z ofert, za blisko 300 
tys. złotych, złożyła firma DMK Inży-
nieria sp. z o.o. z Rybnika. Na stronie 
internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad czytamy, że termin 
realizacji dokumentacji oraz uzyskanie po-
trzebnych decyzji administracyjnych ma 
trwać do 12 miesięcy od daty podpisania 

umowy. Prace rozpoczęły się już 16 wrze-
śnia przebudową chodników wzdłuż S86. 
Wykonanie kolejnych etapów związane 
jest z wprowadzeniem tymczasowej orga-
nizacji ruchu. 

Jak informuje GDDKiA, wykonanie 
następnych etapów robót wymaga wpro-
wadzenia tymczasowej organizacji ruchu. 
Utrudnienia spowodowane będą rozpoczę-
ciem montażu elementów podparcia. Montaż 
podparć potrwa do 7 dni. Po tym czasie or-
ganizacja ruchu będzie przywrócona do stanu 
istniejącego obecnie – poinformował magi-
strat. Planowane terminy realizacji, w po-
dziale na etapy organizacji ruchu:

11 października – zawężenie do dwóch 
pasów ruchu w kierunku Sosnowca.

23 października – zawężenie do trzech pa-
sów ruchu w kierunku Sosnowca i do dwóch 
pasów ruchu w kierunku Tychów.

27–31 października – zawężenie do trzech 
pasów ruchu w kierunku Sosnowca i do 
dwóch pasów ruchu w kierunku Tychów.

Dokładnie terminy realizacji poszczegól-
nych etapów uzależnione są od warunków 
atmosferycznych. 

(RED)

Jak skorzystać z formuły 
„Mieszkanie na wynajem 
z dojściem do własności”?

Aby wynająć mieszkanie w formule „Miesz-
kanie na wynajem z dojściem do własności”, 
należy rozliczać się z podatku dochodo-
wego w Katowicach oraz wykazywać odpo-
wiedni dochód na gospodarstwo domowe 
(minimalny i maksymalny). Szczegółowe 
kryteria dochodowe określa regulamin 
na stronie bit.ly/2ms4DHX. Osoby zainte-
resowane wynajmem mieszkania przed 
zawarciem umowy najmu są obowiązane 
do wpłaty partycypacji, która stanowi 50 
proc. kosztów budowy. Przy podpisywaniu 
umowy najmu najemcy wnoszą jeszcze 
kaucję zabezpieczającą najem w wysoko-
ści 6-krotności czynszu podstawowego. 
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KATOWICE ŚLĄSKIM LIDEREM WALKI O CZYSTE POWIETRZE

Walka ze smogiem przynosi efekty

Rozmowa z Mariuszem Skibą, wice-
prezydentem Katowic zajmującym się 
kwestiami środowiska, jakości powie-
trza, rozwojem miasta i funduszami 
europejskimi. 

Redakcja: Według najnowszych danych 
naukowych jakość powietrza w Katowicach 
się poprawia. 
Mariusz Skiba: To prawda. Precyzyjne 
dane z „Systemu monitoringu powietrza” Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska z Katowic pokazują, że przez pierwsze 
osiem miesięcy tego roku, tj. za okres od po-
czątku stycznia do końca sierpnia - mieliśmy 
najlepszą jakość powietrza w historii pomia-
rów. Zachęcam do zapoznania się z tymi da-
nymi pod adresem powietrze.katowice.wios.
gov.pl.
Wciąż można jednak spotkać głosy 
pojedynczych osób, które mówią,  
że miasto nic nie robi ze smogiem.

Zamiast o opiniach – wolę rozma-
wiać o faktach, o tym, co robimy. Liczby nie 
kłamią. W tym roku wskaźnik pyłu PM10 
wynosi średnio 34 mikrogramy na metr 
sześcienny, podczas gdy rok temu, dla ana-
logicznego okresu, wynosił 39, a dwa lata 
temu aż 44. Innymi słowy rok temu za-
pylenie powietrza w Katowicach było 
większe niż w tym roku o 15%, a dwa lata 
temu o ponad 29%! Poza tym nasze działania 
dostrzegają w całej Polsce. Dwa razy z rzędu 
dostaliśmy nagrodę „Forbes’a” dla najbardziej 
ekologicznego miasta w Polsce. 

Odpowiada Pan za program walki ze 
smogiem. Jakie najważniejsze działania 
podejmujecie?

To przede wszystkim wymiana sta-
rych kotłów węglowych. One odpowia-
dają w 85% za powstawanie smogu. Przez 

ostatnie 4 lata doprowadziliśmy z prezy-
dentem Marcinem Krupą do wymiany po-
nad trzech tysięcy kopciuchów. Żadne inne 
miasto w woj. śląskim nie działa tak ak-
tywnie w tej sprawie. Jesteśmy także jed-
nym z niewielu miast w Polsce, które nie 
ma limitów na dopłaty do wymiany ko-
tłów. Każdy, kto chce dostać środki i pra-
widłowo wypełni wniosek, może otrzymać 
nawet 10 tysięcy złotych. Jeżdżę po dzielni-
cach, by zachęcać katowiczan do wymiany 
kotłów. Dziękuję mieszkańcom za tak do-
bre przyjęcie i chęć podejmowania ekolo-
gicznych działań. Proszę też czytelników 
„Naszych Katowic” o wsparcie naszej akcji 
– wystarczy zachęcić sąsiadów, by przyszli 
na spotkania informacyjne w tej sprawie 
(informacja w ramce – przyp. red.). Wśród 
naszych najważniejszych działań należy 
wymienić restrykcyjne kontrole Straży 
Miejskiej – także z użyciem dronów. Osoby 
spalające śmieci otrzymują mandaty i trafiają 
na naszą „czarną listę” – co oznacza częste 
kontrole. W większości przypadków takie 
działania zmuszają osoby do zaprzestania 
trucia sąsiadów. 
W walce ze smogiem pomagają także 
drzewa 

W Katowicach co roku sadzi się tysiące 
drzew. Robi to zarówno Nadleśnictwo na ob-
szarach leśnych, robimy to my na terenach 
miejskich i parkowych. Rozpoczęliśmy na-
sadzenia ponad 1000 drzew, w tym w ra-
mach programu wCOP drzewo ponad 600. 
Mieszkańcy poprzez stronę internetową 

wskazywali, gdzie należy zasadzić drzewa. 
Pod koniec września, wraz z Tomaszem Ku-
czyńskim, mieszkańcem Śródmieścia, który 
zawnioskował o nasadzenia, zainaugurowali-
śmy akcję przy ul. Raciborskiej. Warto dodać, 
że nie mówimy o wsadzaniu do ziemi małych 
sadzonek. To są kilkuletnie, parometrowe 
drzewa. Pojawią się one w większości dziel-
nic – wszędzie tam, gdzie wnioskowali o to 
katowiczanie.  

WYKONAWCA NIE WYWIĄZAŁ SIĘ Z UMOWY

Budowa basenów w Katowicach – nowe informacje 

Ze względu na niewykonywanie inwesty-
cji przez wykonawcę jednego z basenów 
– zgodnie z umową miasto podejmuje 
stanowcze działania.
W Katowicach trwa budowa trzech kompleksów 
basenowych z salami sportowymi. Prace nad re-
alizacją inwestycji przy ul. Kościuszki i przy ul. 
Hallera zakończą się w tym roku, a do użytku 
pływalnie zostaną oddane w pierwszym kwar-
tale przyszłego roku. – Zależy mi na tym, by całe 
rodziny mogły aktywnie spędzać czas wolny. 
Dlatego w projektach każdego z basenów znajdują 
się m.in.: 6-torowy basen sportowy o wymiarach 
25 × 16 m, basen do nauki pływania, brodzik dla 
dzieci wyposażony w atrakcje, trybuny dla wi-
dzów, zjeżdżalnia, siłownia (w basenach przy ul. 
Hallera i ul. Kościuszki), sale sportowe, sauny. 
Trzy baseny zamiast jednego aquaparku ozna-
czają, że większość mieszkańców Katowic będzie 
mieć dostępną pływalnię w odległości pięciu ki-
lometrów od miejsca zamieszkania – mówi pre-
zydent Marcin Krupa. – Baseny w Katowicach 
nabierają kształtów. Prace budowlane w Bry-
nowie i Burowcu zakończą się na przełomie 

2019 i 2020 roku. Następnie czeka nas etap proce-
dur odbiorowych i uruchamiania aparatury – tak 
by w I kwartale przyszłego roku móc udostępnić 
te obiekty mieszkańcom. Niestety trzecia inwe-
stycja, z uwagi na niezrealizowanie prac przez 
wykonawcę, zostanie ukończona później, niż 
planowaliśmy – dodaje prezydent.

Budowa basenu w parku Zadole w Li-
gocie w ostatnich miesiącach posuwała się 
najwolniej ze wszystkich trzech inwesty-
cji. Wykonawca nie realizował zadania 
zgodnie z umową, naruszając jej postano-
wienia. Ponadto Urząd Miasta otrzymał 
informację, że Sąd Rejonowy w Gliwicach 

otworzył postępowanie sanacyjne wobec 
wykonawcy tej inwestycji. – Mając na uwa-
dze nienależyte wykonywanie umowy przez 
wykonawcę, Urząd Miasta podjął działania 
zmierzające do rozwiązania umowy z wyko-
nawcą – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta Katowice. 

W takiej sytuacji miasto Ka-
towice prowadzi analizy mające 
na celu rozpoczęcie procedury umożliwia-
jącej kontynuację i dokończenie inwestycji.  
– Niestety w tym przypadku procedura 
będzie złożona i czasochłonna, gdyż wy-
maga ona działania w zgodzie z przepisami 
prawa zamówień publicznych. Zależy nam 
na tym, żeby mieszkańcy mogli korzystać 
jak najszybciej z pływalni w parku Za-
dole – dlatego uznaliśmy, po szczegóło-
wych analizach, że właśnie takie działanie 
leży w interesie katowiczan – dodaje rzecz-
nik Ewa Lipka.

O dalszych działaniach w tej sprawie bę-
dziemy Państwa informować na bieżąco. 

(WKS)

Wymień stary 
kociołwęglowy!

Zapraszamy na październikowe spotkania in-
formacyjne dotyczące możliwości wymiany 
starych kotłów węglowych z dofinansowa-
nie miasta. Odbywają się one w godz. 18.00–
19.30 w następujących lokalizacjach:

Parafia Matki Bożej Fatimskiej,  
Bukszpanowa 26, 3 października

MDK Południe, Sołtysia 25,  
16 października

MDK Południe, Żeleńskiego 83,  
17 października

MDK Południe, Stellera 4,  
23 października

MDK Południe, Jankego 136,  
24 października

MDK Koszutka, Krzyżowa 1,  
30 października. 
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MIESZKAŃCY WSPÓŁPRACUJĄ Z URZĘDNIKAMI

Milion złotych na pomysły mieszkańców

Nabór wniosków na inicjatywy lokalne 
na 2020 rok rozpoczął się 1 paździer-
nika. Formuła projektu polega na tym, 
że mieszkańcy nie tylko zgłaszają po-
trzeby, pomysły i działania w swoim bez-
pośrednim otoczeniu, ale też deklarują 
swój udział w ich realizacji, najczęściej 
poprzez pracę społeczną. 
Miasto – już od 2013 r. – przeznacza każ-
dego roku milion złotych na wsparcie takich 
inicjatyw. – W budżecie miasta zarezer-
wowaliśmy milion złotych na wspólną re-
alizację pomysłów mieszkańców w ramach 
inicjatywy lokalnej. Jest dla mnie niezwykle 
ważne, aby sąsiedzi w dzielnicach jednoczyli 
się wokół wspólnego celu i współpracowali 
przy jego realizacji. Dodatkowo chciałbym 
wzmocnić współpracę rad jednostek pomoc-
niczych z mieszkańcami, dlatego zachęcam 
do konsultowania się z radami na etapie pi-
sania wniosku, co pozwoli na jeszcze lepsze 
przygotowanie inicjatywy lokalnej. Dlatego 
gorąco zachęcam mieszkańców do zgłaszania 
swoich pomysłów. Nabór wniosków upływa 
15 listopada – mówi Marcin Krupa, prezydent 
Miasta Katowice.

Co roku rośnie zainteresowanie miesz-
kańców współpracą z katowickim magi-
stratem w ramach inicjatywy lokalnej. 
– Zauważamy wzrost liczby składanych 
wniosków i zaangażowanie w formie pracy 
społecznej, która jest kluczowym ele-
mentem inicjatyw. Dla przykładu w 2018 
roku katowiczanie wykonali 23 814 go-
dzin pracy społecznej w ramach 76 zre-
alizowanych inicjatyw lokalnych – mówi 

Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta 
ds. organizacji pozarządowych. – Z pew-
nością ta forma aktywności mieszkań-
ców w środowisku lokalnym będzie 
jeszcze większa w roku bieżącym, bo do 
realizacji przyjęto 93 inicjatywy lokalne, 
a wśród nich mieszkańcy zaproponowali 
m.in. kawiarenki sąsiedzkie, imprezy ple-
nerowe, sportowe, prozdrowotne i inne 

integrujące mieszkańców osiedli, koncerty 
muzyki poważnej i rozrywkowej, festyny 
ekologiczne i międzypokoleniowe, akcje 
sprzątania, modernizację placu zabaw, 
utworzenie zielonej ścieżki edukacyjnej – 
dodaje Agnieszka Lis. 

Nabór wniosków na 2020 rok potrwa do 
15 listopada. Na stronie katowice.eu/urzad-
-miasta/inicjatywa-lokalna dostępny jest nowy 

wzór wniosku uzupełniony o dodatkowe klau-
zule RODO oraz inne przydatne informacje 
dotyczące m.in. tego, kto może składać wnio-
ski i jakich zadań mogą one dotyczyć. Dodat-
kowe informacje o inicjatywie lokalnej można 
również uzyskać telefonicznie pod numerem 
tel.: 32 259 31 18 lub e-mailowo: inicjatywalo-
kalna@katowice.eu. 

(RED)

PARKLET TEATRALNA 4 

Przy ulicy Teatralnej powstał pierwszy parklet w Katowicach, miejsce do odpoczynku wśród 
zieleni. Jego projekt wykonali studenci Politechniki Śląskiej. Jednocześnie to kontynuacja 
działań Urzędu Miasta i Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach podjętych w 2018 roku, 
kiedy w trakcie kampanii ETZT na ulicy zostało przeprowadzone prototypowanie zmian pod 
nazwą  „Woonerf na Teatralnej”. Dzisiaj mamy parklet, z którego możemy już korzystać.

Remonty prowadzone przez MZUiM 
Ligęzy – remont jezdni 262 m2

Wajdy – remont jezdni . chodników , budowa 
miejsc postojowych
Raciborska – przygotowanie miejsc pod na-
sadzenie drzew
Gawronów – remont chodnika
Nasypowa – remont jezdni 795 m2

Al. Pszczyńska – naprawa jezdni 123 m2

Wieżowa – naprawa nawierzchni z frezu
Sołtysia – naprawa nawierzchni remonterem
Armii Krajowej – budowa przejścia dla pie-
szych z przebudową chodnika
Witosa – przebudowa przejścia dla pieszych
Wajdy – remont jezdni, chodników , budowa 
miejsc postojowych
Kijowska – budowa chodnika
Dereni – wykonanie nawierzchni z asfaltobe-
tonu 789,0m2

Ludwika – naprawa chodnika

Naprawy wykonane na podstawie 
zgłoszeń mieszkańców  
z platformy Naprawmy.To 

Naprawy nawierzchni chodników:
Pomorskiego • Le Ronda • Mariacka • PCK • 
Wczasowa • Batorego 4 • Dąbrowskiego  • Lelewela  

• Jankego • Poznańska/Zgorzelecka • Ułańska 
• Brzozowa 19 • Sikorskiego • Andrzeja • Pańki 
• Kornasa • Barbary 

Naprawa nawierzchni jezdni:

Jabłoniowa • Styczyńskiego • Bończyka • 
Modrzejewskiej • Kredytowa • Dąbrówki • Ki-
lińskiego • Owsiana • Kępowa • Wczasowa • 
Wiśniowa • Sobocińskiego • Cegielnia Murcki 
• Le Ronda • Samsonowicza • Małachowskiego 
• Zamkowa • Adama • Katowicka • Biniszkiewi-
cza • Grażyńskiego • Ściegiennego 
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Zaawansowanie prac:
a) budynek obsługi podróżnych: wyko-
nano m.in.: fundamenty, konstrukcję nośną i in-
stalacje podposadzkowe. W trakcie realizacji są 
m.in. posadzka i ściany zewnętrzne.
b) wiata przystankowa:  wykonano czę-
ściowo fundamenty wiaty oraz konstrukcję nośną 
wraz z poszyciem. 
c) roboty drogowe:  wykonano m.in.: 
drogę do warstwy ścieralnej w ul. Krakow-
skiej i wschodniej części parkingu P&R, ul. 

Bagiennej, drogę do warstwy ścieralnej w ul. 
1 Maja (poza fragmentem przylegającej do 
wiaty peronowej), zachodniej części par-
kingu P&R, w drodze stanowiącej wjazd i wy-
jazd na pętlę autobusową, ścieżkę rowerową 
do warstwy ścieralnej i chodnik z kostki be-
tonowej biegnący wzdłuż ul. Krakowskiej. 
Obecnie w trakcie realizacji: układanie krawęż-
ników i obrzeży betonowych w wybranych lo-
kalizacjach inwestycji.
d) torowisko i sieć trakcyjna: stan za-
awansowania 60%, wykonano m.in.: torowi-
sko klasyczne, prefabrykowanych płytach 
betonowych od przejazdu drogowego w ul. 1 Maja  
i Łącznej do wiaduktu drogowego w ul. Bagien-
nej z wyłączeniem toru 1 i fragmentu toru 2 przy-
legającego do wiaty peronowej. Montaż słupów 
trakcyjnych na pętli tramwajowej wraz z okablowa-
niem na trakcie realizacji: prace montażowe na to-
rze 2 w rejonie wiaty peronowej, prace brukarskie 
związane z układaniem obrzeży, krawęż-
ników peronowych, itp., roboty wykończe-
niowe na wykonanym torowisku, prace 
montażowe sieci trakcyjnej.

Zaawansowanie prac:
a) obecnie dobiega końca realizacja 
stanu surowego parkingu wielopoziomo-
wego. W sierpniu zakończono konstrukcję 
budynku głównego, a prace związane z wy-
konaniem konstrukcji ramp wjazdowych oraz 
ostatniej z trzech klatek schodowych zakończą 
się na przełomie października i listopada. 
b) wiata peronowa, punkt obsługi podróżnych.
Zakończono roboty związane ze wzmocnie-
niem podłoża gruntowego pod fundamenty. 
Obecnie realizowane są skoordynowane 

roboty w zakresie zewnętrznych sieci kanaliza-
cyjnych, przyłącza wodnego do punktu obsługi 
podróżnych oraz roboty żelbetowe płyt funda-
mentowych wiaty peronowej. Jeszcze w tym 
roku wykonawca planuje rozpoczęcie montażu 
konstrukcji stalowej zadaszenia wiaty, a także 
konstrukcji żelbetowej budynku punktu ob-
sługi podróżnych.
c) pętla tramwajowa. W pierwszych dniach 
września zakończono roboty związane ze 
wzmocnieniem podłoża gruntowego pod układ 
torowy w obrębie wiaty peronowej. Obecnie przy-
gotowywana jest platforma robocza dla wiert-
nicy, która na początku października rozpocznie 
wykonywanie kolumn betonowych pod pozostały 
zakres układu torowego pętli tramwajowej. Po za-
kończeniu wzmocnienia podłoża gruntowego 
pod cały zakres torowiska wykonawca przystąpi 
do wykonywania podbudów torowiska.
d) Układ drogowy. Trwa korytowanie pod war-
stwy konstrukcyjne parkingów. Po otrzymaniu 
wymaganych uzgodnień i zatwierdzenia w zakre-
sie tymczasowej organizacji ruchu, Wykonawca 
planuje przystąpić również do robót drogo-
wych w istniejącym śladzie ulicy Rzepakowej.

Centra przesiadkowe – postępy w pracach
Pierwsze centrum przesiadkowe zostało pod koniec zeszłego roku otwarte w Ligocie. Obecnie trwa budowa trzech kolejnych centrów przesiadkowych. Ich powstanie 
przyczyni się do ograniczenia ruchu samochodowego czy też ograniczenia emisji spalin i hałasu. Idea centrów przesiadkowych opiera się na możliwości szybkiej prze-
siadki z jednego środka transportu na inne. W praktyce oznacza to na przykład przesiadkę z samochodu na tramwaj czy z roweru miejskiego na autobus lub pociąg. Takie 
rozwiązanie niesie ze sobą wiele korzyści dla mieszkańców miasta. – Transport zrównoważony to ten przyjazny zarówno pieszym, kierowcom, rowerzystom, ale i pa-
sażerom komunikacji publicznej. Katowice aktualnie realizują kilka dużych i kilkadziesiąt mniejszych inwestycji w tym zakresie. Komunikacyjna rewolucja w stolicy 
Górnego Śląska trwa w najlepsze, a jej ważną częścią jest budowa centrów przesiadkowych. Ich realizacja oznacza szereg korzyści. Najważniejsze z nich to możliwość 
szybkiego dojazdu do centrum miasta i zaoszczędzenia czasu oraz mniejsze koszty paliwa. Dodatkowo węzły przesiadkowe staną się zachętą do korzystania z ko-
munikacji publicznej i co nie mniej ważne – przyczynią się do ograniczenia liczby pojazdów na drogach, co zmniejszy hałas i emisję spalin oraz korki – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic. Takie rozwiązania pozwalają szybciej i wygodniej dotrzeć do określonego 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 dofinansowanie zewnętrzne.

Inwestycja: Centrum przesiadkowe „Zawodzie” 
Lokalizacja: Zawodzie, pętla tramwajowa ul. Łączna, 1 Maja
Rozpoczęcie prac terenowych: styczeń 2018
Termin ukończenia: maj 2020 
Koszt zgodnie z podpisaną Umową o dofinansowanie: 80,12 mln zł (53,81 mln zł 
dofinansowania zewnętrznego)
Wartość robót budowlanych 84,79 mln zł, w tym:
– wartość robót z zakresu Miasta Katowice 71,67 mln zł
– wartość robót z zakresu Tramwajów Śląskich S.A. 13,12 mln zł

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)
Wartość robót budowlanych 71 337,05 mln zł w tym:
– wartość robót z zakresu Miasta Katowice 63 791 204,94 mln zł
– wartość robót z zakresu Tramwajów Śląskich S.A. 7 545 975,11 mln zł

Inwestycja:  
Centrum przesiadkowe „Sądowa” 
Lokalizacja:  
przy ul. Sądowej  
i ul. Goeppert-Mayer, Śródmieście
Rozpoczęcie prac terenowych: 
marzec 2018 
Planowany termin ukończenia: 
grudzień 2019 r.
Koszt: 59 898 702 zł brutto
Koszt zgodnie z podpisaną  
Umową o dofinansowanie:  
59 mln zł (34 639 637 zł 
dofinansowania zewnętrznego)

 Zaawansowanie prac:
a) budynek obsługi podróżnych:
• trwają prace wykończeniowe zwią-
zane z montażem ścianek, 
• trwają prace przy wykonywaniu gładzi gipsowej,
• rozpoczęto montaż sufitów odwieszanych,
• rozpoczęto montaż rozdzielni elektrycznej,
• zakończono montaż płytek gresowych ścien-
nych i posadzkowych,
• zakończono montaż dźwigu osobowego,
• trwają prace przy montażu wełny na elewacji,
• trwa montaż central wentylacyjnych na dachu.
b) wiata peronowa:
• zakończono montaż paneli zadaszenia 
wiaty peronowej,
• trwa montaż szaf sterowniczych na dachu 
wiaty i podłączanie paneli, • rozpoczęto roboty 
wykończeniowe

c) roboty drogowe:
• trwają prace związane z wykonaniem krawęż-
ników oraz chodników pod wiatą peronową,
• wykonywanie podbudów i geomate-
raca w ciągu ul. Goeppert-Meyer,
• trwa wykonywanie obrzeży i krawężni-
ków w ciągu ul. Goeppert-Meyer,
• trwa układanie asfaltu, 
• ułożono warstwę ścieralną na całym odcinku 
ul. Goeppert-Mayer 
d) parking:
• wykonano wzmocnienie podłoża,
• wykonano przykanaliki,
• rozpoczęto wykonywanie materaca,
• rozpoczęto montaż krawężników,
• wykonano wszelkie prace instalacyjne 
pod podbudową.
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EKOOLTURA JAZDY

Kodeks dobrych praktyk transportu współdzielonego 

Wypożyczając w Katowicach hulajnogę, 
skuter, rower lub samochód elektryczny, 
możemy podróżować przyjemniej, szyb-
ciej i bardziej ekologicznie. Ważne, aby 
robić to we właściwy sposób. 
– Wszyscy dostrzegamy, że korzysta-
nie z różnych form tzw. sparingu (z ang. 
„dzielenia się” – przyp. red.) jest coraz bar-
dziej popularne w Katowicach. To świad-
czy o tym, że nasi mieszkańcy są aktywnymi 
uczestnikami globalnego trendu „gospodarki 
współdzielonej”. Jesteśmy otwarci na nowe 
pomysły, bo dzięki temu dbamy o środo-
wisko i podnosimy jakość życia mieszkań-
ców w mieście, zwiększając atrakcyjność 
otoczenia. Chcemy popularyzować te formy 
transportu, ale jednocześnie pokazywać, jak 
prawidłowo z nich korzystać – mówi Mariusz 
Jankowski, naczelnik Wydziału Obsługi In-
westorów. „Ekooltura jazdy” prezentuje nie 
tylko podstawowe zasady sharingu. Znajdują 
się tam również zasady dotyczące poszcze-
gólnych rodzajów pojazdów, takich jak sa-
mochody, skutery czy hulajnogi. 

Projekt został stworzony wspólnie przez 
Urząd Miasta Katowice, ING Bank Śląski, 
TAURON, blinkee.city oraz innogy. 

Więcej o projekcie:  
www.ekoolturajazdy.pl

PAPIEŻ DOSTAŁ
„ELEKTRYKA" Z KATOWIC 

Prezydent Marcin Krupa we wrześniu przeka-
zał papieżowi Franciszkowi elektryczny, trój-
kołowy samochód z Katowic wraz z katowicką 
tablicą rejestracyjna „SK PAPA”. Wydarzenie 
to zrobiło dużą furorę w Watykanie, a sprawę 
relacjonowały media z różnych stron świa-
ta. Wręczenie pojazdu było ostatnim etapem  
e-mobilnej pielgrzymki z Polski do Rzymu. Jej 
celem było promowanie ekologicznych form 
transportu – w nawiązaniu do ostatniej pa-
pieskiej encykliki poruszającej kwestie odpo-
wiedzialności za klimat. Pojazd z logo Katowic 
będzie wykorzystywany przez Gwardię Szwaj-
carską. Samochód ufundowało katowickie 
Stowarzyszenie Instytut Elektromobilności 
Emobi. Papież Franciszek otrzymał także 
katowicką deklarację Driving Change Toge-
ther, dotyczącą partnerstwa na rzecz rozwoju 
elektromobilności, która została podpisana 
podczas szczytu klimatycznego w Katowicach 
przez przedstawicieli ponad 40 państw i orga-
nizacji. 

BEZPIECZNIEJ NA DRODZE

Strefa Tempo 30 wprowadzona  

na kolejnych ulicach Katowic

Zmniejszenie prędkości pojazdów w stre-
fie Śródmieścia ma duży wpływ na wzrost 
bezpieczeństwa wszystkich uczestników 
ruchu drogowego, w szczególności pie-
szych i rowerzystów. 
Przypomnijmy, że strefa Tempo 30, czyli 
strefa uspokojonego ruchu decyzją prezy-
denta Marcina Krupy zaczęła obowiązy-
wać w Katowicach w 2015 roku, a dwa lata 
temu została poszerzona o dzielnice. W ra-
mach Europejskiego Tygodnia Zrównowa-
żonego Transportu, którego hasłem w tym 
roku było bezpieczeństwo rowerzystów i pie-
szych, strefę Tempo 30 poszerzono o kolejne 
ulice. – Po czterech latach działania Strefy 
Tempo 30 w Śródmieściu Katowic, widząc 
pozytywne efekty jej wprowadzenia – Tempo 
30 poszerzono o kwartał ograniczony uli-
cami: Sokolską, Gliwicką, Grundmanna i Cho-
rzowską – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta, i dodaje, że ograniczeniem 
objęto ulice: fragment Mickiewicza, Zabrską, 
Sobieskiego, Opolską, Dąbrówki.

Strefa uspokojonego ruchu w tym re-
jonie to odpowiedź prezydenta Marcina 
Krupy na postulaty zgłaszane przez pie-
szych i rowerzystów. Gęsta zabudowa 
Śródmieścia często uniemożliwia budowę 
nowych dróg rowerowych – więc ogranicze-
nie prędkości w takich miejscach jest często 
praktykowanym rozwiązaniem. – Cieszę się, 

że miasto staje się coraz bardziej przyjazne 
rowerzystom. Najlepszym rozwiązaniem 
są oczywiście ścieżki rowerowe, ale wiem, 
że nie w każdym miejscu jest możliwość ich 
utworzenia. Dlatego dobrze, że są Tempo 
30, a także infrastruktura, która zmusza 
kierowców do zdjęcia nogi z gazu i zacho-
wania ostrożności. Wszystko to sprawia, 

że rowerzyści mogą się czuć bezpieczniej 
– podkreśla Michał Stępień, mieszkaniec 
Katowic, który na rowerze w tym sezonie 
przejechał już ponad 3,5 tysiąca kilometrów.

Tempo 30 poprawia także płynność ru-
chu, a tym samym zmniejsza stężenie spa-
lin i redukuje zużycie paliwa oraz obniża 
poziom hałasu.  (RED)

Ekooltura jazdy – podstawowe zasady:
 Nie zamruczą, bo działają 

bezgłośnie, ale potrafią się od-
wdzięczyć i uwielbiają być roz-
pieszczane… Zerknij, czy pojazdom 
nic nie dolega. Jeśli tak, poinfor-
muj o tym operatora.

 W każdym z nas drzemie mały bun-
townik, ale lepiej nie oddawać mu kie-
rownicy… Przepisowa, bezpieczna jazda 
jest zawsze cool.

 Przepraszam, czy ktoś widział mój 
portfel/telefon/klucze…? Upewnij się, 
że masz ze sobą wszystkie swoje rzeczy. 
Gdy zauważysz coś, co do Ciebie nie 
należy, daj znać operatorowi.

 Elektrycznymi pojazdami stylowo 
podjeżdża się na imprezy. Ale po udanej 
zabawie wracajmy do domu w inny 
sposób… Pojazdu nie należy prowa-
dzić pod wpływem alkoholu, innych 

środków odurzających i substan-
cji psychotropowych.

 Nie porzucaj gdziekolwiek, bo to słono 
kosztuje. Unikaj parkowania w bramach. 
Ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych, 
trawniki, tunele i dachy też kiepsko się do 
tego nadają.

 Rozładowana bateria w telefonie 
oznacza co najwyżej kilkadziesiąt 
nieodebranych połączeń… A rozłado-
wana bateria w pojeździe oznacza po-
stój w najmniej oczekiwanym momencie. 
Przed jazdą sprawdź stan baterii.

 Chińskie przysłowie mówi: „Nie wie-
dzieć to żaden wstyd; nie wiedzieć i nie 
zapytać to obciach na całego…”. Ze 
wszystkimi pytaniami i wątpliwościami 
możesz śmiało zwracać się do operato-
rów usługi.

Źródło: ekoolturajazdy.pl
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WYWIAD Z MARKIEM WÓJCIKIEM, POSŁEM NA SEJM, WICEPRZEWODNICZĄCYM KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH.

Czy metropolia jest potrzebna Katowicom?
Redakcja: Podobno Pańska rodzina ma 
politykę we krwi?
Marek Wójcik: Moja rodzina mieszka w Ka-
towicach od XIX wieku, czyli przez większą 
część historii istnienia naszego miasta. Często 
słyszałem rodzinne opowieści o moim pra-
dziadku, który z ugrupowania Wojciecha Kor-
fantego startował do Sejmu Śląskiego. Moja 
aktywność publiczna – wybór do Rady Mia-
sta, a później do Sejmu – to trochę kontynuacja 
rodzinnej historii sprzed prawie 100 lat.   
Jak wygląda praca w Sejmie? Ile czasu 
spędza Pan w Katowicach?

Wielu ludzi myśli, że posłowie przeprowa-
dzają się do Warszawy, ale tak nie jest. Miesz-
kam w Katowicach, a do Warszawy jeżdżę 
na posiedzenia Sejmu lub komisji. W Kato-
wicach mam swoje biuro poselskie, w którym 
przygotowuję poprawki do ustaw, interpelacje, 
spotykam się z wyborcami. 
Był Pan katowickim radnym, a obecnie jest 
posłem. Na czym polega różnica w tych 
pracach?

W samorządzie łatwiej dostrzec efekt 
pracy. Gdy miasto przystępuje np. do 

budowy hali sportowej, widzimy plany, 
kolejne etapy budowy i wreszcie gotowy 
obiekt. Efekt tej pracy ma konkretny ad-
res i jest od razu dostrzegalny. W Sejmie 
jest inaczej. Przede wszystkim zajmujemy się 

tworzeniem i zmienianiem ustaw. Jeżeli ma 
się pomysł, trzeba przekonać do niego wielu 
ludzi od ministerialnych urzędników przez 
większość posłów w komisji, a później zdo-
być większość w Sejmie. Jeżeli skutecznie 
pokonamy tę drogę, to nasz pomysł staje się 
obowiązującym prawem, z którego może sko-
rzystać wielu obywateli.
To w jaki sposób poseł może działać na 
rzecz swojego miasta?

Przede wszystkim może pilnować tego, 
żeby ustawy i rządowe programy uwzględ-
niały specyfikę miast. W każdym kraju 
toczy się walka o pieniądze z budżetu pań-
stwa i lokalizację inwestycji. To w ustawach 
określa się kryteria decydujące o tym, do-
kąd trafią środki przeznaczone na reali-
zację zadań. Przykładem prawa, które 
dotyczy bezpośrednio Katowic i regionu, 
jest ustawa metropolitalna. Dzięki wy-
myślonym przeze mnie i wynegocjo-
wanym w 2015 roku przepisom, nasza 
metropolia otrzymuje każdego roku po-
nad 300 mln zł. To środki, dzięki którym 

możemy np. rozwijać komunikację pu-
bliczną, a dzieci w naszej aglomeracji bez-
płatnie jeżdżą autobusami i tramwajami.
Jakie znaczenie ma metropolia dla 
Katowic?

Katowice przyciągają inwestycje i dzięki 
temu powstaje dużo miejsc pracy. Codziennie 
wiele tysięcy ludzi przyjeżdża do nas z całego 
regionu. Mamy ogromny ruch samochodowy, 
każdego dnia tracimy sporo czasu na dojazdy 
do pracy czy szkoły. Tylko dzięki związkowi 
metropolitalnemu obejmującemu obszar 
wielu miast może powstać sprawny transport 
publiczny, który będzie stanowił rzeczywistą 
alternatywę dla poruszania się samochodami. 
Wspólny bilet i integracja przewoźników już 
stały się faktem. Największym wyzwaniem, 
które nas czeka w najbliższych latach, będzie 
budowa Kolei Metropolitalnej. To kosztowne 
przedsięwzięcie, wymagające pozyskania 
środków z budżetu państwa. Gdy je zrealizu-
jemy, odczuwalnie poprawią się jakość życia 
mieszkańców, a także warunki dla dalszego 
rozwoju Katowic i metropolii. 

ROZMOWA Z MAŁGORZATĄ MORYŃ-TRZĘSIMIECH, NACZELNIK WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zostań rodzicem zastępczym! Dzieci potrzebują ciepła rodzinnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Katowicach przy wsparciu Wydziału 
Polityki Społecznej Urzędu Miasta Kato-
wice prowadzi kampanię na rzecz rodzi-
cielstwa zastępczego w  Katowicach. 
Kampania ma na celu pozyskanie z gro-
na mieszkańców Katowic kandydatów do 
pełnienia funkcji rodziców zastępczych. 

Redakcja: Zacznijmy od tego, czym jest 
rodzina zastępcza...
Małgorzata Moryń-Trzęsimiech: Czasem 
rodzina boryka się z problemami, których nie 
potrafi rozwiązać nawet przy wsparciu innych 
osób, instytucji czy specjalistów. Jeśli w rodzinie 
problemy się nawarstwiają, może to powodo-
wać sytuacje zagrażające dzieciom. Zdarza się, 
że rodzice nie są w stanie sprawować opieki nad 
dzieckiem z powodu choroby czy innych trud-
nych sytuacji. Dzieciom, które nie mają moż-
liwości wychowywania się w przyjaznym dla 
nich środowisku rodzinnym, w pierwszej ko-
lejności powinno się zapewnić opiekę w rodzi-
nie zastępczej. Jeśli nie jest to możliwe, trafiają 
one do placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
Być może jest to pytanie retoryczne, ale 
warto to powtórzyć – dlaczego rodzina 
zastępcza jest lepszym rozwiązaniem niż 
placówki?

Rodzina zastępcza jest przejściową formą 
opieki nad dzieckiem pozbawionym całko-
wicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. 
Rodzina zapewnia takiemu dziecku bieżącą 
pieczę, kieruje się jego dobrem i poszano-
waniem praw, gwarantuje mu odpowiednie 
warunki do rozwoju i wychowania. Według 

sprawozdania w zeszłym roku pod opieką ka-
towickich rodzin zastępczych znajdowało się 
518 dzieci. Z doświadczenia wynika, że bagaż 
złych doświadczeń młodego człowieka trafiają-
cego do rodziny zastępczej może zostać zniwe-
lowany. Pokonanie stresu i złych wspomnień 
jest możliwe, jeżeli dziecko w rodzinie zastęp-
czej zostanie obdarzone miłością, otrzyma 
wystarczająco dużo uwagi i zainteresowania. 
To wszystko pozwala w przyszłości budować 
prawidłowe relacje międzyludzkie. Dlatego 
ważna jest promocja tej formy możliwości po-
mocy dzieciom.
Kto może zostać rodzicem zastępczym?

Kandydaci na rodziców zastępczych po-
winni m.in. umieć rozwiązywać problemy, 

nie bać się wyzwań, spełniać warunki for-
malne wynikające z przepisów. Pełnienie 
funkcji rodziny zastępczej może być powie-
rzone małżonkom lub osobom niepozosta-
jącym w związku małżeńskim. Osoby takie 
powinny spełniać warunki formalne wyni-
kające z przepisów ustawy o wspieraniu ro-
dziny i systemie pieczy zastępczej. Pełnienie 
funkcji rodziny zastępczej może być powie-
rzone osobom, które nie są i nigdy nie były 
pozbawione władzy rodzicielskiej, posiadają 
zdolności do czynności prawnych, zaświad-
czenie lekarskie o stanie zdrowia oraz opi-
nię o posiadaniu predyspozycji i motywacji 
do pełnienia tej funkcji. Ponadto pełnienie 
funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub 

zawodowej może być powierzone osobom, 
które nie były skazane prawomocnym wyro-
kiem za umyślne przestępstwo. W przypadku 
rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej 
jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posia-
dać stałe źródło dochodów. 
Na jaką pomoc mogą liczyć katowickie 
rodziny zastępcze?

Rodzina zastępcza to odpowiedzialność 
za drugiego człowieka, dlatego oferujemy 
wsparcie i pomoc. Osoby decydujące się na peł-
nienie funkcji rodziny zastępczej mogą liczyć 
m.in. na kompleksowe wsparcie specjalistów, 
którzy pomogą sprostać nowym wyzwaniom 
np. psychologa, pedagoga, koordynatora ro-
dzinnej pieczy zastępczej, prawnika. 

W celu uzyskania 
bliższych informacji
prosimy o kontakt:

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
 tel. 32 251 71 31; 32 203 17 50; 
32 251 71 89, e-mail: zpz@mops.ka-
towice.pl (rodziny zastępcze spokrew-
nione i niezawodowe)
Dział ds. Rodzin z Dziećmi
 tel. 32 251 00 87 wew. 119;  
e-mail: dr@mops.katowice.pl  
(rodziny zastępcze zawodowe)

Informacje zamieszczone są również na stro-
nie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Katowicach: www.mops.kato-
wice.pl w zakładce „zostań rodziną zastępczą”.
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KATOWICE W SKRÓCIE
  WAŻNE INFORMACJE

Wybory parlamentarne 2019
W niedzielę 13 października odbędą się wy-
bory parlamentarne. W czasie zbliżających się 
wyborów będziemy głosować na przedstawi-
cieli, którzy będą nas reprezentować w Sej-
mie i Senacie.

Czynne prawo wyborcze przysługuje oby-
watelowi polskiemu, który najpóźniej w dniu 
głosowania ukończy 18 lat. Wyborcy oddają 
swój głos w gminie, w której są zameldowani. 
Wówczas ich nazwisko pojawia się automa-
tycznie na liście wyborczej. Osoby, które chcą 
zagłosować poza miejscem zameldowania, 
muszą dopełnić kilku formalności. Należy 
udać się do Urzędu Miasta i złożyć wnio-
sek o wpisanie do rejestru wyborców. Warto 
też dodać, że osoby niepełnosprawne o znacz-
nym i umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności mogą głosować korespondencyjnie. Żeby 
to zrobić, powinny zgłosić chęć oddania głosu 
komisarzowi wyborczemu. 

W dniu wyborów lokale będą 
otwarte w godzinach od 7.00 do 21.00. Adresy 
lokali wyborczych przyporządkowanych do 
danego adresu zamieszkania zostaną opubli-
kowane na obwieszczeniach w całym mieście. 
Można je też znaleźć na stronie bip.katowice.eu.

Jak zagłosować?
Aby móc zagłosować, pamiętajmy o tym, by 
zabrać ze sobą dokument tożsamości. Po zło-
żeniu podpisu na spisie wyborców wręczone 
nam zostaną dwie karty do głosowania:  
jedna w wyborach do Sejmu i druga w wy-
borach do Senatu.

W wyborach do Sejmu głosować mo-
żemy tylko na jedną listę kandydatów, sta-
wiając na karcie do głosowania znak „×” (co 
najmniej dwie przecinające się linie w ob-
rębie kratki) w kratce z lewej strony obok 
nazwiska jednego z kandydatów z tej listy.

Przyczyną nieważności głosu jest:
Ü oddanie głosu na więcej niż jedną li-
stę, czyli postawienie znaku „×” w kratkach 
obok nazwisk kandydatów umieszczonych 
na więcej niż jednej liście, 
Ü nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, 
czyli niepostawienie znaku „×” w żad-
nej kratce,
Ü postawienie znaku innego niż co naj-
mniej dwie przecinające się linie w obrę-
bie kratki.
Ü Nieważne są karty do głosowania inne 
niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone 
pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

(RED/PKW)

WAŻNE DATY
Do 3 października – podanie przez 

okręgowe komisje wyborcze informa-
cji o zarejestrowanych listach kandydatów 
na posłów i senatorów.

Do 4 października – składanie wnio-
sków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 
do głosowania. Kogo to dotyczy? Wszyst-
kich wyborców, którzy najpóźniej w dniu 
głosowania ukończą 75 lat lub posiadają 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, w tym także 
wyborcy posiadający orzeczenie organu 
rentowego o: całkowitej niezdolności do 
pracy; niezdolności do samodzielnej egzy-
stencji; orzeczenie o zaliczeniu do I grupy 
inwalidów; orzeczenie o zaliczeniu do II 
grupy inwalidów.

Do 8 października – składanie wnio-
sków przez wyborców o dopisanie ich do 
spisu wyborców w wybranym przez siebie 
obwodzie głosowania.

Do 10 października – zgłaszanie przez 
wyborców przebywających za granicą 
wniosków o wpisanie do spisu wyborców 
w obwodach głosowania utworzonych 
za granicą.

12 października o godz. 00.00 – zakoń-
czenie kampanii wyborczej

13 października – głosowanie w godz. 
7.00–21.00

Szczegółowe informacje na ten temat moż-
na znaleźć także na stronie internetowej: 

wybieramwybory.pl/

Wybory do siedmiu rad 
jednostek pomocniczych  
– zgłaszanie kandydatur

24 listopada odbędą się wybory do 
siedmiu rad jednostek pomocniczych mia-
sta Katowice. Zapraszamy do zapoznania 
się z informacjami dotyczącymi możliwości 
kandydowania na radnego, do składu obwo-
dowych komisji wyborczych oraz sposobu 
wyboru radnych w wyborach. Więcej infor-
macji: https://bit.ly/2lZ96Sk

Archipelag Skarbów 

Uczniowie katowickich szkół mają okazję do 
przeżycia przygody, odbywając podróż w po-
szukiwaniu Skarbu – czyli tego, co jest w ży-
ciu najważniejsze.

W katowickich szkołach realizowany jest 
program Archipelag Skarbów, reprezentujący 
nurt tzw. profilaktyki zintegrowanej. Zajęcia 
mają na celu ochronę młodych ludzi przed po-
dejmowaniem zachowań ryzykownych, takich 
jak np. sięganie po środki uzależniające (alko-
hol, narkotyki, dopalacze), budują pozytywny 
obraz siebie, uczą, czym jest asertywność, i po-
magają w rozpoznawaniu i rozumieniu swoich 
emocji, skłaniają do unikania przemocy i por-
nografii. Uczniowie podczas dwudniowej przy-
gody odbywają, pod kierunkiem specjalnie 
przeszkolonych trenerów, podróż w poszuki-
waniu Skarbu, czyli tego, co jest w życiu naj-
ważniejsze. W czasie drogi muszą zmierzyć 
się z różnymi trudnościami, podejmują decy-
zje i poznają ich konsekwencje. Mają okazję 
do refleksji, wspólnego ustosunkowania się 

do możliwych wyborów. – Dwukrotnie mia-
łam okazję obserwować uczniów podczas pro-
gramu Archipelag Skarbów. Za każdym razem 
zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Mocną stroną zajęć, zapewniającą aktywiza-
cję uczniów, jest ich dynamika, wykorzystanie 
nowoczesnych technologii i odwoływanie się 
do aktualnych tematów i mody – ocenia pro-
gram Małgorzata Glenc, psycholog ze Szkoły 
Podstawowej nr 48. To bardzo dobre zajęcia, 
pomagające poznać swoją osobowość i mocne 
strony – wspomina Marta, uczennica SP 48. 
Zajęcia pomogły nam w zrozumieniu swoich 
emocji. Na pewno zostaną w naszej pamięci 
na długi czas – uważa Wiktoria z tej samej 
szkoły. – Te zajęcia dobrze edukują młodzież. 
Są ciekawe, nie nudzą, forma jest bardzo no-
woczesna. Dobrze prowadzone przez miłych 
ludzi – dodaje Kuba. Aprobujące komentarze 
przedstawili również nauczyciele. – Program 
odebrałam bardzo pozytywnie. Było widać, 
że jest ciekawy dla uczniów. Pokazywał tematy 
ważne w sposób nietypowy i bardzo delikatny. 
Bardzo mnie ujęły zadania domowe, czyli prace 
uczniów będące odpowiedzią na treści zajęć – 
komentuje Urszula Anton, nauczyciel SP 48.

Realizacje programu Archipelag Skar-
bów finansowane są przez Miasto Ka-
towice w ramach Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii. (WPS)

Wykład „Jak flora jelitowa 
wpływa na nasze zdrowie?”
W ramach cyklu wykładów popularnonau-
kowych w tradycji „Drzwi otwarte – otwarty 
świat” prowadzonych na Wydziale Inżynie-
rii Materiałowej i Metalurgii Politechniki 
Śląskiej w Katowicach, ul. Krasińskiego 8, 
zapraszamy we wtorek 8 października o go-
dzinie 17.30 na wykład „Jak f lora jelitowa 
wpływa na nasze zdrowie? Jak leczyć wystę-
pujące zaburzenia?”.

Naszym gościem będzie prof. dr hab. 
Elżbieta Zipper z Instytutu Fizyki Uniwer-
sytetu Śląskiego.

Koncert charytatywny  
dla hospicjum św. Franciszka
13 października o godz. 19.00 w klubore-
stauracji „Królestwo” przy rondzie Ziętka 1 
odbędzie się koncert charytatywny S&B – 
Głosy dla Hospicjum Katowice 2019. Zapra-
szamy w imieniu organizatorów.

Konkurs o Nagrodę  
im. Józefa Kocurka w dziedzinie 
działalności społecznej
Prezydent Miasta Katowice zaprasza do skła-
dania wniosków w konkursie o  Nagrodę im. 
Józefa Kocurka w dziedzinie działalności spo-
łecznej za szczególne zaangażowanie na rzecz 
mieszkańców miasta Katowice. 

Czy znasz osobę, która bezinteresownie 
działa dla mieszkańców Katowic – prowadzi 
warsztaty dla dzieci, aktywizuje seniorów, 
pomaga osobom zagrożonym wykluczeniem 

społecznym, dba o bezdomne zwierzęta, 
chroni środowisko, a może w inny sposób 
udziela się na rzecz lokalnej społeczności? 
Jeśli tak – to do 30 października 2019 r. 
możesz zgłosić ją do konkursu.

Już od 2012 r. nagrodę otrzymują 
społecznicy za swoją bezinteresowną pracę 
na rzecz mieszkańców naszego miasta. Do 
tej pory otrzymali ją m.in. Hufiec ZHP Ka-
towice, Eugeniusz Poloczek czy Bolesław Bo-
brzyk. Na stronie www.katowice.eu dostępne 
są wzory wniosków o nagrodę oraz inne przy-
datne informacje dotyczące sposobu zgłaszania 
kandydatów. W przypadku pytań, wątpliwości 
prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 32 259 
31 18 lub e-mailowy ps@katowice.eu.

Wolontariat w MOPS 
Katowice – Program 
„Słonecznik”
Dysponujesz wolnym czasem i chcesz po-
magać innym? Znamy takie osoby, którym 
możemy pomóc. Oferujemy ci możliwość 
zaangażowania się w realizację zadań w ze-
spole ludzi, którzy z potrzeby serca chcą robić 
coś dla innych. Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Katowicach zaprasza do współpracy 
wolontariuszy, którzy chcieliby pomagać oso-
bom bądź rodzinom potrzebującym pomocy.

Czym jest wolontariat w MOPS?
Wolontariusze w MOPS mają szerokie pole do 
działania. Mogą pomagać osobom starszym, 
niepełnosprawnym, udzielać korepetycji dzie-
ciom i młodzieży, a także spędzać z nimi czas 
wolny. Przy okazji mają możliwość zdobycia 
nowych doświadczeń oraz rozwoju osobistego.

Wolontariusze mogą korzystać z kon-
sultacji z koordynatorem programu oraz 
ze szkoleń.

Dlaczego warto być wolontariuszem?
możesz zrobić dla innych coś bardzo 

potrzebnego i ważnego, 
możesz uczynić swoje ży-

cie barwniejszym,
możesz zdobyć ciekawe doświadczenia,
możesz  nabyć/poszerzyć swoje umiejęt-

ności, kompetencje,
możesz zdobyć/poszerzyć swoje do-

świadczenie zawodowe przydatne przy 
poruszaniu się na rynku pracy.

Kto może zostać wolontariuszem?
Wolontariusze poszukiwani są przez cały rok. 
Mogą nimi być osoby pełnoletnie (uczące się, 
pracujące lub pozostające bez zatrudnienia). 
Wolontariusze wykonują swoją pracę do-
browolnie i bezpłatnie w oparciu o umowę, 
na podstawie której zaangażowanie wolon-
tariusza w pomoc nie musi przekraczać 2 go-
dzin w tygodniu.

Jeśli jesteś zainteresowany/a ofertą  
– zapraszamy do kontaktu z koordynato-

rem programu Małgorzatą Porębą:  
tel. 32 250 50 16, 572 333 750,  
e-mail: cps@mops.katowice.pl, 

Więcej informacji można znaleźć na  
facebook.com/slonecznikmopskatowice

FO
T.

 O
RG

AN
IZ

AT
OR



11www.katowice.eu MIASTO

NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE
Katowice sercem 
przedsiębiorczości
Już po raz dziewiąty Katowice będą gościć 
Europejski Kongres Małych i Średnich Przed-
siębiorstw (EKMŚP). W połowie paździer-
nika Międzynarodowe Centrum Kongresowe 
na trzy dni zamieni się w miejsce debat kilku 
tysięcy gości z Polski, Europy i świata repre-
zentujących świat biznesu, nauki i samorządu. 
Miasto jest współgospodarzem wydarzenia.

Od pierwszej edycji kongres jest organi-
zowany przez Regionalną Izbę Gospodar-
czą w Katowicach. Przez ten czas EKMŚP 
stawał się coraz bardziej rozwiniętą plat-
formą dialogu, wymiany wiedzy i poglądów 
oraz doświadczeń między uczestnikami. – 
Idea kongresu:  „Biznes – Nauka – Samorząd 
– Razem dla Gospodarki” przyświeca wy-
darzeniu od samego początku i stanowi fun-
dament działania. Naszym głównym celem 
jest ukazanie wizerunku małych i średnich 
firm jako przedsiębiorstw, które w głównej 
mierze tworzą polską gospodarkę oraz jed-
nocześnie są podmiotami innowacyjnymi, 
aspirującymi do ciągłego rozwoju, wymiany 
doświadczeń, podbijającymi nie tylko rynek 
polski, ale również rynki zagraniczne – po-
daje Regionalna Izba Gospodarcza.

Program dyskusji podporządkowano 
12 ścieżkom tematycznym. Oprócz rynku 
pracy i edukacji, finansowania działalności 
MŚP, państwa i prawa uczestnicy poruszą za-
gadnienia dotyczące samorządu i miast, pa-
sji w biznesie, a także działalności w mediach 
społecznościowych, różnic kulturowych oraz 
ekologicznego podejścia do biznesu.

Taki dobór tematów oczywiście wy-
nika z trendów rynkowych. Dlatego agenda 
kongresu w dużej mierze zostanie również 
poświęcona zarządzaniu kadrami, tworzeniu 
start-upów i nowym technologiom. – Na rynek 
pracy wkroczyli millenialsi, pracownicy z tzw. 
pokolenia Y. Urodzeni w latach 80. i 90. XX 
wieku aktywnie korzystają z mediów i techno-
logii cyfrowych. Charakteryzuje ich większa 
brawura, otwartość na nowe wyzwania. Ich 
obecność jest dla przedsiębiorców motywacją do 
przeprowadzania innowacji cyfrowych, a także 
zarządzania w zgodzie z zasadami zrównowa-
żonego rozwoju, w trosce o planetę. Stąd też ko-
lejna, nowa ścieżka – Think Eco! – przekonują 
organizatorzy kongresu. Ich zdaniem wątki 
ekologiczne przenikają do niemalże wszystkich 
przestrzeni biznesowych – od rynku edukacji 
przez zarządzanie, pracowników, po sprawy 
miejskie, samorządowe, a nawet marketingowe, 
dlatego rozmowa na ten temat to konieczność.

Każda ze ścieżek gościć będzie eksper-
tów z całego świata, którzy zaprezentują 
rozwiązania w poszczególnych dziedzi-
nach. Zaproszenie do podzielenia się swoim 
doświadczeniem i wiedzą przyjęli specjali-
ści i biznesmeni z Kanady, Stanów Zjedno-
czonych, Chin, Słowenii, Ukrainy, Węgier, 
Niemiec, Singapuru, Ghany i Indii.

Kongresowi towarzyszą Targi Biz-
nes Expo, podczas których przedstawiane 
są produkty i usługi skierowane do sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw, wzbo-
gacone strefą prezentacji oraz eksperckich 
porad. Wydarzenie jest również dodatkową 

okazją do nawiązania kontaktów bizneso-
wych. W ubiegłorocznej edycji udział wzięło 
115 wystawców.

Podczas EKMŚP dojdzie również do wrę-
czenia nagród zwycięzcom ogólnopolskiego 
programu Samorząd Wspiera MŚP. Jego 
zadaniem jest wyłonienie i promocja tych, 
którzy stwarzają dogodne warunki prowa-
dzenia działalności przedstawicielom sektora 
MŚP. Na tegorocznym kongresie nastąpi też 
ogłoszenie wyników konkursu Śląska Rzecz 
2019, promującego dobre wzornictwo i de-
sign z województwa śląskiego i opolskiego. 
Wydarzenie organizuje Zamek Cieszyn i to-
warzyszyć mu będzie wystawa prac.

Pośród wydarzeń towarzyszących zna-
lazła się także SoDA Conference #1 – Kato-
wice. W trakcie spotkania poruszone zostaną 
tematy istotne z punktu widzenia budowania 
przewagi konkurencyjnej firm z branży roz-
woju oprogramowania.

Do udziału w ubiegłorocznej edycji 
EKMŚP zgłosiło się ponad 7,5 tys. uczest-
ników – wśród nich przedstawiciele 1 tys. 
firm i instytucji, 37 zagranicznych dele-
gacji i 150 dziennikarzy. Przez trzy dni 
uczestniczyli w ponad 100 panelach dysku-
syjnych i warsztatach.

W tym roku Europejski Kongres Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie 
się w dniach 16–18 października. Patronat 
nad EKMŚP objął m.in. Parlament Europej-
ski. Udział w wydarzeniu nie podlega opłacie, 
jednak konieczna jest wcześniejsza rejestracja 
na stronie www.ekmsp.eu.

Nowe połączenia lotnicze  
z Katowic
W październiku w Katowice Airport za-
inauguruje działalność baza operacyjna 
linii lotniczej Ryanair. To znaczące wydarze-
nie w rozwoju lotniska, jak również bardzo 
dobra informacja dla pasażerów. Z tej okazji 
Katowice odwiedził Michael O’Leary, szef ir-
landzkiego przewoźnika, który mówił o inwe-
stycji i siatce połączeń na przyszły letni sezon.

O planach otwarcia bazy operacyj-
nej w Katowice Airport Ryanair powiado-
mił w marcu br. Do sześciu oferowanych 
dotychczas kierunków (Ateny, Birming-
ham, Dublin, Edynburg, Londyn-Stan-
sted i Mediolan-Bergamo) linia dorzuca 

12 kolejnych: Bolonię (2 razy w tygodniu), 
Brindisi (2), Cork (2), Dortmund (10), Göte-
borg (2), Katanię (2), Kijów (4), Kolonię 
(3), Manchester (3), Odessę (3), Oslo-Torp 
(3) i Pafos (1).

Bilety na wszystkie nowe trasy do-
stępne są w sprzedaży od kilku mie-
sięcy i dotychczas można było zamawiać 
je na loty w sezonie zimowym, czyli 
na okres od października 2019 do 
marca 2020 r. Podczas wrześniowej wi-
zyty w Katowicach Michael O’Leary po-
informował o zwiększeniu oferty. – Bilety 
na sezon zimowy sprzedawały się tak do-
brze, iż postanowiliśmy oferować miejsca 
na nowych trasach również w sezonie let-
nim 2020 r., tym samym zmieniając ich 
status z sezonowych na całoroczne – po-
wiedział szef Ryanaira.

Władze portu tłumaczą, że decyzja 
firmy jest istotna z perspektywy rozwoju 
pyrzowickiego lotniska. Utworzenie bazy 
pozwala znacząco zwiększyć ofertę lotów 
regularnych z Katowice Airport, ale także 
wpłynie na konkurencję pomiędzy liniami 
niskokosztowymi, co będzie korzystne dla 
pasażerów, chociażby pod względem ce-
nowym. Głównym konkurentem irlandz-
kiego przewoźnika na lotnisku będzie linia 
Wizz Air, która dotychczas miała tu mono-
pol na tanie loty.

Większe zaangażowanie Ryan-
-aira w Katowice Airport to także więk-
sze wpływy z tytułu opłat lotniskowych. 
Uruchomienie bazy oznacza m.in. umiesz-
czenie na stałe w Pyrzowicach dwóch sa-
molotów do obsługi lotów regularnych 
oraz czterech maszyn czarterowych, co 
przełoży się na dodatkowe przychody z ty-
tułu ich obsługi. – Ta współpraca na wiele, 
wiele lat pozwoli na rozwój portu i sfinan-
sowanie kolejnych inwestycji – zapowiada 
Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego 
Towarzystwa Lotniczego, które zarzą-
dza lotniskiem.

Obecność nowych maszyn to też do-
datkowe miejsca zatrudnienia, zarówno dla 
personelu technicznego, jak i pokładowego. 
Ryanair szacuje, że baza w Katowice Air-
port będzie wymagała utworzenia przez 
firmę 180 stanowisk pracy. Kolejnych bli-
sko tysiąc etatów powstanie w niebezpo-
średniej obsłudze lotów, czyli w firmach 

transportowych, sklepach, hotelach 
czy restauracjach.

Dzięki otwarciu nowych kierunków 
GTL spodziewa się obsłużyć w przyszłym 
roku ok. 5,5 mln pasażerów. Spółka już 
teraz myśli o rozwoju infrastruktury, 
aby w przyszłości sprostać wyzwaniu 
coraz większej liczby podróżnych. We 
wrześniu br. ruszyła przebudowa i roz-
budowa terminalu B. Obecnie rozważa 
się także budowę zupełnie nowego termi-
nalu centralnego.

Zwiększony udział w przyszłorocz-
nych statystykach ruchu regularnego Ka-
towice Airport będzie miał teraz Ryanair, 
który dotychczas zostawał w tyle za Wizz 
Airem, jeśli chodzi o liczbę obsługiwanych 
podróżnych. Dzięki nowym kierunkom, 
tylko w ciągu jednego roku linia będzie ob-
sługiwać tu 1,25 mln pasażerów. Ryanair 
to największy niskokosztowy europejski 
przewoźnik lotniczy, który zadebiuto-
wał w podkatowickim porcie w listopadzie 
2007 r. połączeniem do Dublina. Od tego 
momentu na trasach z i do Pyrzowic prze-
wiózł ponad 3 mln podróżnych.

Hotel w osi Rondo – Rynek
Przy al. Korfantego 10 ruszyły przygotowa-
nia do budowy hotelu marki Puro. Budynek 
powstanie przed Superjednostką, w miejscu, 
gdzie niegdyś działało „Centrum u Micha-
lika”. Inwestor planowanego obiektu kupił 
działkę dwa lata temu od biznesmena z War-
szawy. We wrześniu br. nieruchomość ogro-
dzono, a wykonawca rozpoczął organizację 
zaplecza budowy. Jej efektem ma być ho-
tel z ok. 250 pokojami. Za architekturę odpo-
wiada katowicka pracownia Konior Studio. 
Wraz z instalacjami na dachu budynek bę-
dzie miał 56 m wysokości i 14 kondygnacji. 
Pod obiektem znajdzie się 2-kondygnacyjny 
parking podziemny. Na prezentację projektu 
trzeba jeszcze poczekać, gdyż do chwili za-
mknięcia październikowego wydania „Na-
szych Katowic” inwestor nie upublicznił 
wizualizacji. Puro to sieć hotelowa wywo-
dząca się z Norwegii, choć swoje obiekty 
buduje w Polsce. Dotychczas stawiała na do-
pracowany wystrój wnętrz i nowoczesne 
rozwiązania technologiczne. Nie inaczej ma 
być w Katowicach. Budowa potrwa blisko 2 
lata.  (ZIT)
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KULTURA

Bernard Krawczyk  

w Galerii 

Artystycznej

Podczas wrześniowych 154. urodzin 
miasta Katowice prezydent Marcin Kru-
pa odsłonił w Galerii Artystycznej na pl. 
Grunwaldzkim rzeźbę upamiętniającą wy-
bitnego śląskiego aktora Bernarda Kraw-
czyka. W uroczystości wzięła udział ro-
dzina aktora.
Galeria Artystyczna powstała w 2003 
roku w Koszutce i jest ważnym miejscem dla 
mieszkańców Katowic. Znajdziemy tam po-
piersia osób, które poprzez swoją twórczość 
wpisały się w historię miasta i Śląska. 

Bernard Krawczyk urodził się w 1931 
roku. Debiutował jeszcze podczas nauki w Stu-
dium Aktorskim przy Teatrze Śląskim – w 1952 
roku. W latach 1972–1982 występował w Teatrze 
Zagłębia w Sosnowcu, w 1982 ponownie został ak-
torem Teatru Śląskiego w Katowicach. Był rów-
nież aktorem filmowym i telewizyjnym. Zagrał 
m.in. w „Soli ziemi czarnej” oraz „Perle w koronie”. 
Dużą popularność przyniosła mu rola Franciszka 
Pytloka w emitowanym w latach 90 XX w. serialu 
TVP Katowice „Sobota w Bytkowie”. Gościnnie 
występował również z zespołem „Antyki”. Bernard 
Krawczyk pracował do końca swojego życia. Zmarł 
11 sierpnia 2018 roku. Miał 87 lat.   (RED)

MIASTO I WWF POLSKA ŁĄCZĄ SIŁY

Katowice walczą ze zmianami klimatu

Fundacja WWF Polska i Miasto Katowi-
ce łączą siły, żeby wdrożyć w mieście 
ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Efektem wspólnych działań ma być plan 
pod roboczym tytułem „Katowice zamy-
kają obieg”.  
Przedstawiciele Katowic i Fundacji WWF 
Polska podpisali w tej sprawie 1 października 
list intencyjny. 

– Zdajemy sobie sprawę ze skutków zmian 
klimatu i wpływu, jaki człowiek ma na środo-
wisko. Z jednej strony odpowiadamy na oczeki-
wania Unii Europejskiej, która dąży do poprawy 
efektywności i jakości selektywnej zbiórki od-
padów. Z drugiej strony zastanawiamy się, jak 
zmniejszyć wytwarzanie odpadów – mówi 
wiceprezydent Mariusz Skiba, który w Kato-
wicach odpowiada m.in za gospodarkę odpa-
dami. – Ambitne cele wymagają ambitnych 
działań i innowacyjnych strategii, dlatego zde-
cydowaliśmy się na współpracę z WWF, żeby 
wypracować najlepszy model wdrożenia w Ka-
towicach gospodarki o obiegu zamkniętym  
– dodaje wiceprezydent.  

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest 
koncepcją polegającą na racjonalnym wyko-
rzystaniu zasobów i ograniczeniu negatyw-
nego oddziaływania odpadów na środowisko. 
Zgodnie z tą ideą produkty, materiały oraz 
surowce powinny pozostawać w gospodarce 
tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie 

odpadów powinno być jak najbardziej zmi-
nimalizowane. Gospodarka o obiegu za-
mkniętym pozwala pogodzić potrzeby 
ludzi z dostępnymi zasobami środowiska. 

– Dominujący dziś linearny model gospo-
darki przyzwyczaił nas do tego, że konsumu-
jąc, codziennie nie myślimy o środowisku. Czas 
rozpocząć racjonalne korzystanie z zasobów. 

Dziś żyjemy na środowiskowy kredyt – należne 
nam zasoby środowiska w 2019 roku zużyliśmy 
już 15 maja – mówi  Mirosław Proppé, prezes 
zarządu Fundacji WWF Polska. 

Katowice jako pierwsze duże miasto w Pol-
sce podjęły decyzję o współpracy w ramach 
projektu. Chodzi o wypracowanie długofalo-
wej polityki i programów obejmujących całą 
wspólnotę, w tym mieszkańców, ruchy od-
dolne i organizacje pozarządowe, biznes i ad-
ministrację. Ideą jest stopniowe ograniczanie 
ilości produkowanych odpadów, obejmujące 
m.in. ponowne użycie produktów, recykling 
czy kompostowanie. 

Na bezpośrednią współpracę z Fun-
dacją WWF liczy też Metropolia GZM. 
– Jednym z ustawowych zadań metropolii 
jest rozwój społeczno-gospodarczy. Gospo-
darka o obiegu zamkniętym jest nowym mode-
lem gospodarki światowej, opartym na szeroko 
rozumianym rachunku ekonomicznym – to 
szansa dla nas na długoterminowy rozwój  
–  to się po prostu będzie opłacało – mówi Da-
nuta Kamińska, wiceprzewodnicząca zarządu 
Metropolii GZM. 

Idea wypracowania, inspirowania, 
koordynowania gospodarki obiegu za-
mkniętego w Metropolii jest zadaniem 
wynikającym z przyjętego przez Zgroma-
dzenie GZM Programu działań strategicz-
nych od 2022 r.  (WKS)

TYSIĄC NOWYCH DRZEW

Jesienne sadzenie drzew  

w Katowicach 

Miasto posadzi jesienią tysiąc drzew. Pół 
tysiąca z aplikacji wCOP drzewo i kolejne 
pół tysiąca w ramach bieżących działań 
Zakładu Zieleni Miejskiej. 
We wrześniu rozpoczęła się jesienna tura sa-
dzenia drzew w Katowicach. O tej porze roku 
nowe drzewa liściaste lepiej sobie radzą. Dla-
tego właśnie teraz wkopane zostaną również 
drzewa z aplikacji wCOP drzewo, których 
lokalizacje wskazali mieszkańcy w pierw-
szej edycji projektu. Na zlecenie Zakładu 
Zieleni Miejskiej zadania podejmie się wy-
brana w przetargu firma, a jego koszt to 406 
tys. złotych.  

– Łącznie posadzimy pół tysiąca drzew we 
wszystkich dzielnicach miasta. Będą to, zgod-
nie z założeniami projektu, duże drzewa o wy-
sokości minimum 2,5 metra i średnicy 12–14 
cm. – mówi Mariusz Skiba, wiceprezydent Ka-
towic. – Przez trzy kolejne lata ta sama firma, 
która teraz sadzi drzewa, będzie się nimi opieko-
wała, a więc pielęgnowała, nawoziła czy podle-
wała, a w razie gdyby coś się z drzewkiem stało, 
odpowiada za jego wymianę. Oczywiście li-
czymy na to, że również wnioskodawcy staną się 

nieformalnymi opiekunami „swoich” drzew. To 
jeden z celów projektu – dodaje wiceprezydent.  

Jako pierwsze w tej turze, w poniedzia-
łek (30.09) zostały posadzone dwie lipy przy 
ulicy Raciborskiej w Katowicach, o które 
wnioskował Tomasz Kuczyński, mieszkaniec 
ulicy. W sumie z dnia na dzień przybędzie w tej 
lokalizacji pięć drzew, dwa z aplikacji wCOP 
drzewo i jedno w lokalizacji wybranej przez 
Zakład Zieleni Miejskiej.

– Ucieszyło mnie, że miasto uruchomiło 
taką aplikację. Prawie natychmiast zabrałem 
się do „sadzenia”, a teraz wreszcie docze-
kałem się efektów moich wskazań na wir-
tualnej mapie.  Chodząc po mieście, widzę, 
gdzie drzewo zostało wycięte albo gdzie go 
po prostu brakuje. W pierwszej kolejno-
ści zadbałem o okolicę, w której mieszkam. 
Wprawdzie z różnych przyczyn część moich 
wniosków odrzucono, ale większość została 
zaakceptowana. Drzewa w mieście są po pro-
stu potrzebne i fajnie, że można je sadzić 
przez aplikację – mówi Tomasz Kuczyński.

Przypomnijmy, że aplikację miasto uru-
chomiło w połowie września 2018 roku, a jej 
nazwa nawiązuje do szczytu klimatycznego 
ONZ, który odbył się w Katowicach. Trwa 
druga edycja projektu, a kolejne wnioski 
mieszkańców są analizowane. 

Tej jesieni Zakład Zieleni Miejskiej posadzi 
też 500 drzew w ramach bieżącego uzupełnia-
nia drzewostanu oraz tysiąc krzewów. Gatunki 
drzew sadzonych w Katowicach to m.in. jabło-
nie, wiśnie, klony, głogi, brzozy, sosny, dęby, lipy, 
jesiony, topole, świerki, buki i jarzęby.  (WKS)

Zdajemy sobie sprawę 
ze skutków zmian klimatu 
i wpływu, jaki człowiek 
ma na środowisko
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Jaki dom kultury?

Powstanie domów kultury na os. Witosa i os. 
Paderewskiego to jedna z deklaracji wybor-
czych Prezydenta Miasta Katowice Marcina 
Krupy. Nowe miejsca na kulturalnej mapie Ka-
towic mają w pełni odpowiadać potrzebom  
i oczekiwaniom mieszkańców. Dlatego, aby 
je poznać, instytucja kultury Katowice Miasto 
Ogrodów wraz z partnerami społecznymi roz-
poczęła cykl spotkań z mieszkańcami. 

Jaki powinien być nowy dom kultury? Jaki 
program ma oferować? Pytać o to mieszkań-
ców będą specjaliści z Fundacji Biuro Inicja-
tyw Społecznych, prowadzący spotkania. Aby  
domy kultury spełniały oczekiwania jak naj-
szerszej grupy mieszkańców osiedli, spotka-
nia podzielono na kilka etapów. Na początku 
października odbyły się spotkania otwarte dla 
wszystkich. Osobno badacze zapraszają se-
niorów oraz młodzież i ludzi w średnim wieku. 

Dokładny program spotkań:
Os. Witosa; SP nr 33 im. Ligonia (ul. Witosa 23)

15.10, godz. 15.30 – 17.30 – spotkanie dla seniorów
5 .11, godz. 17 – 19 – spotkanie dla mło -

dzieży i osób w wieku 18 – 40 lat
Os. Paderewskiego; SP nr 12 im. Paderewskiego,  
ul. Paderewskiego 46

8.10, godz. 18 – 20  
– spotkanie dla wszystkich mieszkańców

22.10, godz. 15.30 – 17.30  
– spotkanie dla seniorów

19.11, godz. 17 – 19 – spotkanie dla mło -
dzieży i osób w wieku 18 – 40 lat
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WRĘCZONO TYTUŁ HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA KATOWICE ORAZ ODZNACZENIA ZASŁUŻONYCH DLA KATOWIC

Prof. Andrzej Jasiński  

honorowym obywatelem Katowic

W 154. rocznicę nadania praw miejskich 
tytuł „Honorowego Obywatela Mia-
sta Katowice” nadano prof. Andrzejowi 
Jasińskiemu, światowej sławy piani-
ście i pedagogowi związanemu z Akade-
mią Muzyczną w Katowicach. 
– Profesor Jasiński jest nie tylko wybitnym 
wirtuozem fortepianu, niezrównanym pe-
dagogiem, wychowawcą, ale i wspaniałym 
człowiekiem, obdarzonym najcenniejszymi 
przymiotami. Jego dobroć i otwartość 
na drugiego człowieka definiują jego postać 
lepiej niż wszystkie nagrody i wyróżnienia, 
których tak wiele zgromadził w swoim ży-
ciu. My, przedstawiciele katowickiego sa-
morządu wraz z całą lokalną społecznością 

jesteśmy dumni z jego dokonań oraz 
wdzięczni za te wszystkie twórcze i praco-
wite lata oddane Akademii Muzycznej i spę-
dzone wspólnie w naszej małej ojczyźnie. 
Tytuł Honorowego Obywatela Katowic jest 
dowodem uznania nadzwyczajnych zasług 
profesora wobec świata muzycznego i sa-
mych Katowic, które między innymi dzięki 
jego dokonaniom mogą cieszyć się tytułem 
kreatywnego miasta UNESCO w dziedzi-
nie muzyki – mówił podczas uroczystej sesji 
Rady Miasta Katowice Marcin Krupa, pre-
zydent Katowic.

Podczas uroczystej sesji Rady Mia-
sta wręczono także tytuł „Zasłużony dla 
miasta Katowice” Krystynie Szaraniec, 

Andrzejowi Lubiatowskiemu oraz Od-
działowi Zagłębia Węglowego Stowa-
rzyszenia Elektryków Polskich. – Dzięki 
wizji i zapałowi Krystyny Szaraniec 
Teatr Śląski, którego była dyrektorem, 
dynamicznie się rozwijał, aż stał się in-
stytucją o marce ogólnopolskiej. Pani 
dyrektor skupiła wokół swojej placówki 
tysiące pasjonatów teatru – którzy do dziś 
pozostają mu wierni – mówił podczas sesji 
prezydent Marcin Krupa.

Tytuł otrzymał także Andrzej Lubia-
towski, inicjator powstania, a potem wie-
loletni dyrektor działającej do dziś Unii 
Metropolii Polskich. Jak podkreślał prezy-
dent Marcin Krupa, Andrzej Lubiatowski 

odegrał ważną rolę w budowaniu sa-
morządu po upadku komunizmu w Pol-
sce, a prezydenci Katowic zawsze mogli 
liczyć na jego życzliwość.

Z kolei tytuł dla Stowarzyszenie Elek-
tryków Polskich (SEP) został nadany 
m.in. w uznaniu dużej roli, jaką SEP ode-
grał w elektryfikacji Katowic w XX wieku. 
– Stowarzyszenie, pomimo zmieniających 
się wyzwań, do dzisiaj bierze aktywny 
udział w życiu społeczności lokalnej na-
szego miasta, zajmując się m.in. bezpłat-
nym poradnictwem czy też działaniami 
edukacyjnymi związanymi z bezpieczeń-
stwem – mówił prezydent Marcin Krupa.

(WKS)

Z PROF. ANDRZEJEM JASIŃSKIM ROZMAWIA MACIEJ SZCZAWIŃSKI

Dlaczego muzyka uszczęśliwia?

Maciej Szczawiński: W którym momencie 
swojego życia pomyślał Pan: „słowa nie 
wystarczają”?
Prof. Andrzej Jasiński: Nawiązuje pan do 
słynnej wypowiedzi Sibeliusa: „Muzyka za-
czyna się tam, gdzie kończą się słowa”. Otóż to 
stało się dla mnie oczywiste bardzo wcześnie. 
Nie miałem jeszcze sześciu lat, kiedy już dobrze 
czytałem nuty i smakowałem sonaty Mozarta. 
Ojciec prowadził w Częstochowie orkiestrę pa-
rafialną, zabierał mnie na próby, a matka święcie 
wierzyła w talent, więc mimo wybuchu wojny 
zdecydowali się na krok odważny, dla mnie prze-
łomowy: ciągłe podnoszenie poprzeczki i w końcu 
wyjazd do Warszawy, żeby pokazać syna wytraw-
nym pedagogom. Zaraz po prezentacji zadzwo-
niono do profesora Zbigniewa Drzewieckiego, 
najsławniejszego wówczas pedagoga pianistyki, 
żeby też posłuchał. No i tak zostałem w Warsza-
wie, na całe pół roku.
Wojna. W takich sytuacjach muzyka, nawet 
najpiękniejsza, to pancerz raczej kruchy.

Nie trzeba szczególnej wrażliwości, żeby 
obrazy tamtego czasu wdarły się w człowieka 
na zawsze. Ja do dziś czuję na sobie ręce ojca, 
który przytula mnie mocno i zasłania twarz 
swoim płaszczem w czasie jakiejś ulicznej ła-
panki. Zaraz potem natychmiastowa egze-
kucja. Słyszałem tylko strzały i krzyk ludzi. 

Inna sytuacja, rok później. Do mieszkania 
wpadają Niemcy, rewizja. „Tutaj coś grało! 
Gdzie radio?!” Wiadomo, czym groziło po-
siadanie odbiornika. Domownicy wskazują 
na mnie: „O nie radio, to taki chłopczyk, uta-
lentowane dziecko…”. Nie od razu uwierzyli. 
Zerwali mnie z łóżka, kazali grać. Po kwa-
dransie wyszli. Ocaleliśmy.
Kiedy w Pańskim życiu osobistym  
i artystycznym po raz pierwszy pojawiają 
się Katowice?

Pierwszy kontakt to rok 1949. Mam 
trzynaście lat, w PWSM słynna prof. Wła-
dysława Markiewiczówna – legenda! – ma 
mnie posłuchać. Ale w sali panuje lodowaty 
chłód, jest listopad. I słyszę: „Może nie teraz? 
Palce ci mogą zesztywnieć w takich warun-
kach…”. „Nie, nie, teraz!” – odpowiadam na-
tychmiast, bo przecież ja żadnego zimna nie 
czuję, takie emocje. Niebawem zostałem naj-
młodszym studentem katowickiej uczelni. 
Kończę ją w 1959 z wyróżnieniem i rzecz 
jasna nie tylko już marzę, ale po prostu 
myślę o karierze pianistycznej. Wszystko 
układało się zresztą pomyślnie. Coraz wię-
cej koncertów w Polsce i na świecie, kon-
takty z wybitnymi muzykami, nagrody, ale 
przede wszystkim radość grania, przyjem-
ność czułego panowania nad instrumentem. 
Jako pianista osiągnął Pan bardzo 
szybko znaczące sukcesy, zdobył uznanie 
muzycznych autorytetów. W którym 
momencie ta artystyczno-życiowa busola, 
którą każdy prawdziwy artysta ma w sobie  
i której ufa, zaczęła wskazywać jednak 
nieco inny kierunek?

Któregoś dnia wspomniana już 
prof. Markiewiczówna zleciła mi opiekę 

pedagogiczną nad pewnym chłopcem. Pa-
miętam jej słowa do dziś: „Zaopiekuj się, 
to będzie Ktoś!”… Rychło okazało się, 
że to początek ważnego i poważnego prze-
łomu w moim życiu. Tym chłopcem był 
oczywiście Krystian Zimerman. Zafascy-
nowała mnie skala jego talentu, osobowość, 
nieprawdopodobne możliwości, jakie miał 
przed sobą... Dość powiedzieć, że coraz bar-
dziej odchodziłem od własnej działalności 
pianistycznej na rzecz pracy z nim właśnie, 
towarzyszenia fenomenowi, jaki w sztuce 
zdarza się niezwykle rzadko. To zresztą 
najprawdziwszy dar móc spotkać się z kimś 
takim. Kiedyś byłem z wizytą u Artura Ru-
binsteina w jego mieszkaniu w Paryżu. On 
już wtedy bardzo źle widział („dzięki temu 
mogę w końcu skupić się wyłącznie na mu-
zyce!”), częstował polską wódką i pytał: „A 
jak pan go uczy? Bo trzeba bardzo delikatnie, 
bez zbytniego namawiania na intelekt czy 
spontaniczność….”. Tutaj byliśmy z Rubin-
steinem całkowicie zgodni: zawsze najpierw 
tekst, czyli „co”, dopiero potem „jak”. A inter-
pretować można tylko poprzez własną oso-
bowość. Potrzeba jednak, jak mawiał Pablo 
Casals, nadzwyczajnego taktu i skromności, 
żeby własną indywidualnością służyć, nigdy 
siebie narzucać. Poza tym bardzo głęboko 
przekonują mnie słowa, że nikt nie będzie 
dobrym pianistą, jeśli nie będzie dobrym 
muzykiem. A nie będzie dobrym muzykiem, 
jeżeli nie będzie dobrym człowiekiem. Kto 
wie? Być może właśnie tutaj należy szukać 
odpowiedzi na pytanie „dlaczego muzyka 
uszczęśliwia?” .
Często podkreśla Pan swój silny  
i emocjonalny związek z Katowicami.

Zobacz rozmowę 
przeprowadzoną 
z prof. Jasińskim 
po otrzymaniu ty-

tułu „Honorowego 
Obywatela Miasta 

Katowice".

Mieszkam tu od siedemnastego roku ży-
cia, mam teraz 83 lata. Tutaj znalazłem żonę, 
tutaj rodziły się moje dzieci, wnuki i pra-
wnuki i tutaj byłem kiedyś najmłodszym 
studentem. Dzięki Akademii Muzycznej 
mogłem też cieszyć się przyjaźnią ludzi 
tak niezwykłych, jak uduchowiony Woj-
ciech Kilar, jak mistrz muzycznej surowo-
ści i prawdy Henryk Mikołaj Górecki czy 
Eugeniusz Knapik.  Katowice to potężna 
emanacja ducha muzyki. W przeróżnej 
postaci! Od cudownych tradycji rodzin-
nego muzykowania poprzez dziedzictwo 
orkiestr dętych aż po osiągnięcia NOSPR 
czy Filharmonii. Gdziekolwiek jestem 
na świecie, a wciąż podróżuję dużo, wszę-
dzie na dźwięk słowa Katowice słyszę wy-
razy uznania dla tej naszej muzycznej aury.
Z pewnością ma Pan też tutaj swoje 
ulubione miejsca?

Oczywiście! Lubię np. jeździć tramwa-
jem (za darmo! emeryt!) w okolice ronda, 
NOSPR-u i Spodka. Przenika mnie tam 
dziwny duch harmonii, splot przeróżnych 
form nowoczesnych, jakaś energia, śmiałość 
wizji... Z kolei w okolicach Urzędu Woje-
wódzkiego nie mogę nie pamiętać, że przy 
jego budowie pracował przed wojną mój oj-
ciec. Sztuczne marmury w wielu miejscach 
były kładzione jego ręką. A mieszkam na os. 
Tysiąclecia, wśród wyrozumiałych sąsiadów 
(niemilknący fortepian), opodal cudownego 
parku. Mimo wielu propozycji nigdy nie 
chciałem i nie chcę stąd wyjechać.
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KIERUNEK – KULTURA!

Nagrody Prezydenta Miasta 

Katowice w dziedzinie kultury

Alexander Liebreich, Mona Tusz, Marta 
Fox, Adam Godziek i Adam Pomian zostali 
tegorocznymi laureatami Nagrody Prezy-
denta Katowic w dziedzinie kultury. Wszy-
scy zgodnie potwierdzali konieczność 
rozwoju miasta „w tym samym kierunku”. 
– Wśród wielu atutów naszego miasta szcze-
gólnym wyróżnikiem stała się w ostatnich 
kilku latach kultura. Ukończenie Strefy 
Kultury w latach 2014–2015 oraz przyzna-
nie tytułu Kreatywnego Miasta Muzyki 
UNESCO w 2015 roku stało się kamieniem 

milowym rozwoju naszego miasta. Oczy-
wiście na pierwszy plan wysuwa się muzyka 
– NOSPR przyciągający setki tysięcy gości 
rocznie, prężnie działająca Akademia Mu-
zyczna, nasze markowe Festiwale – jak OFF 
Festival, Tauron Nowa Muzyka czy Rawa 
Blues. Wielu wybitnych muzyków związało 
swoje życie z Katowicami. Ale kultura w Ka-
towicach to nie tylko muzyka. Prężnie rozwija 
się w Katowicach teatr, zarówno ten instytu-
cjonalny, jak i niezależny. Katowice są nazy-
wane polską stolicą murali – każdego roku 

na katowickich murach rozkwitają piękne 
obrazy. Katowice to też silny ośrodek lite-
ratury i poezji – mówił podczas wręczania 
nagród Marcin Krupa, prezydent Katowic. 
– Sprawdziła się nasza strategia polegająca 
na inwestowaniu w kulturę i jesteśmy z tego 
dumni. Ale Kultury – tej pisanej przez wielkie 
„K”, by nie było – gdyby nie osoby, które ją two-
rzą. Dlatego dziękujemy osobom, dzięki któ-
rym kultura w mieście żyje, rozkwita i można 
ją spotkać w każdym zakątku Katowic. Są dzi-
siaj z nami zarówno wybitni artyści różnych 

dziedzin – muzyki, poezji sztuki ulicznej, 
jak i menedżerowie kultury, którzy choć sami 
nie tworzą – to jednak kreują przestrzeń i plat-
formę dla profesjonalnych i amatorskich twór-
ców – kontynuował prezydent.

Uroczystość wręczania nagród w dzie-
dzinie kultury zawsze zbiega się z rocz-
nicą nadania Katowicom praw miejskich. 
Wyróżnienia te przyznawane są od 1984 r.  
– za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz 
organizacyjne, mające wpływ na roz-
wój i upowszechnianie kultury w mieście. 

EDUKACJA

Katowice Miastem Fachowców

Miasto Katowice rozpoczęło realizację 
drugiej edycji zainicjowanego w ubiegłym 
roku projektu „Katowice Miastem Fachow-
ców”. Ma on na celu promowanie kształ-
cenia branżowego i technicznego, a także 
jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy.
Tegoroczna edycja projektu jest realizowana 
we współpracy z sześcioma partnerami oferu-
jącymi łącznie 60 wizyt studyjnych. Uczniowie 
klas VII i VIII szkół podstawowych odwiedzą 
miejsca pracy partnerów, z którymi Miasto 
Katowice podpisało listy intencyjne. Są to: 
Polska Grupa Górnicza S.A., Tauron Polska 
Energia S.A., PKP CARGO S.A. Południowy 
Zakład Spółki, Stosowanie Maszyn Tadeusz 
Szwajca, Piekarnia Antoni Król, a także Śląska 
Izba Turystyki wraz z wybranymi firmami 
zrzeszonymi w jej strukturze.

W wizytach studyjnych zorganizowa-
nych w ramach pilotażu projektu w roku 

szkolnym 2018/2019 wzięło udział ponad 1000 
uczniów. W tym roku formuła projektu zo-
stała wzbogacona o możliwość wyboru przez 
uczniów wizyt zgodnie z ich preferencjami. 
Dzięki temu zabiegowi grupa odbiorców, czyli 
uczniów uczestniczących w projekcie, może 
być jeszcze większa – w jednej wizycie może 
bowiem uczestniczyć kilka mniejszych grup 
uczniów z różnych szkół.

Podczas wizyt uczniowie mają nie 
tylko możliwość poznania specyfiki 
pracy w danym zawodzie, praktycznych za-
sad funkcjonowania firmy, ale także mają 
szansę uzyskania informacji o szansach i wa-
runkach przyszłego zatrudnienia w danej fir-
mie. Uczestnictwem w pierwszych wizytach 
tej edycji projektu mogą pochwalić się m.in. 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 66, którzy 
odwiedzili Śląską Izbę Turystyki i zapoznali 
się z praktycznym wykonywaniem zawodu 

technika obsługi turystycznej, a także ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej nr 53, którzy 
mieli okazję poznać specyfikę pracy takich 
zawodów, jak: elektryk, mechanik, tech-
nik górnictwa podziemnego, w czasie wi-
zyty w KWK Murcki-Staszic.

Obserwacje lokalnego rynku pracy wy-
kazują, iż jedną z głównych barier rozwoju 
działalności przedsiębiorstw jest niedobór 
wykwalifikowanych pracowników. Wielu 

przedsiębiorców niszowych branż oraz sze-
roko pojętego rzemiosła ma trudności w znale-
zieniu pracowników posiadających niezbędne 
kwalifikacje i praktyczne przygotowanie do 
wykonywania danego zawodu. Projekt Kato-
wice Miastem Fachowców jest odpowiedzią 
na te potrzeby, a ukazanie perspektyw zawo-
dowych edukacji branżowej i technicznej ma 
wzmocnić pozycję Katowic jako gospodar-
czego centrum regionu.  (KK)

Biogramy laureatów
ALEXANDER 
LIEBREICH 
laureat Interna-
tional Classical 
Music Awards, 
dwukrotnie no-
minowany do na-
grody Grammy 
(2 018) .  D o 

czerwca 2019 r. pełnił funkcje pierwszego dy-
rygenta i dyrektora artystycznego Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia  w Ka-
towicach. Koncertował z wieloma wiodącymi 
orkiestrami i solistami o międzynarodowej 
renomie. Jest dyrektorem artystycznym Ri-
chard Strauss Festival w GarmischParten-
kirchen i przewodniczącym Towarzystwa 
Richarda Straussa. W październiku 2018 r. 
otrzymał nagrodę Opus Klassik.

MARTA FOX 
poetka, powie-
ściopisarka, ese-
istka, dziennikarka 
i felietonistka. 
Jedna z najważniej-
szych osobistości 
życia kulturalnego 

współczesnych Katowic. W swoim dorobku ma po-
nad 40 książek, do których zaliczają się zarówno 
powieści, opowiadania, eseje, jak i wiersze (te ostat-
nie, przetłumaczono na wiele języków). Dwukrotna 
stypendystka Ministerstwa Kultury. Odznaczona 
odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
(2006). Dwukrotna zdobywczyni Grand Prix na Ogól-
nopolskim Konkursie Literatury Miłosnej (Statuetka 
Miedzianego Amora, 1989, 1994). Laureatka licznych 
nagród, między innymi Marszałka Województwa Ślą-
skiego za osiągnięcia w literaturze (2014), Nagrody 
Narcyza (2013), Nagrody Hanysa (2013), Nagrody 
na XX Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim 

(za książkę „Zdarzyć się mogło. Zdarzyć się musiało. 
Z Wisławą Szymborską spotkanie w wierszu”). 

MONA TUSZ 
jedna z najbardziej 
znanych artystek 
street-artu w Polsce. 
Absolwentka ASP w Ka-
towicach. Od 2007 
roku tworzy murale, 
instalacje i obiekty ar-

tystyczne w przestrzeni miejskiej, a także fotoreportaże 
społeczne, grafiki, rzeźby, kostiumy i scenografie. Jest 
współorganizatorką licznych akcji i projektów kultural-
nych. Swoje prace prezentowała na wystawach indy-
widualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Artystka 
działa również na polu edukacji artystycznej – prowa-
dzi warsztaty twórcze dla dzieci, młodzieży oraz grup 
wykluczonych społecznie. Prace Mony Tusz można 
zobaczyć w niemal wszystkich miastach na rodzimym 
Śląsku, a także w Łodzi, Warszawie czy  Berlinie. 

ADAM POMIAN  
I ADAM 
GODZIEK 
związani ze Ślą-
skiem zasłużeni 
twórcy kultury, 
event managero-
wie, biznesmeni, 

właściciele założonej w 2008 roku agencji arty-
stycznej „More Music Agency”, łączącej doświad-
czenia i kompetencje kultowych śląskich klubów 
jazzowych, w tym katowickiego Jazz Clubu Hip-
noza (Adam Pomian) i Agencji Artystycznej Fan-
tomas (Adam Godziek). Dwukrotnie (2014, 2015) 
nominowani do nagrody „Design AliveAwards”. 
Pomysłodawcy i organizatorzy jednego z naj-
bardziej uznanych i docenianych w Europie 
festiwali muzyki elektronicznej – festiwalu Tau-
ron Nowa Muzyka, który od 2014 roku odbywa 
się w Katowickiej Strefie Kultury.   

(WKS)
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NIEZWYKŁE URODZINY

Katowicki Dom Aniołów Stróżów ma już 25 lat!

Obchodzące 25-lecie Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom 
Aniołów Stróżów” w połowie września 
świętowało 20-lecie działalności w ka-
towickiej dzielnicy Załęże. Urodziny były 
wyjątkowe, bo zbiegły się z uroczystym 
otwarciem odnowionego podwórka i no-
wej placówki wsparcia dziennego Socjo-
terapeutycznego Klubu Młodzieżowego.
Historia Domu Aniołów Stróżów w dzielnicy 
Załęże rozpoczęła się w 1999 roku od uru-
chomienia Punktu Pracowników Ulicznych. 
– Praca uliczna to nasza specjalność. Swego 
rodzaju DNA Domu Aniołów Stróżów, dla-
tego to właśnie od niej rozpoczęliśmy nasze 
działania w tej, kolejnej po centrum, części 
Katowic. Dziś w ramach pracy ulicznej ofe-
rujemy dla naszych podopiecznych szereg 
działań, które uczą ich, jak w sposób kon-
struktywny i bezpieczny spędzać wolny czas. 
Nam natomiast pozwala to lepiej poznać miej-
sca i społeczność, wśród której pracujemy, 
zacieśnić więzi, a przez to kierować jeszcze 
bardziej adekwatną pomoc dostosowaną do 
okoliczności – mówi Monika Bajka, prezes 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Mło-
dzieży „Dom Aniołów Stróżów”. 

W 2004 „Anioły” uruchomiły na Załężu 
Ognisko Wychowawcze dla dzieci w wieku 
przedszkolnym. Jednocześnie organiza-
cja przeniosła się do nowego budynku 
przy ul. Gliwickiej 148, gdzie obecna jest 

do dziś. Charakterystyczny budynek przy 
skrzyżowaniu z ul. Bocheńskiego trudno 
przeoczyć. W międzyczasie w tym miej-
scu rozpoczęły działalność dwie świe-
tlice terapeutyczne: dla dzieci w różnym 
wieku, a także uruchomiony kilka lat póź-
niej Socjoterapeutyczny Klub Młodzie-
żowy i Poradnia Rodzinna. Dodatkowo 
rozpoczęła się także realizacja zada-
nia w ramach pracy ulicznej. W ten sposób 

rozpoczyna się budowa lokalnego systemu 
wsparcia opartego na pracy systemowej. 

Urodzinowe świętowanie, które od-
było się 13 września, zbiegło się z otwar-
ciem odnowionego podwórka i otwarciem 
nowej pełnoprawnej placówki wsparcia 
dziennego Socjoterapeutycznego Klubu 
Młodzieżowego. Pierwsza z inicjatyw zo-
stała sfinansowana ze środków Programu 
Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 

2018–2030, a także dzięki wsparciu: Miasta 
Katowice, KZGM, Leroy Merlin, architekt 
Anny Olkis i firmy Architektura DOBRA 
PRZESTRZEŃ. Uruchomienie Klubu było 
możliwe dzięki realizacji projektu „Lepsze 
jutro” dofinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej i przy wsparciu: Wydziału EFS 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego, Fundacji C&A, COBU Design, „Jo-
chymczyk. Projekt” oraz Tomasza Sidełko.

Podczas uroczystości o ważnej roli „Anio-
łów” w życiu społeczności Katowic mówili 
Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic, oraz 
Maciej Biskupski, przewodniczący Rady 
Miasta Katowice. W uroczystości wzięli 
także udział przedstawiciele firm i fundacji 
wspierających inicjatywy „Aniołów”, przed-
stawiciele środowiska lokalnego, służb spo-
łecznych i sądu, trenerzy, wolontariusze i, co 
oczywiste, podopieczni stowarzyszenia. 

– Dziękujemy każdemu, kto doło-
żył i dokłada swoją cegiełkę do codzien-
nie realizowanej przez nas misji w Załężu. 
Niezmiernie cieszymy się z dwóch zreali-
zowanych inicjatyw. Młodzież z Katowic 
może korzystać z kolejnej placówki wspar-
cia dziennego. Dodatkowo mogliśmy stwo-
rzyć nową, bezpieczniejszą i przyjaźniejszą 
przestrzeń zarówno wewnątrz naszego 
Domu, jak i na zewnątrz, która dostoso-
wana jest do potrzeb młodszych i starszych 
– podkreślała Monika Bajka.  (DAS)

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

Katowice w obiektywie

Urząd Miasta Katowice we współpracy ze 
Związkiem Polskich Artystów Fotografi-
ków Okręgiem Śląskim (ZPAF) ogłasza 
jubileuszową, dziesiątą edycję konkursu 
fotograficznego „Katowice w obiekty-
wie”. W tym roku konkursowi towarzyszy 
hasło: „Ikony architektoniczne Katowic – 
niech przemówi historia”.
Zdjęcia do konkursu, wraz z wypełnio-
nym i podpisanym oświadczeniem, można 
nadsyłać w terminie do 31 października 
pocztą elektroniczną pod adresem: fun@
katowice.eu lub pocztą tradycyjną pod ad-
resem: Urząd Miasta Katowice – Wydział 
Promocji, ul. Młyńska 4, 40-098 Kato-
wice. Fotografie, zapisane na płycie CD 
lub na innym nośniku elektronicznym, 
można też dostarczyć osobiście do Wy-
działu Promocji (ul. Rynek 13, pierwsze 
piętro, pokój 116).

Spośród zgłoszonych do konkursu prac 
komisja składająca się z przedstawicieli 
ZPAF-u oraz Wydziału Promocji Urzędu 
Miasta wybierze 30, które jako wyróżnione 
pojawią się na grudniowej wystawie w na-
leżącej do związku Galerii Katowice oraz 
zostaną opublikowane na stronach: www.
katowice.eu oraz www.zpaf.katowice.pl. 

Nagrodą główną jest publikacja w kalen-
darzu miejskim na 2019 rok. Jurorzy wskażą 
również trzy fotografie, których autorzy 
otrzymają nagrody specjalne – pieniężne 
za pierwsze (750 zł) i drugie (600 zł) miej-
sce oraz za trzecie miejsce – zaproszenie do 
udziału w warsztatach fotograficznych pro-
wadzonych przez ZPAF. 

Szczegóły na temat konkursu są 
przedstawione w regulaminie, który 
wraz z oświadczeniem jest dostępny poni-
żej, na stronie ZPAF-u www.zpaf.katowice.
pl oraz w Centrum Informacji Turystycznej 
przy Rynku 13.  (RED)

TURNIEJE CZYTELNICZE

„Wielcy podróżnicy”  

i „Saga o wikingach” 

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowi-
cach wraz z Wydawnictwem Literatura 
zapraszają uczniów szkół podstawowych 
do wzięcia udziału w dwóch turniejach 
czytelniczych, organizowanych w biblio-
tece w październiku.
 Wydarzenia honorowym patronatem objął 
pisarz Paweł Wakuła, autor książek będących 
przedmiotem turniejów. Pierwszy z nich – 
„Saga o wikingach” – kierowany jest do uczniów 
klas VI, VII i dotyczyć będzie treści powieści 
„Bjørn – syn burzy”. Udział w nim brać będą 
drużyny złożone z dwóch osób. Drugi turniej 
– „Wielcy podróżnicy” – poświęcony będzie 
książce „Jajecznica Kolumba”, opowieści o wiel-
kich podróżnikach, wchodzącej w skład serii „A 
to historia!”. Udział w nim wezmą uczniowie 
klas IV i V, zebrani w trzyosobowe zespoły. 

Turnieje czytelnicze odbędą się w dniach 
22 i 23 października 2019 r. w Filii nr 14 
przy ul. Piastów 20 (Katowice, os. Tysiąc-
lecia). W obu udział weźmie Paweł Wakuła 
jako przewodniczący jury. Po zakończeniu 
turniejów odbędą się spotkania z autorem, 

podczas których młodzi czytelnicy będą 
mieli okazję porozmawiać z pisarzem.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane 
są pod adresem konkurs@mbp.katowice.
pl do 15 października br. Prosimy o za-
poznanie się z regulaminami turniejów 
przed zgłoszeniem uczestników (dostępne 
na stronie www.mbp.katowice.pl). Szcze-
gółowych informacji udzielają pracow-
nicy Działu Metodyki, Analiz i Promocji 
pod numerem telefonu (32) 254 60 98, wew. 
112 i 121 oraz pod ww. adresem mailowym. 
Życzymy udanej zabawy!  (MBP)
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Z IRENEUSZEM DUDKIEM, DYREKTOREM RAWA BLUES FESTIVAL, ROZMAWIA SŁAWOMIR RYBOK

Spodek jest największym klubem 

na świecie, w którym gra się bluesa!

Sławomir Rybok: 39. edycja Rawa 
Blues Festival to Twoje dziecko w wieku 
dojrzałym. Jaki jest festiwal obecnie?  
Do kogo chcecie trafić?
Ireneusz Dudek: To jest festiwal, który się 
ciągle rozwija. Od paru lat ma nową formułę. 
Poza Spodkiem gramy też w siedzibie NO-
SPR, gdzie blues prezentowany jest w ele-
ganckiej sali z doskonała akustyką, bardziej 
kontemplacyjnie. Koncert główny w Spodku 
to impreza dla wszystkich, dla całych rodzin, 
jedyny taki festiwal, gdzie nie ma alkoholu. 
Dodatkowo do piętnastego roku życia młodzi 
wchodzą z opiekunami za darmo. Moje po-
dejście do bluesa jest bardzo szerokie, dlatego 
ci, którzy lubią muzykę żywą, nie tylko blu-
esa, ale i jazz i rock and roll, powinni przyjść 
na Rawę Blues i na pewno nie będą się nu-
dzić. Blisko trzynaście godzin muzyki, a ludzie 
wytrzymują i nawet o północy nie chcą wyjść 
ze Spodka. Cieszę się, kiedy ludzie wrażliwi 
na żywą muzykę przychodzą na nasz festiwal.
Pierwszego dnia Rawy 11 października 
w progach sali koncertowej NOSPR 
zaprezentujesz się publiczności jako wokalista 
i instrumentalista. Tego dnia zagra też Rick 
Estrin & The Nightcats. Estrin – wirtuoz 
harmonijki ustnej, wokalista, showman, który 
w tym roku obchodzi 70 urodziny.

Mój występ będzie dosyć nietypowy, ka-
meralny. Zacznę z gitarą, by zagrać na nowo za-
aranżowane bluesy sprzed trzydziestu lat. Chcę 
wrócić do przeszłości i pokazać, że blues opisuje 
rzeczywistość. Potem wezmę skrzypce, a na-
stępnie zaproszę kolegów z sekcji. Na koniec 
zaprezentuję się na harmonijce akustycznej. 

Rick Estrin też będzie w nietypowym skła-
dzie: organy Hammonda, gitara i bębny i jego 
wspaniała harmonijka. Zagra z nim wirtuoz 
gitary Kid Andersen, który dzień wcześniej 
podzieli się swą grą na zamkniętym spotka-
niu w czwartek w Novotelu.
Koncert w Spodku, 12 października, 
zapowiada się imponująco. James „Blood” 
Ulmer z Memphis Blood Blues Band  
i gościnnie Vernon Reid, amerykański 
pianista i wokalista Victor Wainwright, 
kalifornijski gitarzysta Daniel Castro, 
żywiołowa Lindsay Beaver czy obiecująca 
gitarzystka Hannah Wicklund.

Rzeczywiście będą cztery totalnie od-
mienne rodzaje gry na gitarze. Absolutny kla-
syk Daniel Castro, potem Hannah Wicklund, 
młoda dziewczyna, która wzoruje się na Hen-
drixie. Zagrają również dwie skrajności gitary, 
bluesowy James „Blood” Ulmer i reprezentant 

rockowego brzmienia Vernon Reid z zespołu 
Living Colours. Nagrali wspólnie płytę 
live i chcieli po raz kolejny pokazać się pu-
bliczności na Rawie. Tak więc dla miłośni-
ków gitary będzie bardzo dużo, ale nie tylko 
dla nich. Energetyczna Lindsay Beaver za-
gra na stojąco na perkusji, a pianista Victor  
Wainwright pokaże, jak gra się buggie. On 
udowadnia też, że blues to jest piosenka.

Oczywiście będzie też sporo polskich 
wykonawców, którzy zaprezentują się od 
godziny 15.00, a wcześniej od 11.00 zagrają 
wyłonieni z ponad stu nadesłanych propo-
zycji artyści, którzy będą walczyć o występ 
na dużej scenie i nagrodę pieniężną.
Rawa to nie tylko muzyka, ale wiele innych 
działań. Coś planujecie w tym roku?

Na pewno będą animacje dla dzieci, po-
jawią się działania artystyczne studentów, 
no i tradycyjne  stoiska z muzyką.

PAMIĘTNY KONCERT

Lekcja

Ten koncert został przerwany 40 lat 
temu, ale wciąż trwa w miejskiej legen-
dzie. Paradoksalnie gdyby się odbył bez 
przeszkód, pozostałby zapewne w pa-
mięci jako wydarzenie, owszem, donio-
słe, ale jakoś mieszczące się w normie 
silniejszych wzruszeń. 
W końcu od czasu do czasu koncerty zdarzają 
się w naszym życiu i cechuje je pewna powta-
rzalność. Tymczasem… Koncert Erica Clap-
tona w katowickim Spodku (17 października 
1979) miał się okazać czymś więcej niż „tylko” 
wizytą megagwiazdy światowego formatu. 
Przeglądają się w tym wydarzeniu realia słusz-
nie minionej epoki, tęsknota za mitem, ironia 
losu i twarz miasta dojrzana przelotnie we 
wstecznym lusterku pamięci.

A wszystko toczyło się błyskawicznie. 
Pękający w szwach Spodek, napięta atmos-
fera oczekiwania na Wielkie Wydarzenie  

i w końcu On! W świetnej formie, charyzma-
tyczny, taki, za jakim tęskniliśmy. Stary wyga 
dobrze czuł atmosferę tej publiczności i nie 
chciał, nie mógł jej w niczym zawieść. Grał 
na pełny gaz, jakby w uniesieniu, więc Spodek 
wirował, Spodek zwariował, Spodek unosił się 
wysoko, gdzie już nie było żadnych szarobu-
rych sklepów, zakurzonych nadziei, brudna-
wych ulic i lęków. Tak spełniają się sny… I tak 
się kończą. W nieznanym publiczności scena-
riuszu pierwsze skrzypce miał grać bowiem 
nie Eric Clapton, ale szturmowe oddziały Mi-
licji Obywatelskiej. Entuzjazm publiczności, 
której część zaczęła tańczyć pod sceną, szybko 
zaczęły studzić gumowe pałki. Kilkakrotnie 
zapalono wszystkie światła. Czar prysł. Znów 
zobaczyliśmy łuszczącą się farbę na barier-
kach i siebie, spoconych, rozczochranych, bez 
specjalnych złudzeń i planów na jutro. Mun-
durowi w blasku jupierów sumiennie kończyli 

Dla naszych czytelników mamy 7 podwójnych 
zaproszeń na sobotni koncert w Spodku. Na-
leży na adres konkurs@katowice.eu napisać 
trzy zdania o tym, dlaczego bilety na Rawę 
powinny trafić właśnie do Państwa.

Dla zainteresowanych wejściem na spo-
tkanie 10 października z gitarzystą  Kidem 
Andersonem w Hotelu Novotel mamy też 
4 pojedyncze wejściówki. Należy napisać 
trzy zdania o swoim ulubionym gitarzy-
ście bluesowym.

Na wasze e-maile czekamy  
do 7 października

Na koniec pytanie o Katowice i Twoje 
ulubione miejsca w centrum metropolii, są 
takie? Wspominasz dawne kluby? Czy to 
są muzyczne wspomnienia?

Jestem katowiczaninem z dziada pra-
dziada. Niejednokrotnie padały propozy-
cje przeniesienia festiwalu gdzie indziej, ale 
zawsze mówiłem, że jestem katowiczani-
nem i coś muszę zrobić dla miasta, z którym 
mamy dobrą współpracę. To największy, 
odbywający się wewnątrz, bluesowy festi-
wal na świecie. W tym roku musieliśmy 
zrezygnować z telewizji, bardzo dużo lu-
dzi w Spodku narzekało w poprzednich latach 
na światło, na to, że kamery przeszkadzają. 
Przysunąłem scenę bliżej sektorów i wy-
łączyłem telebimy, aby ludzie, skupiając się 
na scenie, dawali artystom swoją energię – ja 
to czuję –  wtedy Spodek jest największym 
klubem na świecie, w którym gra się bluesa! 
Ale wróćmy do wspomnień, do miejsc, gdzie 
grało się bluesa. Były kluby Puls, Straszny 
Dwór, była piwnica bluesowa w klubie Akant, 
ona dała zaczyn Rawie Blues. Na piwnicę  
bluesa Irka Dudka ludzie zjeżdżali z całej Pol-
ski, żeby pograć, to było otwarcie Katowic 
na ludzi z zewnątrz. Teraz Rawa otwiera się 
na cały świat. Musimy to podkreślać, że cen-
trum bluesa w Polsce czy nawet Europie to 
właśnie Rawa Blues. Takiego festiwalu, w ta-
kich salach nie ma nigdzie. 

dobrze znaną sobie robotę. A Clapton? Z ka-
mienną twarzą dograł numer i zniknął za po-
tężnymi kolumnami. Bisów nie było.

Na szczęście następnego dnia jeszcze je-
den koncert! Ale coś już wisiało w powietrzu. 
Opowieść o tym, jak przez nikogo niezatrzy-
many znalazłem się na czwartym piętrze Ho-
telu „Katowice” i z magnetofonem w garści 
stanąłem przed drzwiami z numerem 411, to 
osobna i osobliwa historia. Pukam – cisza. 
Ponawiam próbę – i nagle drzwi się otwie-
rają. Przede mną średniego wzrostu mężczy-
zna o twarzy, którą zna cały świat. Ale teraz 
ta twarz jest mocno opuchnięta i maluje się 
na niej zaskoczenie. Ma na sobie tylko gra-
natowe dżinsy, bose stopy brodzą w rozrzu-
conych na podłodze butelkach. Obronny gest 
ręki. Żadnych wywiadów! Chyba wiem, co 
się zdarzyło wczoraj… Dlaczego, do cholery, 
poturbowano tych ludzi? Dlaczego „złamano” 
koncert? Publiczność ma swoje prawa, a on 
swoją profesjonalną ochronę. Grać w ta-
kich warunkach?! Sorry… Drzwi pokoju nr 
411 nieodwołalnie zamykają się. Stoję przed 
nimi jeszcze chwilę oszołomiony i czuję, 

że szanse na dzisiejszy koncert w Spodku ra-
czej marne…

Dalszy ciąg tej historii jest ogólnie znany, 
choć nabrzmiewał też przez lata mnóstwem 
pogłosek. Clapton po raz drugi nie wy-
stąpił. Wypełniony do ostatniego miejsca 
Spodek wrzał, kipiał i czekał. Coraz głośniejsze 
gwizdy. W końcu groźny pomruk zniecierpli-
wionego tłumu. O 19.30 jakiś jąkała duka przez 
megafon, że koncertu nie będzie, apeluje o „spo-
kojne opuszczenie hali…”… Prawda i plotka o „za-
mieszkach” tamtego wieczora to osobny rozdział 
wspomnianej miejskiej legendy. Jako świa-
dek i uczestnik wydarzeń zaświadczyć mogę 
jedynie o wielkim rozczarowaniu tysięcy roz-
żalonych ludzi. Tak, po raz kolejny sprowa-
dzono na ziemię „pierwszy krok w chmurach” 
pewnego pokolenia. „Bóg gitary” odleciał od 
nas swoim srebrnym odrzutowcem na blisko 
trzydzieści lat. Jego wizyta w Katowicach była 
jak muśnięcie mitu. A tych kilkanaście nieza-
granych utworów? Niby drobiazg („w życiu są 
przecież sprawy ważniejsze”), ale ponieśliśmy to 
dalej w głąb życia jak wymowną lekcję.  

(MACIEJ SZCZAWIŃSKI)
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NA SZLAKU ŚLĄSKIEGO BLUESA
KONCERT 18 PAŹDZIERNIKA

40 lat temu Eric Clapton 
miał zagrać w katowickim 
Spodku dwa koncerty. Je-
den wykonał, drugi odwołał 

po tym, jak milicja brutalnie potraktowała 
słuchaczy. Teraz w Sali koncertowej Katowice 
Miasto Ogrodów dokończymy ten koncert.

Mistrz gitary miał zaplanowane w Polsce 
4 koncerty. Dwa miał zagrać w Katowicach – 
17 i 18 października 1979 roku. Już podczas 
pierwszego Milicja Obywatelska użyła siły 
przeciwko bawiącej się w Spodku publiczności. 

Clapton zagroził, że jeśli sytuacja powtórzy 
się następnego dnia, odwoła koncert. MO 
ściągnęło więc jeszcze więcej funkcjona-
riuszy. Widząc to, Clapton zrobił, jak zapo-
wiedział, i koncert odwołał. Zarzekał się też, 
że nigdy do takiego kraju nie wróci. I rzeczy-
wiście – pierwszy koncert w wolnej Polsce za-
grał dopiero w 2008 roku . 

Teraz, dzięki instytucji Katowice Mia-
sto Ogrodów, koncert zostanie dokończony! 
Oczywiście nie z Erikiem Claptonem, ale przy 
udziale najlepszych polskich bluesmanów. 

Koncert „E.C. was here.  Tribute to Eric 
Clapton” 18 października to także coroczne 
zwieńczenie projektu Szlak Śląskiego Bluesa. 
To unikalny w skali Polski szlak turystyczny, 
prowadzący po istniejących i nieistniejących 
klubach bluesowych (więcej: szlak-bluesa.pl).

A już dzień wcześniej gitarzyści spotkają 
się na placu Kwiatowym katowickiego rynku, 
żeby wspólnie pod kierunkiem Jana Gałacha 
wykonać jeden z największych przebojów 
Claptona – „Layla”. Każdy może dołączyć – 
początek o godz. 16.  (ŁUKA)

Zabawa
Specjalnie dla naszych czytelników mamy 
6 pojedynczych wejściówek na ten kon-
cert. Wystarczy do 10 października na ad-
res mailowy konkurs@katowice.eu napisać  
3 zdania o Claptonie jako gitarzyście czy wo-
kaliście. Ze szczęśliwcami skontaktujemy się 
mejlowo. 
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DATA WYDARZENIE GODZINA I MIEJSCE ORGANIZATOR DZIELNICA

4 października Koncert Artura Andrusa w ramach projektu „Bogucice Kulturą 
Bogate”; impreza z budżetu obywatelskiego godz. 18.00; ul. Markiefki 44a Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”;  

tel. 32 203 05 17; obowiązują bezpłatne wejściówki Bogucice

5–6 października XI Silesia Marathon silesiamarathon.pl/program/ 
Stadion Śląski Fundacja Silesia Pro Active; impreza płatna Śródmieście

9 października Dni Seniora na Fest – warsztaty cotton balle i plecionki godz. 15.00; galeria „G44A” 
ul. Markiefki 44a

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”;  
tel. 32 203 05 17; obowiązują zapisy Bogucice

9 października „W zdrowym ciele, zdrowy duch” – warsztaty dla seniorów 
związane ze zdrowym trybem życia godz. 17.00; ul. Marcinkowskiego 13a Miejski Dom Kultury; „Bogucice-Zawodzie” Dział „Zawodzie”; 

tel. 32 255 32 44; obowiązują zapisy Zawodzie

10 października
„Kultura i neuronauka w performatywnym łączeniu wykła-
du i warsztatu”  
– spotkanie z Karoliną Wiktor

godz. 17.00; ul. Szafranka 9 Muzeum Historii Katowic; tel. 32 256 18 10 Śródmieście

10 października Genius loci Katowice. Wystawa zbiorowa – wernisaż godz. 18.00; Galeria 5; pl. Sejmu Śl. 2 Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609 03 00 Śródmieście

11–12 października Rawa Blues Festival rawablues.com/pl Rawa Blues Ireneusz Dudek Śródmieście

11–13 października XIII Edycja Jarmarku Staroci godz. 10.00 – 18.00; Rynek Jarmarki Śląskie Śródmieście

13 października
XXIX Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów 
Muzycznych – Inauguracja; wykonawcy: Polish Soloists String 
Orchestra

godz. 19.00; sala koncertowa Akademii 
Muzycznej; ul. Zacisze 3

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”; 
bezpłatne wejściówki dostępne są na stronie www.silesia.art.
pl, w biurze IPiUM „Silesia” (pl. Sejmu Śląskiego 2/20) lub 
telefonicznie 32 219 33 44 w. 26

Śródmieście

16 października Senioriada – biesiada dla seniorów godz. 15.00; ul. Krzyżowa 1 Miejski Dom Kultury „Koszutka” filia „Dąb”;  
tel. 608 549 090; obowiązują zapisy Dąb

16 października
Salon Artystyczny – Spotkanie z muzyką.  
O twórczości Franza Schuberta  
mówić będzie prof. Leon Markiewicz

godz. 17.00; ul. Grażynskiego 47 Miejski Dom Kultury „Koszutka”; tel. 32 258 92 00 Koszutka

16 października Cybermiasteczko studenckie rynek Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego Śródmieście

16–18 października Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw ekmsp.eu/program; 
Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach:  
obowiązuje rejestracja Śródmieście

17 października Otwarcie Izby Historii Lokalnej w Piotrowicach godz. 18.00; ul. Jankego 136 Miejski Dom Kultury; „Południe” Filia „Piotrowice”;  
tel. 32 205 92 81

Piotrowice  
-Ochojec

17 października Layla na tysiąc gitar. 40. rocznica koncertu E.C.  
w katowickim Spodku

godz. 16.00;  
plac przed Galerią Katowicką Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609 03 00 Śródmieście

18 października
Szlak Śląskiego Bluesa: E.C. WAS HERE. 

Tribute to Eric Clapton
godz. 19.30; pl. Sejmu Śląskiego 2 Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609 03 00;  

impreza płatna Śródmieście

18–20 października Rynek Smaków Katowice godz. 12.00 – 22.00; rynek SK FoodTruck Ryznar i Wspólnicy sp. j. Śródmieście

19 października KULTURA DĘTA – koncert Orkiestry Dętej Katowice  
oraz Looft den HeerBoornbergum godz. 18.00; ul. Markiefki 44a Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609 03 00 Bogucice

19 października „Młynarski kontra Osiecka” - recital
godz. 17.00; Muzeum Historii Katowic

ul. Rymarska 4
Miejski Dom Kultury; „Szopienice-Giszowiec”;  
tel. 32 256 84 53; bezpłatne wejściówki

Janów  
-Nikiszowiec

23 października Przystanek Nikiszowec godz. 17.00; ul. Rymarska 4 Dział Etnologii Miasta Oddział Muzeum Historii Katowic;  
tel. 32 353 95 59

Janów  
-Nikiszowiec

23 października Spotkanie Barbar śląskich godz. 13.00; ul. Kopernika 11 Muzeum Historii Katowic; tel. 32 745 17 28 Śródmieście

23–27 października A<Festival – festiwal twórców przestrzeni miejskiej afestival.pl kolektyw miejski antyRAMA Stowarzyszenie pfee Katowice 
Miasto Ogrodów; tel. 32 609 03 11; impreza płatna Śródmieście

24 października Na szczytach świata. Jerzy Kukuczka – spotkanie z Ignacym 
„Walkiem” Nendzą, himalaistą, przyjacielem. J. Kukuczki godz. 17.00; ul. Wajdy 21 Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 16; tel. 322 587 182 Bogucice

24–25 października
Festiwal Gitary Elektrycznej połączony

z wystawą prac „Śląscy gitarzyści”
godz. 16.00; ul. Marcinkowskiego 13a Miejski Dom Kultury; „Bogucice-Zawodzie” Dział „Zawodzie”; 

tel. 32 255 32 44 Zawodzie

25 października Wernisaż wystawy „Ewald Gawlik” godz. 17.00; ul. Rymarska 4 Dział Etnologii Miasta Oddział Muzeum Historii Katowic;  
tel. 32 353 95 59

Janów  
-Nikiszowiec

25 października Spotkanie z kulturą żydowską godz. 18.30; ul. Grażynskiego 47 Miejski Dom Kultury „Koszutka”; tel. 32 258 92 00 Koszutka

25 października Disco senior – potańcówka dla seniorów godz. 17.00; ul. Kołodzieja 42 Miejski Dom Kultury „Południe”; Filia „Murcki”;  
tel. 32 353 68 16; obowiązują zapisy Murcki

26 października Piosenki Wojciecha Młynarskiego 
Koncert Tercetu Pasjonata godz. 17.00; ul. Krzyżowa 1 Miejski Dom Kultury „Koszutka”, Filia „Dąb”;  

tel. 608 549 090 Dąb

28 października Życie pieśniczką pisane; – spotkanie z Grzegorzem Płonką godz. 18.00; Galeria pod Łukami;  
ul. Franciszkańska 33 Miejski Dom Kultury „Ligota”; tel. 32 252 32 34 Ligota  

-Panewniki

30 października Chwile nieuchwycone. Wystawa Wojciecha Kukuczki wernisaż godz. 18.00; Galeria Engram;  
pl. Sejmu Śl. 2 Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609 03 11 Śródmieście
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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

FESTIWALE

Rawa Blues Festival
11 października (NOSPR),  
12 października (Spodek)

A<festiwal
23–27 października
Multidyscyplinarny festiwal w przestrzeni miej-
skiej Katowic, w tym w Katowice Miasto Ogro-
dów oraz w klubokawiarni Drzwi Zwane Koniem. 
Program obejmuje warsztaty, dyskusje, prelekcje, 
koncerty, projekcje, spacery, akcje miejskie i inne 
wydarzenia wymykające się poza standardowe 
formy. W tym roku udział zapowiedzieli m.in. Aga-
ta Twardoch, Grupa poetycka Kastracja, Szymon 
Paszek, Krzysztof Kafka, Bernadeta Prandzioch, 
Łukasz Borkowski, TŁO, Rafał Cekiera, Ważne 
Miejsce, Modernizm Powojenny Katowic.
Rejestracja do 27 października na afestival.
pl/#newsletter

Re-Interpretacje
18 października, godz. 17.00–21.00
Sesja popularnonaukowa „J. Joyce ” w ramach Ogól-
nopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpreta-
cje” z udziałem m.in. Ingmara Villquista, prof. Tadeusza 
Sławka, prof. Mariana Kisiela, Macieja Świerkockiego, 
Krzysztofa Bartnickiego, prof. Zbigniewa Kadłubka 
Dyskusje poprowadzi Filip Łobodziński.
W programie czytanie per formatywne fragmentów 
najnowszego przekładu powieści „Ulisses”, film 
dokumentalny poświęcony twórczości J. Joyce’a 
oraz występ zespołu muzycznego. Wstęp wolny. 

KONCERTY

Layla na tysiąc gitar.  
40. rocznica koncertu E.C. 
w katowickim Spodku
17 października, godz. 16.00, plac przed 
Galerią Katowicką

Szlak Śląskiego Bluesa: E.C. WAS 
HERE. Tribute to Eric Clapton
18 października, godz. 19.30,  
sala koncertowa KMO

KULTURA DĘTA / URBACT
18–20 października 
Koncerty holenderskiej fanfary Looft den HeerBo-
ornbergum pod batutą Jacoba Dijkstry
18 października, godz. 20.00, koncert w Szkole 
Muzycznej
19 października, godz. 18.00, koncert i potanców-
ka z udziałem Fanfary oraz Orkiestry Dętej Kato-
wice w Domu Kultury w Bogucicach
20 października, godz. 18.00, koncert w kościele 
św. Anny na Nikiszowcu

WYSTAWY

Wokół Portretu. Wystawa zbiorowa 
Galeria Miasta Ogrodów do 20 października
Wystawa fotografii portretowych wykonanych w 

technikach zwanych archaicznymi bądź alterna-
tywnymi, takich jak m. in.: guma dwuchromianowa, 
mokry kolodion, cyjanotypia, heliograwiura czy fo-
tografia otworkowa. 
wtorek–niedziela, godz. 11.00–19.00

Patrząc. Wystawa Magdaleny Reiber
do 24 listopada, Galeria Pusta 
Wystawa malarstwa i grafiki.

Plakat teatralny. Wystawa zbiorowa
Wernisaż: 24 października, godz. 18.00

do 1 grudnia, Galeria Miasta Ogrodów 
Wystawa plakatów z przedstawień teatralnych Wo-
jewództwa Śląskiego (Katowic, Częstochowy, Biel-
ska, Chorzowa, Tychów i Cieszyna).

Genius loci Katowice. Wystawa zbiorowa
Wernisaż: 10 października, godz. 18.00 
do 1 grudnia, Galeria 5 

Wystawa fotografii pokazujących unikalne cechy Ka-
towic – stanowiących reprezentację swego rodzaju 
duchowej charakterystyki miasta, jego genius loci.

Chwile nieuchwycone.  
Wystawa Wojciecha Kukuczki
Wernisaż: 30 października, godz. 18.00 
do 8 grudnia, Galeria Engram 
Wystawa fotografii wykonanych autorską techniką 
Wojciecha Kukuczki określanej mianem „fotogra-
fii ciągłej”, która oscyluje na pograniczu fotografii  
i filmu; pozwala na rejestrację momentu stwarzania 
fotograficznego obrazu.

Ewa Jaros: Utrata przytomności
do 11 listopada, Galeria Pojedyncza 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Muzykodrom
5 i 19 października, godz. 12.30
Warsztaty z zakresu edukacji muzycznej dla dzieci (6–9 lat).

Violin Di
19 października, sala Muzykodromu
Warsztaty z zakresu edukacji muzycznej (metoda 
gordonowska) dla dzieci do 2,5 roku życia (godz. 
10) oraz od 2,5 do 5 roku życia (godz. 11.15).

Rodzinne Matinée
19 października, godz. 11.00, sala 211
Muzyczne poranki z muzyką klasyczną i rozryw-
kową, którym towarzyszą gry, zabawy, konkursy  
i działania edukacyjno-animacyjne. 

Rozwojowa kreska
5 października, godz. 10, sala Muzykodromu
Cykl rozwojowych warsztatów dla dzieci od 5 do 12 
roku życia, dzięki którym dziecko ma możliwość bycia 
uważnym na siebie, doświadczać siebie, podejmować 
próby refleksyjności wykorzystując do tego celu rysu-
nek i inne narzędzia zaczerpnięte z  arteterapii.

Wycieczki regionalne
19 i 26 października

Warsztaty projektowe Medialabu. 
Ikony dla Katowic inspirowane  
stylem Bauhausu
26 października, godz. 10.00–18.45,  
Strefa Centralna

SPOTKANIA I KONSULTACJE 
SPOŁECZNE

Laboratorium Kultury Dzielnicowej 
Spotkania konsultacyjne ws. 
domu kultury na osiedlu Witosa
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr. 33  
(ul. Witosa 23)

1 października (spotkanie ogólne),  
godz. 18.00, 15 października  
(spotkanie dla seniorów), godz. 15.00

Spotkanie konsultacyjne ws. domu 
kultury na os. Paderewskiego
Lokalizacja: Zespół Szkół i Placówek nr 1  
(ul. Paderewskiego 46)

8 października (spotkanie ogólne),  
godz. 18.00, 22 października  
(spotkanie dla seniorów), godz. 15.00

KONKURSY

6. Międzynarodowy Konkurs 
na Kompozycję Jazzową
Zgłoszenia do 9 listopada

TARGI

Katowicka Giełda Płytowa
1 niedziela miesiąca, godz. 10.00–15.00, 
Strefa Centralna

Centrum Sztuki Filmowej  
- Kino Kosmos

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

www.kosmos.katowice.pl

Filmowe popołudnia dla dzieci
6, 13, 20 i 27 października, godz. 15.00
Klasyczne animacje z ulubionymi bohaterami – Bol-
kiem i Lolkiem, Reksiem i kotem Filemonem.

Pora dla Seniora
9, 23 października, godz. 11.00
W październiku zapraszamy na filmy o słynnych tancer-
zach: „Yuli” 9 października i „Tancerki” 23 października.

Rialto
ul. św. Jana 24; tel. 32 251 04 31

e-mail: program@rialto.katowice.pl
rezerwacja@rialto.katowice.pl

www.rialto.katowice.pl

WIELKA SZTUKA  
W KINOTEATRZE RIALTO

Tintoretto – wenecki buntownik
5, 13 października, godz. 18.00
reż. G.D. Romano, Włochy 2019, 90 min  

Zaproszenie do wnętrza
6 października, godz. 18.00 
reż. A. Wajda, Polska/RFN 1978, 55 min
Po seansie spotkanie z Katarzyną Zimmerer

Van Gogh. U bram wieczności  
– pokaz przedpremierowy
20 października, godz. 17.30 
reż. J. Schnabel, Francja/Irlandia/Szwajcaria/USA/
Wielka Brytania 2018, 110 min

Uroczysta premiera filmu  
„IKAR. Legenda Mietka Kosza”
9 października

Kino. Jazz – Miles Davis. Birth of Cool
25 października, godz. 20.00
reż. S. Nelson, USA 2019, 115 min 

Gloria Bell
6 października, godz. 15.00
reż. S. Lelio, USA 2018, 102 min

FILMOWY KLUB SENIORA.

W deszczowy dzień 
w Nowym Jorku
20 października, godz. 15.00 
reż. W. Allen, USA 2019, 92 min
Filmowy Klub Seniora.

Marcin Kydryński przedstawia:  
Nancy Vieira – koncert
12 października, godz. 16.30, 20.00 

KRÓL – koncert
26 października, godz. 20.00

„Raymonda” – transmisja spektaklu  
baletowego z Teatru Bolszoj
27 października
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Śląski Teatr Lalki i Aktora  
„Ateneum” 

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

www.ateneum.art.pl

Łysek z pokładu Idy
4, 8, 9 października, godz. 9.30 
5 października, godz. 11.30
Ile żab waży księżyc
10, 11, 15, 16, 17, 18 października, godz. 9.30 
12 października, godz. 11.30 
13 października, godz. 16.00
Kukuryku na patyku,  
czyli o dwóch takich
19 października, godz. 11.30 
20 października, godz. 16.00 
22, 23, 24 października, godz. 9.30
Tylko jeden dzień
25, 29, 30, 31 października, godz. 9.30 
26 października, godz. 11.30 
27 października, godz. 16.00

Galeria Ateneum – ul. 3 Maja 25 Katowice 

Animacje – spektakl familijny
12 października, godz. 16.00 
13 października, godz. 11.30

Teatr Korez
pl. Sejmu Śląskiego 2; tel. 32 209 00 88, 

e-mail: biuro@korez.art.pl,  
www.korez.art.pl

Mianujom mie Hanka
4, 20 października, godz. 12.00
Kolega Mela Gibsona
6, 26 października, godz. 19.00
Mrożona papuga
7, 17, 24 października, godz. 19.00

Kiedy umrze ślōnsko godka
8 października, godz. 18.00
Premiera książki Moniki Rosy i Marcina Musiała

Pojedynek
10 października, godz. 19.00
Wiwisexia
11, 19, 27 października, godz. 19.00
Sceny niemalże małżeńskie  
Stefanii Grodzieńskiej
12 października, godz. 17.00

Teatr Ateneum im. S. Jaracza, Warszawa
Scenariusz dla 3 aktorów; 12 października, godz. 20.00

Cholonek wg Janoscha; 13 października, godz. 12.00 
18 października, godz. 18.00; 

GOŚĆ: Wieczór wyborczy z Gazetą Wyborczą;   
13 października, godz. 20.00

Galeria Teatru Korez
Miłość i polityka; 16 października, godz. 19.00

Katechizm Białego Człowieka; 18 października, godz. 
19.00

Przybora i Wasowski z Pazurem; 25 października, 
godz. 19.00

Koncert Romana „Pazura” Wojciechowskiego. PRE-
MIERA PŁYTY

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

XXIX Międzynarodowy 
Festiwal Młodych Laureatów 
Konkursów Muzycznych

13–27 października 
Inauguracja Festiwalu 

13 października, godz. 19.00, Akademia Muzyczna 
im. K. Szymanowskiego, ul. Zacisze 3

Polish Soloists String Orchestra www.silesia.art.pl, 
w biurze IPiUM Silesia 

Scena Młodych. Laureaci Międzynarodowego Kon-
kursu Muzycznego ARD w Monachium

14  października,  godz. 19.30,  sala kameralna  NOSPR,  
pl. W. Kilara 1

Joë Christophe (Francja) – klarnet

Bilety na koncert w cenie 10 zł dostępne w kasie 
NOSPR, pl. W. Kilara 1, 

Inspiracje

15 października, godz. 18.30, Studio Koncertowe 
Polskiego Radia, ul. Ligonia 29

Bartłomiej Duś – saksofon, Airis String Quartet.

Laureaci XXI Międzynarodowego Konkursu Wo-
kalnego im. Imricha Godina IUVENTUS CANTI we 
Vrablach.

16 października, godz. 17.00, Biblioteka Śląska, 
sala „Parnassos”, pl. Rady Europy 1

Zuzana Weiserová, Natalia Płonka, Robin Červinek, 
Grzegorz Biegas. 

Muzyczny kalejdoskop

Laureaci nagrody programu Miasta Katowice 
„Promocja Młodych Twórców Kultury”

17 października, godz. 17.00, Zespół Szkół „Ome-
ga” im. Górnośląskich Noblistów, ul. Gliwicka 276

Michał Orlik, Martyna Dziechciarz, Michał Hałoń, 
Dariusz Noras.

Laureaci V Międzynarodowego Podkarpackiego 
Konkursu Chopinowskiego w Rzeszowie

godz. 17.00, sala koncertowa PSM I i II st. im. Mie-
czysława Karłowicza, ul. Teatralna 16

Jakub Hanuszkiewicz, Piotr Tymura, Krzysztof Wierciński.

Muzyczny kalejdoskop

19 października, godz. 17.00, MDK „Koszutka”, ul. 
Grażyńskiego 47

Ebonit Quartet

godz. 17.00, MDK „Ligota”, ul. Franciszkańska 33

Czas na muzykę. Młodzi seniorom

Agnieszka Kamińska, Rafał Majek.

20 października, godz. 12.00, Muzeum Archidiece-
zjalne, ul. Wita Stwosza 16

Robert Maciejowski – fortepian. Laureat „Estrady 
Młodych 2019” w Słupsku

Muzyczny kalejdoskop

20 października, godz. 17.00, MDK „Południe”,  
ul. Jankego 136

Barbara Pietrzak, Jakub Stefaniak

godz. 17.00, kościół pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego i św. Herberta, ul. Barlickiego 2

Janas&Zarzyka. 

Inspiracje

21 października, godz. 17.00,  
sala koncertowa ZPSM  
im. Wojciecha Kilara, ul. Ułańska 7b
MagDuś Duo.

Ekspresja i wirtuozeria

22 października godz. 18.00,  
Studio Koncertowe Polskiego Radia,  
ul. Ligonia 29
Marcin Zdunik, Paweł Wakarecy.

Laureaci XVIII Międzynarodowego 
Konkursu Sztuki Wokalnej  
im. Ady Sari w Nowym Sączu

23 października, godz. 17.00, Biblioteka 
Śląska, sala „Parnassos”, pl. Rady Europy 1
Gabriela Gołaszewska, Elwira Janasik, Łukasz Ka-
rauda, Aleksander Chodacki.

Muzyczny kalejdoskop

24 października, godz. 18.00,  
Scena za szybą, ul. Przedwiośnie 4a
Trio kameraln – Paulina Soboń, Emil Trepka, Jakub 
Stachura.

ButBow Duo

26 października, godz. 17.00,  
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Tysiąclecia 5
Karol Jabłoński, Konrad Bargieł.

Concerto di Viole

godz. 18.00, aula im. Bolesława Szabel-
skiego Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego, ul. Wojewódzka 33
Accademia Strumentale Italiana:

Alberto Rasi, Claudia Pasetto, André Lislevand, Ric-
cardo Coelati Rama.

Laureaci III Międzynarodowego 
Konkursu Solowej  
Wokalistyki Sakralnej  
ARS et GLORIA w Katowicach

godz. 19.00, kościół pw. św. Anny,  
pl. Wyzwolenia 21
Justyna Bujak, Patryk Wyborski, Jakub Schmidt, 
ks. Paweł Sobierajski, Mirella Malorny-Konopka.

Finał Festiwalu

27 października, godz. 18.00,  
sala koncertowa Akademii Muzycznej  
im. Karola Szymanowskiego, ul. Zacisze 3
Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna Archetti

Marcin Kuźniar, Emilia Krzeszowiec, Maria Pioruń-
ska, Natalia Szymczyk, Maciej Tomasiewicz – dy-
rygent.

Program: Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph 

Haydn, Fritz Kreisler, Jean Sibelius, Manuel María 
Ponce, Dmitrij Kabalewski, Witold Lutosławski

Filharmonia Śląska  
im. Henryka Mikołaja  

Góreckiego
Sokolska 2, 40-001 Katowice

tel. 32 351 17 13; 503 774 949
kasa@filharmonia-slaska.eu

Koncert pod patronatem 
Honorowego Konsula Chorwacji

6 października, godz. 17.00

Mia Pečnik – recital fortepianowy

Koncert upamiętniający  
F. Chopina i R. Straussa

11 października, godz. 19.00
Szymon Nehring, Robert Kabara, Śląska Orkiestra 
Kameralna. Program: A. Lasoń – Hymn i aria na or-
kiestrę smyczkową, R. Strauss – Metamorphosen 
na 23 instrumenty smyczkowe TrV 290, F. Chopin 
– II Koncert fortepianowy f-moll op. 21.

Roman Perucki i multimedialny  
koncert organowy

18 października, godz. 19.00
Roman Perucki, Mirosław Jacek Błaszczyk, Orkie-
stra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej. Program:  
C.M. von Weber – Uwertura do opery Wolny strze-
lec, J. Rheinberger – Koncert organowy F-dur op. 
137, C. Saint-Saëns – III Symfonia c-moll Organo-
wa op. 78.

Niemieckie Requiem

25 października, godz. 19.00
Magdalena Molendowska, Paweł Trojak, George 
Tchitchinadze, Jarosław Wolanin, Chór i Orkiestra 
Symfoniczna Filharmonii Śląskiej. Program: J.Świ-
der – Cantus tristisoraz J. Brahms – Niemieckie 
Requiem op. 45.

Koreańscy goście

27 października, godz. 19.00
SoyungYu, Karolina Mikołajczyk, Sung-sin Park, 
Iwo Jedynecki, Joo-Hye Lee, Mirosław Jacek 
Błaszczyk, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Ślą-
skiej. W programie utwory Wojciecha Kilara, Soon-
meeKahng, ChingimHan, SabangCho oraz Marcina 
Błażewicza. 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

facebook.com/Katowice.eu

twitter.com/BiuroPrasoweKce

instagram.com/katowice_press_office
instagram.com/katowice_official 

youtube.com/KatowiceTube
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Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1; tel. 32 208 37 40

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

PAŹDZIERNIK W BIBLIOTECE ŚLĄSKIEJ 

Noc Bibliotek w Bibliotece Śląskiej
7 października, sala Parnassos, godz. 16.00

Akademia Ekumenizmu  
i Dialogu Międzyreligijnego
10 października, sala Parnassos, godz. 17.00
Piąty sezon spotkań Akademii inauguruje wykład pt. 
„Liturgia w Biblii” ks. dr. Macieja Basiuka. 

Jakiej pamięci potrzebujemy  
na początku XXI wieku? 
21 października, sala Benedyktynka, godz. 17.00
Dyskusja panelowa: red. Adam Krzemiński (Tygodnik 
Polityka), prof. Robert Traba (Polska Akademia Nauk). 
Moderacja: prof. Ryszard Kaczmarek.

Projekcja „Było sobie Pomorze” 
reż. Michał Majerski
24 października, sala Parnassos, godz. 10.00
Pokaz filmu dokumentalnego „Było sobie Pomorze”.

Spotkanie z Jonathanem Carrollem
24 października, godz. 17.00
Jonathan Carroll, pisarz amerykański, od lat cieszą-
cy się w Polsce niesłabnącą popularnością, opowie 
m.in. o swojej premierowej książce „Mr Breakfast”.

„Ziemia Święta w obiektywie  
Stanisława Ligonia”
25 października, sala Parnassos, godz. 17.00
Kurator red. Henryk Grzonka i zaproszeni goście 
opowiedzą o tej niezwykłej ekspozycji – fotogra-
fiach zabytków i życia codziennego mieszkańców 
Ziemi Świętej w obiektywie Stanisława Ligonia. Wy-
stawie towarzyszy publikacja.

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej 
ul. Francuska 12, Katowice; zgłoszenia przyjmo-
wane są pod adresem e-mail: domoswiatowy@

bs.katowice.pl lub tel. (+48) 32 255 43 21

Cykl wystaw „Literatura inspiruje  
sztukę”: Piotr Lutyński 
– rzeźba i art-obiekt
do 7 listopada
Prace inspirowane prozą, poezją i dramatem stają 
się wspólną przestrzenią dla sztuk wizualnych i li-
teratury światowej – odsyłają odbiorcę do czytania  
i kontaktu ze źródłem literackim.

Zwiedzanie Gabinetu Alfreda Szklarskiego
1–31 października
Oprowadzenia kuratorskie po gabinecie dla osób 
indywidualnych oraz grup odbywają się po wcze-
śniejszym uzgodnieniu terminu.

Konwersatorium Biblioteki Śląskiej  
– cykl zajęć dla seniorów

Dział Biblioterapeutyczny Biblioteki Śląskiej,  
ul. Ligonia 7, Katowice

Zapisy pod numerem telefonu (+48) 32 251 42 21 
wew. 233, 234

Lampiony w makramie
15 października, godz. 12.00

Katedra św. Szczepana w Wiedniu
17 października, godz. 12.00 

Muzyczny portret. Życie i twórczość  
Stanisława Moniuszki 
22 października, godz. 12.00 

Tworzenie prezentacji multime-
dialnych w programie PowerPoint
7, 10 października, godz. 12.00 

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

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

Kalendarz zielarski – nowy sposób  
na kontakt z przyrodą
4 października, godz. 17.00,  
Filia nr 30, ul. Rybnicka 11
Prelekcja Iwony Korlackiej.

Jak i co czytać dzieciom?
8 października, godz. 17.00,  
Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47 
9 października, godz. 17.00,  
Filia nr 19, ul. Obr. Westerplatte 10
Spotkanie dla rodziców i dziadków z Katarzyną Pru-
dło, autorką książek dla dzieci i aktorką. 

Tabu
9 października, godz. 17.00,  
Filia nr 3, ul. Gliwicka 93
Spotkanie z Bernadetą Prandzioch, autorką krymi-
nału „Tabu”.

Narzeczona z getta
10 października, godz. 17.00,  
Filia nr 10, ul. Radockiego 70a
Spotkanie autorskie z Sabiną Waszut, promujące 
najnowszą powieść. 

Podróż sentymentalna przez Azję:  
wesela w Kambodży,  
budujemy szkoły. Cz.1.
10 października, godz. 17.00,  
Filia nr 20, ul. Strzelców Byt. 21b
Spotkanie z Mieczysławem Bieńkiem.

Blues o krwi i trawie
14 października, godz. 17.00,  
Filia nr 30, ul. Rybnicka 11
Spotkanie autorskie z Pawłem Ciećwierzem, pro-
mujące najnowszą powieść.

Turcja – kraj wirujących derwiszy
16 października, godz. 17.00,  
Filia nr 27, ul. Szarych Szeregów 62
Spotkanie z kulturoznawczynią i podróżniczką Mał-
gorzatą Kaczor.

Czy Albania to Bałkany?
17 października, godz. 17.30,  
Filia nr 16, ul. Wajdy 21
Spotkanie z podróżnikami Natalią Czekałą, Markiem 
Brodą i Janem Turem.

Mój drugi brzeg  
– droga od poezji do prozy
17 października, godz. 17.00,  
Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47
Spotkanie z pisarzem i poetą Januszem Muzyczyszynem.

Żółty księżyc
18 października , godz. 17.00,  
Filia nr 14, ul. Piastów 20
Wieczorek poetycki Elżbiety Banasik-Brodeckiej.

Po kalifacie. Nowa wojna w Syrii
21 października, godz. 17.00,  
Filia nr 3, ul. Gliwicka 93
Spotkanie z Pawłem Pieniążkiem, dziennikarzem.

Buddyzm na Śląsku
23 października, godz. 17.00,  
Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47
Spotkanie z Krzysztofem Ocapem z Buddyjskiego 
Ośrodka Medytacyjnego w Katowicach

Na szczytach świata.  
Jerzy Kukuczka
24 października, godz. 17.00,  
Filia nr 16, ul. Wajdy 21
Spotkanie z Ignacym „Walkiem” Nendzą, himala-
istą, przyjacielem J. Kukuczki.

Szkocja – czasem deszcz, 
a czasem… deszcz
24 października, godz. 17.00,  
Filia nr 25, ul. B. Chrobrego 2
Spotkanie z autorem bloga „Antek w podróży.”

O upodobaniach czytelniczych  
wśród młodzieży
24 października, godz. 17.00,  
Filia nr 32, ul. Grzyśki 19a
Spotkanie dla rodziców, dziadków nauczycieli z pi-
sarką Joanną Olech.

Maroko – kraj, w którym czas  
płynie wolniej
25 października, godz. 17.00,  
Filia nr 1, ul. Ligonia 7
Spotkanie z autorami bloga „Trzy stopy w podróży”.

Con art, czyli o dużych  
i małych przekrętach w „Szwindlu”
29 października, godz. 17.00,  
Filia nr 30, ul. Rybnicka 11
Spotkanie autorskie z Jakubem Ćwiekiem.

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

Polska Szkoła Plakatu. Mistrzowie
8 października, godz. 11.00,  
scena Teatru Śląskiego w Galerii Katowickiej
Kolejne spotkanie w ramach cyklu „Sztukowanie”. 
Przyjemnie. Ciekawie. Przystępnie. 

IX edycja bezpłatnych kursów online
od 15 października, platforma e-learningo-
wa biblioteki
Szkolenia zdalne dla osób zainteresowanych wyko-
rzystaniem technologii informacyjno-komunikacyj-
nych w edukacji. W październiku zostaną urucho-
mione kursy z zakresu obsługi bezpłatnych narzędzi 
do malowania online (ABCya Paint) oraz tworzenia 
komiksów (ToonyTool) i interaktywnych puzzli (Jig-
sawPlanet).

MDK „Południe”
ul. Boya-Żeleńskiego 83

tel. 32 209 47 72
e-mail: mdk@mdkpoludnie.com

www.mdkpoludnie.com

Kostuchna

Bazyl – Hipcio – Dickman
do 31 października
Wystawa fotograficzna poświęcona wyjątkowemu 
jamnikowi. 

Wieczorynka w kinie
2, 9 października, godz. 17.00

Kraków i Rudawa – wycieczka
5 października, godz. 9.00
Wycieczka z klubem „Tylko dla seniora”. 

Z miłości do Matki
6 października, godz. 16.00,  
kościół parafii pw. Trójcy Przenajświętszej, 
ul. Żeleńskiego 34
Koncert zespołu „Vox Art”.

Disco senior
15 października, godz. 17.00
Zapraszamy na pierwszą w tym sezonie potańców-
kę dla seniorów. Obowiązują zapisy

Dobry film
16, 23 października, godz. 18.00

Pszczyna i Promnice – wycieczka
26 października, godz. 9.00
Wycieczka z klubem „Tylko dla seniora”.

Dyskusyjny Klub Filmowy
30 października, godz. 18.00

Piotrowice

Klub Aktywnego Seniora
wtorki, godz. 10.00
Zapraszamy stałych i nowych uczestników klubu do 
udziału w zajęciach.  

Światowy Dzień Zakrzepicy 
13 październik, godz. 10.00
Zapraszamy na spotkanie medyczne z wybitnymi 
specjalistami chorób naczyń, którzy przedstawią 
nam aktualne metody leczenia oraz szeroko pojętą 
profilaktykę tych chorób. 

Izba historii lokalnej
17 października, godz. 18.00
Otwarcie minimuzeum poświęconego Piotrowicom. 
Działalność izby zainauguruje wykład dr. Stefana 
Gierlotki autora wielu publikacji na temat dawnych 
Piotrowic, Podlesia i Panewnik.

Pieśni Moniuszkowskie
27 października, godz. 17.00
Koncert w wykonaniu chórów „Hejnał” i „Fermata”.

Murcki

Z galerii nad kanapę
2 października, godz. 17.00
Otwarcie wystawy malarstwa Iwony Kowalik. 
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Śląskie drachy
20 października, godz. 11.00
W programie: wspólne budowanie latawców, po-
kazy konkursowe lotów oraz pokazy statyczne na 
hałdzie w Murckach – oceniane przez jury. Przewi-
dziane niespodzianki.

Disco senior
25 października, godz. 17.00
Potańcówka dla seniorów. Obowiązują zapisy.

Zarzecze

Jak dobrze zjeść
4, 25 października, godz. 17.00 
Warsztaty z dietetykiem.

Pomarańczowe,  
dyniowe szaleństwo 
29 października, godz. 17.00
Warsztaty artystyczne dla dzieci, podczas których 
uczestnicy wyczarują niepowtarzalne ozdoby z darów 
jesieni oraz surowców wtórnych. Obowiązują zapisy.

Podlesie

Filmowy Śląsk
13 października, godz. 17.00
Spotkanie z Wojciechem Szwiecem. Impreza w ra-
mach Koła Miłośników Godki i Pieśni Śląskiej.

Ekozwierzątka  
– warsztaty artystyczne
23 października, godz. 16.30

Święto dyni – warsztaty artystyczne
30 października, godz. 16.30
Warsztaty plastyczne połączone z balem. Tańce, 
balony, atrakcyjne zabawy ruchowe oraz stworze-
nie własnej ekodyni. Obowiązują zapisy

MDK „Ligota”
ul. Franciszkańska 33

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

www.mdkligota.dt.pl

Najważniejsza jest pasja
7 października, godz. 18.00
Klub dyskusyjny zaprasza na spotkanie, którego 
bohaterem będzie Wojciech Wikarek, filmowiec 
amator, laureat wielu krajowych i zagranicznych 
konkursów filmowych.

Spotkanie dla seniorów z cyklu  
„Śpiewaj razem z nami”
9 października, godz. 11.00
Otwarcie wystawy grafiki Krzysztofa Kusia.

9 października, godz. 19.00

Zajęcia rękodzieła artystycznego  
z cyklu „Pora dla seniora”
10 października, godz. 11.00

Historia klasztoru Ojców 
Franciszkanów w Panewnikach
14 października, godz. 18.00
Klub dyskusyjny zaprasza na spotkanie z Dariu-
szem Seniejką.

Spotkanie Koła Miłośników 
Śląskiej Pieśni
16 października, godz. 18.00

Życie pieśniczką pisane
28 października, godz. 18.00
Klub dyskusyjny zaprasza na spotkanie z Grzego-
rzem Płonką.

Młodzieżowy Dom Kultury  
w Zespole Szkół i Placówek  

nr 2 w Katowicach
mdkkatowice.pl

przy ul. Zarębskiego 2

Zapraszamy dzieci od 5 lat i młodzież do 26. 
roku życia na zajęcia do kół i zespołów w 

naszej placówce – są jeszcze wolne miejsca.

VI Wojewódzki Konkurs Czytelniczy  
„W zaczarowanym świecie 
książek Wandy Chotomskiej” 
29 października, godz. 9.30 
Dla uczniów klas II–III. Zgłoszenia do 24 paździer-
nika. Szczegóły w zakładce: konkursy na stronie 
internetowej placówki.

Koncert Powstańczy 
30 października
Koncert w wykonaniu wychowanków Studia Pio-
senki i zespołu „KATOSIE” i uczniów SP 20. 

Rodzinna przygoda. Sobotnie 
spotkanie międzypokoleniowe
W programie spotkania są warsztaty plastyczne dla 
„dużych i małych”. 

Szczegóły ww. imprez i działalności MDK na na-
szej stronie internetowej: www.mdkkatowice.pl

przy ul. Tysiąclecia 5

Miejski konkurs na plakat  
o tematyce ekologicznej 
dla uczniów klas IV–VI
1–31 października
Szczegóły na stronie www.mdktysiaclecie.pl

Koncert z cyklu „Festiwal 
Młodych Laureatów 
Konkursów Muzycznych” 
26 października, godz. 17.00 

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

Świetlica Mieszkańców Koszutki
7, 14, 21, 29 października godz. 10.00

Salon Artystyczny 
7 października, godz. 17.00

Wokół książki „Klucz Życia”. Spotkanie z Heleną 
Semenetz, pisarką która od ponad 20 lat pasjonuje 

się kulturą i historią starożytnego Egiptu,  prowadzi 
Ewa Piaskowska.

Warsztaty druku 3D dla każdego
10 października, godz. 17.00

Zapraszamy na przygodę z technikami druku 3D. 

Rapsodia śpiewana złotem i błękitem  
– koncert muzyki ukraińskiej
12 października, godz. 17.00

Wykonawcy: Igor Kozhevnikov, Irena Karanets, Ka-
rina Myrha, Oksana Sandul, Witalik Czaban, Wojtek 
Kostecki, Yuliia Svid.

Spotkania z Muzyką
16 października, godz. 17.00

O muzyce F. Schuberta mówić będzie prof. Leon 
Markiewicz. Prowadzenie Barbara Surmanowa.

XXIX Międzynarodowy 
Festiwal Młodych Laureatów 
Konkursów Muzycznych
Muzyczny kalejdoskop

19 października, godz. 17.00

Ebonit Quartet; Alberto Tárraga Alcañiz – saksofon 
sopranowy, Dineke Nauta – saksofon altowy, Mateusz 
Pusiewicz – saksofon tenorowy, Paulina Marta Kule-
sza – saksofon barytonowy. W programie: J.S. Bach, 
W.A. Mozart, B. Bartók, M. Weinberg, C. Saint-Saëns.

Tradycyjnie we współczesnej tonacji
20 października, godz. 17.00

Koncert w wykonaniu zespołu Gentlemen’s Harmonica.

Senior w akcji
21 października, godz. 14.00

Warsztaty robienia witrażu. Wstęp bezpłatny, obo-
wiązują zapisy.

Ze zdrowiem na TY
21 października godz. 17.00

„Zamień chemię na jedzenie” – spotkanie z Julitą Ba-
tor, autorką poradnika pod tym samym tytułem oraz 
pięciu innych publikacji popularyzujących zdrowe od-
żywianie i zdrowy styl życia. Prowadzi Gabriela Łęcka.

Teatralne Katowice Dzieciom
23 października, godz. 10.00

Spektakl Teatru Trip pt. „Babroszki lecą w kosmos”.

Koncert grupy B6
23 października, godz. 18.30

Artyści tworzą muzykę z wykorzystaniem elementów roc-
ka, popu oraz brzmień ambientowych i elektronicznych.

Święto namiotów
25 października, godz. 18.30
Spotkanie z kulturą żydowską.

Koncert
27 października, godz.17.00

Wystąpią: Teresa Baczewska – fortepian, Andrzej 
Konieczny – skrzypce , Łukasz Tudzierz –wiolon-
czela, Aleksandra Konieczna – prowadzenie.

Ze zdrowiem na Ty
28 października, godz. 17.00

Oczami Naturopaty, czyli z perspektywy praktyka. 
Jakie kosmetyki stosować, by lepiej wyglądać? Co 
jeść lub czego nie jeść, aby zdrowiej żyć? Diety, od-
chudzanie, odżywianie? Na te i wiele innych pytań 
odpowie dyplomowany naturopata Jacek Wołow-

ski. Prowadzenie: Hanna Grabowska-Macioszek.

Miejski Dom Kultury „Koszutka” filia „Dąb”  
ul. Krzyżowa 1, Katowice

Galeria „Za Szybą”
Kiecki, klajdy i fortuchy, czyli drugie życie koronki – werni-
saż wystawy rękodzieła artystycznego Bożeny Zielińskiej. 
Wernisaż: 4 października, godz. 18.00. Wystawa do  
4 listopada.

Koncert zespołu ALBO I NIE
19 października, godz. 17.00
Z okazji 5-lecia filii „Dąb” MDK „Koszutka”.

Spotkanie RJP nr 11 „Wełnowiec 
-Józefowiec” z mieszkańcami 
25 października, godz. 17.00 

W programie: koncert zespołu ALT oraz warsztaty 
mydlarskie dla dzieci.

Piosenki Wojciecha Młynarskiego
26 października, godz. 17.00   

Koncert Tercetu Pasjonata.

Senior w Akcji
29 października, godz. 16.00

Bezpłatne warsztaty tworzenia foamiranowych kwiatów.

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

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

4. Katowickie Warsztaty Gospel 
5–6 października 

Recital Beaty Marczewskiej 
– Piosenki Żydowskie SAM CYMES
6 października, godz. 17.00

Muzeum Historii Katowic, ul. Rymarska 4, Katowice-
-Nikiszowiec.

„Młynarski kontra Osiecka” – recital 
19 października, godz. 17.00

Muzeum Historii Katowic, ul. Rymarska 4, Katowi-
ce-Nikiszowiec w ramach Nikiszowieckiego Lata. 
Bezpłatne wejściówki.

„Last Minute” – kabaret Jurki
19 października, godz. 20.00. 

Koncert umuzykalniający
25 października, godz. 9.00, 10.00, 11.00

Stand-UpNight Ewa Błachnio,  
Tomasz Jachimek, Robert Korólczyk,  
Marcin Zbigniew Wojciech 
28 października, godz. 20.00. 

Filia nr 1 
ul. obr. Westerplatte 10 tel./fax 32 256 99 77

Niedzielne podwieczorki  
kulturalne dla seniorów
6 października, godz.15.00



23www.katowice.eu INFORMATOR

Spotkanie z podróżnikiem
11 października, godz. 16.00

Szopienickie wędrowanie. 
Szopienice w szkolnych kronikach
18 października, godz. 16.00
Prowadzi dr Daniela Dylus.

Niedzielne podwieczorki  
przy bonkawie i kołoczu
20 października, godz. 15.00

Koncert umuzykalniający
25 października, godz. 12.15

 Filia nr 2 
ul. Plac pod Lipami 1, 3-3a 10  

tel./fax 32 206 46 42

W Pracowni Pana Gawlika
8 października, godz. 10.00

Wykład dla uczniów SP 51 i 54.

Życie zaczyna się po 50-tce  
– spotkanie autorskie  
z pisarką Haliną Sochą
9 października, godz. 17.00

W pracowni Pana Gawlika
9–25 października 
Warsztaty artystyczne dla uczniów SP 51 i 54.

Milian Orkiestra
20 października, godz. 18.00
Koncert legendarnego big bandu pod dyr. prof. A. Zubka.  

Spotkanie Giszowioków 
26 października, godz. 16.00 

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

Warsztaty rękodzieła w ramach  
Dni Seniora na Fest
9 i 16 października, godz. 15.00 
Warsztaty. Jak zrobić cotton balle i plecionki?

„Ciasto! Plasto!” 
8 października, godz. 16.00

Zajęcia sensoplastyczne dla małych dzieci.

Dancing Bogucicki – arteterapia  
poprzez taniec dla seniorów
11 października, godz. 17.00

Dzień Seniora na Fest
17 października, godz. 16.00

Koncert podsumowujący tegoroczną edycję Dni 
Seniora na Fest. Wystąpi zespół Blue Party.

Koncert Orkiestry Dętej „Katowice”  
oraz Looft den HeerBoornbergum  
z Holandii
19 października, godz. 18.00

Zapraszamy na koncert orkiestr dętych. 

Spotkanie autorskie  
z Marianem Noconiem
24 października, godz. 17.30

Cyfrowy Senior
10, 17, 24 października, godz. 12.00

Cykl warsztatów komputerowych dla seniorów.

„Sfilcowane Bogucice”  
– warsztaty rękodzielnicze
8 października, godz. 17.00,

Warsztaty rękodzieła dla seniorów. Wstęp wolny. 
Obowiązują zapisy.

„Klub Podróżnika”  
– spotkanie z obieżyświatem
15 października, godz. 16.30

Warsztaty tańca breakdance  
i hip-hop
10, 17, 24 października, godz. 17.00

Integracyjne warsztaty kulinarne
22 października, godz. 16.30

„Bery i bojki w godce ślonskiej” 
– spotkania z gwarą śląską
29 października, godz. 17.30

Rodzinne warsztaty plastyczne
15 i 29 października, godz. 17.00, galeria „G44A”

Rodzinne warsztaty plastyczne rozwijające wyobraźnię  
i integrujące uczestników.

DZIAŁ „ZAWODZIE”  
ul. Marcinkowskiego 13a

Maluszkowe Muzykowanie
17 października, godz. 17.15

Zajęcia przeznaczone są dla maluszków od 6 mie-
siąca życia do 2,5 r.ż. Wstęp 25 zł

Wieczór z „Wesołą wdówką”
7 października, godz. 17.00

Koncert muzyki klasycznej  
„Arie operowe, pieśni, romanse”
23 października, godz. 17.00

Festiwal Gitary Elektrycznej
24 października, godz. 16.30

Dancing Zawodziański – arteterapia  
poprzez taniec dla seniorów
25 października, godz. 17.00

DKF Gruba Film
27 października, godz. 16.00

Zapraszamy na kolejny film z klasyki polskiego kina.

„W zdrowym ciele zdrowy duch” 
– warsztaty dla seniorów zwią-
zane ze zdrowym trybem życia
9 października, godz. 17.00,  
i 23 października, godz. 10.00, sala nr 5

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

We wtorek wstęp bezpłatny 
tylko na wystawy stałe

„Z dziejów Katowic” – wystawa stała
„Wnętrza mieszczańskie” – wystawa stała
Wystawa czasowa: „Z fabryki na salony!”. Wystawa 
porcelany „Giesche”, „Czuday”, „Huta Franciszka”.

Wernisaż wystawy 
„Zaginiony element”
8 października, godz. 17.00,  
wystawa czynna do 20 października 

„Kultura i neuronauka  
w performatywnym łączeniu  
wykładu i warsztatu”
10 października, godz. 17.00

Spotkanie z Karoliną Wiktor.

Promocja książki „Tradycje rodzinne” 
Waleska von Tiele-Winckler
14 października, godz. 17.00
Podczas promocji pieśni Roberta Schumanna i 
Hugo Wolfa do tekstów Josepha von Eichendorffa 
wykonają: Andrzej Sitko – tenor, Andrzej Filipek – 
fortepian. Wybrane fragmenty tekstu „Tradycji ro-
dzinnych” zaprezentuje Natalia Kruszyna.

Wystawa planszowa „Ubogim 
i cierpiącym ku pomocy. 
Matka Ewa – wiara i życie”
Wystawa czynna od 14 października 

„Z fabryki na salony! 
Porcelana „Giesche”, Czuday” 
i „Huta Franciszka”
15 października, godz. 15.00
Wykład połączony z oprowadzaniem kuratorskim po wy-
stawie poświęconej porcelanie produkowanej w okresie 
międzywojennym w Katowicach oraz Bykowinie (obec-
nie Ruda Śląska). Prowadzenie: Magdalena Niziołek.

„Z muzealnej szafy” 
16 października, godz. 17.00

Wykład Ireny i Romana Gatysów
17 października, godz. 17.00

Autorzy wystąpienia opowiedzą o porcelanie ze ślą-
skich fabryk oraz tworzeniu swojej kolekcji.

„Z fabryki na salony!”  
Porcelana „Giesche”, 
„Czuday”, „Huta Franciszka” 
19 października, godz. 12.00. 
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie.

Dział Etnologii; ul. Rymarska 4
„Wokół mistrzów Grupy Janowskiej” – wystawa stała

„U nos w doma na Nikiszu” – wystawa stała

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

Koncert piosenek żydowskich
6 października, godz.17.00

„Osiecka kontra Młynarski”
19 października, godz. 17.00

Wojciech Młynarski czy Agnieszka Osiecka? Nazwi-
ska te magnetycznie działają na naszą wyobraźnię i 
wewnętrzną wrażliwość. 

„Przystanek Nikiszowiec”
23 października, godz. 17.00

Wernisaż wysta-
wy „Ewald Gawlik”
25 października, godz. 17.00

Dział Teatralno-Filmowy; ul. Kopernika 11
„Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków” – wy-
stawa stała

Michał Szalast „Albinosi”.
Wystawa czynna do 11 października

„Silesia Press Cafe”
10 października, godz. 18.00

Spotkanie z dziennikarzem i prezenterem Programu 
Trzeciego Polskiego Radia Piotrem Baronem. Pro-
wadzenie: Maria Trepińska.

„Jeszcze o Swinarskim…” 
Wernisaż wystawy
17 października, godz. 17.00

W 90. rocznicę urodzin wybitnego reżysera teatral-
nego przypominamy jego sylwetkę, prezentując frag-
menty kolekcji znajdującej się w zbiorach muzeum.

Spotkanie Barbar śląskich
23 października, godz. 13.00 

Dla wszystkich pań o imieniu Barbara. 

XL jubileuszowe spotkanie z cyklu  
„Przyjaciele Barbary i Stanisława”
24 października, godz. 18.00

Wystąpią: Joanna Kściuczyk-Jędrusik i Robert Ta-
larczyk. Akompaniament: Ewa Zug.

W stałej ofercie: 
warsztaty dla dzieci i młodzieży

Dział Grafiki im. Pawła Stellera  
ul. Kościuszki 47

Wiadomości ze świata  
Pana Peng Hang
Wystawa czynna do 25 października

Wystawa grafiki chińskiej w ramach 10 edycji festi-
walu Europejskich Szkół Artystycznych i Twórczo-
ści „Kręgi Sztuki”.

Wernisaż wystawy Tobolewski  
– Kubica. Zakreślone  
plamą. Zamalowane kreską
29 października, godz. 17.00

Warsztatownik – otwarta  
przestrzeń warsztatowa
8, 15, 22 października, godz. 13.00
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Silesia  

Marathon

6 października odbędzie się XI edycja 
biegu Silesia Marathon. W tym dniu zo-
staną wyłączone z ruchu niektóre ulice. 
Wszystkie drogi będą otwierane po prze-
biegnięciu maratończyków tak szybko 
jak tylko będzie to możliwe ze względów 
bezpieczeństwa. Dokładny przebieg tra-
sy jest dostępny na stronie www.silesia-
marathon.pl

Orientacyjne godziny zamknięcia ulic: 

od 8.40 do 11.45: Złota, Bukowa, Krzy-
żowa, Ściegiennego, Chorzowska (nitka pół-
nocna), Rondo, al. Roździeńskiego, J. Dudy 
Gracza

od 9.00 do 10.45: Graniczna, Puła-
skiego, Lotnisko, alejki Doliny 3 Stawy, 
Francuska, Gospodarcza, Górniczego 
Dorobku

od 9.30 do 11.40: Szopienicka, Kraw-
czyka, pl. Wyzwolenia, Świętej Anny, Szo-
pienicka, Mysłowicka

od 10.00 do 13.15: Oswobodzenia, 
Lwowska, Bednorza, ul. Roździeńska, 
Obrońców Westerplatte, 1 Maja,  Bohaterów 

Monte Casino, Leopolda, Le Ronda, Grze-
gorzka, Strzelców Bytomskich

od 10.40 do 14.20: Korfantego (odcinek 
od ul. Karłowicza do pl. Alfreda), Telewi-
zyjna, Bytkowska (odcinek od ul. Targowej 
do Telewizyjnej)  (ORG)

WIELOSEKCYJNY KLUB

Październik pełen emocji z GieKSą

Piłkarze GKS-u Katowice mają za sobą in-
tensywny okres gry w rozgrywkach 2 ligi oraz 
Totolotek Pucharu Polski. Młody zespół tre-
nera Rafała Góraka z meczu na mecz robi coraz 
większe postępy, dając kibicom przy Bukowej 
powody do radości. Seria zwycięstw w trak-
cie wrześniowych meczów pozwoliła GieKSie 
zająć miejsce w górnej części tabeli, choć sztab 
szkoleniowy cały czas podkreśla, że odmieniona 
latem drużyna nadal potrzebuje czasu na roz-
wój i utrwalanie formy. W październiku ka-
towiczanie rozegrają kolejne ważne mecze dla 
układu tabeli. Przy Bukowej zespół GKS-u za-
gra dwukrotnie: 12 października goszcząc Elanę 
Toruń, którą w poprzednim sezonie prowadził 
trener Rafał Górak, a 26 października podejmu-
jąc Pogoń Siedlce. To dwie drużyny z ambicjami 
walki o awans, więc wszystko wskazuje na dwa 
bardzo ciekawe starcia.

Natomiast piłkarki GKS-u drugi sezon 
na boiskach Ekstraligi rozpoczęły z wyso-
kiego C i już po kilku pierwszych meczach 
uplasowały się w czołówce ligowej tabeli. 
Dwie napastniczki katowickiej drużyny – 
Kinga Kozak oraz Klaudia Miłek stały się 
prawdziwym postrachem defensywy każdego 
rywala, strzelając kolejne bramki z zabójczą 
regularnością. W październiku podopieczne 
trenera Witolda Zająca rozegrają dwa bar-
dzo ważne mecze na boisku Podlesianki. 
Pierwszym rywalem piłkarek będzie AZS 
Wrocław i ten mecz zaplanowano na  
13 października. Dokładnie dwa tygodnie 
później, 27 października podejmiemy u sie-
bie czterokrotnego mistrza Polski – Medyk 

Konin, który do rozgrywek 2019/2020 
przystąpił z celem zapisania na swoje konto 
kolejnego tytułu. Ekstraligowe emocje 
gwarantowane. 

Siatkarska drużyna GKS-u Katowice 
rozpocznie nowy sezon PlusLigi 26 paź-
dziernika od domowego spotkania z Asseco 
Resovią Rzeszów. Będzie to wyjątkowe star-
cie, jako że trenerem rzeszowian został do-
skonale znany w Katowicach Piotr Gruszka, 
szkoleniowiec GKS-u w latach 2016–2019. 
Ponadto w składzie Resovii na najbliższy 
sezon znajduje się czterech byłych gieksia-
rzy: Marcin Komenda, Tomas Rousseuax, 
Bartosz Mariański i Bartłomiej Kru-
licki. Z kolei kapitanem drużyny Dariusza 
Daszkiewicza jest Jakub Jarosz, były zawod-
nik klubu z Podkarpacia. Pierwsza kolejka 

sezonu 2019/2020 PlusLigi zapowiada się 
emocjonująco, tym bardziej że katowicki 
GKS pokonał ostatnio Asseco Resovię pod-
czas wygranego przez nasz klub towarzy-
skiego turnieju w Legnicy. 

Hokeiści Risto Dufvy rozpoczęli nowy 
sezon Polskiej Hokej Ligi w najlepszy moż-
liwy sposób, czyli od czterech kolejnych zwy-
cięstw. Katowicki GKS pokonał m.in. GKS 
Tychy, aktualnego mistrza Polski, a także 
Comarch Cracovię i obecnie zajmuje pozycję 
lidera tabeli PHL. W październiku hokejowa 
GieKSa rozegra cztery spotkania w „Satelicie”, 
ponadto już niedługo czeka ją faza pucharowa 
międzynarodowego Pucharu Kontynental-
nego. Brązowi medaliści sezonu 2019/2020 
zagrają w ćwierćfinale tych rozgrywek ze 
słowackim zespołem HC 07 Detva.  

IV Turniej Tenisa 
dla Dzieci
W dniach od 26 do 27 października na terenie 
Ośrodka Tenisowego przy ul. Szopienickiej 
70 odbędzie się 4. Turniej Tenisa dla Dzieci 
Grand Prix MOSiR Katowice. Zgłoszenia 
przyjmowane są w Dziale Imprez MOSiR Ka-
towice do 18 października mailowo na adres: 
imprezy@mosir.katowice.pl 

Wszelkie dodatkowe informacje w Dziale  
Imprez MOSiR Katowice pod nr.  tel. 32 253 76 54.  
(MOSIR)

Sport dla seniorów
Sezon wakacyjny za nami, dlatego za-
praszamy do aktywności fizycznej skie-
rowanej dla seniorów. Przygotowaliśmy 
dla was bezpłatne zajęcia – gimnas-
tyka, fit-ball, pilates, nordic walking, tańce 
latynoamerykańskie, joga,  trening zd-
rowy kręgosłup, aquaaerobic oraz wiele 
innych zajęć. Realizatorem zadania we 
współpracy z Urzędem Miasta Katowice 
jest Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu 
Śląskiego, z siedzibą w Katowicach przy 
ul. Bankowej 12. Szczegóły na stronie inter-
netowej: bit.ly/2ku7Mqj 

DOMOWE MECZE GIEKSy
W PAŹDZIERNIKU

Piłka nożna
12 października: GKS Katowice  

– Elana Toruń, godz. 18.00
26 października: GKS Katowice  

– Pogoń Siedlce, godz. 18.00

Piłka nożna kobiet
13 października: GKS Katowice  

– AZS Wrocław, godz. 13.00
27 października: GKS Katowice  

– Medyk Konin, godz. 13.00

Hokej
6 października: GKS Katowice  

– KH Energa Toruń (godz. 17.00)
11 października: GKS Katowice  

– Re-Plast Unia Oświęcim (18.30)
24 października: GKS Katowice  

– Kadra PZHL (18.30)
25 października: GKS Katowice  

– Comarch Cracovia (18.30)

Siatkówka: 
26 października – GKS Katowice  

– Asseco Resovia Rzeszów
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