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Ponad 13 km nowych tras rowerowych powsta-
nie w tym roku w Katowicach. To element wspie-
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Katowice zajęły drugie miejsce w ran-
kingu „ uropolis” undacji chu-
mana prezentującym najbardziej 
ekologiczne polskie miasta. tolica 

województwa śląskiego uzyskała 56 na 100 
mo liwych punktów, czyli o 1 punkt mniej od 
zwycięskiego ublina. Katowice zostały doce-
nione za wysokie nakłady na poprawę jakości 
powietrza.

– Bardzo cieszę się z tak dobrego wy-
niku w tym rankingu. To tylko potwierdze-
nie, że działania miasta na rzecz walki o czyste 
powietrze i duże środki na realizację zielonych 
projektów, chociażby w ramach Zielonego Bu-
dżetu, przynoszą efekty i są zauważalne nie 
tylko na Śląsku. Tylko w ubiegłym roku w Ka-
towicach dofinansowano ze środków miasta 
wymianę 1120 „kopciuchów”, a dodatkowo 
134 z programu „Czyste powietrze”. Jako 
jedno z niewielu miast w Polsce nie mamy li-
mitów na dotacje do wymiany kotłów węglo-
wych. Każdy, kto złoży poprawny wniosek, 
otrzyma dofinansowanie, które może sięgać 
nawet 10 tys. zł. W roku 2020 na wymianę 
starych kotłów przeznaczyliśmy ponad 10 
milionów złotych – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic.

W rankingu Katowice uzyskały 
56 punktów na 100 możliwych. To 

wynik o zaledwie 1 punkt niższy od 
prowadzącego Lublina. Trzecie miej-
sce w rankingu zajęła Łódź – 54 punkty. 
Stolica Górnośląsko-Zagłębiowskiej Me-
tropolii została doceniona w najmniej 
spodziewanym dla wielu osób obszarze, 
czyli jakości powietrza. Autorzy rankingu 
podkreślają, że jest to jedna z najważniej-
szych i jednocześnie najtrudniejszych do 
osiągnięcia wartości zielonych miast – za-
leży od bardzo wielu czynników. 

– Województwo śląskie regularnie znaj-
duje się w zestawieniach najbardziej zanie-
czyszczonych regionów, nie tylko w Polsce, 
lecz także w całej Europie. Jednak dzięki ak-
tywności samorządu w zakresie działań i wy-
datków na poprawę jakości powietrza miastu 
udało się zdobyć aż 82 punkty. To o 2 punkty 
więcej niż ma kolejna w tej kategorii Łódź – 
mówi Iga Kamocka, koordynatorka Europolis. 

W rankingu można znaleźć informację, 
że Katowice wyróżniają jedne z najwyższych 
wydatków na poprawę jakości powietrza (4. 
miejsce), w tym na wymianę pieców. W prze-
liczeniu na jednego mieszkańca to blisko 35 
zł (więcej wydały jedynie Sopot i Wrocław). 
Autorzy rankingu zauważyli, że podobnie 
jak reszta liderów Katowice angażowały się 
we wszystkie działania pośrednio redukujące 

poziom zanieczyszczeń. W mieście opraco-
wany został program rozwoju odnawialnych 
źródeł energii, realizuje się także kampanie 
na rzecz czystego powietrza.

Katowice zostały docenione również 
za dobrze rozwiniętą służbę zdrowia. W ran-
kingu wskazano, że mieszkańcy mają dostęp 
do sprawnie działającej opieki lekarskiej 
– pod uwagę brano szczególnie dużą liczbę 
lekarzy i łóżek szpitalnych w przeliczeniu 
na tysiąc mieszkańców. 

Ranking „Europolis” powstał w opar-
ciu o analizę pięciu obszarów: indywidual-
nego transportu elektrycznego, transportu 
publicznego, działań na rzecz jakości powie-
trza, społeczności lokalnej oraz zdrowia pu-
blicznego. Przeanalizowano w nim dane ze 
wszystkich 66 miast na prawach powiatu.

Drugie miejsce Katowic w rankingu 
najbardziej zielonych miast „Europolis” to 
już kolejna wysoka nota dla miasta. W 2018 
r. w rankingu „miast obywatelskich”, przy-
gotowanym przez Polską Fundację im. R. 
Schumana i Fundację K. Adenauera, Kato-
wice oceniono jako najbardziej obywatelskie 
miasto w regionie i piąte w Polsce. (JG)

Pełny tekst raportu oraz ranking Europolis 
dostępne są na  europolis.schuman.pl raport

OWICE GI  N ZIE  ZIE ONY  
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INFRASTRUKTURA ROWEROWA

Dobre wiadomości dla rowerzystów. Budujemy nowe drogi
Ponad 13 km nowych tras rowerowych po-
wstanie w tym roku w Katowicach. To ele-
ment wspierania przez miasto transportu 
zrównowa onego. Na nową in rastrukturę 
rowerową miasto przeznaczy ok. 14 mln zł. 
– Katowice są miastem przyjaznym rowerzy-
stom, a jednoślady traktujemy nie tylko jako 
sposób rekreacji, ale także jako środek trans-
portu. Każdego roku rozwijamy sieć wy-
pożyczalni i przeznaczamy znaczne środki 
na rozbudowę infrastruktury rowero-
wej. W zeszłym roku wydaliśmy na ten cel 
ponad 6 mln zł, a w tym roku zarezerwo-
wano w budżecie około 14 mln zł. Dzięki 
takim inwestycjom pod koniec 2020 roku 
mieliśmy w Katowicach blisko 180 km 
tras, a docelowym planem jest połączenie 
wszystkich dzielnic miasta komfortowymi 
drogami rowerowymi z centrum – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

Ważna inwestycja skomunikuje Śród-
mieście z węzłem przesiadkowym Brynów. 
Ta trasa ma służyć rowerzystom podróżują-
cym z południowych dzielnic  do centrum. 
Powstająca droga dla rowerów połączy od 
południa istniejącą trasę w rejonie sklepu 
LIDL dwustumetrowym odcinkiem wzdłuż 

ul. Jankego z węzłem przesiadkowym i da-
lej pobiegnie wzdłuż ul. Kościuszki. Koszt 
inwestycji wyniesie 1,7 mln zł, a jej długość 
ok. 1,4 km. W czerwcu rozpoczęły się ro-
boty związane z budową odcinka wzdłuż 
ul. Kościuszki od ul. Gawronów do ul. Ce-
glanej. Powstanie on od strony jezdni, co 

oznacza zwężenie pasów ruchu w tym re-
jonie. Częściowo zlikwidowane zostaną 
miejsca postojowe (ok. 10 szt.) w dolnej czę-
ści ul. Kościuszki, przy ul. Ceglanej. W tym 
rejonie powstanie również zieleniec. Za-
kończenie inwestycji przewidywane jest 
na październik.

Kolejnym z realizowanych projektów 
jest inwestycja, która ułatwi ruch rowerowy 
pod rondem gen. Ziętka. Planowana jest bu-
dowa pochylni rowerowej umożliwiającej wy-
godny zjazd pod rondo i wyjazd spod niego. 
Koszt to ok. 3,4 mln zł. Miasto wybrało wy-
konawcę inwestycji. Początek prac w sierpniu.  

Kluczowe z punktu widzenia komuni-
kacyjnego będą dwie drogi rowerowe. Jedna 
połączy ulicę Gospodarczą do os. Paderew-
skiego. Ta trasa będzie liczyć będzie ok. 1,5 km. 
Zakładany koszt to ok. 1,9 mln zł. Ogłoszony 
został przetarg na wybór wykonawcy robót. 
Druga trasa o długości 2,4 km połączy Giszo-
wiec z Nikiszowcem wzdłuż ul. Szopienickiej. 
Wartość inwestycji to 6 mln zł. Przetarg zo-
stanie ogłoszony na przełomie lipca i sierpnia.

W lipcu planowane jest ogłoszenie prze-
targu na wybór projektanta velostrady z Gi-
szowca do Brynowa na gruntach po kolei 
piaskowej. W fazie projektowej znajduje się 
połączenie ul. Konnej (przy basenie) z ul. 
Techników i ul. Niepodległości oraz trasą 
rowerową nr 5. Kolejna wyczekiwana przez 
mieszkańców inwestycja połączy Giszo-
wiec z obszarem Katowickiego Parku Le-
śnego. Tu również powstaje projekt.   (RED)

KULTURA

Dom Kilara przy ul. Kościuszki  
dostanie drugie życie
Wojciech Kilar zapytany przez nowoze-
landzką re yserkę Jane ampion o to, 
„co trzeba robić, eby pisać taką mu-
zykę ”, odpowiedział: „trzeba miesz-
kać w Katowicach”. 
Ten jeden z najwybitniejszych polskich kompo-
zytorów, choć urodził się we Lwowie, to jednak 
Katowice wybrał jako miejsce do życia i two-
rzenia. Wojciech Kilar spędził tu aż 65 lat –  od 
1948 roku do swojej śmierci w grudniu 2013. 
Zawsze podkreślał, że sprzyjał mu klimat Bry-
nowa i ruchliwej ulicy Kościuszki, przy któ-
rej mieszkał. Teraz dom kompozytora, który 
jest obecnie własnością miasta, ma przejść 
modernizację, a potem służyć mieszkańcom. 
Katowice ogłosiły przetarg na przygotowanie 
koncepcji architektoniczno-urbanistycznej 
„Domu Kilara” – ma to być Centrum Eduka-
cji Muzycznej prezentujące dorobek Wojciecha 
Kilara i Śląskiej Szkoły Kompozytorów. Wy-
konawca na realizację zadania będzie miał 10 
miesięcy od podpisania umowy. 

– Chociaż Wojciech Kilar nie urodził 
się w Katowicach, to mieszkał tu i two-
rzył przez 65 lat. Katowice stały się jego 
domem z wyboru i jesteśmy z tego bar-
dzo dumni. Chcemy upamiętnić jego po-
stać w przestrzeni miasta, dlatego kupiliśmy 

dom, w którym mieszkał i tworzył kompozy-
tor. Budynek zostanie przekształcony w pla-
cówkę prezentującą dorobek Kilara, miejsce 
edukacji muzycznej i promujące Katowice 
jako Miasto Muzyki UNESCO – mówi Mar-
cin Krupa, prezydent Katowic. 

W ramach centrum powstanie także 
mediateka prezentująca zbiory muzyczne. 
Na parterze znajdą się szatnia, recepcja, skle-
pik z pamiątkami i kafejka. W salonie prezen-
towane mają być postać i dorobek Wojciecha 
Kilara, jego działalność koncertowa, małe 

formy muzyczne, a dodatkowo będą mo-
gły się tam odbywać warsztaty, minireci-
tale i działania interaktywno-multimedialne. 
Dla odwiedzających do dyspozycji będzie 
gabinet kompozytora, w którym znajdą się 
oryginalne meble, biurko, fortepian, książki, 
rękopisy i przedmioty osobiste. Z kolei sy-
pialnia zostanie przekształcona w stałą 
wystawę multimedialną poświęconą Kila-
rowi i Śląskiej Szkole Kompozytorów. Do 
domu kompozytora ma być dobudowana 
nowa część, gdzie znajdzie się wytłumiona 
akustycznie sala wielofunkcyjna wraz ze 
sceną. Będą się mogły tam odbywać koncerty 
oraz inne wydarzenia. Uzupełnieniem będzie 
część interaktywna – wirtualne, multime-
dialne studio dyrygenta.   (JG)

lanowana działalność to np. letnia i zimowa szkoła muzyczna, cykl zajęć dla dzieci, młodzie y 
i seniorów, warsztaty kompozycji instrumentalnej z wykorzystaniem multimediów, prowadzenie 
orkiestry młodzie owej

Wojciech Kilar 
skomponował muzyk  do ponad 130 filmów. 
Jest autorem symfonii, koncertów, utworów 
na chór, a w 2010 roku napisał Uwertur  
uroczystą na orkiestr  dedykowaną miastu 
Katowice z okazji 145. rocznicy nadania praw 
miejskich. Wojciech Kilar był konsultantem 
przy budowie siedziby OSPR.
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Nowo wybudowana droga wzdłu  ul. Kor antego  pozwoli nie tylko skomunikować północne dzielnice 
Katowic z arkiem Śląskim, ale będzie te  stanowić ragment drogi rowerowej, którą w przyszłości z 
tej części miasta będzie mo na dojechać do Śródmieścia
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Wymień starego kopciucha 
ze 100-proc. dofinansowaniem
Właściciele domków jednorodzinnych, 
którzy u ywają starych kotłów na węgiel, 
nie mogą przejść wobec tej propozycji 
obojętnie. ojawiła się kolejna szansa 
na zakup nowego ekologicznego ko-
tła i zminimalizowanie kosztów. 
Trwa nabór zgłoszeń do programu „Poprawa 
jakości powietrza w Katowicach poprzez 
wymianę systemów grzewczych opala-
nych węglem w budynkach jednorodzin-
nych”. W ramach projektu przewiduje się 
możliwość wymiany starych kotłów i uzy-
skania nawet 100% dofinansowania kosztów 
netto nowego systemu grzewczego. 

– Walka o czyste powietrze to 
jedno z największych wyzwań dla wielu 
miast województwa śląskiego. W Katowi-
cach od dłuższego czasu podejmujemy zło-
żone, warte dziesiątki milionów złotych 
działania na rzecz czystego powietrza. W la-
tach 2015–2020 dzięki miejskiemu progra-
mowi dofinansowaliśmy wymianę blisko 
4900 źródeł ciepła kosztem ponad 42 mln 
zł. Wiemy, że do zrobienia w tej kwestii jest 
jeszcze wiele, dlatego każda dodatkowa 
możliwość wymiany „kopciucha” na nowe, 
ekologiczne źródło ciepła jest bardzo ważna 
dla Katowic i naszych mieszkańców – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

Nabór zgłoszeń został przedłużony 
do 2 sierpnia 2021 r., a jego realizacja pla-
nowana jest od II kwartału 2022 r. i bę-
dzie trwała do 30 kwietnia 2023 r. Liczba 
możliwych wymian w ramach tego pro-
jektu jest ograniczona, a o możliwości 

uzyskania dofinansowania decyduje kolej-
ność zgłoszeń. 

Program pozwala na wymianę starego 
węglowego źródła ciepła (do 3. klasy włącz-
nie) na jeden z systemów niskoemisyjnych: 
pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne, ko-
cioł gazowy lub kocioł na biomasę. Równo-
legle do zmiany źródła ciepła można także 
wnioskować o dofinansowanie do montażu  
systemu fotowoltaicznego, kolektorów sło-
necznych, wykonania lub modernizacji 
instalacji co, a także wykonania przyłącza  
ciepłowniczego oraz budowy albo przebu-
dowy istniejącego przyłącza gazu lub ener-
gii elektrycznej.

Zgłoszenie wraz z załącznikami można 
złożyć wyłącznie w formie papierowej, 
:osobiście w Miejskim Centrum Energii, 
ul. Młyńska 2, Katowice lub wysyłając je 
pocztowo na adres: Urząd Miasta Kato-
wice, Biuro Zarządzania Energią, Rynek 1, 
40-003 Katowice (z dopiskiem: Wnio-
sek w ramach projektu grantowego „Poprawa 
jakości powietrza w Katowicach poprzez 
wymianę systemów grzewczych opalanych 
węglem w budynkach jednorodzinnych”). 

Więcej informacji na stronie  
bit.ly um i S
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Odbiór elektroodpadów na telefon
Wysłu one pralki, lodówki, telewizo-
ry i inne zalegające elektroodpady 
wkrótce będzie mo na jeszcze sprawniej 
usunąć z gospodarstw domowych. o-
mo e w tym nowa usługa, jaką w ramach 
tzw. opłaty śmieciowej na zlecenie rzę-
du Miasta uruchamia Miejskie rzedsię-
biorstwo ospodarki Komunalnej. Ju  od 
1 lipca mieszkańcy Katowic, jako nielicz-
ni w aglomeracji, będą mogli bezpłatnie 
skorzystać z bezpośredniego odbioru 
zu ytych sprzętów z mieszkań i domów. 
– Nowa usługa to wyjście naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców. Zdajemy sobie 
sprawę, że nie każda osoba ma możliwość 
zorganizowania wywozu zużytych sprzę-
tów, które nierzadko są również wielko-
gabarytowe. Prawidłowe pozbywanie się 
elektrośmieci ma też ogromne znaczenie 
dla środowiska. Niestety często musimy 
interweniować i usuwać takie odpady po-
zostawione nielegalnie w nieprzeznaczo-
nych do tego miejscach, także w centrum 
miasta. Tymczasem właściwy recykling 
elektroodpadów zmniejsza zanieczysz-
czenie powietrza i przyczynia się do 

ograniczenia zużycia wody i energii elek-
trycznej. Należy również pamiętać o cen-
nych surowcach odzyskiwanych z takich 
odpadów – mówi Robert Potucha, wice-
prezes MPGK Katowice.

Statystyczny Polak generuje obecnie pra-
wie 10 kg elektrośmieci rocznie, a liczby te 
regularnie rosną. Dzieje się tak za sprawą 
skróconej żywotności sprzętów elektronicz-
nych i coraz bardziej atrakcyjnych promocji 
sprzętów w sklepach RTV/AGD. Za pozby-
waniem się uszkodzonej elektroniki przema-
wiają również koszty naprawy – to sprawia, 
że Polacy kupują nowe sprzęty, a te stare, 
niestety nie zawsze zgodnie z zasadami recy-
klingu i gospodarowania odpadami, trafiają 
do altan śmietnikowych. 

Możliwość pozbycia się zużytego sprzętu 
bez wyjścia z domu to spore udogodnienie. 
Elektroodpady (a także m.in. opony z samo-
chodów osobowych, odpady wielkogabary-
towe czy gruz) można także w każdej chwili 
zawieźć do jednego z czterech funkcjonują-
cych na terenie Katowic gminnych punktów 
zbiórki odpadów. Zużyty sprzęt RTV/AGD 
można ponadto oddawać w sklepach podczas 

zakupu nowego. Wówczas koszt odbioru jest 
wliczony w jego cenę. 

System przetwarzania odpadów 
w Katowicach jest jednym z najnowocześniej-
szych w kraju. Obecnie operator oferuje też 
szereg udogodnień ułatwiających mieszkań-
com korzystanie z usług w formie zdalnej. 
Pomaga w tym m.in.: harmonogram odbioru 
odpadów z generatorem umożliwiającym do-
łączenie informacji o terminie do własnego 
kalendarza. Jakiś czas temu unowocześniona 
została strona internetowa MPGK, na której 
znajduje się m.in. formularz do elektronicz-
nego zgłaszania odbioru kontenerów i wor-
ków typu big bag oraz informator o zasadach 
selektywnej zbiórki odpadów. (MM)

SEG EG C  O P W

Dostałeś taką 
naklejkę? 
To niedobrze

Otrzymana naklejka oznacza, e w da-
nym worku lub pojemniku znalazły się 
odpady nienale ące do danej rakcji od-
padów. Je eli wój worek został w ten 
sposób oznaczony, musisz przepakować 
jego zawartość i posegregować zgod-
nie z zasadami segregacji odpadów.

Jeżeli umieściłeś w worku lub pojemniku 
np. odpady poremontowe lub elektrośmieci – 
zapoznaj się z zasadami ich odbioru. W pra-
widłowej segregacji pomoże wyszukiwarka 
odpadów dostępna na stronie: odpady.kato-
wice.eu/odpady-szukaj/ 

Jeżeli umieściłeś w worku odpady pro-
blemowe, które należy oddawać bezpo-
średnio w GPZO – na stronie: mpgk.com.
pl/dla-mieszkancow/punkty-zbiorki-od-
padow  możesz zapoznać się z zasadami 
ich działania.

Po prawidłowym posegregowaniu odpa-
dów wystaw je do odbioru zgodnie z harmo-
nogramem dla danej frakcji. 

Mieszkańcy mogą skorzystać z usługi 
– poprzez kontakt telefoniczny pod nr. tel. 
12 2 2 66 66  lub za pomocą formularza 
na stronie www.elektrosmieciarka.pl. gło
szenia od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00–16.00. Elektroodpady będą odbie
rane w uzgodnionym z operatorem prze
dziale czasowym. 

Pamiętaj!
Powtarzające si  mieszanie odpadów, 
brak segregacji na nieruchomości mo e 
stanowi  podstaw  podwy szenia opłat 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. Stawka podwy szona wynosi 52, 0 zł 
od osoby miesi cznie.
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Wybory do Rad 
Jednostek Pomocniczych
Rada Miasta Katowice w dniu 24 czerwca 
2021 r. podj ła uchwał  w sprawie zarzą-
dzenia wyborów do Rad Jednostek Pomoc-
niczych: nr 3 awodzie, nr 5 rynów  z ś  
Wschodnia-Osiedle grzebnioka oraz nr 19 
Piotrowice-Ochojec na dzień 1  pa dziernika 
2021 r.
Szczegółowe informacje b dą publikowane 
sukcesywnie m.in. na stronie iuletynu Infor-
macji Publicznej UMK w zakładce: Ogłosze-
nia i ktualności Wybory i Referenda.  

   O ICZ Y NI O S   SES I WI OWEGO O  IE S IEGO
6 czerwca 2022 roku - to data rozpoczęcia 11. 
sesji Światowego orum Miejskiego W 11  
w Katowicach. Z tej okazji wiceminister 
unduszy i polityki regionalnej Małgorzata 

Jarosińska-Jedynak wraz z prezydentem 
Katowic Marcinem Krupą uruchomili na 
katowickim rynku zegar odliczający czas do 
rozpoczęcia W 11. Światowe orum Miejskie 
to największe i najwa niejsze na świecie 
wydarzenie poświęcone miastom. orum 
odbywa się pod egidą Organizacji Narodów 
Zjednoczonych.  

PO  O S NIE I S  OWICE 

Prezydent z wotum 
zaufania i absolutorium
Zgodnie ustawą o samorządzie gmin-
nym, która zobowiązuje prezydenta mia-
sta do przedstawienia aportu o stanie 
miasta”, Katowice opracowały dokument 
podsumowujący działania podejmowane 
przez miasto w zeszłym roku. W szcze-
gólności dotyczy on realizacji polityk, 
programów i strategii, a tak e przyję-
tych uchwał rady miasta oraz bud etu 
obywatelskiego. 
Prezydent Marcin Krupa podczas czerwco-
wej sesji Rady Miasta Katowice przedstawił 
„Raport o stanie miasta Katowice 2020”. 
Po prezentacji, wypowiedziach mieszkań-
ców oraz debacie Radnych nad raportem 
odbyło się głosowanie nad uchwałą do-
tyczącą udzielenia wotum zaufania dla 
Prezydenta Miasta Katowice. Prezydenta 
poparli niemal jednogłośnie wszyscy radni 
Rady Miasta Katowice. „Za” głosowało 
27 z 28 radnych – 11 z Koalicji Obywatel-
skiej, 11 z Forum Samorządowego i Mar-
cin Krupa, 4 z Prawa i Sprawiedliwości  
i 1 radny niezrzeszony.

Stworzony raport w pigułce i upro-
-szczeniu pokazuje stan naszego mia-
sta w 2020 roku. Musimy jednak pamiętać, 
że wiele z opisanych działań musimy postrze-
gać w zdecydowanie szerszej perspektywie 
czasowej, bo rozpoczęły się w poprzednich 
latach i są kontynuowane w tym roku, czy 
też będą w kolejnych latach. Przykładem 
może tu być zakończona przebudowa wę-
zła DK81 w Piotrowicach i trwająca przebu-
dowa DK81 i DK86 w Giszowcu. – Rok 2020 
był specyficzny i trudny, a wszystko przez 
pandemię koronawirusa. Dzięki racjonalnej 
gospodarce finansowej prowadzonej w ostat-
nich latach Katowice były w stanie szybko 
zareagować na trudną sytuację, ponosząc 
niespodziewane, wielomilionowe wydatki. 
Wdrożono pakiety osłonowe dla przedsię-
biorców, ludzi świata kultury i podmiotów 
NGO. Miasto wspierało szpitale i pracowni-
ków służby zdrowia, zakupiło nowoczesną 

maszynę do badania próbek pod kątem ko-
ronawirusa, a po Katowicach jeździły trzy 
wymazobusy, by szybciej pobierać testy od 
mieszkańców.  Mimo tak trudnej sytuacji, 
która dotknęła wszystkie miasta w Polsce, 
łącznie z Katowicami, miasto dzięki do-
brej polityce finansowej, realizowało wiele 
projektów i inwestycji, a poziom rozwoju 

utrzymał się na dobrym poziomie. – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic. – W ra-
porcie postanowiłem także wskazać dwa klu-
czowe wyzwania dla naszego miasta, które 
ukierunkowują wiele innych. Po pierwsze 
to jakość powietrza. W minionym roku po-
ziom wskaźnika PM10 był najniższy w hi-
storii pomiarów, ale wciąż pozostaje wiele 
do zrobienia w tym zakresie. Druga kwe-
stia to walka z negatywnymi trendami de-
mograficznymi. Realizujemy w mieście 
politykę trzech filarów polegającą na: wy-
sokiej podaży atrakcyjnych miejsc pracy, 
zapewnieniu zróżnicowanej oferty miesz-
kaniowej oraz wysokiej jakości życia. Te 
założenia mają odzwierciedlenie w raporcie 
– to przykładowo jeden z najniższych po-
ziomów bezrobocia w Polsce, nowe miej-
sca w żłobkach czy też lokale przekazywane 
mieszkańcom w ramach TBS czy programu 
„Mieszkanie za remont”. Do tego oczywiście 

dochodzą zapowiedziane przeze mnie dzia-
łania, których efektem było uruchomienie 
karty mieszkańca, zapewniającej katowi-
czanom szereg zniżek i dostęp do miejskich 
usług. Dziś z karty korzysta już ponad 34 ty-
siące osób – dodaje prezydent Marcin Krupa.

Warto pamiętać, że za tym sukcesem 
stoją tysiące osób. Dlatego prezentując raport 
prezydent podziękował wszystkim urzędni-
kom i pracownikom miejskich jednostek, 
spółek i instytucji. Podziękował też miesz-
kańcom, którzy codziennie – na różny spo-
sób – pomagają tworzyć nasze lepsze miasto. 

Na sesji podjęto również uchwałę ab-
solutoryjną z wykonania budżetu miasta 
za rok 2020. Absolutorium zostało przyjęte 
jednogłośnie – w głosowaniu wzięło udział 
27 radnych, wszyscy byli “za”. Udzielenie 
absolutorium oznacza stwierdzenie prawi-
dłowości działania finansowego organu wy-
konawczego w danym roku.    (MM)

RAPORT O STANIE 
MIASTA 2020 
W KILKU LICZBACH

274 – uchwał podjętych  
przez adę Miasta Katowice

11 – liczba miast partnerskich 
miasta Katowice

  – tyle razy wypo yczono 
rower miejski

     
– łączna kwota dotacji,  
jaką otrzymało  

 podmiotów w ramach konkursu 
o ert na realizację zadania 
„Organizacja uprawiania sportu  
w 2020”

  – liczba imprez i wydarzeń 
zorganizowanych przez miejskie 
instytucje kultury

 – tyle kotłów węglowych 
wymieniono z do nansowaniem 
miasta

Wotum zau ania 

poparło 27 z 28 radnych,

a absolutorium 

– wszyscy z głosującyh

27 radnych
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KATOWICKIE NEONY 

Neonowa rewolucja w polskim Las Vegas

o nijmy się w czasie o kilka dekad. 
Wyobraźmy sobie, e znajdujemy się 
pośrodku du ego, przemysłowego 
miasta, w jednym z krajów tzw. bloku 
wschodniego, kilkanaście lat po zakoń-
czeniu drugiej wojny światowej. Jest je-
sienny wieczór. Jakie skojarzenia nam 
się nasuwają  Jakie obrazy mamy przed 
oczami  zarość, hałas, kurz, gwar, po-
nure otoczenie, spracowani ludzie spie-
szący się po pracy w abryce do swoich 
domów w blokach   teraz dajmy się 
poprowadzić lektorowi olskiej Kroniki 

ilmowej, który w 1 5  roku donosił: 
„Zapraszamy na wycieczkę w nieznane, 
gdzieś do Europy. Jarzeniowe lampy, re-
klamy, potoki światła. To Katowice, naj-
lepiej oświetlone miasto polskie. Jedyne, 
które pod tym względem nie przynosi nam 
wstydu. Ojcowie Katowic dokonali praw-
dziwej rewolucji neonowej. Patrzcie i uczcie 
się, ojcowie ciemnej Warszawy, ponurego 
Krakowa i mrocznego Poznania. Tak po-
winny wyglądać wszystkie nasze miasta”  
(PKF 16B/59, pisownia oryginalna). 

Zaskakujące, prawda? Choć nieco pa-
tetyczny język ówczesnych mistrzów so-
cjalistycznej propagandy skłania nas do 
traktowania tych słów z pewną rezerwą, 
faktem jest, że w epoce Polski Ludowej Ka-
towice rzeczywiście mogły uchodzić za sto-
licę neonów, prawdziwe polskie Las Vegas. 
Władzom zależało, by uczynić z nich wizy-
tówkę nowego ustroju, w którym „Polska 

rośnie w siłę, a ludziom żyje się dostatnio”.  
Już pod koniec lat 60. było w naszym mie-
ście niemal 800 neonów, a kolejne przy-
były  w epoce propagandy sukcesu, czyli 
latach siedemdziesiątych. 

Wiele katowickich neonów zaprojekto-
wano z niezwykłym rozmachem, wiele też 
było naprawdę oryginalnych i wysmakowa-
nych estetycznie. Niektóre pokrywały niemal 
całe elewacje, jak na przykład ten na domu 
towarowym Pedant przy ul. 3 Maja. Niektóre 
sprawiały wrażenie „ruchomych” dzięki se-
kwencji zapalania się poszczególnych ele-
mentów świetlnych. Szczególnie te ostatnie 
cieszyły się dużą sympatią katowiczan, a dla 
wielu dzieci wyprawa do centrum miasta 
m.in. właśnie dzięki neonom stanowiła nie 
lada atrakcję. Do najbardziej lubianych nale-
żały „Małpki” przy ul. 3 Maja 13, neon herba-
ciarni „Randia” z obłokiem pary unoszącym 
się znad imbryka czy skaczący Filipek przy 
ulicy Stawowej.

Lata 90. przyniosły zmierzch świetności 
katowickich neonów. Likwidacja wielu lo-
kali i sklepów oraz zmiana form własności 
budynków spowodowały, że o neony czę-
sto nie miał już kto dbać. Większość z nich 
zniknęła bezpowrotnie. W ich miejsce poja-
wiły się nowe formy reklamy zewnętrznej – 
tańsze i łatwiejsze w montażu i utrzymaniu, 
niestety często estetycznie banalne, a nieraz 
wręcz brzydkie. Bardzo rzadko ich twórcy 
aspirowali do poziomu artystycznego, jaki 
prezentowały wcześniejsze neony. 

enesans neonów
Ostatnie lata przyniosły jednak swoisty 
renesans neonów. Dobry design zaczął 
być w cenie, wzrosła też świadomość wagi, 
jaką ma estetyka przestrzeni, w której funk-
cjonujemy. Coraz więcej sklepów, punktów 
gastronomicznych i innych firm i miej-
skich instytucji zamiast tańszych szyldów 
zaczęło instalować neony. Znaleźli się też 
pasjonaci, którzy ratowali od zapomnienia 
stare neony. W 2013 roku stworzono Ka-
towicki Skład Neonów. Ocalone oryginały, 
jak też neony zrekonstruowane na podsta-
wie zachowanych archiwaliów można po-
dziwiać w klubokawiarni Strefa Centralna 
przy pl. Sejmu Śląskiego 2. Nie można przy 
tej okazji nie wspomnieć katowickiej firmy 
Neon Irsa – założonej przez Zbigniewa 
Łankiewicza, twórcę wielu katowickich 
neonów z epoki PRL, a dziś prowadzonej 
przez jego synów. 

Dziś możemy zaprosić naszych czy-
telników na spacer szlakiem katowickich 
neonów. To nowa inicjatywa Wydziału 
Promocji Urzędu Miasta Katowice, mająca 
przypomnieć katowiczanom naszą nieba-
nalną neonową historię, a zarazem stać się 
kolejną atrakcją dla turystów odwiedza-
jących miasto. Na spacerowiczów czeka 
siedem punktów w rejonie Rynku, ulicy 3 
Maja i Stawowej – w specjalnie stworzo-
nych ekspozytorach będzie można obejrzeć 
rekonstrukcje dawnych neonów, archi-
walne zdjęcia i zarys ich historii. A może 

ktoś z czytających te słowa odnajdzie w swo-
ich domowych zasobach jakieś zdjęcia daw-
nych neonów lub może się podzielić jakimś 
wspomnieniem czy ciekawą informacją 
na ich temat? Zapraszamy do kontaktu!  

 KR S O  SM KI WI

ragment olskiej 
Kroniki ilmowej 
do zobaczenia 
po uruchomieniu 
kodu .

Zdjęcie archiwalne: ul. 3 Maja
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Zdjęcie archiwalne: ul. 3 Maja

pacer szlakiem neonów 2021

pacer szlakiem neonów 2021
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N O OWY P OG  SZCZEPIE

Wakacyjne plany? Szczepię się przeciw COVID-19
Ogólnoświatowe statystyki pokazują jak 
powa na jest choroba spowodowana o-
id1  i jak wa ne są szczepienia. W czasie 

epidemii w Katowicach zaka onych zo-
stało ponad 23 tysiące osób, zmarło 657 
osób. Mimo tych smutnych statystyk wie-
le osób wcią  się nie zaszczepiło. Do tej 
pory zaszczepiono prawie 156 tysięcy ka-
towiczan, z czego niemal 120 tys. – w peł-
ni. W grupie osób 60  zaszczepiło się 78,6  
osób, a w całej populacji Katowic – 41 .
Sezon urlopowy w pełni, pandemia w odwro-
cie, jednak nie powinniśmy zapominać o pro-
filaktyce: zachowaniu dystansu i higieny. 
Rząd chce również przekonać nieprzeko-
nanych do szczepień. Do tego namawiają też 
eksperci. – Szczepionka przeciwko nowemu 
koronawirusowi wykazuje się skutecznością 
rzędu 90-95 % – zaznacza dr hab. n. med. 
Ernest Kuchar, specjalista chorób zakaźnych, 
kierownik Kliniki Pediatrii WUM. I dodaje: 

– Rozumiem obawy związane z czymś nie-
znanym, z czymś nowym. Ale w tym wy-
padku sytuacja wygląda następująco: mamy 
do wyboru albo się zaszczepić nową szcze-
pionką zbadaną na 70 tys. osób, które po-
twierdziły jej skuteczność i bezpieczeństwo 
albo zarazić się dzikim koronawirusem, co 
grozi, w przypadku hospitalizacji, dziesięcio-
procentową śmiertelnością. Wiadomo z góry, 
że chorować ciężko będą osoby starsze 
albo z wielochorobowścią, bo tworzą grupę 
ryzyka. Ale ciężkie zachorowania zdarzają 
się też osobom  młodym i zdrowym.

zczepienia – odpowiedzialność 
ka dego z nas
Im więcej osób przyjmie szczepionkę, tym 
lepiej dla nas wszystkich. W ten sposób zdo-
będziemy odporność populacyjną, która 
zwiększa szanse na pełne otwarcie życia 
społeczno-gospodarczego. To pozwoli także 

uniknąć czwartej fali koronawirusa, przed 
którą już teraz przestrzegają naukowcy.

Wakacyjne plany  zczepię się 
przeciw O D-1
Przyjęcie szczepionki powinno znaleźć się 
na pierwszym miejscu w planach urlopo-
wych. To szansa na bezpieczne podróżowa-
nie bez obaw. Szczepionka zapewni ochronę 
nam i osobom, z którymi mamy lub będziemy 
mieli kontakt. Szczepionka to nie tylko naj-
lepsza forma ochrony dla naszego zdrowia, 
ale też gwarancja większej swobody ruchu. 

unkt zczepień owszechnych zaprasza
Punkt Szczepień Powszechnych przy ul. 
Szopienickiej 70 dysponuje wolnymi termi-
nami szczepień. Punkt jest czynny od po-
niedziałku do soboty od 8.00 do 18.00. (tel. 
572 216 500) Przed przyjściem do punktu 
należy zarejestrować się na szczepienie. 

Można to zrobić na kilka sposobów: za-
dzwonić na infolinię 989, zarejestrować się 
poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.
gov.pl, wysłać SMS o treści „SzczepimySie” 
na nr 880 333 333, skontaktować się z punk-
tem szczepień pod nr 572 216 500.

Prosimy nie przychodzić na szczepienie 
wcześniej niż przed wyznaczoną godziną. 

Uruchomiono przystanek autobusowy 
Janów Szopienicka Punkt Szczepień przy 
Ośrodku Tenisowym na ul. Szopienickiej. 
Przystanek jest obsługiwany dwukierun-
kowo przez linię 930.   (GOV, RED)

P ZE SI IO CZO

Owocna szychta w „Kopalni Start-upów” 
zas na młody biznes – powiedzia-

ły Katowice i ogłosiły wyjątkowy kon-
kurs. Katowickie startupy miały szansę 
sprawdzić się w wyzwaniu postawionym 
przez miasto i zawalczyć o spore pienią-
dze, które pozwolą wdro yć ich pomy-
sły w ycie. 
W ciągu trzech lat na nagrody zostanie prze-
znaczony milion złotych, a w pierwszej edycji 
na trójkę laureatów czekało 330 tys. zł do po-
działu. To pierwsza edycja konkursu na miej-
ski start-up i pierwszy tego typu konkurs 
organizowany na Śląsku. Stanowi realizację 
jednego z punktów „Umowy z mieszkańcami 
Prezydenta Miasta Katowice”.

Maria Pawińska i Julia Pawińska z firmy 
Maskup wygrały pierwszą edycję konkursu. 
Zwycięzcy otrzymali do podziału nagrody 
finansowe oraz pakiety biur w Miejskim 
Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink. 
Po ostatecznych prezentacjach firm: MA-
SKUP, THERAPY CAVE, HEALTHLY – 
wygrał właśnie MASKUP. Rozmawiamy 
ze zwycięskim teamem. 

ławomir ybok: tart-up to pewien po-
mysł, koncepcja. Zwycię yły panie w konkur-
sie „Kopalnia tart-upów”. rosimy czytel-
nikom przedstawić sam pomysł i zwycięski 
projekt. zym jest Maskup

Mask•up to produkt służący do hi-
gienicznego przymierzania ubrań, bez 
pozostawiania na nich plam z makijażu. 
To osłona przed drobnoustrojami, bak-
teriami i wirusami, na które warto uwa-
żać   szczególnie w czasach pandemii. To 
również sposób na dłuższe życie naszych 
ubrań i mniej odpadów tekstylnych. A więc 
na wygodne i ekologiczne życie.

Wydaje się, e rynek kosmetyków jest ju  pe-
łen. Okazuje się, e mo na znaleźć swoje 
miejsce

Mask•up działa na kilku rynkach naraz: 
kosmetycznym, modowym i higienicznym. 
Produkt sprawdzi się w każdej branży, w któ-
rej ludzie się przebierają. Będzie więc niezwy-
kle przydatny nie tylko w przymierzalniach 
sklepów odzieżowych, ale też w klubach fit-
ness, na basenach czy w wypożyczalniach 
sukien. Aktorzy i performerzy również 
przyjmą go z otwartymi ramionami.

hcecie być ekologiczni i jednocześnie wpi-
sani głęboko w Śląsk. roszę rozwinąć tę idę 
zaprezentowaną podczas nału konkurs.

Cały proces produkcji odbywa się 
na Śląsku – dzięki temu ograniczamy ślad 
węglowy związany z transportem. Na-
sze proekologiczne działania związane są 

przede wszystkim z ograniczeniem ilość 
odpadów powstałych na skutek plamienia 
ubrań makijażem w przymierzalniach. Ale 
to nie wszystko. Nie chcemy, żeby nasz pro-
dukt po zużyciu podzielił los miliona ma-
seczek, które trafiły na śmietniska i ulice 
miast. Nasz produkt po zużyciu nie sta-
nie się odpadem. Zużyte maskupy zostaną 
wykorzystane ponownie, jako między in-
nymi surowiec w przemyśle, w szczegól-
ności w termoizolacji, meblarstwie, a także 
posłużą jako ochraniacze na obuwie w szpi-
talach. I to nie jest zamknięta liczba pomy-
słów ponownego wykorzystania maskupów.

zy macie jakąś receptę, jak stworzyć startup 
i odnieść sukces

Jedna z najważniejszych naszych zasad 
brzmi: nie poddawaj się. Zaczynałyśmy od 
zera i ta zasada towarzyszyła nam każdego 

dnia. Dzięki niej, niezależnie od różnych 
trudności nigdy nie ustawałyśmy w stara-
niach, żeby zrealizować naszą wizję. Wy-
trwałość i zaangażowanie to połowa sukcesu.
Jak nagroda w organizowanych przez Ka-
towice konkursie pomo e wam w realizacji 
celów

Dzięki nagrodzie rozpoczniemy pro-
dukcję masową – kamień milowy w naszych 
działaniach, pozwalający na nawiązanie współ-
pracy z dużymi markami modowymi i beauty.

Śląsk to region dobrze rozumiejący biz-
nes i sprzyjający startupom. Działająca tutaj 
biznesowa społeczność, bardzo sprzyja in-
nowacjom i rozwojowi. Konkurs „Kopalnia 
startupów” organizowany przez Rawa.Ink to 
kolejny dowód na zaangażowanie włodarzy 
Katowic w rozwój przedsiębiorczości. To tutaj, 
na śląskich uczelniach znalazłyśmy naukow-
ców do współpracy przy planie B+R, stąd po-
chodzą nasi wspólnicy. 

zy planujecie rozwój marki o inne produkty
Mamy już pomysły i projekty kolej-

nych produktów, również wpisujących 
się w branżę beauty i fashion, które ułatwią 
naszym klientom codzienne rytuały pielę-
gnacyjne.  

Zobacz relację  
z gali  

wręczenia 
nagrody

Wa ne in ormacje, w tym lista punktów 
szczepień, in ormacje o mo liwości 
szczepień w domu,  znajdują się na stronie  
koronawirus.katowice.eu.
Więcej o szczepieniach równie  na  
go .pl web szczepimysie.
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LAUREACI NAGRÓD PREZYDENTA

Nagrodzeni za działania

Jeden projektuje i zakłada zieleńce 
na osiedlach, przy przedszkolach, szko-
łach, domach dziecka, kościołach i uczy 
dzieci, jak wa ne są działania ekolo-
giczne, drugi pomaga  osobom bez-
domnym, osobom z niepełnospraw-
nościami i w podeszłym wieku, byłym 
więźniom, uzale nionym, rodzinom wie-
lodzietnym, samotnym matkom i ojcom. 
Zasłużeni dla miasta społecznicy. Na-
grodę im. Józefa Kocurka w dziedzinie 
działalności społecznej otrzymał Er-
win Grzegorzek, a Nagrodę Prezydenta 

za Działalność Charytatywną – Dietmar 
Brehmer, prezes Górnośląskiego Towarzy-
stwa Charytatywnego. 

Pierwsza z nagród została wręczona 
już po raz dziewiąty, a nagroda za dzia-
łalność charytatywną – po raz pierwszy.  
– Organizacji, ludzi o wielkim sercu, ludzi, 
którym chce się  działać na rzecz społeczeń-
stwa w naszym mieście, jest bardzo dużo. 
Te osoby godnie naśladują to, co dla Kato-
wic i dla społeczeństwa robił za swojego ży-
cia Józef Kocurek – powiedział prezydent 
Marcin Krupa.  

N G O Y P EZY EN   Z O NIONE  ŁO ZIE Y 

Młodzi, zdolni, docenieni
Zapamiętajmy te nazwiska – w przyszło-
ści mo e być o nich głośno. Dwunastu 
wyjątkowo uzdolnionych uczniów kato-
wickich szkół artystycznych otrzymało 
tegoroczne nagrody prezydenta Katowic. 
W tym roku uhonorowani zostali: Justyna 
Bielawa, Anna Esnekier, Michał Lorenczyk 
(Zespół Szkół Plastycznych, ul. Ułańska 7a), 
Aleksandra Dzieża, Dominik Psiurski, Ja-
kub Pękala (Państwowa Szkoła Muzyczna I i 
II stopnia im. M. Karłowicza, ul. Teatralna 
16), Maciej Dujczyński, Kinga Puchniarska, 
Marta Puchniarska (Państwowa Ogólno-
kształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. 
K. Szymanowskiego, ul. Ułańska 7b), Wanda 
Tanasiewicz, Fryderyk Midor, Julia Willner-
-Paster (Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła 
Muzyczna I stopnia im. St. Moniuszki, ul. 

Dąbrówki 9).  Nagroda Prezydenta Miasta 
Katowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów 
katowickich szkół artystycznych przyzna-
wana jest od 2000 roku. Zgodnie z regu-
laminem laureatów do nagrody zgłaszają 
dyrektorzy czterech katowickich szkół arty-
stycznych, przy czym każda placówka może 
zaproponować maksymalnie trzech kandyda-
tów spośród swoich uczniów. Laureaci otrzy-
mują nagrodę finansową w wysokości tysiąca 
złotych, dyplom oraz drobne upominki.

Wyróżnienie przyznawane jest przez 
prezydenta Katowic uczniom „za osiągnię-
cia w ramach edukacji artystycznej w roku 
szkolnym i za wzorowe wyniki w przedmio-
tach artystyczno-zawodowych”. Laureatami 
mogą być uczniowie, którzy są mieszkań-
cami Katowic.   (JG)

FO
T.

 S
. R

YB
OK

Doroczna nagroda przyznawana jest 12 uczniom za wzorowe wyniki  
w przedmiotach artystyczno-zawodowych

Wyróżnienia w ramach Nagrody im. Józefa 
Kocurka w dziedzinie działalności społecz-
nej otrzymały Janina Piwowarczyk – pre-
zes stowarzyszenia Nasze Osiedle Ścigały 
oraz Bożena Polak – współzałożycielka 
Ewangelickiego Centrum Diakonijnego „Sło-
neczna Kraina”.
Janina Piwowarczyk jest organizatorką 
projektu „Żywa Biblioteka”. „Żywa Biblio-
teka” jest miejscem, w którym szczególne 
rolę mają grupy i osoby spotykające się ze 
stereotypami, uprzedzeniami, dyskrymina-
cją i wykluczeniem. 

Bożena Polak od wielu lat prowadzi Ewange-
lickie Centrum Diakonijne „Słoneczna Kra-
ina”, gdzie realizowanych jest szereg zajęć 
kierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin 
patologicznych oraz prowadzony jest klub 
seniora. W placówce udzielana jest bezpłatna 
pomoc prawna i psychologiczna. 
Wyróżnienia w ramach Nagrody Prezydenta 
za Działalność Charytatywną otrzymali Mi-
kołaj Rykowski – prezes Fundacji Wolne 
Miejsce oraz Krzysztof Podlas – prezes 
Koła Katowickiego Towarzystwa Pomocy 
im św. Brata Alberta.  

– Pierwsze organizacje, które zajmowały się 
biednymi, powstawały w okresie, kiedy Kato-
wice nie były jeszcze miastem, około 1850 roku. 
Ja widziałem biedę i nędzę w moim dzieciń-
stwie. To był okres powojenny. W Starej Ligocie, 
gdzie mieszkałem, było dużo biedy i pamiętam 
dużo rodzin, które naprawdę głodowały. Myślę, 
że od tego czasu jestem wrażliwy na to, że ktoś 
nie ma dostępu do jedzenia. Staram się wspie-
rać ludzi, którzy nie mogą sobie sami poradzić. 
Do tych osób należą przede wszystkim osoby 
bezdomne i starsze, osoby biedne – powiedział 
Dietmar Brehmer, laureat Nagrody Prezydenta 
Miasta Katowice za działalność charytatywną.

Dietmar Brehmer to założyciel i prezes Gór-
nośląskiego Towarzystwa Charytatywnego, 
którego celem są niesienie oraz organizacja 
pomocy materialnej osobom bezdomnym, 
z niepełnosprawnościami, osobom w pode-
szłym wieku, byłym więźniom, uzależnio-
nym od nałogów, rodzinom wielodzietnym, 
samotnym matkom i ojcom, którzy znajdują 
się w trudnej sytuacji materialnej. Twórca 
Centrum Socjalnego w ramach, którego 
były prowadzone świetlica oraz jadłodaj-
nia dla najuboższych, oraz noclegowni dla 
osób bezdomnych. Opierając się na pracy 
społecznej, kieruje swoją pomoc do każdego 
potrzebującego bez względu na jego wyzna-
nie, przynależność polityczną czy pochodze-
nie narodowe.   

– Katowice to moje miasto. Tu się urodziłem, tu 
się wychowałem, ojciec miał swój budynek, nie-
zależnie od tego mieliśmy jeszcze 1000 mkw. 
ogrodu z urzędu miasta, no i tam uprawiałem 
rośliny i kwiaty przed tym, zanim zostałem 
ogrodnikiem. Byli nawet tacy ogrodnicy, co 
mi pomogli, dali ziemię i doniczki, i sadzonki, 
żebym rozpoczął na kopalni Wujek, gdzie było 
ogrodnictwo. Posadziłem tysiące drzew i krze-
wów na kilku hektarach z uczniami szkół pod-
stawowych, średnich i mieszkańcami miasta 
– mówi Erwin Grzegorzek, laureat Nagrody im. 
J. Kocurka w dziedzinie działalności społecznej 
za 2020 rok. 

rwin rzegorzek jest emerytowanym mi-
strzem ogrodnictwa, kochającym kwiaty 
i znanym wielkim społecznikiem wojewódz-
twa śląskiego. Przez 60 lat pracy społecznej 
w kilkunastu miejscach naszego regionu sam 
projektował i zakładał zieleńce oraz zajmo-
wał się ich konserwacją na osiedlach, w przed-
szkolach, szkołach, domu dziecka, kościołach, 
klasztorach oraz przy pomnikach pamięci na-
rodowej. Pan Erwin przekazuje dzieciom i mło-
dzieży, jak ważne są działania ekologiczne, 
oraz uwrażliwia młode osoby na piękno przy-
rody i uczy jej poszanowania.   

elacja  
z gali wręczenia 
nagrody



8 www.katowice.euMIASTO

Prace Miejskiego
Zarządu Ulic i Mostów 
Zadania własne 

 iedronek, rupi skiego, echników, 
or antego  
 remont nawierzchni

 tabika, łonecznikowa  
 budowa przej cia dla pieszych 

 esionowa, zecha  
 remont chodnika i jezdni

 kwer ojkisa  
 budowa stacji rowerowej

 e nego otoku, amkowa,  
 ułku iechoty  

 naprawa cieżki rowerowej

 esionowa  remont chodnika

Naprawy wykonane 
na podstawie zgłoszeń
mieszkańców 

 aprawy nawierzchni chodników  
odna, wowska, ałopolska, 
rodowa, atowicka

 aprawa nawierzchni jezdni  
ojewódzka, pokojna, 
ikusi skiego, iska, 
ozna ska, okolska, 
ierowskiego, grzebnioka
ocianów, romadzka , 
itelberga, idok, grzebnioka, 
owi skiego, mole ska  

d  czerwca mieszka cy zopienic 
maj  nowe możliwo ci dbania o swoj  
aktywno ć ruchow  rzy ulicy on-
nej na urowcu powstała bowiem 
nowa stre a aktywno ci, na której 
znajduje się sprzęt do tzw  street 
workoutu  est to kolejna inwestycja 
zrealizowana w ramach  edycji u-
dżetu bywatelskiego

iło nicy aktywno ci na wolnym po-
wietrzu mog  korzystać z wielu wyj t-
kowych urz dze   trampoliny ziemnej, 
linarium, równoważni, zjazdu linowego, 
sprzętu do akrobatyki czy street worko-
utu  owym obiektem mog  cieszyć się 
więc wszyscy lubi cy ćwiczenia fizyczne 
o wyższym stopniu trudno ci i wyczyno-
wo ci, chc cy aktywnie spędzać czas ze 
swoimi bliskimi

orzystanie z ekstremalnej stre y aktyw-
no ci możliwe jest o niemal każdej porze 
dzięki zamontowanemu tam o wietleniu  

odatkowo na terenie pokrytym kostk  
brukow  i nawierzchni  bezpieczn  
znajduj  się również ławki, na których 
można odpocz ć pomiędzy ćwiczeniami  

owa stre a aktywno ci dostępna jest dla 

wszystkich, niezależnie od wieku  ależy 
jednak zaznaczyć, że dzieci  
do  roku życia powinny korzystać z urz -
dze  pod okiem opiekunów

 ieszka cy atowic chętnie wł czaj  
się w działania zwi zane z budżetem 
obywatelskim, bo widz  e ekty swojego 
zaangażowania   ramach siedmiu po-
przednich edycji  katowiczanie wybrali 
ł cznie aż  projekty, z których prawie 

 zostało zrealizowanych  owstały 
nowe chodniki i drogi rowerowe, zielone 
skwery, boiska, pierwszy w atowicach 
wodny plac zabaw, lodowisko w urckach, 
tężnia solankowa czy odremontowano tor 
saneczkowy w parku o ciuszki   wy-
licza prezydent atowic arcin rupa  

   e ektów tych projektów korzystaj  ty-
si ce mieszka ców  atowiczanie dostali 

wietne narzędzie do wprowadzania re-
alnych zmian swojego otoczenia i bardzo 
sprawnie z niego korzystaj   podkre la

głoszone przez pani  ałgorzatę orek 
zadanie w głosowaniu mieszka ców zdo-
było  głosy, plasuj c się na pierwszym 
miejscu w ród projektów lokalnych wybra-
nych w zopienicach urowcu  oszt reali-
zacji projektu wyniósł  tys  zł    (RED)

Zmiana organizacji ruchu na węźle Giszowiec
 czerwc  nast pi a kolejna z iana or a-

nizacji r ch  na skrzy owani  l  szczy -
skiej K  z l   k  iechoty K 

, l  Kolist  i l  Karolinki
 a licy  k  iechoty r ch zostanie 

przeniesiony na nowo wyb dowan  jezd-
ni  po dniow   rejonie skrzy owania 

lic Karolinki, Kolistej i  k  iechoty 
z ieniona czasowa or anizacja r ch  po-
le a  b dzie na pozostawieni  jednopa-
sowe o wlot  na skrzy owanie od l   

k  iechoty oraz zaw eni  wylot  ze 
skrzy owania w lic  Karolinki  ostanie 
za kni ta cznica relacji ychy iszo-
wiec  elacja iszowiec entr  zostanie 
przeniesiona na ty czasowy by pass  ed-
nocze nie przyst pi y do przeb dowy dw -
jezdniowe o odcinka l  Kolistej od strony 
wschodniej licy szczy skiej   pierwszej 
kolejno ci przeb dowywana b dzie jezdnia 
p nocna, a r ch dw kier nkowy poprowa-
dzony b dzie istniej c  jezdni  po dniow  

 wi o asz Kawalec, kierownik b dowy 
z r y , eneralne o wykonawcy rob t

prowadzona ty czasowa reor anizacja 
r ch  nie o liwi pojazdo  jad cy  od 
strony ych w bezpo redni zjazd na iszo-
wiec lic  Kolist   kier nk  iszowca zo-
stanie poprowadzony oznakowany objazd, 
kt ry pobie nie lic  ospodarcz

o najwi ksza inwestycja dro owa w ie-
cie od czas  b dowy t nel  pod ronde  

i  en  erze o i tka i sk ada si  z dw ch 
zasadniczych cz ci  ierwsza z nich to b -
dowa nowe o bezkolizyjne o w z a dw ch 
dr  krajowych  l szczy skiej K  
i l   k  iechoty K  oraz roz-
b dowa licy szczy skiej K  od 
a tostrady  do l rnicze o Stan  

sprawnione zate  zostanie sko niko-
wanie ponadlokalne obszar  po dniowej 
cz ci a lo eracji katowickiej z jej stre  
centraln  oraz iejskie o obszar  po -
dniowo wschodniej cz ci Katowic w za-
kresie po czenia 
z dro a i krajowy i oraz centr  iasta  
Koszt rob t wynosi ,  ln z , z cze o 
a   ln z  to do nansowanie pozyskane 
w ra ach ro ra  peracyjne o n ra-
str kt ra i rodowisko  

nwestycja w liczbach:
,  tysi ca  tyle pojazd w codziennie 

przeje d a po K  na wysoko ci katowic-
kie o iszowca

,  ln z   tyle kosztowa  b dzie prze-
b dowa w z w K  i K

,  k   to czna d o  rozb dowywa-
nych i przeb dowywanych dw ch odcink w 

K  i K   
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nwestycja:  
kstremalny Workout na Burowcu
okalizacja: ul. Konna, Burowiec
ermin zakończenia prac: czerwiec 

2021 r.
Koszt: 421 tys. zł
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rwa budowa nowej stanicy eglarskiej 
w Szopienicach. eren przy południowym 
brzegu stawu b dzie na nowo zagospoda-
rowany. abrze e zostanie przystosowane 
do wodowania jednostek pływających, po-
wstaną tutaj m.in. keja i pomost dla eglarzy, 
przebieralnia i natryski pla owe. ały obiekt 
b dzie przystosowany do u ytkowania przez 
osoby niepełnosprawne. owa aran acja 
terenu obejmie tak e uporządkowanie zie-
leni, wykonanie alejek dla pieszych i mon-
ta  nowego oświetlenia. o początek zmian 
w Dolinie 5 Stawów  przypomnijmy, e trwa 
właśnie projektowanie jej rewitalizacji.   

Strażacy z OSP Dąbrówka Mała mają nową siedzibę

koło  interwencji wykonuj  każ-
dego roku strażacy ochotnicy z  

brówka ała   czerwcu brali udział 
m in  w gaszeniu pożaru sklepu przy ul  

trzelców ytomskich czy pustostanu 
przy ul  arkie ki  omagaj  też przy 
wypadkach czy w miejscach zagrożenia  

le znale li też czas na więtowanie  
 czerwca odbyły się obchody nia 

trażaka  w atowicach poł czone 
z obchodami  rocznicy powstania 

 brówka ała oraz oddaniem 
po przebudowie nowej strażnicy przy 
ulicy trzelców ytomskich

  naszym mie cie doceniamy po-
więcenie i zaangażowanie strażaków 

ochotników, co znajduje odzwierciedlenie 
w inwestycjach poprawiaj cych unkcjono-
wanie jednostek  ziękuję, że zawsze 
odpowiadacie na wezwanie mieszka ców 

atowic, życzę am wytrwało ci na dro-
dze powołania  powiedział na uroczysto-

ci prezydent atowic arcin rupa
ednostka chotniczej traży ożar-

nej w brówce ałej została założona 
w  r   roku  r  została wł -
czona w struktury rajowego ystemu 

atowniczo a niczego
a pocz tku listopada  r  po prawie 

miesięcznej nieobecno ci w swojej 
siedzibie przy ul  trzelców ytomskich 

 jednostka z brówki ałej wznowiła 

działalno ć po zako czonej przebudo-
wie obiektu  ałkowity koszt przebudowy 
wyniósł ,  mln zł  ktualnie w budynku 
prowadzone s  działania zwi zane z wy-
posażeniem pomieszcze  z pozyskanych 

rodków z rzędu iasta atowice, w tym 
z budżetu obywatelskiego

o wielu latach stara  o poprawę warun-
ków lokalowych w maju  r  rozpoczęła 
się przebudowa jednostki  a jej potrzeby 
zaadaptowano cały budynek, także czę ć 
lokatorsk  trażacy wyrażaj  wdzięczno ć 
miastu za finansowe wsparcie    straż-
nicy jest teraz baza garażowa z prawdzi-
wego zdarzenia, cieszymy się dobr  baz  
socjaln , poprawiły się warunki do pracy 

z młodzież  poprzez udostępnienie jej 
osobnego pomieszczenia z czę ci  maga-
zynow , znalazło się także lokum dla naszej 
grupy poszukiwawczo ratowniczej  ie 
wymieniam tu szczegółowo poszczegól-
nych unkcji pomieszcze  po przebudowie, 
ale pozwolę sobie stwierdzić, że pozyskali-

my odpowiednie zaplecze do prowadzenia 
działalno ci statutowej, ale przede wszyst-
kim umożliwiaj c  zapewnienie poprawy 
bezpiecze stwa przeciwpożarowego 
mieszka com miasta atowic  rzekazanie 
naszej jednostce strażnicy po modernizacji 
ma wymiar historyczny  mówi prezes  

brówka ała an icho , który ko czy 
wła nie swoj  kadencję    (MM)

akończono roboty elbetowe monoli-
tyczne, pozostały do monta u elementy 
prefabrykowane schodów terenowych, 
podestów oraz murków oporowych.  
Kontynuowane są prace murarskie. Wy-
konano równie  izolacje podposadzkowe 
na poziomie 1 podbasenie  wentylato-
rownia  oraz wylewki cementowe w po-
mieszczeniu wentylatorowni, rozpocz to 
układanie płytek w pomieszczeniu wen-
tylatorowni oraz wylewki cementowe 
na podbaseniu. rwają równie  roboty 
związane z wykonaniem instalacji wen-
tylacji, a tak e związane z monta em 

konstrukcji dachu z drewna klejonego 
warstwowo  zaawansowanie ok. 0 . 
Rozpocz to roboty związane z pokry-
ciem blachą trapezową konstrukcji dachu 
z drewna klejonego.
Prowadzone są roboty drogowe  korytowa-
nie pod place parkingowe i drogi, planowane 
jest ponadto rozpocz cie wykonywania 
podbudowy. Kontynuowane są tak e prace 
przy sieciach zewn trznych na obszarze 
po wyburzonym budynku techniczno-ma-
gazynowym   włączenie do istniejącej 
studni kanalizacji sanitarnej w drodze przy 
ul. Wczasowej.  
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Inwestycja: Budowa basenu w Katowicach-Zadolu
Lokalizacja: ul. Wczasowa, Zadole

lanowany termin zakończenia prac: maj 2022 r.
Koszt: 41,7 mln zł 

nwestycja: Budowa nowej stanicy eglarskiej
okalizacja: staw Morawa, zopienice
lanowany termin zakończenia prac:  kwartał 2022 r.

Koszt: 5,2 mln zł 
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE
Nowe budynki  
dla humanistów Ś
Przy ul. Uniwersyteckiej 4 dobiega końca 
przebudowa i modernizacja budynków 
Uniwersytetu Śląskiego. Po zakończeniu 
prac przeprowadzi się tu Wydział Huma-
nistyczny uczelni, swoją siedzibę będzie też 
mieć Uniwersytet Otwarty. Inwestycja jest 
warta kilkadziesiąt milionów złotych.

Wcześniej w budynkach działał Instytut 
Fizyki, ale w 2017 roku ruszyły jego prze-
nosiny do Chorzowa. Już wtedy mówiło 
się, że wnętrza przy ul. Uniwersyteckiej 4 
zostaną przekazane studentom kierunków 
humanistycznych. Od lat wydział zajmuje 
obiekt przy pl. Sejmu Śląskiego. Jak jednak 
przyznawały władze uczelni, budynek ten 
nigdy nie uzyskał funkcji akademickich, 
ponieważ jest to typowy biurowiec zbu-
dowany przed wojną na potrzeby admini-
stracji (Gmach Urzędów Niezespolonych). 
– Obiekt jest niedogodny z punktu widzenia 
studentów i pracowników – nie ma tam ani 
wewnętrznej przestrzeni akademickiej, ani 
zewnętrznej – mówił w tamtym czasie ów-
czesny rektor UŚ prof. Andrzej Kowalczyk.

Ze zmodernizowanego kompleksu bu-
dynków przy ul. Uniwersyteckiej 4 o po-
wierzchni 14,5 tys. mkw. będzie korzystać 
2 tys. studentów, 250 nauczycieli akade-
mickich i 40 pracowników administracji. 
Na ich potrzeby przygotowano aule wy-
kładowo-teatralną i wykładowo-kinową, 
aulę wykładową, salę kinową, jak rów-
nież szereg sal do zajęć, w tym kompute-
rowe i multimedialne oraz konwersatoryjne. 
Ponadto studenci i kadra będą mogli ko-
rzystać w budynku z księgarni, strefy wy-
stawienniczej i wypoczynkowej, gabinetu 
logopedycznego i terapeutycznego oraz sali 
konsumpcyjnej, do której posiłki ma dostar-
czać uczelniana kuchnia.

Prace budowlane są na ukończeniu. Ich 
przedmiotem była nie tylko przebudowa 
wnętrz, ale również wykonanie ulepszeń 
zgodnie z audytem energetycznym. Przy-
jęte rozwiązania mają na celu zoptyma-
lizowanie zapotrzebowania na energię 
cieplną. Pozwoli to na zwiększenie kom-
fortu użytkowania obiektów oraz obni-
żenie kosztów ogrzewania. Wykonano 
m.in. ocieplenie dachów i ścian zewnętrz-
nych, wymieniono okna i drzwi, doko-
nano modernizacji systemu ciepłej wody 
użytkowej i systemu centralnego ogrze-
wania. Dodatkowo zamontowano system 
wentylacji mechanicznej z odzyskiem cie-
pła i klimatyzację. Zmodernizowano też 
instalację oświetleniową.

Przeprowadzkę do budynków zapla-
nowano na najbliższe miesiące, aby stu-
denci i pracownicy mogli korzystać z nowej 
infrastruktury od początku najbliższego 
roku akademickiego. Całkowita wartość 
inwestycji to 45,8 mln zł. 7 mln zł dołoży 
Unia Europejska, 3 mln zł to środki miasta 
Katowice, 2 mln zł pochodzi z budżetu Mi-
nisterstwa Edukacji i Nauki.

Przypomnijmy, że Katowice również sa-
modzielnie inwestują w termomoderniza-
cję budynków mieszkalnych i użyteczności 

publicznej. W ub. roku miasto zrealizo-
wało inwestycje o wartości blisko 66 mln 
zł, z czego termomodernizacje w samych 
budynkach użyteczności publicznej miały 
wartość ponad 59 mln zł. W 2021 roku Kato-
wice planują wydać ponad 34 mln zł na ter-
momodernizacje budynków mieszkalnych.

ze owie rm pozytywnie 
o Katowicach
Firma doradcza Antal opublikowała trzeci 
raport o potencjale inwestycyjnym naj-
większych polskich miast. Po raz pierwszy 
ocenie poddano także Katowice, które bar-
dzo dobrze wypadły pod względem jako-
ści przestrzeni biurowej czy infrastruktury 
miejskiej – w tym drugim aspekcie, lepiej 
od Krakowa i Łodzi.

Co ważne, raport nie uwzględniał da-
nych statystycznych, ale powstał w opar-
ciu o subiektywną ocenę decydentów z firm 
obecnych w Polsce, zajmujących stanowi-
ska prezesów, członków zarządów oraz 
dyrektorów departamentów. To ich opinie 
najczęściej decydują o miejscu lokalizacji 
inwestycji i opierają się na realnych do-
świadczeniach, przez co należy uznać je 
za wyjątkowo wartościowe.

Jak podkreślono w opracowaniu, Pol-
ska wciąż wyróżnia się relatywnie ni-
skimi kosztami prowadzenia biznesu, 
co sprawia, że nadal jest atrakcyjnym 
miejscem dla jego rozwoju, za czym idą 
nowe miejsca pracy. – Za lokalizacją in-
westycji w Polsce przemawiają przede 
wszystkim świetnie wykształceni, otwarci 
na innowacje pracownicy. Naszymi atu-
tami są też strategiczne położenie Pol-
ski na mapie Europy, korzystny klimat 
inwestycyjny i stabilność gospodarcza 
– komentuje Monika Grzelak z Polskiej 
Agencji Inwestycji i Handlu.

Na tym również korzystają Katowice. 
Tylko w ostatnich miesiącach otwarcie no-
wych oddziałów w mieście ogłosiło pięciu 
inwestorów z sektora nowoczesnych usług 
biznesowych. Za ich wyborem przemawiała 
dobra infrastruktura miejska i biurowa.

W raporcie firmy Antal decydenci wska-
zali, że katowickie biurowce charakteryzują 
się bardzo dobrą ofertą. Analizując wskaź-
nik atrakcyjności nieruchomości w poszcze-
gólnych miastach, w tym aspekcie ocenie 
poddano dostępność i jakość przestrzeni 
biurowej, dojazd do biura komunikacją pu-
bliczną, jakość usług dodatkowych znajdu-
jących się w budynku lub w bezpośrednim 
sąsiedztwie, a także atrakcyjność cen po-
wierzchni biurowej.

Wśród siedmiu analizowanych ośrod-
ków (Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, 
Trójmiasto, Warszawa, Wrocław), stolica 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 
wraz z Łodzią, przodowała w zestawieniu 
oceniającym jakość przestrzeni biurowej. – 
Znaczący rozwój zasobów biurowych w Ło-
dzi i Katowicach w ostatnich latach oraz 
spodziewany wzrost zasobów w mniejszych 
ośrodkach miejskich zwiększają atrakcyj-
ność inwestycyjną. Rynek biurowy w Polsce 
jest dobrze przygotowany do konkurowa-
nia o nowe globalne procesy biznesowe. 
Dywersyfikacja geograficzna polskiego 
rynku biurowego ułatwia konkurowa-
nie z innymi krajami oraz sprzyja ekspansji 
wewnątrz kraju – komentuje Michał Galim-
ski, dyrektor rynków regionalnych w Dziale 
Powierzchni Biurowych, w Cushman & 
Wakefield.

Katowice także dobrze wypa-
dły w oczach inwestorów, jeśli chodzi o ja-
kość infrastruktury miejskiej. Oceniający 
brali pod uwagę np. możliwości transpor-
towe, gminne inwestycje czy dostęp do tere-
nów zielonych. W tym aspekcie dominowała 

Warszawa, ale Katowice okazały się lepsze 
od Krakowa i Łodzi.

W zakresie potencjału eduka-
cyjnego i zatrudnienia stolica woje-
wództwa śląskiego osiągnęła wynik 
porównywalny z Łodzią. W ogólnej ocenie 
na uwagę zasługuje fakt, że miasto zadebiu-
towało w zestawieniu, udowadniając swoje 
rosnące znaczenie i markę inwestycyjną 
wśród przedstawicieli biznesu.

Badanie zostało zrealizowane za po-
mocą ankiety internetowej, na którą odpo-
wiedziało 809 szefów firm w Polsce.

ełno pracy w .K W 
W ostatnich miesiącach otwarcie swoich 
oddziałów w Katowicach zapowiedziało 
kilka firm. Podmioty te zgodnie wybrały 
na siedzibę biurowiec przy Spodku.

.KTW I przy al. Roździeńskiego 1A 
otwarto w połowie 2018 roku. Od tego 
czasu biura w budynku otworzyły m.in. 
firmy City Handlowy, EY Polska, Fujitsu 
Global Delivery Center, Infobip LAB, 
mBank, PubNub, Sii czy Teleperformance 
Poland. Teraz dołączyli kolejni najemcy, 
tworząc nowe miejsca pracy.

Belgijski SD Worx tylko w tym roku 
planuje zatrudnić ok. 50 osób do za-
dań z zakresu rozwoju cyfryzacji usług księ-
gowo-płacowych. Firma LKQ, wywodząca 
się ze Stanów Zjednoczonych, do końca 
2024 roku chce w Katowicach stworzyć ze-
spół liczący 200–250 specjalistów. Zajmą się 
oni udoskonalaniem usług cyfrowych, in-
formatycznych i administracyjnych spółki. 
Na początek kilkadziesiąt osób zatrudni 
Grupa Ammega z branży automatyki prze-
mysłowej. Katowicki oddział jest pierwszym 
na świecie Globalnym Centrum Usług Biz-
nesowych firmy. W .KTW będą świadczone 
zadania z zakresu finansów, IT, zasobów 
ludzkich, marketingu, zarządzania łańcu-
chem dostaw, ochrony środowiska, progno-
zowania i ewaluacji danych produkcyjnych.

Centrum usług biznesowych otwiera  
w budynku również Guess, czyli znana 
marka odzieżowa z siedzibą w Los Angeles. 
Jednak w tym przypadku szczegóły inwe-
stycji będą dopiero podane. W .KTW I swoje 
nowe biuro będzie także miała międzyna-
rodowa agencja doradztwa personalnego 
Hays, przy czym jest to firma, która od lat 
działa w mieście.

Popularność inwestycji wśród najemców 
tłumaczy przedstawicielka firmy dorad-
czej z sektora nieruchomości. – .KTW I i II 
to największy i  jeden z najnowocześniej-
szych kompleksów biurowych w regionie. 
Na jego atrakcyjność wpływają lokalizacja, 
proekologiczne rozwiązania techniczne za-
stosowane w obiekcie oraz ciekawa archi-
tektura – mówi Barbara Pryszcz, dyrektor 
regionalna Colliers w Katowicach.

Obecnie .KTW I jest wynajęty w 100 
proc. Obecnie trwa budowa i komercjali-
zacja drugiej części kompleksu, wieżowca 
.KTW II. Wiadomo już, że siedem kondy-
gnacji biurowca zajmie PwC Service Deli-
very Centre.  (ZIT)

Modernizacja budynków niwersytetu Śląskiego przy ul. niwersyteckiej 4

FO
T.

 F.
 T

EC
A

 



11www.katowice.eu MIASTO

LETNIE FESTIWALE

OFF Festival Katowice: Przenosimy festiwal na przyszły rok
„ estiwal przenosimy na pierwszy week-
end sierpnia 2022 roku, ale nie tracimy 
ducha” – napisali organizatorzy jedne-
go z najwa niejszych w kraju estiwali 
muzycznych. W tym roku w Dolinie rzech 

tawów zabrzmi jednak muzyka w ramach 
nowej ormuły O  ountry lub.
Wszyscy pragniemy powrotu muzyki, kon-
certów i spotkań w takiej formie, jaką pa-
miętamy sprzed pandemii. „Pandemia jest 
w  odwrocie, ale  nie  została opanowana 
na tyle, by udało nam się w tym roku zor-
ganizować taki festiwal, o jakim marzymy 
i  jakiego chcecie. Sytuacja epidemiolo-
giczna i obowiązujące przepisy (dotyczące 
zarówno podróży międzynarodowych, jak 
i organizacji imprez plenerowych w Polsce) 
nie dają nam wyboru – musimy zapropono-
wać wam spotkanie za rok” – czytamy w ko-
munikacie. OFF Festival Katowice odbędzie 
się w dniach od 5 do 7 sierpnia 2022 roku.

Co ważne – karnety z roku 2020 i roku 
2021 zachowują ważność. O  szczegółach 

organizatorzy będą informować na  bie-
żąco. „Z góry dziękujemy za to, że wyka-
zujecie się  cierpliwością i  zrozumieniem, 
za ogromne wsparcie, jakie nam obiecuje-
cie. Dzięki niemu wiemy, że OFF Festival 
nie tylko przetrwa, ale wrócimy wzmoc-
nieni” – dodają. 

Organizatorzy OFF Festivalu podzięko-
wali również miastu Katowice i wszystkim 
partnerom festiwalu: „Wasza obecność u na-
szego boku również pozwala śmiało patrzeć 
w przyszłość”.

Jednak w tym roku muzyka będzie 
rozbrzmiewać w Dolinie Trzech Stawów 
– choć w kameralnym wymiarze: „Jeśli 
ktoś będzie chciał się spotkać przy muzyce 
w wiadomym terminie, tam, gdzie zawsze, 
będzie miał taką możliwość! Zaprosimy was 
na koncerty w plenerze, na początku sierp-
nia – niebawem podamy do wiadomości ar-
tystów i warunki uczestnictwa”. Koncerty 
będą osobno biletowane, niezależne od fe-
stiwalu.   (ORG, ROK)

LETNIE FESTIWALE

Zmiana programu tegorocznej edycji 
Tauron Nowa Muzyka Katowice!

wiazdy electropop, twórcy ambitnej elek-
troniki, znakomici did eje oraz najciekaw-
sze zjawiska na scenie rapowej – oto nowy 
lineup 16. edycji auron Nowa Muzyka 
Katowice. egoroczny estiwal odbędzie 
się między 2  lipca a 1 sierpnia na trzech 
scenach w tre e Kultury oraz w kato-
wickiej Dolinie rzech tawów. Z powodu 
trwającej pandemii część ogłoszonych 
wcześniej artystów, jak nderworld, he 

treets, czy igarettes ter e , za-
gra w Katowicach w 2022 roku. 
Mimo zmian w programie formuła 16. 
edycji Tauron Nowa Muzyka Katowice 
pozostanie taka, jaką pokochała publicz-
ność. W festiwalowy weekend na przeło-
mie lipca i sierpnia w katowickiej Strefie 
Kultury staną trzy sceny – Main Stage, 
Club Stage oraz Newonce Stage. Koncert 
otwarcia odbędzie się w JAZBAR Mucho-
wiec, a na koniec festiwalu zaplanowany 
jest bezpłatny FAJRANT na Sztauwajerach. 
Oba miejsca zlokalizowane są w katowic-
kiej Dolinie Trzech Stawów. Festiwalowy 
„długi weekend” to niezapomniane wraże-
nia przy muzyce najciekawszych artystów 
elektroniki oraz rapu z Polski i ze świata.

– Sytuacja zmusiła nas do rewizji przy-
jętego wcześniej programu festiwalu. Mamy 
jednak przekonanie, że niezmiennie goście 
festiwalu będą mieli okazję obcować z wy-
jątkowymi artystami, z dużą reprezentacją 

polskiej sceny muzycznej – mówi Adam Go-
dziek, współorganizator festiwalu z More 
Music Agency.

Zakupione dotychczas karnety prze-
chodzą na przyszły rok, ponieważ cena wej-
ściówek na tegoroczną edycję wydarzenia 
decyzją organizatorów będzie zdecydowa-
nie niższa niż w latach poprzednich i będą 
na nią obowiązywały nowe bilety. Za dwu-
dniowy karnet na tegoroczną edycję Tau-
ron Nowa Muzyka Katowice fani zapłacą 

jedynie 199 zł. Osoby, które posiadają już 
karnety lub zakupią wejściówki na przy-
szłoroczny festiwal, za dwudniowy karnet 
na tegoroczną edycję festiwalu zapłacą jeszcze 
mniej, bo 149 zł. Cena nie obejmie jedynie ka-
meralnego, ze względu na lokalizację i zwią-
zane z nią możliwe obostrzenia, koncertu 
otwarcia, na który będą obowiązywać od-
rębne wejściówki w symbolicznych cenach. 
Dotychczasowe ceny wejściówek na edycję 
2022 festiwalu będą obowiązywać do końca 

listopada br. Dla osób, które zakupiły wej-
ściówki wcześniej, cena się nie zmieni. Nie-
zmiennie każda osoba, która nabyła karnet 
lub bilet i nie może wziąć udziału w festiwalu, 
ma prawo zwrócić go w miejscu nabycia.

Licznych w Polsce fanów muzyki is-
landzkiej ucieszy występ GusGus. Na głów-
nej scenie wystąpi również Floating Points. 
Równie intrygującą mieszankę prezen-
tuje Andy Stott. Nie zabraknie też zna-
komitych didżejów: DJ Tennis to m.in. 
założyciel i szef wytwórni Life & Death. 
House reprezentować będzie Gerd Jan-
son. Z kolei Jennifer Cardini słynie z pul-
sującej energii. W podwójnej roli wystąpi 
izraelski duet Red Axes. Natomiast w nie-
dzielę Red Axes po raz kolejny zamkną fe-
stiwal w roli didżejów podczas bezpłatnej 
imprezy FAJRANT na Sztauwajerach. Rów-
nie energetyczny, w pełni elektroniczny live 
zaprezentuje Acid Arab. Globalny charakter 
ma również twórczość Afrodeutsche. W tym 
roku możemy liczyć na obfitą reprezentację 
najciekawszych zjawisk ze sceny rapowej. 
Jeden ze swoich ostatnich koncertów zagra 
zespół Syny. Kassa Overall to nowojorski 
muzyk jazzowy, MC i piosenkarz. Zarówno 
Zdechły Osa, jak i Kukon to prawdziwe fe-
nomeny ostatnich miesięcy. Program dopeł-
niają projekty firmowane przez Miłego ATZ, 
zespół LOWPASS oraz poświęcony muzyce 
brytyjskich ulic duet Święty Bass.   (ORG)
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Lato w Kato
 atowicach nadchodz ce lato wypeł-

nione będzie muzyk , sportem, zabaw  
 mie cie zapanuje prawdziwie waka-

cyjny klimat  aplanujmy spacer, wyci -
gnijmy rower z piwnicy  w atowicach 
mamy  kilometrów tras rowerowych, 
a powstaj  kolejne  i, którzy tęskni  
za cisz  i zieleni , mog  przenie ć się 
daleko od centrum  do oliny rzech 

tawów czy do parków  i, którzy wol  
centrum, mog  przysi ć pod  palmami  

łówny plac miasta już zainaugurował 
swoj  wakacyjn  działalno ć, a w letnie 
miesi ce nie zabraknie tu atrakcji  bę-
dzie można np  zagrać w szachy albo 
koszykówkę  

 tym roku wszyscy poszukuj cy za-
równo duchowej uczty, jak i inteligentnej 
rozrywki, powinni pojawić się na spekta-
klach etniego grodu eatralnego wię-
cej  s    niedziele park o ciuszki 
zapewni niezwykł  scenerię dla koncer-
tów promenadowych  aleria zyb ilson 
będzie go ciła rt ai  estiwal  rty ci 
uracz  nas kolorow  i optymistyczn  
sztuk  naiwn  ucha sportowej rywali-
zacji do miasta przywioz  kolarze our de 

ologne  rganizatorzy wytyczyli trasę 
tak, żeby prowadziła przez najbardziej zie-
lone zak tki atowic, gdzie można pięknie 
kibicować   zmienionej ormule odbęd  
się estiwale więcej  s  

 tym szczególnym okresie, po-
mimo wakacyjnej pogody, pamiętajmy 
o zaleceniach sanitarnych i wytycznych 
organizatorów wydarze  zwi zanych 
z bezpiecze stwem  

Kulturalne lato 
iejskie instytucje kultury przygotowały 

na okres kanikuły zróżnicowany program 
zajęć  omy kultury o eruj  młodym ka-
towiczanom zajęcia plastyczne, teatralne 
i aktorsko dubbingowe, ł cz ce muzykę 
i ruch oraz piew, rozwijaj ce umiejętno-

ci z zakresu rękodzieła artystycznego  
ajmłodsi będ  mieli okazję do rozwijania 

zainteresowa  w ramach zabaw nawi zu-
j cych do popularnych bajek, w tym zajęć 
z malowania twarzy, a także gier i kon-
kursów  ędzie wiele okazji, aby wyj ć 
w teren i odkrywać ciekawe przyrodniczo 
zak tki atowic, takie, których istnienia 
nie podejrzewali my  nne imprezy z kolei 
odbęd  się w katowickich parkach  ło-
dzież odwiedzi także galerię zyb ilson, 
gdzie zapozna się z dziełami twórców 
niepro esjonalnych, pozna kulisy telewi-
zji, a nawet przeniesie się w kosmos w ra-
mach projektu   o tylko 
gar ć przykładów  ięcej w in ormatorze 
na s  

Muzyka w cieniu drzew,  
czyli wracają koncerty 
promenadowe
wielbiane przez katowiczan koncerty 

promenadowe w parku o ciuszki wra-
caj  w wakacje  od koniec lipca nie-
dzielne przedpołudnia ponownie będ  
rozbrzmiewać muzyk

d kilkudziesięciu lat wakacyjne nie-
dziele w parku o ciuszki przyci gaj  
setki miło ników dobrej muzyki  uzyka 
klasyczna, operetka, lekka muzyka roz-
rywkowa  w otoczeniu przyrody i w let-
nim sło cu brzmi jeszcze przyjemniej  

andemia nie ułatwia organizacji kon-
certów, nawet plenerowych, jednak już 
od niedzieli  lipca muzyka znów będzie 
rozbrzmiewać w pięknym otoczeniu kato-
wickiego parku  

uzyczne lato otworzy zespół y-
metrio  o trzy akordeony wsparte przez 

perkusję  epertuar ymetrio jest bar-
dzo szeroki, pocz wszy od baroku, przez 
klasycyzm, muzykę bałka sk  i olkow  
aż po autorskie kompozycje  

upełnie inny klimat przyniesie 
pierwszy koncert w sierpniu  słyszymy 
wtedy zespół o ka  aureaci programu 

zielnica rzmi obrze ł cz  muzykę 
elektroniczn  z alternatyw , proponuj c 
brzmienia z pogranicza popu i chilloutu, 
wzbogacone o żywe instrumenty  ięcej 
na www miasto ogrodow eu

iano- ę nia estiwal
 każd  niedzielę między  lipca a  sierp-

nia melomani powinni pojawić się w amfi-
teatrze w parku adole, gdzie odbywać się 
będzie iano ężnia estiwal   pięknych 
okoliczno ciach przyrody posłuchać będzie 
można dzieł hopina, eetho ena, aydna 
w wykonaniu wybitnych muzyków  zcze-
góły  www mdkligota pl.

Poznaj drzewa  
– pomniki przyrody
aj  nawet  lat i ponad  metry ob-

wodu  warto poznać katowickie pomniki 
przyrody  a terenie adle nictwa ato-
wice w granicach administracyjnych na-
szego miasta znajduje się wiele drzew 

 pomników przyrody  ajstarsze s  
najprawdopodobniej buki w iszowcu  

siem imponuj cych drzew przy ul  ór-
niczego tanu ma blisko  lat i około 

 cm obwodu   ostuchnie za  w osa-
dzie le nej przy ul  ołtysiej można zna-
le ć letni klon zwyczajny i prawie 

letni jesion wyniosły  
rzy wej ciu do rezerwatu as urc-

kowski  wita nas również piękny, ponad 
letni buk  rzy trasie rowerowej 

na amerli osada le na w południowej 
czę ci asów urckowskich  spotkać 
można piękny okaz dębu szypułkowego 

 adeusz  wany jest również przez lo-
kaln  społeczno ć amerlokiem  ade-
usz ma  cm obwodu i około  lat  

e okazałe drzewa to nie tylko po-
mniki przyrody, ale prawdziwi wiadkowie 
historii  dawnej uszczy l skiej i cza-
sów absburgów  

as almas
eżaki i palmy, a nad głowami czysty 

błękit  lażowa atmos era w mie cie   
najdziecie j  w samym centrum miasta  
ożna przysi ć na leżaku i choć przez 

chwilę poczuć się jak na wakacjach w as 
almas  amiętajcie jednak, że k piele 

w ontannach s  zabronione
 czasie wakacji w tej okolicy odbywać 

się będzie alsa pod palmami  olecamy 

Sprawdźcie,  
ile dobrej zabawy 
czeka na was  
w Katowicach!
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ledzić profi l miasta na acebooku, gdzie 
wkrótce znajdzie się więcej in ormacji  

Co trzy stawy, 
to nie jeden. 

 co dopiero pięć
izyta w olinie rzech tawów to 

wyj tkowo kusz ca propozycja  la 
wielbicieli czynnego wypoczynku przy
gotowano jedn  z najlepszych w olsce 
trasę rowerowo rolkow  ożna tu też 
popływać czy poopalać się  

 jak dla kogo  trzy stawy to mało, 
to mamy jeszcze olinę ięciu ta
wów  eren ten niebawem czeka rewi
talizacja trwa wła nie projektowanie , 
ale już teraz można wybrać się tu 
na spacer b d  na k pielisko  a  spa
cer  we   lornetkę i atlas ptaków  e li 
cierpliwie poczekasz w ciszy, to mo
żesz wypatrzyć ciekawe gatunki  ko
lice stawów orawa, orki oraz trzech 

ubertusów tworz  urokliwy kompleks 
przyrodniczo krajobrazowy

Rowerowy freestyle 
na dachach budynków
owerowy reestyle na dachach budyn

ków  zemu nie   sierpnia ato
wice zamieni  się w wiatow  stolicę 
sportów rowerowych  ajlepsi zawod
nicy powalcz  o punkty do klasyfi kacji 
generalnej ucharu wiata  i dzik  
kartę na awody rankwor  w owej 

elandii  
a dachach budynków pojawi się 

wiatowa czołówka rowerowego reesty
le u  ed ull oo  ide to zawody ro
werowe, w trakcie których riderzy będ  

rywalizować na specjalnym torze, po
prowadzonym z dachu , w samym 
sercu atowic

Art Naif Festiwal 
– olska
olejna edycja rt ai  estiwal roz

poczęła się  czerwca i potrwa do 
 wrze nia   powodu trwaj cej pan

demii, która utrudnia organizację wyda
rzenia na skalę międzynarodow , w tym 
roku motywem przewodnim jest naiwna 
sztuka polska  

ostindustrialne wnętrze alerii zyb 
ilson wypełnione będzie kolorow , ra

dosn  i od wieżaj c  sztuk  artystów 
niepro esjonalnych, sztuk  płyn c  
prosto z serca do serca , przynosz c  

optymizm i nadzieję  zczegóły  artna
i estiwal pl

Odpust u babci Anny
ydarzenie nawi zuje do więta pa

tronki ko cioła w ikiszowcu  est wię
tem całej społeczno ci dzielnicy, jednym 
z symboli udanej zmiany rewitalizacyjnej  

dpust jest organizowany przez towa
rzyszenie abryka nicjatyw okalnych we 
współpracy z miastem  

 tym roku odpust odbędzie się 
 lipca w godz   rga

nizatorzy spodziewaj  się ponad  
wystawców  a stoiskach zobaczymy 
oryginalne rękodzieło, na smakoszy 
kuchni regionalnej czekać będzie kil
kana cie stoisk z produktami spożyw
czymi   planach s  także ogródki 
restauracyjne, a przed ko ciołem budy 
odpustowe ze l skimi maszketami  

la dzieci przygotowano karuzelę ła
cuszkow  keciok  oraz warsztaty 
artystyczne  egionalne entrum rwio
dawstwa i rwiolecznictwa prowadzić 
będzie zbiórkę krwi   planach jest 
także zbiórka publiczna, której celem 
będzie zebranie unduszy na czyszcze
nie murów osiedla z gra   ti  ięcej  a
cebook com armark a ikiszu

korzystaj z kąpieli
ie ma to jak wakacje nad wod  dzie 

można bezpiecznie wypoczywać 
w atowicach

Basen Bugla i Rolna
 do   wrze nia
poniedziałek czwartek    
pi tek niedziela 

Basen przy ul. Gliwickiej 
 do   sierpnia  poniedziałek czwar

tek   pi tek niedziela 

Dolina Trzech Stawów 
– miejsce wykorzystywane do kąpieli
  lipca  sierpnia  poniedziałek nie

dziela    

Morawa 
– miejsce wykorzystywane do kąpieli 
  lipca  sierpnia  poniedziałek

niedziela    

Wodne place zabaw
 apraszamy do korzystania z wod

nych placów zabaw przy ul  iedro
nek, ułaskiego i liwickiej  twarte 
od  do 

Basen Burowiec
 biekt czynny w godzinach 

 ala sportowa czynna jest do go
dziny 

 statnie wyj cie z pływalni 
i stre y saun o 

 statnie godzinne wej cie na basen 
o 

Basen Brynów
 biekt czynny w godzinach 

 statnie wyj cie z pływalni i stre y 
saun o godz  

 statnie godzinne wej cie na basen 
o 

 n ormacje o zajęciach w i  
mosir katowice pl

Dzieje się na rynku
   d  eko  kup ubranie 

z drugiej ręki i wymie  star  ro linkę 
na now

   odróżuj bezpiecznie i ekolo
gicznie  przedstawienie dla dzieci

   akacyjne rozgrywki sza
chowe  etap

   akacyjne rozgrywki 
szachowe  etap

   alsa pod almami
   urniej koszykówki
   d  eko  kup ubranie z dru

giej ręki i wymie  star  ro linkę na now
   ynek maków atowice
   armark taroci  dycja

apraszamy też do ledzenia strony
katowice eu oraz mediów społeczno cio
wych miasta  

Chcesz 
wiedzieć więcej?

facebook.com/Katowice.eu

twitter.com/BiuroPrasoweKce

instagram.com/miasto_katowice 

youtube.com/KatowiceTube

FO
T.

 B
. B

OB
RZ

YK



14 www.katowice.euMIASTO

Z Ł  ZIE ENI IE S IE

Ukwiecone Katowice

Plac Kwiatowy to nie jedyne miej-
sce w mieście, gdzie mo na podziwiać 
piękne kwiaty. rzez miniony mie-
siąc pracownicy Zakładu Zieleni Miej-
skiej cię ko pracowali, by ukwiecić 
całe miasto.
Aksamitki, dalie, kosmosy czy begonie to 
zaledwie niektóre gatunki, jakie możemy 
obecnie odszukać na miejskich kwietni-
kach czy donicach. Łącznie na przełomie 
maja i czerwca w Katowicach pojawiło się 
ponad 150 tys. sztuk kwiatów. Gdzie można 
podziwiać nasze miejskie nasadzenia?

W pierwszej kolejności należy od-
wiedzić park Kościuszki, gdzie możemy 
podziwiać kolorową elipsę pod pomni-
kiem Tadeusza Kościuszki, stamtąd (naj-
lepiej rowerem) można udać się do Doliny 

Trzech Stawów, gdzie znajdziemy liczne 
podobne, kolorowe nasadzenia. Podob-
nie sytuacja wygląda w innych katowic-
kich parkach – Boguckim, Giszowieckim 
czy Murckowskim. Kwiaty odnajdziemy 
także w donicach na miejskich skwe-
rach czy placach, a także przy głównych 
ulicach. Przykładowo na ul. 3 Maja mo-
żemy podziwiać podwieszane na słupach 
donice z opadającymi roślinami. Dodat-
kowo w ścisłym centrum miasta możemy 
także odnaleźć łąkę kwietną, a na rynek 
wróciły już palmy.

Na rynku można podziwiać kwitnącą 
obecnie zieloną ścianę, która od 2014 roku 
jest jedną z ciekawszych ozdób roślin-
nych w centrum. Osoby, które lubią niety-
powe aranżacje kwiatowe, mogą podziwiać 

kwietniki przestrzenne – wazon na placu 
Miast Partnerskich, lokomotywę przy 
dworcu PKP na Ligocie, żółwia przy ul. 
Hallera na Burowcu, kulę na skwerze Przy-
jaciół z Miszkolca. Tradycyjnie przy al. Roź-
dzieńskiego, naprzeciwko Spodka można 
podziwiać wykonane z kwiatów logo Kato-
wic, a w Szopienicach na skwerze W. Roź-
dzieńskiego pięknie ukwiecony żywopłot, 
który został tak wykonany, aby tworzył na-
zwę tej dzielnicy.

To zaledwie ułamek wszystkich kwia-
tów, jakie posadzono w Katowicach, 
dlatego zachęcamy, aby uważnie rozglą-
dać się w mieście w poszukiwaniu in-
nych kwietnych aranżacji. A to i tak nie 
wszystko, co obecnie dzieje się w miejskiej 
zieleni – obecnie kończą się realizacje 

projektów z pierwszej edycji Zielonego Bu-
dżetu Katowic, m.in. Lawendowy Ogród 
przy ul. Ziołowej na Ochojcu. Dodatkowo 
stale trwają prace pielęgnacyjne, a wkrótce 
rozpocznie się kolejne koszenie miejskich 
terenów – tutaj warto podkreślić, że po-
dobnie jak w ubiegłych latach część te-
renów jest wyłączonych z koszenia, aby 
tworzyć naturalne łąki, a sama liczba 
koszeń w roku jest zmniejszona, aby za-
pewnić odpowiednie retencjonowanie 
wody w mieście.

Na koniec zapraszamy do śledzenia 
profilu Zakładu Zieleni Miejskiej na Face-
booku, gdzie informujemy o tym, co dzieje 
się w Katowicach, a także pokazujemy 
efekty naszych prac.   

MI  S R I , M

OZ YW  I E C

Się gra: „Rajer” i „Ostatnia próba”
ukces uczniów z Zespołu zkół la-

stycznych w Katowicach. Młodzie  zdo-
była Złoty rant w konkursie „ rojektanci 
edukacji” organizowanym przez wydaw-
nictwo Nowa ra. czniowie zaprojekto-
wali literacką grę karcianą „ ajer”.
Projekt przygotowany przez pięcioro 
uczniów plastyka to gra karciana oparta 
na polskiej literaturze. Pozwala zarówno 
miło spędzić czas w towarzystwie znajo-
mych, jak i zachęcić graczy do głębszego 
zaznajomienia się z najważniejszymi dzie-
łami polskiej kultury poprzez ukazanie li-
teratury w angażujący i ludzki sposób.

Do konkursu zostało zgłoszonych 
457 pomysłów. „Rajer” został doce-
niony i w pierwszym, i w drugim etapie. 
Zdobyte w konkursie pieniądze zwycięzcy 
przeznaczą na utrzymanie strony interne-
towej i wydanie jak największej liczby talii 
kart, które trafią do szkół i placówek kultu-
ralnych. – Odbiorcą gry ma być kształcąca się 
młodzież, chociaż wierzymy, że produkcja 
może przypaść do gustu również starszym 
– mówi pomysłodawca gry i opiekun grupy, 

nauczyciel języka polskiego w plastyku Mi-
chał Łukowicz.

Jak mówią projektanci: – Chyba najbar-
dziej zależy nam na fakcie, aby gra nie była 
kolejnym pozbawionym polotu materiałem 
edukacyjnym do wykucia paru tematów, 
ale czymś, w co faktycznie też my sami jako 
młodzi ludzie chcielibyśmy grać dla przy-
jemności. Karty zostały zaprojektowane od 
podstaw, projektanci wymyślili zasady gry, 
działanie, wyselekcjonowali dzieła i auto-
rów, własnoręcznie narysowali ilustracje. 
Wszystko w oparciu o dzieła kultury. Jako 
że cała piątka jest absolwentami liceum pla-
stycznego (tegoroczni maturzyści), szcze-
gólny nacisk położony został na aspekt 
wizualny gry.

W grze mamy do czynienia z frakcjami 
opartymi na epokach literackich, a na każdą 
frakcję przypada 21 kart (18 kart grywal-
nych i 3 liderów). Zagrać będziemy mogli 
taliami odrodzenia, romantyzmu, pozytywi-
zmu, Młodej Polski, XX-lecia i współczesności, 
pokierujemy pisarzami, takimi jak Kocha-
nowski, Mickiewicz, Prus czy Szymborska. 

Prace nad projektem wciąż trwają, docelowo 
kart ma być 138. Autorzy planują udostęp-
nić grę na stronie www.rajer.pl pod koniec 
lipca. W późniejszym czasie kopie udostępnią 
okolicznym szkołom, być może nawet umoż-
liwią zakup własnego zestawu „Rajera”.  

„Ostatnia próba” – gra karciana
Miasto Katowice wraz z planszówkową 
kawiarnią Ludiversum również wydało 
grę karcianą – detektywistyczną. Odbyło 
się to w ramach projektu „Playful Para-
digm” (program URBACT). Czym jest ten 

projekt? Od 2019 r. w każdym z ośmiu eu-
ropejskich miast będących częścią projektu 
starano się wypracowywać formułę mającą 
na celu budowanie lepszych relacji między 
miastem a jego mieszkańcami, poszerzanie 
integracji społecznej oraz wspieranie aktyw-
nego uczestnictwa mieszkańców w kształ-
towaniu miasta dzięki grom i zabawom. 
Dzięki zdobytym doświadczeniom, mia-
sto wraz z partnerem Lokalnej Grupy 
Urbact i pomysłodawcą gry Łukaszem Pie-
chaczkiem przyczyniło się do stworzenia 
kryminalnej karcianki „Ostatnia próba”. 
Pomysł zrodził się z potrzeby pomocy kato-
wickiej kawiarni planszowej Ludiversum, 
której działalność została znacznie ograni-
czona w okresie pandemii. Kopie gry trafią 
do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej.  

Chcesz zdobyć egzemplarz „Ostatniej 
próby”? Zgłoś się do nas, opisując jednym 
zdaniem ulubione kryminalne dzieło po-
pkulturowe, i wyślij do 12 lipca maila na: 
konkurs@katowice.eu
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OZ OW  Z YS YN  N

Wracam tu z radością i tęsknotą
M J Z Z W K : Wielu katowiczanom 
pani nazwisko kojarzy się przede wszyst-
kim ze Śląskim eatrem alki i ktora „ te-
neum”, miejscem wa nym i natychmiast roz-
poznawalnym w kulturalnym pejza u miasta. 

o sprawiło, e przez tyle lat pozostała pani 
wierna tej właśnie scenie  
K N  K JD N: Zacznę od tego, 
że bardzo mnie pan zaskoczył zaproszeniem 
do tej rozmowy, gdyż od 4 lat jestem już 
na emeryturze. To miłe. A w Ateneum prze-
pracowałam w sumie 46 lat! W teatrze czas 
mija szybko, sama nawet nie wiem, kiedy 
te lata przeleciały. Może dlatego, że mimo 
różnych trudności zawsze było ciekawie? 
Ateneum miało dobry, zgrany i stabilny 
zespół, więc traktowałam teatr jak drugi 
dom. I kierowałam się prostą zasadą: „Zrób 
dla innych to, co chciałbyś, by inni zrobili 
dla ciebie”. Taka złota reguła najbardziej 
sprawdzała się np. przy organizacji każdej 
edycji naszego Międzynarodowego Festi-
walu Teatrów Lalek „Katowice-Dzieciom”. 
Jedna z moich współpracowniczek napisała 
mi kiedyś taką dedykację: „Dobrze, że jesteś, 
Krysieńko! Bo kto by łagodził dobrym sło-
wem, kojącym uśmiechem i optymizmem 
te wszystkie codzienne stresy i przedpre-
mierowe histerie?”.

owiedzmy sobie szczerze, e teatry takie jak 
teneum kojarzą się przede wszystkim z pro-

pozycjami dla dzieci. zyli czymś mniej arty-
stycznie powa nym. o chyba niesprawiedli-
we uproszczenie  Wiem, jak wspaniale lalkar-
ska tradycja pielęgnowana jest na przykład w 

zechach.
Zawsze ubolewałam nad faktem, że zda-

rzały się osoby, które o naszym Ateneum 
mówiły zdrobniale „teatrzyk”, jakby to był 
mniej ważny teatr tylko dlatego, że jego spek-
takle adresowane są głównie do widowni 
dziecięcej. Tymczasem dziecko jest najbar-
dziej wymagającym i krytycznym widzem, 
dziecko reaguje spontanicznie, nie da się go 
oszukać byle czym. Jest też widzem najbar-
dziej wdzięcznym, chociaż trudnym, bo od 
najmłodszych lat karmionym dziś szybko 
zmieniającymi się obrazami, zatem teatr 
może zaszczepić w nim potrzebę skupienia, 
refleksji, piękna. Kiedy zostałam dyrektorem 
naczelnym teatru, pierwszą decyzją, jaką 
podjęłam, było zatrudnienie w roli mojego 
zastępcy ds. artystycznych znakomitego cze-
skiego reżysera Karela Brožka. Turyści od-
wiedzający Pragę przez całe lata zachwycali 
się jego inscenizacją opery W.A. Mozarta 
„Don Giovanni” w teatrze marionetek. Ten 
rewelacyjny artysta zrealizował też na naszej 
scenie kilka spektakli adresowanych do wi-
downi starszej oraz widza dorosłego, mnie 
najbardziej zachwycał spektakl „Joanna 
d’Arc” z Martą Popławską w roli głównej. 
Jest pani laureatką Nagrody rezydenta Ka-
towic w dziedzinie kultury. 

Tę nagrodę niezwykle wysoko sobie ce-
nię, zresztą otrzymałam ją w szczególnym 
dniu 150. rocznicy urodzin Katowic. To było 
piękne ukoronowanie kilkudziesięcioletniej 

pracy, którą traktowałam zawsze jako 
służbę mojemu miastu. W uzasadnieniu 
prezydent Marcin Krupa napisał: „za ca-
łokształt pracy (…) pełnej pasji i oddania, 
dzięki której najmłodsi i dorośli mogą do-
świadczać magicznego świata teatru lal-
kowego”. I bardzo się cieszę, że kierując 
Ateneum, mogłam miasto w tej niesa-
mowitej rewolucji kulturalnej, o której 
pan wspomina, wspierać. Nasz Między-
narodowy Festiwal od samego początku 
wpisał się w projekt „Katowice – miasto 
wielkich wydarzeń” i „Katowice – Miasto 
Ogrodów”. Pamiętam też emocje zwią-
zane z walką o tytuł Katowice – Stolicą 
Kultury – 2016 oraz Katowice – Miasto 
Muzyki! W szybkim tempie, na naszych 
oczach, Katowice przeobraziły się z zagłę-
bia przemysłowego w prawdziwe zagłę-
bie kultury i nauki. Ogromną przemianę 
przeszło także nasze Ateneum. Kiedy za-
czynałam w nim pracę, warunki były 
bardzo skromne, na zapleczu ciągle wal-
czyliśmy z zagrzybieniem murów stu-
letniej kamienicy przy ulicy św. Jana 
10, a gdy odchodziłam na emeryturę – mo-
głam mojej następczyni pani dyr. Małgo-
rzacie Langier – przekazać odnowioną salę 
widowiskową i piękne foyer w kamienicy 
po gruntownym, kapitalnym remoncie. 
Na podwórzu pojawiła się nawet szklana 
winda! Włożyłam w to wiele starań i serca, 
ale było to wszystko możliwe dzięki dota-
cjom miasta Katowice i decyzjom ówcze-
snego prezydenta Piotra Uszoka.
Od lat łączą panią serdeczne, nieraz bardzo 
emocjonalne związki z Brynowem. Dzielni-
ca ma swoją piękną historię, ma swoją legen-
dę, specy czny klimat i niezwykłe postacie 
ją zamieszkujące.  jaki jest Brynów Krysty-
ny Kajdan

W Brynowie jestem ze swą rodziną 
od czerwca 1992 roku, wcześniej miesz-
kaliśmy na Górnym Tysiącleciu, gdzie 
zostawiłam wiele pięknych wspomnień. 

Po przeprowadzce zaczęłam pozna-
wać historię dzielnicy, ludzi tu miesz-
kających, pomału rodził się zachwyt 
Brynowem i tutejszą parafią Najświęt-
szych Imion Jezusa i Maryi. Za sprawą ów-
czesnego księdza proboszcza Eugeniusza 
Krasonia, który zachęcił mnie do redago-
wania parafialnej gazetki (co tydzień już 
25. rok!) mogę nie tylko dzielić się swoją 
wiarą, ale przede wszystkim dokumento-
wać życie parafii i mieszkających tu ludzi 
świata nauki, kultury, medycyny, sportu, 
żołnierzy AK i Sybiraków, przedstawicieli 
najstarszych katowickich rodów oraz po-
sługujących tu duszpasterzy. Utrwaliłam 
zasługi i niezwykłe losy wielu wybitnych 
katowiczan, np. – przytoczę tylko garść 
nazwisk, bo lista jest długa – Wojciecha 
Kilara i jego małżonki Barbary, Tadeusza 
Kijonki, Leszka Gieca, Augusta Chełkow-
skiego, Karola i Marka Gierlotków, ks. ka-
nonika Adolfa Kocurka – budowniczego 
brynowskiej świątyni. Z wielką radością 
mogłam przedstawić też postać obecnego 
brynowskiego proboszcza ks. dziekana 
Tomasza Jaklewicza, dziennikarza, dzięki 
któremu poziom naszego pisma znacznie 
wzrósł. Staram się też przybliżyć miesz-
kańcom patronów poszczególnych ulic, 
udało mi się przeprowadzić między innymi 
ciekawe wywiady z Haliną „Lalą” Kali-
nowską o jej mężu Tadeuszu Kalinowskim 
oraz z Ksawerym Mierzejewskim o jego 
ojcu, słynnym aktorze Bolesławie. Obok 
Zbigniewa Cybulskiego mają ci wielcy ar-
tyści swoje ulice właśnie u nas, w Brynowie. 
Podsumowując – Brynów jest obecnie dla 
mnie moją małą ojczyzną. 
Niedawno natra łem w brynowskiej para alnej 
gazetce na przejmujący wywiad z Wojciechem 
Kilarem. ozmowa sprzed lat. ego wywiadu 
udzielił właśnie pani, mówił o utracie najbli -
szej osoby, ony Barbary. W tym wypadku sam 
brynowski kontekst nie mógł wystarczyć, za-
u anie musiało budować coś więcej.

Wojciech Kilar ma w moim sercu miej-
sce szczególne. W latach 1996–1998 na sce-
nie naszego teatru Ateneum zrealizowano 
większość programów z cyklu „Wesoło, 
czyli smutno – Kazimierza Kutza roz-
mowy o Górnym Śląsku”. Gdy pewnego 
dnia gościem reżysera został Henryk Mi-
kołaj Górecki, wstąpiła we mnie nadzieja, 
że może realizatorzy programu zaproszą 
również Kilara? Długo nie musiałam czekać. 
Przeglądając notatki, które robiłam w trak-
cie realizacji tego programu, zwróciłam 
uwagę na jego następujące wypowiedzi:

„Aby dostać się do Hollywood należy 
siedzieć we własnym domu i po prostu po-
siadać telefon” ;

fakt ufundowania dzwonów do dwóch 
kościołów podsumował (żartem oczywi-
ście) następująco: „W ten sposób pracuję 
na swoją kanonizację”;

„Wszystko zawdzięczam swojej żonie 
Basi” (nie spotkałam jeszcze innego męża, 
który by tak publicznie przyznał się, że za-
wdzięcza wszystko własnej żonie);

„W szkole nie lubiłem przedmiotów 
ścisłych, na półrocze miałem 6 ocen niedo-
statecznych; do Liceum Muzycznego po-
szedłem tylko dlatego, że była to dla mnie 
jedyna możliwość zrobienia matury”.

Moja znajomość z Kilarem wiązała 
się jednak ściśle z redagowaniem wspo-
mnianej parafialnej gazetki, przeprowa-
dzałam z nim wywiady, pisałam o nim, 
gdy odnosił kolejne sukcesy, kiedy gościł 
na Watykanie u Jana Pawła II, gdy obcho-
dził kolejne jubileusze, otrzymywał dokto-
raty honoris causa, zaszczytne tytuły… Pan 
Wojciech darzył mnie chyba dużym zaufa-
niem i chętnie opowiadał o swoich życio-
wych przemyśleniach.
Wiem, e urodziła się pani z dala od Katowic, 
ale mówi o nich zawsze z czułością: „moje 
miasto”.

Dzieciństwo i wczesną młodość 
przeżyłam w rejonie papieskich Wado-
wic, w Katowicach zamieszkałam pod ko-
niec lat 60. Przyjechałam, jak to się mówi, 
za „nauką i chlebem”. Tutaj poznałam 
swojego przyszłego męża, razem zdawa-
liśmy maturę w pięknej zabytkowej auli 
Liceum Ogólnokształcącego im. Mickie-
wicza, tutaj ukończyłam pedagogikę opie-
kuńczo-wychowawczą na Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, tutaj 
podjęłam pracę w katowickim teatrze Ate-
neum – miejskiej instytucji kultury i po-
święciłam jej całe swoje zawodowe życie. 
Tutaj też przeżyłam wiele chwil radosnych, 
ale i bardzo trudnych, które pokonałam 
dzięki wspaniałym ludziom. I wreszcie 
tutaj na cmentarzu przy ul. Sienkiewi-
cza znajduje się grób mojego zmarłego 
przed dziewięcioma laty męża Bogdana. 
Mam więc i ja na tym cmentarzu swoją 
„działkę” katowickiej ziemi... Lubię podró-
żować. A do Katowic wracam zawsze z ra-
dością i tęsknotą. Od ponad 50 lat jest to 
MOJE MIASTO.  
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INICJATYWY LOKALNE W DZIELNICACH

Droga Dobrych Myśli cieszy i nastraja  
pozytywnie mieszkańców Zawodzia

kąd pomysł i dlaczego właśnie w tym 
miejscu  Droga naprzeciw entrum 

rzesiadkowego Zawodzie to deptak 
spacerowy dla mieszkańców, biegaczy, 
trasa dla rowerzystów. ączy Zawodzie, 
Janów, Nikiszowiec, zopienice. 
– Pojawił się pomysł namalowania na tej 
właśnie drodze, lubianej i uczęszczanej 
przez mieszkańców, napisów, które mają 
być motywatorami, wywoływać uśmiech, 
dodawać siły, być pozytywnym przesłaniem 
po trudnym czasie pandemii. 18 czerwca 
nastąpiło uroczyste otwarcie Drogi Do-
brych Myśli. W tym dniu na spacerowi-
czów czekało sporo bezpłatnych atrakcji 
przygotowanych przez animatorów z Cen-
trum Aktywności Lokalnej w Zawodziu, 
wolontariuszy i mieszkańców: szczudlarze, 
koło fortuny, Bike Cafe, malowanie i poszu-
kiwanie kamyków, tor przeszkód. Wcze-
śniej na drodze mieszkańcy  i animatorzy 
Centrum Aktywności Lokalnej namalowali 

16 pozytywnych haseł. Seniorzy udekoro-
wali ścieżkę kolorowymi wstążeczkami, 
które dodają dobrej energii spacerują-
cym. Wspólna przestrzeń nadal się bę-
dzie zmieniać, pojawią się ławki, kosze 
na śmieci, a staraniem mieszkanki Teresy 
Mechlich w ramach środków z budżetu 
obywatelskiego będą pojawiać się nowe na-
pisy – mówi Beata Laska, wiceprezes sto-
warzyszenia Mocni Razem i mieszkanka 
Zawodzia.   (MM)

POLICYJNA KAMPANIA „#NIEBAJKA O PORWANIU”

Potwory żyją nie tylko w bajkach
W czasie wakacji wiele dzieci spędza 
czas na placach zabaw, boiskach czy nad 
wodą. o bardzo dobry moment, aby po-
rozmawiać z dzieckiem o zagro eniach, 
jakie na nie czyhają w kontakcie z osobą 
nieznajomą. Katowiccy policjanci przygo-
towali lm edukacyjny, w którym wskazu-
ją, jak unikać porwania i jak dziecko po-
winno się zachować w sytuacji, gdy ju  
dojdzie do ataku na nie.
– Nagraliśmy film, w którym zawarliśmy 
ważne wskazówki, o których powinno wie-
dzieć każde dziecko – mówi nadkom. Aneta 
Orman- Korczyńska, zastępca naczelnika 
Wydziału Prewencji katowickiej komendy. 
Spot ma stanowić swoistą instrukcję, jak 
należy zachowywać się podczas ataku.

Policyjna kampania „#Niebajka  
o porwaniu” została stworzona po to, by 
przekonać rodziców, że nie należy dłużej 
zwlekać z rozmową o możliwości wystąpie-
nia zagrożeń i trudnych sytuacji oraz że na-
dal jeszcze nie jest za późno, by nauczyć 
dziecko, jak się bronić przed złymi ludźmi.

Prezentowany spot opowiada historię 
porwanej dziewczynki, która uratowała 
się z rąk oprawcy. Jednak jako dorosła ko-
bieta nadal wraca myślami do tamtych wy-
darzeń i rozważa, jak wtedy mogłaby się 
zachować. Jej rozmyślania mają stanowić 
pretekst do rozmowy z dzieckiem na temat 
sposobów obrony przed nieznajomym.

– Pamiętajmy, że są sytuacje, którym 
nie da się zapobiec, lecz zróbmy wszystko, 
by ochronić nasze dzieci przed atakiem 

– przypomina insp. Paweł Barski, komen-
dant miejski Policji w Katowicach.

Dzięki współpracy z Wydziałem Pro-
mocji Urzędu Miasta Katowice spot 
można zobaczyć we wszystkich infokio-
skach, a przygotowane plakaty promujące 
kampanię zostaną zamieszczone w placów-
kach oświatowych, ośrodkach pomocy spo-
łecznej i w miejscach publicznych.

– Zachęcamy do obejrzenia filmu za-
mieszczonego na stronie Komendy Miejskiej 
Policji w Katowicach i razem z dzieckiem 
przećwiczenie prawidłowych zacho-
wań w domu. Zapraszamy również do od-
wiedzenia strony internetowej i Facebooka 
komendy, na których policjanci będą publi-
kować kolejne edukacyjne materiały wideo 
–  mówi podkom. Adrianna Mazur, pomy-
słodawca kampanii „#Niebajka o porwaniu”.

Naucz dziecko
Zawsze mów, gdzie i z kim idziesz oraz 

kiedy wrócisz.
Nie rozmawiaj z nieznajomym.
Nie wsiadaj do samochodu osoby  

nieznajomej.
W sytuacji zagrożenia uciekaj tam, gdzie 

są ludzie, których możesz poprosić o pomoc.
Jeśli ktoś siłą będzie chciał cię gdzieś za-

brać, masz prawo krzyczeć, wołać o pomoc 
oraz bronić się, czyli możesz drapać, kopać, 
gryźć i uderzać.

Informuj rodzica o wszystkich niepoko-
jących sytuacjach, które cię spotkały.

rzećwicz z dzieckiem
Stanowcze odmawianie nieznajomemu: 

„Nie rozmawiam z nieznajomymi”, „Nie 
wsiądę z tobą do samochodu”, „Mama cię 
nie przysłała”, „Nie pójdę z tobą zobaczyć 
twojego pieska”, „Nie chcę od ciebie za-
bawki”, „Nie chcę się z tobą bawić”, „Nie do-
tykaj mnie”.

Wołania pomocy! (zrobienia hałasu po-
przez: piszczenie, krzyczenie: „Ratunku! 
Obcy mnie porwał”),

Wyrywanie się napastnikowi
Ucieczkę z samochodu drzwiami kierowcy.
Ustal z dzieckiem tajne hasło, które ma 

podać każda osoba, która będzie chciała je 
gdzieś zabrać, mówiąc: „Twoja mama przy-
słała mnie po ciebie”. Z osobą, która nie zna 
hasła, nie może się oddalać. Hasło może wy-
korzystać także, gdy dziecko będzie potrze-
bowało pomocy, np. wysyłając wiadomość 
SMS do rodziców.

(PODKOM. ADRIANNA MAZUR, SPECJALISTA ZE-
SPO U PRO I K KI SPO J KOM D  

MIEJSKIEJ POLICJI W KATOWICACH)

OGŁOSZENIE

Biuro Rzeczy 
Znalezionych szuka 
właściciela gotówki

Biuro zeczy Znalezionych rzędu Mia-
sta Katowice poszukuje osób uprawnio-
nych do odbioru rzeczy, które zostały 
znalezione na terenie Katowic i odda-
ne w depozyt biura. o gotówka w wyso-
kości ponad 8 tys. zł.
Wydanie rzeczy z depozytu następuje 
po okazaniu dokumentu tożsamości, do-
kumentu potwierdzającego własność lub 
określeniu cech charakterystycznych rze-
czy, a także podaniu przybliżonego miej-
sca i daty zgubienia przedmiotu. Termin 
odbioru: 25 maja 2023 roku.

Rzecz znaleziona, która nie zostanie 
przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu 
dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się 
własnością znalazcy.

Kontakt: Urząd Miasta Katowice, Biuro 
Rzeczy Znalezionych, Rynek 1, pok. 719, tel. 
(32) 705 42 61.  

SPIS POWSZECHNY 

Rachmistrzowie 
rozpoczynają wywiady 
bezpośrednie
Od  23 czerwca rachmistrzowie spisowi 
rozpoczęli realizację wywiadów bezpo-
średnich w terenie. achmistrzowie kon-
taktują się z osobami, które nie spisały się 
wcześniej przez internet ani na in olinii 22 
27    – teraz mogą to zrobić tele o-
nicznie bądź bezpośrednio w domu.
Jeśli więc nie spisałeś się dotychczas, do two-
ich drzwi może zapukać rachmistrz spisowy. 
Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 
ustawy o narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1775), nie można odmówić przekazania 
danych rachmistrzowi. Ze względu na sytu-
ację epidemiczną, jeżeli respondent jest objęty 
kwarantanną lub izolacją domową, wywiad 
może odbyć się telefonicznie, pod warunkiem 
przekazania rachmistrzowi numeru telefonu 
kontaktowego. Wywiady bezpośrednie pro-
wadzone będą przez rachmistrzów spiso-
wych z zachowaniem wszelkich procedur 
sanitarnych i dystansu społecznego. Więcej 
na spis.gov.pl.  

Kontakt: Biuro: ul. ączna 2 4, Katowice, te-
lefon: 881 454 543, e-mail: kontakt@mocnira-
zem.org, informacje: https: www.facebook.
com awodzie, https: mocnirazem.org
Droga Dobrych Myśli została zrealizowana 
wspólnymi siłami mieszkańców, miasta Ka-
towice oraz animatorów entrum ktywności 

okalnej prowadzonego przez Stowarzysze-
nie Mocni Razem. 

#spot filmowy,  
który pokazuje jak 
#dziecko powinno 
zachowywać się,  
aby do porwania  
nie doszło i jak najlepiej 
zareagować, gdy już 
dojdzie do ataku
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KATOWICE DLA SENIORÓW

Aktywnie, zdrowo  
i na sportowo 
Po zniesieniu obostrzeń związanych z pande-
mią COVID-19 zapraszamy seniorów do sko-
rzystania z bogatej oferty zajęć: rekreacyjnych, 
sportowych, kulturalnych i edukacyjnych. 
Urząd Miasta wspólnie z jednostkami oraz or-
ganizacjami pozarządowymi organizuje wiele 
ciekawych projektów. Są to m.in. spotkania inte-
gracyjno-aktywizujące, warsztaty florystyczne, 
gry planszowe, kurs obsługi komputera, kursy 
pierwszej pomocy, warsztaty muzyczne, nauka 
języków obcych i wiele, wiele innych.

Seniorzy mogą także rozwijać pasje 
sportowe w ramach „Sportowego Uni-
wersytetu Seniora” oraz ciekawie spędzić 
czas wolny poprzez udział w zajęciach or-
ganizowanych np. przez kluby seniora. 
Więcej na www.aktywni-seniorzy.info/
informacje-o-dzialaniach-dla-seniorow/ 

Ponownie rusza  
„Złota rączka” dla seniora
„Złota rączka” powraca. Celem projektu 
jest podniesienie oraz poprawa jakości ży-
cia poprzez zapewnienie seniorom dostępu 
do bezpłatnych usług w zakresie drobnych 
napraw domowych. Z usług mogą sko-
rzystać seniorzy miasta Katowice, którzy 
ukończyli 65. rok życia, osoby samotne, 
gospodarstwa 2-osobowe, osoby, którym 
często trudno jest poradzić sobie z domo-
wymi naprawami, a nie zawsze mogą liczyć 
na wsparcie bliskich osób. 
Katalog napraw świadczonych w ramach 
usługi obejmuje m.in.: 

wymianę/naprawę kranów, udraż-
nianie odpływów, 

naprawę nieszczelnych rur, naprawę 
spłuczki, 

wymianę deski sedesowej, podłącze-
nie pralki/zmywarki, 

wymianę żarówki, gniazdka 
elektrycznego, 

regulację/uszczelnienie drzwi i okien,
naprawę klamek/zamków w drzwiach 

i oknach,
naprawę listew przypodłogo-

wych i inne drobne czynności napraw-
cze i montażowe

Projekt nie może obejmować: napraw, 
które powinny zostać wykonane na rzecz 
mieszkańca na podstawie umów ze wspól-
notą mieszkaniową lub administracją, 
usług sprzątających (przypinanie firan, 
mycie okien, odgrzybianie ścian itp.) oraz 
usług wymagających specjalnych upraw-
nień (w tym naprawy związane z instalacją 
gazową). 

W ramach projektu zgłaszający usterkę 
senior będzie mógł skorzystać z usługi mak-
symalnie raz w miesiącu (12. razy w roku). 
Zlecenie usługi będzie przyjmowane telefo-
nicznie oraz osobiście.

rebrny ele on działający 
w Miejskim Ośrodku 

omocy połecznej
 Infolinia: (32) 251 69 00 od poniedziałku 
do piątku w godzinach 9.00–15.00. 
 ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice. 
Pok.02/przyziemie/wejście z podjazdem dla 
wózków inwalidzkich od ul. Jagiellońskiej.

MO  zaprasza 
mieszkańców w wieku 
senioralnym do udziału  
w zajęciach:

W ramach projektu „ entrum połeczno-
ściowe Nasze Załę e” 

8 lipca – „Senior w podróży”  
– wycieczka do Muzeum Historii Katowic,

13 lipca – „Senior w działaniu”  
– warsztaty decoupage’u,

21 lipca – „Senior w działaniu”  
– warsztaty z arteterapii,

26 lipca – „Senior w akcji”  
– warsztaty z szydełkowania.

 Osoby zainteresowane udziałem w pro-
jekcie prosimy o kontakt z: Agatą Nawrot, 
Dominiką Szołtysik oraz Rafałem Ićkiem. 
Adres: ul. Zarębskiego 2, tel.: 501 242 787, 
502 032 688, 503 805 269.

W ramach projektu „Bogucice – moje miejsce 
na ziemi. rogram aktywności lokalnej – etap ” 

5 lipca, godz. 7.00  
– „Senior w podróży” – wycieczka do 
Trójwsi Beskidzkiej (zapisy),

7, 14, 21, 28 lipca, godz. .00  
– „Senior w ruchu” – zajęcia 
nordic walking,

8 lipca, godz. 16.00  
– „Senior w podróży” – Muzeum Śląskie,

12, 1  lipca, godz. 10.30  
– „Senior w działaniu”  
– warsztaty kreatywne,

22 lipca, godz. 15.00  
– „Senior w działaniu”  
– wieczór planszówkowy,

26 lipca, godz. 12.00  
– „Senior w akcji” – spotkanie z kinem 
polskim w kinie Kosmos,

2  lipca, godz. 10.30  
– „Senior w akcji” – „Śniadanie na trawie”.

 Osoby zainteresowane udziałem w pro-
jekcie prosimy o kontakt z: Kariną Ploch-
-Oleksy, Anną Wołoch, Markiem Mierzwą, 
Blanką Hasterok. Adres: ul. Markiefki 64 
oraz Markiefki 68, tel.: 502 032 604, 720 779 
447 lub 502 032 544.

W ramach projektu  
„ rogram ktywności okalnej  
Wełnowiec-Józe owiec i Dąb” 

2 lipca, godz. 10.00  
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora ” – 
„Żyć zdrowo, tzn. jak?”  
– spotkanie z dietetykiem,

5 lipca, godz. 10.00  
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora”  
– Letni Ogródek Czytelniczy zaprasza 
seniorów: „Pakuj się z głową!  
Na wielkie i małe wyprawy przedmioty 
bezwzględnie niezbędne”.  
Spotkanie w Filii 6 Miejskiej Biblio-
teki Publicznej;

7, 21 lipca, godz. .00  
– Klub Społecznościowy  
„Strefa Seniora” – zajęcia nordic walking  
– zajęcia z instruktorem,

8 lipca, godz. 10.00  
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora”  
– warsztaty budowania zdrowych relacji ze 
sobą i innymi,

15 lipca, godz. 10.00  
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora”  
– „Kawa na placu”,

22 lipca, godz. 10.00  
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora”  
– „Gliniane czary-mary”.

 Osoby zainteresowane udziałem w pro-
jekcie prosimy o kontakt z: Jolantą Le-
gierską-Rygiel, Magdaleną Michałek, 
Katarzyną Schröder. Adres: ul. Kotla-
rza 10b, tel.: 32 416 22 66, 725 161 463, 
720 776 381.

W ramach projektu  
„ entrum połecznościowe  
w Nikiszowcu –  etap” 

2, 12, 16, 1 , 26 i 30 lipca  
– spotkania Klubu Społecznościowego 
„Senior w działaniu”,

12, 26 lipca – „Senior w ruchu”  
– spacer nordic walking w ramach zajęć,

„Senior w działaniu” – wyjście do kina/
teatru (termin zostanie ustalony po opubli-
kowaniu repertuarów kin na lipiec).

 Osoby zainteresowane udziałem w projek-
cie prosimy o kontakt z: Barbarą Mizerą. Adres: 
ul. Szopienicka 58, tel. 502 032 623. Na wszyst-
kie ww. aktywności obowiązują zapisy.

W ramach projektu „ entrum połeczno-
ściowe zopki w zopienicach –  etap”

spotkania dla seniorów pt.: „Codzienna 
szklanka soku”.

 Osoby zainteresowane udziałem w projek-
cie prosimy o kontakt z: Marianem Stoleckim.
 Adres: ul. Bednorza 14, tel. 603 773 661.

opołudniowe  
Kluby połecznościowe
Nową formą pomocy skierowaną do 
osób w wieku senioralnym są Popołudniowe 
Kluby Społecznościowe. Kluby świadczą 
usługi w godzinach 13.00–16.00 w  loka-
lach, w których mieszczą się dzienne domy 
pomocy społecznej. Kluby przeznaczone są 
dla osób w wieku senioralnym – mieszkań-
ców danej dzielnicy Katowic, dzielnic ościen-
nych oraz uczestników DDPS. 
Na terenie miasta Katowice działa sieć  

 takich klubów:
DDPS nr 1 ul. Czecha 2,  

tel. 32 259 86 69,
DDPS nr 2 ul. Głogowska 23,  

tel. 32 202 87 27,
DDPS nr 3 ul. Tysiąclecia 4,  

tel. 32 254 06 93,
DDPS nr 4 ul. Wiślana 9,  

tel. 32 203 80 03,
DDPS nr 5 ul. Świdnicka 35a,  

tel. 32 202 13 15,
DDPS nr 6 ul. Oblatów 24,  

tel. 32 203 78 32,
DDPS nr 7 ul. Gliwicka 74a,  

tel. 32 250 15 34, 
DDPS ul. Dębowa 23,  

tel. 32 355 51 60 wew. 4,
DDPS ul. Brata Alberta 4,  

tel. 32 355 51 60 wew. 4.

 Więcej informacji pod numerem: 32 251 69 
00 oraz w siedzibach DDPS. Miesięczny har-
monogram zajęć można znaleźć na stronie 
internetowej mops.katowice.pl w zakładce 
Popołudniowe Kluby Społecznościowe.  
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Wielkimi krokami zbli ają się 
wakacje, a to oznacza, e przy-
szedł czas na O  – to ju   
edycja  Ponownie Korez i mia-

sto Katowice zgromadzą teatry z całej Pol-
ski w jednym miejscu. Podczas dziewięciu 
weekendów w lipcu i sierpniu na scenie 
będziemy mogli zobaczyć m.in. kabaret 
Hrabi, Małgorzatę Sadowską, Tomasza Sa-
pryka, Sambora Czarnotę oraz Michała 
Rolnickiego. Spektakle, koncerty i kabarety 
zagoszczą na scenie w podcieniach Teatru 
Korez i Miasta Ogrodów przy Placu Sejmu 
Śląskiego od 3 lipca do 29 sierpnia.

Przez dziewięć weekendów w lipcu i sierp-
niu na scenie Letniego Ogrodu Teatralnego 
odbędzie się 21 wydarzeń kulturalnych 
dla młodszej i starszej widowni. Spotkamy 
się z aktorami teatrów z 12 miast  Polski, tj. 
Będzina, Białegostoku, Bielska-Białej, Bieru-
nia, Gdyni, Katowic, Krakowa, Łodzi, Pozna-
nia, Sosnowca, Wałbrzycha oraz Warszawy.

W repertuarze XXIII Letniego Ogrodu 
Teatralnego pojawi się między innymi Te-
atr CoNieco z Białegostoku w spektaklu 
dla dzieci pt. „Królem być i przyjacielem”. 
Teatr Lalek Banialuka z Bielska-Białej za-
prezentuje nam „Po nitce do kłębka”. Te-
atr dla Dorosłych z Bierunia rozpocznie 
Weekend Śląski podczas Letniego Ogrodu 
Teatralnego spektaklem pt. „Chop od mo-
jij baby”. Podczas LOT-u wystąpi również 
kilka teatrów z naszego miasta oraz oko-
lic, a mianowicie Teatr Dzieci Zagłębia, 
Teatr Zagłębia, Teatr Lalki i Aktora „Ate-
neum”, Teatr Rawa, Teatr Śląski, Teatr 
Korez oraz Teatr Gry i Ludzie. Ze stolicy 
przybędzie do nas Teatr Capitol z spek-
taklem „Akt równoległy”. Dwa spektakle 
komediowe z teatrów z Krakowa będzie 
można zobaczyć na scenie w podcieniach. 
Teatr Ludowy zaprezentuje nam spektakl 
pt. „Boska”, natomiast Teatr Bagatela spek-
takl „Ryzykowna forsa”. Oczywiście jak 

co roku nie może zabraknąć uwielbianego 
przez widzów kabaretu HRABI z progra-
mem „Ariaci” z udziałem Czesława Jakubca.

Również w tym roku nie będzie słyn-
nej kolejki na wydarzenia Letniego Ogrodu 
Teatralnego z uwagi na Państwa bezpie-
czeństwo. Dlatego wykup biletów będzie 
odbywał się drogą internetową oraz przez 
kasę Teatru Korez. Zakup biletów będzie 
możliwy od godziny 15.00 w dniu poda-
nym przy każdym wydarzeniu. Dla posia-
daczy Katowickiej Karty Mieszkańca bilety 
są w cenie promocyjnej.

Zasady Letniej Grządki Teatralnej po-
zostają takie jak w zeszłym roku. Wejście 
na spektakle dla dzieci w dalszym ciągu jest 
bezpłatne, natomiast z racji ograniczonej 
liczby miejsc wprowadzona jest konieczność 
odbioru wejściówek w kasie Teatru Korez. 
Wejściówki nieodebrane wcześniej z kasy 
będą dostępne na godzinę przed spekta-
klem w kasie LOT-u.

Rezerwacje, zakup biletów oraz odbiór 
będą odbywały się zgodnie z regulami-
nem zamieszczonym na stronie Letniego 
Ogrodu Teatralnego. Prosimy o zapoznanie 
się z wszelkimi informacjami. 

Ze swojej strony dokonamy wszelkich 
starań, aby czuli się Państwo bezpiecz-
nie oraz aby obecna sytuacja nie wpłynęła 
na komfort odbioru spektakli. Prosimy 
naszych widzów o stosowanie się do za-
sad, jakie aktualnie panują w przestrzeni 
publicznej dla bezpieczeństwa swo-
jego i innych widzów. Cieszymy się na spo-
tkania z Państwem podczas XXIII Letniego 
Ogrodu Teatralnego.

Zapraszamy do zapoznania się z całym 
repertuarem oraz śledzenia dodatkowych 
informacje na Facebooku, stronie www.let-
niogrodteatralny.pl oraz na www.korez.art.
pl. Prosimy również o zapoznanie się z re-
gulaminem imprezy.  

(NATALIA KWAPISIEWICZ)

XXIII LETNI OGRÓD TEATRALNY
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Katowice Miasto Ogrodów
Instytucja Kultury 

im. Krystyny Bochenek
pl. ejmu Śląskiego 2

tel. 32 60  03 00
e-mail: sekretariat@miasto-ogrodow.eu

www.miasto-ogrodow.eu

Poznaj kulturalną stronę Katowic. 
Zapisz się do newslettera KMO

trzymasz oryginalną treść przygotowaną wyłącz-
nie dla zapisanych czytelniczek i czytelników, jak 
i garść wieści kulturalnych z Katowic. adnego 
spamu. Krótko, na temat i z kulturą. W każdej chwi-
li możesz się wypisać. Zapisz się i wyglądaj maila 
od nas na początku każdego miesiąca: https: ma-
iling.miasto-ogrodow.eu kulturalne-maile.

KONCERTY PROMENADOWE 
PROMENADA PO MUZYCE

Symetrio
25 lipca, godz. 11.00, park Kościuszki 
w Katowicach (w razie niepogody koncert 
odb dzie si  w sali koncertowe  Miasta 
Ogrodów o godz. 11.30), wst p wolny
Marcin Jabłoński – akordeon  dam Potera – 
akordeon  Krystian Saciłowski – akordeon  Ja-
kub Kotowicz – perkusja

Biuro Dźwięku Katowice
10 lipca, godz. 12.00–18.00, 
J R Muc owiec
„Biuro w Barze” – dj set Piotra Ceglarka i Jana 
Dybały

iuro źwięku Katowice, kontynuując wieloletnią 
współpracę z organizatorami Festiwalu auron 

owa Muzyka, przygotowuje cykl wydarzeń dźwię-
kowych w nowej katowickiej lokalizacji – kultural-
no-rozrywkowej pn. „J Z ” zlokalizowanej na 
terenie Parku eśnego Muchowiec. o niedzielny 
relaks z muzyką ambientową prezentowaną przez 
lokalnych i ogólnopolskich artystów. o końca 
września zapraszać będziemy na wybrane czwart-
kowe i niedzielne popołudnia. Wstęp wolny.

LETNIE BRZMIENIA
d czerwca do sierpnia w centrach dziewięciu naj-

większych polskich miast odbywać się będą koncer-
ty najpopularniejszych polskich artystów. Krzysztof 
Zalewski, sanah, K , Kwiat Jabłoni, aria Za-
wiałow, M ZU, osowska i wielu innych wystąpią 
na scenach plenerowych etnich rzmień!

Hala arkowa Katowice (ul. Kościuszki 90)
2 lipca – Mikromusic
3 lipca – KARAŚ/ROGUCKI
9 lipca– Ania Dąbrowska
17 lipca – Krzysztof Zalewski
31 lipca – Bitamina  Miętha  Vito Bambino
Bilety w cenie od 59 zł i karnety za 249 zł dostępne 
na www.e entim.pl/letniebrzmienia.

PROJEKTY

TEATROGRANTY
zgłoszenia do 17 lipca

eatrogranty to program wsparcia dla teatrów nie-
zależnych, których sieć jest w Katowicach szcze-
gólnie silnie rozbudowana. Celem konkursu jest 

wybór projektów teatralnych i okołoteatralnych 
(spektakle, słuchowiska, wystawy, publikacje, kon-
ferencje, projekty edukacyjne itd.) dedykowanych 
Miastu Katowice lub jego mieszkańcom oraz upa-
miętnienie rocznic powstań śląskich i przyłączenia 
części Górnego Śląska do odrodzonego państwa 
polskiego.
W programie można otrzymać dofi nansowanie 
w wysokości do 30 tys. zł brutto
Regulamin i wszelkie informacje dotyczące pro-
gramu dostępne na miastoogrodow.eu/strona/te-
atrogranty21

My/Wy 
– Katowiccy ydzi 3
22–25 lipca, Katowice (ró ne lokalizac e)
Projekt „My Wy” to próba ocalenia przed zapo-
mnieniem żydowskiej przeszłości Polski, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem historii Katowic i Górnego 
Śląska. Ponad 150-letnia obecność żydowskich 
mieszkańców Katowic wciąż czeka na ponowne 
odkrycie. Program trzeciej edycji skupi się na dzie-
jach polsko-niemieckiego pogranicza i rozmowach 
wokół literatury jidisz i postaci Kalmana Segala 
polsko-izraelskiego poety, prozaika, publicysty 
i dziennikarza Polskiego adia Katowice. Wyda-
rzeniom towarzyszyć będzie koncert li ilińskiej 
w dniu 22 lipca.
Udział bezpłatny.

Muzykodrom w parku
2 spotkania w miesi cu, 
w sobot  lub niedziel
Zajęcia warsztatowe z dziećmi (bez ograniczeń 
wiekowych) prowadzone na wolnym powietrzu, 
w katowickich parkach. Wspólne muzykowanie 
i zabawa z muzyką z kapitanką si Miną.
Lokalizacje, terminy, zapisy: anna.czubak miasto-
-ogrodow.eu

ytmy i melodia pod-
bijają świat
7–9 lipca (od środy do pi tku)  12–16 lipca 
(od poniedziałku do pi tku)  KMO

etnie warsztaty Zdzicha Smucerowicza w Mieście 
grodów.

Muzyczne wędrowanie po miastach całego świa-
ta. Pobawimy się w zgadywanie znanych utworów 
muzyki klasycznej i piosenek. Młodszych milusiń-
skich czeka mnóstwo zabaw rytmiczno-melodycz-
nych z wykorzystaniem instrumentów perkusyj-
nych. 
Grupy zorganizowane (maks. 20 osób, licząc 
z opiekunami) – zapisy na godz. 10.00, 11.15, 
12.30

zieci zgłaszane indywidualnie (maks. 10 osób): 
zapisy dzieci 3–6 lat na godz. 14.00  zapisy dzieci 
7–9 lat na godz. 15.15  zapisy dzieci 10–15 lat 
na godz. 16.30.
Udział bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Obo-
wiązują zapisy: zdzislaw.smucerowicz miasto-
-ogrodow.eu, tel. 693 358 371.

WYSTAWY W GALERIACH MIASTA 
OGRODÓW

Antonina Konopelska, 
„ he Wa  o  oland 4.1.”
do 11 lipca, aleria Miasta Ogro-
dów,  nisa  9 lipca, godz. 1 .00
Wystawa towarzysząca 11. riennale Grafi ki Pol-
skiej w Katowicach.

eresa olarz, 
„Kolejowa przystań”
do 22 sierpnia, aleria Engram 

Marek Krzyszto  
asecki, „ ortrety”

do 5 września, aleria 5 

Krzyszto  Ślachciak, 
„Bardziej prawdopodobne, 

e nie jesteśmy wyjątkowi”
do 29 sierpnia, aleria usta 

Wystawa interdyscyplinarna.

KRYSTALICZNY KOSMOS/ 
SFERY NIEBIESKIE
do 7 sierpnia, aleria ciana Sztuki Dziecka 
Uwaga! Zapraszamy na dedykowane oprowadza-
nie kuratorskie po wystawie, któremu towarzyszyć 
będzie akcja artystyczna pod hasłem „K S -

CJ ”. ędziemy się zastanawiać, czym jest K -
SM S, i poszukiwać S U U.

Zbiórka: 11 lipca, godz. 14.00 (grupa ), godz. 16 
(grupa ), hol na parterze Miasta grodów

Udział bezpłatny. Zapisy obowiązkowe (miejsca 
limitowane tylko za potwierdzeniem): Ewa Kokot, 
ewa.kokot miasto-ogrodow.eu lub tel. 609 687 401
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NASZENASZE

Kino Kosmos
ul. okolska 66, 
tel. 32 258 05 08

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

ntoni alor. ejza  artystyczny 
– pokaz  lmów oraz spotkanie
12 lipca, godz. 18.00 
W tym roku obchodzimy 10. rocznicę śmierci tego 
niezwykłego artysty. ntoni Halor (1937–2011) – 
reżyser fi lmowy i telewizyjny, artysta plastyk, czło-
nek i współzałożyciel legendarnej grupy neiron, 
literaturoznawca, aktywista w zakresie promowa-
nia kultury Górnego Śląska w Polsce i na świecie. 
Ukończył SP w Krakowie i PWSF i  w odzi. 

apisał doktorat „ egenda i prawda. Wokół wybra-
nych mitów w kulturze śląskiej” na Uniwersytecie 
Śląskim. utor opowiadań, scenariuszy, esejów 
i szkiców z dziedziny sztuki, fi lmu i literatury oraz 
licznych książek o kulturze, obyczajach i legen-
dach Górnego Śląska.

bok prezentacji głośnych i nagradzanych na 
wielu festiwalach fi lmów w galerii przed seansem 
zaprezentujemy plakaty fi lmowe jego autorstwa 
oraz wiele artefaktów z obszernej działalności ar-
tystycznej. Przed projekcją zapraszamy na rozmo-
wę Mariusza Ciszewskiego z Jakubem Halorem, 
synem artysty. o będzie rozmowa o twórczości 
i działalności na wielu polach życia artystycznego 
i społecznego  naszego regionu.
Bilety: 12 zł ulgowy, 14 zł normalny

FILM I MIASTO VO. 3

„ lternatywy 4”: maraton
16 lipca, godz. 19.00
Za sprawą kultowego serialu komediowego prze-
niesiemy się do lat schyłkowego P . Zrealizowa-
ny w 1983 roku przez Stanisława areję obraz to 
z jednej strony popis znakomitego aktorstwa i ma-
estrii scenarzystów, z drugiej zaś – materiał do re-
fleksji nad sytuacją budownictwa mieszkaniowego 
w Polsce, nie tylko w okresie minionym.
W programie: pokaz 4 odcinków kultowego seria-
lu „ lternatywy 4” (reż. Stanisław areja, Polska 
1983), wprowadzenie: Mariusz Ciszewski, w prze-
rwie między odcinkami zapraszamy na konkurs 
wiedzy o serialu, a przed kinem do sentymentalnej 
strefy gastro prosto z P
Bilety: 25 zł
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Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1 
tel. 32 208 37 40

e-mail: info@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl
www.facebook.com/

BibliotekaSlaskaKatowice/

„ARCHITEKT  
W PODRÓ Y”

Instytut Dokumentacji Architektury rozpoczyna  
1 lipca nowy cykl wykładów online „ rchitekt w po-
dróży” – czyli gdziekolwiek by architekt pojechał, 
wszędzie widzi architekturę. 

Premiera:  
Ryszard Nakonieczny  
„ el i  – białe miasto”.
Wszystkie wykłady odbywają się na oficjalnym 
kanale nstytutu okumentacji rchitektury Ś na 
serwisie ou ube. ównież kontynuacja serii „ r-
chitektoniczna riada”.

Imieniny Anny w 15-lecie  
Śląskich Dyskusyjnych 
Klubów Ksią ki

bchody 15-lecia powstania yskusyjnych Klubów 
Książki w Polsce iblioteka Śląska, jako koordyna-
tor wojewódzki, uczci organizacją spotkania autor-
skiego z pisarkami o imieniu nna pochodzącymi 
ze Śląska.
Spotkanie odbędzie się 26 lipca o godz. 17.00 w ple-
nerze przed iblioteką Śląską.  Gościć będziemy: 

nnę ziewit-Meller, nnę Cieplak.
Więcej na naszym bibliotecznym Facebooku www.
facebook.com/BibliotekaSlaskaKatowice/

„Land art i obiekty:  
Waldemar Rudyk,  
tekst: Julia iedorczuk”. 
Wystawa z projektu „Pola widzenia książki – po-
mosty” (do  19 lipca). Wystawy będą odwróce-
niem procesu ilustrowania – zaproszeni poeci, 
prozaicy i eseiści stworzą autorskie teksty w od-
wołaniu do prac tworzonych w różnych formach 
sztuki. 
Waldemar udyk, jeden z najbardziej rozpozna-
walnych polskich artystów „sztuki ziemi”, swoje 
prace umieszcza w lasach i parkach. Zaintere-
sowanie naturą łączy twórcę z Julią Fiedorczuk, 
autorką często poruszającą temat roli człowieka 
w przyrodzie i ekologii. 
Wystawa będzie dostępna dla osób indywidu-
alnych i grup (limit do 15 osób), obowiązuje 
rezerwacja miejsc – kontakt: domoswiatowy@
bs.katowice.pl
Zaplanowano również spotkanie online z Julią 
Fiedorczuk i Waldemarem udykiem – z cyklu 
Pomosty Wartości – prowadzone przez artło-
mieja Majzla pt. „ atura, czyli spotkanie drzew 
mówiących tym samym językiem”. 
Zapraszamy online www.facebook.com/DomOswia-
towyBibliotekiSlaskiej; oraz www.tumblr.com/blog/
polawidzeniaksiazki-pomosty
Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa 
Kultury, ziedzictwa arodowego i Sportu, pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury, program 
Partnerstwo dla książki.

Miejska  
Biblioteka Publiczna 

ul. Kossutha 11   
tel. 32 254 60 8

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

ato z Ksią ką  
– łowa mają moc

ato z Książką? o wakacyjne wydarzenie dla 
wszystkich młodych miłośników książek w każdej 
formie. Znajdzie się coś dla tych, którzy dopiero 
poznali świat liter i słów, a także tych, którzy już 
osiągnęli wyższy poziom zaawansowania w czyta-
niu i żonglowaniu literami. 
Co będziemy robić? Marzyć, poznawać i odkrywać! 
le z rzeczy, które robiliśmy jako trzylatki zapadły 

w naszej pamięci? Co chcieliście wtedy robić? Pa-
miętacie?  jak jest dzisiaj? le się zmieniło od tego 
czasu? akie właśnie będzie to lato pełne nowych 
wyzwań, doświadczeń i odkryć! 
Już od czerwca zapraszamy młodych miłośników 
książek (7–12 lat) do iblioteki na spotkania z au-
torami i ilustratorami, opowiadaczami oraz arty-
stami.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne. iblioteka nie za-
pewnia biletów komunikacji miejskiej ani biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów. a zajęcia obo-
wiązują zapisy oraz pisemna zgoda opiekunów.

ktualne informacje o akcji dostępne są również 
na: www.facebook.com M PKatowice oraz www.
mbp.katowice.pl

ato z Ksią ką  
– czyli co, gdzie i kiedy?
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z informa-
cjami dotyczącymi tematyki i godzin rozpoczęcia 
spotkań dla poszczególnych filiach bibliotecznych, 
które zostaną zamieszczone w planie akcji ato 
z Książką, opublikowanym na stronie internetowej 

iblioteki.

NA SPOTKANIA ZAPRASZAJ :
Filia nr 3 (ul. Gliwicka 93)
Filia nr 6 (ul. Bytomska 8A)
Filia nr 10 (ul. Radockiego 70A)
Filia nr 12 (ul. Witosa 18B)
Filia nr 14 (ul. Piastów 20)
Filia nr 16 (ul. Wajdy 21) 
Filia nr 17 (ul. Krzyżowa 1)
Filia nr 21 (ul. Zamkowa 45)
Filia nr 23 (ul. Paderewskiego 65)
Filia nr 25 (ul. B. Chrobrego 2)
Filia nr 26 (ul. Goetla 2)
Filia nr 27 (ul. Szarych Szeregów 62)
Filia nr 28 (ul. Uniczowska 36)
Filia nr 32 (ul. Grzyśki 19 A)
Filia nr 38 (filia w Górnośląskim Centrum Zdrowia 
Dziecka) – online
Filie prowadzące akcję zastrzegają sobie pra-

wo do zmiany tematyki spotkań lub godzin ich 
trwania. nformacje o aktualnych planach zajęć, 
uwzględniające również ewentualne zmiany, do-
stępne są w filiach.

MDK „Ligota”
ul. ranciszkańska 33

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

www.mdkligota.pl

Ekowarsztaty  
„ as w słoiku” 
3 lipca, gr. I: godz. 9.00–10.30, gr. II:  
godz. 11.00–12.30, posesja MDK „Ligota” 

a lipcowych warsztatach zrobimy sobie kawałek 
lasu, który będzie można zabrać do domu – stwo-
rzymy naturalny ekosystem w szkle.  przy okazji 
damy nowe życie słoikom!
Obowiązują zapisy (tel. 32 252 32 34, 604 988 
657). Prosimy o punktualne przybycie. Projekt 
realizowany w ramach Zielonego Budżetu Obywa-
telskiego.

Big Silesian Band & Krzysztof 
Respondek – koncert 
3 lipca, godz. 17.00, am teatr w parku adole 
Serdecznie zapraszamy na koncert zespołu ig 
Silesian and i Krzysztofa espondka.
Koncert organizowany we współpracy ze sto-
warzyszeniem Silesian and. Zadanie publiczne 
współfinansowane ze środków Miasta Katowice

kcja „ ato w Mieście 
2021” pn. „ kologicznie, 
plastyczni i muzycznie”
poniedziałki, środy i pi tki od 5 do 30 lipca,  
godz. 10.00–14.00

a uczestników czekają zajęcia plastyczne, te-
atralne, ceramicznie, rękodzielnicze i muzyczne.
Ilość miejsc ograniczona, zapisy w biurze obsługi 
(tel. 32 252 32 34, 604 988 657)

„O tym, jak rędzelka 
i Wiercipiętka spotkały  
czapeczkę” – spektakl eatru 

rip i animacje dla dzieci
7 lipca, godz. 11.00–13.00,  
am teatr w parku adole
Poznajcie historię skrzacich sióstr i przekonajcie 
się, co przyniesie im niezwykła czapka znaleziona 
pod głazem. Zapraszamy na zabawną opowieść 
o przyjaźni, odwadze i siostrzanej miłości. Po spek-
taklu skrzaty z eatru rip zostaną z nami i zabawią 
najmłodszych programem zabaw i animacji. 

Recital fortepianowy Anny 
óreckiej  

– iano- ę nia estiwal 2021
11 lipca, godz. 17.00,  
am teatr w parku adole
W programie: li ier Messiaen, Claude ebussy, 
Wolfgang madeus Mozart, Fryderyk Chopin, Sier-
giej achmaninow, Milij ałakiriew.
Koncert realizowany w ramach udżetu bywatel-
skiego Miasta Katowice.

ekcja śpiewu  
z Grzegorzem Poloczkiem, 
Katarzyną iowczyk i Bartosem 
11 lipca, godz. 18.30,  
am teatr w parku adole
Projekt realizowany w ramach nicjatywy okalnej 
Miasta Katowice „ ddychanie przez śpiewanie. 

gólnie dostępne lekcje śpiewu przy tężni solan-
kowej dla mieszkańców Katowic”.

Recital fortepianowy  
iotra ołajczyka  

– iano-tę nia estiwal 2021
18 lipca, godz. 17.00,  
am teatr w parku adole

W programie: Władysław eleński, Claude e-
bussy, Juliusz Zarębski, udwig an eetho en,  
George Gershwin.

Koncert w ramach udżetu bywatelskiego Miasta 
Katowice.

ekcja śpiewu z Marią orajską 
 Krzyszto em orajskim 

18 lipca, godz. 18.30,  
am teatr w parku adole

Projekt realizowany w ramach nicjatywy okalnej 
Miasta Katowice „ ddychanie przez śpiewanie. 

gólnie dostępne lekcje śpiewu przy tężni solan-
kowej dla mieszkańców Katowic”.

„Na tropie zaginionej opowieści”  
– spektakl Teatru Trip 
i animacje dla dzieci
21 lipca, godz. 11.00–13.00,  
am teatr w parku adole

Mole książkowe z bajkowej biblioteki pracują w po-
cie czoła, by zadbać o cenny księgozbiór. Zobacz-
cie, co się stanie, kiedy zaginie ich najcenniejsza 
książka! Zapraszamy na spektakl pełen humoru 
i poezji dla dzieci. Po spektaklu animacje!

Recital fortepianowy  
Beaty Bilińskiej  
– iano- ę nia estiwal 2021
25 lipca, godz. 17.00,  
am teatr w parku adole

W programie: udwig an eetho en, Fryderyk 
Chopin, olesław Woytowicz, Grażyna acewicz. 
Koncert w ramach udżetu bywatelskiego Mia-
sta Katowice.

ekcja śpiewu  
z rzegorzem łonką 
i Michałem Nitem
25 lipca, godz. 1 .30,  
am teatr w parku adole

Projekt realizowany w ramach nicjatywy okalnej 
Miasta Katowice „ ddychanie przez śpiewanie. 

gólnie dostępne lekcje śpiewu przy tężni solan-
kowej dla mieszkańców Katowic”.

Operetkowy wieczór 
w parku Zadole 
31 lipca, godz. 17.00,  
am teatr w parku adole 

Więcej informacji już wkrótce na  
www.mdkligota.pl i na plakatach.

Historia dzielnicy
środy, godz. 19.00

Seria artykułów o dziejach igoty – źródło nie-
zliczonych historycznych ciekawostek i wiedzy 
o dzielnicy. Kolejne odcinki znajdziecie na facebo-
ok.com mdkligota i na naszej stronie internetowej 
www.mdkligota.pl w sekcji „Historia dzielnicy”.

Podczas wszystkich lipcowych wydarzeń 
obowiązują aktualne obostrzenia epidemiczne.
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MDK „Południe”
ul. Boya- eleńskiego 83

tel. 32 20  47 72
e-mail: mdk@mdkpoludnie.com

www.mdkpoludnie.com

AKCJA „LATO W MIEŚCIE 2021”

Zapraszamy do naszych domów kultury w Kostuch-
nie, Piotrowicach, Murckach i Podlesiu na warszta-
ty, seanse filmowe i zajęcia sportowe. 
Przypominamy, że w związku z ograniczeniami 
epidemicznym na wszystkie wydarzenia obowią-
zują zapisy i limit uczestników.

MDK „Południe” w Kostuchnie 
ul. eleńskiego 83, tel. 32 209 47 72

Kino z promyczkiem 
poniedziałki, wtorki, środy, godz. 10.00
Projekcje klasyki i najnowszych hitów filmowych 
dla najmłodszych.

Kolorowe kredki
poniedziałki, wtorki, środy, godz. 12.00
Warsztaty rysowania.

ktywne dziecko,  
aktywna mama
czwartki, godz. 10.00
Zajęcia fitness dla mam z dziećmi pod okiem do-
świadczonego trenera personalnego.

MDK „Południe” w Piotrowicach 
ul. Jankego 136, tel. 32 205 92 81

Warsztaty szycia na maszynie
poniedziałki, godz. 10.00

lenerowe zajęcia przyrodnicze
poniedziałki, godz. 12.00
„Cudze chwalicie, swego nie znacie” – plenerowe 
zajęcia przyrodnicze w ezerwacie chojec i oli-
nie Ślepiotki. Wśród zaproszonych gości będą: in-
żynier nadzoru adleśnictwa Katowice: olesław 

obrzyk, przyrodnik doktor Jerzy Parusel  oraz 
zastępca dyrektora ogrodu botanicznego w Miko-
łowie doktor eszek rząski.

pcykling – warsztaty
wtorki, godz. 10.00
Zajęcia twórcze, podczas których uczestnicy ze-
tkną się z filozofią Z  W S , tworząc artefakty 
z wykorzystaniem materiałów wtórnych, nadając 
im „drugie życie”.

ry i animacje w plenerze
wtorki, 12.00

urnieje gier planszowych
czwartki, godz. 12.00

ywalizacja, a przede wszystkim dużo wspaniałej za-
bawy z grami z naszej wypożyczalni. ędą nagrody!

MDK „Południe” w Murckach 
ul. Kołodzieja 42, tel. 32 353 68 16

Murckowskie rajzowanie
wtorki, godz. 10.00

dkrywamy leśny rezerwat w Murckach.

ytmika dla Dorki i Karlika
wtorki, godz. 17.00
Zajęcia sportowo-taneczne dla najmłodszych.

Mała rzeźba
środy, godz. 10.00
Warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci.

itness, mama i ja
środy, godz. 11.00
Zajęcia fitness dla mam z dziećmi prowadzone 
przez trenera personalnego.

etnie pikniki murckowskie
czwartki, godz. 10.00
W murckowskim parku będziemy tańczyć, śpiewać 
i uczestniczyć w warsztatach artystycznych.

MDK „Południe” w Podlesiu 
ul. Sołtysia 25, tel. 32 201 50 10

ko-kolorowo
poniedziałki, wtorki, godz. 10.00
Warsztaty kreatywne, na których towarzyszy nam 
hasło „ ie wyrzucaj – wykorzystaj”.

ko-sportowo
czwartki, godz. 10.00
Zajęcia sportowe w plenerze.

MDK „Koszutka”
ul. ra yńskiego 47  ul. Krzy owa 1

tel. 32 258  77, 32 258 2 00
e-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl

liadab@mdkkoszutka.pl
www.mdkkoszutka.pl

acebook @mdkkoszutka
nstagram mdkkoszutka

LIPIECNAZDJ CIACH
Zapraszamy na kolejny miesiąc naszej fotograficznej 
zabawy. Czekamy na Wasze zdjęcia prezentujące do-
wolną lipcową tematykę. Pokażcie nam swój lipiec 
na Facebooku i nstagramie, oznaczając tagiem li-
piecnazdjęciach. Stwórzmy wspólną piękną galerię.

AKCJA „LATO W MIEŚCIE 2021”

Kartka z kalendarza  
– lato niezwykłych dni
poniedziałki, środy i pi tki od 5 do 30 lipca,  
godz. 10.00–13.00

asz wakacyjny kalendarz jest pełny niezwykłych dni. 
Wraz z uczestnikami akcji „ ato w mieście” poznamy 
te mniej i bardziej znane święta oraz dni okoliczno-
ściowe przypadające na ten okres. zień Pizzy, zień 
Czekolady, zień motikona – to tylko niektóre z nich. 

asze wspólne świętowanie to czas twórczych i kre-
atywnych warsztatów oraz zabaw, gier i konkursów 
skierowanych do dzieci w wieku od 6 do 12 lat.  
Szczegóły akcji, regulamin i karty zgłoszeń dostępne 
są na naszej stronie internetowej oraz w sekretaria-
cie M K. Zapisy na akcję przyjmuje sekretariat od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00–20.00.

Dni Osiedla Witosa
23–24 lipca
W TEGOROCZNYM PROGRAMIE:
23 lipca, godz. 17.30 dmuchańce i zabawy dla dzieci
23 lipca, godz. 21.00 kino plenerowe
24 lipca, godz. 17.00–21.00 Festyn Rodzinny – 
koncerty zespołów Góralska Hora i uantum, dmu-
chańce i animacje dla dzieci, strefa gastro
Wydarzenie realizowane w ramach projekt om 
Kultury na Witosa K! ol. 3 (2020) finansowa-
nego z budżetu obywatelskiego.

Dzień Dzieci
25 lipca, godz. 15.00–19.00
W programie: animacje dla dzieci, strefa dmuchań-
ców, gry i zabawy, fotobudka, szczudlarze, duże 
bańki mydlane, strefa gastro.
Wydarzenie realizowane w ramach projekt om Kultury 
na Witosa K! ol. 3 (2020) finansowanego z .

Miejski Dom Kultury „Koszutka” Filia „Dąb” 
ul. Krzyżowa 1, 40-111 Katowice

AKCJA  
„LATO W MIEŚCIE 2021”

poniedziałki, środy i pi tki od 5 do 
30 lipca, godz. 10.00–14.00
Skrzat Zaszybek po raz kolejny zaprasza do 
wspólnej przygody – tym razem będziemy pa-
trzeć na świat przez Kreatywny Kalejdoskop.  co 
w nim zobaczymy? Wielowymiarowe hafty, ogro-
dy zamknięte w szkle i bibułkową krainę światła 
i koloru! Wyruszymy również poznać prawdziwych 
bohaterów, sami stworzymy sobie peleryny, zielni-
ki i koszulki tie dye. Uciekniemy z escape roomu 
i stworzymy nasz własny.  to jeszcze nie wszyst-
ko  Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
Szczegóły akcji, regulamin i karty zgłoszeń dostępne 
są na naszej stronie internetowej oraz w sekretaria-
cie filii Dąb. Zapisy na akcję przyjmuje sekretariat od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00–20.00.

Obchody Dni 
Wełnowca-Józe owca
3 lipca, godz. 15.00, Ośrodek Spor-
towy Kole arz, ul. lfreda 1
W programie: konkursy, animacje i strefa atrakcji 
dla dzieci  koncert zespołu Carrantuohill, program 
kabaretowy – Kabaret Masztalscy
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona. Wydarze-
nie w ramach BO oraz Inicjatywy Lokalnej

Bud et Obywatelski 
„Dębowa scena 2021”
25 lipca, godz. 11.00 
Spektakl teatralny dla rodzin z dziećmi pt. „Miś 

ymoteusz M C M C ” w wykonaniu U 
„ C ” z abki
Obowiązują bezpłatne wejściówki, liczba miejsc 
ograniczona. Wydarzenie w ramach BO.

MDK „Szopienice-Giszowiec”
ul. gen. J. allera 28   

tel. 32 256 84 53
e-mail: sekretariat@mdk.katowice.pl

www.mdk.katowice.pl

„ asją wypalane”  
– wystawa ceramiki u ytkowej 
i artystycznej uczestniczek 
zajęć ceramiki dla dorosłych 
MDK „ zopienice- iszowiec”
1–31 lipca, aleria ntrakt
Wstęp wolny

„Jarmark kwiatów” – kwiatowy 
wymienialnik na tarasie MDK
codziennie, godz. 10.00–14.00
Czy znudziła ci się twoja roślinka lub sadzonka? 

ie musisz jej wyrzucać i kupować nowej, tylko 

zanieś ją do Miejskiego omu Kultury „Szopie-
nice-Giszowiec” na ul. Hallera 28. Pracownicy 
M K-u dokonają z tobą wymiany – ty oddasz im 
swoją roślinkę, a oni w zamian podarują ci jedną 
ze swoich sadzonek z wymienialnika. Skorzystaj 
z okazji i dokonaj wymiany!

AKCJA  
„LATO W MIEŚCIE”

„ rtystyczne wakacje”  
dla dzieci w wieku  
od 7 do 12 lat
5–30 lipca, godz. 10.00–14.00

5 lipca – zajęcia organizacyjne 
7, 19, 26 lipca – warsztaty malarskie z liderem 
Grupy Janowskiej, zajęcia ruchowe 
9, 23 lipca – wyjście do kina 
12, 21 lipca – Mały Ceramik – zajęcia ceramiczne 
14, 28 lipca – gry i zabawy świetlicowe 
16, 30 lipca – wyjście do teatru 
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy. Ilość miejsc ogra-
niczona

Miejski Dom Kultury  
„Szopienice-Giszowiec”, Filia nr 1 

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

AKCJA „LATO W MIEŚCIE” 

„Baw się razem z nami”  
– dla dzieci w wieku  
od 7 do12 lat 
5–30 lipca, godz. 10.00–14.00

W PROGRAMIE:
5 lipca – „Poznajmy się” – integracyjne gry i za-
bawy ruchowe
7 lipca – wyjście na plac zabaw do „Parku Olimpij-
czyków” – gry, zabawy, konkursy sportowe
9 lipca – wycieczka do Galerii Szyb Wilson – spo-
tkanie ze sztuką nieprofesjonalną świata
12 lipca – wyjazd do kina na bajkę według aktual-
nego repertuaru katowickich kin
14 lipca – warsztaty artystyczne w Muzeum Historii 
Katowic – „Fantastyczne zwierzęta Teofila Ociepki”
16 lipca – Mini-„Mam talent” – prezentujemy swoje 
umiejętności
19 lipca – wycieczka przyrodnicza nad wodę (akwen 
„Bagier”), gry i zabawy na wolnym powietrzu
21 lipca – w artystycznym kąciku: warsztaty pla-
styczne, rysunek, malarstwo, kolaż
23 lipca – wycieczka do stadniny koni na Padoku, 
zabawy na placu zabaw Bolina
26 lipca – turniej gry w piłkarzyki
28 lipca – wycieczka na plac zabaw – gry i konkursy
30 lipca – bal przebierańców na zakończenie akcji 
„Lato” – wybór królowej i króla balu
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy. Ilość miejsc ogra-
niczona

Warsztaty orystyczne  
– kompozycja na kryzie 
20 lipca, godz. 16.30
Prowadzi Maria Kabelis.
Koszt: 40 zł
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Miejski Dom Kultury 
„Szopienice-Giszowiec”, Filia nr 2, 

ul. Plac pod Lipami 1, 3-3a 10 
tel./fax 32 206 46 42

„Lustra” – wystawa obrazów 
Joanny Róg Ociepki
1–31 lipca

Wielokulturowa Warsztatownia 
dla Seniorów
3 lipca, godz. 11.00 

kazja do międzynarodowej integracji dla senio-
rów! Malowanie i wypalanie w drewnie z pochodzą-
cą z US  Jenn Kleisinger  na warsztatach będzie 
tłumacz zapewniający swobodę komunikacji.

Wstęp wolny, obowiązują zapisy. Wydarzenie reali-
zowane ze środków budżetowych Miasta Katowice

Koncert Dźwięków Natury 
w wykonaniu Innego Czasu
4 lipca, godz. 18.00 
W relaksacyjną muzyczną podróż zabiorą was misy te-
rapeutyczne P. Hessa, misy kryształowe, gong wietrzny 
i tam-tam, dzwonki zaphir i koshi, bęben oceaniczny 
i szamański, kamertony, tank drum, kalimby i monoku-
ranty oraz wiele innych.

Bezpłatne wejściówki do odebrania na portierni 
MDK, ilość miejsc ograniczona. Wydarzenie reali-
zowane w ramach Inicjatywy Lokalnej.

AKCJA „LATO W MIEŚCIE” 
– DLA DZIECI W WIEKU OD 7 DO 12 LAT

5–30 lipca, godz. 10.00–14.00
5, 19 lipca – recyklingowe gry i zabawy w parku 
Giszowieckim
7, 21 lipca – „Wzory i kolory” – warsztaty dizajnu dla dzieci
9, 23 lipca – „Bubble-trubble” – warsztaty tworzenia 
baniek mydlanych
12, 26 lipca – „Skarby z przeszłości” – warsztaty ar-
cheologiczne
14, 28 lipca – „Do dzieła!” - warsztaty street-art i graffi ti
16, 30 lipca – „Podróże małe i duże” – spacer edukacyj-
ny, seans fi lmowy (MDK/kino)
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy. Ilość miejsc ograniczona

WIELOKULTUROWA WARSZTATOWNIA 
DLA SENIORÓW

8 lipca, godz. 10.00 – warsztaty malarskie dla se-
niorów z mieszkającą w Katowicach, a pochodzącą 
z Indii malarką Varshą Rajput; na warsztatach bę-
dzie tłumacz zapewniający swobodę komunikacji; 
17 lipca, godz. 10.00 – ekspresyjne warsztaty ma-
larskie (możliwy plener) dla seniorów z pochodzącą 
z Ukrainy Swetłaną Łuczycką. 

18 lipca, godz. 16.00 – Śladowisko podróżnicze 
połączone z degustacją potraw oraz panelem dys-
kusyjnym dla chętnych.
Wstęp wolny, obowiązują zapisy. 

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

ul. Marcinkowskiego 13
tel. 32 203 05 17, 32 255 32 44

e-mail: sekretariatmdk@
mdkbogucice-zawodzie.pl

Wszystkie organizowane wydarzenia odbędą się 
w formie stacjonarnej lub online w zależności 

od aktualnie obowiązujących obostrzeń. 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 
wydarzeń. Szczegółowe informacje są dostępne 

telefonicznie pod numerami: Bogucice – 
32 203 05 17 w.2, Zawodzie – 32 255 32 44

DZIAŁ „BOGUCICE”, ul. Markiefki 44A:

Murem za Niepodległą
Wracamy ze wspólnym malowaniem niepodległościo-
wego muralu w ogucicach w ramach przygotowania 
widowiska – odsłonięcia na  urodziny M K.
Obowiązują zapisy telefoniczne: tel. 32 203 05 17 w. 2

Międzypokoleniowe 
warsztaty artystyczne 
dla seniorów i juniorów
19–23 lipca, godz. 10.00
Zajęcia współorganizowane ze Stowarzyszeniem 
P K. bowiązują zapisy

Warsztaty artystyczne 
dla seniorów
19–23 lipca, godz. 14.00
Zajęcia współorganizowane ze Stowarzyszeniem 
P K. bowiązują zapisy

„Wsłuchaj się w kulturę”
4, 18 lipca, godz. 10.00
Zapraszamy na niedzielny cykl audycji o kulturze. 
Sylwia i Paulina dyskutują o kulturze, wydarzeniach 
w M K i mieście, zapraszają gości. Materiał dostęp-
ny w serwisie ou ube, Spotify i na Facebooku.

Krąg Bogiń Miejskich
10 lipca, godz. 14.00
Spotkanie z cyklu realizowanego w ramach nicja-
tywy okalnej, połączone z wernisażem fotografi i 
wykonanych w ramach K  w 2020 r.
Zapisy telefoniczne

Miejski Ogród Kultury. 
Wymiana roślin
15 lipca, godz. 16.30
Chcesz się podzielić kwiatami z innymi miesz-
kańcami, a może chcesz znaleźć jakiś dla siebie? 
Przyjdź na naszą wymianę kwiatową.

Nasze podwórko
od 26 lipca do 8 sierpnia, godz. 9.00
Projekt realizowany w partnerstwie ze Śląskim e-
atrem alki i ktora „ teneum” .
Obowiązują zapisy

BOGUCICE – MOJE MIEJSCE NA ZIEMI 
– ETAP II WSPÓŁFINANSOWANE 

ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH EFS:

Rodzinne Warsztaty Plastyczne
13, 20, 24 lipca, godz. 17.00
Liczba miejsc ograniczona, zapisy telefoniczne.

Akademia Kreatywnego Seniora
15 lipca, godz. 17.00
Warsztaty rękodzielnicze dla seniorów
Liczba miejsc ograniczona, zapisy telefoniczne

Integracyjne Warsztaty 
Kulinarne
21 lipca, godz. 17.00
Liczba miejsc ograniczona, zapisy telefoniczne

DZIAŁ „ZAWODZIE”, 
ul. Marcinkowskiego 13A

Kiedy Oma była bajtlem 
– Zawodziańscy 
świadkowie historii
Projekt kierowany do seniorów i dzieci w wieku 
szkolnym.
Obowiązują zapisy telefoniczne: 32 255 32 44

Akcja „Lato”
poniedziałki, środy i pi tki od 5 do 
23 lipca, godz. 10.00–14.00
Warsztaty artystyczne, dla dzieci szkolnych
Obowiązują zapisy

Ekologiczne warsztaty z cyklu 
„Zaczarowany ogród”
6, 13, 20, 27 lipca, godz. 17.30

ematy: „ kodoniczki”, „ ośliny i zapylacze”, 
„ omby nasienne” oraz „Przydomowe łąki”.
Obowiązują zapisy telefoniczne

Zakręć się pozytywnie 
na sztukę
5 lipca, godz. 17.00
Pilotażowe spotkanie – międzypokoleniowe 
warsztaty artystyczne współorganizowane ze Sto-
warzyszeniem P K.
Obowiązują zapisy

Nasi skrzydlaci sąsiedzi 
– czyli ptaki w mieście
14 lipca, godz. 13.00
Spotkanie z ornitologiem.

Wydarzenia realizowane w ramach projektu: 
Centrum Społecznościowe 

w Śródmieściu i Zawodziu współfi nansowane 
ze środków UE w ramach EFS:

Śląskie na wakacje – wycieczki 
po naszym regionie 
6, 13, 20 lipca, godz. 9.00
Wyjazd do kopalni „Guido” w Zabrzu, do parku 
w grodzieńcu oraz do parku rozrywki Zatorland 
w Zatorze.
Obowiązują zapisy

W zdrowym ciele zdrowy duch
22, lipca, godz. 10.00
Cykl spotkań dotyczący zdrowego trybu życia.
Liczba miejsc ograniczona, zapisy telefoniczne.

Cykl koncertów 
w ogrodzie MDK
25 lipca, godz. 19.00
Koncert czeskiego zespołu eepee.
Obowiązują zapisy

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

WYSTAWY
Wystawy stałe: „Z dziejów Katowic”, „W kamieni-
cy mieszczańskiej. Codzienność i odświętność”, 
„W kamienicy mieszczańskiej. U sąsiadów na po-
kojach i w kuchni”
Wystawa czasowa: „W setną rocznicę wybuchu 
III powstania śląskiego” – czynna do 31 lipca. 
WYDARZENIA
„Obrazki z wystawy i... z magazynów” N. Kruszy-
na „Hans Bellmer, czyli młodość w Katowicach”, 
2 lipca, godz. 19.00
Wydarzenie cykliczne wyłącznie ONLINE, 
na stronie FB MHK oraz na mhk.katowice.pl 
i na kanale YouTube MHK

DZIAŁ ETNOLOGII MIASTA
ul. Rymarska 4, tel. 32 353 95 59

WYSTAWY
Wystawy stałe: „Mistrzowie Grupy Janowskiej”, 
„U nos w doma na Nikiszu. We wnętrzu nikiszo-
wieckiego mieszkania”, „Woda i mydło najlepsze 
bielidło. W pralni i maglu na Nikiszowcu”
Wystawa czasowa: „W żeńskości kryje się moc Boga 
– malarstwo Erwina Sówki” – czynna do 15 lipca

WYDARZENIA

Jarmark na Nikiszu
 ramac  wydarzenia na Nikiszowcu 

wystawy stałe i czasowe dost pne do 
zwiedzania , 25 lipca, godz.12.00–18.00

DZIAŁ TEATRALNO-FILMOWY ul. Kopernika 11 
tel. 32 745 17 28, 514 499 614

WYSTAWY
Wystawa stała: „Muzeum Barbary i Stanisława 
Ptaków”
Wystawa czasowa: „Rysowanie teatru – Ewa Sta-
rowieyska” – czynna do 31 lipca
Prezentacja wybranych projektów ze zbiorów Dzia-
łu Teatralno-Filmowego. Wystawa kilku projektów, 
które będą zmieniane co miesiąc – w sierpniu za-
prezentowane będą prace Konrada Swinarskiego, 
we wrześniu – Barbary Ptak.
Wystawa czasowa: „Perspektywa dźwięku: Skupie-
nie” – czynna do 31 lipca
Ekspozycja prac Aleksandry Kasztalskiej. Spojrze-
nie na tematykę dźwięku z różnych perspektyw. 
Część pierwsza „Skupienie”. W kolejnych miesią-
cach artystka zaprezentuje temat w innej odsłonie, 
posługując się fotografi ą, instalacją i muzyką.

WYDARZENIA
W ramach zwiedzania wystawy stałej „Muzeum 

arbary i Stanisława Ptaków” w każdą środę od 
11.00 do 15.00 można u nas obejrzeć fi lmy: „Wie-
lobarwna arbara Ptak – benefi s”, „Kronika rodzin-
na i towarzyska – z wizytą u arbary i Stanisława 
Ptaków” oraz „ skarowe kostiumy arbary Ptak”.
Chciałbyś obejrzeć ciekawy fi lm, a obawiasz się 

Chcesz 
wiedzieć więcej?

facebook.com/Katowice.eu

twitter.com/BiuroPrasoweKce

instagram.com/miasto_katowice 

youtube.com/KatowiceTube
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ZAJ CIA ODBYWAJ  SI   
OD PONIEDZIAŁKU DO PI TKU

Hala Sportowa
ul. Józefowska 40

Siatkówka  
– grupy zorganizowane
1–30 lipca, godz. 9.00–15.00 
2–13 sierpnia, godz. 9.00–15.00

Zapasy ZUKS GKS KATOWICE
16–20 sierpnia, godz. 12.00–14.00 
23–27sierpnia, godz. 12.00–14.00

Ośrodek Sportowy  
„Słowian”
ul. 1 Maja 99

iłka no na, koszykówka,  
siatkówka  
(boisko wielofunkcyjne)
 1 lipca–31 sierpnia, godz. 10.00–15.00

iłka no na  
– gr. zorganizowane  
(boisko sztuczna trawa)
1 lipca–31 sierpnia, godz. 10.00–15.00

Tenis ziemny
1 lipca–31 sierpnia, godz. 10.00–15.00

enis stołowy
 1 lipca–31 sierpnia, godz. 10.00–15.00

Skatepark
 1 lipca–31 sierpnia, godz. 8.00–21.00

Boisko piłkarskie  
„Rapid”

ul. tęślickiego 6

iłka no na  
(boisko treningowe)
 1 lipca–31 sierpnia, godz. 10.00–12.00 

ORW 
 „Zadole”

ul. Wczasowa 8

enis stołowy, tenis ziemny
 1 lipca–31 sierpnia, godz. 9.00–15.00

Skatepark
 1 lipca–31 sierpnia, godz. 8.00–21.00

Ścianka do tenisa
 1 lipca–31 sierpnia, godz. 8.00–15.00

Ośrodek Sportowy 
 „Podlesianka”

ul. ołtysia 25

iłka no na
 1 lipca–31 sierpnia, godz. 10.00–15.00

enis stołowy
 1 lipca–31 sierpnia, godz. 10.00–14.00

Ośrodek Sportowy  
„Gliwicka”

ul. liwicka 214

iłka no na  
(boisko sztuczna trawa)
 1 lipca–31 sierpnia, godz. 8.00–14.00

Koszykówka, siatkówka 
(boisko wielofunkcyjne)
 1 lipca–31 sierpnia, godz. 8.00–14.00

Ośrodek Sportowy  
„Szopienice”

ul. 11 istopada 16

iłka no na boisko treningowe
 1 lipca–31 sierpnia, godz. 9.00–12.00

Tenis ziemny
 1 lipca–31 sierpnia, godz. 9.00–15.00

Ośrodek Sportowy  
„Kolejarz”

l. l reda 1

Hala

iłka no na boisko treningowe
1 lipca–31 sierpnia, godz. 8.00–13.00

Siatkówka – grupy zorganizowane
1–14 lipca, godz. 9.00–15.00

19 lipca–6 sierpnia, godz. 9.00–15.00

UKS Carramba  
– gimnastyka artystyczna
 9–24 sierpnia, godz. 9.00–15.00

Ośrodek Sportowy  
„Hetman”

ul. iwka 6

Koszykówka, siatkówka 
(boisko wielofunkcyjne)
 1 lipca–31 sierpnia, godz. 9.00–15.00

iłka no na
 1 lipca–31 sierpnia, godz. 9.00–15.00

Tenis ziemny
 1 lipca–31 sierpnia, godz. 11.00–13.00

Boisko Sportowe
ul. Boya- eleńskiego  

iłka no na
 1 lipca–31 sierpnia, godz. 8.00–13.00

UWAGA!  
Harmonogram zajęć może ulec zmianie.

Zajęcia przeznaczone są dla osób posiadających 
ważną legitymację szkolną (tenis ziemny 

i stołowy dotyczy obydwojga w parze).

Wstęp na obiekty według cennika.

Zajęcia nie są prowadzone przez 
trenera (z wyjątkiem zajęć z gimnastyki 

artystycznej oraz zapasów).

jeszcze wyjścia do kina? Przyjdź do nas! W kame-
ralnym gronie (do 6 osób) w cenie biletu na zwie-
dzanie wystawy 3 filmy, które warto zobaczyć, 
w dniach 7, 14, 21, 28 lipca.
„Co widać w kulturze” – rozmowa na zakończenie 
cyklu. FILM. Wydarzenie wyłącznie online, na stro-
nie Facebook Kopernika 11 oraz na mhk.katowice.
pl i na kanale YouTube MHK, 29 lipca, godz. 18.00
Kolejna z rozmów pandemicznych nagrana w pu-
stym salonie Działu Teatralno- Filmowego. 
Okno na muzykę. Koncert jazzowy, 22 lipca, godz. 
18.00

AKCJA „LATO W MIEŚCIE 2021”

„ antastyczne zwierzęta 
eo la Ociepki i jak je znaleźć” 

 6–9, 13–16 lipca, godz. 10.00, Dział Etno-
logii Miasta, ul. Rymarska 4 w Nikiszowcu
Warsztaty to doskonała okazja do spotkania 
z twórczością tego nieprofesjonalnego artysty 
z Grupy Janowskiej. 
Warsztaty bezpłatne, grupy do 12 osób, tel. 32 353 
95 59 wew. 5

„ ato z Kilarem”
lipiec, sierpień, siedziba główna Muzeum 
Historii Katowic (ul. ks. J. Szafranka 9)

Warsztaty międzypokoleniowe
12–16 lipca oraz 19–23 lipca, 8.30–14.00, 
Muzeum Historii Katowic,  
ul. ks. J. Szafranka 9
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty 
międzypokoleniowe „Z Katowic do wielkiego świa-
ta”. W czasie zajęć zostaną zrealizowane następu-
jące tematy: „Kim był Wojciech?”, „Katowice. Mu-
zyczne kolory miasta”, „Muzyka Pana Kilara”, „Film 
i muzyka” oraz „Zainspirowani Kilarem”. 
Z powodu ograniczeń związanych z zagrożeniem 
epidemiologicznym w warsztatach może wziąć 
udział 12 osób – 10 dzieci i 2 seniorów.
Zajęcia są bezpłatne, uczestnikom zapewniamy 
wyżywienie – śniadanie i obiad. Zapisy e-mailowe: 
a.szepiszczak mhk.katowice.pl lub telefoniczne: 
32 256 18 10 wew. 111, 104

CYKL PRELEKCJI 

Stacjonarnie w Muzeum Historii Katowic, ul. ks. J. 
Szafranka 9 oraz w formie transmisji na muzeal-
nym Facebooku:
15 lipca, godz. 16.00 – „Czas start: Lwów”, prowa-
dzenie: Antoni Wilgusiewicz
22 lipca, godz. 16.00 – „Wojciech Kilar. Między 
awangardą a Hollywood” – prelekcja połączona 
z pokazem filmu, prowadzenie: Violetta Rotter-
-Kozera
29 lipca, godz. 16.00 – „Czas stop: Katowice”, pro-
wadzenie: Angelika Szepiszczak
Chęć udziału w wydarzeniu prosimy potwierdzić 
telefonicznie pod numerem 32 256 18 10 wew. 
104, 117 lub e-mailowo: promocja@mhk.kato-
wice.pl. 

Wystawa  
„Z Katowic do wielkiego świata”
5 sierpnia–20 września, Muzeum Hi-
storii Katowic, ul. ks. J. Szafranka 9
Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego zwie-
dzania edukacyjnej wystawy planszowej „Z Ka-
towic do wielkiego świata” skierowanej do dzie-
ci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku 
szkolnym. 

ZAJ CIA DLA DZIECI  
– CYKL TEATRALNY

5 –8 lipca, godz. 10.00–11.30,  
godz. 12.00–13.30, Oddział Teatralno-Fil-
mowy, ul. Kopernika 11, tel. 32 750 47 02

„Maskarada”
Podczas zajęć dzieci otrzymują szablony masek, 
które zmieniają i dekorują. 

„ zalony Kapelusznik”
Uczestnicy stworzą nakrycia głowy według wła-
snego pomysłu. 

„Mały kostiumogra ”
Warsztaty zabierają dzieci w barwny świat kostiu-
mów teatralnych i filmowych. 

Muzeum Śląskie
ul. T. Dobrowolskiego 1

tel. 32 77  3 00
muzeumslaskie.pl

Koncert pt. „Negro spirituals  
and inspirations”
4 lipca, godz. 17.00 i 19.00

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”.

Wstęp: 10 zł

Warsztaty dla rodzin  
z dziećmi 
„Wycieczka na aturn”
7 lipca, godz. 12.00

Wstęp: 9 zł

Plenerowe warsztaty  
malarskie dla dzieci
17 lipca, godz. 11.00

Wstęp: 20 zł

Plenerowe warsztaty  
malarskie dla dorosłych
17 lipca, godz. 16.00

Wstęp: 20 zł

Warsztaty dla rodzin z dzieć-
mi „ ieczątki z wakacji”
21 lipca, godz. 12.00

Wstęp: 9 zł

Warsztaty dla rodzin  
z dziećmi „Zielony parapet”
24 lipca, godz. 10.00

Wstęp: 9 zł

Warsztaty dla seniorów  
„Jak pokrzywa zosta-
ła eksponatem”
29 lipca, godz. 10.00.

Wstęp: 9 zł. Obowiązują zapisy: tel. 690 455 948

MOSIR – AKCJA „LATO W MIEŚCIE 2021”
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GKS KATOWICE – WIELOSEKCYJNY KLUB

„Awans dla was”
iłkarze K -u Katowice zrealizowali za-

kładany przed rozpoczęciem poprzed-
nich rozgrywek cel i awansowali do or-
tuna 1. igi. Zespół z Katowic wraca więc 
na zaplecze kstraklasy po dwóch latach 
gry na trzecim poziomie rozgrywkowym. 
Z początkiem lipca rozpoczynają się przy-
gotowania do nowych wyzwań. Trwa już 
przebudowa drużyny. Z zespołem poże-
gnali się bramkarz Bartosz Mrozek, po-
mocnik Michał Gałecki oraz napastnik 
Piotr Kurbiel. Na dłużej zostaje dwójka naj-
skuteczniejszych strzelców drużyny, czyli 
Marcin Urynowicz oraz Arkadiusz Woź-
niak. Automatycznie przedłużył się także 
kontrakt trenera Rafała Góraka. Sezon 
2021/22 oficjalnie rozpoczniemy 31 lipca. 

Z kolei piłkarki GieKSy trzeci rok z rzędu 
zakończyły sezon Ekstraligi na 6. miej-
scu w tabeli. W ostatnim meczu sezonu 
2020/21 zremisowały bezbramkowo z AP 
LOTOSEM Gdańsk. Od razu po zakoń-
czeniu rywalizacji podjęte zostały pierw-
sze decyzje kadrowe. Barw GKS-u nie będą 
reprezentowały już bramkarka Jessica Lu-
dwiczak, obrończyni Zofia Buszewska ani 
napastniczka Klaudia Miłek. Nowe kon-
trakty podpisały z kolei Nicola Brzęczek, 
Anita Turkiewicz, Weronika Kłoda oraz 
Klaudia Maciążka. W drużynie pojawiły 
się także dwie nowe twarze – pomocniczka 
Matylda Bujak oraz napastniczka Amelia 
Bińkowska, która w październiku ubiegłego 
roku po raz pierwszy otrzymała powołanie 
do seniorskiej reprezentacji Polski. Podobnie 
jak w przypadku piłkarzy GieKSy, lipiec dla 
podopiecznych trenera Witolda Zająca rów-
nież upłynie na pracy przed powrotem do 
gry w Ekstralidze. 

Coraz więcej, wiadomo także, jaki będzie 
kształt hokejowej drużyny GKS-u Katowice, 
którą w sezonie 2021/22 trenować będzie 

Jacek Płachta. Umowy z klubem przedłużyli 
Patryk Krężołek, Grzegorz Pasiut, Mateusz 
Michalski, Patryk Wajda, Bartosz Fraszko, 
Szymon Mularczyk i Oskar Krawczyk. – 
Bardzo się cieszę, że klub mi zaufał. Nie 
pozostaje nic innego, jak odwdzięczyć się 
za to pracą na lodzie – powiedział w rozmo-
wie z GieKSa TV kapitan drużyny Grzegorz 
Pasiut, który związał się z GKS-em dwulet-
nią umową.

Do zespołu GieKSy na kolejny sezon Pol-
skiej Hokej Ligi dołączyli bramkarz John Mur-
ray, obrońcy Jakub Wanacki i Dawid Musioł 
oraz napastnicy Mateusz Bepierszcz i Patryk 
Wronka. Transfer ostatniego z wymienionych 
hokeistów wzbudził dużo emocji wśród fanów 
hokejowej GieKSy. – Spędziłem dwa udane 
lata w Katowicach i cieszę się, że udało nam się 
dojść do porozumienia. Mam dużo dobrych 
wspomnień z trenerem Płachtą, który wpro-
wadził mnie do reprezentacji Polski, i mam 
nadzieję, że praca z nim wykonana będzie 
owocna – mówił Wronka.

Siatkarska GieKSa kompletuje skład 
na sezon 2021/22 PlusLigi. Klub ogłosił 
transfer belgijskiego przyjmującego Tomasa 
Rousseaux, który występował już w GKS-ie 

Katowice w sezonie 2018/19. – Gdy do-
wiedziałem się o ofercie z GKS-u, decyzja 
była dość łatwa. To właśnie u was czułem 
się najlepiej, nie tylko pod względem spor-
towym. Do tego mogę mówić o ludziach 
tu pracujących i samym mieście w sa-
mych superlatywach – mówił reprezentant 
Belgii w pierwszej rozmowie po podpi-
saniu umowy z klubem. To drugi po Ame-
rykaninie MicahuMa’a zagraniczny siatkarz 
GieKSy w drużynie.

Do składu dowodzonego przez trenera 
Grzegorza Słabego dołączył doświadczony 
środkowy Piotr Hain, który w ostatnim se-
zonie reprezentował barwy Asseco Resovii 
Rzeszów. Przypomnijmy, że umowy z klu-
bem przedłużyło czterech zawodników: ata-
kujący Jakub Jarosz, rozgrywający Jakub 
Nowosielski, przyjmujący Jakub Szymań-
ski i libero Dawid Ogórek. Ponadto ważny 
kontrakt z GKS-em obowiązuje młodego 
środkowego Kamila Drzazgę. 

W najbliższych tygodniach siatkarski 
GKS Katowice będzie ogłaszać nazwiska 
swoich nowych zawodników. Kolejny sezon 
rusza w październiku.  

MI  K J R K, GKS

SZACHY

Młody katowiczanin 
mistrzem Polski 
dzieci do lat sześciu

Katowice od lat są wiodącym ośrodkiem 
polskich szachów. Klub W KO etman 

K  Katowice jest dziesięciokrotnym Dru-
ynowym Mistrzem olski, a jego barw bro-

nią światowej sławy arcymistrzowie, tacy 
jak Jan Krzyszto  Duda, Monika i Bartosz 

oćko czy adosław Wojtaszek, tegorocz-
ny indywidualny mistrz olski. W 2020 do 
elitarnej kstraligi eniorów dołączył kolej-
ny klub z naszego miasta: K  21 odlesie.
UKS 21 to młoda organizacja, sam klub ofi-
cjalnie zarejestrowano w 2008 roku. Jego siłą 
jest jednak nie tylko wyrównana kadra, z ar-
cymistrzem Maciej Klekowskim na czele, ale 
wspaniała młodzież, która w Podlesiu ma do-
skonałe warunki do rozwijania swoich talen-
tów. Do grupy „młodych gniewnych” z UKS-u 
coraz śmielej dołącza urodzony w 2015 roku (!)  
Oskar Ciupek, który w cuglach wygrał Mi-
strzostwa Polski Dzieci do lat 6, jakie roze-
grane zostały w Poroninie w dniach od 6 do 
10 czerwca. Oskar na dystansie dziewięciu 
rund zdobył 8 punktów, wyprzedzając naj-
groźniejszych rywali aż o półtora punktu. 
Warto dodać, że mimo młodego wieku 
Oskar jest już doświadczonym zawodnikiem, 
gdyż w turniejach szachowych startuje od 
kilku lat. Obecnie posiada III kategorię sza-
chową, a jego ranking osiągnął poziom 1600 
punktów. Krótko mówiąc: Oskar Ciupek – to 
nazwisko warto zapamiętać!  KK

IS ZOS W  PO S I ŁO ZI W W SZE IE CE N  SZ E

Młodzi szermierze z SP 17 na podium 
W czerwcu odbyły się w Kobyłce orga-
nizowane przez olski Związek zer-
mierczy Mistrzostwa olski Młodzi-
ków w szermierce na szable, w których 
chłopcy – uczniowie klasy sportowej 

zkoły odstawowej nr 17 im. . Ko-
ściuszki w Katowicach, zawodnicy K  
Kolejarz 24 Katowice zdobyli wicemi-
strzostwo olski.
Drużyna w składzie: Igor Koczwara, Ma-
ciej Walczak, Aleksander Świerz i Borys 
Krawczyk po dobrym występie indywidu-
alnym zostali rozstawieni drużynowo z nu-
merem 3 i w związku z tym w pierwszej 
rundzie zawodów drużynowych mieli 
wolny los i nie musieli walczyć o najlep-
szą szestnastkę turnieju. W kolejnym me-
czu o wejście do ósemki pewnie pokonali 

drużynę z Konina, a następnie w me-
czu o strefę medalową wygrali z drużyną z Pa-
łacu Młodzieży Katowice. W półfinale nasi 
uczniowie spotkali się z zawodnikami AZS 
AWF Warszawa i po zaciętym meczu, wy-
grywając 36 : 30, awansowali do ścisłego 
finału, w którym po emocjonującym me-
czu musieli uznać wyższość zawodni-
ków z klubu sportowego Szabla Ząbki. 

Srebrny medal i tytuł wicemistrzów 
Polski w szabli młodzików jest najlepszym 
osiągnięciem tej grupy na oficjalnych mi-
strzostwach organizowanych przez Polski 
Związek Szermierczy. Uczniowie ci są rów-
nież medalistami mistrzostw Śląska oraz 
zajmowali indywidualnie wysokie miej-
sca w turniejach ogólnopolskich.

Gratulacje dla całej grupy!   R D

rebrny medal i tytuł wicemistrzów olski w szabli młodzików jest najlepszym osiągnięciem tej 
grupy na o cjalnych mistrzostwach. czniowie są równie  medalistami Mistrzostw Śląska oraz 
zajmowali indywidualnie wysokie miejsca w turniejach ogólnopolskich.
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Oskar ma 6 lat. Mimo młodego wieku jest ju  
doświadczonym zawodnikiem
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