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Szczepienia w Katowicach 
— ważne informacje
W Katowicach zaszczepiło się 58% mieszkań-
ców, a w Polsce ponad 44 %. Według ekspertów 
to jeszcze wciąż zbyt mało, aby uzyskać odpor-
ność populacyjną i wygasić epidemię. Jak i gdzie 
zaszczepić się w Katowicach? 

Więcej S. 3

Budżet obywatelski  
— startuje głosowanie
W  ósmej  edycji  Budżetu  Obywatelskiego miesz-
kańcy zgłosili 330 wniosków, z czego 80% zostało 
pozytywnie zaopiniowanych. O tym, które zadania 
będą realizowane, zdecydują mieszkańcy w gło-
sowaniu, które odbędzie się od 6 do 19 września.

Więcej S. 4

Dla rowerzystów
Rozpoczęła się budowa dwóch kolejnych waż-
nych dla rowerzystów inwestycji: budowa zjazdu 
pod rondo gen. J. Ziętka oraz połączenia ul. Go-
spodarczej z osiedlem Paderewskiego.

Więcej S. 6

Dni Energii i Europejski 
Tydzień Zrównoważonego 
Transportu 
Takich Dni Energii jeszcze nie było. Do dotych-
czasowego organizatora, Urzędu Miasta, do-
łącza Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. 
Czeka nas bogatszy program i więcej atrakcji.  
25 września warto zajrzeć do MCK oraz na plac 
Sławika i Antalla. Organizatorzy przygotowali 
interesujące warsztaty, konkursy i pokazy.
Katowice włączają się też w organizację Europej-
skiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. 
Podczas  tego  wydarzenia  odbędzie  się  wiele 
ciekawych wydarzeń, prelekcji i spotkań. 

Więcej S. 11

Sukcesy naszych szachistów
W ostatnich latach o naszych szachistach było 
głośno w polskich, jak i zagranicznych mediach. 
Trudno nie wspomnieć o jednym z najbardziej 
spektakularnych wydarzeń 2020 roku w histo-
rii sportu szachowego, nie tylko w Polsce, ale 
i na całym świecie. Szachista Wasko Hetmana 
GKS-u Katowice Jan Krzysztof Duda pokonał 
mistrza świata Magnusa Carlsena.  Do listy suk-
cesów katowickich szachistów można dopisać 
kolejne nazwiska. 

Więcej S. 12-13
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Jeden lider: Krzysztof Zalewski. Do 
tego czołówka polskiej sceny: Brodka, 
Grubson czy Artur Rojek. A w reper-
tuarze przeboje gwiazd, które w ciągu 

50 lat grały w Spodku. Tak będzie wyglądał 
główny koncert Urodzin Miasta „Kocham Ka-
towice” 11 września w Strefie Kultury. 

Katowice świętują tak swoje uro-
dziny już od 2018 roku. Wtedy szefem  
artystycznym koncertu został Orga-
nek i wraz z zaproszonymi gośćmi stworzyli 
niezapomniane widowisko. Następnie pa-
łeczkę przejął Abradab, a potem pandemia 
pokrzyżowała plany na następne urodziny. 

Teraz wszystko musi pójść dobrze, 
bo Krzysztof Zalewski skompletował zna-
komity skład. Jego „orkiestrę”, obok świet-
nych muzyków, stworzą takie sławy, jak 
Monika Brodka, raper Grubson, Artur Ro-
jek czy legenda muzyki rockowej Zbigniew 
Hołdys. Sam zresztą jest teraz chyba najja-
śniej świecącą gwiazdą na polskiej scenie, co 
potwierdził deszcz Fryderyków, jaki spadł 
na niego w sierpniu.

Koncert będzie najważniejszym punk-
tem programu Urodzin Miasta „Kocham 
Katowice”, ale uczcimy nim też inną 
rocznicę – 50 lat Spodka! Dlatego Za-
lewski wraz z przyjaciółmi pracują już 
nad własnymi interpretacjami utworów 
gwiazd, które przez lata gościł Spodek. 
Będzie z czego wybierać, bo przez pół 
wieku grali tam Metallica, Elton John, Joe 
Cocker, Deep Purple, Tina Turner, The 
Cure i wielu, wielu innych. Fani Krzysz-
tofa Zalewskiego też powinni być usatys-
fakcjonowani, bo artysta wykona niejeden 
swój utwór. 

– Jestem przekonany, że to wydarzenie 
zgromadzi w Strefie Kultury kilka pokoleń 
miłośników muzyki z Katowic i całej me-
tropolii i w odpowiedni sposób podkreśli 
nasz status jedynego w Polsce Miasta Mu-
zyki UNESCO – mówi Marcin Krupa, pre-
zydent Miasta Katowice. 

Zanim wszyscy wejdą na scenę, publicz-
ność rozgrzeją dwaj świetni przedstawiciele 
muzyki elektronicznej – Smolik i Kev Fox. 

Strefa Kultury, gdzie stanie urodzi-
nowa scena, będzie otwarta już od godz. 
17.00. W wydarzeniu można uczestniczyć 
bezpośrednio pod sceną w przestrzeni 
UFO (ograniczonej do 2000 osób, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami – 250 
osób bez deklaracji, pozostałe osoby de-
klarujące gotowość okazania dokumentu 
potwierdzającego fakt zaszczepienia. 
Obowiązują bezpłatne wejściówki, któ-
rych pierwsza pula trafi do dystrybu-
cji w Centrum Informacji Turystycznej 
oraz w siedzibie Katowice Miasto Ogrodów 
6 września) i w przestrzeni Kosmos, gdzie 
działać będą punkty gastronomiczne. 

A to nie jedyne atrakcje tegorocznych 
urodzin. Urodzinom Katowic towarzyszyć 
będą też jarmark na rynku, odsłonięcie 
rzeźb w Galerii Artystycznej, Festiwal Or-
ganizacji Pozarządowych i inne wydarzenia. 
Będzie się też można zaszczepić w mobil-
nym punkcie. (JG) 

WIĘCEJ — S. 10 

URODZINY MIASTA „KOCHAM KATOWICE”
Zalewski i orkiestra gwiazd na urodziny Katowic
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MIĘDZYNARODOWY DWORZEC AUTOBUSOWY

Coraz więcej przewoźników  
i podróżnych na Sądowej

– Dworzec jest lepszy niż poprzednie 
miejsce. Jest zadaszenie, więcej sta-
nowisk, ogłaszane jest co, gdzie i jak. 
Poprzednio, jak autobusy podjeżdżały, 
to nie wiadomo było, dokąd jadą, i samo 
miejsce było nieprzyjemne – mówi Kry-
stian Rozwag, mieszkaniec Katowic, któ-
ry korzysta z nowej lokalizacji dworca. 
Z nowym rokiem nowoczesny dworzec au-
tobusowy przy ul. Sądowej przejął funkcję 
komunikacji krajowej i międzynarodowej, 
którą pełnił wcześniej zaniedbany obiekt 
przy ulicy Piotra Skargi. Z nowego węzła 
komunikacyjnego korzysta coraz więcej 
podróżnych. Aktualnie Międzynarodowy 
Dworzec Autobusowy przy ul. Sądowej ob-
sługuje 78 przewoźników. W lipcu łącznie 
odnotowano ponad 8317 odjazdów (tj. ok. 
268 odjazdów/dzień). Oznacza to dwukrot-
nie większy ruch od tego, jaki miał dworzec 
przy ul. Skargi.

Obsługujący dworzec przewoźnicy ofe-
rują przejazdy m.in. do Austrii, Niemiec, 
Holandii, Czech i na Ukrainę. Ich liczba 
systematycznie rośnie, gdyż zarządca no-
wego węzła prowadzi rozmowy z kolej-
nymi przewoźnikami. – Pasażerowie mogą 
podróżować do takich miast, jak: Kraków, 
Wrocław, Szczecin, Busko-Zdrój, Kielce, 
Zamość, Olkusz, Opole, Sanok. Dla spraw-
niejszej obsługi podróżnych pomiędzy CP 
„Sądowa” a dworcem PKP kursują bezpłatne 
połączenia autobusowe – mówi Bogusław 
Lowak, naczelnik Wydziału Transportu 
Urzędu Miasta Katowice.

Pierwsze autobusy odjechały z ul. Są-
dowej jesienią ubiegłego roku. Obiekt po-
zwala obsługiwać nie tylko połączenia 
międzynarodowe, ale także lokalne i re-
gionalne w ramach metropolii. W skład in-
westycji wchodzą: budynek obsługi 
pasażerskiej, zadaszone perony autobu-
sowe i przystanki komunikacji miejskiej, 
parking rowerowy ze stacją rowerów 
miejskich oraz parking samochodowy. Po-
stój samochodowy jest płatny, natomiast 
osoby podwożące lub odbierające pasa-
żerów z dworca mogą korzystać z miejsc 
tzw. kiss and ride, na których można nie-
odpłatnie zatrzymać się do trzech mi-
nut. Na przystankach zainstalowane są 
tablice wyświetlające informacje o kur-
sach autobusów. W budynku znajdują się 
m.in. poczekalnia dla podróżnych, toalety, 
schowki bagażowe, kasy. Obiekt jest dosto-
sowany do potrzeb osób niepełnospraw-
nych i posiada bezpłatne wi-fi. Inwestycja 
kosztowała 66 mln zł, z czego 43 mln zł 

pochodziły z dofinansowania z Fundu-
szu Spójności w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020.

– Budowa centrów przesiadko-
wych oznacza szereg korzyści dla 
mieszkańców i naszych gości. Najważniej-
sze z nich to m.in. możliwość szybkiego 
dojazdu do centrum miasta, oszczędności 
na czasie i paliwie. Węzły przesiadkowe 
mają na celu zachęcenie do częstego ko-
rzystania z komunikacji publicznej. Tym 
samym przyczyniają się do zmniejszenia 
liczby pojazdów na drogach, co wpływa 
na redukcję emisji spalin i hałasu – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Pa-
sażerowie komunikacji publicznej ocze-
kują dziś nie tylko nowoczesnych środków 
transportu, ale także komfortowych 
miejsc, w których będą się przesiadać i cze-
kać na kolejne połączenia. Takie warunki 
zapewniają dziś centra przesiadkowe Są-
dowa, Ligota, Brynów i Zawodzie.   (SR)

Opinie podróżnych

Wiktoria 
Wieczorkowska
 Drugi raz korzystam  
z tego dworca i jestem bar-
dzo zadowolona. Jeżdżę za-

zwyczaj na trasie Katowice-Kraków. Fajnie, 
że są tablice elektroniczne, wyświetlane są 
informacje np. o spóźnieniach... Wszystko 
można odczytać. To jest spore ułatwienie  
– mówi Wiktoria Wieczorkowska.

Krystian Rozwag
 Ja jestem z Katowic, 
ale pierwszy raz stąd 
jadę. Dworzec jest lepszy 
niż poprzednie miejsce. 

Jest zadaszenie, więcej stanowisk, ogła-
szane jest co, gdzie i jak. Poprzednio, 
jak autobusy podjeżdżały, to nie wia-
domo było, dokąd jadą, i samo miejsce 
było nieprzyjemne. Teraz jest darmowa 
komunikacja z dworca głównego i co 
chwila na Sądową jeżdżą autobusy  
– mówi Krystian Rozwag.

Dojazd do dworca
przy ul. Sądowej

Linie autobusowe nr 9, 10, 48, 297, 632, 
911, 940 – kursujące z częstotliwością co 
4–5 min – zapewniają połączenie węzła 
przy ul. Sądowej z dworcem podziemnym 
„Katowice Dworzec”. Zgodnie ze zmienioną 
na wniosek miasta Katowice taryfą 
wszyscy pasażerowie tych linii uprawnieni 
są do przejazdów bezpłatnych na odcinku 
„Katowice Dworzec” – „Katowice Sądowa” 
lub „Katowice Sądowa – Katowice 
Dworzec”. 
Ponadto przez węzeł „Sądowa” przebiegają 
przejazdowo linie autobusowe: 0, 11, 50, 11, 
133, 154, 170, 177, 193, 296, 657, 674.
Przewidziano też włączenie obiektu 
do sieci nowych połączeń o zasięgu 
metropolitalnym, tzw. metrolinii. Od lipca 
w obsługę węzła włączona została linia 
M22, relacji: Bojszowy Międzyrzecze 
Gospoda – Bieruń – Lędziny – Imielin – 
Mysłowice – Katowice Sądowa. W dalszej 
kolejności planowana jest obsługa obiektu 
metroliniami: M11, relacji: Bobrowniki 
Dobieszowice Skrzyżowanie – Wojkowice 
– Piekary Śląskie – Siemianowice Śląskie 
– Katowice Sądowa; M12, relacji: Wyry 
– Łaziska Górne – Mikołów – Katowice 
Sądowa; M13, relacji: Sosnowiec Bobrek 
Inwestycyjna – Mysłowice – Katowice 
Sądowa; M25, relacji: Czeladź – 
Siemianowice Śląskie – Katowice Sądowa.
Węzeł obsługuje również linia AP2 
(przystanek początkowy i końcowy), 
organizowana przez ZTM, zapewniająca 
poprzez „Katowice Dworzec” dojazd do 
Międzynarodowego Portu Lotniczego 
Katowice w Pyrzowicach. Docelowo 
linia ta otrzyma oznaczenie AP. W nowej 
taryfie ZTM obowiązującej od 19 kwietnia 
2021 r., przejazd „liniami lotniskowymi” 
możliwy jest na podstawie wszystkich 
biletów ZTM.  

 78 przewoźników

 8317 odjazdów 

z nowego dworca 

 w lipcu ok. 268 

odjazdów dziennie 
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ZMIANA LOKALIZACJI PUNKTU SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH 
Bądźmy odpowiedzialni  
– dbajmy o bezpieczeństwo 
swoje i innych
Punkt szczepień powszechnych, który działał 
na terenie kortów tenisowych MOSiR przy 
ul. Szopienickiej 70, zmienił lokalizację i od 
16 sierpnia kontynuuje działalność na terenie 
Szpitala Murcki przy ul. Sokołowskiego 2. 

Punkt przy ul. Szopienickiej wystarto-
wał 7 maja. W ciągu 3 miesięcy działalności 
wykonano tam ponad 11 tysięcy szczepień 
(pierwszą i drugą dawką). Użyto szcze-
pionek: mRNA Pfizer, mRNA Moderna, 
wektorowej AstraZeneca, jednodawkowej 
szczepionki Johnson&Johnson. 

Masowy punkt szczepień został zorga-
nizowany przez miasto Katowice wraz ze 
Szpitalem Murcki Spółka z o.o. 

Zgodnie z obowiązującymi wytycz-
nymi od początku lipca każdy pacjent ma 
możliwość przyjęcia drugiej dawki szcze-
pionki w dowolnym punkcie na terenie ca-
łego kraju. 

Dlaczego mamy się szczepić? – Koro-
nawirusy występują od dawna i występują 
wszędzie. Wyizolowano ich dużo, z tego 
siedem to takie, które mogą wywoływać 
choroby u człowieka. No i niestety jed-
nym z nich jest właśnie wirus z Wuhan: 
SARS-CoV-2. W przeszłości mieliśmy do 
czynienia głównie z dwiema epidemiami. 
Były to epidemia SARS – infekcje górnych 
dróg oddechowych, które dotyczyły głów-
nie obszaru Azji Południowo-Wschodniej 
– oraz MERS, ograniczona z kolei do Pół-
wyspu Arabskiego. Niestety wirus, z któ-
rym mamy teraz do czynienia, okazał się 
bardziej „ciekawskim” wirusem i zawę-
drował właściwie do wszystkich zakąt-
ków świata. I właśnie dlatego, że znajduje 
się na całym świecie, wywołując bardzo 
groźną chorobę, trwały poszukiwania i po-
jawiła się długo wyczekiwana szcze-
pionka. Mamy nadzieję, że spełni ona nasze 
oczekiwania i za kilka miesięcy, jak już 
większość z nas podejmie decyzję o zaszcze-
pieniu, wytworzymy odporność i może uda 
się wówczas powrócić do normalnego życia, 
na które tak bardzo czekamy – mówi dr n. 
med. Iwona Paradowska-Stankiewicz, kra-
jowy konsultant w dziedzinie epidemiologii, 
kierownik Pracowni Epidemiologii Chorób 
Zwalczanych Drogą Szczepień w Zakładzie 
Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdro-
wia Publicznego – PZH, zastępca kierow-
nika Zakładu Epidemiologii.

Katowice na drugim miejscu 
w województwie
Ministerstwo Zdrowia 31 sierpnia 2021 r.  
poinformowało, że preparat chroniący 
przed COVID-19 przyjęło 19 237 695 Po-
laków, w tym w pełni zaszczepionych jest 
18 722 803 osób.  

Katowice zajmują drugie miejsce wśród 
gmin województwa śląskiego pod wzglę-
dem liczby zaszczepionych na dzień 31 
sierpnia. W mieście zaszczepiono do 
tej pory 174 126 osób, co stanowi 58% 
mieszkańców. Na pierwszym miejscu w 

województwie plasują się Bobrowniki, w 
których zaszczepiło się 7 308 osób, czyli 
58,1% mieszkańców. Na trzecim miejscu 
jest gmina Psary z liczbą 7 241 zaszczepio-
nych osób, stanowiących 56,9% ludności. W 
następnej kolejności są Wojkowice (56,5%) i 
Sosnowiec (55,9%).

Rejestracja na szczepienia
Przypominamy, że w punkcie szcze-
pień są do wyboru szczepionki wszyst-
kich producentów.

Punkt szczepień jest czynny od ponie-
działku do soboty w godzinach od 8.00 do 
18.00.
 ADRES PUNKTU: ul. Sokołowskiego 2
 KONTAKT: tel. 572 216 500

Przed przyjściem do punktu należy 
zarejestrować się na szczepienie przeciw 
COVID-19.

Jak można się zarejestrować? 
Jest na to kilka sposobów:

 zadzwonić na całodobową i bezpłatną 
infolinię – 989,
 zarejestrować się elektronicznie po-
przez e-Rejestrację dostępną na pacjent.
gov.pl,
 wysłać SMS o treści „SzczepimySie” 
na numer 880 333 333,
 skontaktować się bezpośrednio z punk-
tem szczepień – numer 572 216 500

Podczas rejestracji wybrany zostanie 
dokładny termin szczepienia, a następnie 
osoba zainteresowana otrzyma SMS z po-
twierdzeniem umówienia wizyty. Do reje-
stracji nie są potrzebne żadne dodatkowe 
dane czy dokumenty, wystarczy, że po-
damy swój nr PESEL.

Ze względów bezpieczeństwa i kom-
fortu pacjentów prosimy nie przychodzić 
na szczepienie wcześniej niż przed wy-
znaczoną godziną. Przypominamy o obo-
wiązku zakrywania nosa i ust maseczką 
oraz zachowywaniu dystansu fizycznego.

Szczepienia w domu
Dla osób, które nie są w stanie samo-
dzielnie dotrzeć do punktu szczepień, 
uruchomione zostały wyjazdowe zespoły 
szczepiące, prowadzone przez:

Centrum Medyczne Femina Ka-
puśniak Waleczek SJ, Katowice 40-
703, Kłodnicka 23, tel.: 32  206 40 60; 
883 311 176;

Szpital Murcki , Katowice 40-749, Al-
freda Sokołowskiego 2, tel. 32 258 60 74;

Gyncentrum sp. z o.o., Sosnowiec 41-
208, Wojska Polskiego 8a, tel. 32 506 50 
86.   (RED)

ZAPISZ SIĘ 
DO BIULETYNU 
MIESZKAŃCA
KATOWIC!

Interesuje cię życie miasta? Chcesz wie-
dzieć więcej? Dzięki newsletterowi bę-
dziesz wiedział więcej i nie przegapisz 
ważnych informacji z miasta. W każdy 
piątek otrzymasz od nas porcję najistot-
niejszych i najciekawszych informacji  
– co tydzień na adres e-mailowy bę-
dziesz otrzymywać Biuletyn Informa-
cyjny Mieszkańca Katowic.
Aby się zarejestrować, powinieneś 
wejść na stronę katowice.eu/Strony/
NewsletterZapis.aspx. i potwierdzić 
zapisanie się na newsletter klikając  
w link, który otrzymasz na swoją 
skrzynkę e-mail. 
Jeśli nie otrzymałeś maila z linkiem ak-
tywacyjnym - sprawdź folder spam. 

Piknik rodzinny 31 lipca, w trakcie którego działał mobilny punkt szczepień

Zaszczepić można się

też w trakcie

odbywających się 

w Katowicach wydarzeń, 

np. na urodzinach miasta

czy Dniach Seniora
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WYNIKI WERYFIKACJI MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW DO VIII EDYCJI BO 

Budżet Obywatelski: zgłoś, zagłosuj, korzystaj
W ósmej edycji Budżetu Obywatel-
skiego mieszkańcy zgłosili 330 wnio-
sków, z czego aż 80% zostało pozy-
tywnie zaopiniowanych. O tym, które 
zadania będą realizowane w 2022 roku, 
zdecydują mieszkańcy w głosowaniu 
trwającym od 6 do 19 września.
– W dotychczasowych siedmiu edycjach 
mieszkańcy wybrali aż 873 projekty, z któ-
rych miejskie służby zrealizowały już prawie 
750. Z efektów pomysłowości i społecz-
nego zaangażowania korzystają tysiące 
mieszkańców. Mam nadzieję, że poprzez 
liczny udział w głosowaniu katowiczanie 
ponownie udowodnią, że zależy im na re-
alnym wpływie na swoje społeczności lo-
kalne i najbliższe otoczenie – podkreśla 
prezydent Marcin Krupa.

Spośród 330 zgłoszonych projektów 
pozytywnie zakwalifikowano 263, co daje 
80% projektów pozytywnie zweryfikowa-
nych spośród wszystkich zgłoszonych. Jest 
to rekordowy wynik wniosków pozytyw-
nie zweryfikowanych w stosunku do wszyst-
kich zgłoszonych zadań. Do końca sierpnia 6 
projektów zostało wycofanych przez wnio-
skodawców po weryfikacji merytorycznej. 
Oznacza to, że spośród pomysłów poddanych 
pod głosowanie w VIII edycji BO 228 to za-
dania lokalne, a 29 – ogólnomiejskie.– Tak 
duża liczba pozytywnie zweryfikowanych 
wniosków jest potwierdzeniem wielkiej 
pracy mieszkańców przygotowujących 

projekty. Cieszymy się, że katowiczanie co-
raz częściej kontaktują się z nami przed zło-
żeniem wniosku, zadając pytania dotyczące 
BO, chcąc wyjaśnić swoje wątpliwości. Z re-
guły znacząco zwiększa to szansę na pozy-
tywne rozpatrzenie wniosku – mówi Justyna 
Buchalik, naczelnik Wydziału Komunikacji 
Społecznej. 

Projektami najchętniej zgłasza-
nymi przez mieszkańców były te nie-
inwestycyjne, np.  dające możliwość 
poszerzenia oferty w bibliotekach czy reali-
zacji warsztatów i wydarzeń kulturalnych. 

Nie zabrakło również tych dotyczących mo-
dernizacji i powstania nowej infrastruktury 
– drogowej (remonty dróg oraz powstanie 
nowych miejsc parkingowych), sportowej 
(m.in. powstanie ścianki tenisowej w Doli-
nie Trzech Stawów, wielofunkcyjnego bo-
iska na Burowcu czy ławek fitness w parku 
Murckowskim) czy rowerowej. Poza włą-
czeniem nowych stacji do systemu wypo-
życzania rowerów miejskich w puli zadań 
znalazły się też propozycje dotyczące wy-
miany nawierzchni ścieżek rowerowych, 
wyznaczenia pasów oraz kontraruchu 

rowerowego, a także modernizacji skrzy-
żowań. Projekty takie zgłoszono m.in. dla 
dzielnic Śródmieście, Ligota-Panewniki, 
Brynów część Wschodnia-Osiedle Zgrzeb-
nioka czy Giszowiec.

Mieszkańcy zaproponowali też utwo-
rzenie placów zabaw (Śródmieście, Załęska 
Hałda-Brynów część Zachodnia, Koszutka), 
ale również bardziej niecodziennych miejsc 
rozrywki, takich jak strefa zabaw i rekre-
acji w ramach ekologicznej siłowni typu 
parkour w Ligocie-Panewnikach, naukowy 
plac zabaw na os. Paderewskiego-Mu-
chowcu czy interaktywna gra plenerowa 
Yalp Memo w parku Bolina.

Pojawiły się też propozycje insta-
lacji kamer w dzielnicach (Bogucice, 
Dąbrówka Mała, Zarzecze). Ponadto 
mieszkańcy postanowili zadbać o śro-
dowisko naturalne i zgłosili np.  pomysł 
zakupu profesjonalnych fotopułapek do 
walki z dzikimi wysypiskami śmieci czy 
wykupu dodatkowych lotów dronem an-
tysmogowym. Mieszkańcy przedstawili 
też projekty mające na celu rewitalizację 
skwerów czy stworzenie ogrodów senso-
rycznych (m.in. Szopienice-Burowiec czy 
Piotrowice-Ochojec).

Wykaz zadań, na które można głoso-
wać, znajduje się na stronie bo.katowice.
eu oraz w specjalnym numerze „Naszych 
Katowic”, który będzie kolportowany od 6 
września.   (JG)

BUDŻET OBYWATELSKI

Boisko na Wulcu przeszło generalny remont
Od kilku lat sukcesywnie powiększa się 
sportowa baza Katowic – amatorzy mają 
coraz więcej miejsc do spędzania wolne-
go czasu, a zawodowcy – do treningów. 
W 2020 roku zostały oddane do użytku 
dwa baseny miejskie oraz hala sportowa 
przy IV LO przy ul. Katowickiej. Aktu-
alnie trwa budowa nowego basenu miej-
skiego w Zadolu oraz dużego kompleksu 
sportowego przy ul. Asnyka. – Sport od-
grywa dużą rolę w życiu mieszkańców  
i w coraz większym stopniu determinuje 
jakość życia w mieście. Zależy nam, by pro-
mować zdrowy tryb życia i aktywne spę-
dzanie czasu wśród katowiczan, stwarzać 
możliwości oglądania atrakcyjnych wyda-
rzeń sportowych, a także zapewniać opty-
malne warunki do szkolenia młodzieży 
– mówi prezydent Katowic Marcin Krupa. 
Teraz do grona nowoczesnych obiektów 
sportowych dołącza boisko na Wulcu. 

Popularne boisko „Wulc” było pierw-
szym tego typu obiektem w Bogucicach. 
Znajduje się na obszarze pomiędzy ul. Ści-
gały 17 a ul. Ścigały 9. Powstało przy ho-
telach robotniczych dla górników KWK 
„Katowice” oraz uczniów szkoły górniczej, 

aby mogli aktywnie spędzać czas wolny. 
Boisko jest nierozłącznym elementem 
parku Boguckiego.

W ramach generalnego zadania wy-
budowano jedno boisko wielofunkcyjne  
o nawierzchni syntetycznej, przepuszczalnej 

dla wody – z poliuretanu, otoczone wolną 
strefą wraz z odwodnieniem boiska. Wokół 
boiska, którego wymiary wynoszą 20 × 40 m, 
zamontowano piłkochwyty. Zostały wybu-
dowane nowe ciągi komunikacyjne z beto-
nowej kostki, pojawiły się też elementy małej 

architektury: ławki, stojaki na rowery, kosze 
na śmieci, tablica regulaminowa itp. Teren 
został humusowany,  a obszar przyległy ob-
siany trawą.

Pomysł modernizacji boiska w ramach 
Budżetu Obywatelskiego zgłosił Paweł Łe-
bek. Zadanie w głosowaniu w Bogucicach 
uzyskało w VI edycji aż 1604 głosy. – Mo-
dernizacja boiska na Wulcu to mój pierwszy 
projekt zgłoszony w Budżecie Obywatel-
skim. Do tej pory stan boiska był zły i sta-
nowił zagrożenie dla jego użytkowników. 
Postanowiłem to zmienić. Chciałem, aby 
odnowiona przestrzeń służyła wszystkim 
mieszkańcom Bogucic chcącym z niego 
korzystać, szczególnie tym najmłodszym  
– mówi Paweł Łebek.    (RED)
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Wodny plac zabaw na osiedlu Tysiąclecia – projekt powstały w ramach VI edycji BO  

Zadanie w głosowaniu 

w Bogucicach uzyskało 

w VI edycji 

aż 1604 głosy
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RAJDOWE KATOWICE

Największa motorsportowa impreza na Śląsku
Rajd Śląska – największa motorsportowa 
impreza na Śląsku – w tym roku zawi-
ta do Katowic. Pod Spodkiem odbędzie 
się nie tylko ceremonia startu, ale także 
widowiskowy odcinek specjalny. Na uli-
cach naszego miasta będą rywalizować 
najlepsi kierowcy rajdowi w Polsce!
Rajd Śląska jest piątą rundą ProfiAuto Rajdo-
wych Samochodowych Mistrzostw Polski – 
najważniejszego rajdowego cyklu w Polsce. 
Kalendarz tegorocznych mistrzostw składa 
się z siedmiu rund – zwycięzca cyklu dopi-
sze się do listy, na której widnieją już takie 
nazwiska, jak Sobiesław Zasada, Marian 
Bublewicz, Krzysztof Hołowczyc, Leszek 
Kuzaj czy Kajetan Kajetanowicz. Oprócz 
uczestników ProfiAuto RSMP w zawodach 
będą rywalizować także historyczne raj-
dówki z Motul Historycznych Samocho-
dowych Mistrzostw Polski oraz zawodnicy 
walczący o tytuł mistrza Śląska.

Tegoroczna edycja Rajdu Śląska od-
będzie się w dniach 10–11 września. Już 
pierwszego dnia zawodów – w piątek 10 
września – cała stawka zawita do Kato-
wic. Na placu Sławika i Antalla, w cieniu 
Spodka odbędzie się ceremonia startu. 
Przez rampę startową przejedzie przeszło 
100 załóg uczestniczących w rajdzie. Uro-
czystość rozpocznie się o godzinie 16.40 
– w pierwszej kolejności na starcie ustawią 
się załogi z mistrzostw Śląska. Po nich przez 
rampę przejadą załogi z Motul HRSMP,  

a o godzinie 18.00 rozpocznie się start 
rundy ProfiAuto RSMP.

Po ceremonii startu rajdowcy pojadą 
do Chorzowa, na Stadion Śląski. Tam zlo-
kalizowana jest baza rajdu i park serwi-
sowy. Wokół stadionu wytyczono także 
pierwszy odcinek specjalny rajdu – wido-
wiskowe Kryterium 100-lecia Powstań 
Śląskich. Pierwsze załogi wystartują do 
niego w piątkowe popołudnie – o godzinie 

18.40. O 20.00 do kryterium wystartują 
uczestnicy mistrzostw Polski.

Druga część rajdu odbędzie się już w so-
botę 11 września. Ze Stadionu Śląskiego za-
wodnicy udadzą się na południe naszego 
województwa, gdzie wytyczono więk-
szość odcinków specjalnych rajdu – raj-
dowcy będą rywalizować w okolicach 
Wyr, Bestwiny, Chybia i Jastrzębia-Zdroju. 
Po powrocie na stadion i szybkiej naprawie 

samochodów cała stawka ponownie za-
wita w Katowicach.

Miejski odcinek specjalny rozpocz-
nie się o godzinie 13.30. Start do oesu 
wytyczono na alei Korfantego, pod hote-
lem Katowice. Trasa tej próby prowadzi 
przez rondo gen. Ziętka na aleję Roździeń-
skiego, ulicę Uniwersytecką i rondo Pie-
tera, a później w górę ulicą Olimpijską, 
gdzie zawodników czeka efektowny objazd 
beczki przy wejściu do MCK. Stamtąd za-
wodnicy zjadą z powrotem na Roździeń-
skiego i na rondo, gdzie pod Spodkiem 
czeka na nich druga beczka, którą muszą 
objechać dookoła. Z ronda  gen. Jerzego 
Ziętka zawodnicy wpadają na metę usy-
tuowaną na początku północnej części 
alei Korfantego.

Po ukończeniu odcinka w Katowicach 
rajdowcy będą mieli do pokonania jeszcze 
trzy odcinki specjalne – zwycięzcę za-
wodów poznamy więc dopiero pod wie-
czór – ceremonia zakończenia odbędzie 
się o godzinie 18.30 pod Stadionem Ślą-
skim w Chorzowie. 

Organizatorem imprezy jest Funda-
cja Automobilistów, a honorowy patronat 
nad zawodami objęli prezydent miasta 
Katowice Marcin Krupa oraz marszałek 
województwa śląskiego Jakub Chełstow-
ski. Informacje o rajdzie i utrudnieniach 
można znaleźć na stronie www.rajdsla-
ska.pl  

INICJATYWA LOKALNA MIASTA KATOWICE 2021  

Łączy nas chleb – Festiwal Miast Partnerskich
Domowy chleb będzie tematem spo-
tkania organizowanego po raz pierw-
szy w ramach Inicjatywy Lokalnej Miasta 
Katowice 2021. 10 i 11 września w Amfite-
atrze w parku Zadole przy ul. Wczasowej 8  
na chętnych czekać będzie wiele atrakcji. 
W piątek 10 września, od godz. 14.00 
do 18.00, odbędą się m.in. panel dysku-
syjny z udziałem przedstawicieli różnych 
kultur i religii: „Chleb w tradycji chrześcijań-
skiej, muzułmańskiej, romskiej i żydowskiej”  
oraz prezentacje piekarni rzemieślniczych. 

W piątek i sobotę będzie można spró-
bować pieczywa upieczonego wg charak-
terystycznych receptur takich państw, jak: 
Benin, Białoruś, Kazachstan, Niemcy, Peru, 
Serbia, Słowenia i Ukraina. 

Prezentacje konsulatów honorowych 
oraz miast partnerskich Katowic, a także 
wystawa pieczywa domowego przygoto-
wana przez mieszkańców i gości miasta 
odbędzie się w sobotę 11 września i potrwa 
od godz. 12.00 do 17.00.

– Celem projektu jest pokazanie 
chleba w tradycji różnych kultur, naro-
dów i wyznań. Do udziału w jego realizacji 
zostali zaproszeni: przedstawiciele różnych 

religii, konsulowie honorowi, miasta part-
nerskie i mieszkańcy Katowic – mówi 
Adam Łęski, pomysłodawca imprezy. 

Spotkanie poprowadzą Marek Szołty-
sek – dziennikarz, znawca kuchni i kul-
tury śląskiej i Grzegorz Płonka – artysta, 
badacz i promotor kultury śląskiej. Zagrają: 
Etnos Ensamble, Maria Gorajska i zapro-
szeni goście.

Zgłoszenia mieszkańców, którzy chcą 
przekazać własnoręcznie upieczony chleb 
bądź inny domowy wypiek na ekspozycję 
festiwalu, można wysyłać na adres: fun@
katowice.eu do 8 września. Po zakończe-
niu wystawy pieczywo zostanie przekazane 
do Górnośląskiego Towarzystwa Charyta-
tywnego w Katowicach. Wśród wystawców 
rozdzielone zostanie 100 × 1 kg wysokoga-
tunkowej mąki chlebowej. Własnoręczny wy-
piek można dostarczyć 11 września w godz. 
10.00–12.00 do Amfiteatru w parku Zadole. 
Kontakt telefoniczny od pn. do pt. w godz. 
8.00–15.30 pod nr. tel. 32 259 38 58. 

Szczegółowy program wydarzenia jest 
dostępny na: katowice.eu/chleblaczy.

Podczas wydarzenia obowiązują aktu-
alne obostrzenia epidemiczne.   (ORG)

Mecz artystów 
I samorządowców

6 do 2 – takim wynikiem zakończył się 
mecz, w którym zmierzyli się ze sobą sa-
morządowcy i artyści z Sosnowca i Ka-
towic. Na stadionie w Sosnowcu do gry 
prowadzili prezydenci – Arkadiusz Chę-
ciński i Marcin Krupa. Mecz był począt-
kiem ciekawego projektu Zagłębie//Śląsk 
realizowanego przez Teatr Zagłębia w So-
snowcu i Teatr Śląski w Katowicach. 
Zespołom obydwu teatrów zależy na roz-
wijaniu współpracy, także poza sceną. 
Na projekt składają się m.in. konferencja 
naukowa organizowana przez Teatr Zagłę-
bia we współpracy z Uniwersytetami Ja-
giellońskim i Śląskim: „Strefy KON/TAKTU 
– Strefy KON/FLIKTU jako narzędzie roz-
poznawania współczesnej rzeczywistości 
kulturowej” oraz spektakl „Nikaj” na pod-
stawie tekstu Zbigniewa Rokity w reżyserii 
Roberta Talarczyka.  
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Miejski kompleks sportowy będzie składał się ze stadionu piłkarskiego z 14 893 krzesełkami, 
hali do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej – na 2792 miejsca oraz dwóch treningowych boisk 
piłkarskich. Zakończyły się prace projektowe i przetargowe. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła 
odwołanie jednej z firm na wyniki przetargu. Planowany termin podpisania umowy z firmą NDI 
na wykonanie prac budowlanych to druga połowa września 2021 r.  Po podpisaniu umowy 
firma będzie miała na wykonanie prac 36 miesięcy. 

Nowa droga powstanie od strony nasypu wzdłuż ulicy Chorzowskiej, przy tzw. Niebieskich 
Blokach. Planowana jest tu budowa pochylni rowerowej umożliwiającej wygodny zjazd 
pod rondo i wyjazd spod niego. W pierwszej kolejności przebudowana zostanie część istnie-
jących schodów, a w ich miejsce powstanie droga wewnętrzna w postaci ciągu pieszo-ro-
werowego. W celu zniwelowania istniejącej różnicy wysokości wynoszącej 3,2 m planowana 
jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 57,85 m i szerokości 4,1 m. Projekt przewi-
duje zachowanie nieprzerwanego dostępu do istniejącej windy, ponadto na płycie zostanie 
urządzony chodnik o szerokości 2,4 m. Wzdłuż trasy pojawią się barierki chroniące przed 
upadkiem. Aby zapewnić pieszym i rowerzystom łatwe poruszanie się, ścieżki zostaną od-
dzielone od siebie płaską granicą drogową.  

Inwestycja: Stadion miejski
Lokalizacja: zbieg ulic Upadowej, Załęskiej Hałdy i Bocheńskiego
Planowany termin podpisania umowy: II połowa września 2021 r.
Planowany termin ukończenia prac: 36 miesięcy od podpisania umowy
Planowany koszt: 205 mln zł 

Inwestycja: Rowerowy zjazd pod rondo
Lokalizacja: rondo gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Termin rozpoczęcia prac: sierpień 2021 r.
Planowany termin ukończenia prac: wrzesień 2022 r.
Planowany koszt: 3,4 mln zł

Ścieżka połączy ulicę Gospodarczą (od tymczasowego przystanku autobusowego) z osie-
dlem Paderewskiego. Trasa ma powstać wzdłuż ul. Pułaskiego oraz na terenie Doliny Trzech 
Stawów od skrzyżowania ul. Pułaskiego z ul. Graniczną do wiaduktu wzdłuż al. Górnoślą-
skiej. Inwestycja będzie obejmować także wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od tego 
wiaduktu do przejścia w rejonie węzła Murckowskiego w kierunku ul. Gospodarczej. Długość 
tej trasy wyniesie około 1,5 km.  

Inwestycja: Rowerowe połączenie ul. Gospodarczej z osiedlem Paderewskiego
Lokalizacja: ul. Gospodarcza,  os. Paderewskiego
Termin rozpoczęcia prac: sierpień 2021 r.
Planowany termin ukończenia prac: kwiecień 2022 r.
Planowany koszt: 920 tys. zł

Prace Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów
Zadania własne

  Ułańska i  Tysiąclecia – wyrównanie 
i utwardzenie frezem asfaltowym 
parkingów 

  al. Korfantego od skrzyżowania 
z ulicą Konduktorską w kierunku 
skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską 
– budowa brakującego 
fragmentu chodnika,

  Orkana – modernizacja chodnika, 
  Spółdzielczości – remont chodników,
  Wita Stwosza – remont jezdni,
  Wiśniowa – remont jezdni,
  Gospodarcza – remont nawierzchni 

jezdni asfaltobetonowej
  Pułaskiego – remont nawierzchni 

jezdni asfaltobetonowej
  W. Pola – remont nawierzchni jezdni 

asfaltobetonowej
  Migdałowców – remont nawierzchni 

jezdni asfaltobetonowej
  Poznańska/Głogowska – budowa 

przejść dla pieszych

  Bażantów – budowa przejścia dla 
pieszych

  pl. Wyzwolenia – naprawa 
nawierzchni z kostki granitowej

  Stellera – naprawa nawierzchni z frezu

Naprawy wykonane na podstawie 
zgłoszeń mieszkańców

Naprawy nawierzchni chodników:

Kochanowskiego, Wojewódzka, Skow-
ronków, Dąbrowskiego, Ziołowa, Plebi-
scytowa, Jankego, Lwowska, Chopina, 
Dębowa, Szczecińska, Adamskiego, Hal-
lera, Francuska/Mariacka, boh. Monte 
Cassino 

Naprawa nawierzchni jezdni :

Dąbrowskiego, Bagienna, Jaskółek, Pa-
derewskiego, Łętowskiego, Pasterska, 
Radosna, Mieroszewskiego, Lechicka, 
Zgrzebnioka, Błękitna, Kossutha, Goetla, 
Chorzowska, Boya-Żeleńskiego, Gościnna, 
Koreańska, Sobocińskiego, Czarneckiego, 
Szeligiewicza, Hortensji, Krahelskiej, Pa-
sterska, Lelków. 
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Powstały kolejne stacje rowerów miejskich
W systemie City by Bike zarejestrowanych jest 
prawie 79 tysięcy użytkowników rowerów miej-
skich. Popularności tego środka transportu 
towarzyszy rozrost sieci wypożyczalni. Do 
systemu City by Bike zostały włączone stacje 
przy ul. Dworcowej i na Nowym Nikiszowcu. 
Katowicka sieć wypożyczalni liczy 107 stacji. 

Rower miejski w Katowicach zadebiutował 
w 2015 roku. Na początku mieszkańcy mieli 
do dyspozycji trzy stacje. – W tym roku mamy 
już 107 wypożyczalni z ponad 860 rowerami, 
co oznacza, że to największa taka sieć w woj. 
śląskim. Cieszy także rosnąca liczba użyt-
kowników jednośladów – tylko w tym roku do 
systemu dołączyło ponad 7 tysięcy nowych 
i jest ich łącznie prawie 79 tysięcy – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Same 
rowery miejskie są w Katowicach środkami 
transportu indywidualnego, a w ostatnich 
latach stały się dla tysięcy osób alternatywą 
dla transportu publicznego, co w czasie epi-
demii ma duże znaczenie, w szczególności 
dla osób codziennie dojeżdżających do pracy  
– dodaje prezydent.

W kwietniu do dyspozycji mieszkańców 
zostało oddanych 71 stacji dofinansowa-
nych przez miasto. Dodatkowo do systemu 
włączonych zostało 14 stacji finansowanych 
przez podmioty prywatne, a 1 maja do systemu 
zostały włączone dodatkowe cztery lokaliza-
cje. W kolejnych miesiącach zaczęło działać 

16 stacji, w tym dwie zrealizowane w ramach 
Budżetu Obywatelskiego (skwer Walentego 
Fojkisa na Wełnowcu i przy ul. Gallusa w po-
bliżu skweru Anny Walentynowicz). Ponadto 
w ramach inwestycji miejskich 15 sierpnia sys-
tem City by Bike powiększył się o stacje przy 
ul. Dworcowej i na Nowym Nikiszowcu. – Ze 
względu na techniczne możliwości operatora 
sieci zdecydowaliśmy się, podobnie jak w la-
tach poprzednich, na rozwój systemu w trak-
cie sezonu. Całkowita wielkość systemu City 
by Bike w roku 2021 liczy 107 stacji zlokalizo-
wanych na terenie miasta wraz ze stacjami 

sponsorskimi (93 miejskie i 14 partnerskich) 
i 866 rowerów – wyjaśnia Bogusław Lowak, 
naczelnik Wydziału Transportu.

Na funkcjonowanie stacji rowerów miasto 
przeznaczyło w tym roku ok. 4,5 mln zł. 

W tym sezonie najaktywniejszy użytkownik 
wypożyczył rower aż 360 razy, w poprzednim 
całym sezonie było to 474 razy. Od początku 
kwietnia do 10 sierpnia do systemu dołączyło 
7 434 użytkowników. Jest ich teraz 78 871. 
W sumie w Katowicach w tym okresie z ro-
werów miejskich skorzystano ponad 90 885  
tysięcy razy.  

Ważny moment prac na węźle DK86/81 
w Giszowcu. W sierpniu oddany został do 
ruchu 700-metrowy odcinek jezdni zachod-
niej DK86 w stronę Tychów. Wykonawca in-
westycji, sopocka firma NDI, planuje w ciągu 
kilku tygodni przekazać także do użytkowa-
nia kierowcom łącznicę bezkolizyjną, która 
łączy drogę krajową 81 z drogą krajową 86.  
Osiemdziesiątka szóstka to jedna z najczę-
ściej użytkowanych dróg krajowych w Polsce. 
Przed rozpoczęciem prac każdego dnia prze-
jeżdżało nią około 55 tysięcy pojazdów. Pro-
wadzona w tym miejscu inwestycja polega 
m.in. na rozbudowie i przebudowie odcinka 
ul. Pszczyńskiej (DK86), odcinka ul. 73. Pułku 
Piechoty (DK81), budowie węzła drogowego 
na przecięciu DK86 (ul. Pszczyńska) z DK81 
(ul. 73. Pułku Piechoty), rozbudowie węzła 

drogowego Kolista oraz  przebudowie od-
cinka ul. Kolista i ul. Karolinki. Inwestorem 
jest Urząd Miasta Katowice, a wykonawcą 
sopocka spółka NDI.
– Aktualnie realizujemy budowę obu jezdni 
wschodnich drogi krajowej 86. Trwa też bu-
dowa zaprojektowanych w ciągu tej drogi 
trzech wiaduktów: W2, W3 i W4. Wiadukty 
przebiegają nad liniami kolejowymi i nad 
ulicą Kolistą. Prowadzimy również roboty 
ziemne, wzmacniamy istniejący nasyp po-
między obiektami W1 i W2 oraz realizujemy 
budowę konstrukcji nawierzchni drogowej 
na odcinkach drogowych DK86. Poza tym 
wykonujemy dwa przejścia podziemne 
w technologii żelbetowej, monolitycznej – re-
lacjonuje Adam Owsiany, dyrektor projektu 
w firmie NDI. I zapowiada, że we wrześniu do 

ruchu zostanie oddana łącznica bezkolizyjna 
(łącząca DK81 i DK86) umożliwiająca wjazd 
z ulicy 73. Pułku Piechoty na ulicę Pszczyń-
ską w kierunku na Tychy.
Zrealizowano już m.in. budowę obu jezdni 
drogi krajowej 81 o długości 1 km. Przebu-
dowano sieci uzbrojenia podziemnego, które 
kolidowały z projektowanym układem drogo-
wym, oraz sieci ciepłownicze, gazowe, tele-
techniczne, elektroenergetyczne i te należące 
do kopalni KWK „Murcki-Staszic”.  

Walka ze smogiem

W sierpniu na rynku, począwszy od wy-
lotu do ul. św. Jana, rozpoczęły się prace 
zlecone przez TAURON Ciepło sp. z o.o., 
związane z inwestycją publiczną utworze-
nia osiedlowej sieci ciepłowniczej w ści-
słym śródmieściu. Roboty w tym miejscu 
potrwają około miesiąca. Wykonawca 
nie przewiduje znaczących utrudnień dla 
pieszych, z ruchu są jedynie wyłączane 
pasy płyt na placu Kwiatowym, w związku 
z czym czasowo mogą pojawiać się obej-
ścia wokół wykopów. Ruch tramwajowy 
i samochodowy odbywa się bez zmian.

Poprzez podłączenie starych budyn-
ków do sieci ciepłowniczej realizowana 
inwestycja przyczyni się do dalszego 
ograniczenia niskiej emisji zanieczysz-
czeń powietrza w Katowicach.  

Najlepsze Inwestycje
Komunalne 2021

Na stronie konkursu Najlepsze Inwe-
stycje Komunalne 2021 zaprezento-
wano listę 20 nominowanych inwestycji 
polskich samorządów, wśród których 
znalazły się dwa katowickie baseny.

Zapraszamy do głosowania na inwesty-
cje realizowane w Katowicach. Każdy 
głos się liczy! Głosować można na stro-
nie https://bit.ly/37XZ5cJ. Głosowanie 
zakończy się 12 września o godz. 9.00. 
Najlepsza inwestycja otrzyma nagrodę 
specjalną od czytelników PortalSamo-
rzadowy.pl  
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Film prezentujący 
postępy prac, 
przygotowany przez 
NDI - https://youtu.
be/_KXsfrAJ-Vo

Inwestycja:  
Przebudowa skrzyżowania  
ul. Pszczyńskiej (DK86)  
z ul. 73. Pułku Piechoty (DK81) 
Lokalizacja: Giszowiec
Rozpoczęcie prac:  
kwiecień 2019 r.
Planowany termin ukończenia 
prac:  
czerwiec 2022 r. 
Planowany koszt:  
285,8 mln zł 
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URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH

Urząd Miasta Katowice przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami 
Urząd Miasta Katowice zajął pierwsze 
miejsce w kategorii „Urząd otwarty dla 
niewidomych” regionalnego etapu kon-
kursu Idol 2021 w województwie śląskim. 
Konkurs organizowany przez Fundację 
„Szansa dla niewidomych” wyłania te urzędy, 
które są przyjazne dla osób niewidomych i sła-
bowidzących. – Katowice ciągle podejmują 
działania mające na celu zwiększenie moż-
liwości samodzielnego funkcjonowania 
osób z niepełnosprawnościami. W mieście 
jest coraz więcej dostępnych dla nich obiek-
tów, a w starych – podczas remontów i re-
nowacji – znikają bariery. Nowe inwestycje, 
takie jak centra przesiadkowe, są w pełni 
dostosowane do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnościami. Normą stają się windy 
głośnomówiące, dostosowane toalety, chod-
niki z wypukłościami, podjazdy i pochylnie. 
Choć wciąż jest sporo do zrobienia, to z dumą 
możemy powiedzieć, że osoby niewidome 
czy z innymi niepełnosprawnościami ła-
twiej mogą samodzielnie przemieszczać się 

do szkoły, na uczelnię, do pracy czy załatwiać 
sprawy w Urzędzie Miasta – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic. 

Wzorcową inwestycją jest siedziba 
Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1. – Biuro  

Obsługi Mieszkańców organizuje 
pracę w taki sposób, aby zapewnić dostępność  
każdemu, w tym osobom z dysfunkcjami 
wzroku. Na drzwiach, poręczach i win-
dach znajdują się oznaczenia w alfabe-
cie Braille’a, a panel sterowania windami 
wyposażony jest w informację głosową 
informującą, na którym piętrze winda 
się zatrzymała. Po wejściu do bu-
dynku pracownicy urzędu pomogą oso-
bie z niepełnosprawnościami w dotarciu 
do miejsca, w którym będzie obsługi-
wana, a do urzędu może wejść także pies 
asystujący i pies przewodnik – podkreśla 
Bożena Michałek, pełnomocnik prezydenta 
ds. osób z niepełnosprawnościami. Pracow-
nicy zostali przeszkoleni w zakresie obsługi 
osób z niepełnosprawnościami.

Zwycięzcy konkursu Idol 2021 biorą 
teraz udział w głosowaniu ogólnopolskim. 
Wygrani zostaną uhonorowani na konfe-
rencji REHA w Warszawie w dniach 10–13 
września. 

Udogodnienia dla osób 
z niepełnosprawnościami
W BOM działa też system tłumaczenia 
na język migowy online dla osób niesły-
szących. Punkt wyposażony jest też w pętlę 
indukcyjną. Niepełnosprawni mieszkańcy 
mogą skorzystać też z usług asystenckich. 
– Wykwalifikowani asystenci są przygoto-
wani, aby nieść pomoc we wszystkich czyn-
nościach życiowych, przez co rozumiemy 
także zrobienie zakupów czy załatwienie 
sprawy urzędowej – mówi Bożena Micha-
łek. Na terenie miasta funkcjonuje też trans-
port dla osób z niepełnosprawnościami.

Dla osób z dysfunkcjami dostosowuje 
się także komunikację miejską i organiza-
cję ruchu w mieście. A Powiatowa Społeczna 
Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
wraz z pełnomocnikiem prezydenta ds. 
osób z niepełnosprawnościami opiniuje doku-
mentację projektowo-kosztorysową inwestycji, 
dzięki czemu te nowe są w pełni dostosowane do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.   (JG)

KOPALNIA START-UPÓW: HEALTHLY 

Pomoc miasta znacząco przyśpiesza 
rozwój katowickich start-upów!
– Healthy to platforma telemedyczna, któ-
ra chce połączyć w zwinny sposób wide-
okonsultacje oraz telediagnostykę – mówi 
Szymon Jasiński z platformy Healthly. 
Projekt ten zdobył trzecie miejsce w or-
ganizowanym przez miasto konkursie Ko-
palnia Start-upów. Katowickie start-upy 
miały szansę sprawdzić się w wyzwa-
niu postawionym przez miasto i zawal-
czyć o spore pieniądze, które pozwolą 
wdrożyć ich pomysły w życie. W ciągu 
trzech lat na nagrody zostanie przezna-
czony milion złotych, a w pierwszej edycji 
na trójkę laureatów czekało 330 tys. zł do 
podziału. 

Michał Malina: Stworzyli państwo platformę 
telemedyczną, która ma pomagać chorym. 
Skąd taki pomysł?
Start-up Healthly: Pomysł pojawił się jesz-
cze w 2018 roku, kiedy jeden ze współza-
łożycieli korzystał z usług telemedycznych. 
Jednakże specjalista, z którym współpraco-
wał, nie posiadał wyspecjalizowanego pod to 
narzędzia. Cały proces umawiania się, płat-
ności, samej wideorozmowy był przez to 
niepotrzebnie wydłużany i komplikowany. 
Zarówno dla specjalisty, jak i pacjenta. 
Jak to wygląda w praktyce? Ilu macie już 
specjalistów?

Na ten moment na platfor-
mie zarejestrowanych jest około 100 

specjalistów i kilka placówek medycz-
nych. Zainteresowanie ze strony specjali-
stów i placówek jest dość spore. Co tydzień 
odzywają się do nas placówki i specjaliści 
chętni do współpracy. 
Czy diagnostyka w gabinecie lekarza nie jest 
efektywniejsza niż „telediagnostyka”, która 
odbywa się bez kontaktu face to face?

Niekoniecznie. Zależy to bowiem 
od urządzeń telediagnostycznych, ja-
kich używamy. Jeśli po wizycie w formie 

telekonsultacji będzie konieczna również 
wizyta fizyczna, lekarz zawsze ją zaleci. 
Telemedycyna nie ma za zadanie zastąpić 
wizyt fizycznych, a być ich dopełnieniem. 
Bardzo dobrze sprawdza się przy wizytach: 
pierwszego kontaktu, kontrolnych oraz 
opiece nad pacjentami przewlekle chorymi. 
Są również specjaliści, którzy w pełni mogą 
pracować, wykorzystując narzędzia tele-
medyczne, np. psychiatra, psychoterapeuta, 
psycholog. 

Zdobyliście trzecie miejsce w konkursie Ko-
palnia Start-upów. Czy wyróżnienie pomo-
gło albo pomoże w przyszłości w rozwoju 
aplikacji?

Zdecydowanie tak. Wygrana po-
może w rozwinięciu platformy o nowe 
funkcjonalności. 
Jaki jest wasz przepis na sukces? Jak stwo-
rzyć dobry start-up?

Nie ma jednego przepisu na dobry start-
-up. Każdy start-up jest inny i inne czynniki 
wpływają na jego sukces. Najważniejsze we-
dług nas jest jednak zbudowanie odpowied-
niego zespołu. 
Jak nagroda w organizowanym przez miasto 
Katowice konkursie pomoże wam w realizacji 
celów i najbliższych zamierzeń?

Wyróżnienie na pewno będzie po-
mocne. Dodaje nam ono pewnego prestiżu 
oraz wpływa pozytywnie na ocenę inwesto-
rów oraz partnerów. 
Czy Katowice to miasto przyjazne dla młode-
go biznesu?

Zdecydowanie tak, samo istnienie 
takich inicjatyw, jak – Kopalnia Start-
-upów i Miejski Inkubator Przedsiębior-
czości (RawaInk), tego dowodzą. Jest to 
idealna okazja, by młode start-upy po-
zyskały pierwsze finansowanie i zyskały 
wsparcie doświadczonych mentorów. Taka 
pomoc znacząco przyśpieszy rozwój kato-
wickich start-upów! 

To pierwsza edycja konkursu na miejski start-up i pierwszy tego typu konkurs organizowany na Śląsku. 
Na zdjęciu zdobywcy trzeciego miejsca – twórcy platformy Healthly
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Wzorcową inwestycją jest siedziba Urzędu 
Miasta przy ul. Rynek 1. Biuro Obsługi 
Mieszkańców jest w pełni dostosowane  
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE
Budują wielkie organy 
NOSPR
W głównej sali koncertowej Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 
ruszył montaż unikatowych organów pisz-
czałkowych. Będzie to jeden z największych 
instrumentów koncertowych w Europie. 
Zastąpi on makietę, która górowała nad es-
tradą od czasu otwarcia budynku w 2014 r.

Organy buduje Škrabl. Od 1990 r. 
słoweńska firma stworzyła ponad 400 
instrumentów dla obiektów na całym świe-
cie, z czego jeden jest już w Katowicach od 
2016 r. i został stworzony na zamówienie 
Akademii Muzycznej. W swoim zakładzie 
Škrabl samodzielnie produkuje wszystkie 
części organów (z wyjątkiem tzw. silnika do 
dmuchawy miecha).

Jak tłumaczy firma, zlecenie realizo-
wane dla NOSPR ma charakter unikatowy. 
– Taki instrument – tworzony z my-
ślą o sali koncertowej – buduje się raz na 10, 
20 lat. Sala koncertowa NOSPR jest bardzo 
piękna, z dobrą akustyką. To jest coś nad-
zwyczajnego budować organy dla takiego 
obiektu – ocenia Anton Škrabl, organmistrz, 
założyciel i dyrektor organmistrzostwa 
Škrabl. 

Jednocześnie zadanie nie należy do ła-
twych, bo katowickie organy są wyzwa-
niem z technicznego punktu widzenia, m.in. 
ze względu na rozmiar, mechanizmy steru-
jące i skomplikowany system powietrzny. 
Instrument będzie mieć 9 metrów szeroko-
ści, 13 m wysokości i 5,8 m głębokości oraz 
105 głosów.

– Interesujące w tym instrumencie 
jest to, że ma on dwa stoły gry, przy czym 
dolny stół jest ruchomy i można go prze-
mieszczać na estradzie. Organy dla NOSPR 
składają się z ponad miliona elementów, 
począwszy od najmniejszych, a skończyw-
szy na bardzo dużych piszczałkach. Jestem 
szczęśliwy i dumny, że w końcu możemy 
zacząć montować cały instrument w sali 
koncertowej – powiedział Andrej Peperko, 
kierownik techniczny organmistrzo-
stwa Škrabl.

W ostatnich latach trwała produkcja 
części. Zaraz po ostatnim koncercie mi-
nionego sezonu, latem w sali pojawiła się 
ekipa budowlana, która zdemontowała 
makietę i ruszyła z montażem oryginału. 
Główne prace mają zakończyć się we wrze-
śniu. Już od października tego roku, kiedy 
odbędzie się koncert inaugurujący nowy se-
zon, na żywo będzie można oglądać więk-
szą część organów, łącznie z  najbardziej 
widowiskowym elementem – prospektem, 
mieszczącym piszczałki tworzące architek-
toniczną oprawę instrumentu.

Jednak ukończenie wszystkich czę-
ści konstrukcji i strojenie organów zapla-
nowane zostało na przerwę wakacyjną  
w 2022 r. – Prace te wymagają pełnej do-
stępności sali koncertowej, dlatego mogą 
być prowadzone jedynie, gdy orkiestra 
ma przerwę między sezonami – tłuma-
czą przedstawiciele NOSPR. Tym samym 
oddanie instrumentu do użytkowania 
zaplanowane jest na  2022 r., natomiast 

pierwszy koncert z jego udziałem odbędzie 
się w styczniu 2023 r.

Organy tworzone są w  porozumie-
niu z architektem siedziby NOSPR To-
maszem Koniorem oraz prof. Julianem 
Gembalskim, organistą i organologiem, 
byłym rektorem Akademii Muzycznej 
w Katowicach, który jest autorem koncep-
cji instrumentu oraz pełni rolę eksperta 
w całym projekcie.

Koszt całkowity budowy organów w sali 
NOSPR wynosi 20,6 mln zł, z czego 14,3 
mln zł dokłada Unia Europejska. 6,31 mln 
zł to wkład publiczny ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz budżetu miasta Katowice. W ramach 
tej kwoty zakupiono również instru-
menty i wyposażenie do prowadzenia dzia-
łalności kulturalnej NOSPR.

Akademik  
za ponad 100 mln zł
Przy os. Paderewskiego zakończyła się bu-
dowa prywatnego akademika. Na żaków 
czeka ponad 700 w pełni wyposażonych 
pokoi w budynku z holem i recepcją, siłow-
nią, kantyną oraz dziedzińcem. To pierwszy 
tak duży i nowoczesny tego typu obiekt dla 
studentów w mieście.

Inwestycja realizowana była dwa lata, 
choć same roboty budowlane przebiegły 
szybko. Pierwsze prace związane z wybu-
rzeniami starej, niskiej zabudowy o cha-
rakterze magazynowo-przemysłowym oraz 
wzmocnieniem gruntu przeprowadzono 
jeszcze w 2019 r. W lutym kolejnego roku 
wybrano wykonawcę budynku. Firma Mo-
stostal Warszawa zrealizowała obiekt w nie-
całe 19 miesięcy.

Pod akademikiem nie ma typowej pod-
ziemnej kondygnacji, jedynie pod jego czę-
ścią, poniżej poziomu gruntu znajdują się 
pomieszczenia techniczne. Przy prezenta-
cji projektu projektanci z Emkaa Architekci 

tłumaczyli, że z podziemnej kondygnacji 
zrezygnowano ze względów finansowych. 
– W przypadku domu studenckiego byłoby 
to nieekonomiczne – mówił Mariusz Krupa, 
właściciel pracowni.

Inwestor również w inny sposób od-
wołuje się do oszczędności, w tym także 
do obecnych trendów na rzecz ochrony 
środowiska. Miejsc parkingowych jest tu 
tylko 70 i znajdują się w parterowej czę-
ści obiektu. Firma liczy na proekologiczną 
postawę studentów, którzy przy porusza-
niu się po mieście będą stawiali głównie 
na komunikację miejską czy rowery – w bu-
dynku zaprojektowano dużą halę do prze-
chowywania jednośladów, powstać ma też 
ich wypożyczalnia.

Całość BaseCamp Paderewskiego składa 
się z trzech budynków połączonych parte-
rem. Oprócz wspomnianych pomieszczeń 
dla pojazdów znajdą się tu hol wejściowy, 
siłownia, lokale handlowe i zaplecze so-
cjalno-techniczne obiektu. Na dachu strefy 
parterowej powstał dziedziniec z ław-
kami i terenami zielonymi. Wokół górują 
trzy budynki mieszkalne o wysokości 8 
kondygnacji. Rozmieszczenie trzech brył 
wynika m.in. z analizy dostępności świa-
tła i stworzenia możliwości naturalnej wen-
tylacji dziedzińca. 

Studenci mogą wybierać spośród 
733 pokoi o metrażu od 15,7 do 36,7 
mkw. W każdym z nich znajduje się ła-
zienka, a w większych lokalach rów-
nież kuchnia. Pozostali mieszkańcy 
będą mogli korzystać z pomieszczeń do 
wspólnego gotowania. Niektóre pokoje 
wyposażono w balkony. Ponadto na pierw-
szym piętrze zaprojektowano dużą salę wie-
lofunkcyjną, jak również pralnię, pokój gier 
czy przestrzeń do nauki.

Budynek powstał przy ul. Paderew-
skiego 30 i rozpoczął już przyjmowanie 
zgłoszeń studentów. Otwarcie katowickiego 
BaseCamp zaplanowano na wrzesień.

Magazyny z biurami  
na poprzemysłowym terenie
Na pograniczu Burowca i Dąbrówki Ma-
łej ukończono budowę pierwszego etapu 
kompleksu magazynowego City Logistics 
Katowice. To pierwsza tak duża, A-klasowa 
inwestycja komercyjna w mieście przezna-
czona na wynajem dla podmiotów z branży 
logistyczno-przemysłowej. Realizacja tego 
typu projektów to nie tylko zastrzyk finan-
sowy do kasy miasta z tytułu podatków od 
nieruchomości  zabudowanej, ale także 
nowe miejsca pracy.

Inwestycja powstała w rejonie ul. Miedzia-
nej i al. Roździeńskiego, na tyłach Centrum 
Handlowego Dąbrówka. Pod przedsięwzię-
cie przeznaczono grunt o powierzchni 14,4 
ha. Cały park logistyczny ma oferować 68,3 
tys. mkw. w czterech budynkach. Na ra-
zie w pierwszym etapie powstał w całości je-
den budynek (6,5 tys. mkw.) i połowa drugiego, 
większego obiektu (12,3 tys. mkw.). Łącznie 
niemal 18,9 tys. mkw.

Wewnątrz budynków znalazły się 
przestrzenie magazynowe na potrzeby 
lekkiej produkcji, a także powierzchnia 
biurowo-socjalna. To nowoczesny park 
logistyczny z możliwością wydzielania 
mniejszych modułów, dostosowaniem 
ich do indywidualnych potrzeb firm 
oraz dostępem do doków i wjazdem z po-
ziomu „zero”. City Logistics Katowice 
ma już pierwszych najemców, ale ich 
nazw na razie nie podano do publicz-
nej wiadomości.

Inwestycja ma czerpać z bliskości głów-
nych dróg, przy jednoczesnym usytuowa-
niu w sercu aglomeracji. Obiekty tego typu 
coraz częściej powstają w bezpośrednim 
sąsiedztwie centrów miast, będąc odpo-
wiedzią na zapotrzebowanie firm wyma-
gających szybkiej realizacji zamówień 
internetowych w związku z rozwojem han-
dlu elektronicznego.

Oprócz wskazanych korzyści dzięki 
inwestycji zagospodarowywana jest duża 
poprzemysłowa nieruchomość, która od lat 
nie mogła służyć miastu ani mieszkańcom. 
Inwestor podaje, że konieczne było oczysz-
czenie terenu poprzez remediację. Temu pro-
cesowi ma zostać w sumie poddane ok. 2 tys. 
metrów sześciennych gleby. Koszt procesu 
wyniesie ok. 1,4 mln zł.   (ZIT)

Budowa organów NOSPR
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Dzień później, w niedzielę, Strefę Kultu-
ry przejmą motocykliści. Podczas Mo-
tocyklowego Zakończenia Sezonu jak 
zawsze będą mogli pochwalić się swo-
imi maszynami, ale też posłuchać dobrej 
muzyki. Od godz. 17.00 na wszystkich 
zmotoryzowanych, jak i tych bez dwóch 
kółek, zagrają najpierw – 4Szmery i  
K-Essence, potem Leszek Winder z przy-
jaciółmi, a na koniec gwiazda wieczoru 
– Sebastian Riedel i Cree. 
Również w niedzielę Katowice przygoto-
wały coś specjalnego dla miłośników mu-
zyki poważnej – koncert znanego w całej 
Europie estońskiego chóru Collegium 
Musicale z repertuarem pieśni obchodzą-
cego 11 września 86. urodziny Arvo Pärta, 
jednego z mistrzów muzyki współczesnej. 
Śpiewacy wykonają go w przestrzeni ko-
ścioła św. Józefa w Katowicach-Załężu. 
Koncert dedykowany jest katowickim se-
niorom, którzy mogą otrzymać na niego 
bezpłatne wejściówki przez swoje stowa-
rzyszenia, świetlice i uniwersytety trze-
ciego wieku. Pula wejściówek dostępna jest 
także w kasie Miasta Ogrodów (wtorek–
piątek w godz. 10.00–16.00). 

A już na sam koniec intensywnego week-
endu spotkamy się w Szopienicach, żeby od-
słonić nowy, wyjątkowy mural na ścianie 
kamienicy przy ul. 11 listopada 6. Uczcimy 
nim 100. rocznicę urodzin wybitnego pisarza 
Stanisława Lema, ojca science fiction w Polsce. 
Wyjątkowość muralu będzie polegała na tym, 
że jego druga część powstała… we Lwowie, 
gdzie urodził się Lem. W Internecie można śle-
dzić, jak dwa obrazy były malowane równocze-
śnie, dzień po dniu. W ten sposób pokonamy 
przestrzeń i czas, jak piloci międzygwiezdnych 
statków kosmicznych. Podczas odsłonięcia, od 
godz. 21.00, mural ożywi mapping, czyli spe-
cjalne animacje wyświetlane na ścianie. 

Po raz kolejny katowickim urodzinom 
towarzyszyć będzie również jarmark. Od 

3 do 19 września wystawcy z różnych stron 
Polski będą prezentować regionalne spe-
cjały i wyroby. Nie zabraknie też atrakcji 
dla najmłodszych – będą karuzela, kolejka 
elektryczna i plenerowe gry. Zapraszamy!

Festiwal Organizacji Pozarządowych
Festiwal Organizacji Pozarządowych 
odbędzie się 11 września na rynku. To 
impreza, której głównym celem jest pro-
mocja i prezentacja działań organizacji 
pozarządowych, a także integracja miesz-
kańców. W festiwalu weźmie udział ponad 
50 podmiotów prowadzących działalność 
na terenie Katowic. To instytucje wspiera-
jące różne grupy społeczne, proekologiczne, 
hobbystyczne i doradcze. 

Wśród atrakcji znajdą się: występy sce-
niczne, minikoncerty, pokazy tańca, ani-
macje, malowanie buziek, modelowanie 
balonów i puszczanie wielkich baniek my-
dlanych, będzie również możliwość zagra-
nia w wielkoformatowe gry plenerowe. Każdy 
chętny będzie mógł wziąć udział w warszta-
tach: kulinarnych, plastycznych, sensorycz-
nych z zakresu hortiterapii, czyli leczenia 
ogrodem, wykonywania lalek czy warszta-
tach w duchu „zero waste”, na których będzie 
się można nauczyć, jak efektywnie zarządzać 
własną lodówką, żeby nie marnować jedzenia, 
oraz w warsztatach upcyclingowych, podczas 
których dowiemy się, jak ponownie wykorzy-
stać zużyty T-shirt i wiele innych.

Prowadzone będą ponadto konsul-
tacje z nowych technologii dla seniorów, 
bezpłatne pomiary ciśnienia i poziomu cu-
kru we krwi, a także spotkania z dietety-
kiem i braffiterką. 

Festiwal to także doskonała okazja, by 
wesprzeć charytatywne zbiórki. Będzie 
można zakupić rękodzieło wykonywane 
przez podopiecznych fundacji i stowarzy-
szeń, a także przedmioty z drugiej ręki na zor-
ganizowanych minikiermaszach. 

Wśród stoisk pojawi się namiot UM Ka-
towice, gdzie wydawana będzie Katowicka 
Karta Mieszkańca. Będzie się też można spi-
sać. Ponadto na festiwalu ustawione zostanie 
stoisko Budżetu Obywatelskiego, przy którym 
będzie można oddać głos w tegorocznej edycji. 
 Festiwalowe miasteczko będzie dzia-
łać w godzinach od 12.00 do 18.00.  
 Szczegóły na: facebook.com/
katowicefop 

Galeria Artystyczna 
W kolejne rocznice nadania Katowicom 
praw miejskich odsłaniane są rzeźby przed-
stawiające osoby szczególnie zasłużone dla 
miasta w dziedzinie kultury.

W Galerii Artystycznej przy pl. Grun-
waldzkim uhonorowano już m.in. Henryka 
Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara, 
Teofila Ociepkę, Alfreda Szklarskiego czy 
Bernarda Krawczyka. W tym roku miej-
sce to wzbogacą popiersia Kazimierza 
Kutza i Józefa Świdra.

Postaci wyróżnione w Galerii wybie-
rane są przez mieszkańców w organizo-
wanym co roku plebiscycie, do którego 
kandydatów zgłaszają przedstawiciele śro-
dowiska artystycznego, zaproszeni przez 
prezydenta Katowic.

– Pamięć o wybitnych postaciach, które 
zapisały się w historii Katowic i naszego 

regionu, to nasz obowiązek. Dlatego dzię-
kuję tym wszystkim, którzy oddali swój 
głos w plebiscycie zarówno tegorocznym, 
jak i tym zorganizowanym rok wcześniej. 
Bardzo cieszy mnie fakt, że Galeria Arty-
styczna niezmiennie budzi duże zaintereso-
wanie wśród katowiczan – mówi prezydent 
Marcin Krupa.

W plebiscycie wzięło udział ponad 4,5 
tysiąca mieszkańców. Najwięcej osób za-
głosowało na Józefa Świdra, wieloletniego 
dyrektora artystycznego Oddziału Ślą-
skiego Polskiego Związku Chórów i Or-
kiestr. Prezydent Marcin Krupa zdecydował 
również o uznaniu głosów mieszkańców 
zaangażowanych w ubiegłoroczny plebi-
scyt i postanowił upamiętnić Kazimierza 
Kutza, który zarówno w roku poprzed-
nim, jak i w tym znalazł się w gronie trzech 
kandydatów z największą liczbą gło-
sów. W ubiegłym roku z uwagi na rozpo-
czynającą się epidemię plebiscyt nie został 
bowiem rozstrzygnięty.

Decyzją prezydenta również prof. 
Krzysztof Uniłowski, ceniony wykładowca 
Uniwersytetu Śląskiego, zostanie w tym 
roku uhonorowany. Poświęcona mu tablica 
pamiątkowa zostanie odsłonięta na elewacji 
Biblioteki Śląskiej.

Uroczystości przy pl. Grunwaldzkim 
zaplanowano na piątek 10 września o godz. 
14.00. 

TURNIEJE – MOSIR

Z okazji urodzin miasta MOSiR zaprasza 
na turniej piłki nożnej plażowej i turniej siat-
kówki plażowej. 

Termin: 16 września 
 Miejsce: ORW Bugla Katowice,  
ul. Żeliwna 26d
Start godz. 10.00

W trakcie urodzin

miasta działać będzie 

mobilny punkt

szczepień 

przeciwko COVID-19  

KONTYNUACJA ZE STR. 1

Urodziny Miasta „Kocham Katowice”
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DNI ENERGII

Metropolitalnie o zielonej energii
Jak dbać o klimat, jednocześnie oszczę-
dzając? Co kryje się w powietrzu, którym 
oddychamy? Czy pioruny są muzykalne? 
25 września warto zajrzeć do Między-
narodowego Centrum Kongresowego 
oraz na plac Sławika i Antalla przed 
katowickim Spodkiem. Organizatorzy 
Metropolitalnych Dni Energii przygo-
towali interesujące warsztaty, konkur-
sy i pokazy. Początek o godzinie 11.00. 
Wstęp bezpłatny.
–  Dni Energii to impreza, która na stałe 
wpisała się w kalendarz wydarzeń proeko-
logicznych w Katowicach. Z jednej strony to 
okazja do rodzinnego i aktywnego spędzenia 
czasu w plenerze, a z drugiej możliwość uzy-
skania informacji, chociażby o miejskich pro-
gramach dopłat do wymiany źródeł ciepła. 
Walka o czyste powietrze to jedno z najwięk-
szych wyzwań dla wielu miast wojewódz-
twa śląskiego. W Katowicach od dłuższego 
czasu podejmujemy złożone, warte dzie-
siątki milionów złotych działania nasta-
wione na walkę ze smogiem, a nasze miasto 
jest liderem w województwie śląskim w tym 
zakresie. Tylko w ubiegłym roku w Kato-
wicach dofinansowano ze środków miasta 
wymianę 1120 „kopciuchów”, a dodatkowo 
134 z programu „Czyste powietrze” – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Takich Dni Energii jeszcze nie było. Do 
dotychczasowego organizatora, Urzędu 

Miasta Katowice, dołącza Górnośląsko-
-Zagłębiowska Metropolia. Czeka nas więc 
jeszcze bogatszy program i jeszcze więcej 
atrakcji. Każdy, niezależnie od wieku, znaj-
dzie dla siebie coś ciekawego.

– Metropolitalnie o zielonej energii 
– tak brzmi hasło przewodnie tegorocz-
nych Dni Energii, które rozpoczynamy 
od dwóch konferencji. W piątek 24 wrze-
śnia w Międzynarodowym Centrum 

Kongresowym równolegle spotkają się 
uczniowie metropolitalnych szkół śred-
nich oraz przedstawiciele samorządów. 
Zaplanowaliśmy także posiedzenie Komi-
sji Ekologii oraz Komisji ds. Lokalnej Po-
lityki Energetycznej Śląskiego Związku 
Gmin i Powiatów dotyczące zadań i roli 
samorządów w transformacji energetycz-
nej województwa śląskiego – zwraca uwagę 
Henryk Borczyk, wiceprzewodniczący 

zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Me-
tropolii.

Działając ekologicznie, działamy 
na rzecz naszych dzieci, dlatego w czasie 
Dni Energii nie może zabraknąć atrak-
cji dla młodszych i najmłodszych uczest-
ników. Ciekawie zapowiadają się 
konkursy i pokazy przygotowane przez 
Fundację Ekologiczną Arka. Historię i ta-
jemnice elektryczności odsłonią przed nami 
animatorzy z Muzeum Energetyki. A grupa 
„Gromowładni” specjalnie dla uczestni-
ków wydarzenia wygeneruje pioruny, 
które ułożą się w rytm znanych utwo-
rów muzycznych.

Podczas Dni Energii Uniwersytet Ślą-
ski zaprezentuje laboratorium umiesz-
czone w koszu załogowego balonu. 
Zwykle balon krąży nad miastami Metro-
polii na wysokości 4 kilometrów i zbiera 
kompleksowe dane na temat jakości po-
wietrza, którym oddychają jej miesz-
kańcy, oraz kierunków przemieszczania 
się zanieczyszczeń.

Chcesz zobaczyć, czym oddychasz? 
Na zaproszenie organizatorów Polski Alarm 
Smogowy ustawi specjalną instalację, która 
będzie „oddychać” tym samym powietrzem, 
co my. Równocześnie zmierzy stężenia py-
łów zawieszonych PM2.5 i PM10. Instalacja 
będzie obecna na placu przed Spodkiem do 
10 października. 

NA OCHŁODĘ W UPALNE DNI

Kurtyny w przyszłym roku pod znakiem zapytania
Nagrzane budynki, place, chodniki, żar le-
jący się z nieba – to nieodłączne elemen-
ty lata. Wysokie temperatury w mieście 
skłaniają nas do szukania miejsc, w któ-
rych można się choć trochę ochłodzić. 
Ulgę w upalne dni przynoszą kurtyny wod-
ne. Choć są one nie lada atrakcją w mieście, 
to niestety zdarzają się ich dewastacje.
Bramki z dyszami rozpylającymi przy-
jemną mgiełkę pojawiają się w miejscach 
najczęściej odwiedzanych przez miesz-
kańców Katowic. Urząd Miasta Kato-
wice i Katowickie Wodociągi wspólnie 
ustalili kilka stałych lokalizacji kurtyn 
wodnych. Dodatkowo w miarę możliwo-
ści pojawiają się w miejscach, które suge-
rują mieszkańcy. W tym roku na terenie 
całego miasta rozstawionych było 13 kur-
tyn wodnych. Ustawiono je w centrum 
na rynku oraz na ul. Stawowej przy fon-
tannie „Żaba”. Były też w innych dziel-
nicach: na Nikiszowcu przy kościele św. 
Anny, w Giszowcu przy placach zabaw na ul. 
Wojciecha i ul. Miłej, na osiedlu Kokociniec 
przy ul. Płochy, w Ligocie na placu Miast 
Partnerskich, w Piotrowicach na osiedlu 
Targowisko oraz na Załężu na placu Lon-
dzina. Stanęły w ulubionych miejscach 

aktywności sportowych: na Dolinie Trzech 
Stawów, w parku Budnioka, w parku Olim-
pijczyków i parku Boguckim. Kurtyny 
wodne rozstawiane są również na wydarze-
nia specjalne, takie jak biegi czy festiwale. 
Uruchamiane są, gdy temperatura powie-
trza przekracza 25 stopni C i prognoza nie 
przewiduje deszczy. W upalne dni dorosłym 
dają wytchnienie, a dzieciom dużo radości 
podczas przebiegania w chłodnej mgiełce.

Choć kurtyny wodne stanowią dużą 
atrakcję w mieście, to niestety zdarzają 
się ich dewastacje. Stabilna konstrukcja 
sprawia, że rzadko są przewracane, choć 
bywały i takie przypadki. Najczęściej uszka-
dzane są węże, a złączki i dysze zraszające 
kradzione. Zmusza to pracowników Kato-
wickich Wodociągów do interwencji. W tym 
roku ze względu na liczne dewastacje i nie-
ustanną konieczność naprawienia kurtyny 
przy ul. Wojciecha w Giszowcu ostatecznie 
zdecydowano o jej demontażu. Już wia-
domo, że w przyszłym roku kurtyna tam nie 
stanie. Takie same decyzje zapadną w przy-
padku innych lokalizacji – tam, gdzie kur-
tyny będą niszczone. W kolejnych latach 
będą stawiane w innych miejscach. 

AGNIESZKA JASZKANIEC

MOBILNOŚĆ

Europejski Tydzień 
Zrównoważonego 
Transportu
Miasto Katowice, jak co roku, włą-
cza się w edycję Europejskiego Ty-
godnia Zrównoważonego Transportu, 
która będzie miała miejsce w dniach  
16-22 września.
Kampania ma na celu promowanie zrównowa-
żonego transportu w miastach i gminach oraz 
zmianę zachowań mobilnościowych miesz-
kańców. Jej motywem przewodnim jest hasło: 
„Bezpiecznie i zdrowo dzięki zrównoważonej 
mobilności”. 

Podczas tego tygodnia odbędzie się 
wiele ciekawych wydarzeń, prelekcji i spo-
tkań. W dniu bez samochodu, czyli 22 wrze-
śnia, dla miłośników rowerów udostępniona 
zostanie aż godzina darmowej jazdy oraz 
bezpłatna możliwość przejazdu komunika-
cją miejską za okazaniem dowodu rejestra-
cyjnego. Ponadto zorganizowane zostaną 
m.in. warsztaty dla jeżdżących e-hulajno-
gami, prelekcje z udziałem Policji i kon-
kursy z nagrodami. W pozostałych dniach 
spotykać się będziemy przy okazji wielu 
wydarzeń, o których informować będziemy 
niebawem na www.katowice.eu.   (ORG)

Choć kurtyny wodne 
stanowią dużą atrakcję 
w mieście, 
to niestety zdarzają się 
ich dewastacje

Dni Energii 2016
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Popularność szachów na świecie wzrasta 
z roku na rok. Również i w Polsce szachy 
jako dyscyplina sportowa zyskały drugie 
życie. W latach 2020 i 2021 o naszych sza-
chistach było głośno zarówno w polskich, 
jak i zagranicznych mediach. 
Wystarczy wspomnieć o jednym z naj-
bardziej spektakularnych wydarzeń 2020 
roku w historii sportu szachowego, nie 
tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Pod-
czas elitarnego turnieju Altibox Norway 
Chess szachista Wasko Hetmana GKS-u 
Katowice Jan Krzysztof Duda pokonał mi-
strza świata Magnusa Carlsena i zakończył 
tym samym trwającą 801 dni i 125 partii – 
najdłuższą w historii – serię bez porażki.  
– Do końca nie wierzyłem, że mogę wy-
grać – powiedział szachista po decydującej 
wygranej partii.

Jan Krzysztof Duda rozpoczął tre-
ningi w wieku pięciu lat, pierwszy pro-
fesjonalny ranking osiągnął gdy miał lat 
osiem, a wkrótce zdobył tytuł mistrza 
świata dziesięciolatków. Od 2013 roku jest 
już arcymistrzem szachowym (najwyż-
szy międzynarodowy tytuł w szachach 
zawodowych), a dwa lata temu zdobył wi-
cemistrzostwo świata w szachach błyska-
wicznych.

– Szachy stały się naprawdę po-
pularne w Polsce. Ale już od lat wiele 
dzieci w nie gra, a turnieje na kilkaset i po-
nad tysiąc zawodników nie są niczym spe-
cjalnym. Natomiast ważne jest to, że szachy 
są dla każdego – małego i dużego, zdro-
wego i osoby z niepełnosprawnościami, 
kobiety i mężczyzny, słabego i dobrego 
gracza. To jest sport, który może uprawiać 
każdy. Rozwija też wiele umiejętności po-
trzebnych w codziennym życiu. Szachy po-
kazują, jak radzić sobie z problemami, uczą 
odpowiedzialności za wykonane posunięcia, 
planowania strategicznego i taktycznego czy 
radzenia sobie z porażką. Mógłbym podać 
wiele więcej powodów, by się nimi zaintere-
sować, ale dodam tylko, że jest to po prostu 
fajna gra – tak Jan Krzysztof Duda odpowia-
dał na pytania Sławomira Ryboka z redakcji 
„Naszych Katowic”.

A co tak naprawdę oznacza ostatni 
sukces osiemnastego w rankingu 

światowym 23-letniego Jana Krzysztofa 
Dudy? Po pokonaniu światowej jedynki 
Magnusa Carlsena, a w finale znakomi-
tego Rosjanina Sergieja Karjakina jako 
pierwszy Polak wygrał Puchar Świata, 
najbardziej prestiżowy, cykliczny tur-
niej szachowy z udziałem całej światowej 
czołówki. Dość wspomnieć, że główna 
nagroda wynosiła 110 tysięcy dolarów. 
Ponadto swoim zwycięstwem zapewnił 

sobie udział w przyszłorocznym Turnieju 
Kandydatów, czyli rozgrywkach o tytuł 
mistrza świata, jako pierwszy nasz rodak 
od 1950 roku, przy czym wówczas Mie-
czysław Najdorf reprezentował barwy Ar-
gentyny. I co najważniejsze, Jan Krzysztof 
Duda dał przykład całej rzeszy młodych 
zawodników, że Polska i Katowice dziś 
szachami stoją. I to z sukcesami na świa-
tową skalę!

ROZWÓJ I SUKCESY SPORTU SZACHOWEGO W KATOWICACH

Katowice rządzą na szachownicy
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Młodzi szachiści  
z Katowic na podium
Mówiąc o sukcesach dzieci w szachach, 
warto odnotować niedawne zwycięstwo 
Oskara Ciupka w Mistrzostwach Pol-
ski Dzieci do lat 6, jakie rozegrane zo-
stały w Poroninie od 6 do 10 czerwca. Oskar 
jest członkiem klubu UKS 21 Podlesie. 

UKS 21 to młoda organizacja, sam klub 
oficjalnie zarejestrowano w 2008 roku. Jego 

siłą jest jednak nie tylko wyrównana ka-
dra, z arcymistrzem Maciejem Klekowskim 
na czele, ale wspaniała młodzież, która w Pod-
lesiu ma doskonałe warunki do rozwijania 
swoich talentów. Do grupy „młodych gniew-
nych” z UKS-u coraz śmielej dołącza uro-
dzony w 2015 roku Oskar Ciupek. Warto 
dodać, że mimo młodego wieku Oskar jest już 
doświadczonym zawodnikiem, gdyż w turnie-
jach szachowych startuje od kilku lat. Obecnie 
posiada III kategorię szachową, a jego ranking 
osiągnął poziom 1600 punktów. 

Równie utytułowani są Piotr i Paweł 
Brzezina. Bracia, podobnie jak Jan Krzysztof 
Duda, reprezentują klub szachowy Wasko 
HETMAN GKS Katowice. Piotr jest wice-
mistrzem Polski młodzików do lat 10 w sza-
chach szybkich, klasycznych, wicemistrzem 
Polski do lat 10 w solvingu i członkiem Ka-
dry Narodowej Juniorów, natomiast Paweł 
to aktualny wicemistrz Polski do lat 8, oraz 
wicemistrz w szachach szybkich, wicemistrz 
Polski do lat 7 z 2020 roku, brązowy meda-
lista Mistrzostw Polski w Solvingu do lat 8. 
Tuż przed zamknięciem tego wydania do-
staliśmy informację, że juniorka GKS Ka-
towice Liwia Jarocka zdobyła w Rzeszowie 
dwa złote medale Mistrzostw Polski do lat 
18, w szachach szybkich i błyskawicznych. we 
wszystkich kategoriach rywalizowało w sto-
licy Podkarpacia niespełna 1000 zawodni-
ków, wszyscy najlepsi polscy juniorzy.

Wielosekcyjny klub GKS 
Katowice od lat są wiodącym ośrodkiem 
polskich szachów. Klub Wasko Hetman 
GKS Katowice jest dziewięciokrotnym dru-
żynowym mistrzem Polski i pięciokrotnym 
drużynowym wicemistrzem Polski w sza-
chach, a jego barw bronią światowej sławy 
arcymistrzowie, tacy jak Jan Krzysztof 
Duda, Monika i Bartosz Soćko, czy Daniel 
Sadzikowski, wicemistrz Polski 2020.

– Podjąłem decyzję, aby zbudować 
wielodyscyplinowy klub na bazie GKS. 
Korzystamy z naszej najbardziej rozpo-
znawalnej sportowej marki – mówił pre-
zydent Katowic Marcin Krupa latem 2015 
roku. Dzięki tej decyzji prezydenta widzimy, 
że w dzisiejszych czasach dzieci i dorośli nie 
tylko interesują się szachami, ale odnoszą 
sukcesy, z których mieszkańcy Katowic 
mogą i powinni być dumni. 

Klub został powołany w 1975 roku jako 
jedna z sekcji Domu Kultury w Szopienicach. 
Od początku lat 90. XX wieku HetMaN Szo-
pienice awansował kolejno do klasy A i Ligi 
Śląskiej, w 1995 roku, po zdobyciu tytułu 
Drużynowego Mistrza Śląska, awansował 
do II ligi państwowej. Zarząd Polskiego 
Związku Szachowego w 2003 roku dopuścił 
klub do rozgrywek I ligi Drużynowych Mi-
strzostw Polski. W 2015 roku klub został od-
znaczony złotą odznaką honorową za zasługi 
dla województwa śląskiego. Klub szachowy 
jest obecnie częścią dotowanego przez miasto 
wielosekcyjnego GKS-u. 

Katowice grają w szachy 
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego ser-
decznie zapraszamy dzieci z katowickich 
szkół i przedszkoli do projektu „Katowice 
grają w szachy”, który będzie realizowany 
przez Uczniowski Klub Sportowy 21 Pod-
lesie. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii chcemy zainteresować kró-
lewską grą najmłodszych mieszkańców 
naszego miasta. Zapisani uczestnicy otrzy-
mają materiały szachowe, a także zestaw 
ćwiczeń, by powtórzyć przerobioną lekcję.

Po przerobieniu kursu dzieci będą miały 
możliwość kontynuowania nauki sza-
chów w katowickich klubach.

Serdecznie zapraszamy do zapisów 
na stronie katowice.gramywszachy.pl.  

(JULIANA SYSOEVA, MICHAŁ MALINA)

O szachach... 
Łukasz Turlej,  
wiceprezydent FIDE

 Szachy są wizytówką 
naszego miasta zarówno 

w Polsce jak i w Europie. W Katowi-
cach bardzo prężnie działają kluby ju-
niorskie, grające w ligach centralnych, 
rozgrywanych jest też wiele turniejów 
dla amatorów.
Jako Wasko GKS Hetman Katowice od 
lat jesteśmy w ścisłej czołówce Ekstraligi 
Szachowej seniorów, klub i Miasto repre-
zentują najlepsi polscy i zagraniczni za-
wodnicy. W ostatnich sześciu sezonach 
pięciokrotnie puchar za pierwsze miejsce 
jechał do Katowic! Co bardzo ważne, to 
właśnie w Katowicach odbywają się naj-
większe polskie i europejskie wydarzenia 
sportowe. Mistrzostwa Europy na Spodku 
zgromadziły ponad 1400 grających z 42 
europejskich federacji. Coroczne Turnieje 
Szachowe Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 
to nawet 1000 osób przyjeżdżających 
do Katowic. Międzynarodowe Centrum 
Kongresowe i Spodek stwarzają bardzo 
duże możliwości i już teraz czynimy stara-
nia aby aplikować o największe światowe 
wydarzenia, dzięki którym do stolicy Gór-
nego Śląska przyjechaliby najlepsi zawod-
nicy świata.

Łukasz Brożek,  
członek Zarządu  
UKS 21 Podlesie

 Katowice od wielu lat 
są stolicą polskich szachów. Poza suk-
cesami drużynowymi (Hetman Katowice 
i UKS 21 Podlesie) nasze miasto słynie 
także z organizacji największych i jednych 
z najlepiej zorganizowanych turniejów 
szachowych. Coroczne, organizowane 
przez UKS 21 Podlesie, Ogólnopolskie Mi-
strzostwa Szkół i Przedszkoli gromadzą 
ponad 1200 uczestników z całej Polski.
Szachy są także doskonałym narzę-
dziem edukacyjnym młodego czło-
wieka, dlatego też zachęcamy szkoły 
i przedszkola by wprowadzały zajęcia 
szachowe. W tym roku zgłosiłem także 
projekt do Budżetu Obywatelskiego 
„Szachowe Podlesie”, w którym chcieli-
byśmy przeprowadzić zajęcia szachowe 
dla wszystkich chętnych uczniów szkoły 
w Podlesiu, a także przeprowadzić cykl 
turniejów im. Bolesława Holeckiego – śp. 
nauczyciela, który zapoczątkował sza-
chowe tradycje już 60 lat temu.

Marcin Krupa,  
prezydent Katowic

 Szachy przeżywają re-
nesans, szczególnie w Pol-

sce. Coraz więcej ludzi garnie się do grania, 
wiedząc, że to jedna z najbardziej rozwija-
jących gier. To dyscyplina, która jednoczy 
przy wspólnym stole. To gra rodzinna, a Ka-
towice są rodzinne, dlatego kochają szachy. 
Nawet w katowickich przedszkolach dzieci 
mają zajęcia szachowe i poprzez zabawę 
uczą się ruchów i analizowania. 

Dotacje miasta 
na szachy 
w latach 2020/2021: 

Klub Szachowy HETMAN  
– dotacja w 2020 r. – 40 tys. zł;  
plan na 2021 r. – 40 tys. zł  
(dotacja na szkolenie 
dzieci i młodzieży), 

UKS Pałac Młodzieży  
– dotacja w 2020 r. – 10 tys. zł 
(prowadzenie środowiskowych 
programów profilaktycznych) oraz 
3960 zł – małe granty – Drużynowe 
Mistrzostwa Polski w Szachach; plan 
na 2021 r. dotacja  
– 10 tys. zł  i 1 tys. zł – organizacja 
imprez sportowych i turystycznych 
oraz 5535 zł – małe granty 
– Drużynowe Mistrzostwa 
Polski w Szachach,

UKS 21 Podlesie  
– dotacja w 2020 r. – 12 tys. zł 
(prowadzenie środowiskowych 
programów profilaktycznych);  
plan na 2021 r. – dotacja  12 tys. zł 

ROZWÓJ I SUKCESY SPORTU SZACHOWEGO W KATOWICACH

Katowice rządzą na szachownicy
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Piotr i Paweł Brzezina z WASKO HETMAN GKS KatowiceJan Krzysztof Duda z pucharem świata w Soczi
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Z BOGUMIŁEM BURZYŃSKIM, ARTYSTĄ RZEŹBIARZEM, ROZMAWIA MACIEJ SZCZAWIŃSKI

Każdy samochód z katowicką rejestracją 
był dla mnie przeżyciem…
Maciej Szczwiński: Gdzie są twoje miejsca 
„święte”, jak je nazwał kiedyś Tuwim? Miej-
sca formujące cię jako człowieka i artystę?
Bogumił Burzyński: Jest ich zapewne kilka. 
Ale kiedy pytasz, to myślę przede wszyst-
kim o Ligocie, gdzie się urodziłem i gdzie 
mieszkam do dziś. Ojciec był komendan-
tem hufca i na harcerskie obozy jeździ-
łem dosłownie od pierwszego roku życia. 
Po prostu rodzice zabrali niemowlaka 
pod namiot i tak mi zostało, chyba już 
na zawsze. To zresztą cały światopogląd, 
wrażliwość i sposób myślenia... – dużo by 
mówić. A hufiec wspaniały, z tradycjami, 
mnóstwo słynnych wychowanków, m.in. 
Olgierd Łukaszewicz i jego brat Jurek – 
pierwsze filmy kręcili naszą hufcową ka-
merą; z Ligoty pochodzi Krzysztof Globisz, 
wielu znakomitych architektów, plasty-
ków…  No tak, ten hufiec miał rzeczywi-
ście jakiś wyraźny wpływ na ujawnianie 
artystycznych talentów. A sama Ligota? 
Cudowna! Ale też jej historia, Śląskie Pod-
ziemie AK , z moim Tatą, Wieczorkami, Adą 
Korczyńską… To wszystko miało na mnie 
ogromny wpływ.
Mówisz „Ligota cudowna”. Ale szybko ją opu-
ściłeś, bo szkołę średnią kończysz już  
w miejscu odległym, choć też nie najgor-
szym: Zakopane! Liceum Kenara.

Dzięki temu zdążyłem jeszcze poznać 
słynnego Antoniego Rząsę, a pod koniec 
nauki Władysława Hasiora (zresztą miesz-
kałem w willi „Borek”, gdzie pod moim po-
kojem miał pracownię). No tak, to był ważny 
artystycznie, ale jednak epizod. Bo tęskni-
łem. Po prostu jak tylko można było z Za-
kopanego wyjechać (uciec?), to dosłownie 
biegłem na dworzec, tłukłem się z prze-
siadkami przez wiele godzin i zdarzało się, 
że potem w środku nocy z katowickiego 
dworca „drałowałem” na piechotę do tej 
swojej Ligoty, bo nie chciało mi się czekać 
dwu, trzech godzin na jakiś poranny auto-
bus czy pociąg. To wszystko sentymentalne, 
co? I pewnie dziecinne. Ale każdy artysta 
musi mieć w sobie coś z dziecka. W tym 
„bajecznym” Zakopanem pobrałem solidne 
nauki, wyrobiłem i smak, i rękę, poznałem 
wielkich artystów, ale każdy samochód z ka-
towicką rejestracją był dla mnie przeży-
ciem i napełniał tęsknotą, uwierzysz?
Opowiedz, proszę, o swoim spotkaniu z Zyg-
muntem Brachmańskim. 

Słynny pomnik Harcerzy w Katowi-
cach... On wtedy realizował ten swój gło-
śny, nagrodzony projekt, robota piekielnie 
trudna i żmudna, a mój ojciec, „stary harc-
mistrz” zaproponował, że przyśle mu po-
magiera po szkole Kenara. No i pomagier 
został. I w pracowni, i… w rodzinie. Teść 
był wymagający i mocno nalegał, żebym 
skończył jednak studia. No to skończyłem 

Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Co 
nie mniej ważne, „zdążyłem” znów na kon-
takt z legendą, bo moim wykładowcą był 
prof. Jerzy Bandura, uczeń Dunikowskiego.
Po studiach wracasz do Katowic, do pracow-
ni Brachmańskiego na Kobylińskiego 2A. Jaki 
to był powrót?

Wracam, ale jak najbardziej wracam 
też do siebie. Rodzina rodziną, autorytet 
mistrza, rzecz jasna, kolosalny, ale współ-
pracując z teściem, realizowałem wciąż 
własne pomysły. I już się nie zastanawia-
łem: „jak to mam wyrzeźbić”, tylko: „co chcę 
tym wyrazić”.

Jako artysta jesteś mocno obecny w pejza-
żu Katowic. Mnie osobiście emocjonują two-
je realizacje w Galerii Artystycznej na placu 
Grunwaldzkim. Upamiętniasz postaci niepo-
równywalne, z różnych przestrzeni artystycz-
nych, emocjonalnych… 

Ależ to były wyzwania! Na początek 
Zbigniew Cybulski i dyrygent Karol Stryja. 
Ten drugi projekt zrobiłem niespodziewanie 
szybko, ale z Cybulskim już było trudniej. 
„Zbyt bogaty” jako osobowość. I jako mit. 
Och, naoglądałem się jego filmów, prawie 
wszystkie znałem zresztą doskonale, na-
czytałem się książek, wspomnień i w końcu 

olśnienie! To musi być ten jego słynny 
gest z filmu „Salto”, kiedy unosi dłonie… 
Emocje niesamowite, bo teraz muszę to 
zmaterializować, ten błysk, tę ulotność. Ale 
każda postać, której monument tworzyłem 
do Galerii Artystycznej, była potężnym 
wyzwaniem. Wystarczy wymienić te na-
zwiska: Aleksandra Śląska,  wielka,  chary-
zmatyczna, tajemnicza aktorka; Stanisław 
Ligoń, Stanisław Hadyna, Andrzej Urbano-
wicz (rewelacyjna fizjonomia!), no i Bernard 
Krawczyk, chyba najbardziej lubiany kato-
wicki aktor. To praca z ubiegłego roku. 

Pracownia rzeźbiarska przy ulicy Kobyliń-
skiego, która odegrała i odgrywa nadal waż-
ną rolę w twoim życiu, znajduje się w miejscu 
szczególnym. 

W środowisku określano ją jako „Kato-
wicki Montparnasse”. W końcu w bliskim są-
siedztwie żyli tu i tworzyli artyści wybitni: 
Witold Pałka, Jerzy Handermander, Piotr 
Szmitke, Teresa Michałowska-Rauszer…  
Od pewnego czasu widząc, że zdrowie i siły 
nie pozwolą już mojemu teściowi na dalszą 
pracę, zacząłem przemyśliwać o stworze-
niu w tym miejscu swoistego muzeum rzeźby 
Zygmunta Brachmańskiego. Pomieszczenie 
ma antresolę, mogłem więc zagospodarować 
dwa poziomy, zgromadziłem wszystkie jego 
rzeźby z pracowni – jest ich multum – i tak 
powstała Galeria, stała ekspozycja rzeźb 
Brachmańskiego. No i oczywiście jest też 
kąt dla mnie, rzeźbię m.in. w drewnie, więc 
sprowadziłem dwa wspaniałe stare warsztaty 
stolarskie; jest też kącik kawiarniany, gdzie 
można usiąść i podyskutować, i jest miejsce 
na rzeźbę modelowaną… Mam tyle „odej-
ścia”, że mogę wykonać pracę do 2,5 metra 
wysokości. 
A jaki jest ostatni ślad twojej artystycznej 
obecności w przestrzeni miejskiej Katowic?

W lipcu tego roku odsłonięto moją 
pracę na jednym z filarów katowickiego 
dworca. Upamiętniłem Konstantego Wol-
nego, jednego z najbliższych współpracow-
ników i przyjaciół Wojciecha Korfantego, 
pierwszego marszałka Śląskiego Sejmu.  

Każda postać, 
której monument
tworzyłem 
do Galerii Artystycznej,
była potężnym
wyzwaniem
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KATOWICE DLA SENIORA

Katowicki Dzień Seniora

„Katowicki Dzień Seniora” odbędzie się 
27 września w godzinach 11.00–14.00 
na katowickim rynku, ale już 26 wrze-
śnia zapraszamy na imprezę towarzy-
szącą w siedzibie Stowarzyszenia FAMI.
LOCK przy ul. 3 Maja 11, o godzinie 17.00, 
gdzie odbędzie się koncert ballad i roman-
sów rosyjskich w wykonaniu Aleksandra 
Macerdiego. Wstęp wolny dla 40 osób.

Kolejna impreza towarzysząca 27 wrze-
śnia (poniedziałek) w siedzibie Teatru Bez 
Sceny (ul. 3 Maja 11) – o godz. 17.00 wysta-
wiona zostanie komedia „Szczęście”. Wstęp 
wolny dla 40 osób.

Z kolei we wtorek 28 września o godzinie 
14.00 zapraszamy do kina Światowid na pro-
jekcję amerykańskiej komedii „Jak wywo-
łałem byłą żonę”. Wstęp wolny dla 150 osób.

Również we wtorek 28 września o godzi-
nie 19.00 w siedzibie Stowarzyszenia FAMI.
LOCK koncert „Na Bosso” w wykonaniu 
Doroty Chanieckiej.

Realizatorem zadania jest Stowarzysze-
nie FAMI.LOCK. Już dziś zapraszamy do 
wspólnej zabawy!

Harmonogram Szóstego Dnia Aktyw-
nego Seniora – 27 września:

10.30–11.00 rozpoczęcie promocji 
imprezy: oprawa muzyczna za pomocą 
DJ-a + pierwsze działania aktorów 
szczudlarzy + komunikaty prowadzącego,

11.00–11.15 uroczyste rozpoczęcie 
imprezy z udziałem władz 
miasta Katowice,

11.15–12.00 włoskie przeboje 
w wykonaniu Marco Boccino – 
występ artystyczny,

12.15–13.00 występ estradowy,
13.00–13.20 Teatr Gry i Ludzie  

– plenerowe widowisko,
13.20–13.50 występ artystyczny,
13.50–14.00 uroczyste 

zakończenie imprezy.
Przez cały czas trwania imprezy będzie 

możliwość zapoznania się z ofertą partne-
rów programu pn. „Aktywni Seniorzy 60+” 
oraz Katowickiej Karty Mieszkańca i po-
kazami gości (Straż Pożarna, Komenda Po-
licji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych). 
Ponadto w trakcie trwania imprezy będzie 
możliwość zaszczepienia się przeciw CO-
VID-19 w Szczepionkobusie w godzinach 
11.00–17.00 oraz odbędą się warsztaty ku-
linarne dla seniorów.

Katowicka Senioriada
Zapraszamy seniorów do udziału w bie-
siadach senioralnych. Najbliższa odbędzie 
się 8 września w MDK Bogucice-Zawo-
dzie. Wydarzenie ma integrować i być oka-
zją do świetnej zabawy. Pierwszeństwo 
udziału w każdej z biesiad mają mieszkańcy 
dzielnicy, w której będzie ona zorganizowana.

Zapisy na kolejne biesiady przyjmo-
wane są telefonicznie przez pracownika 
Stowarzyszenia Artystycznego SILESIA 
ARTPROM pod nr.  601  595  058 oraz 
530 106 730. 

Zajęcia dla seniorów

W ramach projektu „Centrum Społeczno-
ściowe Nasze Załęże – II etap” zaplanowano:

9 września, godz. 16.00 – 
„Senior w akcji” – warsztaty decoupage;

13 września, godz. 10.00 lub 12.00 – 
„Senior w podróży” – wycieczka 

z oprowadzaniem po Stadionie Śląskim;
20 września, godz. 10.00 – 

„Senior w podróży” – wycieczka 
na Zadole;

29 września, godz. 8.00 – 
„Senior w podróży” – wycieczka do Żywca.
 Osoby zainteresowane udziałem w pro-
jekcie prosimy o kontakt z Dominiką Szoł-
tysik oraz Rafałem Ićkiem

Adres: ul. Gliwicka 92/1
Telefony kontaktowe: 502 032 688, 503 

805 269

W ramach projektu „Bogucice – moje miej-
sce na ziemi. Program aktywności lokalnej 
– etap II”, realizowanego przez Miasto Ka-
towice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, dla seniorów zaplanowano:

1, 8, 22, 29 września, godz. 9.00 – 
„Senior w ruchu” – zajęcia nordic walking;

6 września, godz. 10.30 – 
„Na zdrowie” – spotkanie z podologiem;

9 września, godz. 12.00  –  
„Senior w akcji”  
– spotkanie z kinem polskim;

13 września, godz. 10.30 
– „Senior w działaniu” – 
spotkanie z wolontariuszami Hospicjum 
św. Franciszka w Katowicach;

20 września, godz. 9.00 – 
„Senior w działaniu” – spotkanie 
edukacyjne dot. robienia przetworów;

23 września, godz. 15.00 – 
„Senior w działaniu” – wieczór 
planszówkowy; 

24 września, godz. 6.00 – 
„Senior w podróży” – grzybobranie 
na Jurze;

27 września, godz. 10.30 – 
„Senior w działaniu” – zajęcia artystyczne. 

 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
Telefony kontaktowe: 502 032 604, 720 

779 447, 502 032 544, 503 805 218

W ramach projektu „Centrum Społeczno-
ściowe w Nikiszowcu – II etap” zaplanowano:

3 września – Spotkanie klubu 
społecznościowego „Senior w działaniu” – 
warsztaty rękodzieła;

17 września – Spotkanie klubu 
społecznościowego „Senior w działaniu” – 
warsztaty rękodzieła;

20 września – Spotkanie klubu 
społecznościowego „Senior w działaniu” – 
gry karciane;

24 września – Spotkanie klubu 
społecznościowego „Senior w działaniu” – 
warsztaty rękodzieła;

27 września  – Spotkanie klubu 
społecznościowego „Senior w działaniu” – 
gry karciane;

28 września – „Senior w podróży” – 
wyjazd jednodniowy.

 Osoby zainteresowane udziałem w pro-
jekcie prosimy o kontakt z Barbarą Mizerą

Adres: ul. Szopienicka 58
Telefon kontaktowy: 502 032 623

W ramach projektu „Centrum Społeczno-
ściowe Szopki w Szopienicach – II etap” 
zaplanowano:

spotkania dla seniorów „Codzienna 
szklanka soku”.

 Osoby zainteresowane udziałem w projek-
cie prosimy o kontakt z Marianem Stoleckim

Adres: ul. Bednorza 14
Telefon kontaktowy: 603 773 661

W ramach projektu „Program Aktywności 
Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb” 
zaplanowano:

3 września, godz. 9.00  
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora”  
– inicjatywa lokalna „Kawa na placu”;

7 września, godz. 9.00  
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora”  
– joga dla osób w wieku senioralnym;

8 września, godz. 9.00  
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora”  
– zajęcia z instruktorem nordic walking;

10 września, godz. 9.00  
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora”  
– inicjatywa lokalna „Kawa na placu”;

14 września, godz. 9.00  
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora”  
– joga dla osób w wieku senioralnym;

15 września, godz. 9.00  
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora”  
– zajęcia z instruktorem nordic walking; 

17 września, godz. 9.00  
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora”  
– inicjatywa lokalna „Kawa na placu”;

21 września, godz. 9.00  
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora”  
– joga dla osób w wieku senioralnym;

22 września, godz. 9.00  
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora”  
– zajęcia z instruktorem nordic walking; 

23 września, godz. 9.00  
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora”  
– „Jabłkowy zawrót głowy”;

24 września, godz. 9.00  
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora”  
– inicjatywa lokalna „Kawa na placu”;

28 września, godz. 9.00  
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora”  
– joga dla osób w wieku senioralnym;

29 września, godz. 9.00  
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora”  
– zajęcia z instruktorem nordic walking; 

 Osoby zainteresowane udzia-
łem w projekcie prosimy o kontakt z Mag-
daleną Michałek, Katarzyną Schröder, 
Klaudią Wiatrak

Adres: ul. Kotlarza 10b
Telefony kontaktowe: 32 416 22 66, 725 

161 463, 720 776 381

Popołudniowe kluby 
społecznościowe
Zapraszamy seniorów do udziału w zaję-
ciach organizowanych przez popołudniowe 
kluby społecznościowe. Kluby działają 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 13.00 do 16.00, a udział w zajęciach 
jest bezpłatny.

Miesięczne harmonogramy za-
jęć planowanych w poszczególnych 
popołudniowych klubach społecz-
nościowych dostępne są na stronie inter-
netowej pod adresem: http://web.mops.
org/node/3362, mogą one jednak ulec 
zmianie ze względu na warunki pogo-
dowe i inne czynniki.

Więcej informacji o zajęciach prowadzo-
nych przez popołudniowe kluby społecz-
nościowe można uzyskać telefonicznie 
lub w siedzibach klubów:

Klub przy ul. Czecha 2, tel. 32 259 86 69;
 Klub przy ul. Głogowskiej 23,  
tel. 32 202 87 27;
Klub przy ul. Tysiąclecia 4, tel. 32 254 06 93;
 Klub przy ul. Wiślanej 9,  
tel. 32 203 80 03;
 Klub przy ul. Świdnickiej 35a,  
tel. 32 202 13 15;
Klub przy ul. Oblatów 24, tel. 32 203 78 32;
 Klub przy ul. Gliwickiej 74a,  
tel. 32 250 15 34;
 Klub przy ul. Dębowej 23,   
tel. 32 355 51 60 wew. 4;
 Klub przy ul. Brata Alberta 4,  
tel. 32 355 51 60 wew. 4.  
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KATOWICE W SKRÓCIE
Miejski Rzecznik 
Konsumentów poleca: 
Portal konsument.edu.pl

Internet to nieodłączna część naszego ży-
cia, a oszuści i nieuczciwi sprzedawcy wy-
korzystują coraz to nowe kanały na złapanie 
ofiar. Nawet młodzież, która rodzi się z te-
lefonem w dłoni, wpada w te pułapki.

Portal www.konsument.edu.pl to no-
woczesne, bezpłatne narzędzie edukacyjne 
– symulator portalu społecznościowego. 
Można w nim doświadczyć 10 realnie spo-
tykanych w sieci zagrożeń, m.in. wyłudze-
nia kodu BLIK, oszustwa zakupowego czy 
kradzieży tożsamości.

Wygląd strony, jej zawartość, mecha-
nizmy i stosowane interakcje są iden-
tyczne z tymi spotykanymi w sieci. 
Użytkownik zachowuje się wobec tego 
naturalnie – np. ogląda film reklamowy, 
czyta posty na tablicy, wybiera towar, który 
chce kupić, oraz sposób płatności. Dzięki 
temu realnie, ale bezpiecznie, pokazane są 
sposoby działania cyberoszustów. Po każ-
dej „pułapce” znajduje się również krótki 
film wyjaśniający mechanizm działa-
nia oszusta, podsumowanie tematu oraz 
test wiedzy.

Wejdź na konsument.edu.pl  
i sprawdź w bezpiecznych warunkach, jak 
uniknąć pułapek w internecie. (MRK)

Pomoc dla konsumentów:
Telefon: 801 440 220 lub 22 290 89 16 – 

Infolinia Konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl

W sporach z instytucją finansową konsu-
ment może zwrócić się o pomoc do Rzecz-
nika Finansowego:

Telefon: 22 333 73 26 lub  22 333 73 27
E-mail: biuro@rf.gov.pl
www.rf.gov.pl

Porady dla mieszkańców Katowic:
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 
Telefon: 32 25 93 846; 32 25 93 905

Korespondencję proszę kierować na adres:
40-098 Katowice; ul. Młyńska 4
E-mail: mrk@katowice.eu
www.katowice.eu/mrk

Wolne miejsca 
w Środowiskowym Domu 
Samopomocy dla osób 
z niepełnosprawnością 
intelektualną
W Katowicach przy ul. Gliwickiej 74A 
działa Środowiskowy Dom Samopomocy, 
który przeznaczony jest dla osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną będących 
mieszkańcami Katowic. Placówka obecnie 
dysponuje wolnymi miejscami.

Środowiskowy Dom Samopomocy 
jest placówką wsparcia dziennego, gdzie 
osoby mogą przebywać od poniedziałku do 
piątku przez 8 godzin dziennie. ŚDS świad-
czy usługi:

trening funkcjonowania w codzien-
nym życiu;

trening umiejętności spędzania wol-
nego czasu;

poradnictwo psychologiczne;
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
pomoc w dostępie do niezbędnych 

świadczeń zdrowotnych;
terapia ruchowa.
W celu uzyskania bliższych informacji 

należy zgłosić się w terenowym punkcie 
pomocy społecznej MOPS. Wykaz: www.
mops.katowice.pl. 

Wybory do rad jednostek 
pomocniczych miasta 
Katowice nr 3 Zawodzie, 
nr 5 Brynów-Część 
Wschodnia-Osiedle 
Zgrzebnioka, nr 19 
Piotrowice-Ochojec w dniu 
17 października 2021 r.
Okręgowa Komisja Wyborcza z sie-
dzibą w MDK „Bogucice-Zawodzie”– dział 
Zawodzie, przy ul. Marcinkowskiego 13a, 
będzie przyjmować zgłoszenia kandydatów 
do RJP nr 3 Zawodzie w dniach:  7, 8, 9, 10, 
13, 14, 15, 16 września 2021 r. w godz. 17–18 
oraz  17 września 2021 r. w godz. 11–12.

Okręgowa Komisja Wyborcza z sie-
dzibą w SP nr 65, przy ul. Kukułek 2a, będzie  

przyjmować zgłoszenia kandydatów do 
RJP nr 5 Brynów-Część Wschodnia-Osie-
dle Zgrzebnioka w dniach: 7, 8, 9, 10, 13, 14, 
15, 16 września 2021 r. w godz. 18–19 oraz  
17 września 2021 r. w godz. 11–12.

Okręgowa Komisja Wyborcza z sie-
dzibą w MDK „Południe” – filia Piotrowice, 
przy ul. gen. Jankego 136, będzie przyjmo-
wać zgłoszenia kandydatów do RJP nr 19 
Piotrowice-Ochojec w dniach: 7, 8, 9, 10, 13, 
14, 15, 16 września 2021 r. w godz. 17–18 
oraz 17 września 2021 r. w godz. 11–12. 

W tym samym czasie i miejscu okrę-
gowe komisje wyborcze będą również 
przyjmować kandydatury do składów ob-
wodowych komisji wyborczych (kandy-
daci do tych komisji muszą być wyborcami 
stale zamieszkującymi na terenie miasta 
Katowice i nie mogą być w stosunku do 
kandydujących do ww. RJP: zstępnymi, 
wstępnymi, rodzeństwem ani małżonkami). 

Czynne i bierne prawo wyborcze do 
RJP przysługuje osobom, które najpóź-
niej w dniu wyborów kończą 18 lat, stale 
zamieszkują na terenie ww. dzielnic oraz 
figurują w rejestrze wyborców. Kandydat 
nie może być skazany prawomocnym wy-
rokiem sądu orzeczonym za przestępstwo 
umyślne. Zgłoszenia kandydatów do ww. 
RJP, poparte przez co najmniej 20 wybor-
ców – mieszkańców ww. dzielnic oraz 
zgłoszenia kandydatów do składów obwo-
dowych komisji wyborczych, można doko-
nywać na specjalnych drukach, które są do 
odbioru w siedzibach okręgowych komisji 
wyborczych podczas dyżurów jej człon-
ków, a także do pobrania  ze strony inter-
netowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Katowice. Więcej informacji: 
https://bit.ly/38riFyB

Spis powszechny  
– do  końca września 
Jeszcze tylko do końca września mamy czas 
na dokonanie spisu powszechnego, który 
jest obowiązkowy dla nas wszystkich. Ob-
jęci są nim wszyscy mieszkańcy Polski – za-
równo Polacy, jak i cudzoziemcy, oraz stali 
mieszkańcy Polski przebywający w czasie 
spisu za granicą.  

Do 18 sierpnia spisało się 162 419 ka-
towiczan, czyli 55,9% mieszkańców na-
szego miasta.

Jak się spisać?
Najłatwiej zrobić to samodzielnie przez in-
ternet przez komputer bądź urządzenie mo-
bilne. Wystarczy wejść na stronę www.spis.
gov.pl i odpowiedzieć na pytania. Zalogo-
wać można się za pomocą profilu zaufanego, 
e-dowodu bądź podając swój PESEL i na-
zwisko rodowe matki.

A co gdy, nie posiadamy komputera lub 
nie umiemy się nim posługiwać? Tu po-
mocą służą pracownicy Gminnego Biura 
Spisowego. Na czas trwania spisu Urząd 
Miasta przygotował specjalne stanowi-
ska, gdzie z pomocą pracowników Gmin-
nego Biura Spisowego bądź rachmistrzów 
można wykonać samospis. Stanowiska 
te znajdują się w budynku urzędu przy 
Rynku 1.

Nie możesz wykonać samospisu inter-
netowego? Zadzwoń na infolinię: 22 279 
99 99 i spisz się przez telefon.

Jeśli nie spiszesz się przez inter-
net ani przez telefon, skontaktuje 
się z tobą rachmistrz telefonicznie lub 
bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. 
Zgodnie z Ustawą o narodowym spisie po-
wszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.  
nie możesz odmówić mu przekaza-
nia danych.

Jeśli nie jesteś pewien, czy osoba poda-
jąca się za rachmistrza, nim jest – możesz 
to zweryfikować pod nr. tel. 22 279 99 99.

W trakcie spisu zostaniemy zapy-
tani m.in. o nasze dane, adres zamiesz-
kania, dane osoby w mieszkaniu, relacje 
rodzinne. Więcej informacji o pytaniach 
znajduje się na stronie https://spis.gov.pl/
lista-pytan-w-nsp-2021/.  

Gminne Biuro Spisowe 
przygotowało film 
promocyjny, który 
można obejrzeć, 
uruchamiając kod QR. 

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE
OŚRODEK WSPARCIA CUDZOZIEMCÓW
Nieodpłatną pomoc dla cudzoziemców 
zamieszkałych w województwie śląskim 
świadczy Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców 
w Katowicach. W ramach działalności 
ośrodek oferuje pomoc prawnika, tłumacza, 
psychologa, a także warsztaty, szkolenia i kursy 
adaptacyjne. Ponadto zapewnia także wsparcie 
zagranicznych studentów poprzez opiekę 
mentora. 

Celem pracy ośrodka jest wsparcie 
cudzoziemców mieszkających w regionie 
i pomoc w rozwiązaniu problemów 

administracyjnych i prawnych związanych 
z legalizacją pobytu oraz prawem pracy.
Ośrodek finansowany jest przez MSWiA 
z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 

Biuro Ośrodka znajduje się przy  
ul. Reymonta 22 w Katowicach.

Więcej informacji o Ośrodku Wsparcia 
Cudzoziemców znaleźć można na stronie 
internetowej www.owc.org.pl,  
infolinia +48 32 630 45 99,  
kontakt e-mailowy owc@klaster.org.pl.   (RED)

LISTY DO REDAKCJI
  Dojście do wodnego placu

Dojście do wodnego placu zabaw w Dolinie 3 Sta-
wów, od strony osiedla Paderewskiego wykonano 
z sypkiej, drobnoziarnistej substancji. Po każdych 
większych ulewach spływająca woda (do niżej po-
łożonego terenu) wypłukuje duże warstwy tej na-
wierzchni, pozostawiając głębokie wyżłobienia. 
Stwarza to zagrożenie zarówno dla spacerują-
cych, jak i dla rowerzystów. Ta sama sytuacja 
dotyczy ścieżki spacerowej biegnącej obok Sztau-
wajerów. Czy nie można w tym miejscu zastoso-
wać bardziej trwałego materiału? 

MIESZKANKA OSIEDLA PADEREWSKIEGO

Odpowiedź Zakładu Zieleni Miejskiej: 
Ścieżki, o których mowa, zostały wyko-
nane ze specjalnej substancji przepusz-
czalnej, która służy poprawie retencji wód 
opadowych, co ma pozytywny wpływ 
na ekosystem Doliny Trzech Sta-
wów. W sytuacji, w której w wyniku 
znacznych opadów następuje wypłukanie 
nawierzchni i powstanie wyżłobień, Za-
kład Zieleni Miejskiej niezwłocznie do-
konuje jej ponownego uzupełnienia, by 
zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom 
parku. Z powyższych względów wykona-
nie nowej nawierzchni nie jest konieczne.   
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MUZYKA

Nowy sezon NOSPR
Znamy już program koncertów na nowy se-
zon w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej 
Polskiego Radia. W ciągu najbliższych mie-
sięcy w Katowicach wystąpią m.in Daniel 
Barenboim, Bomsori Kim, Grigorij Sokołow, 
Philippe Herreweghe i wiele innych gwiazd. 
Sprzedaż nowych abonamentów zaczyna 
się 7 września, sprzedaż biletów na po-
szczególne wydarzenia od 14 września. 
Trzy sztandarowe serie koncertów abo-
namentowych NOSPR sięgają w tym roku 
po największe pozycje repertuaru symfonicz-
nego. Na inaugurację zabrzmi IX symfonia 
Beethovena z udziałem m.in. Andrzeja Lam-
perta, Ewy Tracz i Szymona Komasy w roli 
solistów. W programie sezonu przygotowa-
nym we współpracy z Lawrencem Fosterem 
– I dyrygentem i dyrektorem artystycznym 
orkiestry – znajdą się również takie arcydzieła 
jak VII symfonia C-dur Leningradzka Szosta-
kowicza, VII symfonia e-moll Mahlera, jak 
również symfonie Brucknera, Mendelssohna 
czy Mozarta. Wśród solistów, którzy wystą-
pią wspólnie z orkiestrą, prym wiodą skrzyp-
kowie – m.in. Pinchas Zuckerman, Bomsori 
Kim i Linus Roth. 

Równie ciekawie zapowiada się grono 
dyrygentów, którzy w najbliższym czasie po-
prowadzą orkiestrę – oprócz Lawrence’a Fo-
stera i Domingo Hindoyana zobaczymy wielu 
uznanych i doświadczonych artystów, jak 
Pinchas Steinberg czy Simone Young, a także 
wiele młodych dyrygentek i dyrygentów, któ-
rzy szturmem podbijają światowe estrady.

Gwiazdorskie nazwiska ozdobią nie 
tylko plakaty koncertów abonamentowych. 

Jednym z najbardziej wyczekiwanych 
wydarzeń sezonu będzie specjalny kon-
cert z okazji 80. urodzin Lawrence’a Fo-
stera, podczas którego jako solista wystąpi 
Daniel Barenboim (Lawrence Foster na-
zywa go „największym żyjącym dziś mu-
zykiem”). Podczas koncertów serii Muzyka 
Dawna wystąpią natomiast takie zespoły, 
jak Les Arts Florissants, Orchestre des 
Champs-Elysées pod batutą Philippe Her-
reweghe czy Gabrieli Consort pod dyrekcją 
Paula McCreesha. Powróci również seria 
Orkiestry Świata, w ramach której do Ka-
towic przyjadą m.in. Paris Mozart Orche-
stra czy Royal Scottish National Orchestra. 

Koncerty cyklu Po Mistrzowsku wy-
pełni w tym sezonie muzyka fortepianowa 
– z recitalami solowymi wystąpią m.in. 
Grigorij Sokołow, Garrick Ohlsson i Ewa 
Pobłocka. Katowicka sala NOSPR będzie 
również jednym z pierwszych przystanków 
na tryumfalnej trasie koncertowej zwycięz-
ców tegorocznego Konkursu Chopinow-
skiego.  

Otwarta sprzedaż biletów na koncerty sezonu 
2021/2022 rozpocznie się 14 września. 

Możliwość zakupu nowych abonamentów 
pojawi się już 7 września. Więcej informacji 

na stronie www.nospr.org.pl.  

18. FESTIWAL MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY W KATOWICACH

Najnowsze osiągnięcia kina dokumentalnego
Trzy kina: Światowid, Rialto i Kosmos, a w 
nich blisko sześćdziesiąt wyselekcjono-
wanych filmów polskich i zagranicznych, 
ponad setka pokazów, spotkania z twór-
cami i ekspertami, wydarzenia towarzy-
szące. Śląska edycja 18. Międzynarodo-
wego Festiwalu Filmowego MILLENNIUM 
DOCS AGAINST GRAVITY już od 3 wrze-
śnia po raz trzeci zagości w katowickich 
kinach Instytucji Filmowej Silesia Film. 
Festiwal w Katowicach otworzy – podobnie 
jak w pozostałych miastach – film „Jestem 
Greta” Nathana Grossmana. Znany festiwa-
lowej publiczności Witalij Manski pokaże 
najnowszy film („Gorbaczow. Raj”), a Ra-
phael Lewandowski zmierzy się z legendą 
(„Herbert. Barbarzyńca w ogrodzie”). Będzie 
arcyciekawy film o geniuszu muzycznym 
Franku Zappie („Zappa”, reż. Alex Winter) 
oraz hołd dla inspirującego pokolenia akto-
rów i sportowców Bruce’a Lee („Bruce Lee. 
Bądź jak woda”, reż. Bao Nguyen), a Kri-
stina Lindstroem i Kristian Petri spróbują 
odkryć prawdę o „Najpiękniejszym chłopcu 

na świecie”, czyli Tadziu z filmowej adaptacji 
„Śmierci w Wenecji” Luchino Viscontiego. 
Niemiecka reżyserka Ulrike Ottinger po-
każe swój sentymentalny powrót do lat mło-
dości, czyli „Paryskie kaligramy”, a za sprawą 
doskonałego „Ciało nie kłamie” Evelyn Schels 
poznamy historię czterech wielkich artystek: 
Mariny Abramović, Shirin Neshat, Sigalit 
Landau i Kathariny Sieverding i tego, jak do-
świadczona w młodości przemoc wpłynęła 
na ich sztukę. 

Zobaczymy bliski tematyce ochrony 
przyrody obraz „Tańcząca z rekinami” 
Sally Aitken, poruszającą „Jacintę” (reż. 
Jessica Earnshaw), trzymający w napięciu 
film „Chwała królowej”, (reż. Tatia Skhir-
tladze, Anna Khazaradze) czy polski do-
kument o zawodniczce MMA („Furia”, reż. 
Krzysztof Kasior).

Hitem będzie film Kuby Mikurdy 
„Ucieczka na srebrny glob”, przedstawia-
jący kulisy powstawania – eposu science 
fiction „Na srebrnym globie” Andrzeja Żu-
ławskiego. Tematem szczególnie bliskim 

jest doświadczenie pandemii – opowia-
dają o tym filmy „Polaków portret własny” 
Macieja Białoruskiego, Jakuba Drobczyń-
skiego i Roberta Rawłuszewicza, trzy filmy 
krótkometrażowe, które pokażemy w jed-
nym bloku: „Seal Story” Bartłomieja Błasz-
czyńskiego, „Pozdrawiam” Tatiany 
Christowej i „Halo babciu” Kamili Choj-
nackiej oraz najnowszy – dokument Pawła 
Łozińskiego „Film balkonowy”.

Nie zabraknie dokumentów zaangażo-
wanych społecznie („Odwaga” Aleksieja Pa-
luyana, „Jeszcze nie dziś” Bruno Santamaríi 
Razo, „Tysiąc małych ran” Ramony S. Diaz). 
Szczególnie warto zwrócić uwagę na ani-
mację „Przeżyć” Jonasa Pohera Rasmussena 
czy najnowszy film Gianfranco Rosiego – 
„Notturno”.  

Więcej o programie można przeczytać 
na stronie festiwalu w zakładce KATOWICE.  

Bilety będą dostępne w kasach kin  
oraz na Filmowa.net  

i na stronie mdag.pl. (org)

ŚWIĘTO DZIELNICY

Rada Jednostki 
Pomocniczej nr 1 
Śródmieście zaprasza
Na Święto Dzielnicy 18 września zapra-
sza wszystkich mieszkańców katowic-
kiego Śródmieścia Rada Jednostki Po-
mocniczej nr 1 Śródmieście. Na placu 
Andrzeja w godz. 10.00–15.00 czekać 
będzie wiele piknikowych atrakcji.
Teren zostanie podzielony na pięć tema-
tycznych stref aktywności, z których każda 
oferować będzie zróżnicowane atrakcje do-
stępne dla uczestników.

Strefa warsztatowa – organizatorzy 
przygotowali bogatą ofertę warsztatów 
plastycznych dla dzieci oraz warsztatów 
rękodzielniczych i florystycznych dla do-
rosłych. Uczestnicy warsztatów nie tylko 
zabiorą ze sobą stworzone przez siebie ar-
cydzieła, ale także wezmą udział w konkur-
sach z nagrodami.

Strefa ruchu – zawody dla dzieci, mi-
nikursy tańca hawajskiego, folk fitness, 
joga, gimnastyka dla kobiet w ciąży oraz 
ćwiczenia fizjoterapeutyczne dla dzieci. 
Każdy, niezależnie od wieku, znajdzie tu 
coś dla siebie.

Strefa miejska – miejsce spotka-
nia mieszkańców z radnymi dzielnico-
wymi i miejskimi oraz przedstawicielami 
organizacji pozarządowych działających 
na terenie Śródmieścia. W strefie miejskiej 
zaprezentują się także Centrum Społeczno-
ściowe Śródmieście oraz Centrum Aktyw-
ności Młodzieżowej. 

Strefa edukacji – przedstawiciele Ko-
mendy Miejskiej Policji w Katowicach 
zaproszą na prezentację w ramach akcji 
„Nie-bajka o porwaniu”, która skierowana 
będzie do najmłodszych i ich opiekunów. 
Oprócz tego każdy uczestnik będzie mógł 
poznać tajniki pierwszej pomocy, a także 
skonsultować się z kosmetologiem. O bli-
ski kontakt z naturą zadba też Zakład 
Zieleni Miejskiej w Katowicach, którego 
przedstawiciele chętnie opowiedzą nie 
tylko o zieleni w mieście, ale także dora-
dzą, jak pielęgnować te rośliny, które hodu-
jemy w naszych domach.

Strefa gastronomiczna – to tu wszyscy 
spotkają się przy stołach, o które zadbają lo-
kalni restauratorzy. Nie zabraknie też pop-
-cornu i waty cukrowej dla najmłodszych.

Święto Dzielnicy to pierwsza tego typu 
impreza organizowana przez śródmiej-
skich radnych.

Rada Jednostki Pomocniczej nr 1 
Śródmieście została utworzona w 2019 r.  
Do zadań rady należy w szczególności re-
prezentowanie mieszkańców we wszel-
kich sprawach o charakterze publicznym, 
które dotyczą dzielnicy Śródmieście. Wię-
cej informacji na temat działalności rady 
dzielnicy, w tym szczegółowy program 
Święta Dzielnicy znaleźć można na pro-
filu rady na portalu Facebook (@RJP1Ka-
towice) oraz na stronie internetowej rjp1.
katowice.eu.   

(ORG)
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Orkiestra Szlaku Śląskiego Bluesa 
– pod muzycznym kierownictwem 
Jana Gałacha – ponownie rozpali 
do czerwoności śląską publiczność!

Tradycyjnie już na deskach sali koncer-
towej Katowice Miasto Ogrodów najlepsi 
polscy muzycy bluesowi pochylą się nad 
starannie wyselekcjonowanymi utworami, 
których autorzy tworzyli i dalej tworzą 
muzyczną historię Katowic, Śląska i całej 
Polski. Coroczne koncerty pod patrona-
tem „Szlaku Śląskiego Bluesa” cieszą się 
ogromną popularnością wśród publicz-
ności i na stałe wpisały się już w jesienny 
kalendarz śląskich (i nie tylko) miłośników 
bluesa. Są mocnym punktem na mapie mu-
zycznych wydarzeń w regionie.

Tegoroczny temat koncertu wskazał 
nam się właściwie sam. W tym roku mija 30. 
rocznica wydania jednej z najważniejszych 

płyt w historii polskiej muzyki – albumu 
„Detox” kultowego zespołu Dżem. Płyty ce-
nionej, zawierającej wielkie przeboje i wresz-
cie – nagranej z Ryszardem Riedlem przy 
mikrofonie. Płyty będącej świadectwem 
kunsztu i esencją osobowości wokalisty.

Jan Gałach – kierownik artystyczny 
Orkiestry – 25 września, wraz z przyja-
ciółmi, po raz pierwszy (i zapewne ostatni) 
odegrają na żywo i w całości tę wyjąt-
kową płytę. Wszystkie utwory, które zna-
lazły się na krążku, wybrzmią więc już 
wkrótce w sali koncertowej Katowice Mia-
sto Ogrodów! „Jak malowany ptak”, „List do 
M.” „Ostatnie widzenie” czy „Sen o Victorii” 
to tylko niektóre z ponadczasowych hitów, 
które będą mieli państwo szansę usły-
szeć w wykonaniu doskonałych muzyków.

Dodatkowo z uwagi na fakt, że nie-
dawno obchodziliśmy 15. rocznicę śmierci 

Pawła Bergera (legendarnego klawiszowca 
Dżemu, pochodzącego z Katowic), chcieli-
byśmy cały ten koncert zadedykować wła-
śnie jemu. Skupić się zwłaszcza na partiach 
klawiszy, a gdy czas koncertu na to pozwoli, 
zagrać jeszcze parę utworów, których auto-
rem bądź współautorem jest Paweł Berger. 

Niewątpliwą atrakcją koncertu będzie 
udział gości specjalnych, których nazwisk 
póki co nie zdradzamy, ponieważ ich poja-
wienie się na scenie zawsze jest dla naszej 
publiczności niespodzianką. Nadmienimy 
jedynie, że w poprzednich latach byli to 
między innymi: Wojciech Waglewski  
(VooVoo), Tomasz Organek czy Tomasz „Ti-
tus” Pukacki (AcidDrinkers). 

Tegorocznemu koncertowi towarzy-
szyć będzie także wydarzenie o charakte-
rze literackim – premiera książki „Metallica 
Poland 1987. Behind the Iron Curtain”, 

opisującej od kulis jedyne koncerty ze-
społu Metallica za tak zwaną żelazną kur-
tyną, jakie miały miejsce w lutym 1987 
roku w Katowicach. „Szlak Śląskiego Blu-
esa” jest jednym z patronów publikacji. 
Na scenie pojawią się Mateusz Żyła, autor 
książki,  oraz Leszek Gnoiński, dzienni-
karz muzyczny, reżyser i scenarzysta, autor 
słowa wstępnego. Premierze książki towa-
rzyszyć będzie wystawa niepublikowanych 
zdjęć z pobytu Metalliki na Śląsku autor-
stwa Macieja Głowaczewskiego. 

Otwarcie bram o godz. 19.30, start kon-
certu godz. 20.00

Dla czytelników mamy 5 podwójnych 
zaproszeń na koncert. Należy do 13 wrze-
śnia na adres e-mailowy konkurs@kato-
wice.eu wysłać kilka zdań o ulubionym 
utworze z płyty „Detox”. Nagrodzimy naj-
ciekawsze opisy.    (ORG)
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Chcesz  
wiedzieć więcej?

facebook.com/Katowice.eu

twitter.com/BiuroPrasoweKce

instagram.com/miasto_katowice 

youtube.com/KatowiceTube

Katowice Miasto Ogrodów
Instytucja Kultury 

im. Krystyny Bochenek
pl. Sejmu Śląskiego 2

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

www.miasto-ogrodow.eu

Poznaj kulturalną stronę Katowic.  
Zapisz się do newslettera KMO 

Otrzymasz oryginalną treść przygotowaną 
wyłącznie dla zapisanych Czytelniczek 

i Czytelników, jak i garść wieści kulturalnych 
z Katowic. Żadnego spamu. Krótko, 
na temat i z kulturą: https://mailing.

miasto-ogrodow.eu/kulturalne-maile.

MIKROGRANTY – EDYCJA 09/21

Na wnioski czekamy w terminie  
od 1 do 25 września 
Program wsparcia Miasta Ogrodów dedykowany 
organizacjom pozarządowym. W ramach konkursu 
można pozyskać wsparcie w wysokości do 5000 zł. 
Regulamin, formularze zgłoszeniowe dostępne na 
miasto-ogrodow.eu (menu: PROJEKTY). Dodatkowe 
informacje, pytania: mikrogranty@miasto-ogrodow.eu

URODZINY MIASTA „KOCHAM 
KATOWICE”

Koncert Krzysztof 
Zalewski i przyjaciele
Support: Smolik // Kev Fox

11 września, godz. 17.00–22.00,  
Strefa Kultury
Po Organku (2018) i Abradabie (2019) przyszła 
kolej na Krzysztofa Zalewskiego w roli dyrektora 
artystycznego głównego koncertu Urodzin Mia-
sta „Kocham Katowice”. Wraz z zaproszonymi 
przez siebie artystami przygotują specjalny pro-
gram, w tym roku dedykowany przede wszystkim 
50-leciu „Spodka”. Koncert Zalewski i przyjaciele 
poprzedzi duet producenta i multiinstrumentali-
sty Smolika i brytyjskiego producenta Keva Foxa.
Koncert poprowadzi red. Jan Chojnacki.Wszystkie 
wydarzenia odbędą się zgodnie z obowiązującymi 
we wrześniu obostrzeniami pandemicznymi.
Wstęp wolny

Koncert chóru Collegium 
Musicale (Estonia)
12 września, godz. 18.15, kościół św. Józefa  
(Załęże), ul. Gliwicka 76
Szeroki repertuar estońskiego chóru kameralnego 
Collegium Musicale – od renesansu do muzyki współ-
czesnej – zachwyca publiczność na całym świecie. 
Wyjątkowe miejsce w jego repertuarze zajmują kom-
pozytorzy estońscy, z Arvo Pärtem na czele.
Koncert dedykowany katowickim seniorom. Dla 
pozostałych chętnych przewidziana jest pula bile-
tów w cenie 20 zł (10 zł z Katowicką Kartą Miesz-
kańca) dostępna: interticket.pl

Odsłonięcie muralu  
Stanisława Lema 
12 września, godz. 21.00, park Olimpijczyków  
(Szopienice), ul. 11 Listopada 6 
Kosmiczna muzyka i animacja muralu (mapping) 
z okazji Roku Lema, inspirowana cytatem: „Nie 
potrzebujemy innych światów – potrzebujemy lu-
ster”.

Motocyklowe zakończenie lata
12 września, godz. 17.00–22.00, Strefa Kultury
W tym roku zjeżdżamy do katowickiej Strefy Kultury, 
czyli w okolice sali koncertowej NOSPR i Muzeum 
Śląskiego. Tym razem na scenie pojawi się Sebastian 
Riedel i Cree, a na rozgrzewkę – 4Szmery i K-Essen-
ce. Do tego, też tradycyjnie, porządna strefa gastro.
Wstęp wolny

Wrażenia słuchowe.  
Ars Independent 2021
24 września, Katowice Miasto Ogrodów
„Wrażenia słuchowe” to hasło przewodnie drugiej, 
jesiennej edycji multimedialnego i popkulturowego 
festiwalu filmu, animacji, wideoklipu i gier wideoArs 
Independent. Tym razem wybierzmy się w muzycz-
nym kierunku. Szczegóły na arsindependent.pl.

NOC_K – VII Katowicka 
Noc Galerii 
24 września, galerie Miasta Ogrodów 
oraz inne miejskie przestrzenie 
Spotkania, wykłady, rozmowy, oprowadzania – nie-
zwykła podróż po najważniejszych wydarzeniach 
kulturalnych w Katowicach. To i wiele więcej pod-
czas VII edycji Katowickiej Nocy Galerii, która w tym 
roku przeglądać się będzie „W lustrze fotografii”.
Idea, koordynacja: Katarzyna Łata, wstęp wolny

Szlak Śląskiego Bluesa 2021
25 września, godz. 20.00,  
sala koncertowa Miasta Ogrodów
DETOX – koncert z okazji 30. rocznicy wydania 
płyty. Pamięci Pawła Bergera
Koncert finałowy w tym roku będzie dedykowany 
Pawłowi Bergerowi – kompozytorowi, klawiszow-
cowi i współzałożycielowi grupy Dżem. Więcej na 
szlak-bluesa.pl.
Bilety: 50 zł (25 zł z Katowicką Kartą Mieszkań-
ca) dostępne na kupbilecik.pl i interticket.pl oraz 
przed wydarzeniem (do wyczerpania puli miejsc)

„Katowice – Powstańcom 
Śląskim”
25 września, godz. 16.00–22.00, park Zadole 
W programie koncerty oraz liczne wydarzenia to-
warzyszące i konkursy. Wystąpią: Koniec świata, 
032 i goście (Roman Kostrzewski, Adam Kulisz, 
Maciej Lipina, Anita Maroszek). Support: BWH. 
Prowadzenie: Grzegorz Chudy.
Uwaga! W czasie imprezy będzie można zaszcze-
pić się przeciw COVID-19 w specjalnym mobilnym 
punkcie medycznym. KMO jest partnerem wyda-
rzenia. Wstęp wolny

„Kaj Konkurs”. Piośniczka 
Śloncko we paru wymiarach
„Kaj Konkurs” to przedsięwzięcie skierowane do arty-
stów i zespołów muzycznych. Każdy z uczestników 
będzie miał za zadanie stworzyć utwór muzyczny, 
korzystając z puli 10 tekstów o tematyce powstań 
śląskich napisanych na potrzeby konkursu. Troje 
zwycięzców wystąpi w listopadzie w Pałacu Mło-
dzieży na koncercie zwieńczającym wszystkie kon-
kursy związane z 100. rocznicą powstań śląskich. 
Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września.
Informacje: jakub.talarczyk@miasto-ogrodow.eu

Kultura Dęta: Katowicka 
Klinika Trąbki 
15, 22, 29 września, godz. 18.00–20.00,  
sala Muzykodromu
Prowadzenie: Jarosław Spałek.
Zapisy: klinika.trabki@gmail.com. Limit miejsc!

Szwendanie okoliczne
11 września, trasa całodzienna
BETONOZA, czyli fortyfikacyjno-przyrodnicze przej-
ście z Kozłowej Góry przez Dobieszowice i Rogoź-
nik do Wojkowic. Zbiórka: godz. 9.45, przystanek 
ZTM Piekary Śląskie/Kozłowa Góra/ Tarnogórska
Udział bezpłatny. Informacje, zapisy: pawel.graja@
miasto-ogrodow.eu

PRZESTRZENIE SZTUKI TANIEC 
– KATOWICE 

Więcej lat to więcej życia!
środy, godz. 10.00, KMO
Warsztaty taneczne dla osób 50+. Zapraszamy do 
tańca oraz inspirujących rozmów.
Koszt: 10 zł/1 warsztat, 30 zł – karnet miesięczny. 
Bilety dostępne w budynku KMO oraz na interticket.pl.

Kondycjonowanie ciała
środy, godz. 18.00, KMO
W programie ćwiczenia aktywujące i wzmacniają-
ce wszystkie partie mięśniowe, uczące zdrowych 
i organicznych wzorców ruchowych.
Koszt: 15 zł/1 warsztat, 40 zł – karnet miesięczny. Bi-
lety dostępne w budynku KMO oraz na interticket.pl.

HACOCOKI  
czyli lekcje tańca tradycyjnego
piątki, godz. 17.00, KMO
Zajęcia od podstaw, taniec w parach. Dedykowane 
dla ludzi dorosłych (18–45), którzy szukają rytmu, 
ruchu i wspólnej zabawy. Prowadzenie: Bartłomiej 
Mieszczak – nauczyciel tańca, rodowity góral z Łody-
gowic, absolwent Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu. 
Koszt: 10 zł/1 warsztat, 30 zł – karnet. Bilety do-
stępne w budynku KMO oraz na interticket.pl.
Dodatkowe informacje: katowice.ps.taniec@gmail.com

KATOWICKI RADAR MUZYCZNY

Radioporozumienie
15 września, godz. 18.00, KMO
Spotkanie twórców rozgłośni internetowych – Darka 
Pietraszewskiego (Radio Kapitał), Agnieszki Szwaj-
gier (Radio 357) i Bartka Czarkowskiego (Newonce 
Radio) prowadzone przez Paulinę Pikiewicz i Wero-
nikę Stencel (Radio Klang). Dyskusja dotyczy kierun-
ków rozwoju radia internetowego i jego możliwości. 

WYSTAWY W GALERIACH MIASTA 
OGRODÓW

Natalia Wirmańska 
(Katowice), Tomislav 
Ŝilipetar (Zagrzeb): Stan 
nieważkości/Weightlessness
do 19 września, Galeria Miasta Ogrodów
Wystawa podwójna

Laboratorium  
nieziemskiego światła

do 20 września, Galeria Ściana Sztuki Dziecka 
Wystawa nawiązuje do zjawisk fizycznych (pręd-
kość światła) oraz do twórczości z obszaru sztuki 
kinetycznej Wandy Gołkowskiej i Jana Chwalczyka. 

Scena za szybą 
ul. Przedwiośnie 4A 

40-319 Katowice-Burowiec
www.scenazaszyba.pl

Z serii „W starym kinie”: 
Upiór w operze (1925)
21 września, godz. 19.00
Wstęp: 10 zł

Teatr Korez
plac Sejmu Śląskiego 2

40-032 Katowice
tel. 32 785 70 15

www.teatrkorez.pl
GOŚĆ: Przestrzeń  
– interpretacje 2020
8 września, godz. 18.00, Galeria Teatru Korez
Wernisaż wystawy fotografii, Związek Polskich Ar-
tystów Fotografików Okręg Dolnośląski

Noc Teatrów Metropolii  
– T. Jachimek: „Obserwator”
11 września, godz. 18.00
Dodatkowo spotkanie z prywatnym detektywem

Koncert Formacji Na Schodach
11 września, ok. godz. 20.50

T. Jachimek:  
„Kolega Mela Gibsona”
12 września, godz. 19.00

T. Jachimek: „Wiwisexia”
18 września, godz. 19.00 
26 września, godz. 16.00

T. Jachimek: „Obserwator”
19 września, godz. 19.00

GOŚĆ: Into Tech Future
21 września, godz. 17.00
Prezentacje i dyskusja o sztucznej inteligencji 
i technologiach przyszłości, organizator: Test-
spring

F. Apke: „Mrożona papuga”
23 września, godz. 19.00

A. Lysko: „Mianujom mie Hanka”
24 września, godz. 19.00

D. Fo: „Kto nie ma, nie płaci”
25 września, godz. 19.00

L. Baffie: „Nerwica natręctw”
30 września, 1 października, godz. 19.00
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Scena Ateneum 
ul. św. Jana 10 

tel. 32 253 82 22
www.ateneumteatr.pl

Piaskowy Wilk
4 września, godz. 11.30,  
5 września, godz. 16.00   

Łysek z pokładu Idy
10 września, godz. 18.00,  
11 września, godz. 16.00

NOC TEATRÓW METROPOLII

Wstrzymaj Konie,  
czyli Teatralny blues
11 września, godz. 17.00   

Spotkanie z publicznością podczas Nocy Teatrów 
Metropolii.

Organizatorem Nocy Teatrów Metropolii 
jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Pan Tom buduje dom
15, 16, 17 września, godz. 9.30, 18 września, 
godz. 11.30, 19 września, godz. 16.00   

Kopciuszek
24 września, godz. 9.30, 25 września, 
godz. 11.30, 26 września, godz. 16.00   

Babcia na jabłoni
30 września, godz. 9.30   

DYREKCJA TEATRU ZASTRZEGA SOBIE 
PRAWO ZMIAN W REPERTUARZE

Wydawca: Urząd Miasta Katowice, 
ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice
Redaktor prowadzący: Joanna Górska 
Redakcja: 
Joanna Górska, Sławomir Rybok, 
Michał Malina 
Wydział Komunikacji Społecznej, 
tel. 32 259 31 40
e-mail: redakcja@katowice.eu 
Skład i opracowanie graficzne: 
skladdtp.online 
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Katarzyna Mokros
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Druk: Polska Press, Oddział Poligrafia, 
Drukarnia w Sosnowcu.
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NASZE

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/

poniedziałek w godz. 12.00–18.00, 
wtorek–piątek w godz. 10.00–18.00, 
sobota w godz. 10.00–15.00

CZYTELNIA GŁÓWNA

poniedziałek w godz. 14.15–18.00, 
wtorek-piątek w godz. 10.00–13.45, 
14.15–18.00 (w godz. 13.45–14.15 de-
zynfekcja), sobota w godz. 10.00–15.00

W Czytelni Głównej obowiązuje rezerwacja miejsc 
(niezależnie od dnia tygodnia). 

W niedziele biblioteka jest nieczynna.

Narodowe Czytanie – „Moralność pani Dulskiej” 
Gabrieli Zapolskiej.
Zapraszamy 4 września o godz. 11.00 przed Biblio-
tekę Śląską przy placu Rady Europy 1 w Katowicach. 
W miłym gronie, licząc na letnią atmosferę, będzie-
my wspólnie czerpać uciechę z dawnej lektury!
Cenny dar wzbogacił zbiory Biblioteki Śląskiej.  
Archiwum Leopolda Pobóg-Kielanowskiego!
Listy Sławomira Mrożka, Witolda Gombrowicza, 
Antoniego Słonimskiego, Jerzego Szaniawskie-
go i wiele innych cennych dokumentów trafiło do 
Biblioteki Śląskiej wraz ze spuścizną teatralną 
Leopolda Pobóg-Kielanowskiego. To wybitny reży-
ser i inscenizator, związany najpierw z rodzinnym 
Lwowem, a w sezonach 1935/38 z Teatrem im. S. 
Wyspiańskiego w Katowicach. 
Rzeźba i grafika: Piotr Szewczyk, tekst: Krzysztof 
Czyżewski. Wystawa w ramach projektu „Pola wi-
dzenia książki – pomosty”.
W tegorocznej edycji projektu poszukujemy pomo-
stów pomiędzy literaturą i sztuką wizualną.
Obowiązuje rezerwacja miejsc – zapisy na do-
moswiatowy@bs.katowice.pl. ”(10.09–30.10) 
Galeria Intymna, Dom Oświatowy Biblioteki Ślą-
skiej, ul. Francuska 12, Katowice.
Powojenny Mikołów
Śląskie Dni Architektury Instytut Dokumentacji 
Architektury Biblioteki Śląskiej uczci spotkaniem 
opartym na temacie osiedla Reta w Mikołowie, 
zaprojektowanym przez Henryka Buszkę i Alek-
sandra Frantę. Spotkanie odbędzie się 17 wrze-
śnia 2021 r. o godz. 17.00 w siedzibie Instytutu 
Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej przy 
ul. Francuskiej 12.

Miejska  
Biblioteka Publiczna 

ul. Kossutha 11;  
tel. 32 254 60 98

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

DLA DOROSŁYCH

Narodowe Czytanie. 
„Moralność pani Dulskiej” 
Gabrieli Zapolskiej
4 września, godz. 11.00–14.00

Filia nr 14, Ogród S(ł)ów, ul. Piastów 20,  
Katowice, os. Tysiąclecia

W programie m.in.: czytanie fragmentów drama-
tu wraz z gośćmi, koncert Joanny Możdżan z Te-
atru Rozrywki w Chorzowie, prezentacja dramatu 
w wykonaniu aktorów Teatru bez Sceny, kiermasz 
książek antykwarycznych, gra plenerowa dla dzie-
ci, Czytelnia pod Sówką – Biblioteczna Poradnia 
Książkowa dla Dzieci i Młodzieży. 

Gruzja – perła Kaukazu
6 września, godz. 17.00 
Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Katowice-Bogucice

Spotkanie z Przemysławem Wiktorczykiem, auto-
rem bloga „Antek w podróży”.

Spacerownik po Katowicach
7 września, godz. 15.30/17.00 
Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47,  
Katowice-Koszutka

Spacer po Koszutce z Barbarą Zygmańską i Pio-
trem Fuglewiczem, autorami „Spacerownika po 
Katowicach. Śródmieście, część północna”. Po 
spacerze spotkanie z gośćmi. 

Róbmy swoje
8 września, godz. 17.00 
Filia nr 1, ul. Ligonia 7, Katowice-Śródmieście

Spotkanie z Kają Kosowską, niewidomą pianistką 
z Fundacji Transgresja.

Bez pana i plebana
9 września, godz. 17.00 
Filia nr 12, ul. Witosa 18b, Katowice os. Witosa

Spotkanie z Dariuszem Zalegą, historykiem i znaw-
cą dziejów Śląska. Spotkanie poświęcone najnow-
szej książce „Bez pana i plebana. 111 gawęd z lu-
dowej historii Śląska”.

Iran dla dociekliwych 
22 września, godz. 17.00 
Filia nr 1, ul. Ligonia 7, Katowice-Śródmieście

Spotkanie z Albertem Kwiatkowskim, iranistą, tłu-
maczem, współprowadzącym tradycyjny turecki 
teatr cieni Karagoz.

Spotkanie autorskie 
z Robertem Małeckim
24 września, godz. 17.00 
Filia nr 3, ul. Gliwicka 3, Katowice-Załęże

Spotkanie z pisarzem, autorem kryminałów. Przed-
premierowa promocja najnowszej powieści. 

SPOTKANIA DLA DZIECI 

Filia nr 3, ul. Gliwicka 93, Katowice-Załęże

Pani Król
16 września, godz. 10.00

Spotkanie autorskie z Małgorzatą Strękowską-Zarem-
bą, poświęcone komiksowi „królewskie życie królów”. 

Bah bah. Iran dla dociekliwych
22 września, godz. 11.00

Spotkanie z Albertem Kwiatkowskim, iranistą, tłu-
maczem, współprowadzącym tradycyjny turecki 
teatr cieni Karagoz

Zdobyć koronę. Opowieść 
o Jerzym Kukuczce
23 września, godz. 10.00

Warsztaty z Anną Czerwińską-Rydel, autorką ksią-
żek dla dzieci.

Babcocha
28 września, godz. 10.00

Warsztaty z ilustratorem Danielem de Latour, au-
torem ilustracji do książki Justyny Bednarek „Bab-
cocha”.

Udział we wszystkich wydarzeniach jest 
bezpłatny. Ze względu na limit miejsc 

obowiązują zapisy lub wejściówki. W trakcie 
spotkań w pomieszczeniach zamkniętych 

obowiązuje nakaz noszenia maseczki. 

Narodowe Czytanie  
– „Moralność pani Dulskiej” 
Gabrieli Zapolskiej
4 września 
Jubileuszowe Narodowe Czytanie w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Katowicach odbędzie się w Ogrodzie 
S(ł)ów przy Filii nr 14 na Osiedlu Tysiąclecia. Wraz z za-
proszonymi gośćmi czytać będziemy fragmenty „Mo-
ralności…”, do czego zachęcamy również Czytelników. 
Aktorzy Teatru bez Sceny przedstawią wybrane frag-
menty dramatu,wysłuchamy muzyki na żywo w wyko-
naniu wielokrotnie nagradzanej wokalistki, laureatki 
festiwali piosenki francuskiej i polskiej, artystki Teatru 
Rozrywki w Chorzowie – Joanny Możdżan.

Pedagogiczna Biblioteka  
Wojewódzka

im. Józefa Lompy w Katowicach
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7

tel. 32 258 38 38, 
32 258 57 84

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

Bezpłatne kursy e-learningowe
od 1 września, platforma Moodle

Zdobądź nowe umiejętności bez wychodzenia 
z domu. Ponownie uruchamiamy nabór uczest-
ników na kursy e-learningowe z zakresu obsługi 
wybranych aplikacji webowych. Tym razem ofe-
rujemy kilkanaście tematów szkoleń, które są do-
stępne na naszej platformie edukacyjnej moodle.
pbw.katowice.pl). Można się na nie zapisać samo-
dzielnie, po założeniu konta. Formularz rejestracji/
logowania jest dostępny na stronie: moodle.pbw.
katowice.pl/login/index.php.

Narodowe Czytanie
3 września, godz. 11.00,  
tereny zielone przed siedzibą biblioteki 

Spotkajmy się przy wspólnej lekturze! W tym roku 
odczytamy „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Za-
polskiej, która została uznana za lekturę Narodo-
wego Czytania 2021. 

Ideał i zuchwałość. 
Albrecht Dürer
6 września, godz. 11.00,  
Teatr Śląski, Scena w Galerii

Cykl comiesięcznych zajęć dla seniorów w każdym 
wieku. Opowieści o  dziełach mistrzów. Przyjem-
nie. Ciekawie. Przystępnie. Bez dalekich podróży 
zaglądamy do największych muzeów świata i opo-
wiadamy o życiu niezwykłych artystów i artystek.
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MDK „Ligota”
ul. Franciszkańska 33

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

www.mdkligota.pl

Ekowarsztaty „Ptasia edukacja” 
4 września, gr. I: 9.00–10.30, gr. II: 
11.00–12.30, posesja MDK „Ligota” 
We wrześniu w ramach Ekowarsztatów coś dla miło-
śników ptaków! Będziemy uczyć się budować budki 
lęgowe dla naszych skrzydlatych kolegów – według wy-
magań danego gatunku. Projekt realizowany w ramach 
Zielonego Budżetu Obywatelskiego Miasta Katowice.
Liczba miejsc na warsztatach ograniczona. Obo-
wiązują zapisy (tel. 32 252 32 34)

Folk Kapela „Góralska Hora”  
– koncert na zakończenie wakacji
4 września, godz. 17.00, am-
fiteatr w parku Zadole
Scenę w amfiteatrze wypełnią góralskie brzmienia. 

Pora dla Seniora 
9 września, godz. 11.00–13.00, MDK „Ligota”
Zajęcia z rękodzieła artystycznego i plastyczne.
Zajęcia bezpłatne. Zapisy w biurze obsługi 
(604 988 657; 32 252 32 34)

Rodzinne spotkania z historią 
regionalną z okazji 660. rocznicy  
powstania Ligoty i 440. rocznicy  
powstania Panewnik
11 września, godz. 15.00, skwer przy ul. Zadole 35 
18 września, godz. 15.00, skwer przy ul. Zielonej 5
Serdecznie zapraszamy na rodzinne pikniki w wrze-
śniowe soboty. Spotkajmy się z historią regionalną 
i świętujmy wspólnie rocznicę powstania naszej 
dzielnicy. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy 
Lokalnej Miasta Katowice.

ŁĄCZY NAS CHLEB.  
HOME-MADE FOOD EXPO KATOWICE 

LIGOTA-PANEWNIKI

Inicjatywa lokalna Miasta 
Katowice 2021  
Festiwal Miast Partnerskich
10–11 września, park Zadole  
– amfiteatr, ul. Wczasowa 
piątek, od godz. 14.00 do 18.00 
sobota, od godz. 12.00 do 17.00
 Zapraszamy do udziału w wydarzeniu, którego głów-
nym tematem będzie chleb.

W programie

panel dyskusyjny nt. chleba w tradycji chrześcijań-
skiej, muzułmańskiej, romskiej i żydowskiej,
historia piekarnictwa w Ligocie i Panewnikach,
degustacja pieczywa wg charakterystycznych re-
ceptur takich państw, jak: Benin, Białoruś, Chile, 
Chorwacja, Czechy, Kazachstan, Niemcy, Peru, Ser-
bia, Słowenia, Ukraina, Węgry
ekspozycja wypieków domowych mieszkańców Katowic.
Szczegółowy program na katowice.eu/chleblaczy

Spotkanie Klubu Dyskusyjnego. 
„Rabczyk z Ligoty”
13 września, godz. 18.00, Galeria pod Łukami 
Popremierowe spotkanie z twórcami śpiewogry „Rab-

czyk z Ligoty”. Porozmawiamy o sierpniowej premie-
rze i dalszych planach twórców. Tym razem już nie 
online! Spotkamy się na żywo!
Wstęp wolny

Śpiewaj razem z nami
15 września, godz. 13.00, MDK „Ligota”
Spotkanie śpiewacze dla seniorów. Przyjdź i spędź 
z nami muzyczne popołudnie!
Zajęcia bezpłatne. Zapisy w biurze obsługi 
(604 988 657; 32 252 32 34)

Historyczny spacer po dzielnicy  
„Ulica Franciszkańska – zabytki  
przełomu XIX i XX wieku” 
20 września, godz. 18.00, zbiórka przy 
dworcu PKP Katowice Ligota o 17.45
Zapraszamy serdecznie na spacer – połączymy miłą 
przechadzkę z ciekawą opowieścią – tym razem o uli-
cy Franciszkańskiej i zabytkach przełomu XIX i XX w.
Zapisy w biurze obsługi (604 988 657; 32 252 32 34)

Spotkanie Klubu Dyskusyjnego. 
„Bogucicka porcelana”
27 września, godz. 18.00, Galeria pod Łukami 
Spotkanie z kolekcjonerem Dariuszem Seniejko. Za-
praszamy na żywo do Galerii pod Łukami!
Wstęp wolny

Zajęcia artystyczne dla dzieci  
i dorosłych od września!
Zapraszamy również na nasze zajęcia stałe – w pro-
gramie kilka nowości i lubiane klasyki. Zobacz na www.
mdkligota.pl, co przygotowaliśmy, wybierz coś dla siebie.

Historia dzielnicy
środy, godz. 19.00
Seria artykułów o dziejach Ligoty – źródło niezliczo-
nych historycznych ciekawostek i wiedzy o dzielnicy. 
Kolejne odcinki znajdziecie na facebook.com/mdkli-
gota i na naszej stronie internetowej www.mdkligota.
pl w sekcji „Historia dzielnicy”.

Podczas wszystkich wrześniowych wydarzeń 
obowiązują aktualne obostrzenia epidemiczne

MDK „Południe”
ul. Boya-Żeleńskiego 83

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

www.mdkpoludnie.com

ZAPISY NA ZAJĘCIA STAŁE
MDK „Południe” prowadzi zapisy na zajęcia stałe, które 
rozpoczną się we wrześniu i październiku. Proponujemy:
Zajęcia artystyczne: plastyka, kurs malarstwa, 
warsztaty rysunku i mangi dla młodzieży, pracow-
nia małej rzeźby, pracownia szycia „Guziczek”, 
otwarta pracownia ceramiki, ekowarsztaty arty-
styczne, warsztaty rękodzieła i koronki klockowej.
Zajęcia taneczne: taniec nowoczesny dla dzieci 
i młodzieży, balet dla dzieci, warsztaty tańców re-
gionalnych, taniec towarzyski.
Zajęcia muzyczne: nauka gry na pianinie i skrzyp-
cach, próby chórów.
Zajęcia rekreacyjne: joga dla dzieci, karate dla 
dzieci i młodzieży, brydż dla początkujących, klub 
brydżowy, klub skata, gimnastyka dla seniora, klub 
aktywnego seniora „Każdy Może”, rytmika dla dzie-
ci, kawiarenka „Mama i ja”, zajęcia fitness.
Zajęcia językowe: język angielski dla dzieci i młodzieży.
Zapisy i bliższe informacje w biurach MDK „Po-
łudnie”

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

Katowickie Dożynki 2021
5 września, ul. Migdałowców, tereny zielone 
przed kościołem pw. Trójcy Przenajświętszej
Cześć oficjalną dożynek rozpoczniemy o godz. 13.00 
spotkaniem przed restauracją przy ul. Szarych Sze-
regów 40. Następnie przejdziemy korowodem do 
kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Katowicach-
-Kostuchnie, gdzie o godz. 14.00 rozpocznie się 
uroczysta msza święta w intencji rolników i działkow-
ców Katowic z udziałem chóru „Słowiczek”. Na część 
artystyczną imprezy zapraszamy od godz. 15.15. 
W programie: inscenizacja obrzędów dożynkowych 
(15.15), zespół akordeonistów oraz zespół „Zawo-
dzianki” z MDK „Bogucice-Zawodzie” (15.45), zespół 
„Sami” (17.00), zespół „Skampararas” (18.30), zespół 
„Dorado Band” (20.00), dyskoteka (21.00).

Nowe Horyzonty 
Edukacji Filmowej
Zapraszamy szkoły do kina w Kostuchnie i uczestnic-
twa w projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, 
który rozpocznie się w październiku. NHEF to filmy 
dostosowane do wszystkich poziomów edukacji: 
przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawo-
wych. To cykle tematyczne oparte na wyjątkowych 
filmach, dopełnionych o prelekcje.
Zapisy oraz więcej szczegółów na www.nhef.pl

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

Przyroda w obiektywie  
– konkurs fotograficzny
Zachęcamy fotografów amatorów w wieku od 5 do 
105 lat do stworzenia ciekawych fotografii ukazują-
cych piękno i niezwykłość polskiej przyrody. Wydru-
kowane zdjęcia prosimy przesyłać do 22 października 
na adres: MDK „Południe” filia nr 1 w Piotrowicach, ul. 
Jankego 136 z dopiskiem „Przyroda w obiektywie”.
Regulamin konkursu dostępny na stronie interne-
towej www.mdkpoludnie.com

Treningi umysłu dla seniorów 
środy, godz. 11.00
W ramach Klubu Aktywnego Seniora „Każdy może…” 
zapraszamy seniorów do udziału w treningach umy-
słu aktywizujących pamięć, uwagę, wyobraźnię oraz 
szybkość reakcji. 

Babskie gadanie – Śląskie 
kobiety w historii regionu
7 września, godz. 10.00
Na Górnym Śląsku wśród kominów, kopalni, brył wę-
gla i familoków odnaleźć możemy ważne i mało znane 
postaci kobiet, które współtworzyły historię regio-
nu.  Zapraszamy do udziału w wyjątkowym spotkaniu, 
podczas którego poklachamy o naszych prababkach, 
babkach i matkach, wykonując przy tym ręcznie malo-
wane szlajfki śląskie, coby czasu nie marnować.

Dookoła świata z makaronem
14 września, godz. 10.00
Zapraszamy do udziału w kulinarnej podróży dookoła 
świata. Na warsztatach poznamy długą jak spaghetti 
historię makaronu oraz pyszne dania z wykorzysta-
niem wielu jego rodzajów.

Plener malarski w Ojcowie
18 września, wyjazd o godz. 8.00
Koło Twórców Piotrowic zaprasza do udziału w ple-
nerze malarskim w Ojcowie.

Bliższe informacje w biurze MDK

Biżuteria z filcu  
– warsztaty rękodzielnicze
21 września, godz. 10.00
Warsztaty rękodzielnicze dla seniorów podczas któ-
rych wykonamy korale z filcu metodą filcowania na 
sucho. 

Muzyka, która leczy
28 września, godz. 10.00
Na zajęciach terapeutycznych Monika Lewandowska 
– dyrygentka, wokalistka jazzowa i animatorka mu-
zyki – pokaże, jak w pozytywny sposób wykorzystać 
wpływ muzyki na emocje słuchacza.

W świecie koronki klockowej
30 września, godz. 17.00
Zapraszamy na finisaż wystawy koronki klockowej – 
techniki zapomnianej, a bardzo efektownej. Podczas 
towarzyszących warsztatów każdy z uczestników 
będzie mógł wykonać własne dzieło, pracując pod 
okiem artystek ludowych: Grażyny Tokar i Małgorza-
ty Połubok.

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

Piknik w parku Murckowskim
4 września, godz. 10.00–22.00
Zapraszamy na całodzienny piknik, którym uczcimy 
15. urodziny GKS „Murcki”. W programie: animacje 
dla dzieci, mecze piłki nożnej oraz siatkówki plażo-
wej, koncerty orkiestry dętej, „Kapeli Fedaków” oraz 
zespołów „Chwołki” i „Fill”.

Festyn parafialny
19 września, godz. 15.00
Tradycyjna plenerowa impreza, która integruje murc-
kowskich parafian. W programie animacje dla dzieci 
i występy artystyczne.

Festyn Śląski
25, 26 września, godz. 15.00
W tym roku nie wiosną, a jesienią spotkamy się w par-
ku Murckowskim z artystami, którym bliska jest ślą-
ska godka i melodia.

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

Kole fary
12 września, godz. 13.00, parafia pw. 
MB Częstochowskiej w Podlesiu
Piknik rodzinny z animacjami dla najmłodszych, wy-
stępami artystycznymi i tradycyjnym kołoczem.

Ekologiczne warsztaty kreatywne
środy, godz. 17.00
Cykl warsztatów planistycznych, na których wyko-
rzystywane są materiały z recyklingu.
W programie: 8 września –„Witaj szkoło” – senso-
ryczna ekotablica;
15 września – „Magiczne pudełeczka”  – ekopude-
łeczka na dziecięce skarby;
22 września – „Jesienne stroiki”   –   wianuszki 
z darów jesieni;
29 września – „Aromatyczne warsztaty”  – słoiki 
i poduszeczki zapachowe własnej produkcji.
Zajęcia w ramach realizacji inicjatywy „Śląsk dla 
każdego” finansowanej ze środków Budżetu Oby-
watelskiego Miasta Katowice
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MDK „Południe” w Zarzeczu, ul. P. Stellera 4, 
tel. 32 202 67 97

Ekologiczne warsztaty  
kreatywne
czwartki, godz. 17.00
Cykl warsztatów planistycznych, na których wykorzy-
stywane są materiały z recyklingu.

W programie:

2 września – „W świecie wielorybów” – ekosen-
soryczna rybka;
9 września – „Zaczarowane jesienne lampiony” – 
lampiony z darów jesieni i rzeczy z recyklingu;
16 września – „Zakręcone sznureczki” – ekoweł-
niane zwierzątka;
23 września – „Parzymy herbatkę” – stworzymy 
własną mieszankę herbat liściastych;
30 września –  „Ekogry planszowe” – kreatywna 
planszówka własnej produkcji.
Zajęcia w ramach realizacji inicjatywy „Wesołe Za-
rzecze” finansowanej ze środków Budżetu Obywa-
telskiego Miasta Katowice

Mały naukowiec
13 i 27 września, godz. 17.00
Warsztaty, na których przeprowadzamy eksperymen-
ty i doświadczenia naukowe.

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

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

filiadab@mdkkoszutka.pl
www.mdkkoszutka.pl

Facebook @mdkkoszutka
Instagram #mdkkoszutka

Ilość miejsc ograniczona. Spotkania prowadzone 
są w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi 

Głównego Inspektora Sanitarnego.

#WRZESIEŃNAZDJĘCIACH

Zapraszamy na kolejny miesiąc naszej fotograficz-
nej zabawy. Czekamy na Wasze zdjęcia prezen-
tujące dowolną wrześniową tematykę. Pokażcie 
nam swój wrzesień na Facebooku i Instagramie, 
oznaczając tagiem #wrzesień. Stwórzmy wspólną 
piękną galerię.

SALON ARTYSTYCZNY

Trzydzieści – promocja  
pierwszego tomiku poezji  
Mikołaja Woźniaka
6 września, godz. 17.00
Autor – z wykształcenia ekonomista, absolwent 
m.in. University of Exeter w Anglii, Shanghai Univer-
sity w Chinach. Urodzony w Warszawie, związany ze 
Śląskiem Opolskim i Katowicami. Na co dzień zaj-
muje się eksportem i handlem międzynarodowym. 
Autor oficjalnego polskiego przekładu utworu Stin-
ga „Fields of Gold”, tytuł polski „Złoto Pól”. Zebrane 
wiersze to owoc jego wędrówek ostatniej dekady 
po Europie i Azji. Spotkaniu będzie towarzyszyła 
autorska oprawa muzyczna, w tym oficjalna polska 
wersja utworu „Fields of Gold”.
Wstęp bezpłatny. Obowiązuje rezerwacja miejsc 
telefonicznie 32 2589-200 lub e-mailowo domkul-
tury@mdkkoszutka.pl

GALERIA ARTYSTYCZNA

Śląsk – motyw i fraza
13 września, godz. 17.00
Spotkanie towarzyszące odsłonięciu popiersi upa-
miętniających wybitnych twórców w katowickiej 
Galerii Artystycznej przy pl. Grunwaldzkim. W tego-
rocznej edycji odsłonięte zostaną: popiersie znanego 
reżysera Kazimierza Kutza oraz popiersie wybitnego 
polskiego kompozytora i pedagoga muzycznego, 
wieloletniego dyrektora artystycznego Oddziału 
Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr – Jó-
zefa Świdra. Dodatkowo odsłonięta zostanie tablica 
pamiątkowa poświęcona wykładowcy Uniwersytetu 
Śląskiego – Krzysztofowi Uniłowskiemu.
Gośćmi spotkania będą Iwona Świętochowska-Kutz 
– żona Kazimierza Kutza oraz Henryk Cierpioł – re-
daktor Radia Katowice. Rozmowę poprowadzi Ma-
ciej Szczawiński – redaktor Radia Katowice
Wstęp wolny

ZAJĘCIA STAŁE
Już we wrześniu rozpoczynamy nowy sezon zajęć.
Studium Muzyczne – nauka gry na gitarze, pianinie 
i keyboardzie.
D.G.R.O. Dance Family – zajęcia taneczne dla każ-
dego, niezależnie od wieku.
Scuff Dance – step amerykański dla dzieci i mło-
dzieży.
Kraina barw – plastyka dla dzieci i młodzieży
Więcej informacji znajdziecie na naszym Facebo-
oku i stronie internetowej. Zapisy przyjmujemy 
telefonicznie 32 2589-200, e-mailowo domkultu-
ry@mdkkoszutka.pl oraz osobiście w sekretariacie 
przy ul. Grażyńskiego 47. 

Filia „Dąb”, ul. Krzyżowa 1 

XXIX Dni Dębu
4 września 

Program imprezy: 

godz. 15.00 – rozpoczęcie festynu 
godz. 15.15 – prezentacje zespołów tanecznych 
pod kierunkiem instruktorów Carmen Dance Center 
godz. 15.30 – spektakl teatralny z animacjami dla 
dzieci
godz. 17.30 – koncert zespołu EMINENCE 
godz. 19.30 – koncert zespołu NIVEL 
godz. 21.00 – zakończenie imprezy
Atrakcje towarzyszące: strefa gastronomiczna, 
pokazy warsztatowe z różnych stylów tanecznych 
– godz. 13.00–15.00, atrakcje dla dzieci (dmucha-
niec – zjeżdżalnia, fotobudka), Rodzinny Turniej 
Rummikub, wystawa malarstwa grupy FILAR’72)
Organizatorzy: MDK „Koszutka”, Towarzystwo Mi-
łośników Dębu, Rada Jednostki Pomocniczej nr 10 
„Dąb”. Inicjatywa lokalna współfinansowana z bu-
dżetu miasta Katowice.

Dębowa Scena 2021
17 września, godz. 18.00  

Spektakl Aleksandra Fredry pt. „Koncert” w wyko-
naniu aktorów Teatru Muzycznego ArteCreatura
Przemiła jednoaktowa komedyjka, która rozbawi 
widza do łez. 
Reżyseria  – Dariusz Taraszkiewicz; produkcja 
i scenografia –  Jarosław Wewióra, Maria Czem-
ka-Wewióra; kostiumy –  Dorota Wewióra; chore-
ografia – Sabina Langner. Wydarzenie realizowane 
w ramach projektu finansowane z Budżetu Obywa-
telskiego w Katowicach.

Obowiązują bezpłatne wejściówki, liczba miejsc 
ograniczona

Warsztaty florystyczne  
dla dorosłych „Bukiet na kryzie”
17 września, godz. 17.00  
Prowadzenie: Maria Kabelis.
Koszt: 40 zł/os., liczba miejsc ograniczona, obo-
wiązują zapisy w sekretariacie filii Dąb przy ul. 
Krzyżowej 1

ZAJĘCIA STAŁE
Przestrzeń Tańca:
rytmika i taniec dla dzieci; jazz; taniec towarzyski; 
breaking; hip-hop; kizomba; ProAm; indywidualne 
kursy tańca towarzyskiego, balet dla dzieci prowa-
dzony w języku angielskim, musical  
Przestrzeń Muzyki:
grupowa nauka gry na gitarze, chór Anima Canto
Działania dla Seniorów:
Warsztaty malarstwa i rysunku dla seniorów – za-
pisy, zajęcia prowadzone będą od października.
grupa malarska FILAR;
poranna gimnastyka dla seniorów
Przestrzeń Twórcza:
Kraina – zajęcia plastyczne barw dla dzieci 
Przestrzeń Ruchu
Active Body dla dorosłych
Zapisy e-mailowo: filiadab@mdkkoszutka.pl lub 
telefonicznie 608 549 089

MDK „Szopienice-Giszowiec”
ul. gen. J. Hallera 28;  

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

www.mdk.katowice.pl

„Jeji Zocność Dulcyno” 
3 września, godz 19.00
Wodewil na kanwie sztuki „Moralność pani Dul-
skiej”,  libretto: Marian Makula, muzyka: Andrzej 
Minkacz, reżyseria: Izabella Malik. Akcja toczy się 
współcześnie na Śląsku, fabuła opowiada o pery-
petiach typowej średniozamożnej śląskiej rodzi-
ny. Główni bohaterowie to: właścicielka familoka 
Dulcyno, Ślązaczka z niemieckimi korzeniami, jej 
mąż Dulcyn, Kresowiak ze Lwowa, ich syn Richat 
– urzędnik państwowy, hulaka i imprezowicz, dwie 
córki Lila i Cila (wirtualnie z ofu), siostrzenica Dul-
cyny Julka oraz pochodząca z Ukrainy służąca Lena 
i jej matka chrzestna, a także jedna z lokatorek fami-
loka. Akcja toczy się wokół romansu Richata z Leną, 
która zaszła z nim w ciążę.
Bezpłatne wejściówki do odbioru w sekretariacie

„Lockdown – otwarci na sztukę”  
– wystawa prac malarskich 
członków Grupy Janowskiej
od 7 września do 5 października
Wstęp wolny

VII Święto Burowca – skwer 
Hilarego Krzysztofiaka 
11 września,  godz. 14.00–19.00 
Wstęp wolny

IV Dni Dąbrówki Małej
11–12 września, teren parafii św. Antoniego

Wydarzenie w ramach Inicjatywy Lokalnej. 
Wstęp wolny 

Magda Kubicka Stand-up  
w programie  
„Każdy ma swoje Wejherowo”
18 września, godz. 20.00 
Szczegóły na www.kupbilecik.pl

Filia nr 1 
ul. Obr. Westerplatte 10  

tel./fax 32 256 99 77

Spotkanie autorskie 
16 września, godz. 17.00
Spotkanie z Michałem Jędryką – autorem książki 
,,Ołowiane dzieci. Zapomniana epidemia”, w której 
dzieli się osobistym doświadczeniem tzw. polskiego 
Czarnobyla – masowych zachorowań na ołowicę 
w dzielnicy Szopienice na skutek zanieczyszczeń 
przemysłowych w latach 70. ubiegłego wieku.
Spotkanie prowadzi Anna Dudzińska.
Bezpłatne wejściówki do odbioru w sekretariacie. 
Ilość miejsc ograniczona.

Wystawa akwareli  
Michała Jędryki
16–30 września
Wstęp wolny

Warsztaty rękodzieła
23 września, godz. 16.30
Kolejna odsłona tworzenia kartek okolicznościo-
wych z wykorzystaniem techniki stemplowania 
i embosingu.
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy. Ilość miejsc ogra-
niczona.

Filia nr 2 
ul. Plac pod Lipami 1, 3-3a 10 tel./fax 32 206 46 42

INDUSTRIADA.  
ŚWIĘTO SZLAKU ZABYTKÓW TECHNIKI 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

FutureArtists  
– performatywne zwiedzanie  
Gawlikówki/Izby Śląskiej
11 września, godz. 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30

Osiedle Ogród a Miasto-Satelita  
– fabularyzowane 
zwiedzanie Giszowca
11 września, godz. 13.00, 14,00, 15.00, 16.00 

Balkan Express  
– warsztaty kreatywne, 
manualne i koncepcyjne
11 września, godz. 15.30 

Teatr Techniczny  
– spektakl dla dzieci
11 września, godz. 18.00
Obowiązują zapisy. Ilość miejsc ograniczona.

Wernisaż wystawy prac 
uczestników Warsztatu 
Terapii Zajęciowej Polskiego 
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Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koła  
w Katowicach-Giszowcu
22 września, godz. 10.00 
Wystawę będzie można obejrzeć w holu głównym 

MDK w dniach 6–30 września.

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

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

e-mail: sekretariatmdk@
mdkbogucice-zawodzie.pl

DZIAŁ „BOGUCICE” ul. Markiefki 44A

Wsłuchaj się w kulturę
5, 19 września, godz. 10.00

„Dancing Bogucicki”  
– arteterapia poprzez taniec
10 września, godz. 17.00–22.00

Festyn przy Bibliotece
11 września, godz. 12.00–17.00 

Krąg Bogiń Miejskich
11 września, godz. 14.00

Piknik Rodzinny  
w parku Bogucickim
12 września, godz. 14.00–18.00 

Żywa Biblioteka
13 września, godz. 9.00–15.00

Miejski Ogród Kultury
16 września, godz. 16.30

V GRAND PRIX Miasta 
Katowice w szachach dla dzieci  
do lat 14 – Turniej Jesienny
18 września, godz. 10.00, sala widowiskowa

Bogucicki Bieg Kukuczki
25 września, godz. 11.00

PROJEKT „BOGUCICE – MOJE 
MIEJSCE NA ZIEMI – ETAP II”

Rodzinne Warsztaty Plastyczne
7, 22 września, godz. 17.00

Siłownia pamięci – ćwiczenia  
wzmacniające pamięć
8, 16 września, godz. 17.00

Śląskie Ścieżki Historyczne
11 września, godz. 9.00
Integracyjny wyjazd historyczny dla mieszkańców 
Bogucic do Raciborza.

Spotkania relaksacyjno-
-muzyczne dla rodzin
11, 25 września, godz. 10.00

Akademia Kreatywnego 
Seniora
14 września, godz. 17.00

Spotkania ze śląską tradycją
15, 21 września, godz. 17.00

Dzień Kreatywnego Seniora 
20 września, godz. 17.00

Integracyjne Warsztaty 
Kulinarne
23 września, godz. 17.00

DZIAŁ „ZAWODZIE” ul. Marcinkowskiego 13A

Dwa koncerty operetkowe  
w ramach „Festiwalu operetki  
na Zawodziu…”
2, 3 września, godz. 16.30 i 18.30

Ekologiczne warsztaty z cyklu  
„Zaczarowany ogród”
13 września, godz. 17.00

PROJEKT „CENTRUM 
SPOŁECZNOŚCIOWE W ŚRÓDMIEŚCIU 

I ZAWODZIU”

Wrześniowy festyn integra-
cyjny w ogrodzie MDK
4 września, godz. 15.00–20.00

Wspólne budowanie
7 i 29 września 

Uszyte Zawodzie
10 września 

Mamy Czas
14 i 28 września 

W zdrowym ciele zdrowy duch
4 i 30 września 

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 kamienicy 
mieszczańskiej. Codzienność i odświętność”, „W kamie-
nicy mieszczańskiej. U sąsiadów na pokojach i w kuchni”
Wystawa czasowa: „Z Katowic do wielkiego świata. 
Wojciech Kilar 1932–2013”, czynna do 20 września

DZIAŁ ETNOLOGII MIASTA 
ul. Rymarska 4, Nikiszowiec, 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 11 września.

WYDARZENIA

INDUSTRIADA – Święto 
Szlaku Zabytków Techniki
11 września

DZIAŁ TEATRALNO-FILMOWY 
ul. Kopernika 11 

tel. 32 745 17 28, 514 499 614  

WYSTAWY
Wystawa stała: „Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków”
Wystawa czasowa: „Perspektywa dźwięku. Przej-
ście”, czynna 7-30 września
Wystawa prac Aleksandry Kasztalskiej. Spojrzenie 
na tematykę dźwięku z różnych perspektyw. 

WYDARZENIA

Projekcje filmów
1, 8, 15, 22, 29 września, godz. 11.oo–15.oo  
W ramach zwiedzania wystawy stałej „Muzeum 
Barbary i Stanisława Ptaków” w każdą środę moż-
na u nas obejrzeć filmy: „Wielobarwna Barbara 
Ptak – benefis”, „Kronika rodzinna i towarzyska 
– z wizytą u Barbary i Stanisława Ptaków” oraz 
„Oskarowe kostiumy Barbary Ptak”.
Parę słów o wybranych projektach  
– spotkanie na wystawie
9 września, godz. 18.00
Wydarzenie towarzyszące wystawie czasowej „Rysowa-
nie teatru – Barbara Ptak” – o projektach i pracy przy 
wystawie stałej oraz o współpracy z Barbarą Ptak opo-
wie Katarzyna Gliwa.

Spotkanie Barbar Śląskich
15 września, godz. 13.00
Dla wszystkich pań o imieniu Barbara wstęp wolny.

Okno na muzykę – koncert  
na wibrafonie w wykonaniu  
Dagmary Karandys
23 września, godz. 18.00

Muzeum Śląskie 
ul. T. Dobrowolskiego 1

tel. 32 779 93 00
muzeumslaskie.pl

Narodowe czytanie 
„Moralność pani Dulskiej”
4 września, godz. 11.30
Wstęp 1 zł

Industriada
11 września
Warsztaty, oprowadzania, projekcja multimedialna 
oraz koncert orkiestry dętej. 
W pracowni konserwatorskiej
Wejścia do pracowni o godz. 12.00, 13.00, 14.00, zbiór-
ka w budynku administracyjnym obok recepcji, czas 
trwania 45 minut
Bilet dostępny w przedsprzedaży – 1 zł, obowiązuje 
limit osób
W pracowni digitalizacji 
Wejścia do pracowni o godz. 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, zbiórka w budynku administracyjnym obok re-
cepcji, czas trwania 45 minut
Bilet dostępny w przedsprzedaży – 1 zł, obowiązuje 
limit osób
„Byzuch u Ferdynanda”, czyli industrialny spacer 
po Muzeum Śląskim
godz. 11.00, 13.00, 15.00, 17.00
Bilet dostępny w przedsprzedaży – 1 zł, obowiązuje 
limit osób
Prezentacja planów związanych z rewitalizacją 
łaźni Gwarek 

godz. 11.00–18.00, plener obok łaźni Gwarek
Warsztaty fotograficzne camera obscura
godz. 12.30, 15.30
Bilet dostępny w przedsprzedaży – 1 zł, obowiązuje limit osób
Warsztaty twórcze „Malowanie światłem”
godz. 11.00–18.00
Koncert Orkiestry Dętej Katowice-Kleofas
godz. 16.00, teren zewnętrzny
Oglądanie wnętrza łaźni Gwarek
godz. 14.30, 15.30, 16.30, 17.30
Transmisja z drona na żywo.
„Panteon” – projekcja multimedialna z udziałem Erwina 
Sówki, Jana Nowaka i Józefa Kłyka
godz. 20.00, 20.30

Europejskie Dni Dziedzictwa
18–19 września

Warsztaty rodzinne  
„U prababci w kuchni”
18 września, godz. 11.00

Oprowadzanie „Smaki sztuki. 
Jedzenie w sztuce na przykładach  
prac ze zbiorów Muzeum 
Śląskiego w Katowicach”
18 września, godz. 15.00

Wykład „Sprzęty kuchen-
ne z dawnych lat”
18 września, godz. 16.30

„Panteon” – projekcja multime-
dialna z udziałem Erwina Sówki, 
Jana Nowaka i Józefa Kłyka
18 września, godz. 20.00 i 20.30

Rajza po muzeum 
„Smacznym szlakiem”
18 i 19 września, godz. 12.00 i 17.00

Warsztaty kulinarne nawiązujące 
tematem do tradycyjnej kuchni 
śląskiej w Moodrobistro&cafe
19 września, godz. 18.00

MUZEALNY UNIWERSYTET SENIORA

Wykład „Rośliny  
w obrzędowości ludowej”
8 września, godz. 11.00

Teatr Konesera: „Kryminalne 
zagadki” – oprowadzanie 
po wystawie „Laboratorium 
przestrzeni teatralnych. 
Przeszłość w teraźniejszości”
14 września, godz. 11.00

Oprowadzania dla seniorów:  
wystawa czasowa  
„Promień z Saturna. 
Malarstwo Teofila Ociepki”
23 września, godz. 11.00

Oprowadzania autorskie 
„Artystów współczesnych  
poetyka bólu”
4 września, godz. 14.00

„Sny o Arkadii.  
Kraina łagodności  
Teofila Ociepki”
25 września, godz. 14.00
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Zapowiada się intensywny wrzesień
Piłkarze GKS-u kontynuują zmaga-
nia w sezonie 2021/22 Fortuna 1 Ligi. 
Po trzech remisach w pierwszych czterech 
starciach sezonu GKS Katowice przełamał 
się w niezwykle ważnym meczu 5. kolejki 
przeciwko Zagłębiu Sosnowiec. Przy Bu-
kowej zespół wspierało 3594 widzów. 
Pomimo trudnej sytuacji, w jakiej zespół zna-
lazł się po pierwszych 45 minutach, w drugiej 
połowie GieKSa strzeliła trzy bramki i za-
notowała pierwsze zwycięstwo w rozgryw-
kach. Przed zespołem bardzo intensywny 
wrzesień – cztery mecze wyjazdowe, w tym 
jeden w ramach 1/32 finału Pucharu Polski. 
Już 10 i 18 września ligowe potyczki z Wi-
dzewem Łódź oraz Górnikiem Polkowice, 
natomiast 22 września udamy się do Za-
mbrowa, gdzie o awans do kolejnej rundy 
Pucharu Polski powalczymy z tamtejszą 
Olimpią. Miesiąc zamkniemy 25 września 
wyjazdowym spotkaniem z Odrą Opole.  
Zmagania w ramach swojego czwartego se-
zonu w najwyższej klasie rozgrywkowej roz-
poczęły także piłkarki GKS-u. W pierwszym 
meczu musiały uznać wyższość Górnika 
Łęczna (0:2), ale w drugim za sprawą fanta-
stycznego trafienia Kasandry Parczewskiej 

pokonały Sportis KKP Bydgoszcz (2:1). Pod-
kreślmy, że wszystkie domowe spotkania 
piłkarek będą w tym sezonie rozgrywane 
na Stadionie Miejskim przy ul. Bukowej. 
Co ważne, wejście na mecze pozostanie 
bezpłatne. We wrześniu piłkarki GKS-u 
przy Bukowej zagrają raz – 11 września  
o godz. 12.00 podopieczne Witolda Za-
jąca zmierzą się z Olimpią Szczecin.   
Wielkimi krokami nadchodzi inaugura-
cja kolejnego sezonu Polskiej Hokej Ligi. 

Na początku września drużyna kierowana 
przez trenera Jacka Płachtę rozegra spotka-
nia kontrolne na Lodowisku Jantor z GKS-
-em Tychy (3 września) i KH Energą Toruń  
(4 września).  Hokeiści GKS-u rozpoczną 
nową edycję zmagań ligowych 10 września 
spotkaniem z Podhalem Nowy Targ. Ten 
mecz będzie rozgrywany na wyjeździe, po-
dobnie jak pięć późniejszych spotkań GieKSy, 
pierwsze zaś domowe starcie z KH Energą To-
ruń zostało zaplanowane na 1 października.

Za siatkarzami GKS-u pierwszy mie-
siąc przygotowań do nowego sezonu 
PlusLigi. Drużyna pod wodzą trenera 
Grzegorza Słabego trenuje póki co bez 
swoich zagranicznych graczy, Amery-
kanina Micaha Ma’a oraz Belga Tomasa 
Rousseaux, którzy dołączą do kadry 
GieKSy w późniejszym czasie. Wrzesień 
oznacza dla siatkarzy z Katowic inten-
sywny plan sparingów: pierwszy z nich 
zostanie rozegrany 4 września w Ny-
sie, a rywalem GKS-u będzie miejscowa 
Stal. Następnie zawodnicy trenera Sła-
bego zmierzą się z Grupą Azoty ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle (10–11 września, Kato-
wice i Głogówek), pierwszoligowym Exact 
System Norwidem Częstochowa (15 wrze-
śnia, Częstochowa), Aluronem Wartą CMC 
Zawiercie (17–18 września, Katowice i Za-
wiercie), a tuż przed startem sezonu za-
grają w towarzyskim turnieju w Gorlicach, 
którego stawkę uzupełnią Stal Nysa, Cu-
prum Lubin i LUK Politechnika Lublin. 
Siatkarze GieKSy rozegrają swój pierwszy 
mecz PlusLigi 2 października w Katowi-
cach, a ich przeciwnikiem będzie Trefl 
Gdańsk.   (GKS)

DLA BIEGACZY

Zbliża się  
Silesia Marathon

W niedzielę  3 października    już po raz 
13. odbędzie się Silesia Marathon – je-
dyny w Polsce i Europie bieg maratoński 
prowadzony ulicami czterech miast: Kato-
wic, Mysłowic, Siemianowic Śląskich i Cho-
rzowa oraz największa impreza biegowa 
na Śląsku i jednocześnie jeden z najwięk-
szych maratonów w Polsce. Zawody to jed-
nak nie tylko bieg główny na dystansie 42 
km, ale i biegi towarzyszące, w tym Ultra 
Silesia Maraton, Silesia Półmaraton oraz 
MiniSilesia Marathon o Puchar Radia RMF 
FM. Z zamiarem włączenia zawodów w ce-
lebrację setnej rocznicy powstań śląskich 
zaplanowano połączoną z wydarzeniem 
dedykowaną triadę biegową. Zachęcamy 
do zapoznania się z trasami biegów oraz 
planowanymi zmianami w organizacji ru-
chu. Więcej na silesiamarathon.pl.   (RED)

MISTRZOSTWA EUROPY MĘŻCZYZN

Siatkarskie emocje wracają do Spodka!
Spotkanie z zawodnikami w Alei Gwiazd, 
wystawa, strefa kibica, atrakcje dla 
starszych i najmłodszych kibiców – to 
wszystko czeka na miłośników siat-
kówki podczas fazy finałowej  CEV Mi-
strzostw Europy Mężczyzn, która odbę-
dzie się w Spodku 18 i 19 września.
#EuroVolleyM będzie bez wątpienia jed-
nym z największych turniejów sportowych 
przeprowadzonych w naszym kraju w bieżą-
cym roku. Choć mistrzostwa Starego Kon-
tynentu zorganizują cztery państwa: Polska, 
Czechy, Finlandia i Estonia, to właśnie na na-
szym terenie rozegranych zostanie najwięcej 
spotkań, w tym najważniejsze starcie imprezy 
– wielki finał mistrzostw w Katowicach. 

Łącznie w polskich halach odbędzie się 
aż 25 meczów EuroVolleya. W Krakowie 
rozegrane zostaną mecze grupy A, w której 
rywalizować będą reprezentacje: Belgii, Ser-
bii, Ukrainy, Grecji, Portugalii i oczywiście 
niezastąpieni polscy siatkarze. W Gdańsku 
zaplanowane są spotkania 1/8 i 1/4 turnieju, 
natomiast w Katowicach – półfinały, me-
cze o brązowe medale i wielki finał imprezy. 

– Katowice od lat są jedną ze stolic świa-
towej siatkówki, a arena Spodka – wśród ki-
biców, jak i zawodników – dawno zyskała 
miano legendarnej – mówi prezydent Marcin 
Krupa. – Dlatego bardzo się cieszę, że nasza 
kultowa hala po raz kolejny będzie miej-
scem rozgrywek jednego z najważniejszych 
turniejów siatkówki – Mistrzostw Europy 

Mężczyzn CEV Euro Volley 2021.  – Już dziś 
zapraszam do Katowic wszystkich fanów 
siatkówki – z kraju i zza granicy. Sportowych 
emocji z pewnością nie zabraknie, a my za-
dbamy o to, aby wizyta w stolicy Górnoślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropolii przyniosła 
wszystkim gościom jak najmilsze wspomnie-
nia. Tak, aby po mistrzostwach każdy, kto od-
wiedził nasze miasto, mógł powiedzieć „Jeśli 
siatkówka – to tylko w Katowicach”!

Aby przygotować kibiców do wielkiego 
sportowego święta, zorganizowane będą 
dodatkowe atrakcje towarzyszące. Już od  
1 września na rynku stanie wystawa do-
kumentująca najważniejsze wydarzenia 
siatkarskie w stolicy Górnego Śląska oraz 
mała Strefa Kibica, gdzie będzie można 
m.in. poćwiczyć siatkarski refleks. 17 wrze-
śnia w Alei Gwiazd przy al. Korfantego odcisną 

swoje dłonie najlepsi polscy siatkarze, trene-
rzy i działacze: Mariusz Wlazły, Michał Winiar-
ski, Sebastian Świderski, Jakub Kochanowski, 
Damian Wojtaszek, Grzegorz Łomacz,  Jacek 
Kasprzyk, Waldemar Wspaniały. Nie zabrak-
nie także odlewu Spodka z okazji 50-lecia tej 
siatkarskiej świątyni.

W czasie półfinałów i finałów mi-
strzostw 18 i 19 września Piknik Rodzinny 
Siatkarski oraz Strefa Kibica przeniosą się 
pod Spodek. Obok dwóch boisk siatkarskich 
przygotowano wiele atrakcji dla najmłod-
szych oraz dorosłych. Będzie także możli-
wość zrobienia zdjęć z zawodnikami czy 
upolowania autografu sportowych gwiazd.

Wydarzenia zostaną zorganizowane 
zgodnie z aktualnym na dzień imprezy roz-
porządzeniem o organizacji imprez sporto-
wych w trakcie epidemii.   (ORG, RED)
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