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Walka o czyste powietrze
Czym nie możemy palić w piecu? Czy strażnika miejskiego trzeba wpuścić do domu na
kontrolę? Co zrobić, gdy sąsiad spala odpady?
Na te i inne pytania odpowiada Mariusz Sumara, zastępca komendanta Straży Miejskiej
w Katowicach.
Więcej - STR. 2

Nowoczesne oświetlenie
na ulicach

— MIESZKAŃCY
ODEBRALI KLUCZE

W Katowicach zakończyła się największa
w ostatnich latach kompleksowa wymiana
oświetlenia ulicznego. W miejsce starych,
zużytych opraw świetlnych zostały zainstalowane nowoczesne oprawy z oświetleniem LED.
Więcej - STR. 3

Nowe życie
zabytkowej kamienicy
Zabytkowa kamienica przy ul. Francuskiej 43
zyskała blask i nowe życie. W kompleksowo
zmodernizowanym budynku siedzibę znalazły:
ośrodek wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych oraz ośrodek dla dorosłych osób
z autyzmem.
Więcej – STR. 4

Wyniki wyborów
samorządowych

K

atowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (KTBS)
zakończyło budowę dwóch ostatnich budynków osiedla Różanego
przy ul. Sławka. Mieszkańcy już odebrali
klucze. Budowa osiedla rozpoczęła się
w 2014 r. Pierwszy budynek liczący 55
mieszkań został oddany do użytkowania w 2015 r. Dzisiaj mieszkańcy osiedla
mają do dyspozycji 4 budynki zawierające
217 mieszkań wykończonych pod klucz,
parking na 203 miejsca i 2 place zabaw.
Koszt całej inwestycji to ponad 40 mln zł.

Podczas uroczystego otwarcia budynku
prezydent Katowic Marcin Krupa wręczył pięciu rodzinom klucze do mieszkań.
– Katowice przyciągają nowych mieszkańców wysoką jakością życia i atrakcyjnymi miejscami pracy. Uzupełnieniem
tego musi być dobra oferta mieszkaniowa
– powiedział podczas otwarcia prezydent.
– Stawiamy na tworzenie zróżnicowanej

oferty mieszkaniowej – atrakcyjnej dla rodzin, singli, osób zamożniejszych, a także
tych, które dopiero są na dorobku. Z jednej
strony aktywnie działają deweloperzy, którzy sprzedają mieszkania. Z drugiej strony
podejmujemy wiele działań jako miasto.
Miasto Katowice aktywnie działa na rynku
mieszkaniowym i posiada szeroki wachlarz
możliwości uzyskania własnego lokum.
Łącznie w latach 2015—2018 powstało dla
mieszkańców 1488 lokali. Zbudowanych zostanie także 1000 lokali w ramach programu
Mieszkanie Plus. Dużą popularnością cieszy
się konkurs „Mieszkanie za remont”, w ramach którego swoje lokale uzyskało ponad
170 najemców. Świetnym uzupełnieniem tej
oferty są przekazywane dziś mieszkańcom
lokale Katowickiego TBS. Chcemy, by te
wszystkie działania stały się impulsem dla
osób, które uczą się i pracują w Katowicach,
aby tu także zamieszkały, założyły rodziny
– dodał prezydent.

– W dwóch nowych budynkach powstało łącznie 110 mieszkań o metrażu
od 33 do 57 m². Każdy lokal posiada balkon, a mieszkania na parterze ogródek
– mówi Janusz Olesiński, prezes KTBS,
i dodaje, że osiedle Różane jest doskonale
zlokalizowane, położone jest w spokojnej okolicy, jednocześnie blisko centrum
miasta. Przy wyborze lokalizacji zadbano
o to, by w pobliżu dostępna była ważna
dla najemców infrastruktura: przedszkola, szkoły, sklepy, punkty handlowo-usługowe, gastronomiczne, przychodnie
i obiekty sportowo-rekreacyjne, przystanki komunikacji miejskiej. Warto dodać, że nowoczesna architektura osiedla
łączy się tutaj ze śląską tradycją, do której
nawiązaniem jest prosta bryła budynków
i kolor elewacji ozdobionej motywem roślinnym, odnoszącym się bezpośrednio
do fasady budynku poczty w Nikiszowcu.
(RED)

21 października odbyły się wybory samorządowe na prezydenta miasta oraz do Rady
Miasta i Sejmiku. Do urn poszło 51,55% uprawnionych katowiczan. Jak głosowali?
Więcej - STR. 9

Inwestycje

W Katowicach realizowanych jest kilkadziesiąt ważnych dla mieszkańców inwestycji.
Sprawdź, na jakim są etapie, kiedy zostaną
ukończone i co na tym zyskają katowiczanie.
Więcej STR. 11—14

Lokal na kulturę
Macie pomysły na działalność kulturalną lub
artystyczną, ale brakuje wam odpowiedniego
lokum? Miasto Katowice ma na to odpowiedź:
„Lokal na kulturę”. Właśnie wystartowała jedenasta edycja programu, którego celem jest ułatwienie startu społecznym inicjatywom kulturalnym.
Więcej - STR. 16
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WALKA O CZYSTE POWIETRZE

Redakcja „Naszych Katowic” rozmawia
z Mariuszem Sumarą, zastępcą komendanta katowickiej Straży Miejskiej.
Rozpoczął się sezon grzewczy. Jaką
rolę pełni Straż Miejska w walce z tzw. niską
emisją?

FOT. T. KAWKA

Co może, a czego nie może strażnik miejski?
Mariusz Sumara: Straż Miejska jest jednym

z elementów systemu ograniczenia niskiej emisji
w naszym mieście. Realizuje zadania kontrolno-nadzorcze polegające na badaniu stanu środowiska i przestrzeganiu obowiązków różnych
podmiotów, np. kontroluje paleniska w mieszkaniach, domach i innych nieruchomościach.
Edukujemy też mieszkańców. Prowadzimy zajęcia „Nie truj, segreguj – myśl ekologicznie”,
w trakcie których uczniowie i przedszkolaki
dowiadują się, co należy zrobić, aby śmieci było
jak najmniej. Przypominamy o segregacji oraz
mówimy, dlaczego nie wolno spalać ich w piecu.
A czym nie możemy palić?

Zabrania się spalania wszelkiego rodzaju
odpadów. Musimy pamiętać, że piec nie jest
dodatkowym koszem na śmieci. Zgodnie
z tzw. uchwałą antysmogową z 2017 r. nie
możemy palić węglem brunatnym, flotem,
miałem węglowym, drewnem, którego wilgotność jest większa niż 20%.
Ile było w tym roku interwencji?

Tylko w tym roku wykonano już 3228 czynności kontrolnych, blisko 100 osób ukarano mandatami, skierowano jeden wniosek do sądu.
Czy ktoś w tym roku – dzięki użyciu drona
– otrzymał już mandat za spalanie odpadów?

Kilkanaście dni temu prowadziliśmy
wstępne loty dronem. Dron latał nad

Giszowcem. W ciągu kilkunastu sekund
urządzenie zamontowane na dronie przekazało informacje, że w dymie są substancje, których nie powinno w nim być.
Kontrola tylko to potwierdziła. W piecu
używano do rozpalania lakierowanego
drewna. W naszej pracy wykorzystujemy
dwa drony; jeden obserwator, który unosząc się w powietrzu, pokazuje duży obszar
i namierza źródło zadymienia. Następnie
drugi dron leci nad komin, z którego ukazuje się dym.
Od czego zależy, czy dostaniemy pouczenie lub mandat?

Skala zjawiska. Jeżeli jest bardzo duża,
możemy wystawić mandat nawet 500 zł
albo skierować sprawę do sądu. O tym, czy
będzie to pouczenie czy mandat, decyduje

funkcjonariusz, który na miejscu kontroli
jest „sędzią” i podejmuje niezależną decyzję.
A co w sytuacji, kiedy strażnicy spotykają się z odmową przyjęcia mandatu?

W przypadku odmowy przyjęcia mandatu
lub gdy strażnik uważa, że kwota mandatu jest
niewspółmierna do skali popełnionego wykroczenia – może skierować (nawet bez nakładania mandatu) wniosek do sądu. Wtedy kara
może wynieść nawet 5 tys. zł. Sprawę do sądu
kierujemy też, gdy ktoś został już raz ukarany
mandatem, a nadal świadomie łamie określony
przepis. W przypadku wykroczenia w postaci
nieprzestrzegania uchwały antysmogowej
straże miejskie od 2 listopada uzyskały możliwość zastosowania analogicznych rozwiązań.
Czy strażnika miejskiego trzeba wpuścić do domu?

Strażnicy miejscy są uprawnieni do kontroli przestrzegania przepisów ochrony
środowiska. Mają prawo wstępu na teren
nieruchomości, przeprowadzania kontroli,
żądania informacji i okazania dokumentów
mających związek z problematyką kontroli.
Przepisy mówią, że kto osobie uprawnionej
do przeprowadzania kontroli w zakresie
ochrony środowiska udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Kontrole wykonują tylko umundurowani
funkcjonariusze. W razie wątpliwości można
zweryfikować legalność kontroli i zażądać
okazania legitymacji służbowej. Można też zadzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej pod nr
986 w celu weryfikacji tożsamości strażników.
Co możemy zrobić, jeśli sąsiad spala
odpady?

Możemy to zgłosić, dzwoniąc na nr 986,lub
wysyłając mail na skrzynkę interwencje@
katowice.eu. Interwencja może nie nastąpić
natychmiast, niemniej każde zgłoszenie traktujemy poważnie. Przeprowadzamy wtedy
kontrolę w najbliższym możliwym czasie.
Gdy dostajemy zgłoszenie, to mamy możliwość
wzięcia z paleniska próbki do badań. Przeprowadzając je, już w kilkadziesiąt godzin mamy
dokładną odpowiedź, co było spalane.
Każda kontrola jest również spotkaniem
edukacyjno-informacyjnym, pozostawiamy
ulotki dot. miejskiego programu dofinansowania do wymiany kotłów, skutków zdrowotnych spalania odpadów, terminów wymiany
urządzeń grzewczych. (MICHAŁ MALINA)

Walka o czyste powietrze
Wiele miast w okresie zimowym zmaga
się z problemem smogu. Specjaliści podkreślają, że aby realnie zmieniać jakość
powietrza, należy podejmować przez cały
rok działania systemowe w wielu obszarach. W województwie śląskim trendy
w tym zakresie wyznaczają Katowice –
pod względem zarówno skali działań, jak
i zainwestowanych środków. Na walkę ze
smogiem miasto przeznaczy do 2030 r.
aż 535 mln zł. Działania władz Katowic
zostały docenione. W lipcowym numerze
„Forbesa” Katowice zwyciężyły w rankingu na najbardziej ekologiczne miasto
w Polsce.

Ü Pomoc w formie zasiłku na dofinan-

Wymiana starych kotłów
na ekologiczne
Ü Tzw. kopciuchy zastępowane są
ogrzewaniem gazowym, elektrycznym
lub nowoczesnymi kotłami węglowymi.
Od 2015 do 2017 r. – dofinansowano wymianę 1495 źródeł ciepła za ponad 11,5
mln zł.
Ü W latach 2015–2017 miasto dofinansowało kwotą prawie 1,5 mln zł montaż
263 instalacji odnawialnych źródeł energii.
Ü Maksymalna kwota dotacji na wymianę
pieców to 10 tys. zł – poziom dofinansowania jest jednym z najwyższych w kraju.

Dopłata do zakupu opału
W zeszłym roku, decyzją prezydenta,
podniesiono kwotę dopłaty do zakupu
opału z 450 zł do 900 zł dla najmniej
zamożnych mieszkańców. Podopieczni
MOPS-u korzystający z tego typu wsparcia są szczegółowo instruowani, by kupować wyłącznie paliwa dobrej jakości.
Pomoc może zostać wstrzymana, jeśli
strażnicy miejscy udowodnią, że wykorzystywane jest paliwo zabronione.
W 2018 r. pomocą na zakup opału planuje się objąć 1638 rodzin (na prawie 1,5
mln zł).

sowanie wkładu własnego przeznaczonego na zmianę systemu grzewczego
z węglowego na proekologiczne. W 2018 r.
do pomocy będzie uprawnionych około
50 rodzin. Jednorazowy zasiłek – do 2
tys. zł. Zasiłek otrzyma osoba, której
dochód nie przekracza 200% kryterium
dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej oraz u której
spełniony zostanie jeden z warunków:
ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba,
potrzeba ochrony macierzyństwa lub
wielodzietność.

Patrole straży miejskiej
Do walki z niską emisją przyczyniają się
też wzmożone kontrole Straży Miejskiej.
O ile w 2016 r. wykonano 3405 kontroli
i co szósta potwierdzała spalanie śmieci
– to w 2017 roku wykonano ich 4498 i już
tylko co szesnasta potwierdziła spalanie
śmieci. Ten spadek pokazuje efekty działań edukacyjnych i prewencyjnych.
Dron
W Katowicach od poprzedniej zimy używany jest dron, który umożliwia prowadzenie zdalnego pomiaru zanieczyszczeń pod
kątem spalania odpadów i niedozwolonych substancji, np. plastikowych butelek.
Również tej zimy dron będzie sprawdzał
znaczne obszary miasta.
Miejskie Centrum Energii
Jak zmienić sposób ogrzewania domu
na ekologiczny, jak oszczędzać energię
w codziennym życiu, do kiedy należy
wymienić stary kocioł opalany węglem,
jak działają odnawialne źródła energii, czym można palić w piecu – tego
wszystkiego mieszkańcy będą mogli się
dowiedzieć w nowo powstałym Miejskim
Centrum Energii. To pierwsze tego typu
przedsięwzięcie w Polsce. – Kwestia

walki o czyste powietrze to jedno z najważniejszych wyzwań dla naszego miasta. Dlatego podejmujemy działania nie
tylko w obszarze wymiany starych kotłów węglowych, kontroli Straży Miejskiej
czy też dopłat do zakupu opału dla najmniej zamożnych, ale także kładziemy
duży nacisk na edukację i informowanie
mieszkańców w tym zakresie – mówi
prezydent Marcin Krupa.
Centrum Energii mieści się przy
ul. Młyńskiej 2 i jest dostępne „prosto
z ulicy”. Chodziło o to, żeby można tu
było zajrzeć „po drodze” i zdobyć potrzebne informacje bez konieczności
odwiedzania wydziałów Urzędu Miasta.
Na parterze mieści się punkt konsultacyjny wraz z kącikiem dla dzieci, a na antresoli część wystawowa i warsztatowa.
– Chcielibyśmy organizować spotkania
z mieszkańcami na temat tego, w jaki
sposób mogą wpłynąć na poprawę jakości powietrza i jak zwiększyć efektywność energetyczną w gospodarstwach
domowych – mówi Daniel Wolny, kierownik Referatu Zarządzania Energią i pomysłodawca MCE.
MCE działa od wtorku do piątku od
7.30 do 15.30, a w poniedziałki od 7.30 do
17.

www.katowice.eu

MIASTO

3

NOWE OŚWIETLENIE W KATOWICACH

Będzie ekologicznie, bezpiecznie i… jasno
– Godzina włączenia i wyłączenia oświetlenia uzależniona jest od wschodu i zachodu słońca. Projekt pozwoli znacząco
zmniejszyć zużycie energii, a to przełoży
się na oszczędności w kasie miasta. Dodatkowo oświetlenie LED poprawia widoczność na drogach i chodnikach, co nie
tylko wpływa na wzrost bezpieczeństwa
wszystkich uczestników ruchu drogowego,
ale też przyczynia się do zmniejszenia się
ilości aktów wandalizmu. Warto dodać,
że lampy LED pomagają także walczyć ze
zjawiskiem tzw. zanieczyszczenia świetlnego, które dotyka obszarów mocno zurbanizowanych i negatywnie wpływa na
faunę, florę, a także zdrowie ludzi – mówi
prezydent Marcin Krupa.
Łączna wartość projektu wyniosła 5,5
mln zł, z czego dofinansowanie unijne to
85% wartości. Największa ilość lamp ledowych, bo aż 461 sztuk, zainstalowana

została wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej. Nowe lampy pojawiły się również przy ul. Gliwickiej – 184 sztuk, ul.
Panewnickiej – 159 i ul. Bocheńskiego –
136 – mówi Piotr Handwerker, dyrektor
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. Lampy
LED zamontowano ponadto przy ulicach:
Bytkowskiej, Dębowej, Franciszkańskiej,
Grundmana, Pukowca, Józefowskiej,
Kolońskiej, Ligockiej, Goeppert-Mayer,
Mikołowskiej, Piotrowickiej, Sądowej,
Stęślickiego, Załęskiej i Złotej.

FOT. S. RYBOK

W Katowicach zakończyła się największa w ostatnich latach kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego. W miejsce
starych, zużytych opraw świetlnych,
przystosowanych do tzw. oświetlenia sodowego, zostały zainstalowane aż 1594
nowoczesne oprawy z oświetleniem typu
LED. Wdrożono też nowy system sterowania światłem.

Spacerowicze… włączają lampy

Nowe oświetlenie zainstalowano m. in. w parku Kościuszki

Kolejne zastosowanie nowej technologii
oświetlenia jest testowane od kilku tygodni
w parku Kościuszki. – Pilotażowy projekt
instalacji tzw. oświetlenia nadążnego został wykonany na jednej z głównych alejek
parku. Lampy mają czujniki ruchu. Oznacza
to, że po wykryciu pieszego lub rowerzysty
zaczną świecić mocniej. Takie rozwiązanie
pozwala optymalizować zużycie energii
elektrycznej – wyjaśnia dyrektor Piotr Handwerker. W momencie, gdy na alejce czujnik
nie wykrywa ruchu, system redukuje moc
oświetlenia o 70%, oszczędzając tym samym
zużycie energii. Koszt projektu to prawie
150 tys. zł.
(RED)

PROGRAM MIESZKANIE PLUS W KATOWICACH

Na terenie „Mrówczej Górki”, nieopodal zabytkowego Nikiszowca, budowane
jest nowe osiedle w ramach rządowego
programu Mieszkanie Plus. Powstanie
tu łącznie 513 lokali dla mieszkańców
Katowic. Segmentowe budynki o ceglanym kolorze elewacji nawiązują do
charakteru Nikiszowca. Widać już zarys
nowego osiedla. Wykonano fundamenty, a wiele budynków nabiera kształtów
– wznoszą się ściany, stropy, klatki
schodowe. Natomiast w październiku
ruszyła ankieta dla zainteresowanych
programem.

– Mieszkanie Plus to rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla młodych rodzin, które nie
mają możliwości zaciągnięcia kredytu na
kupno lokalu. Co ważne, wynajem mieszkań na nowym osiedlu będzie posiadał dwie
opcje – zwykły najem oraz najem z dojściem
do własności. Zależy nam na tym, by młodzi
ludzie, którzy dziś szukają swojego lokum,
pozostali w Katowicach – tu pracowali, założyli rodziny i wychowywali dzieci. To
bardzo ważne w kontekście wyzwań demograficznych – mówi Marcin Krupa, prezydent
Katowic.
Osoby chętne do zamieszkania w „Nowym Nikiszowcu” mogą wypełnić do 31
grudnia ankietę online, która jest dostępna na

FOT. KTBS

Zamieszkaj w Nowym Nikiszowcu

Widać już zarys nowego osiedla, które powstaje na tzw. Mrówczej Górce w Nikiszowcu

stronie www.tbs.katowice.pl, lub udać się do
Biura Obsługi Mieszkańców na katowickim
rynku. Złożenie ankiety gwarantować będzie
uzyskanie dodatkowych punktów na etapie
właściwego naboru. Kryteria naboru zostaną
ustalone uchwałą Rady Miasta. Planowany
termin składania wniosków to IV kwartał
2019 r. Budowa osiedla ma się zakończyć w II
kwartale 2020 r.
– O mieszkanie mogą ubiegać się wszyscy, którzy spełniają warunki ustawowe i są
w stanie regularnie płacić czynsz za wynajem lub wynajem z opcją dojścia do własności – wyjaśnia Janusz Olesiński, prezes

Katowickiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego. Zdolność czynszowa jest badana na podstawie dochodów netto pomniejszonych o wydatki rodziny z uwzględnieniem
przyszłej umowy najmu. Na zdolność czynszową pozytywnie wpływają świadczenia,
np. 500+. – Warto dodać, że mieszkania
zostaną wykończone – na podłogach pokoi
i przedpokoju pojawią się panele, łazienka
wyłożona zostanie kafelkami i wyposażona
w tzw. biały montaż. Ściany mieszkań będą
pomalowane białą farbą, będą także wstawione drzwi wewnętrzne – prezes Janusz
Olesiński. Na osiedlu znajdzie się miejsce

dla 12 lokali usługowych, zaplanowano ponadto trzy place zabaw dla dzieci. Będą też
572 miejsca parkingowe.
Program przewiduje także dopłaty, które
będą przysługiwać maksymalnie na okres 15
lat. Wysokość dopłat jest zależna od trzech
czynników: liczby osób w gospodarstwie domowym, średniego dochodu na osobę oraz
powierzchni mieszkania. Przykładowo trzyosobowe gospodarstwo z dochodami rzędu
3600 zł i powierzchnią mieszkania ok. 50
m² otrzyma dopłatę rzędu 326 zł. Kalkulator dopłat jest dostępny na stronie www.tbs.
katowice.pl.

Czynsz
Stawka bazowa czynszu dla umowy najmu
bez dojścia do własności to ok. 19,50 zł/
m² plus opłata administracyjna (koszty
utrzymania, eksploatacji, fundusz remontowy, administrowanie nieruchomością)
ok. 5,50 zł/m². Natomiast stawka czynszu
dla umowy najmu z dojściem do własności to ok. 27 zł/ m². Stawki czynszu będą
zróżnicowane wg wielkości mieszkań, tj. im
większy lokal, tym mniejsza stawka czynszu w przeliczeniu na m².
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KATOWICKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH „INTEGRACJA” ROZPOCZĘŁO DZIAŁALNOŚĆ

Zabytkowa kamienica z 1885 r. znajdująca się przy ul. Francuskiej 43 zyskała blask i nowe życie. W kompleksowo
zmodernizowanym budynku realizowane są teraz ważne społecznie projekty.
– W wyremontowanym budynku działają m.in. dwa ośrodki dla osób niepełnosprawnych, tj. ośrodek wsparcia dziennego dla funkcjonujących na niskim
poziomie osób niepełnosprawnych oraz
ośrodek dla dorosłych osób z autyzmem
– mówi Małgorzata Moryń-Trzęsimiech,
naczelnik Wydziału Polityki Społecznej.
Uczestnicy mają tam zapewnioną profesjonalną opiekę i terapię. – Celem naszego
działania jest m.in. wsparcie rodziców,
którzy często są jedynymi, całodobowymi
opiekunami niepełnosprawnych osób.
Chcemy umożliwić im odpoczynek, regenerację i zapewnić chwilę wytchnienia.
Ponadto ośrodek ma zwiększyć poziom samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych. Znajdują się tam gabinety
i sale rehabilitacyjne, sale zajęć, dwie kuchnie przeznaczone na warsztaty, sala multimedialno-relaksacyjna, sala doświadczania
świata, sala integracji sensorycznej – mówi
Izabela Górecka, pełnomocnik prezydenta
ds. osób niepełnosprawnych.
Przystosowanie obiektu wymagało generalnego, wartego 4,6 mln zł remontu.
Budynek dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po remoncie obiekt przejął

FOT. A. WOLCZYŃSKA-ZMEŁTY

W zabytkowej kamienicy
znajdą pomoc niepełnosprawni

W Centrum Usług Społecznych „Integracja” realizowane są m.in. dwa projekty: „Katowice, miasto
otwarte – Organizowanie Społeczności Lokalnej” o wartości 1,97 mln zł – z dofinansowaniem
1,87 mln zł i „Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych” o wartości 3,4 mln zł
– z dofinansowaniem 3,17 mln zł. Na zdjęciu jeden z pracowników nowej instytucji.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.– Remont kamienicy nie oznacza
tylko tego, że zdecydowanie poprawiła się
estetyka tego budynku, ale przede wszystkim
że przywracamy to miejsce mieszkańcom
– mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.
– To uzupełnienie wielu naszych działań,
które w roku ubiegłym zostały docenione poprzez przyznanie Katowicom nagrody Grand

Prix konkursu „Lider Dostępności” w zakresie
likwidacji barier utrudniających życie osobom
z niepełnosprawnością – dodaje prezydent.
W realizację programów przy ul. Francuskiej 43 zaangażowani są partnerzy:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej im. św. S. Kostki, Stowarzyszenie FAON, 4 FUTERE Marzena
Olchowy. (JG)

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW

Siedziba
bez barier

Wyremontowana przestrzeń pozbawiona barier architektonicznych. Nowy lokal
to spełnienie marzeń członków katowickiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. A jest ich
w naszym mieście aż trzy tysiące!
Katowicki oddział PZERiI przenosi się na
ul. Szkolną 10. Nowa siedziba przeszła generalny remont, nie ma w niej już barier architektonicznych, a całość została dostosowana
do potrzeb nowych użytkowników. – Naszym marzeniem była siedziba bez barier.
Zrzeszamy nie tylko emerytów i rencistów,
ale także inwalidów, więc jest to dla nas bardzo ważne, by być otwartym i dostępnym
dla wszystkich – mówi Elżbieta Ożarek, prezes katowickiego oddziału Związku.
PZERiI to prężnie działający związek, który
w swoich szeregach zrzesza prawie trzy tysiące
katowiczan. – Społeczeństwo się starzeje i dotyczy to także Katowic. To ważne, by seniorzy nadal odgrywali aktywną rolę w społeczeństwie,
uczestniczyli w życiu miasta, dzielili się swoim doświadczeniem i mieli możliwość w ciekawy sposób spędzać swój wolny czas. Tylko w 2017 r. na
działania dla seniorów przeznaczyliśmy 35,5 mln
zł. W ostatnich tygodniach rozpoczęliśmy również prace nad utworzeniem Katowickiego Centrum Seniora – mówi prezydent Marcin Krupa.
Kompleksowy remont nowej siedziby
kosztował 122 tys. zł. Objął on m.in. budowę
nowej łazienki dostosowanej do potrzeb osób
niepełnosprawnych, wymieniono instalację
domofonową z przystosowaniem obsługi panelu dla osób niewidomych, zlikwidowano
bariery architektoniczne. (RED)

GISZOWIEC: OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY IM. DR M. TRZCIŃSKIEJ-FAJFROWSKIEJ

Silne wsparcie miasta dla osób niepełnosprawnych
W katowickim Giszowcu działa pierwsza
w Polsce i na Śląsku placówka Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – dla
upośledzonych dzieci, młodzieży i dorosłych: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. dr M. Trzcińskiej-Fajfrowskiej (OREW).
Ośrodek zapewnia opiekę i rehabilatację, co
stanowi dużą pomoc dla opiekunów osób
niepełnosprawnych. Placówka jest współfinansowana przez miasto Katowice i w latach
2016—2018 otrzymała z budżetu miasta prawie 13 mln zł. W lipcu tego roku placówkę
dotknął pożar, którego przyczyną było najprawdopodobniej podpalenie. Szkody są
ogromne – oprócz ścian zniszczone zostały
sprzęt, zabawki, komputery, a także dokumentacja placówki. Na ratunek instytucji, której
działalność została przez to znacząco ograniczona, ruszyły osoby prywatne i instytucje.
Aby pomóc ośrodkowi w realizacji jego misji,

prezydent miasta Katowice podjął decyzję
o zakupie sprzętu, w tym rehabilitacyjnego
o wartości 170 tys. i przekazaniu go w użytkowanie ośrodkowi. Obecnie w ośrodku trwa
jeszcze remont, ale pod koniec października
dzieci wróciły już do placówki. Sprawę pożaru
bada prokuratura.
Ośrodek powstał w latach 80. z inicjatywy Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej, której
z pomocą przyszli znani giszowianie: Ludwik Lubowiecki (mistrz fryzjerski) i Zdzisław Sender (ówczesny dyrektor KWK
Staszic). Wybudowany przez kopalnię, jako
pierwszy w Polsce Dzienny Dom Opieki dla
Dzieci Specjalnej Troski został uroczyście
otwarty w 1986 r. Dyrektorem była Maria
Trzcińska-Fajfrowska, późniejsza posłanka.
Placówka dziennego pobytu jako pierwsza
w Polsce zapewniała niepełnosprawnym
dzieciom i młodzieży kompletne leczenie, rehabilitację i naukę w jednym miejscu. Początkowo ośrodek miał charakter

osiedlowy, z czasem rozszerzył zasięg
i obecnie obejmuje także inne dzielnice Katowic i sąsiednie miasta. W 1994 r. Maria
Trzcińska-Fajfrowska zginęła w wypadku.
Jej następcą została Zyta Jagosz, która pełniła
funkcję dyrektora do 1999 r. Potem stanowisko to objęła Justyna Szymiec.
OREW jest wielospecjalistyczną placówką zapewniającą opiekę dzieciom
i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
i sprzężoną niepełnosprawnością do 25.
roku życia. Oferuje podopiecznym wczesną interwencję, edukację na poziomie
przedszkolnym i szkolnym, rehabilitację,
hipoterapię. W ośrodku można liczyć na
pomoc specjalistów: lekarza, psychologa,
logopedy, rehabilitantów. (RED)
Wciąż zbierane są środki na odbudowę.
Więcej informacji na
www.facebook.com/OREW.Katowice/
lub www.pomagam.pl/orew_katowice

Piknik charytatywny
W niedzielę 18 listopada w Miejskim Domu
Kultury w Giszowcu odbędzie się impreza
charytatywna pod nazwą „Kulinarne Serce
dla OREW”, w trakcie której zbierane będą
pieniądze na odbudowę Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Giszowcu, który w lipcu uległ pożarowi.
– Inicjatywa organizacji festynu charytatywnego zrodziła się z potrzeby chwili, jest
reakcją środowiska gastronomicznego i lokalnego na zaistniałą sytuację. W ciągu kilku dni
odezwali się do nas kucharze nie tylko z Katowic, którzy chcą z nami zrobić coś dobrego.
Inicjatywa ta integruje lokalną społeczność,
wyzwalając w niej chęć pomagania tym,
którzy sami nie mają siły wołać o pomoc –
mówi Justyna Grzybek, jedna z organizatorek
wydarzenia. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.
Potrwa ona od godz. 11 do 20.
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WYWIAD Z REKTOREM AWF PROF. DR. HAB. ADAMEM ZAJĄCEM I KRZYSZTOFEM NOWAKIEM, SZEFEM KLUBU AZS AWF

Jakie są plany rozwojowe AWF Katowice w najbliższej przyszłości?

Rektor Adam Zając: Mamy kilka planów,

jedne natychmiastowe, drugie dalekosiężne.
Tym najdalszym i największym jest kompleks lekkoatletyczny przy ulicy Kościuszki,
pomiędzy ulicą Zgrzebnioka a Ceglaną. Jest
to hala lekkoatletyczna wraz z ośmiotorowym stadionem lekkoatletycznym. Procedujemy tę sprawę od półtora roku, jesteśmy
na etapie projektowania. Mamy nadzieję,
że wiosną uda się uzyskać zgodę na budowę
i będziemy w stanie podpisać umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Planujemy,
że wykonawca wyłoniony zostanie jesienią
2019 roku, a pierwsza łopata zostanie wbita
przed zakończeniem 2019 roku. Inwestycja
jest podyktowana kilkoma aspektami: jako
jedyna uczelnia (spośród AWF-ów) nie mamy
pełnowymiarowego stadionu lekkoatletycznego. Nie mamy też żadnego krytego obiektu
do uprawiania lekkoatletyki. Głównym kryterium, które skłoniło nas do tej inwestycji,
jest poziom sportowy – aktualnie mamy jedną
z najlepszych sekcji lekkoatletycznych w Polsce, a nasze aspiracje sięgają bardzo wysoko.
Chcemy być potęgą lekkoatletyczną już nawet
nie na miarę kraju, ale Europy. To wymaga
dużych inwestycji. Aktualnie kończymy remont generalny najstarszego obiektu przy
ulicy Raciborskiej. Dostosowaliśmy trzy hale
do kolejnych dyscyplin.
Krzysztof Nowak: Stan naszych obiektów
jest niestety słaby. Ze stadionu przy ulicy

Rektor AWF Katowice prof. dr hab. Adam Zając

Nowy obiekt powstanie przy ul. Kościuszki pomiędzy ul. Zgrzebnioka a Ceglaną
FOT. M. MALINA

FOT. S. RYBOK

Akademia Wychowania Fizycznego im.
J. Kukuczki w Katowicach wraz z klubem
AZS AWF od wielu lat stawiają na rozwój
wielu dyscyplin sportu oraz stwarzają
jak najlepsze warunki do jego uprawiania. AZS AWF Katowice jest największym klubem wielosekcyjnym w Polsce,
szkoli w 25 dyscyplinach. W ostatnim
czasie największy nacisk położono na
rozwój lekkiej atletyki. Barwy katowickiej uczelni reprezentują takie gwiazdy
jak Justyna Święty-Ersetic, Ewa Swoboda, Karol Zalewski czy Joanna Jóźwik
– zdobywcy medali mistrzostw świata
i Europy, uczestnicy igrzysk olimpijskich. Nie dziwi więc to, że AWF – ze
wsparciem miasta i Ministerstwa Sportu i Turystyki – planuje wybudowanie
nowej hali lekkoatletycznej wraz ze stadionem i strzelnicą sportową – w nowej
lokalizacji. AWF niedawno zaprezentował
swoje plany. Z tej okazji z rektorem AWF
Katowice prof. dr hab. Adamem Zającem
i Krzysztofem Nowakiem, szefem klubu AZS AWF, rozmawiają Michał Malina
i Sławomir Rybok.

FOT. S. RYBOK

„Katowice jako centrum metropolii
powinny mieć pełnowymiarowy obiekt
lekkoatletyczny z bieżnią okrężną”

Dyrektor Klubu AZS AWF
Katowice Krzysztof Nowak

AWF Katowice może poszczycić się wieloma gwiazdami - na zdjęciu Justyna Święty-Ersetic odbiera
nagrodę z rąk rektora Adama Zająca

Kościuszki korzystamy, bo nie mamy po
prostu innego. Obiekty lekkoatletyczne powinny być usytuowane w przyjaznym otoczeniu, a tutaj mamy z jednej strony ulicę
Kościuszki, a z drugiej strony aleję Górnośląską. Gdybyśmy zmierzyli parametry, np.
jakości powietrza, to musimy stwierdzić,
że ta lokalizacja nie jest dobra. A między
ulicą Zgrzebnioka a Kościuszki i Ceglaną
w zasadzie nie słychać szumu samochodów.

stadionu AWF. Na pewno teren zostanie
przez nas sprzedany. Takie były sugestie ze
strony prezydenta miasta, który przekazał
nam bardzo cenny grunt (ponad 5 ha) nieco
wyżej z dużo lepszym środowiskiem naturalnym do uprawiania sportu. Miasto jest
w nową inwestycję bardzo zaangażowane.
Otrzymaliśmy również środki na realizację
projektu. Wspólnie prowadzimy od dwóch
lat rozmowy z Ministerstwem Sportu.
Aktualnie trwa proces przekształcania
działki przy ul. Kościuszki z rekreacyjnej na
budowlaną. Prawdopodobnie będzie to inwestycja kompleksowa.

AWF stawia na rozwój, ma dalekosiężne plany, ale żeby Katowicom przybywało medalistów, ważna jest też edukacja
dzieci…

KN: Nasi kadrowicze wyjeżdżają do central-

nego ośrodka sportu i do ośrodków zagranicznych – ci najlepsi mają do tego warunki.
Ale by dojść do wysokiego poziomu, najpierw trzeba kogoś wyszkolić od dziecka.
To ma być bodziec, aby powoływać w Katowicach klasy o profilu lekkiej atletyki. I tak
już powoli się dzieje. Jestem w zespole opiniującym powstawanie klas sportowych powołanym przez prezydenta Marcina Krupę.
W ubiegłym roku powołaliśmy jedną klasę.
W tej chwili w Pałacu Młodzieży powstaje
kolejna klasa lekkoatletyczna.
Miasto sprzyja AWF-owi.

AZ: Na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć,

co dokładnie powstanie w miejscu obecnego

Pomysł nowego kompleksu lekkoatletycznego narodził się już kilka lat temu.

KN: Kiedy pojawiliśmy się z rektorem u prezy-

denta kilka lat temu, mieliśmy pomysł, by wybudować przy obecnie istniejącym stadionie
halę: 6 lub 8 torów 100-metrowej hali, która
przylegałaby jedną ścianą właśnie do ulicy
Górnośląskiej. To wtedy prezydent powiedział: „Panowie, po co robić zastępcze obiekty”
i zasugerował nową inwestycję w miejscu,
gdzie był dawny stadion Gwardii. Kiedy rozmawiałem w Polskim Związku Lekkoatletyki,
prezesi potwierdzili, że nie poprą wniosku na
małą halę. Katowice jako centrum metropolii
powinny mieć pełnowymiarowy obiekt lekkoatletyczny z bieżnią okrężną.

Co powiedzą nam Państwo o imponującym dorobku medalowym sportowców
z AWF Katowice?

KN: Na igrzyskach olimpijskich w Pjong-

czang polska reprezentacja liczyła niecałe
60 osób. Z czego 24 były związane z AWF
Katowice. Naszym studentem jest m.in. Rafał Kubacki (skoczek). Mieliśmy całą grupę
biatlonistów, biegaczy narciarskich, no ale
sukcesów na miarę Justyny Kowalczyk na
igrzyskach olimpijskich (czy to w Vancouver
czy w Soczi) nie mieliśmy.
W ostatnich latach największy dorobek
w biathlonie związany jest z AWF Katowice.
Weronika Nowakowska, Krystyna Guzik, Monika Hojnisz to nasze zawodniczki, które w ostatnim czasie zdobyły cztery medale mistrzostw
świata. Jeśli chodzi o sporty letnie, największą
naszą gwiazdą jest Justyna Święty-Ersetic. Pozyskaliśmy też Karola Zalewskiego z Olsztyna,
ostatnio przyszła do nas Joasia Jóźwik.
W ubiegłym roku zdobyliśmy na mistrzostwach Polski 283 medale.
Fragment
rozmowy z rektorem
można obejrzeć,
klikają kod QR
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MURAL NA ROCZNICĘ

Ogromna podobizna Wojciecha Korfantego pojawiła się na ścianie kamienicy
widocznej z ulicy Dudy-Gracza. Katowice
uczciły w ten sposób 100. rocznicę jego
historycznego przemówienia

Mural na ścianie kamienicy przy ulicy Reja,
a widoczny z ulicy Dudy-Gracza, jest przeniesieniem portretu Wojciecha Korfantego
z archiwalnej fotografii. Autorem muralu jest
artysta streetartowy Wojciech Walczyk.
To jeden z elementów obchodów setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla historii Górnego Śląska i jego
przyłączenia do młodego państwa polskiego
ważną datą jest 25 października 1918 roku.
W tym dniu Wojciech Korfanty jako poseł
Reichstagu wygłosił przemówienie, w którym upomniał się o Górny Śląsk. (ŁUKA)

FOT. A. ŁAWRYWIANIEC

Korfanty patrzy na miasto

AKCJA USUWANIA PSEUDO GRAFFITI W KATOWICACH

O Wojciechu
Korfantym
Wojciech Korfanty (1873–1939) to jeden z najwybitniejszych działaczy politycznych w historii Górnego Śląska
i polskich polityków międzywojennych.
Przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości był przedstawicielem w Lidze Narodów, posłem do Reichstagu
oraz Landtagu, gdzie reprezentował
Koło Polskie. W 1921 r. stanął na czele
III powstania śląskiego. Już w odro dzonej Polsce był posłem na Sejm,
a w 1922 r. został premierem, lecz nie
był w stanie wypełnić misji utworze nia rządu. Przez ostatnie lata życia
zasiadał w Sejmie Śląskim i Senacie
RP. W 1935 r. emigrował ze względów
politycznych, jednak po 4 latach wrócił i wtedy został aresztowany i osadzony na Pawiaku. Zmarł w przededniu
II wojny światowej, w do dzisiaj niewyjaśnionych okolicznościach.

KATOWICE WIELOKROTNIE NAGRODZONE

Działania Katowic
docenione w całej Polsce!

Graffiti potrafi być piękne i świetnie
komponować się z miejskim otoczeniem – takim przykładem mogą być
cieszące się dużą popularnością w Katowicach murale. Niestety zdarza się
także, że na ścianach budynków pojawiają się bohomazy, które nie mają
nic wspólnego ze sztuką. Na szczęscie
dzięki KZGM szpecące napisy znikną
ze ścian 80 katowickich budynków. Akcja usuwania „graffiti” jest realizowana przez KZGM regularnie, jednak po
raz pierwszy na tak szeroką skalę. Jak
pokazuje nasze doświadczenie, ponawiane działania tego typu skutecznie
zniechęcają do szpecenia kamienic
różnymi wpisami – tłumaczy Marcin
Gawlik, zastępca dyrektora KZGM, i dodaje, że szacowany koszt prac to prawie 120 tys. zł.

Ekolaur Polskiej Izby Ekologii

Prace już się rozpoczęły, a przy sprzyjającej
pogodzie zakończą się w grudniu. Oczyszczone zostaną fasady budynków m.in.
przy ul. Dębowej, Katowickiej, Markiefki,
Agnieszki, Kraszewskiego, Le Ronda, Wiosny Ludów, Morawa, Warszawskiej i kilkunastu innych.
Warto przypomnieć, że wykonanie
nielegalnego graffiti to przede wszystkim
niszczenie czyjejś własności. To, czy wykonanie szpecącego graffiti kwalifikuje się
jako wykroczenie czy jako przestępstwo,
zależy od wartości oszacowanych szkód.
Jeśli jesteśmy świadkiem takiego zdarzenia, powinniśmy je jak najszybciej zgłosić
służbom miejskim, np. Straży Miejskiej –
nr tel. 986.
(RED)

FOT. M. MALINA

Ze ścian budynków
znikną szpecące napisy

Polska Izba Ekologii od 2002 r. organizuje
Konkurs Ekolaury, promując najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz
ochrony środowiska. Ten ogólnopolski konkurs
skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.
Nasze miasto otrzymało „Ekolaur” za „politykę Miasta Katowice w działaniach na rzecz
ochrony środowiska”.
W uzasadnieniu nagrody czytamy m.in.:
„Katowice zgłosiły swoje przedsięwzięcie pn.
Polityka Miasta Katowice w działaniach na
rzecz ochrony środowiska. Realizowane działania miasta prowadzą do znaczącej poprawy
jakości powietrza i stanu jakości środowiska
w mieście oraz wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców. Działania te są związane zarówno z inwestycjami, finansowymi
systemami wsparcia, jak i edukacją wśród najmłodszych mieszkańców miasta. Dzięki inwestycjom w budynkach użyteczności publicznej
zwiększana jest efektywność energetyczna budynków oraz (…) wykorzystanie energetyki
odnawialnej. Katowice mają jeden z najwyższych poziomów dotacji do wymiany systemów
grzewczych w kraju oraz dzięki działaniom
Straży Miejskiej wysoki poziom kontroli domowych palenisk pod kątem spalania odpadów”.
Eco-miasto

Redakcja portalu „Teraz Środowisko” przyznała Katowicom nagrodę za całokształt starań w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Jury doceniło działania Katowic w kierunku
ograniczenia zużycia energii i zasobów
wodnych, poprawę jakości powietrza przez
kształtowanie zielonej infrastruktury oraz

programy edukacyjne w zakresie odpowiedzialnego korzystania ze środowiska.
Gmina na 6

W plebiscycie organizowanym przez „Dziennik Zachodni” Katowice zwyciężyły w kategoriach: „Gmina przyjazna mieszkańcom”
oraz „Gmina przyjazna turystom”. W ramach konkursu każde miasto prezentowało
swoje osiągnięcia i dokonania w określonych
obszarach.
Miasta życzliwe Długowiecznym

Katowice zostały wyróżnione także w plebiscycie „Gazety Wyborczej” i Urzędu Marszałkowskiego „Miasta życzliwe Długowiecznym”
za całokształt działań realizowanych na rzecz
seniorów. W ramach programu „Katowicki
Senior w Mieście” zainteresowani mogą
skorzystać z oferty sportowej, kulturalnej,
edukacyjnej oraz prozdrowotnej. Miasto
dofinansowuje również wiele ciekawych
projektów realizowanych we współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Dodatkowo
przy Urzędzie Miasta aktywnie działa Rada
Seniorów, która współuczestniczy w kreowaniu polityki senioralnej miasta. Corocznie organizowane są także „Katowicki Dzień
Aktywnego Seniora”, biesiady senioralne,
spotkania o tematyce bezpieczeństwa. Nowością jest „Sportowy Uniwersytet Seniora”. Dodatkowo seniorzy mogą korzystać ze zniżek
z kartą „Aktywnego Seniora” lub kartą programu: „Babcia, dziadek i ja w Katowicach”,
mają możliwość wypicia kawy lub herbaty za
symboliczną złotówkę, a także skorzystania
z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie
i badań profilaktycznych.

www.katowice.eu
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CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

WYRÓŻNIENIE

Katowice Liderem
Samorządowej
Edukacji

Młodzież uczęszczająca do Zespołu Szkół nr 2
rozpoczęła już zajęcia w Centrum. Funkcjonują
tam szkółka buka pospolitego, ogród z roślinami
użytkowymi, kompostownik oraz pokazowa
hodowla owadów, dzięki czemu uczestnicy zajęć
będą mieli możliwość przez cały rok obserwować życie przyrody. W sali audiowizualnej odbyły się już pierwsze prelekcje dotyczące ekologii
w ramach zajęć z biologii i geografii. A część
z uczniów przygotowywała się tutaj się do Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego w ramach
obchodów Dnia Ziemi oraz do Międzyszkolnego Konkursu Geologicznego.
Goście centrum mogą zapoznać się z różnorodnością biologiczną oraz charakterystyką gatunków roślinnych lub zwierzęcych
występujących w najbliższej okolicy. Można

FOT. A. WOLCZYŃSKA-ZMEŁTY

Ekologiczna edukacja
nie tylko dla uczniów
Jak rośnie buk pospolity? Jak tworzy się
kompostownik? Tego i wielu innych ciekawych rzeczy będzie można się dowiedzieć
w nowej placówce w Katowicach, która ma
służyć zarówno uczniom, jak i wszystkim
mieszkańcom miasta. Przy Zespole Szkół
nr 2 im. J. Iwaszkiewicza powstało Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE).

też obserwować zmiany w środowisku. –
Ogród z roślinami użytkowymi będzie idealnym do obudzenia w odwiedzających potrzeb
poznawczych oraz odpowiedzialności za
posadzone rośliny, które będą wymagały
odpowiedniej opieki – mówi Mieczysław
Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej.
Ważnym elementem kompleksu przyrodniczego jest ogród sensoryczny z roślinami

SZKOLNICTWO TECHNICZNE I BRANŻOWE

Szkoła zawodowa, zarówno techniczna, jak
i branżowa, zapewnia duże możliwości planowania kariery i rozwoju zawodowego oraz
osobistego. Na rynku pracy poszukiwanych
jest wielu specjalistów i rzemieślników. Dlatego też w Katowicach duży nacisk kładzie
się na rozwój szkolnictwa zawodowego. To
z jednej strony chęć zapewniania kształcenia
zawodowego na jak najwyższym poziomie,
z drugiej odpowiedź na potrzeby rynku pracy.

Od tego roku szkolnego uczniowie klas VIII
szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów
biorą udział w pilotażowym projekcie „Katowice Miastem Fachowców”. I tak np. w październiku uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 33 odwiedzili Hotel Marysin Dwór, gdzie
mogli zapoznać się z wykonywaniem zawodów hotelarza, kucharza i kelnera. Natomiast
uczniowie z SP nr 37 wybrali się do kopalni
„Wujek”, gdzie mogli spróbować swoich sił
w zawodzie górnika, elektryka czy mechanika. Z kolei w listopadzie uczniowie SP nr 8
odwiedzą Zakład Wytwarzania Tauron Ciepło,
co będzie dla nich szansą poznania takich zawodów, jak: monter, elektromonter, spawacz,
elektryk i energetyk. – Wizyty studyjne u partnerów są okazją do poznania specyfiki danego
zawodu, organizacji dnia pracy oraz rozmowy
z pracodawcą – mówi Sławomir Witek, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu
Miasta. Uzupełnieniem wizyt w firmach są

oddziałującymi w sposób zintensyfikowany
na zmysły. Będą one wykorzystane do celów
terapeutycznych oraz edukacyjnych, zwłaszcza dla osób niewidomych lub z zaburzeniami
psychofizycznymi.
W CEE odbywają się zajęcia edukacyjne,
warsztaty, szkolenia, konferencje, pokazy filmów przyrodniczych, konkursy związane
z ekologią, wystawy – wszystko to realizowane jest w trzech pracowniach. – Adaptacja tych pomieszczeń była kompleksowa
i polegała na generalnym remoncie. Projekt
obejmował również stworzenie ogrodu sensoryczno-botanicznego, nasadzenie buka
pospolitego (rośliny chronionej w pobliskim rezerwacie – Lesie Murckowskim)
oraz stworzenie strefy edukacji przez zabawę – tłumaczy Sławomir Witek, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, dodaje, że
ramach projektu zakupiono wyposażenie sal
centrum, m.in.: drukarkę 3D, piec do wypalania gliny, sprzęt multimedialny. Utworzenie Centrum kosztowało 2,1 mln zł, z czego
dofinansowanie środkami unijnymi wynosi
1,8 mln zł. (RED)

Zdaniem fachowca

FOT. KCEZ

Katowice Miastem Fachowców

W Katowicach coraz bardziej stawia się na
praktyczną naukę zawodu. Na zdjęciu warsztaty
projektowe w Katowickim Centrum Edukacji
Zawodowej

wizyty w szkołach branżowych i technicznych
oraz lekcje wychowawcze poświęcone tematyce wyboru dalszej ścieżki edukacji.
Projekt ma zachęcić młodzież do podejmowania kształcenia w szkołach branżowych oraz
technicznych, a także pokazać im atrakcyjne
perspektywy zawodowe i bogatą ofertę miasta
w zakresie możliwości rozwoju zawodowego. Podsumowanie projektu odbędzie się w ramach festiwalu Sięgnij po Zawód. Partnerami projektu są:
BFC Nieruchomości, GASTRO-MAR s.c., Orbis
S.A. Oddział Novotel Katowice Centrum, ifmelectronic sp. z o.o., Polska Grupa Górnicza S.A., PKP
CARGO S. A. Południowy Zakład Spółki, Pro Inwest sp. z o.o., Śląska Izba Turystyki, Tauron Polska
Energia S.A. oraz TP-Auto-Kompleks. (JG)
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– Kiedy pojawiła się propozycja podpisania
listu intencyjnego, oczywiście cały nasz
zarząd był przekonany, że warto przystąpić
do tej inicjatywy. Górnictwo zmienia cały
czas swój wizerunek, jest coraz bardziej
zaawansowane technologicznie i staje
się coraz bardziej innowacyjne. Bardzo liczymy na zainteresowanie młodych ludzi
zawodami, które są niezbędne dla funkcjonowania nowoczesnego górnictwa. Mamy
nadzieję, że dzięki temu projektowi młodzi
zobaczą, że kopalnie to nie manufaktura,
ale precyzyjny organizm, gdzie potrzeba
dużo wiedzy, doświadczenia, ale też męskiej odwagi. Mamy nadzieję, że udział
w projekcie pozwoli zachęcić młodzież
do dokonania wyboru kształcenia w zawodach technicznych, a docelowo związać swoją zawodową przyszłość z Polską
Grupą Górniczą – mówił Jerzy Janczewski,
wiceprezes ds. pracowniczych PGG S.A.

Po raz trzeci z rzędu Katowice uzyskały
certyfikat „Lider Samorządowej Edukacji”
w Ogólnopolskim Programie Certyfikacyjnym dla Gmin, Powiatów i Samorządów Wojewódzkich. Komisja Certyfikacyjna uznała,
że Katowice mogą poszczycić się najwyższym
poziomem kompetencji zarządczych w obszarze oświaty, a długofalowe planowanie
strategiczne, tj. „Polityka Edukacji Miasta Katowiczanin 2022”, pozwala na wszechstronny
i dynamiczny rozwój samorządowej edukacji.
Członkowie Komisji wysoko ocenili współpracę miasta z dyrektorami szkół i stroną
społeczną w procesie wdrażania reformy
ustroju szkolnego. – Uwagę Komisji zwrócił
rozwój kształcenia językowego w katowickich
szkołach – klasy dwujęzyczne w ujęciu systemowym oraz oferta klasy z rozszerzeniem
z języka chińskiego w X LO im. I.J. Paderewskiego – wyjaśnia Sławomir Witek, naczelnik
Wydziału Edukacji i Sportu.
Na ocenę Katowic miała wpływ również
współpraca z partnerami przy realizacji projektów edukacyjnych, m.in z Uniwersytetem
Śląskim przy „Śląskim Festiwalu Nauki” czy
przy „Uniwersytecie Najlepszych”, a także
współpraca z podmiotami branży biznesu
w ramach programu „Katowice Miastem
Fachowców”. Dodatkowo Katowice doceniono za autorski program edukacji regionalnej „Serce Metropolii – Katowice moje
miejsce na Ziemi” oraz duże zaangażowanie
w pozyskiwanie środków pochodzących z UE
i współfinansowanie przez miasto projektów unijnych, w tym np. budowy Centrum
Edukacji Ekologicznej przy Zespole Szkół
nr 2. Katowice w bieżącej edycji konkursu
otrzymały ponadto tytuł „Sukces Roku
w Oświacie”.
Katowice Gospodarzem
Kongresu Miast Edukacyjnych

Komisja zwróciła także uwagę na skuteczne
starania Katowic w zakresie ubiegania się
o organizację XVI Międzynarodowego Kongresu Miast Edukacyjnych w 2020 r. Kongres
odbywa się co dwa lata i gromadzi przedstawicieli miast i organizacji z całego świata. Stanowi też okazję do wymiany doświadczeń
i szukania rozwiązań w problemach dotyczących budowy polityki edukacyjnej miast.
Przyciąga on blisko 1,5 tys. gości ze wszystkich kontynentów.
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POLICJA INFORMUJE

Zmiany organizacji ruchu w rejonie cmentarzy
Rejon cmentarza przy ul. Sienkiewicza –
od ul. Powstańców zamknięcie ruchu kołowego (z wyjątkiem inwalidów i mieszkańców
posesji)
– parkowanie pojazdów – pl. Sejmu Śl.,
ul. W. Stwosza
– zalecany objazd ul. Jagiellońską
Rejon cmentarza przy ul. Plebiscytowej
– istniejący ruch jednokierunkowy od ul. Powstańców do ul. W. Stwosza
– parkowanie pojazdów – lewa strona ul.
Plebiscytowej, miejsca postojowe na ul. Czempiela i W. Stwosza
– zalecany objazd ul. W. Stwosza
Rejon cmentarza przy ul. Damrota – zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka od ul.
Powstańców do ul. Przemysłowej (w przypadku dużego natężenia ruchu pieszego)
– parkowanie pojazdów –ul. Przemysłowa,
parking przy D.H. „Belg”, ul. Damrota
– zalecany objazd: ul. Przemysłowa, ul. Graniczna, ul. Powstańców
Rejon cmentarza przy ul. Brackiej – zamknięcie dla ruchu kołowego prawego pasa

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Świętuj z nami
100-lecie niepodległości
Tegoroczne obchody 11 listopada będą
wyjątkowe, bo w tym dniu przypada
100. rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Wojewódzkie obchody rozpoczną się
już 10 listopada na placu Bolesława
Chrobrego piknikiem militarnym. Tam
wszyscy chętni będą mogli uczestniczyć w pokazach sprzętu wojskowego
typu: rosomak, leopard, hammer, armata
przeciwlotnicza czy pojazdów będących
w służbie Batalionu Chemicznego w Tarnowskich Górach i Żandarmerii Wojskowej. Nie zabraknie Orkiestry Wojskowej
oraz mażoretek. O godz. 17.00 Gmach
Sejmu Śląskiego zapłonie widowiskiem
świetlnym o odzyskaniu niepodległości
połączonym z występem Teatru Ognia
Nam-Tara z Chorzowa. Wieczorem zaś
chętni będą mogli w murach urzędu spędzić Noc Niepodległości, podczas której
zaplanowano liczne atrakcje.
11 listopada tradycyjnie w archikatedrze
katowickiej odbędzie się msza św. w intencji ojczyzny pod przewodnictwem ks. abp.
Wiktora Skworca. Następnie uczestnicy
przejdą z placu przed Archikatedrą pod

– parkowanie pojazdów – parking pl. Kościelny, pobliskie ulice
– zalecany objazd ul. Piotrowicka, ul. Śląska,
ul. Medyków
Rejon cmentarza przy ul. Cmentarnej – zamknięcie całego odcinka ww. ulicy dla ruchu
kołowego
– parkowanie pojazdów – ul. Oswobodzenia
– zalecany objazd ul. Bagienną
Rejon cmentarza przy ul. Gliwickiej – zamknięty prawy pas ruchu (miejsca parkingowe) ul. M. Goeppert-Meyer w kierunku
ul. Sądowej
– parkowanie pojazdów – ul. M. Goeppert-Meyer, ul. Gliwicka, ul. Ondraszka
– zalecany objazd ul. Bocheńskiego, Chorzowska, DTŚ

ul. Brackiej na odcinku od ul. Chorzowskiej
do DTŚ. Z uwagi na zamknięcie prawego pasa
ul. Brackiej nastąpi wyłączenie jednego pasa do
skrętu w lewo z ul. Chorzowskiej do ul. Brackiej.
– parkowanie pojazdów – ul. Złota, plac
przy stacji paliw, ul. Bracka
– zalecany objazd ul. Chorzowską, (DTŚ),
os.1000-lecia
Rejon cmentarza przy ul. Wróblewskiego
– wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
od ul. Podhalańskiej do ul. Wrocławskiej
– parkowanie pojazdów – parking przy
cmentarzu, ul. Nowotarska
– zalecany objazd ul. Markiefki, ul. Leopolda
Rejon cmentarza przy ul. Murckowskiej
– wprowadzenie „zakazu zatrzymywania” na
odcinku od wylotu z A-4 do wyjazdu z ul.
Porcelanowej oraz wprowadzenie oznakowania określającego wjazd i wyjazd z parkingu
przy cmentarzu
– parkowanie pojazdów – parking przy
cmentarzu, Dolina Trzech Stawów
– zalecany objazd – brak – utrzymywana
płynność ruchu
Rejon cmentarza przy ul. Panewnickiej
– wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
na ul. Bronisławy od ul. Panewnickiej do ul.
Śląskiej (w przypadku dużego natężenia ruchu pieszego)

Rejon cmentarza przy ul. Armii Krajowej – parkowanie pojazdów w miejscach
wyznaczonych wzdłuż ul. Armii Krajowej.
Rejon cmentarza przy ulicy Popiełuszki
– wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
od ul. Le Ronda.
W okresie Wszystkich Świętych na drogach w pobliżu cmentarzy częściej niż zwykle
spotkamy osoby piesze poruszające się poboczem lub jezdnią. Powinniśmy zatem jechać ostrożnie i mieć na uwadze, że pieszy o
FOT. S. RYBOK

Przypominamy kierowcom o zmianie organizacji ruchu w rejonach cmentarzy,
która obowiązuje od godzin wieczornych
31 października do godzin porannych 5
listopada.

pomnik Józefa Piłsudskiego na placu Chrobrego, gdzie odbędą się dalsze uroczystości.
Na wszystkich mieszkańców będą czekać
biało-czerwone balony oraz wojskowa
grochówka.
Muzycznie w NOSPRze

11 listopada zapraszamy na wyjątkowy koncert „muzyka NIEPODLEGŁA”. W programie usłyszymy na nowo zaaranżowane
i zinterpretowane wersje znanych piosenek
pochodzących z różnych okresów niepodległej Polski. Na scenie wystąpią Miuosh, FDG.
orkiestra i orkiestra NOSPR oraz gościnnie:
Marcelina, Justyna Święs, Muniek Staszczyk,
Sebastian Riedel, Maciej Lipina, Mateusz
Konieczny, Daria Ryczek, Joanna Kściuczyk-Jędrusik. Koncert rozpocznie się o godz.
20 w sali koncertowej NOSPR. Wstęp bezpłatny. Obowiązują wejściówki – do odbioru
w punkcie kontaktowym Miasta Ogrodów
(plac Sejmu Śląskiego 2).
Miejskie instytucje kultury i szkoły również
przygotowały program z okazji Święta Niepodległości. Szczegóły w informatorze na
ss. 18–23.

Obchody Święta Niepodległości 2017

zmroku dostrzegany jest przez kierującego
niemal w ostatniej chwili. Pieszych uczulamy,
aby zadbali o własne bezpieczeństwo i jeśli
nie jest to absolutnie konieczne, nie korzystali z jezdni, a jeśli już muszą – by pamiętali
o zasadzie szczególnej ostrożności i elementach odblaskowych.
(ASP. SZT. JACEK PROKOP, KMP KATOWICE)

Bezpłatna
komunikacja miejska
na Wszystkich Świętych
Biorąc pod uwagę zwiększone natężenie
ruchu na drogach w okresie Wszystkich
Świętych, KZK GOP zachęca wszystkich
do skorzystania z komunikacji miejskiej.
W czwartek 1 listopada pasażerowie będą
mogli podróżować wszystkimi liniami KZK
GOP bezpłatnie. Przygotowano także szereg zmian, które ułatwią pasażerom dojazd
do cmentarzy. Autobusy i tramwaje jeździć
będą częściej, zwiększony zostanie tabor
poszczególnych linii, a ponadto uruchomione zostaną dodatkowe linie.

www.katowice.eu
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Wyniki wyborów samorządowych
21 października odbyły się wybory samorządowe na prezydenta miasta oraz do Rady Miasta i Sejmiku Województwa.
W naszym mieście zagłosowało 51,55% uprawnionych katowiczan.

Kandydaci na prezydentów
uzyskali poparcie:
Marcin Krupa

64 941
głosów

poparcie
55,41%

Jarosław
Makowski

28 254
głosów

poparcie
24,11%

Jarosław
Gwizdak

12 461
głosów

poparcie
10,63%

Ilona Kanclerz

7 064
głosów

poparcie
6,03%

Adam Słomka

2 098
głosów

poparcie
1,79%

Jakub Kalus

1 763
głosów

poparcie
1,50%

Mirosław
Korbasiewicz

628
głosów

poparcie
0,54%

Komitety wyborcze uzyskały:
Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.
Nowoczesna Koalicja Obywatelska

38 618 głosów

33.46%

12
mandatów

Komitet Wyborczy Wyborców Forum
Samorządowe i Marcin Krupa

34 519 głosów

29.91%

11
mandatów

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

23 020 głosów

19.95%

5 mandatów

Komitet Wyborczy Śląskiej Partii Regionalnej

6 761 głosów

5.86%

Komitet Wyborczy „Prawo do Katowic”

5 001 głosów

4.34%

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD LEWICA RAZEM

4 068 głosów

3.53%

Komitet Wyborczy Wyborców KUKIZ’15

1 483 głosów

1.29%

Komitet Wyborczy Ruch Narodowy RP

1 220 głosów

1.06%

Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja
– Ruch Kontroli Władzy

355 głosów

0.31%

Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy

345 głosów

0.30%

SZCZYT KLIMATYCZNY ONZ

Masz wolne mieszkanie? Wynajmij je
uczestnikom Szczytu Klimatycznego ONZ
Od 3 do 14 grudnia w Katowicach odbędzie się najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej – Szczyt Klimatyczny ONZ
(COP24). Prawie 30 tysięcy uczestników
szczytu z blisko 200 krajów będzie obradować przez dwa tygodnie na terenie
Strefy Kultury. Odwiedzą nas dyplomaci,
naukowcy, prezydenci i premierzy światowych mocarstw. Delegaci ONZ mieszkać będą w hotelach na terenie całej
aglomeracji.

Szczyt Klimatyczny w Katowicach oznacza dla naszego miasta nie tylko globalną
promocję, bo już dziś odwiedzają nas
dziennikarze z całego świata, ale także
realne zyski dla mieszkańców – taksówkarzy, hotelarzy, branży restauracyjnej,
firm transportowych oraz wielu małych
firm, które będą pomagać w obsłudze tego
wydarzenia.
Do obsługi delegatów potrzebni będą
również wolontariusze z kraju i zagranicy.
Właśnie z myślą o nich, wolontariuszach,

pracownikach i delegatach COP24,
firma Mazurkas Travel (oficjalny partner organizatorów ds. zakwaterowania),
przygotowała system rezerwacji miejsc
noclegowych w Katowicach. Jeśli mają
Państwo wolne mieszkanie, apartament
czy dom mogące być miejscem zamieszkania na czas trwania konferencji w terminie
25.11–15.12.2018 i chcą odpłatnie przyjąć
pod swój dach gości Szczytu, zachęcamy
do wysłania oferty na adres: kwatery@
cop24accommodation.pl. (RED)

ZAPROSZENIE

AIESEC

Organizacja, która łamie stereotypy Motoryzacja
dzisiaj i co dalej?
W ubiegłym roku w całej Polsce zarejestrowano 1449 postępowań związanych
z przestępstwami popełnionymi z pobudek rasistowskich, antysemickich lub ksenofobicznych. Celem projektów studenckiej organizacji AIESEC jest promowanie
społecznej, ekonomicznej, politycznej
równości niezależnie od wieku, płci, rasy,
pochodzenia, wyznania czy statusu ekonomicznego. Wszystko po to, aby zwiększyć
poziom tolerancji wśród Polaków – poprzez
angażowanie ich w warsztaty organizowane
przez wolontariuszy z całego świata, w ramach których będą m.in. prowadzone rozmowy o aktualnych problemach globalnych
czy różnicach kulturowych.
W grudniu ruszą projekty skierowane do
szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych,

a także przedszkoli, domów dziecka i domów kultury. Podczas 3- bądź 6-tygodniowych warsztatów zagraniczni wolontariusze
pracują z uczestnikami, rozwijając przy tym
umiejętności językowe młodych ludzi, ponieważ zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Projekty pozwalają uczniom na
zyskanie międzykulturowego doświadczenia,
przydatnego w dorosłym życiu.
AIESEC to międzynarodowa organizacja
młodych ludzi, która istnieje w ponad 120 krajach. Na Śląsku działa od 1978 r., przeprowadzając projekty wymiany międzynarodowej,
które wspierają i realizują cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Organizacja oferuje projekty zarówno dla placówek edukacyjnych czy
kulturowych, jak i dla firm i młodych ludzi
z całego Śląska. (KAROLINA ŁUSZCZ)

Politechnika Śląska zaprasza we wtorek
13 listopada na godzinę 17.30 na wykład:
„Motoryzacja dzisiaj i co dalej…?”. Wygłoszą go pasjonaci motoryzacji: mgr inż. Tibor
Bartos – doświadczony pracownik branży
motoryzacyjnej oraz dr inż. Janusz Cebulski i dr hab. inż. Dariusz Kuc, prof. PŚ. Dowiemy się, jakie nowe materiały stosowane są
w konstrukcji współczesnych samochodów
i co wpływa na poprawę bezpieczeństwa
jazdy oraz spełnienie wymagań ekologicznych. Przedstawione zostaną trendy rozwoju
motoryzacji, m.in. samochody elektryczne,
pojazdy bez kierowcy, poznamy zalety „samochodów na minuty”. Wykład odbędzie
się przy ul. Krasińskiego 8. (ORG)
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INTEL EXTREME MASTERS

Startuje sprzedaż
biletów na Intel
Extreme Masters
Rozpoczęła się sprzedaż biletów na największą na świecie imprezę e-sportową,
Intel Extreme Masters. Przez trzy tygodnie — od 14 lutego do 3 marca 2019 r.
— 24 najlepsze drużyny z całego świata
będą rywalizować w Katowicach o nagrody, których pula wynosi 1 milion dolarów, oraz o tytuł Mistrza Świata IEM.
Sprzedaż biletów na przyszłoroczną edycję IEM
CS:GO Major będzie odbywała się w trzech turach. Pierwsza wystartowała w październiku
– tylko na fazę Champions, druga wystartuje 29
listopada, a trzecia i ostatnia 10 stycznia 2019 r.
Wówczas do sprzedaży trafią również bilety na
fazę Legends. Wstęp na IEM i IEM Expo jest
darmowy, ale w sprzedaży pojawią się bilety,
które gwarantują wiele korzyści. W zależności od rodzaju są to m.in.: wcześniejsze wejście,
miejsce siedzące premium, goodiebag czy nocleg w 4-gwiazdkowym hotelu. Kupno biletów
możliwe jest za pomocą platformy ticketmaster.
pl. Więcej informacji można znaleźć na stronie
organizatora www.intelextrememasters.com.
Warto przypomnieć, że IEM to największe wydarzenie biznesowe w Polsce. W 2018 roku do Katowic przyjechało aż 169 tysięcy fanów e-sportu. IEM
zapewnia Katowicom globalną promocję. W szczytowym momencie transmisję online z pierwszego
weekendu zmagań w Katowicach oglądało aż 2,2
mln osób. Transmisje na żywo, wideo z ciekawymi
akcjami i inne publikacje na Twitterze i Facebooku
dotyczące IEM osiągnęły aż 187 mln wyświetleń.
O Katowicach mówiono m.in. w chińskich, amerykańskich czy australijskich mediach. (ORG/RED)

ZDROWIE

Najważniejsza
jest profilaktyka

Wczesna wykrywalność jest kluczem do sukcesu w walce z nowotworami jelita grubego.
Szansą na obniżenie wskaźnika umieralności
na tę często występującą chorobę jest druga edycja „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego” Urzędu Miasta, który
otrzymał wsparcie na ten cel z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest
do 350 mieszkańców Katowic, osób uczących się
lub pracujących w Katowicach, w wieku 25–65
lat. Grupowe i indywidualne spotkania informacyjno-edukacyjne prowadzone przez wykwalifikowany personel medyczny przybliżą
uczestnikom zagadnienia dotyczące profilaktyki w zakresie nowotworu raka jelita grubego.
Projekt przewiduje również możliwość wykonania w znieczuleniu bezpłatnego badania kolonoskopowego. Projekt będzie realizowany do
30 sierpnia 2019 r. we współpracy z Ośrodkiem
Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz
Schorzeń Sutka TOMMED. Wartość projektu
wynosi 269 tys. zł,w tym wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa – 237 tys. (UMK)
Więcej informacji: www.rakjelita.katowice.eu
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RYNEK PRACY

Rynek pracy w Katowicach oferuje coraz
bardziej atrakcyjne posady. Mieszkańcy
mogą wybierać spośród dobrze płatnych
i wymagających stanowisk m.in. w obszarze IT, obsługi klienta, doradztwa czy inwestycji. Zróżnicowaną ofertę prezentuje
najnowszy biurowiec metropolii.
.KTW I, zrealizowany w sąsiedztwie ikony
Katowic – Spodka, w czerwcu br. oficjalnie rozpoczął działalność. Po kilku miesiącach od otwarcia progi budynku codziennie
przekracza prawie pół tysiąca pracowników. Liczba ta stale rośnie, gdyż swoje biuro
urządził już najnowszy najemca, a pozostali
prowadzą intensywne procesy rekrutacyjne.
Jako jedni z pierwszych w .KTW I pojawili
się pracownicy EY (dawniej Ernst & Young),
międzynarodowego koncernu z branży doradczej z siedzibą w Londynie. W biurze zlokalizowanym na kondygnacji +7 pracuje ok
130 osób, które realizują pełny zakres usług
audytowych, doradczych, prawnych oraz księgowych. Obok Deloitte, KPMG i PwC firma
EY należy do tzw. wielkiej czwórki przedsiębiorstw zajmujących się audytem finansowym.
Największym najemcą, który zagościł
w .KTW I, jest Fujitsu. Japońska firma

FOT. TDJ ESTATE

Biurowiec przy Spodku z ofertami pracy

KTW I

planuje w najbliższym czasie zatrudnić ok.
200 pracowników. Poszukiwani są specjaliści z zakresu IT aplikacji, czyli programiści,
testerzy oprogramowania, analitycy biznesowi, ale przede wszystkim osoby kreatywne,
innowacyjne. Potrzebni są również lingwiści.

Do obiektu, na kondygnację +2, zawitali
też pracownicy światowego giganta w dziedzinie outsourcingu, firmy Teleperformance.
Stuosobowy zespół jest odpowiedzialny za
wsparcie produktów jednego z najbardziej
znanych producentów elektroniki użytkowej

(komputerów, tabletów, smartfonów). Rekrutacja trwa, a w najbliższych miesiącach
spółka planuje zwiększenie zatrudnienia
o kolejne 100 osób.
W drugiej połowie września do .KTW
I wprowadzili się pracownicy TDJ, w tym
TDJ Estate, czyli dewelopera odpowiedzialnego za budowę wysokościowca.
Zajęli oni biuro znajdujące się na kondygnacji +6, do której przynależy taras
widokowy.
Najnowszym najemcą biurowca przy
al. Roździeńskiego 1a jest Bank Handlowy
w Warszawie, który wynajął ok. 530 m² powierzchni. W październiku rozpoczął tam
funkcjonowanie oddział Citigold, zajmujący
się obsługą najbardziej zamożnych klientów
prywatnych, oferując wsparcie menedżera inwestycyjnego, osobistego maklera czy konsultanta ds. obligacji.
W wakacje w budynku rozpoczęły
działalność również dwa lokale gastronomiczne – kantyna City Break i restauracja
Isto. Wkrótce właściciel .KTW I ma podpisać nowe umowy najmu, zatem już teraz
można spodziewać się kolejnych miejsc
pracy. (ZIT)

500 milionów na linię
do Pyrzowic

Ponad pół miliarda złotych dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 otrzymały PKP Polskie
Linie Kolejowe na rewitalizację i odbudowę częściowo nieczynnej linii kolejowej
nr 182 Tarnowskie Góry–Zawiercie.

Po zakończeniu inwestycji katowiczanie
i nie tylko, nareszcie będą mogli dojechać
pociągiem na lotnisko w Pyrzowicach.
Dzięki przedsięwzięciu dojazd ze stolicy
województwa śląskiego do Katowice Airport będzie możliwy od strony Tarnowskich
Gór i Zawiercia. Inwestycja ma również
istotne znaczenie dla rozwoju przewozów
towarowych, a tym samym regionalnej
gospodarki. W ramach projektu zostanie
przeprowadzona rewitalizacja i odbudowa
nieczynnego odcinka, elektryfikacja ok. 45
km linii, budowa dwupoziomowych skrzyżowań, nowych przystanków osobowych,
w tym stacji na lotnisku, i przebudowa już
istniejących przystanków oraz zwiększenie
poziomu bezpieczeństwa. PKP PLK planują, że na tym odcinku prędkość maksymalna dla pociągów pasażerskich wyniesie
140 km/h, a dla towarowych – 80 km/h.
Całkowita wartość projektu to 741,8 mln zł
netto, z czego 503,1 mln zł netto dołoży Unia
Europejska. Obecnie trwa opracowywanie
projektu. Roboty budowlane zaplanowano
na lata 2020–2022.

Najlepszy rok
Katowice Airport

W środę 3 października na podkatowickim
lotnisku po raz pierwszy w ciągu jednego
roku kalendarzowego został obsłużony
czteromilionowy pasażer. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, które zarządza portem, przy tej okazji przypomina, że po raz
pierwszy milionowy pasażer w skali roku
skorzystał z Katowice Airport w 2005 r.,
dwumilionowy w 2008, a trzymilionowy
w 2015. Jak podkreśla GTL,bez wątpienia
trwa najlepszy rok w historii pyrzowickiego
lotniska. W ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy Katowice Airport było zdecydowanym
liderem liczby obsłużonych pasażerów wśród
polskich portów regionalnych. Z KTW skorzystało w tym czasie 1 388 542 podróżnych.
Dodatkowo w lipcu ustanowiony został
nowy, miesięczny rekord liczby obsłużonych
pasażerów w ruchu ogółem w polskim porcie regionalnym. Z kolei w ciągu dziewięciu
miesięcy 2018 r. z oferty lotów skorzystało
3,97 mln osób. To aż o 844 tys. więcej (+27%)
niż w okresie od stycznia do września minionego roku. To także więcej niż w całym
2017 r., w trakcie którego w Pyrzowicach
obsłużono 3,89 mln podróżnych. Prognozuje się, że z siatki połączeń, która w szczycie sezonu obejmowała ponad 130 tras do
31 państw na czterech kontynentach, skorzysta ponad 4,8 mln pasażerów. W przyszłym roku po raz pierwszy z usług portu
skorzysta ponad pięć milionów podróżnych.

ROBERT NEUMANN

NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE

Znakomite wyniki powodują, że GTL koncentruje się na realizacji inwestycji zwiększających przepustowość lotniska. Chodzi
m.in. o trwającą rozbudowę płyty postojowej
dla samolotów towarowych czy rozbudowę
parkingu przed terminalami pasażerskimi.
W ramach tego przedsięwzięcia powstaje
600 nowych miejsc postojowych wraz z drogami wewnętrznymi oraz nowym układem
wyjazdowym z parkingu z systemem sześciu
bramek. W przyszłym roku rozpocznie się
przebudowa i rozbudowa terminalu pasażerskiego B.

Pierwszy polski
Moxy

W Katowice Airport ukończono budowę
pierwszego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej hotelu marki Moxy,
należącej do Marriott International.
Przedstawiciele firmy podkreślają, że
budynek cechują atrakcyjna przestrzeń,
nowoczesne technologie, niecodzienny
dizajn oraz miłość do regionu, którą ma
podkreślać wystrój wnętrz nawiązujący
do poprzemysłowego dziedzictwa Śląska.
Trzygwiazdkowy obiekt posiada 4 kondygnacje hotelowe oraz wielofunkcyjny
parter, składający się z części usługowo-gastronomicznej dla gości hotelowych
i zaplecza socjalno-technicznego dla
pracowników. Pod budynkiem powstała
jedna kondygnacja podziemna. Hotel
oferuje 100 w pełni wyposażonych pokoi
i sale konferencyjne. Powierzchnia całkowita pyrzowickiego Moxy to 4,6 tys.
m², a użytkowa – 2,6 tys. m². Prace budowlane trwały nieco ponad rok i wykonywała je firma IDS-Bud z Warszawy.
Za projekt budynku, w tym jego wnętrza, odpowiada stołeczne studio Emkaa
Architekci. Moxy Katowice Airport to
ósmy hotel w portfolio Chopin Airport
Development. Spółka jest jednocześnie
inwestorem, operatorem oraz administratorem obiektu, współpracując z Marriott
International jako franczyzobiorca marki
Moxy. (ZIT)
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Budżet obywatelski
zmienia miasto
Za nami piąta edycja katowickiego
budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy głosowali na 245 zadań lokalnych
i 27 ogólnomiejskich. W tym roku pula
BO wynosiła łącznie 22,8 mln zł i tym
samym była największa w Polsce
w przeliczeniu na mieszkańca wśród
miast wojewódzkich. W tegorocznym
głosowaniu odnotowano rekordową
frekwencję – 16,8%, co oznacza, że
w porównaniu z zeszłoroczną edycją
wzrosła ona o 23,5%. W ubiegłorocznej edycji mieszkańcy wybierali spośród 131 projektów lokalnych oraz
ośmiu ogólnomiejskich. Większa
część pomysłów mieszkańców z poprzednich edycji już została zrealizowana, np.:

KATOWICKIE INWESTYCJE
Inwestycja: Dzielnicowe centrum
rekreacyjno-sportowe przy SP 37
Lokalizacja: ul. Lompy 17,
teren szkolnego placu między
Szkołą Podstawową nr 37
i Zespołem Szkół
Ogólnokształcących nr 1
im. M. Kopernika
Termin rozpoczęcia prac: sierpień 2018 r.
Termin ukończenia prac: październik 2018 r.
Koszt: 309 tys. zł
Przebudowę istniejącego przy SP nr 37 placu
sportowego w nowoczesne i funkcjonalne
centrum rekreacyjno-sportowe zaproponował
Mariusz Jankowski. Powstały boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki, plac pod stoły
do tenisa stołowego, piłkochwyty. Miejsce jest
dostępne nie tylko dla uczniów, ale też dla całej
społeczności lokalnej.

Inwestycja: Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Przyroda nad Kłodnicą, czyli Szlakiem
Dzika” wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na osiedlu Sadyba
Lokalizacja: rejon ulic: Krucza, Jutrzenki, Urocza, Kokociniec
Termin rozpoczęcia prac: kwiecień 2018 r.
Termin zakończenia prac: lipiec 2018 r.
Koszt: 240 tys. zł.
Pomysłodawczynią inwestycji była pani
Klaudia Kuraś, która zgłosiła pomysł
w ramach budżetu obywatelskiego. Wybudowano ogólnodostępną ścieżkę
przyrodniczo-edukacyjną „Przyroda nad
Kłodnicą, czyli Szlakiem Dzika” wzdłuż
rzeki Kłodnicy (na odcinku od ul. Kruczej do granic lasu – w kierunku Starych Panewnik) oraz wzdłuż granicy
lasu ul. Jutrzenki, Uroczej, Szafirowej.

Termomodernizacja to część kompleksowych
działań, których celem jest m.in. walka o czyste
powietrze w Katowicach. – Pozyskaliśmy z Unii
Europejskiej duże środki na projekty związane
z poprawą efektywności energetycznej. Dzięki
temu kolejne budynki użyteczności publicznej
miasta – w tym tak istotne, jak szkoły podstawowe i miejskie przedszkola – zostaną poddane
pracom budowlanym mającym na celu ograniczenie strat ciepła i efektywne wykorzystanie
energii cieplnej. Pozwoli to na spore zmniejszenie
kosztów utrzymania tych obiektów – komentuje
Małgorzata Domagalska, zastępca naczelnika
Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta
Katowice.
Roboty rozpoczęły się już przy Międzyszkolnym
Ośrodku Sportowym przy ul. Paderewskiego 46a.
W dalszej kolejności termomodernizacje zostaną
zrealizowane w następujących lokalizacjach:
MDK Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców
Westerplatte 10, dwa budynki będące w trwałym zarządzie Katowickiego Centrum Edukacji
Zawodowej przy ul. Techników 5 (internat) oraz
Techników 7, MOPS przy ul. Gliwickiej 74a, Głogowskiej 23, ul. Świdnickiej 35a, ul. Oblatów 24,
ul. Morcinka 19a, Dom Dziecka „Stanica” przy ul.
Plebiscytowej 46, MP nr 94 przy ul. Rataja 10, nr
85 przy ul. Kwiatkowskiego 20, nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b, nr 12 przy ul. Ligockiej 3, nr 65 przy
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Zagospodarowano też tereny zielone
wzdłuż budynków przy ul. Uroczej, Jutrzenki i Szafirowej.
Wzdłuż ścieżki postawiono ławki i ławostoły,
a także tablice edukacyjne, zestawy interaktywne, domki dla owadów. Dodatkowo utworzono dwie kwietne łąki, nasadzono drzewa
i krzewy oraz ustawiono płyty chodnikowe
z odlewami tropów ssaków leśnych oraz
kompostowniki.

Inwestycja: Budowa ogrodu sensorycznego do terapii, rehabilitacji i edukacji osób
z niepełnosprawnościami oraz integracji społecznej dzielnicy
Lokalizacja: Obszar ogrodu Zespołu Szkół Specjalnych nr 12
od ul. Zadole, ul. Kołobrzeska 8
Termin rozpoczęcia prac: czerwiec 2018 r. Termin zakończenia prac: czerwiec 2018 r.
Koszt: 22 tys. zł
Ogród polisensoryczny (wielozmysłowy) to
miejsce, w którym świat poznaje się za pomocą
wszystkich zmysłów. Osoby z niepełnosprawnością odnajdą w nim miejsce do nauki i terapii,
w którym wykorzystają zmysły smaku, dotyku,
węchu, wzroku i słuchu oraz kinestetyki. „Chcemy,
aby ogród był miejscem spotkań i integracji środowiska lokalnego, w tym okolicznych przedszkoli
i szkół” – napisała we wniosku do budżetu obywatelskiego wnioskodawczyni Katarzyna Kubiak.

Ogród polisensoryczny powstał na terenie szkoły.
W ramach zadania wykonano ścieżki o różnych
fakturach (kostka, żwir, piasek) oraz kwietniki
z roślinami o zróżnicowanych właściwościach
(rośliny szumiące - stymulujące zmysły słuchu,
rośliny pachnące - rozwijające zmysł węchu czy
rośliny wielobarwne o ciekawej fakturze - pobudzające zmysł wzroku i dotyku. Znalazło się również miejsce na grządki warzywne, niski labirynt
oparty na roślinach żywopłotowych.

Inwestycja: Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej
Lokalizacja: 45 obiektów
w Katowicach
Rozpoczęcie prac terenowych: 2017 r.
Zaawansowanie prac
i termin ukończenia: część prac już trwa,
inwestycje są sukcesywnie realizowane,
a ostatnie zostaną
sfinalizowane pod koniec 2019 r.
Koszt: 100 mln zł
Na zdjęciu termomodernizacje Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Ordona i żłobka przy ul. Ligonia
Ciesielskiej 1, nr 93 przy ul. ul. Łętowskiego 24, V
LO przy ul. gen. Jankego 65, Katowickie Centrum
Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 11, SP
nr 29 przy ul. K. Lepszego 2, nr 66 przy ul. Krzywoustego 7, nr 56 przy ul. Spółdzielczości 21.
W innych projektach, również dofinansowywanych z UE, termomodernizacji poddane zostaną: Miejski Żłobek przy ul. Wojciecha 23a
czy Miejskie Przedszkole nr 89 przy ul. Zadole
26a. Zakończono niedawno termomodernizacje:
Miejskiego Żłobka przy ul. Uniwersyteckiej 14, ul.
Szeptyckiego 1, Tysiąclecia 45, Ordona 3a, SP
nr 12 przy ul. Paderewskiego 46, SP nr 62 przy
ul. Ordona 3d. Obecnie trwają prace np. w SP 5
przy ul. Gallusa 5 czy żłobku przy ul. Ligonia 43.
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Katowickie baseny
nabierają kształtów
W Katowicach trwa budowa łącznie trzech obiektów. Każda inwestycja będzie
zawierać sześciotorowy basen o wymiarach 25 × 16 metrów, basen do nauki
pływania, brodzik dla dzieci, trybuny na 115 miejsc, 80-metrową zjeżdżalnię
i sauny. Dodatkowo przy basenach powstają pełnowymiarowe hale sportowe,
a obiekty przy ul. Hallera i Kościuszki będą posiadać także siłownie.
– Decyzja prezydenta Marcina Krupy o budowie trzech basenów oznacza, że
większość mieszkańców Katowic będzie mieć dostępną pływalnię w promieniu
pięciu kilometrów. Dzięki temu całe rodziny będą mogły aktywnie spędzać czas
wolny, na czym nam zależy – mówi Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic.
Każdy z zaprojektowanych obiektów jest budynkiem parterowym, podpiwniczonym, wolnostojącym i będzie zawierać foyer z punktem kawowym, szatnie
(240 szafek). Przy każdym basenie powstaną parkingi – 186 miejsc przy ul.
Kościuszki, 95 miejsc przy ul. Hallera, 94 miejsca na Ligocie. Dodatkowo zmieni się otoczenie basenów – pojawią się nowe nasadzenia, stojaki dla rowerów
oraz nowe ławki i monitoring. Wszystkie baseny będą w pełni dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inwestycja: Hala sportowa przy LO im. Maczka
Lokalizacja: ul. Katowicka 54, Bogucice
Rozpoczęcie prac terenowych: listopad 2018 r.
Termin ukończenia: styczeń 2020 r.
Koszt: 13,1 mln zł
W październiku wykonawcy przekazano
plac budowy. Uczniowie Liceum im.
gen S. Maczka w Bogucicach będą za
14 miesięcy korzystać z nowoczesnej
hali sportowej, w której będą odbywały
się zajęcia wychowania fizycznego, natomiast mieszkańcy dzielnicy zyskają
miejsce, gdzie będą mogli aktywnie spędzać czas popołudniami i wieczorami.
Wysoka na 9 metrów – z boiskiem o wymiarach 44 na 24 m – hala będzie dostosowana do gry w piłkę nożną, piłkę
ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Będzie
ona budynkiem piętrowym, połączonym
z tym już istniejącym naziemnym łącznikiem. W środku powstaną trybuny na
260 miejsc siedzących. W części zaplecza znajdą się hol główny, pomieszczenie portiera, toalety, szatnie z węzłami
sanitarnymi, pomieszczenia dla nauczycieli i magazyny sprzętu sportowego. Na

piętrze za trybunami powstaną ogólnodostępne toalety oraz ogólnodostępne
miejsce rekreacji. Istniejąca sala gimnastyczna zostanie wyremontowana i dalej
będzie służyć uczniom.

Inwestycja: Basen wraz
z halą sportową
Lokalizacja: ul. Kościuszki,
Brynów
Rozpoczęcie prac terenowych:
czerwiec 2017 r.
Termin ukończenia: III kwartał 2019 r.
Koszt: 29,3 mln zł
Zaawansowanie prac: trwają roboty
konstrukcyjne (żelbetowe)
Przy ulicy Kościuszki zakończono prace
związane z przygotowaniem podłoża. Aktualnie są tutaj prowadzone prace przy
wznoszeniu ścian podbasenia. Prowadzone są także roboty związane z instalacją podposadzkową i siecią zewnętrzną. Do
końca 2018 roku zostanie ukończona bryła
obiektu.

Inwestycja: Dwa wodne place zabaw
Lokalizacja: ul. Gliwicka 214 (Załęże) oraz zbieg ulic Radockiego i Biedronek
(Piotrowice)
Rozpoczęcie prac terenowych: wiosna 2018 r. (ul. Gliwicka) oraz sierpień 2018 r.
(Radockiego/Biedronek)
Termin ukończenia: inwestycja zakończona we wrześniu (ul. Gliwicka), 20 listopada
(Radockiego/Biedronek)
Koszt dwóch inwestycji: 3,3 mln zł
Plac zabaw w Załężu jest już gotowy.
Trwają ostatnie prace w Piotrowicach.
Nowe wodne place zabaw, podobnie jak
ten już istniejący w Dolinie Trzech Stawów,
są podzielone na strefy dla młodszych
i starszych dzieci. Obiekty są ogrodzone,
otoczone murkiem z siedziskami i wyposażone w zaplecze sanitarne oraz ławki i stojaki dla rowerów. W ciągu dnia rozrywki
zapewnią urządzenia wodne z dyszami

i tryskaczami. Place zostaną objęte monitoringiem. Korzystanie z wodnych placów
zabaw jest bezpłatne. Wodny plac zabaw
to przestrzeń umożliwiająca wspólne, rodzinne spędzanie czasu. Pierwszy tego
typu obiekt powstał w zeszłym roku w Dolinie Trzech Stawów i był pomysłem zgłoszonym przesz mieszkankę w ramach
budżetu obywatelskiego. Wodne place zabaw działają w sezonie letnim.

Inwestycja: Basen wraz
z halą sportową
Lokalizacja: ul. Hallera
i Konna w Burowcu
Rozpoczęcie prac terenowych:
czerwiec 2017 r.
Termin ukończenia: III kwartał 2019 r.
Koszt: 28,8 mln zł
Zaawansowanie prac: Trwają roboty
konstrukcyjne (żelbetowe)

Inwestycja: Basen wraz z halą
sportową, zagospodarowaniem
terenu, drogą, parkingiem
Lokalizacja: Zadole, ul. Wczasowa
Rozpoczęcie prac terenowych:
sierpień 2017 r.
Termin ukończenia: IV kwartał 2019 r.
Koszt: 32,3 mln zł
Zaawansowanie prac: trwają roboty
ziemne

Przy ulicy Hallera zakończono ważny
etap związany z uzdatnieniem podłoża, co pozwoliło przejść wykonawcom do głównych robót budowlanych.
Trwa wykonywanie stropu. Pod koniec
2018 roku będzie można zobaczyć gotową bryłę obiektu.

Po wykonaniu szczegółowych badań
geologicznych okazało się, że konieczne
są dodatkowe prace stabilizujące grunty.
Wykonano przyłącze wody oraz przekładkę kabli elektrycznych kolidujących
z budową. Zrobiono wykop i go zabezpieczono. Rozpoczęto prace związane
z wykonaniem stabilizacji podłoża gruntowego, a także wiercenia i iniekcje.
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Rewitalizacja
terenów zielonych
Zakończyła się zapowiedziana w lutym tego roku „Akcja Dzielnica” polegająca
na kompleksowej rewitalizacji 27 miejsc w Katowicach poprzez uporządkowanie
zieleni, nasadzenia drzew i krzewów oraz montaż elementów małej architektury
w 12 dzielnicach miasta. Koszt realizacji wszystkich projektów wyniósł 900 tysięcy złotych.
Jedna z największych inwestycji o wartości 94 tys. zł zrealizowana została w Janowie w rejonie ulic Grodowej, Nad Stawem, Leśnego Potoku (na zdjęciu). Teren
oczyszczono, posadzono drzewa, ustawiono nowe ławki i kosze na śmieci. Teraz
to zupełnie nowa przestrzeń, gdzie mieszkańcy mogą wypocząć wśród zieleni.
Z kolei modernizacja na placu Filaka w Kostuchnie kosztowała 32 tys. zł, skweru
przy Kosmicznej w Giszowcu – prawie 24 tys. zł, przy ul. Lwowskiej w Szopienicach niemal 80 tys. zł.
Warto przypomnieć, że w Katowicach realizowane też są duże inwestycje w terenach zielonych – m.in. trwa warta ponad 7 mln zł rewitalizacja parków Boguckiego
i Olimpijczyków w Szopienicach.
„Akcja Dzielnica” w liczbach:
Ü 12 dzielnic zyskało nowe miejsca zielone
Ü 27 rewitalizacji na terenie miasta
Ü Łącznie nasadzono 193 nowych drzew, 16 821 krzewów oraz 2228 bylin.

Inwestycja: Park Bogucki
Termin rozpoczęcia prac: sierpień 2018 r.
Termin ukończenia prac: lipiec 2019 r.
Koszt: 6,3 mln zł
Dofinansowanie: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 4,6 mln zł,
z budżetu państwa – 540 tys. zł

Inwestycja: Rewitalizacja placu Londzina w Katowicach
Koszt: 1,4 mln zł.
Dofinansowanie: wartość dofinansowania z EFRR wynosi blisko 1,2 mln (85% kosztów)
oraz z budżetu państwa 141 tys. zł. Miasto Katowice dołoży do remontu 70,5 tys. zł
Termin rozpoczęcia prac: Zakład Zieleni Miejskiej planuje ogłoszenie przetargu jeszcze
w tym roku. Prace rozpoczną się na początku 2019 r.
Termin zakończenia prac: IV kwartał 2019 r.
W Katowicach kolejny zielony skwer przejdzie kompleksową rewitalizację. – Na
placu Londzina zmodernizowane zostaną
ścieżki, a teren zostanie przystosowany
pod organizację imprez plenerowych. Powstaną strefy dostosowane do różnych
grup wiekowych. Planuje się trzy wejścia
do parku: główne na osi historycznego
założenia parkowego, północno-wschodnie od strony Gliwickiej, przy przystanku
autobusowym oraz wschodnie, od strony
budynków mieszkalnych. Oś historyczna
będzie pełniła funkcję edukacyjną – mówi
Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.
Wzdłuż ścieżki o tematyce historycznej
staną tablice edukacyjne. Istniejący pomnik zostanie przesunięty. Na zakończeniu osi utworzona zostanie strefa rodzinna,
czyli plac zabaw oraz miejsce organizacji

Prace obejmą m.in. utworzenie: siłowni na
świeżym powietrzu, specjalnego wybiegu dla
psów, ścieżki sensorycznej, trawiastych tarasów oraz rozbudowę placu zabaw. Powstaną
tam także nowe chodniki, sieci kanalizacyjne, stojaki rowerowe i ławki. Zamontowane ma być nowe oświetlenie, zostanie też

utworzony plac, na którym będzie mogła
stawać scena mobilna. Dodatkowo projekt
obejmuje uporządkowanie zieleni i nowe nasadzenia. Prace zostaną ukończone w lipcu
przyszłego roku. Obecnie trwają prace
ziemne, zdemontowano stary chodnik i przygotowano nawierzchnię pod nowy.

Park Olimpijczyków
Termin rozpoczęcia prac: lipiec 2018 r.
Termin ukończenia prac: maj 2019 r.
Koszt: 1,2 mln zł
Dofinansowanie: z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego – 890
tys. zł, z budżetu państwa 105 tys. zł
Rewitalizacja szopienickiego parku Olimpijczyków obejmie m.in. utworzenie nowych
atrakcji dla dzieci, takich jak trampoliny,

imprez plenerowych. Od strony wschodniej planuje się ścieżkę wzdłuż parku, z elementami siłowni, stolikami do szachów,
zakończoną strefą ogródków sąsiedzkich
– ścieżka dedykowana jest osobom starszym. Na terenie parku zasadzone zostaną
drzewa i krzewy podkreślające istniejący
starodrzew.
Projekt ma zwiększyć aktywność mieszkańców Załęża. – Realizacja inwestycji
pozwoli na zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców dzielnicy i wynika bezpośrednio z potrzeb
projektu „Centrum Społecznościowe – Nasze Załęże – I etap”, realizowanego przez
MOPS w Katowicach, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego – komentuje Małgorzata Domagalska, zastępca naczelnika Wydziału
Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta.

zjeżdżalnia, zjazd linowy, huśtawki, ogród
sensoryczny i piaskownica. Dla dorosłych
przewidziano siłownię na świeżym powietrzu oraz zagospodarowanie miejsca na
imprezy. Podobnie jak w przypadku parku
Boguckiego – również w Szopienicach
będą nowe nasadzenia i zostanie uporządkowana zieleń. Prace zostaną ukończone
w lipcu przyszłego roku. Obecnie trwają
prace ziemne. Trwa demontaż starego
chodnika.
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Rekordowy sezon rowerów
miejskich w Katowicach
Od tego roku w Katowicach mamy już 54 wypożyczalnie z 450 rowerami, co
oznacza, że to największa sieć w woj. śląskim. Tylko w tym roku do systemu
rowerów miejskich dołączyło ponad 20 tysięcy osób i jest ich łącznie aż 41 tysięcy. Rosnąca popularność roweru miejskiego przełożyła się na dynamiczny
wzrost liczby wypożyczeń – do tej pory z miejskich jednośladów skorzystano
już ponad 200 tysięcy razy. Wielu katowiczan korzysta z rowerów, dojeżdżając
do szkoły, pracy czy na uczelnię. Dla porównania przypomnijmy, że w 2017 r.
rower miejski został wypożyczony 103 tys. razy, a w systemie zarejestrowało
się 11 tys. nowych użytkowników. W tym roku sezon rowerowy trwa od początku
kwietnia i zakończy się w połowie grudnia – po Szczycie Klimatycznym. Statystyki pokazują, że mieszkańcy najczęściej wypożyczają rower do 15 minut
– wtedy przejazd jest bezpłatny. Natomiast pierwsza godzina korzystania z roweru kosztuje zaledwie złotówkę, dzięki czemu przejazd kilku kilometrów rowerem jest o wiele tańszy niż np. bilet na tramwaj. Średni czas korzystania z roweru
to 31 minut. Rowery najchętniej wypożyczane są ze stacji: Rynek, Silesia City
Center, Murapol Mariacka, KTBS–Krasińskiego 14, al. Bolesława Krzywoustego.

Remonty i budowy
W wielu dzielnicach trwają remonty i budowy dróg. Korzyści odczują zarówno piesi, rowerzyści, jak i kierowcy. – Wiele z realizowanych aktualnie inwestycji wynika z wniosków i głosów
samych mieszkańców. Z jednej strony chodzi o wykonywanie zupełnie nowych połączeń,
z drugiej o poprawę funkcjonalności istniejących rozwiązań – a tym samym poprawienie
płynności ruchu i podniesienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego
– mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice.

Inwestycja: Droga dojazdowa do
ośrodka sportowego „Kolejarz”
Lokalizacja: Józefowiec
Rozpoczęcie prac terenowych:
20.09.2018 r.
Termin ukończenia: 15.12.2018 r.
Koszt: 1,23 mln zł

Inwestycja: Budowa drogi – ul. Jesiotra
Lokalizacja: Zarzecze
Trwają roboty budowlane
Rozpoczęcie prac terenowych:
28.05.2018 r.
Termin ukończenia: 15.12.2018 r.
Koszt: 1,01 mln zł

Inwestycja: Budowa ul. Nowogliwickiej . Lokalizacja: Załęże
W październiku wybrano projektanta drogi. Termin opracowania dokumentacji:
15 miesięcy. Koszt usług projektowych: 640 tys. zł. Wartość robót będzie znana
po otrzymaniu dokumentacji projektowej.

Inwestycja: Połączenie drogowe
ul. Wspólnej z ul. Tunelową
Lokalizacja: Piotrowice
Przekazano plac budowy celem
rozpoczęcia prac budowlanych
Rozpoczęcie prac terenowych:
03.10.2018 r.
Termin ukończenia: 31.05.2019 r.
Koszt: 6,46 mln zł

Inwestycja: Budowa drogi
ul. Jaskrów.
Lokalizacja: Piotrowice.
Trwają roboty budowlane.
Rozpoczęcie prac terenowych:
10.07.2018 r.
Termin ukończenia: 27.11.2018 r.
Koszt: 1,62 mln zł.

Inwestycja: Budowa ścieżki rowerowej na ul. Armii Krajowej
Lokalizacja: ul. Armii Krajowej – na odcinku od ul. Saskiej
do ul. Marzanny, Podlesie
Termin rozpoczęcia prac: wrzesień 2018 r.
Termin zakończenia prac: listopad 2018 r.
Koszt: 1,9 mln zł
Ô Na zdjęciu ścieżka przy ul. Bohaterów Monte Cassino
Prace w Podlesiu są w trakcie realizacji.
Natomiast w planach są kolejne odcinki
ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Armii Krajowej. Wśród innych ukończonych tegorocznych inwestycji można wymienić m.in.
budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Witosa
do ul. Rataja (koszt 290 tys. zł), wykonanie
kosztem 240 tys. zł zjazdu rowerowego
łączącego ul. Bohaterów Monte Cassino
z bulwarami Rawy czy też nową ścieżkę

rowerową wzdłuż ul. Jankego na odcinku od
ul. Policyjnej do ul. B. Prusa, którą poprowadzono w dwóch kierunkach. Koszt budowy
wyniósł 1,4 mln zł. W zeszłym roku na rozbudowę infrastruktury rowerowej w Katowicach
przeznaczono ponad 7 mln zł, a w tym roku
jest to o blisko milion złotych więcej. W czasie ostatnich czterech lat w Katowicach powstało 15,5 km nowych dróg rowerowych,
a 58 km tras zostało zmodernizowanych.

Inwestycja: Centrum przesiadkowe Ligota
Rozpoczęcie prac terenowych: czerwiec 2017 r.
Termin ukończenia prac: Prace budowlane ukończone
Zaawansowanie: Trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia centrum
przesiadkowego – nastąpi to w listopadzie
Koszt: 9,1 mln zł (z czego 68% to pozyskane dofinansowanie zewnętrzne)

Inwestycja: Przebudowa układu
drogowego przy Libero
Lokalizacja: ul. Kościuszki, Brynów
Rozpoczęcie prac terenowych
dla budowy układu drogowego
– sierpień 2017 r.
Termin ukończenia: 25.10.2018 r.
Koszt: ok. 49 mln zł (koszt ponosi
inwestor Galerii Libero)
Centrum przesiadkowe w Ligocie jest pierwszym takim miejscem w Katowicach. Ideą
centrów przesiadkowych jest możliwość
szybkiego przesiadania się z różnych środków komunikacji na inne, np. z samochodu
na pociąg czy autobus.
W ramach inwestycji w Ligocie powstał
parking ze 110 miejscami postojowymi, na
którym na podstawie biletu miesięcznego,
kierowcy będą mogli pozostawić pojazdy

bezpłatnie. Wybudowano wiaty autobusowe
z zadaszonymi peronami. Jest też strefa Kiss&Ride, z przeznaczeniem dla krótkotrwałego postoju do ok. 3 min. oraz parking dla
rowerów i miejsca postojowe dla taksówek.
Centrum zostanie uruchomione w pierwszej
połowie listopada. Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z niego będzie
można znaleźć na stronie www.katowice.eu.

www.katowice.eu
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PLAC NA GLANC

Miejsce było sporym wyzwaniem dla projektantów. Z jednej strony to duża, nieregularna przestrzeń. W zasadzie dwa place
położone obok siebie. Na dodatek podwórko
jest otwarte od strony ul. Pośpiecha.
Dlatego rewitalizacja objęła obie przestrzenie. Mieszkańcom zależało na pojawieniu się nowej zieleni. Stąd na podwórku
świeża trawa, nowe rośliny oraz drzewa.
Wszystkie przekazane przez Zakład Zieleni

Miejskiej. Do tego doszły meble ogrodowe
(w tym zamienione na stół i siedziska drewniane szpule po kablach telefonicznych)
i urządzenia do zabaw dla dzieci.
Podwórko zostało zaprojektowane wraz
z mieszkańcami przez grupę projektantów:
Grzegorza Layera, Michała Centkowskiego
i Ewę Labus. Przebudowa podwórka kosztowała ok. 55 tys. zł z budżetu instytucji Katowice Miasto Ogrodów, a dodatkowo do
wyposażenia podwórka dołożyli się partnerzy:
mmcité, Probet-Desag, Figler oraz Novum.
Gotowe jest również drugie podwórko
zrewitalizowane w ramach akcji. W Dąbrówce Małej przy ul. Strzelców Bytomskich zrealizowany został projekt wyłoniony
w konkursie architektonicznym. (ŁUKA)

ŚLĄSKI FESTIWAL JAZZOWY

Jazz na szczęście
W listopadzie zaczyna się 13. edycja Śląskiego Festiwalu Jazzowego. Na pewno
nie będzie pechowa!

Jak co roku Akademia Muzyczna i instytucja Katowice Miasto Ogrodów oddają swoje
sceny utalentowanym śląskim jazzmanom
i najciekawszym polskim projektom jazzowym. Pojawią się też muzyczni goście z zagranicy. Każdy wieczór od 30 listopada do 2
grudnia będzie spotkaniem z dwoma jazzowymi składami.
Jako pierwsi w siedzibie Miasta Ogrodów zagrają (na zdjęciu) Grzegorz Nagórski
Euphonium Electric Quartet z programem
„The Optimist” oraz odwołujący się do
międzywojennej tradycji Jazz Band Młynarski & Masecki. Zespół założony przez

FOT. ORGANIZATORA

Po kilku miesiącach intensywnej pracy
mieszkańców i projektantów oraz dzięki wsparciu instytucji Katowice Miasto
Ogrodów, wyładniało podwórko przy
ul. Pośpiecha 13 w dzielnicy Załęże. To
ósma przestrzeń zrewitalizowana w ramach akcji „Plac na glanc” od 2013 r.

FOT. A. ŁAWRYWIANIEC

Kolejne katowickie podwórko jest
nie do poznania dzięki akcji „Plac na glanc”

28–29.11 / Akademia
Muzyczna w Katowicach

Warsztaty z Amandą Monaco
(USA)

30.11 / Katowice Miasto
Ogrodów

Grzegorz Nagórski Euphonium
Electric Quartet THE OPTIMIST
gość specjalny: Bernard Maseli
Jazz Band Młynarski & Masecki
NOC W WIELKIM MIEŚCIE

Jana Młynarskiego (syna niezapomnianego
Wojciecha Młynarskiego) oraz znakomitego pianistę Marcina Maseckiego zaprezentuje program z debiutanckiej płyty „Noc
w wielkim mieście”.
Sobota będzie bardzo światowa za sprawą
szwajcarskiego składu Lucia Cadotsch
+ Tricko oraz chińskiego (co rzadkie) Jun
Xiao Quintet. Oba zespoły zagrają w kinoteatrze Riatlo.
Na niedzielny finał 2 grudnia, tradycyjnie, wykonane zostaną najlepsze utwory
nadesłane na międzynarodowy konkurs na
kompozycję jazzową. Potem wystąpią wykładowcy Akademii: Piotr Wojtasik Quintet
oraz Jerzy Jarosik Quartet. Pełny program na
miasto-ogrodow.eu. (ŁUKA)

1.12 / Kinoteatr Rialto

Lucia Cadotsch + Tricko (CHE)
Jun Xiao Quintet (CHN)

2.12 / Akademia Muzyczna
w Katowicach

Finał 5. Międzynarodowego Konkursu na Kompozycję Jazzową
Koncert laureatów
Koncert jurorów:
Piotr Wojtasik Quintet TO WHOM
IT MAY CONCERN
Jerzy Jarosik Quartet ETNO
FEELING

CIEKAWA INICJATYWA

Ważne Miejsce w Katowicach ‒ podróż w ciemnościach
W Katowicach przy ul. Mikołowskiej 44
zostało otwarte Ważne Miejsce. To unikatowy projekt w skali naszego regionu, który tworzą Tajemnica ciemności,
znajdująca się na piętrze oraz Kawiarnia
Społeczna, usytuowana na parterze.
Tajemnica Ciemności jest ekscytującą
próbą połączenia rozrywki i edukacji,
dzięki której każdy może poznać potęgę
dotyku, węchu i słuchu. Tutaj podróż

w ciemnościach odbywa się pod opieką
niewidomych edukatorów. W ten sposób
dowiadujemy się, jak wygląda ich świat,
co jest wyjątkową, niepowtarzalną lekcją empatii. Co szczególnie ważne, Tajemnicę Ciemności odwiedziło już wiele
grup szkolnych.
Kawiarnia Społeczna jest miejscem spotkań, szkoleń i warsztatów, jak również designerską kawiarnią, gdzie można napić się

kawy i posilić się autorskimi, wegetariańskimi i wegańskimi pastami. Warto tutaj
również skusić się na spróbowanie przygotowanego na miejscu, świeżo wypiekanego pieczywa i ciast. Jest również oferta
dla spieszących się do szkoły czy pracy,
w postaci sycących kanapek, przykładowo
z pieczonym mięsem czy burakiem, orzechami włoskimi i gruszką. Ostatnio w kawiarni odbyły się warsztaty plastyczne oraz

spotkanie z psim behawiorystą, który uczył
dzieci zasad bezpieczeństwa. Już dziś zaplanowano kolejne wydarzenia, a organizatorzy są otwarci na wszelkie formy
współpracy.
(RED)

Więcej informacji
– na stronie projektu
www.waznemiejsce.pl.

www.katowice.eu
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Lokal na kulturę czeka
na ciekawe inicjatywy
Centrum Muzyki nad Rawą, Odeon Koszutka
czy Muzeum Historii Gitary oraz szereg
miejsc spotkań i warsztatów służących aktywizacji lokalnych społeczności. – W czerwcu
wygraliśmy konkurs, a w końcu października
uruchomiliśmy działalność w odnowionym
lokalu. Dzięki sporemu nakładowi pracy
i dużemu zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Sztuk Kompletnych udało nam
się w tak krótkim czasie przystosować lokal,
w którym wcześniej funkcjonował zakład
fryzjerski, do celów kulturalnych. W lokalu
przy ul. Kościuszki 5 już wkrótce będą odbywać się warsztaty plastyczne, warsztaty muzyczne, wernisaże, koncerty z repertuarem
barokowym, musicalowym, operetkowym –
zapowiada prezes stowarzyszenia Aleksandra
Szklarz.
Przy ul. Warszawskiej 67 startuje szkoła
muzyczna – pomysł Łukasza Dębskiego.
Właśnie trwają zapisy. Przy tej samej ulicy

Macie pomysły na działalność kulturalną lub artystyczną, ale brakuje wam
odpowiedniego lokum? Miasto Katowice
ma na to odpowiedź: „Lokal na kulturę”.
Właśnie wystartowała jedenasta edycja programu, którego celem jest ułatwienie startu społecznym inicjatywom
kulturalnym. – Program „Lokal na kulturę” powstał, by wspomagać organizacje prowadzące działalność kulturalną,
artystyczną lub twórczą. Jak to działa?
Wystarczy ciekawy i twórczy pomysł na
inicjatywę związaną z szeroko pojętą
kulturą, a urząd udostępnia na wynajem
lokale w preferencyjnych cenach– mówi
Ewa Lipka, rzecznik prasowy Urzędu
Miasta.

W dotychczasowych dziesięciu edycjach wystawiono do konkursu 70 lokali użytkowych,
a działalność prowadzona jest w 19 lokalizacjach. Dzięki programowi powstało m.in.

FOT. D. CZAPLA
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Lokal na kulturę przy ul. Kościuszki 5 jest niemal gotowy na przyjęcie pierwszych gości

pod numerem 25a prężnie działa już Hip
Hop Spot, gdzie organizowane są zajęcia taneczne – breakdance, hip-hop, zajęcia dj-skie,
warsztaty rap i bratbox czy zajęcia liryczne
– tworzenie własnych tekstów piosenek hiphopowych. Przy ul. Chopina 8 Artyści
Tułacze szykują się do rozpoczęcia swojej
działalności. Powstania tu teatr i centrum
kulturowe, a w nim próby teatralne, taneczne, muzyczne, spektakle, wernisaże,
koncerty, wieczory poetyckie, studio nagrań.
Będzie też herbaciarnia.
Przy ul. Kościuszki – pod nr 39 – szykuje się do startu Alternatywny Dom Kultury. – Chodziło o adres – ulicę Kościuszki.
To ulica z wieloma ważnymi instytucjami,
nie ma tam jednak dzielnicowego domu

kultury. Niektóre dzieci, które tam mieszkają, nigdy nie były w domu kultury. To taka
biała plama na mapie miasta – chcieliśmy
ją załatać – mówi Grzegorz Senderowicz
z Fundacji Imago Silesia. W placówce odbywać się będą cykliczne warsztaty tematyczne, wystawy – głównie fotograficzne
młodych twórców, będą: dyskusyjny klub
filmowy, czytelnia społeczna i spotkania
autorskie w ramach klubu książki. Właśnie
trwają zapisy. (JG)
W obecnej, jedenastej edycji do konkursu
wystawionych zostało pięć lokali. Oferty
można składać do 13 listopada. Lista lokali
jest dostępna na stronie
www.lokalnakulture.pl

WYSTAWA

W galerii Polskiego Radia Katowice „Na
żywo” (ul. Ligonia 29) trwa wystawa
prac Ewy Błaszak de Julis (1953), katowiczanki od z górą czterdziestu lat
mieszkającej we Włoszech. Do rodzinnego miasta przyjeżdża coraz częściej,
spędzając tu co roku kilka (najchętniej...
zimowych) miesięcy. Jej biografia może
przyprawić o zawrót głowy, tak wiele
w niej wydarzeń zdumiewających i – co
tu dużo mówić – szczęśliwych. Zwłaszcza pod względem artystycznym. Dość
wspomnieć, że słynny Konstanty „Kot”
Jeleński, bodaj najwybitniejszy polski
krytyk i znawca sztuki XX w., natychmiast zwrócił uwagę na pastele młodziutkiej wówczas malarki, prezentowane na zbiorowej wystawie w Paryżu.

Rychło też otworzyły się przed nią drzwi renomowanych włoskich pracowni, gdzie mogła już
kształcić swój styl pod okiem autentycznych legend malarskich, m.in. Angelina Balistreriego
(uczeń Marinettiego!), wielkiego Umberta Peschi
i prof. Arnoldo Ciarrocchiego (akademie sztuk pięknych w Neapolu i w Rzymie). W ślad za tym przyszły spektakularne
sukcesy na europejskich indywidualnych
i zbiorowych wystawach. Pozytywne recenzje. Zainteresowanie krytyków. Podkreślano „niezwykle atrakcyjną grę barw, linii i form”, dynamizm
i jednocześnie „wrażenie przemyślanego
porządku”.
Dla nas najważniejsze są jednak intrygujące wszystkich motywy industrialne
w tych obrazach, wyraźne, chociaż nie

BRAK AUTORA ZDJECIA

Z ziemi włoskiej do... Katowic

W trakcie wernisażu. Na zdjęciu prezydent Marcin Krupa, Ewa Błaszak de Julis i red. Maciej Szczawiński

dominujące nawiązanie do dobrze znanego
katowiczanom pejzażu miasta. Miasta z plątaniną szyn i trakcji elektrycznych, strzelistym
pionem kominów i kopalnianych szybów.
Oczywiście żadnej dosłowności, żadnej ilustracji tutaj nie znajdziemy, ale nuta jest wyraźna i wielce znamienna. Sama artystka
mówi o tym w sposób następujący: – „Skąd to
u ciebie?” – słyszałam coraz częściej. „Skąd te
industrialno-techniczne geometrie... Zobacz,
jakie cuda pejzażu masz przed sobą! Przecież
mieszkasz nad Adriatykiem, jakie niebo, jakie
światło!” Ale mnie ciągnęło w całkiem inną
stronę... Nie, to absolutnie nie wynika z jakiegoś racjonalnego planu czy teorii. Po prostu
„katowickość” moich obrazów, ich „śląskość”

to klasyczna podświadomość! Coś, co wyłania
się i „wybucha” nieoczekiwanie, spontanicznie, w sposób niekontrolowany.
Irma Kozina, znana historyczka sztuki
związana z Akademią Sztuk Pięknych
w Katowicach, nazywa obrazy Ewy Błaszak de
Julis „drugą falą włoskiego futuryzmu... w Polsce”,
rewelacyjnie odczytując tym jednym zdaniem
biografię malarki, wpływ jej włoskich mistrzów
(zwłaszcza Balistreriego) i paradoks kontynuacji
awangardowych pomysłów z początku XX wieku.
Tak więc, proszę państwa, katowickie realia zapamiętane w dzieciństwie (szarobure lata 50. i 60.) splatają się
tutaj z jak najbardziej współczesnym rysem
i rytmem miasta. Fascynujące zjawisko! Coś,

co przyciąga uwagę i potrafi zachwycić „oczywistą nieoczywistością” tych wszystkich barwnych krzyżujących się linii, przenikających
płaszczyzn, muzycznością plam i konturów.
Bohaterka wystawy nie kryła wzruszenia, mówiąc o swoim silnie emocjonalnym związku
z Katowicami. O tym, jak czuje, jak słyszy i jak dzisiaj widzi swoje miasto.
– Panie prezydencie – zwróciła się do obecnego
na wernisażu dr. Marcina Krupy – ja znam,
i to znam bardzo dobrze, Europę Zachodnią.
Zwłaszcza Włochy. Tam wielkie aglomeracje
także korzystają z funduszy unijnych. Ale taka
skala zmian, taki rozmach, taki akcent na kulturę, jakie widzę w swoim rodzinnym mieście
(a mam przecież dystans i perspektywę!), to rzecz
wyjątkowa... Wracam tu coraz częściej i będę
wracać. Swoimi obrazami i jako katowiczanka.
Z Zawodzia!

Trwająca w galerii przy ul. Ligonia wystawa jest wyjątkowa także dlatego, że można
na niej obejrzeć pokazywane po raz pierwszy
w Polsce portrety pędzla Angelina Balistreriego, Umberta Peschiego i Arnolda Ciarrochiego, wybitnych i głośnych malarzy, których
płótna dzięki Ewie Błaszak de Julis katowicka
publiczność może oglądać do końca listopada.
Tak oto prywatne i artystyczne losy artystki splotły z Katowicami futuryzm, włoskie
sławy malarstwa i kolejny piękny przykład
wierności miastu. Bo jest ono miejscem – jak
powiedział w trakcie wernisażu prezydent M.
Krupa – wciąż odżywającego, chociaż nieraz
trudnego i nieoczywistego piękna.

Informator
kulturalny
FOT. W.SZABELSKI

WYSTAWY – s. 19 | KINO – s. 19 | TEATR – s. 20 | MUZYKA – s. 20 | BIBLIOTEKI – s. 20 | MDK – s. 21 | MUZEA – s. 23 | SPORT – s. 24

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
SZTUKI REŻYSERSKIEJ
Zobacz najlepsze spektakle Interpretacji
„Reykjavík ’74”, reż. Katarzyna Kalwat

J

uż za chwilę wielkie święto dla miłośników teatru. 12 listopada zaczyna się Festiwal Interpretacje,
a na nim najlepsze spektakle polskich teatrów z ostatnich dwóch sezonów.

Dla widzów Ogólnopolski Festiwal Sztuki
Reżyserskiej Interpretacje to wyjątkowa okazja do obejrzenia świetnych spektakli z całej
Polski bez ruszania się z Katowic. Dla młodych
reżyserów startujących w konkursie – szansa
na dodanie impetu swojej karierze, bo główna

nagroda, Laur Konrada, to uznane w świecie
teatru wyróżnienie.
Spektakli konkursowych będzie, jak zawsze,
pięć. Różnorodne tematy, oryginalne adaptacje
tekstów, gorące problemy. Na jednym biegunie
adaptacja reportażu Marty Abramowicz „Zakonnice odchodzą po cichu” o problemach
życia w zakonie (spektakl w reż. Darii Kopiec
16 listopada w Teatrze Śląskim), na drugim –
inscenizacja „Chłopów” Władysława Reymonta
(w reż. Krzysztofa Garbaczewskiego z Teatru

Powszechnego w Warszawie 16 listopada
w Teatrze Śląskim).
Zgodnie z festiwalową tradycją, Interpretacje
otwiera i zamyka spektakl mistrzowski. W tym
roku będzie to Krzysztof Warlikowski ze sztuką
„Wyjeżdżamy” wg Hanocha Levina (12 listopada
w Sali Miasta Ogrodów) oraz Grzegorz Jarzyna i jego
„Męczennicy” (18 listopada w tym samym miejscu).
Bilety na spektakle są już w sprzedaży
i kosztują od 100 zł (spektakle mistrzowskie)
do 65 zł (spektakle konkursowe). Zniżki

przysługują uczniom i studentom oraz posiadaczom Karty Aktywny Senior 60+. Dostępne
w sieci ticketportal.pl (w Internecie i punkcie
sprzedaży w Mieście Ogrodów) oraz w kasie
Teatru Śląskiego (na spektakle w TŚ).
Bezpłatnie wejdziemy na przedpołudniowe
pokazy spektakli telewizyjnych i słuchowisk radiowych, których autorzy również mogą liczyć
na nagrody. Pełen program na festiwal-interpretacje.pl .
(ŁUKA)
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WYDARZENIA

ORGANIZATOR

DZIELNICA

3 listopada

I Bieg Przeszkodowy z cyklu Masakrator

start godz. 18.00; Dolina Trzech Stawów

Katowicki Klub Morsów „Arktyka”, impreza płatna,
obowiązują zapisy: www.masakratorrun.pl

5 listopada

Koncert muzyki klasycznej „Z pieśnią ku niepodległości”,
impreza w ramach inicjatywy lokalnej

godz. 17.00; MDK „Bogucice-Zawodzie”;
Dział „Zawodzie”, ul. Marcinkowskiego 13a

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”
tel. 32 255 32 44, obowiązują wejściówki

7 listopada

Katowicka Senioriada

godz. 15.00; MDK Koszutka; Filia „Dąb”,
ul. Krzyżowa 1

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,
obowiązują zapisy, tel. 725249150 lub 530106730
e-mail: silesiaartprom1@gmail.com

7 listopada

Dzielnicowe obchody 100. rocznicy odzyskania
niepodległości. Koncert „Dźwięki niepodległości”

godz. 17.30; Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Wantuły 11

Szkoła Podstawowa nr 38, tel. 32 202 91 14

7 listopada

Koncert muzyki jazzowej w wykonaniu zespołu
„Raczkowski & Kostka Duo”, impreza w ramach
inicjatywy lokalnej

godz. 17.00; MDK „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47

Miejski Dom Kultury „Koszutka”, tel. 32 258 92 00

9 listopada

Wieczornica z okazji 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości

godz. 17.00; Zespół Szkół i Placówek nr 2,
ul. Zarębskiego 2

Zespół Szkół i Placówek nr 2, tel. 32 254 76 99

9 listopada

Koncert z okazji 100-lecia niepodległości
w wykonaniu Orkiestry Dętej „Katowice”

godz. 18.00; MDK „Bogucice-Zawodzie”;
Dział „Bogucice”, ul. Markiefki 44a

Miejski Dom Kultury, „Bogucice-Zawodzie”
tel. 32 203 05 17

Bogucice

9 listopada

Dla Naszej Niepodległej – koncert muzyki polskiej

godz. 17.00; MDK „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47

Miejski Dom Kultury „Koszutka”, tel. 32 258 92 00

Koszutka

10 listopada

Bieg „Wolność na 5”

godz. 11.30; III Liceum Ogólnokształcące,
ul. Mickiewicza 11

III Liceum Ogólnokształcące, tel. 32 258 93 05

Śródmieście

10 listopada

„Kordian” – spektakl z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę

godz. 18.00; Scena Ateneum, ul. św. Jana 10

Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”,
tel. 32 253 79 26, impreza płatna

Śródmieście

11 listopada

„Twórcy murckowscy”. Otwarcie wystawy prac
mieszkańców Murcek

11 listopada

Koncert Miuosha „100 lat muzyki o Polsce”

11 listopada

Obchody Święta Niepodległości,
impreza w ramach inicjatywy lokalnej

12 listopada

Wieczornica

godz. 17.00; MDK „Południe”; Filia Murcki,
ul. Kołodzieja 42
godz. 20.30; NOSPR sala koncertowa,
pl. W. Kilara 1
godz. 10.00; MDK „Szopienice-Giszowiec”,
Filia nr 2, pl. pod Lipami 1
godz. 16.30; Zespół Szkół i Placówek nr 2,

Miejski Dom Kultury „Południe”, tel. 32 353 68 16

Śródmieście
Zawodzie
Dąb
Kostuchna
Koszutka
Załęże

Murcki

Katowice Miasto Ogrodów, tel. 32 609 03 02

Śródmieście

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”
tel. 32 206 46 42, obowiązują zapisy

Giszowiec

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Zespół Szkół i Placówek nr 2, tel. 32 251 71 31

Załęże

godz. 9.30–12.30; plac zabaw przy Zespole
Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2,
w razie niepogody – Centrum Społecznościowe
„Nasze Załęże”, ul. Zarębskiego 2 sala nr 22

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 32 251 71 31

Załęże

godz. 17.00; MDK „Szopienice-Giszowiec”,

Miejski Dom Kultury „Szopienice‑Giszowiec”,

Filia nr 2, pl. pod Lipami 1

tel. 32 206 46 42

godz. 13.00; MDK „Koszutka”; Filia „Dąb”,

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,

ul. Krzyżowa 1

tel. 32 251 37 80

godz. 13.00; ul. Kopernika 11

Muzeum Historii Katowic, tel. 32 745 17 28

godz. 16.00; MDK „Szopienice-Giszowiec”,

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”,

Filia nr 2, pl. pod Lipami 1

tel. 32 206 46 42

ul. Zarębskiego 2

12 listopada

Szafing

13 listopada

„Wiem, co podpisuję” – kampania
informacyjna dla seniorów

14 listopada

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa seniorów

14 listopada

Spotkanie Barbar Śląskich

18 listopada

Giszowiecki tygiel, impreza charytatywna

18 listopada

Koncert z utworami G.G. Gorczyckiego
i L. Możdżera – 14. Międzynarodowy Festiwal
im. G.G. Gorczyckiego

godz. 19.30; NOSPR sala koncertowa,

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”,

pl. Wojciecha Kilara 1

tel. 32 206 97 97, impreza płatna

19 listopada

Spotkanie animacyjne. Klub Aktywnego
Mieszkańca – Koło Seniorów Osiedlowych.
Książkowe projekcje – spotkanie biblioteczne

godz. 11.00; Filia 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
tel. 32 251 71 31, obowiązują zapisy

WełnowiecJózefowiec

19 listopada

Koncert pieśni patriotycznych z okazji 100
lat niepodległości – wspólne śpiewanie ZPiT
„Tysiąclatki” z mieszkańcami osiedla Tysiąclecia

godz. 17.30; Młodzieżowy Dom Kultury,

Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek
nr 2, tel. 32 250 48 31

Osiedle
Tysiąclecia

20 listopada

Gra miejska FAIR TRADE

Zespół Szkół Handlowych, tel. 32 256 99 34

SzopieniceBurowiec

23-24 listopada

Jarmark Bożonarodzeniowy

godz. 10.00–18.00; rynek główny

Jarmarki Śląskie

Śródmieście

23 listopada

Kato Hej Festiwal

godz. 18.00; sala teatralna KMO, pl. Sejmu Śl. 2

Szkoła Podstawowa nr 64, tel. 32 252 62 23, impreza płatna

Śródmieście

24 listopada

„Dębowa Scena 2018”: spektakl „Obóz Przetrwania” w wykonaniu aktorów Teatru Old Timers
Garage, impreza z budżetu obywatelskiego

godz. 18.00; MDK „Koszutka”; Filia „Dąb”,

Miejski Dom Kultury „Koszutka”, tel. 608 549 095,
obowiązują bezpłatne wejściówki wydawane
12 listopada od godz. 17.00

24 listopada

Spotkanie edukacyjno-integracyjne–Lokalna
Strefa Kreatywna. Wiankoweświątecznelove

ul. Bytomska 8a

ul. Tysiąclecia 5
godz. 13.30; Pałac Młodzieży,
ul. Mikołowska 26

ul. Krzyżowa 1
godz. 10.00; ul. Kotlarza 10b

MOPS, tel. 32 251 71 31, Program Aktywności Lokalnej
Wełnowiec-Józefowiec i Dąb, obowiązują zapisy

Giszowiec
Dąb
Śródmieście
Giszowiec

Śródmieście

Dąb
WełnowiecJózefowiec

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

Transmisja na żywo spektaklu
z National Theatre w Londynie
„Szaleństwo króla Jerzego” (wg Alana Bennetta)

20 listopada, godz. 20.00

Opowieść o walce o władzę, wpływy i o rozpadzie
związków rodzinnych. W tytułowej roli zobaczymy Marka Gatissa, który zdobył popularność dzięki roli Mycrofta Holmesa w serialu „Sherlock” oraz innych licznych
kreacjach w brytyjskich serialach telewizyjnych.

Anima w Kosmosie. Historia
polskiej animacji

Koncert z okazji Święta Niepodległości - 2017

Katowice Miasto Ogrodów
Instytut Kultury
im. Krystyny Bochenek
pl. Sejmu Śląskiego 2
tel. 32 609 03 00
e-mail: sekretariat@miasto-ogrodow.eu
www.miasto-ogrodow.eu

FESTIWALE
XIX Ogólnopolski Festiwal Sztuki
Reżyserskiej Interpretacje 2018
12–18 listopada, różne lokalizacje
Wyjątkowa okazja do obejrzenia najciekawszych spektakli z ostatnich dwóch sezonów najlepszych polskich
teatrów. Program poszerzył się także o przegląd i konkurs najlepszych spektakli telewizyjnych i radiowych.
Program na www.festiwal-interpretacje.pl

13. Silesian Jazz Festival
28 listopada–3 grudnia
Oddajemy scenę utalentowanym śląskim jazzmanom
i najciekawszym polskim projektom jazzowym. Na finał,
również tradycyjnie, wykonane zostaną najlepsze utwory nadesłane na międzynarodowy konkurs. Pojawią się
też muzyczni goście z zagranicy.

Metavera Art. Festival

IV edycja festiwalu artystycznego im. Piotra
Szmitke pod hasłem „OBECNOŚĆ nieobecność”

5 listopada, godz. 19.00
Życie po śmierci. Dyskusja z udziałem Małgorzaty
Borowskiej, Jolanty Ciesielskiej, Marty Frank, Marleny
Niestrój, Małgorzaty Rychert-Kity.

Wystawa Bogny Becker „Małe
światy. Apoteoza śmierci pajaca”
do 7 listopada

Wystawa fotografii Evelyn
Bencicovej „Warstwy”
do 7 listopada

A<FESTIVAL 2018 x NOC
21–25 listopada
Ogólnopolski festiwal miejski, którego celem jest poszerzenie wiedzy i inicjowanie nowych rozwiązań pro-

Witlod Giersz – malarz ekranu
jektowych, zarządczych i społecznych na temat rokrocznie wybieranego zagadnienia dotyczącego miasta.
Dyskusje, warsztaty, akcje miejskie, wystawy i koncerty
to tylko niektóre z wydarzeń, których można się spodziewać. Częścią festiwalu jest 24-godzinny maraton
projektowy A<24 2018.

muzyka NIEPODLEGŁA
11 listopada, godz. 20.00,
sala koncertowa NOSPR
Koncert specjalny. Występują: Miuosh, FDG.orkiestra
i orkiestra NOSPR oraz gościnnie: Marcelina, Justyna
Święs, Muniek Staszczyk, Sebastian Riedel, Maciej
Lipina, Mateusz Konieczny, Daria Ryczek, Joanna
Kściuczyk-Jędrusik. W programie na nowo zaaranżowane i zinterpretowane wersje znanych piosenek
pochodzących z różnych okresów niepodległej Polski.
Wstęp bezpłatny. Obowiązują wejściówki – do odbioru
w Punkcie Kontaktowym Miasta Ogrodów (plac Sejmu
Śląskiego 2)

WYSTAWY
(wtorek–niedziela, godz. 11.00–19.00,
wstęp wolny)

14 listopada, godz. 18.00

Wybitny znawca polskiej animacji – Jerzy Armata –
zabierze widzów w wielką podróż po historii polskiej
animacji.
Z armatą na wilka, czyli „Animowany blues Mariusza Wilczyńskiego”

28 listopada, godz. 18.00

Gościem spotkania będzie bohater omawianego tematu
– animator Mariusz Wilczyński.

W setną rocznicę odzyskania niepodległości przenosimy
się do czasów świeżo odzyskanej państwowości, aby
przyjrzeć się, czym żyli ówcześni Polacy. Pokażemy
komedię „Jadzia” (1936) i dramat obyczajowy „Ludzie
Wisły” (1938). Przed każdym seansem prezentujemy
krótki blok kronik filmowych będący dokumentalnym
obrazem ówczesnej rzeczywistości.

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

Prof. Waldemar Jama,
„Imaginarium – fotografie”
Wernisaż: 14 listopada, godz. 18.00,
Galeria Engram

Katarzyna Łata,
„Kiedy zamykasz oczy”
Wernisaż: 8 listopada, godz. 18.00,
Galeria 5
Wystawa badająca zmienne relacje światła i ciemności, dźwięku i ciszy. Zapraszamy do usłyszenia
obrazów, a czasem do zamknięcia oczu i zobaczenia
dźwięków.

Magdalena Niemiec,
„Niepamięć”
Wernisaż: 8 listopada, godz. 17.30,
Galeria Pojedyncza

WYSTAWA FOTOGRAFII
Poszukiwania.
Wystawa Future Artist

Wystawa instalacji z serii „10 gestów twórczych na
10-lecie projektu Future Artist”, Ściana Sztuki Dziecka.

od 16 listopada
„Utoya 22 LIPCA” (reż. Eric Poppe)
„Touch me not” (reż. Adina Pintilie)
„Gentelmen z rewolwerem” (reż. Dawid Lowery)
„My” (reż. René Eller)

TYDZIEŃ FILMU NIEMIECKIEGO
19–25 listopada
od 23 listopada
„Sofia” (reż. Meryem Benm’Barek-Aloïsi)
„Sorry Angel” (reż. Christophe Honoréi)

10-lecie Śląskiego
Funduszu Filmowego
28 listopada, godz. 19.00
Po filmie spotkanie z legendarnymi raperami: Abradabrem, Rahimem, a także Szymonem Kobylarzem – kuratorem wystawy w Muzeum Śląskim na temat hip-hopu.
„Jesteś Bogiem” (reż. Leszek Dawid)

od 30 listopada
„Ayka” (reż. Sergei Dvortsevoy)
„Sofia” (reż. Meryem Benm’Barek-Aloïsi)

WYDARZENIA SPECJALNE:
30 listopada
„MATANGI/MAYA/M.I.A.”

Święto Niepodległości
z międzywojenną klasyką
11 listopada, godz. 17.00

PREMIERY:
od 2 listopada
„Dziedziczki” (reż. Marcelo Martinessi)
„Jeszcze dzień życia” (reż. Damian Nenow,
Raúl de la Fuente)
„Suspira” (reż. Luca Guadagnino)
„Trzy twarze” (reż. Jafar Panahi)

6 listopada

10-lecie Śląskiego
Funduszu Filmowego
„Opera o Polsce” (reż. Piotr Satsik)

Rialto
ul. św. Jana 24
tel. 32 251 04 31
e-mail: program@rialto.katowice.pl
rezerwacja@rialto.katowice.pl
www.rialto.katowice.pl

od 2 listopada
7 uczuć (reż. Marek Koterski)
Jeszcze dzień życia (reż. R. de la Fuente, D.
Nenow, Polska)
Suspiria (reż. Luca Guadagnino)

Filmowy Klub Seniora
Juliusz (reż. A. Pietrzak)

4 listopada, godz. 15.00
Młodość Astrid (reż. P.F. Christensen)

17 listopada, godz. 15.00

Wielka sztuka na ekranie
Hokusai (reż. P. Wheatley)

4 listopada, godz. 18.00
Degas – umiłowanie perfekcji (reż. D. Bickerstaff)

7 listopada, godz. 19.00,
17 listopada, godz. 18.00

KONCERTY
Leski – koncert promujący nową
płytę „Miłość. Strona B.”

7 listopada, godz. 18.30

10 listopada, godz. 19.00

Spotkanie filozoficzne,

Mikromusic

„Winni” (reż. Gustav Möller)

8 listopada – inauguracja Klubu
Dyskusyjnego, godz. 18.30
„Utoya 22 LIPCA” (reż. Eric Poppe)

od 9 listopada
„Winni” (reż. Gustav Möller)
„Świąteczne przeboje” (reż. Paprika Stenn)

13 listopada, godz. 19.00 + warsztaty
„Touch me not” (reż. Adina Pintilie)

19

25 listopada, godz. 19.00

Potańcówka Niepodległościowa
11 listopada, godz. 17.30
Zapraszamy na radosne świętowanie 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Niech ten dzień będzie okazją
do świetnej zabawy przy muzyce z lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Na scenie kinoteatru Rialto – starszego o 5 lat
od Niepodległej! – pojawią się muzycy z kapeli Śląskie
Bajery z Ornontowic, którzy zagrają i zaśpiewają własne
aranżacje przedwojennych szlagierów filmowych i kabaretowych. Będą swingujące fokstroty, tanga i walce.

www.katowice.eu

INFORMATOR

MATERIAŁY PRASOWE

20

Instytut Promocji
i Upowszechniania Muzyki
„Silesia”
pl. Sejmu Śląskiego 2
pokój 20
tel/fax 32 219 33 44
e-mail: ipium@silesia.art.pl
www.silesia.art.pl

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

Spotkanie z Marcinem Szczygielskim
7 listopada, godz. 15.30, Filia nr 3,
ul. Gliwicka 93

Spotkanie z autorem powieści dla dzieci i młodzieży, m.in.
„Klątwa dziewiątych urodzin” czy „Weronika i zombie”.

Spotkanie z Magdaleną Majcher
„ŚLĄSKA JESIEŃ GITAROWA”
7 listopada, godz.19.30, sala koncertowa
NOSPR, pl. Wojciecha Kilara 1

Kukuryki na patyku, czyli o dwóch takich - to jeden ze spektakli granych w listopadzie w Teatrze Ateneum

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

D. Fo, „Kto nie ma, nie płaci”

2 listopada, godz. 19.00,
11 listopada, godz. 17.30

„Bluesmani Natkowi
– solówki za złotówki”
29 listopada, godz. 19.00
Koncert charytatywny pod patronatem fundacji „Kreatywny Śląsk”.

Śląski Teatr Lalki i Aktora
„Ateneum”

B. Schaeffer, „Scenariusz
dla 3 aktorów”

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

T. Jachimek, „Wiwisexia”

Scena Ateneum ul. św. Jana 10

3 listopada, godz. 19.00

4 listopada, godz. 16.00 i 19.00,
19 listopada, godz. 19.00

Andrzej Poniedzielski,
Wieczór kabaretowy

8 listopada, godz. 18.00 i 20.15

T. Jachimek, „Kolega
Mela Gibsona”

9, 24 listopada, godz. 19.00

Tylko jeden dzień
3, 4 listopada, godz. 11.30

O Królewnie Wełence
7, 8, 9, 22, 23, 27 listopada, godz. 9.30,
24 listopada, godz. 11.30,
25 listopada, godz. 16.00

Kordian*

A. Lysko, „Mianujom mie Hanka”

10, 16 listopada, godz. 18.00,
13, 14, 15, 16 listopada, godz. 11.30

F. Apke, „Mrożona papuga”

Kukuryku na patyku,
czyli o dwóch takich

10 listopada, godz. 19.00

12 listopada, godz. 19.00,
30 listopada, godz. 18.00

„Swing”

16, 17 listopada, godz. 19.00
Spektakl tylko dla widzów dorosłych.

Pieśni serca, pieśni buntu.
18 listopada, godz. 17.00

Rosyjskie ballady i romanse. Alexandr Maceradi
— koncert

A. Shaffer, „Pojedynek”
23 listopada, godz. 19.00

„Kometa, czyli ten okrutny wiek
XX” wg Jaromira Nohavicy

18 listopada, godz. 11.30,
20, 21 listopada, godz. 9.30

Miłość do trzech pomarańczy
28, 29, 30 listopada, godz. 9.30

Galeria Ateneum

Bilety na koncert w cenie 1 zł dostępne w kasie NOSPR
oraz na stronie internetowej www.nospr.org.pl

NIEPODLEGŁA 2018.
CO MI W DUSZY GRA?
MUZYKA POLSKA
18 listopada, godz. 15.00–19.00, studio
koncertowe Polskiego Radia, ul. Ligonia 29
Maraton koncertowy dzieł Ignacego Jana Paderewskiego w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej
w Krakowie.
Bezpłatne bilety dostępne są w biurze IPiUM Silesia (pl.
Sejmu Śląskiego 2/20) lub telefonicznie 32 219 33 44
Pełny kalendarz koncertów dostępny
w biurze Silesii i na www.silesia.art.pl

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

KONCERT GORCZYCKI&MOŻDŻER
18 listopada, godz. 19.30, sala koncertowa
NOSPR, plac Wojciecha Kilara 1
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”
wystąpi wraz z Mietkiem Szcześniakiem i sekcją jazzową w ramach 13. Międzynarodowego Festiwalu im.
G.G. Gorczyckiego. W programie koncertu znalazły się
utwory mistrza polskiego baroku Grzegorza Gerwazego
Gorczyckiego zestawione ze współczesną muzyką wybitnego kompozytora i pianisty jazzowego Leszka Możdzera. W wykonaniu artystów usłyszymy jego „Psalmy
Dawidowe” oraz „Missa gratiatoria”.

ul. 3 Maja 25, Katowice

Narysuj mi baranka –
wg Małego Księcia
7, 8, 9 listopada, godz. 9.30,
10 listopada, godz. 16.00

Animacje – spektakl familijny
14, 15 listopada, godz. 9.30

25 listopada, godz. 17.30

*spektakle dla młodzieży i dorosłych

„Cholonek” wg Janoscha

DYREKCJA TEATRU ZASTRZEGA
SOBIE PRAWO ZMIAN W REPERTUARZE

26 listopada, godz. 19.00

W cyklu „Środa Młodych – Silesia przedstawia” wystąpią laureaci Międzynarodowego Konkursu Gitarowego
im. Jana Edmunda Jurkowskiego

„CAMERATA SILESIA”
PODCZAS FESTIWALU
„GÓRECKI – PENDERECKI”
24 listopada, godz. 19.30, sala kameralna
NOSPR, plac Wojciecha Kilara 1
Podczas koncertu zabrzmią utwory chóralne dwóch najwybitniejszych polskich kompozytorów XX w. – Henryka
Mikołaja Góreckiego oraz Krzysztofa Pendereckiego.
„Cameracie Silesii” pod dyrekcją Anny Szostak towarzyszyć będą instrumentaliści NOSPR.

7 listopada, godz. 17.00, Filia nr 11,
ul. Grażyńskiego 47

Spotkanie z autorką powieści obyczajowych, promujące
najnowszą książkę „Cud grudniowej nocy”.

Spotkanie z Krystyną Mirek

23 listopada, godz. 17.00, Filia nr 28,
ul. Uniczowska 36

Spotkanie z autorką powieści obyczajowych, promujące
najnowszą książkę „Tylko jeden wieczór”.

Spotkanie z dr. Jerzym Tuszyńskim
21 listopada, godz. 17.00, Filia nr 19,
ul. Obrońców Westerplatte 10

Spotkanie z autorem książek „Droga do Pattonville”
i „Wspomnienia z PRL-u”.

Islandia albo najzimniejsze
lato od pięćdziesięciu lat

22 listopada, godz. 17.00, Filia nr 3,
ul. Gliwicka 93

Spotkanie z Piotrem Milewskim – podróżnikiem, reportażystą, autorem książek podróżniczych.

Francja znana i nieznana

29 listopada, godz. 17.00, Filia nr 27,
ul. Szarych Szeregów 62
Relacja z podróży Małgorzaty Kaczor – kulturoznawczyni,
podróżniczki, autorki fanpage’a „Gosia w podróży”.

Rwanda – niezwykły kraj
widziany oczami kardiologa

28 listopada, godz. 17.00, Filia nr 1,
ul. Ligonia 7
Spotkanie z prof. Jackiem Białkowskim – z Śląskiego
Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Meksykańskie opowieści dla dorosłych
29 listopada, godz. 17.00,
Filia nr 16, ul. Wajdy 21

Mity i opowieści meksykańskie dla dorosłych, w interpretacji Szymona Góralczyka – opowiadacza baśni
z Karawany Opowieści.

Z grzybami za pan brat

22 listopada, godz. 17.00, Filia nr 20,
ul. Strzelców Bytomskich 21
Prelekcja edukacyjna Łukasza Fuglewicza ze Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie.

Wołoskie korzenie
pasterskiej kultury Górali Śląskich
22 listopada, godz. 17.00, Filia nr 11,
ul. Grażyńskiego 47

Spotkanie z Józefem Michałkiem – członkiem Związku
Podhalan Oddział Górali Śląskich.

Biblioteka Śląska

pl. Rady Europy 1
tel. 32 208 37 40
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl
plac Rady Europy 1

Pogrzeb w trzech
religiach monoteistycznych
19 listopada, godz. 17.00

Benefis Juranda Jareckiego
22 listopada, godz. 17.00

www.katowice.eu

Benefis nestora śląskiej architektury, jednego z głównych projektantów powojennych Katowic.

„Podporządkowujcie ziemię sobie”
(Rdz 28c) – Akademia Ekumenizmu
i Dialogu Międzyreligijnego
29 listopada, godz. 17.00

Spotkanie nawiązuje do tematyki konferencji poświęconej
zmianom klimatycznym (COP24), która odbędzie się 3–14
grudnia br. w Katowicach. W panelu wezmą udział m.in.
o. Stanisław Jaromin – franciszkanin, znawca encykliki
Laudato si’ papieża Franciszka, a także przedstawiciele
Światowego Uniwersytetu Duchowego Brahma Kumaris.

Międzynarodowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych
30 listopada
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Pałac Młodzieży

im prof. A. Kamińskiego
ul. Mikołowska 26
tel. 32 2516-433
e-mail: sekretariat@pm.katowice.pl
www.pm.katowice.pl
ul. Markiefki 44a

WYSTAWY
„Najpiękniejsza jest
Moja Ojczyzna”

od 5 listopada, wernisaż 7 listopada, godz. 17.00
ul. Ligonia 7

Konwersatorium Biblioteki
Śląskiej – cykl zajęć dla seniorów

8 listopada, godz. 12.00 – „…wszyscy obywatele
bez względu na płeć”. Kobiety i Marszałek Piłsudski”
– prelekcja edukacyjna
13 listopada, godz. 12.00 – „Media społecznościowe” – warsztaty komputerowe
20 listopada, godz. 12.00 – warsztaty ceramiczne
27 listopada, godz. 12.00 – warsztaty artystyczne

ul. Francuska 12

Pokaz Sztuki Par – Małgorzata
Jabłońska i Piotr Szewczyk
do 31 grudnia

„Ślady Alfreda Szklarskiego
w Katowicach”
5 listopada, godz. 11.00–13.00,
7 listopada, godz.10.00–12.00

Wycieczka miejska.

Spotkanie finałowe projektu „Pola
widzenia książki – kontynuacja”
15 listopada, od godz. 10.00

W programie m.in. wykłady Anny Machwic i Zofii Oslislo-Piekarskiej, otwarcie wystawy finałowej projektu
„Zobacz książkę”, wycieczka miejska prowadzona
przez Ryszarda Nakoniecznego.

Wernisaż wystawy „Galaktyka Utyka!”
17 listopada, godz. 19.00

Grupa Brzuch (Betina Bożek, Anna Kubik i Weronika Stencel),
tworząca projekty książek ilustracyjnych, albumów z kolażami, grafikami i zdjęciami, zaprasza do obejrzenia wystawy.

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

Rembrandt. Tajemnica obserwacji
6 listopada, godz. 11.00, Scena Teatru
Śląskiego w Galerii Katowickiej

Wykład z historii sztuki dla seniorów.

IV Ogólnopolski Konkurs
„Wielka Liga Czytelników”
6 listopada

Początek edycji 2018/19.

IV edycja
bezpłatnych kursów online
26 listopada,
platforma e-learningowa biblioteki

Uruchomienie szkoleń z zakresu tworzenia interaktywnych
puzzli (Jigsaw Planet) oraz animowanych postaci (Voki),
które są adresowane do wszystkich zainteresowanych.

KONKURSY, WYKŁADY
Wojewódzki konkurs
„Z biologią za pan brat”

6 listopada, godz. 9.00

Obchody 100-lecia
niepodległości Polski – film
6 listopada, godz. 16.00

XXVII Wojewódzki Konkurs
Matematyczny „Nudna Matematyka”
7, 14, 17, 20 listopada, godz. 13.00

Ogólnopolski Konkurs
Dziecięcej Twórczości Plastycznej
„Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna”
7 listopada, godz. 17.00

Czwartkowe Spotkania z Nauką
8, 15, 22 listopada

„Budowa i funkcjonowanie
komórki eukariotycznej”
13 listopada, godz. 12.00

XXIX Regionalny Konkurs
„Młody Chemik”
22 listopada, godz. 9.30

X Wszechstronny Konkurs
Konesera Polszczyzny
27 listopada, godz. 10.00

Festiwal doświadczeń i Finał
Konkursu Nauka z recyklingu pt.
„Ekologiczne maszyny i urządzenia”
29 listopada, godz. 10.00–13.00

Eliminacje Ogólnopolskiego
Konkursu Polskiej Poezji
Religijnej „Pierścień św. Kingi”
29 listopada

REPERTUAR SALI
TEATRALNO-KINOWEJ

Historia jest niebanalna: młody, świetnie zapowiadający
się rzeźbiarz (Mateusz Damięcki) staje przed podwójną
życiową szansą – w jego domu pojawić ma się słynny
milioner, zainteresowany kupnem jego prac, oraz przyszły teść – groźny Pułkownik.

Spektakle dla dzieci
Narodowego Teatru Edukacji
21 listopada

„Mitologia i legendy Słowian” – godz. 8.30
„Pszczółka Maja” – godz. 10.30
„Balladyna” – godz. 12.15

Weekend z R. „A Surfeit
of Lovers”, reż. Wojciech Błach
24 listopada, godz. 19.00

„Weekend z R.” to komedia wielu zwrotów akcji, intryg
i sekretów. Komizm sytuacyjny spektaklu gwarantuje
dwie godziny świetnego humoru i rewelacyjnej zabawy.

MDK „Szopienice-Giszowiec”
ul. gen. Hallera 28
tel. 32 256 84 53
e-mail: sekretariat@mdk.katowice.pl
www.mdk.katowice.pl
ul. gen. J. Hallera 28

„Nasza paczka i niepodległość”
5 listopada, godz. 10.00
Warsztaty dla najmłodszych.

„Twórczy Przedszkolak”
9 i 15 listopada, godz. 10.00
Warsztaty artystyczne.

„Bezpieczna Przystań”
12 listopada, godz. 11.00

Spotkanie z pracownikami MOPS w ramach programu
profilaktycznego dla seniorów.

„ABC zdrowego stylu życia”
13–14 listopada, godz. 9.00 i 10.00

Spotkanie dla dzieci – współorganizacja z ŚUM w Katowicach.

„Mój boski rozwód”

18 listopada, godz. 17.00, MHK,
ul. Rymarska 4, obowiązują bezpłatne
wejściówki
Monodram w ramach obchodów 110-lecia Nikiszowca.

„Historia sztuki od A do Z”
19 listopada, godz. 10.30
Wykład dla seniorów.

Andrzejkowa Dyskoteka
Dorosłego Człowieka
24 listopada, godz. 19.00

Światowy Dzień Pluszowego Misia

„Jak Rumcajs Cypiska uratował” – godz. 8.30, 10.30
„Pan Tadeusz – Obrazy” – godz. 12.15

„Spotkanie Kolesiów” –
program Zenona Laskowika
8 listopada, godz. 19.00

Spektakl: „Czarna komedia”

reż. Tomasz Sapryk

10 listopada, godz. 17.00, 20.00

Zespół wokalny Klubu 3. Flotylli Okrętów Gdynia, tenor
Sylwester Targorz-Szalonek.

Klub podróżnika

8 listopada, godz. 16.30

Konkurs recytatorski dla
młodzieży oraz finał konkursu
plastycznego z okazji 100. rocznicy
odzyskania niepodległości
16 listopada, godz. 10.00

Arcydzieła polskiej literatury
międzywojennej – prelekcja
22 listopada, godz. 12.00

Filia nr 2, plac Pod Lipami 1, 3-3a

Etnogwiazdy i pająki –
6–7 listopada, godz. 12.00
Warsztaty rękodzieła dla seniorów.

„Madagaskar – najstarsza
wyspa świata”
7 listopada, godz. 18.00

Slajdowisko podróżnicze z Jędrzejem Majką.

Festiwal Istota Giesche
10 listopada, godz. 16.00

Warsztaty kulinarne kuchni śląskiej, spektakl teatralny
w wykonaniu „Lufcik na korbkę”.

„Pieśni naszych przodków
– obchody 100. rocznicy
odzyskania niepodległości
11 listopada, godz. 13.00

Przemarsz z orkiestrą, złożenie kwiatów pod pomnikiem,
występy dzieci i młodzieży, koncert orkiestry górniczej.

„Wiem, co podpisuję”
13 listopada, godz. 11.00
Spotkanie dla seniorów.

Przystanek Giszowiec –
spotkanie z Barbarą Szmatloch
14 listopada, godz. 17.00

Kulinarne serce dla OREW
18 listopada, godz. 11.00–20.00

Festyn charytatywny, pojedynek kulinarny Top Chef, gotowanie na żywo, aukcja, koncert PHFNG i The Party Is Over.

MDK „Południe”

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

26 listopada, godz. 10.30

Współorganizacja z Filią nr 36 MBP.

„Sztuki plastyczne 1918–1939”
27 i 28 listopada, godz. 10.30
Wykład i warsztaty dla młodzieży.

7 listopada

Spektakle dla dzieci
Narodowego Teatru Edukacji

21

Filia nr 1, ul. obr. Westerplatte 10

Wystawa prac 28. Konkursu
Plastycznego dla Twórców
Nieprofesjonalnych im.
Pawła Wróbla
1–16 listopada, godz. 9.00–18.00

Festiwal Piosenki Wojskowej
i Powstańczej „Za mundurem
– panny sznurem”
4 listopada, godz. 16.00

ul. T. Boya-Żeleńskiego 83

Kostuchna Niepodległej
9 listopada, godz. 11.00

Inscenizacja słowno-muzyczna w wykonaniu uczniów szkół
z Kostuchny oraz otwarcie wystawy „Listopadowe rocznice”.

Dekorujemy pierniki
13 listopada, godz. 17.00

Spotkanie z Renatą Waliczek, regionalistką, Ślązaczką
z krwi i kości, która opowie i pokaże, jak tradycyjnie
zdobiono pierniki na Górnym Śląsku.

Kabaret „Moherowe berety”
23 listopada, godz. 18.00

Zapraszamy na spotkanie z Helą, Jessicą, Anielą i Elbienią, które zapamiętacie na zawsze. Panie opowiedzą
i zaśpiewają o przygodach z ich własnego, średnio długiego życia. Obowiązują zapisy.

22

www.katowice.eu
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ul. Jankego 136

Fabryczka rękodzieła
– malowanie na jedwabiu
8 listopada, godz. 17.00

Zapraszamy na międzypokoleniowe warsztaty malowania na jedwabiu z wykorzystaniem farb gryfolanowych
oraz tradycyjnej techniki konturowania wzoru „gutta”.

Turniej brydżowy

10 listopada, godz. 9.00
Jak co roku śląscy brydżyści uczczą Narodowe Święto
Niepodległości turniejem.

Konkurs aforystyczny
z okazji Święta Niepodległości
12 listopada, godz. 12.00

Podsumowanie konkursu na najlepszy aforyzm patriotyczny wraz z żywą lekcją historii, której tematem będą
Piotrowice w XX w.

Praga – otwarcie wystawy
fotografii Aleksandra Zemboka
22 listopada, godz. 18.00

Fabryczka rękodzieła
– szycie i linoryt
29 listopada, godz. 17.00

Tym razem nauczymy się szyć na maszynie worki prezentowe oraz zapoznamy się z techniką zdobienia tkaniny za pomocą nadruku z matrycy linorytniczej. Zapisy w biurze MDK.

ul. P. Kołodzieja 42

Twórcy murckowscy
11 listopada, godz. 17.00

Otwarcie wyjątkowej wystawy, która już niemal od 20 lat
przedstawia artystyczne dokonania mieszkańców Murcek.

ul. Sołtysia 25

Cztery pory roku – wystawa
18 listopada, godz. 17.00

Otwarcie wystawy prac pań z „Śląskiego koła koronki klockowej”. Obejrzymy wyjątkowe prace, inspirowane przyrodą.

Zrozumieć Wietnam
14 listopada, godz. 17.30

Urlopowi podróżnicy, weekendowi globtroterzy – Żaneta
Wójcik i Jakub Madyda. Garść praktycznych porad, jak
wrócić z plecakiem pełnym cudownych wspomnień, nie
wydając przy tym fortuny.

Straszki nad Mleczną

Recital fortepianowy
Mateusza Tomicy „Muzyczna
Niepodległa Polska”
10 listopada, godz. 16.00

Recital połączony z ogłoszeniem wyników konkursu plastycznego i konkursu recytatorskiego „Niepodległość
w sercach Polaków – Jak rodziła się niepodległość”.

Spotkanie Klubu Dyskusyjnego
12 listopada, godz. 18.00

Gościem będzie Jarosław Karpuk – ligocianin, aktor
Teatru Nowego w Zabrzu.

Spotkanie dla seniorów z cyklu
„Śpiewaj razem z nami”
14 listopada, godz. 11.00

Klub dyskusyjny zaprasza
19 listopada, godz. 18.00

Projekcja filmu „Zbuntowany Śląsk. Gawęda z dziejów
walk społecznych na Górnym Śląsku” oraz spotkanie
z reżyserem Dariuszem Zalegą.

Koncert edukacyjny dla dzieci
28 listopada, godz.10.00

Koncert organizowany we współpracy z IPiUM „Silesia”.

Młodzieżowy Dom Kultury
w Zespole Szkół i Placówek
nr 2 w Katowicach
mdkkatowice.pl
ul. Zarębskiego 2

Koncerty muzyczne dla dzieci
przedszkolnych oraz uczniów
szkół podstawowych w ramach
współpracy z IPiUM „Silesia”
7 listopada, godz. 11.00, 12.00

WIECZORNICA z okazji 100.
rocznicy odzyskania niepodległości
9 listopada, godz. 17.00

Organizacja konkursów plastycznych „Bajkowy miś”,
„Bajkowy Exlibris” oraz II Wojewódzkiego Konkursu
Plastyczno-Językowego na zilustrowanie idiomu angielskiego.
Jesienne warsztaty plastyczno-ekologiczne.
Szczegóły na: www.mdkkatowice.pl

18 listopada, godz. 17.00

Spotkanie z Alojzym Lysko, znawcą dziejów Górnego
Śląska. Bez jego pasji i książek nigdy nie zachwycilibyśmy się bohaterami śląskich legend ani baśni.

MDK „Ligota”

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

Spotkanie Koła Miłośników
Śląskiej Pieśni
7, 21 listopada, godz. 18.00

Dla osób kultywujących śląską tradycję.

Warsztaty teatralne i ruchowo
‑muzyczne z cyklu „Pora dla seniora”
8 listopada, godz. 11.00

Cykliczne spotkanie „Filatelistyka
– hobby bez granic”
9 listopada, godz. 16.00

ul. Tysiąclecia 5

Koncert „100 lat niepodległej”
9 listopada, godz. 18.00

Koncert w wykonaniu Zespołu Kameralnego oraz grup
wokalnych MDK.

Koncerty muzyczne dla uczniów
szkół podstawowych i średnich
14 listopada, godz. 8.15, 9.15, 10.30
W ramach współpracy z IPiUM „Silesia”.

Koncert pieśni patriotycznych
z okazji 100 lat niepodległości
19 listopada, godz. 17.30

Wspólne śpiewanie ZPiT „Tysiąclatki” z mieszkańcami
os. Tysiąclecia.

Podsumowanie konkursu
plastycznego z okazji 100. rocznicy
zwycięskiej obrony Lwowa oraz
występ ZPiT „Tysiąclatki”

21 listopada, godz. 16.00 (MDK „Koszutka”)

MDK „Koszutka”

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

Świetlica mieszkańców Koszutki
5, 12, 19, 26 listopada, godz. 10.00

Jesienne spotkanie z fantastyką
3 listopada, godz. 10.00–20.00

W programie m.in.: spotkanie autorskie, prelekcje i warsztaty.

Cykliczne koncerty na Koszutce
7 listopada, godz. 17.00

Koncert zespołu „Raczkowski & Kostka Duo”, będący
promocją debiutanckiej płyty zrealizowanej w ramach
programu Jazzowy Debiut Fonograficzny.

Dla naszej Niepodległej
9 listopada, godz. 17.00

Koncert muzyki polskiej. W programie m.in. utwory
M.K. Ogińskiego, M.Szymanowskiej, F. Chopina, F.
Lessela, J. Elsnera, I.J. Paderewskiego. Na fortepianie
wystąpi Tadeusz Trzaskalik.

Łowcy.B. Spektakl kabaretowy pt.
„Czterech Jeźdźców Apopaklipsy”
10 listopada, godz. 17.00,
Bilety na www.kupbilecik.pl

„Choroby reumatoidalne w praktyce
dnia codziennego. Profilaktyka,
leczenie i rehabilitacja, żywienie”
13 listopada, godz. 16.30

Katowickie Dni Lwowa. W 100.
rocznicę zwycięskiej obrony Lwowa.
21 listopada, godz. 16.30

W programie: rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego pt.
„Czyn Orląt Lwowskich” oraz wystawa nagrodzonych
prac konkursowych, występ zespołu tanecznego z MDK
Tysiąclecie, spotkanie z prof. S. Nicieją pt. „Tam, gdzie
lwowskie śpią orlęta”.

Marszałek Józef Piłsudski
o obronie Lwowa
22 listopada, godz. 17.00

Prelekcja Prezesa KKMHiKL Antoniego Wilgusiewicza.
Występ zespołu Echo Kresów z Kędzierzyna-Koźla pt.
„Dla Niepodległej – pieśni patriotyczne i kresowe”.

„Ba… rockowe przeboje”
w wykonaniu Kwintetu Smyczkowego
Śląskich Kameralistów

W programie: aranżacje Dariusza Zbocha, który zaczerpnął tematy z utworów Bacha, Pachelbela, Mozarta, Mendelssohna, Czajkowskiego, Griega, muzyki żydowskiej
oraz przebojów światowej muzyki rozrywkowej.

25 listopada, godz. 17.00

O profilaktyce i wczesnym
wykrywaniu raka jelita grubego
28 listopada, godz. 16.30

Spotkanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Katowic.

Salon Artystyczny

Prasa kobieca – ile dziś wnosi do naszego życia.

28 listopada, godz. 17.00
Spotkanie z Anną Maruszeczko, redaktor naczelną magazynu dla kobiet „Uroda Życia.

Salon Artystyczny.
Spotkania z muzyką
30 listopada, godz. 17.00

Wykład prowadzą: podolog – Karina Szota, dietetyk – Angelika Szota-Rudnicka, fizjoterapeuta – Tobiasz Żłobiński.

O twórczości Dymitra Szostakowicza mówić będzie
prof. Leon Markiewicz.

O profilaktyce i wczesnym
wykrywaniu raka jelita grubego

ul. Krzyżowa 1

14 listopada, godz. 16.30

Spotkanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Katowic.

Konferencja „Wewnętrzne
Ogrody” – Terapie Naturalne
16 listopada, godz. 16.30,

Obowiązują zapisy: szir.universytet.com, tel. 512 734 011
W programie m.in.: terapie i ich rodzaje, zmiana jakości
życia poprzez świadome gotowanie, refleksoterapia dla
każdego, grupowy zabieg terapeutyczny.

VII Święto Stepowania
17 listopada

Warsztaty z Martą Aulicką z Pragi
godz. 17.00 – koncert w wykonaniu uczestników
warsztatów, pt. „Tribute to…”

18 listopada, godz. 10.00–11.15 – grupa średniozaawansowana, 11.30–12.45 – grupa zaawansowana
Zapisy i informacje na www.mdkkoszutka.pl

„Rok 1918 – Powitanie wolności”
18 listopada, godz. 16.00

W programie: występ Zespołu Kresowego PAKA RYCHA
oraz występ laureatów międzyszkolnego konkursu „Jak
rodziła się Niepodległa”.

„Kleopatra, Nefretete,
Hatszepsut i… Ty”
19 listopada, godz. 17.00

Literacka opowieść o władczyniach z dalekiej przeszłości. Spotkanie z Ewą Kassalą – autorką jedynej na
świecie trylogii o królowych egipskich.

Katowicka Senioriada. Emisja 2018
7 listopada, godz. 15.00,

Obowiązują zapisy: tel. 725 249 150 lub 530 106 730,
e-mail: silesiaartprom1@gmail.com

Listopady – Klucz Drzew V
9 listopada, godz. 18.00

Wernisaż fotografii Krzysztofa Szlapy i Marka Przybyły
oraz projekcja filmu „Dendrofile”.

Wieczory Muzyczne.
Spektakl słowno-muzyczny
Daniela Gałązki z zespołem
11 listopada, godz. 17.00

To dobrane kontekstowo piosenki autorskie DGZZ i własne aranżacje pieśni legionowych. Części koncertu przeplatana będzie prezentacją wybranych wierszy w wykonaniu autora Piotra Brymasa w ramach obchodów 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Spotkanie dotyczące
bezpieczeństwa seniorów
14 listopada, godz. 13.00

CYKL KONCERTÓW KAMERALNYCH
W KAWIARNI ZA SZYBĄ
Zespół ALBO i NIE
na Urodziny Kawiarni
16 listopada, godz. 17.30

Dębowa Scena 2018
Spektakl „Mowa Ciała” w wykonaniu Ireneusza Krosnego

17 listopada, godz. 17.00
Obowiązują bezpłatne wejściówki wydawane 5 listopada
od godz. 17.00

www.katowice.eu

W Obiektywie. Kambodża
21 listopada, godz. 17.00

Prelekcja z prezentacją multimedialną w wykonaniu
Anny Wilaszek

V Wojewódzki Festiwal Talentów
23 listopada, godz. 8.30,

Zgłoszenia są przyjmowane do 12 listopada.
Festiwal adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych, którzy chcą zaprezentować swoje pasje, zainteresowania oraz talent.

Dębowa Scena 2018
24 listopada

Spektakl „Obóz Przetrwania” w wykonaniu aktorów Teatru Old Timers Garage
Obowiązują bezpłatne wejściówki wydawane 12 listopada w godz. 17.00–18.00.

MDK „Bogucice-Zawodzie”

ul. Markiefki 44a, ul. Marcinkowskiego 13
tel. 32 203 05 17, 32 255 32 44
e-mail: sekretariatmdk@
mdkbogucice-zawodzie.pl
www.mdkbogucice-zawodzie.pl
ul. Markiefki 44a

„My przelotem z gwiazdki tej…
czyli hotel Polonia stoi nad Rawą”
– spektakl grupy teatralnej z X LO
5 listopada, godz. 12.00

„Ciasto! Plasto!”

6 i 20 listopada, godz. 16.00
„Świąteczne inspiracje bożonarodzeniowe”
Zgłoszenia do konkursu plastycznego do 7 grudnia.

Koncert Orkiestry Dętej „Katowice”
9 listopada, godz. 18.00

Koncert z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.

„Dancing Bogucicki”
16 listopada, godz. 17.00
Artetrapia poprzez taniec.

„Pokaz Talentów”

20 listopada, godz. 9.00
Projekt skierowany do uczniów i przedszkolaków placówek specjalnych i integracyjnych.

„Stacja RękoDzieło”
21 listopada, godz. 17.00

MIASTO

„Integracyjne warsztaty kulinarne”
12 listopada, godz. 14.00

„Klub Podróżnika”

13 listopada, godz. 14.00
Spotkanie z obieżyświatem.

„Bery i bojki w godce ślunskiej”
16 listopada, godz. 17.30
Spotkanie z gwarą śląską.

Prelekcje historyczne o dzielnicy

„Synteza obserwacji
i emocji pozytywnych.
Malarstwo Witolda Pałki”

26 listopada, godz. 17.30
29 listopada, godz. 18.00

ul. Marcinkowskiego 13a

„Z pieśnią ku niepodległości”
5 listopada, godz. 17.30,

Obowiązują darmowe wejściówki.
Koncert muzyki klasycznej.

„Czas na sztukę”

6 i 7 listopada, godz. 8.30
Wykład połączony z warsztatami dla dzieci.

„Rodzinnie Śladami Patriotów”
8 listopada, godz. 17.00
Podsumowanie projektu.

Kurs „Alpha”

8, 16, 22, 29 listopada

Wernisaż wystawy prac
Samvela Paremuzyana
9 listopada, godz. 18.00

„Niepodległa Polska od morza
do gór” – Wielkopolska
10 listopada, godz. 17.00

Występ kapeli dudziarskiej i poczęstunek rogalami świętomarcińskimi.

XIII Ogólnopolskie Prezentacje
Żywotów Świętych i Patronów
w hołdzie św. Janowi Pawłowi II
Część konkursowa 13 i 14 listopada,
godz. 9.00, 15 listopada – finał

Koncert niepodległościowy
17 listopada, godz. 17.00

„Bajkowy Poranek dla Juniora”

„Bajkowy Poranek dla Juniora”

22 listopada, godz. 15.00,

Obowiązują bezpłatne wejściówki.

Spotkanie Koła Miłośników
Historii Bogucic
29 listopada, godz. 17.45

„Cyfrowy Senior”

8, 15, 22, 29 listopada, godz. 12.00
Warsztaty komputerowe.

„Sfilcowane Bogucice”
8, 29 listopada, godz. 14.00
Warsztaty.

ul. Szafranka 9

Integracyjne spotkania ze znanymi
ludźmi kultury, sztuki i nauki

WARSZTATY

„Dzień Seniora (na) Fest
– spotkanie z koncertem
dla seniorów z Zawodzia,
Bogucic i Dąbrówki Małej

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

„Z dziejów Katowic”-wystawa stała
„W kamienicy mieszczańskiej”-wystawa stała

Zespoły: Akordeonistów „Katowice-Kleofas” MDK
„Bogucice-Zawodzie” i Śląskiego Ludowego Zespołu
Śpiewaczego „Zawodzianki”.

22 listopada, godz. 10.00

Muzeum Historii Katowic

19 listopada, godz. 10.00

„Sztuka dla Przedszkolaka”
20 listopada, godz. 10.00
Warsztaty plastyczne.

„Dancing Zawodziański”
23 listopada, godz. 17.00
Arteterapia poprzez taniec.

Stare kino przy kawie
25 listopada, godz. 16.00

„Senior Poliglota!”

6, 13, 20, 27 listopada, godz. 15.00
Warsztaty językowe.

„W zdrowym ciele, zdrowy duch”
7 i 21 listopada, godz. 10.00
Warsztaty ruchowe.

do 5 stycznia, oprowadzanie kuratorskie
7 listopada, godz. 16.30

„X–XII 1918 r. Śląski i polski
czas niepewności”
do 5 stycznia

Historia górnictwa i architektury
przemysłowej na Górnym Śląsku
29 listopada, godz. 16.00

Historię swoją piszcie sami. Józef
Piłsudski w zbiorach MHK
do 25 listopada

„Sakralne malarstwo
monumentalne Witolda Pałki”
21 listopada, godz. 16.30

Wykład ks. dr. Leszka Makówki.

„Hans Bellmer - katowiczanin,
światowej sławy surrealista”
23 listopada, godz. 18.00
ul. Rymarska 4
„Wokół mistrzów Grupy Janowskiej”- wystawa stała
„U nos w doma na Nikiszu”- wystawa stała
„Woda i mydło najlepsze bielidło. W pralni i maglu
na Nikiszowcu”- wystawa stała

Istota Giesche – II edycja festiwalu

Wspólny projekt sieciujący obiekty Szlaku Zabytków Techniki:
osiedla Nikiszowiec i Giszowiec, Walcownię w Szopienicach,
Park Tradycji w Siemianowicach i Sztygarkę w Chorzowie.
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„Jak ubrać aktora?”
15 listopada, godz 18.00
O tworzeniu kostiumów rozmawiamy z Zofią de Ines, autorką
projektów do około 200 spektakli.
W stałej ofercie: warsztaty dla dzieci i młodzieży
„Szalony Kapelusznik”, „Mały kostiumograf”, „Maskarada”, lekcja muzealna „Teatr od kulis”.

ul. Kościuszki 47

Taniec ze śmiercią. Wielka wojna
w grafice Melchiora Grosska
Wystawa czynna od 9 listopada

Niedziela z grafiką

Wystawa z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

18 i 25 listopada

Cykl warsztatów plastycznych
z niepodległością w tle
15, 22 i 29 listopada, godz. 13.00

Muzeum Śląskie
al. W. Korfantego 3, tel. 32 213 08 70
www.muzeumslaskie.pl

Józef Szajna, „Reminiscencje”
do 4 listopada
„Reminiscencje” to monumentalna forma instalacji mówiąca o wiecznej pamięci nieobecnych. Dzieła Szajny
wywodzą się z osobistych doświadczeń urastających
do zagadnień ogólnoludzkich.

Bolesław Biegas, „Gdy sztuka
spotyka się z polityką”
do 7 stycznia, Galeria Interim
Wystawa ukazuje obrazy jednego z najoryginalniejszych
polskich twórców pierwszej połowy XX wieku. Ekspozycja przypomni trzy obrazy polityczne artysty, które
wywołały skandale na wystawach w Paryżu.

10. Triennale Grafiki Polskiej
do 27 stycznia
Triennale Grafiki Polskiej jest całościowym przeglądem
polskiej grafiki współczesnej, ukazującym dokonania
artystów tworzących w medium graficznym. Organizatorem jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach we
współpracy z Muzeum Śląskim.

NASZE

ul. Kopernika 11
„Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków” – wystawa stała

„Niezwykłe zdjęcie”
7 listopada, godz. 11.00–15.00

Spotkanie Barbar śląskich
14 listopada, godz. 13.00

Salon sztuk: prof. Marian Kisiel
22 listopada, godz. 18.00

Spotkanie z gościem, połączone z czytaniem wierszy
poprowadzi Krzysztof Korwin-Piotrowski.

„Silesia Press Cafe”
– red. Marek Twaróg
29 listopada, godz. 18.00

Spotkanie z redaktorem naczelnym „Dziennika Zachodniego”. Prowadzenie: Maria Trepińska.

„Sceniczne kreacje. Kostium”
wystawa do 30 listopada: Galeria Pod 11
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SPORT I REKREACJA

Powrót Dariusza Dudka

WIELOSEKCYJNY KLUB

Siatkarska GieKSa zainaugurowała
zmagania w kolejnym sezonie PlusLigi,
która po sukcesie reprezentacji Polski
na mundialu we Włoszech i Bułgarii ponownie może szczycić się mianem Ligi
Mistrzów Świata. Zmagania w rozgrywkach 2018/19 zespół Piotra Gruszki
rozpoczął imponująco. W Szopienicach
pokonał Indykpol AZS Olsztyn 3:1. W listopadzie podopiecznych trenera Piotra
Gruszki czekają kolejne trudne pojedynki głównie na wyjazdach – w Zawierciu,
Radomiu i Bydgoszczy. Wielka gratka na
kibiców siatkarskiej GieKSy czeka 24 listopada. Wówczas w hali Ośrodka Sportowego Szopienice trójkolorowi podejmą Stocznię Szczecin, w której od tego
sezonu gra Bartosz Kurek, mistrz świata i najlepszy zawodnik wspomnianego
turnieju, a także takie siatkarskie sławy
jak Łukasz Żygadło, Matej Kazijski czy
Nikołaj Penczew.

Listopad będzie historycznym miesiącem dla
hokejowej GieKSy. Nasza drużyna przystąpi
bowiem do rywalizacji w Pucharze Kontynentalnym. Wicemistrzowie Polski udział

FOT. GKS

Co słychać w GieKSie
w rozgrywkach rozpoczną od trzeciej, półfinałowej rundy. Rywalami katowiczan będą
brytyjski Belfast Giants (gospodarz), chorwacki Medvescak Zagrzeb oraz włoski Ritten Sport. Rywalizacja potrwa od 15 do 17
listopada. Dwie najlepsze drużyny uzyskają
awans do turnieju finałowego, który zostanie
rozegrany w styczniu przyszłego roku. Niezależnie od pucharowych zmagań tempa nie
zwalniają oczywiście także rozgrywki ligowe.
TAURON KH GKS pewnie kroczy w nich
od zwycięstwa do zwycięstwa. W związku
z organizacją w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku Szczytu Klimatycznego COP24, do końca roku nasz
zespół będzie rozgrywał wszystkie mecze na
wyjazdach.
Rozczarowujący start sezonu 2018/2019
Fortuna 1 ligi spowodował, że w piłkarskim GKS-ie doszło do zmiany pierwszego
trenera. Obowiązki szkoleniowca przejął Dariusz Dudek. Przez kilka sezonów
był bliskim współpracownikiem Marcina
Brosza w Odrze Wodzisław, a następnie
w Piaście Gliwice. Prowadzony przez nich
klub z Gliwic w 2012 r. wywalczył awans

do Ekstraklasy. W tym okresie Dariusz
Dudek uczestniczył w stażach trenerskich
m.in. w Liverpoolu i Realu Madryt, dzięki
czemu zdobył licencję UEFA Pro. W 2016 r.
dołączył do sztabu szkoleniowego Śląska
Wrocław, a następnie Bruk-Betu Termaliki
Nieciecza. W obu klubach był asystentem
trenera Mariusza Rumaka. Swoją szansę
na pracę w roli pierwszego szkoleniowca
otrzymał w sierpniu 2017 r., gdy objął zespół Zagłębia Sosnowiec, z którym po serii
zwycięstw w końcówce rundy wiosennej minionego sezonu awansował do Ekstraklasy.
Teraz postawiono przed nim zadanie poprawienia sytuacji sportowej GKS-u.
Natomiast piłkarki kontynuują walkę na
dwóch frontach. Po zwycięstwie nad UKS
SMS-em Łódź GieKSa awansowała do 1/8 finału rozgrywek Pucharu Polski. W następnej
rundzie czeka ją trudne wyzwanie z Czarnymi
Sosnowiec, wiceliderem tabeli Ekstraligi.
W lidze podopieczne trenera Witolda Zająca
kontynuują walkę o grupę mistrzowską. Ciekawie zapowiada się zaplanowane na 18 listopada na boisku Podlesianki starcie z mistrzem
Polski Medykiem Konin. (MK)

Dariusz Dudek nie po raz pierwszy związał
swoje sportowe losy z GieKSą. W latach
1999–2001 rozegrał dla naszego klubu
47 spotkań, w których zdobył 5 bramek.
W 2000 r. świętował z GieKSą awans do
Ekstraklasy. – Wspomnienia z GieKSy
mam bardzo dobre. Tutaj debiutowałem
jako piłkarz w Ekstraklasie i zrobiłem
z GKS-em ostatni awans. Mam nadzieję,
że uda nam się do tego nawiązać. Przychodzę z pewnym pomysłem i razem z zespołem postaramy się naprawić sytuację.
Zdaję sobie sprawę, że oczekiwania co do
mojej pracy są bardzo duże po sukcesie,
jaki odniosłem w Zagłębiu Sosnowiec.
Mogę zagwarantować, że dam z siebie
absolutnie wszystko – mówi trener Dudek.

FOT S. GRUCHALSKI

Katowice wśród zwycięzców konkursu
na „Najpiękniejsze Miasto 75. Tour de Pologne”

W 2018 r. odbyła się wyjątkowa edycja
TdP, bo kolarze wystartowali 90 lat po
tym, jak pierwszy raz ruszyli na szosy
naszego kraju, a wszystko odbyło się
w roku 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Przy okazji sportowego wydarzenia na najwyższym poziomie piękne polskie miasta mogły pokazać światu to, co u nich najbardziej
atrakcyjne.

Tour de Pologne to nie tylko najlepsi kolarze
świata, ale i kibice, którzy pomagają rozwijać
tę dyscyplinę sportu. To dla nich od kilku
lat organizowany jest konkurs na „Najpiękniejsze miasto Tour de Pologne”. Tym razem
wielki finał i ogłoszenie wyników odbyło się
w Katowicach. – Od początku wiedziałem,
że wybór najlepszych będzie bardzo trudnym zadaniem. Specjalna kapituła pracowała
nad wyborem wiele godzin – mówi dyrektor

generalny Tour de Pologne Czesław Lang,
który także w tym roku obchodził jubileusz.
Równo 25 lat temu wicemistrz olimpijski
stanął na czele wyścigu i razem z zespołem
sprawił, że zawody należą dziś do prestiżowego cyklu World Tour.
W kategorii „Miasta Startu” nagrodę odebrali przedstawiciele Krakowa i Jaworzna,
„Miasta Premii” Wilamowice, a „Miastem
Mety” zostały Katowice. – Naprawdę wszyscy

FOT. S. RYBOK

NAJPIĘKNIEJSZE MIASTO 75. TOUR DE POLOGNE

spisali się na medal, bo już dzisiaj mogę powiedzieć, że za nami jeden z najlepszych wyścigów w historii. Dopisali nam pogoda, kolarze,
ze zwycięzcą Michałem Kwiatkowskim na
czele i wszyscy, którzy pracowali na sukces.
Mam tu na myśli miasta, samorządy, naszych
partnerów, którzy tworzą wielką rodzinę Tour
de Pologne, a przede wszystkim kibiców, bo
dla nich to wszystko od wielu lat robimy – powiedział Czesław Lang. (RED)

