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Wizualizacja basenu, który powstanie przy ul. Wczasowej

Dla wielu mieszkańców Kato-
wic utworzenie trzech krytych 
pływalni to jedna z najważniej-
szych obietnic wyborczych pre-

zydenta Marcina Krupy. – Podejmując de-
cyzję o budowie trzech basenów w Kato-
wicach zamiast aquaparku, kierowałem się 
chęcią promowania zdrowego, aktywnego 
trybu życia – podkreśla prezydent. – Bar-
dzo ważny jest też czynnik finansowy. Wy-
prawa 4-osobowej rodziny do aquaparku to 
poważny wydatek, natomiast baseny spor-
towe z dodatkowymi atrakcjami są o wie-
le tańsze i więcej osób będzie na nie stać. 
Ustalając cennik, na pewno będziemy mie-
li na uwadze dodatkowe upusty dla rodzin 
3+ – zapowiada prezydent Krupa. 

Do tej pory zakończyły się bardzo waż-
ne prace, które miały na celu przygotowa-
nie całej inwestycji. Wybrane zostały trzy 

lokalizacje, w których powstaną baseny – tj. 
przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Zgrzeb-
nioka na Brynowie, w parku Zadole na Ligo-
cie oraz przy ul. Hallera w Szopienicach-Bu-
rowcu. Takie rozmieszczenie kąpielisk w róż-
nych miejscach miasta oznacza, że zdecydo-
wana większość mieszkańców będzie mieć 
basen dostępny w odległości nieprzekracza-
jącej pięciu kilometrów. Kolejnym krokiem 
było opracowanie projektów, które zostały 
przedstawione w grudniu.

Wiele atrakcji na każdej 
pływalni

W połowie grudnia został ogłoszony prze-
targ na wybór wykonawcy basenów. – Prze-
widujemy, że w kwietniu tego roku podpisze-
my umowę z wybranym wykonawcą. Jeszcze 

nie wiemy, czy wszystkie baseny będzie bu-
dować jedna firma, czy może dwie albo trzy. 
Szacujemy, że prace potrwają maksymal-
nie 22 miesiące. Tym samym budowa base-
nów powinna się zakończyć do końca kwiet-
nia 2019 roku – mówi Adam Kochański, na-
czelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta 
Katowice. Oczywiście dużo wcześniej, bo już 
w tym roku, mieszkańcy zobaczą rozpoczęcie 
prac w terenie.

Budowa basenów oznacza tak napraw-
dę oddanie do użytku trzech centrów sporto-
wo-rekreacyjnych, gdyż decyzją prezydenta 
Marcina Krupy przy każdej pływalni powsta-
nie część sportowa – z halą sportową, siłow-
nią oraz salą fitness. Jeśli chodzi o strefę ba-
senową – będzie ona podzielona na 6-torowy 
basen sportowy o długości 25 metrów i ba-
sen do nauki pływania. Mieszkańcy będą też 

Baseny coraz Bliżej

Ciąg dalszy na – s. 8

Miasto

Będzie bezpieczniej 
w Katowicach
Miasto otrzymało unijne wsparcie na 
oświetlenie blisko 30 ulic i modernizację ponad 
1600 lamp. Dwa projekty o łącznej wartości 
18,8 mln zł  mają być zrealizowane do końca 
2017 roku.

WięCej – s. 4

30 nowoczesnych 
Solarisów 
Duże zmiany odczuli pasażerowie autobusów 
kursujących na 10 liniach w Katowicach. 
Na ulice miasta wyjechało pod koniec grudnia 
aż 30 nowoczesnych Solarisów o wartości 
blisko 30 milionów zł. Inwestycja ta wpisuje 
się w działania, które mają na celu zachęcać 
mieszkańców Katowic i całej aglomeracji do 
korzystania z transportu publicznego.

WięCej – s. 5

Kultura

Karnawał Komedii
Na scenach teatru Korez i Teatru Śląskiego od 
10 lat możemy podziwiać jedne z najlepszych 
teatrów z całej Polski, które swymi spektaklami 
rozbawiają publiczność. Twórcy  Katowickiego 
Karnawału Komedii od samego początku 
chcieli swoją formułą pokazać, że teatr jest dla 
każdego. Festiwal z roku na rok przyciąga coraz 
więcej widzów, a bilety na spektakle rozchodzą 
się w rekordowym tempie.  – Katowicki 
Karnawał Komedii ma prostą receptę: dobry, 
naprawdę śmieszny tekst + dobry teatr + 
świetni aktorzy... O festiwalu opowiada jego 
twórca, dyrektor teatru Korez Mirosław Neinert.

WięCej – s. 13 i 14

Wygraj kalendarz
W poprzednim numerze pisaliśmy już 
o zdjęciach wyróżnionych w konkursie 
„Katowice w Obiektywie 2016”. Czytelników, 
którzy chcą otrzymać kalendarz 
z nagrodzonymi pracami zachęcamy do 
wspólnej zabawy. Prosimy o opisanie w trzech 
zdaniach – dlaczego Katowice są miastem 
muzyki! 

WięCej – s. 10 
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|budżet miasta w pigułce |
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|Świąteczne ozdoby| 

Finanse przejrzyste i zrozumiałe

6 grudnia na rynku zainagurowaliśmy 
sezon świąteczny. Prezydent uruchomił 

oświetlenie głównej choinki oraz 
razem z dziećmi z katowickich 

szkół i przedszkoli przystroił cztery 
stojące nad sztuczną Rawą choinki. 
Ozdoby wykonały oczywiście dzieci. 

Świąteczne iluminacje pozostaną 
z nami do końca stycznia. 

Już po raz drugi katowiczanie mogą 
zapoznać się z „Budżetem Miasta 
Katowice na 2017 rok w pigułce”. 
Jest to skrócona informacja o bu-
dżecie. W przejrzystą, graficzną for-
mę ujęte zostały m.in. dochody i wy-
datki miasta, remonty i planowane 
wydatki majątkowe z podziałem na 
dzielnice, czy koszty zadań z budże-
tu obywatelskiego. Przystępna for-
ma ma zachęcić mieszkańców do 
sięgania po ten najważniejszy finan-
sowy dokument miasta. 

– Naszym celem jest w prosty i przystęp-
ny sposób zaprezentować, skąd pieniądze do 
nas trafiają i na co je przeznaczamy. To bar-
dzo ważne, aby mieszkańcy wiedzieli, że wy-
sokość wydatków, jakie możemy poczynić jest 
zawsze uzależniona od dochodów, które mo-
żemy osiągnąć. W budżecie miasta szczegó-
łowo, a w „Pigułce” syntetycznie, opisane są 
wydatki na sfery życia, które dotyczą każdego 
z nas. Mowa tu m.in. o wydatkach na edukację 
dzieci i młodzieży, zapewnienie bezpieczeń-
stwa publicznego, transport publiczny, pomoc 
dla potrzebujących i dla osób niepełnospraw-
nych, jak również na wsparcie dla rodzin, na 
profilaktykę zdrowia, gospodarowanie zaso-
bem mieszkaniowym i utrzymanie infrastruk-
tury komunalnej, a także na działalność kul-
turalną i sportową – mówi prezydent Marcin 
Krupa. 

W 2017 roku wpływy do budżetu miasta 
wyniosą ponad 1,8 mld zł, a łączne wydatki 
prawie 2 mld zł, z czego aż 21,5% przeznaczo-
nych zostanie na zadania inwestycyjne, w tym 
również wskazane przez mieszkańców do re-
alizacji w ramach budżetu obywatelskiego.  

– Budżet Katowic na 2017 rok sprzy-
jać będzie harmonijnemu rozwojowi miasta 
w różnych obszarach ważnych dla mieszkań-
ców, a priorytetem w najbliższych latach bę-
dzie zwiększanie potencjału miasta poprzez 

wykorzystanie środków unijnych – dodaje 
prezydent. 

„Budżet miasta w pigułce” można znaleźć 
na stronie www.katowice.eu.

Dlaczego warto złożyć PIT 
właśnie w Katowicach?

Żeby miasto mogło wydawać pieniądze na 
różne potrzeby mieszkańców, np. w zakresie 
kultury, sportu, rozrywki czy też infrastruk-
tury drogowej, musi je najpierw pozyskać. 
Dochody w 2017 r. wyniosą ponad 1,8 mld 
zł, z czego prawie 491 mln zł (tj. 26,76%) to 
dochody płynące z tzw. PIT – mówi Danuta 
Kamińska, skarbnik miasta.  

Średnio na jednego mieszkańca z dekla-
racji PIT Katowice pozyskują 1 666 zł. Za 
taką kwotę można wykonać np. 20 m² chod-
nika osiedlowego lub ustawić 2 stojaki rowe-
rowe i zbudować 9 m² drogi rowerowej.

Im więcej osób będzie odprowadzać po-
datek w Katowicach, tym więcej pożytecznych 
projektów będziemy mogli zrealizować. Zsu-
mowane środki z podatku PIT przypadające 
średnio na 24 mieszkańców oznaczają możli-
wość utworzenia wybiegu dla psów, a na 150 
mieszkańców – zbudowania dużego placu za-
baw dla dzieci! Pamiętaj, że odprowadzając 
podatek w Katowicach, masz realny wpływ na 
życie swojej rodziny i społeczności lokalnej.  

Do złożenia PIT w Katowicach wystar-
czą tylko dobre chęci. Nie musisz być tu za-
meldowany. Zmiana urzędu skarbowego jest 
prosta – składając roczne zeznanie PIT, po-
dajesz w formularzu adres w Katowicach, 
pod którym zamieszkujesz, i wskazujesz 
urząd skarbowy przypisany do Twego miej-
sca zamieszkania. 

Jeśli PIT składa pracodawca – wystarczy 
poinformować go o zmianie adresu zamiesz-
kania dla celów podatkowych.  

Jeżeli mieszkasz w Katowicach i składasz 
PIT gdzie indziej Twoje pieniądze zostaną wy-
korzystane w innej miejscowości. Zapewne też 
są tam potrzebne. Ale warto się zastanowić, 

czy własne pieniądze chciałbyś przeznaczyć 
na remont domu sąsiada lub wybudowanie 
mu hali sportowej, zamiast przeznaczać je na 
własne potrzeby.  

(red)
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|Święta w centrum|
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13.00 -– rozpoczęcie: formowanie ko-
lumny na placu przed katedrą w Katowi-
cach, prezentacje orszaków: europejskie-
go, azjatyckiego i afrykańskiego

Scena 1: „Zebranie rycerzy i królów”, 
o 13.30 – wymarsz spod katedry

Scena 2: „Stworzenie Świata i Życie 
w Raju” – przed Kinoteatrem Rialto. 

Scena 3: „Grzech pierworodny” 
– Rynek. 

Scena 4: „brama anielska” – pod Po-
mnikiem Powstańców Śląskich. 

Scena 5: „Pasterze” – skarpa między 
MCK a NOSPR

Scena 6: „Pokłon w stajence” i wspól-
ne kolędowanie – od 15.00 (parking pod 
NOSPR)

16.30 - zakończenie

| Harmonogram | 

Półtora miliona uczestników w 420 
miejscowościach w Polsce w 2016 
roku – to imponujące liczby Orszaku 
Trzech Króli – największych jasełek 
na świecie, które 6 stycznia zawitają 
także do Katowic

Orszaki Trzech Króli, które od dziewię-
ciu lat przemierzają całą Polskę, nawiązują do 
pięknej tradycji wspólnego kolędowania i wy-
stawiania jasełek – widowiska, które opowiada 
historię narodzin Jezusa Chrystusa i hołdu od-
danego mu w stajence betlejemskiej przez pa-
sterzy i Trzech Króli. Jako ciekawostkę moż-
na przytoczyć fakt, że relikwiarz Trzech Króli 
przechowywany jest w Kolonii – mieście part-
nerskim Katowic, w katedrze św. Piotra i Naj-
świętszej Marii Panny.

– Celami Orszaku Trzech Króli są m.in. po-
nowne rozbudzenie tradycji wspólnego świę-
towania i śpiewania kolęd oraz zachęta do ro-
dzinnego spędzania czasu. Wiele rodzin przy-
gotowuje się do orszaku przez cały adwent. Ro-
dzice pomagają wykonać stroje, a dzieci przy-
gotowują atrybuty charakterystyczne dla każ-
dego z trzech orszaków – mówi Małgorzata 
Kopeć, jedna z organizatorek orszaku.

Orszak inspiruje do działania tysiące lu-
dzi, którzy odpowiadają za jego organizację lub 
po prostu biorą w nim udział. 6 stycznia na uli-
cach polskich miast spotykają się całe rodziny – 
dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, świeccy i du-
chowni. W 2012 roku Orszak Trzech Króli za-
witał także do Katowic. Od tego czasu co roku 
gromadzi coraz więcej uczestników. – W ubie-
głych latach ponad 10 tys. mieszkańców regionu 
przemierzało Katowice, by osobiście uczestni-
czyć w tym niezwykłym wydarzeniu i doświad-
czyć wyjątkowej atmosfery wielkiej wspólnoty – 
mówi Piotr Lebek, koordynator i główny orga-
nizator katowickiego orszaku ze Stowarzyszenia 
na rzecz Edukacji i Rodziny Węgielek.

Dołączenie do Orszaku Trzech Króli jest 
bardzo proste. Wystarczy przyjść 6 stycz-
nia o godz. 13.00 pod katowicką katedrę. Na-
stępnie orszak przejdzie przez centrum mia-
sta i dojdzie pod siedzibę NOSPR, przy której 

Orszak Trzech Króli w Katowicach

przemarsz zakończy się wspólnym kolędo-
waniem. Po drodze wszystkich widzów czeka 
mnóstwo atrakcji – m.in. inscenizacje scen bi-
blijnych, wspólne śpiewanie, czy występy arty-
styczne i muzyczne. Organizatorzy przywiązu-
ją dużą wagę do zaakcentowania elementów 
kulturowych – pojawi się m.in. chiński smok 
w pochodzie azjatyckim. Temat przewodni 

tegorocznego orszaku to „pokój i dobro”. Sce-
nariusz wydarzenia nawiązuje do historii o 
stworzeniu świata i życia w raju.

Organizatorzy zachęcają wszystkich wo-
lontariuszy do współpracy w tworzeniu orsza-
ku. By to uczynić, należy zarejestrować się na 
stronie www.pomagam.orszakkatowice.pl.   
    (red) 
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|monitoring zużycia noŚników energii |

|projekt dla bezpieczeństwa| 

Monitoring zużycia nośników ener-
gii i sterowanie budynkami przynio-
sło miastu 320 tys. zł oszczędności. 
Projekt ten polega na opomiarowa-
niu budynków pod kątem występują-
cej w nich temperatury, zużycia ener-
gii elektrycznej, ciepła oraz wody. 
Taki monitoring pozwala na dokładną korektę 
mocy zamówionej, zdiagnozowanie tzw. pobo-
rów bazowych oraz wykrywanie występujących 
w obiektach awarii. Został on zainicjowany w 
2012 roku i pierwotnie obejmował 5 obiektów 
użyteczności publicznej. Dotychczas w ramach 
tego zadania zrealizowano zakup umożliwia-
jący dostosowanie instalacji i montaż czujni-
ków w kilkunastu obiektach. Oczywiście per-
sonel budynków odpowiedzialny za system zo-
stał odpowiednio przeszkolony. Obecnie moni-
toruje się 22 budynki, a w piętnastu z nich pro-
wadzona jest zdalna eksploatacja węzłów cie-
płowniczych pozwalająca na bieżącą weryfika-
cję zużycia ciepła. System w minionym sezonie 
grzewczym przyniósł oszczędności w wysoko-
ści ponad 320 tys. zł.

Przedstawiciele poszczególnych jednostek, 
oprócz aktualnych raportów, otrzymali dodat-
kowe termometry (w sumie 200), które zosta-
ną rozwieszone w obiektach użyteczności pu-
blicznej, by przypominać o utrzymaniu opty-
malnej temperatury w pomieszczeniach.

Teraz urząd miasta chce wdrożyć cen-
tralny System monitoringu nośników energii 

i wody wraz z możliwością sterowania syste-
mami grzewczymi w budynkach użyteczno-
ści publicznej będących własnością miasta Ka-
towice. – We wszystkich budynkach plano-
wanych na najbliższe lata do termomoderni-
zacji zaprojektowano odpowiednie systemy 
monitoringu i sterowania. Projekt termomo-
dernizacji budynków użyteczności w Kato-
wicach, który wyceniany jest na ok. 100 mln 
złotych, to jedno z największych takich dzia-
łań w Polsce. W tych budynkach nie może za-
braknąć systemów monitoringu i sterowa-
nia – mówi Daniel Wolny, kierownik Referatu 

320 tys. zł oszczędności
Głównym celem projektu jest zrozumienie 
wpływu „energetyki” na przestrzeń miej-
ską, dzięki czemu będzie możliwe opra-
cowanie wspólnych działań europejskich 
na rzecz wsparcia przejścia miast na go-
spodarkę niskoemisyjną, poprzez two-
rzenie nowych metod planowania prze-
strzennego oraz znalezienie nowego mo-
delu samowystarczalnego energetycz-
nie miasta, wskazanie barier uniemożli-
wiających przyjęcie odpowiednich dzia-
łań adaptacyjnych i ograniczeń w uzyska-
niu pożądanych efektów ekonomicznych 
i środowiskowych oraz zaproponowanie 
konkretnych, realistycznych i finansowo 
opłacalnych rozwiązań zgodnych ze stra-
tegią niskoemisyjną miasta.

W ramach projektu zostanie opra-
cowany modelowy system oceny i mo-
nitorowania przedsięwzięć związanych 
z wdrażaniem „Planu gospodarki nisko-
emisyjnej dla miasta Katowice”. 

liderem projektu jest miasto lille 
(Francja). Miasto Katowice wraz z Głów-
nym Instytutem Górnictwa są polskimi 
partnerami w projekcie.

Realizację projektu zaplanowano na 
lata 2017–2021.

Wartość całkowita projektu 
to 1 445 737,00 euro dla wszystkich part-
nerów w projekcie.

|moloc| 

Dotacja to prawie 16 mln zł 
(tj. 85% wartości projektów, 
przy wkładzie własnym mia-
sta 15%).

– Bezpieczeństwo mieszkańców Katowic jest 
jednym z naszych priorytetowych działań. 
Poza uruchomieniem w tym roku miejskie-
go nowoczesnego monitoringu czy współ-
pracą z policją w zakresie dodatkowych pa-
troli na ulicach podejmujemy też inne dzia-
łania – mówi Marcin Krupa, prezydent Ka-
towic. – Doświadczenia miast na całym 
świecie pokazują, że lepsze doświetlenie ulic 
podnosi bezpieczeństwo wszystkich uczest-
ników ruchu drogowego, ale też wpływa na 
ograniczenie przestępczości. Pozyskanie bli-
sko 16 mln zł oznacza, że wykonamy niskim 
kosztem dużą i przyjazną dla środowiska in-
westycję, co będzie korzystne zarówno dla 
mieszkańców, jak i budżetu miasta – dodaje 
prezydent Krupa.

 – Projekt ten dotyczy modernizacji 
oświetlenia polegającej na wymianie wy-
eksploatowanych i zużytych opraw oświe-
tleniowych zabudowanych na słupach me-
talowych lub betonowych, w których źródła 

światła sodowe mają dużą energochłonność, 
na nowoczesne oświetlenie zewnętrzne w 
technologii LED oraz instalację systemu ste-
rowania światłem i inteligentnej integracji 
służącej do zarządzania oświetleniem. Łącz-
nie zmodernizujemy w ramach tego projek-
tu aż 1612 punktów oświetleniowych – wy-
jaśnia Małgorzata Domagalska, zastępca na-
czelnika Wydziału Funduszy Europejskich 
Urzędu Miasta Katowice.

Na ulicach zastosowane będą energoosz-
czędne oprawy LED. Zaletą takiego rozwią-
zania jest możliwość ukierunkowania świa-
tła dokładnie na obszar, który ma być oświe-
tlony. Pozwala to na tzw. ograniczenie za-
nieczyszczenia światłem – światło pada tyl-
ko tam, gdzie jest potrzebne. Przyczynia się 
to do poprawy bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego, a także do zwiększenia 
oszczędności energii elektrycznej. Możli-
we jest zredukowanie zużycia energii nawet 
o 70% w porównaniu ze zwykłym oświetle-
niem konwencjonalnym w technologii so-
dowej. Projekt realizowany będzie na 19 uli-
cach w Katowicach – będą to: Józefowska, 
Dębowa, Złota, Bytkowska, Grundmanna, 

Marii Goeppert- -Mayer, Sądowa, Nikode-
ma i Józefa Renców – DTŚ, Feliksa Bocheń-
skiego, Józefa Pukowca, Kolońska, Gliwicka, 
Mikołowska, Franciszkańska, Stęślickiego, 
Ligocka, Panewnicka, Załęska, Piotrowicka.

Dofinansowanie otrzymała też druga in-
westycja. – Projekt dotyczy poprawy efek-
tywności energetycznej w infrastrukturze 
publicznej poprzez montaż oświetlenia hy-
brydowego w wybranych miejscach szczegól-
nie niebezpiecznych i newralgicznych, gdzie 
nie ma możliwości postawienia słupów za-
silanych z tradycyjnej linii kablowej. Takich 
punktów powstanie aż 36 – mówi Małgorza-
ta Domagalska. Dzięki inwestycji  zostanie 
zwiększony poziom produkcji energii elek-
trycznej ze źródeł odnawialnych. Oświetlenie 
hybrydowe zostanie zainstalowane na ośmiu 
ulicach: Mysłowicka, 73 Pułku Piechoty, Lę-
dzińska – ul. Beskidzka, ul. Bielska, Cegiel-
nia Murcki, Szarych Szeregów, obwodnica od 
ul. Panewnickiej do A4.

Oba projekty mają zostać zrealizowane 
do końca 2017 roku. Początek prac planowa-
ny jest na styczeń 2017 r.

 (umk)

Będzie bezpieczniej w Katowicach
Miasto otrzymało unijne wsparcie na oświetlenie blisko 30 ulic i modernizację ponad 1600 lamp. Dwa projekty 
o łącznej wartości 18,8 mln zł będą dofinansowane z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Zarządzania Energią w Wydziale Kształtowa-
nia Środowiska UM.

W przyszłym roku planuje się wykonać in-
wentaryzację pozwalającą na określenie całkowi-
tego kosztu wdrożenia i utrzymania takiego sys-
temu dla wszystkich pozostałych budynków. Po-
mocne w opracowaniu modelu realizacji tego za-
mierzenia będzie wsparcie techniczne w ramach 
projektu MOLOC, finansowanego z Programu 
Interreg Europa, do którego miasto Katowice, 
w partnerstwie z Głównym Instytutem Górnic-
twa, złożyło wniosek o dofinansowanie. 

(wkś)
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30 solarisów obsłuzy 10 linii, których trasy przebiegają głównie w Katowiach

– stawiamy na nowoczesne rozwiązania. Chcemy zachęcić mieszkańców do 
korzystania z transportu publicznego – mówi prezydebnt

|komunikacja publiczna|

30 nowoczesnych solarisów wjechało na ulice Katowic

10 – tyle ładowarek USb znajdu-
je się w przegubowym solarisie urbino 18 
(w wersji Urbino 12 jest ich sześć).

28  – tyle ton waży z pasażerami więk-
szy solaris przegubowy (wersja urbino 12 
- 18 ton)

37 – tyle litrów na 100 przejecha-
nych kilometrów spala solaris urbino 12 
(w przypadku wersji przegubowej jest to 
51 litrów). 

141 – tyle miejsc posiada przegubowy 
solaris (z czego 41 siedzących), natomiast 
mniejszy solaris posiada 87 miejsc (z cze-
go 27 siedzących).

120 000 km – taki jest szacowa-
ny roczny przebieg mniejszego solarisa 
(dla wersji urbino 18 jest to analogicznie 
80 000 km).

|solarisy w liczbacH| 

Duże zmiany odczuli pasażerowie au-
tobusów kursujących na 10 liniach 
w Katowicach. Na ulice miasta wyje-
chało pod koniec grudnia aż 30 nowo-
czesnych solarisów o wartości blisko 
30 milionów zł. – Inwestycja ta wpisuje 
się znakomicie w nasze inne działania, 
które mają na celu zachęcać miesz-
kańców Katowic i całej aglomeracji do 
korzystania z transportu publicznego 
– mam tu na myśli m.in. budowę cen-
trów przesiadkowych czy linii tramwa-
jowej na południe miasta – mówi Mar-
cin Krupa, prezydent Katowic.

Spośród 30 zakupionych pojazdów – 15 to 
modele Solaris Urbino 18, a więc autobusy 
przegubowe, a kolejne 15 to Solarisy Urbino 
12, czyli wersje krótkie. Solarisy zostały uru-
chomione na liniach: 9, 10, 11, 30, 74, 109, 
190, 296, 657, 688, których trasy przebiegają 
głównie przez Katowice, ale także przez Cho-
rzów i Siemianowice Śląskie. – Nowe autobu-
sy zastąpiły najbardziej wyeksploatowane po-
jazdy Ikarus oraz Jelcz 120 MM/2. Pozwoli-
ło nam to na całkowite wycofanie autobusów 
wysokopodłogowych z obsługiwanych przez 
nas linii komunikacyjnych z końcem 2016 r. 
– mówi Helena Ulanowska, prezes zarządu 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Ka-
towice (PKM). 

Zakup autobusów jest częścią większe-
go projektu dofinansowywanego ze środków 
unijnych o wartości ponad 100 mln zł. Spół-
ka PKM, której  Katowice są większościowym 
udziałowcem, pozyskała na ten projekt aż 
85,5 mln zł z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego. Tym samym 
wkład własny wyniósł tylko 15 mln zł.

Wysoki standard 
dla pasażerów

– Stawiamy na nowoczesne rozwiązania. Każ-
dy z 30 solarisów jest wyposażony w ładowar-
ki USB (6 lub 10 w zależności od modelu) oraz 
darmową sieć WiFi dla pasażerów. Oczywiście 

pojazdy mają ogrzewanie i dwustrefową kli-
matyzację (dla pasażerów i kierowcy) oraz sze-
reg innych udogodnień, takich jak: duży i czy-
telny wyświetlacz wewnątrz pojazdu, na któ-
rym pojawiają się informacje o trasie przejaz-
du, głosowe zapowiedzi przystanków czy też 
monitoring przestrzeni pasażerskiej – pod-
kreśla prezydent Marcin Krupa. 

Pasażerów poruszających się na wózkach 
inwalidzkich, matki z dziećmi w wózkach, 

a także podróżnych z większym bagażem na 
pewno ucieszy dość duża przestrzeń, jaką ofe-
ruje solaris przy środkowych drzwiach. Pro-
ducent maksymalnie wykorzystał polskie 
przepisy i pojazdy tej marki w obecnej gene-
racji mają 2,55 metra szerokości, co jest naj-
wyższą dopuszczalną szerokością autobu-
su na polskich drogach. Tak duża szerokość 
sprawia, że wnętrze wozów jest bardzo prze-
stronne, a przejście przez jego środek bardzo 

wygodne. W solarisach wprowadzono dodat-
kowe udogodnienia dla niepełnosprawnych, 
takie jak np. dodatkowe oświetlenie pomo-
stów wejściowych, alfabet Braille'a na przyci-
skach czy tzw. przyklęk i platforma dla wóz-
ków inwalidzkich.

Przydatną funkcją jest tzw. ciepły guzik. 
Jego działanie polega na przyzwoleniu pasa-
żerom na samodzielne otwieranie drzwi. Kie-
rowca podjeżdża na przystanek i aktywuje 
tę funkcję, a pasażerowie za pomocą przyci-
sków umieszczonych przy drzwiach (również 
na zewnątrz) sami je sobie otwierają. Dzięki 
temu otwierane są jedynie te drzwi, z których 
pasażerowie chcą skorzystać. Ma to znaczący 
wpływ na wydajność klimatyzacji bądź ogrze-
wania, a zatem na utrzymanie pożądanej tem-
peratury w pojeździe. 

Ważna jest ekologia
Zakup nowych pojazdów przyczynia się 

do wzmacniania wizerunku Katowic jako mia-
sta ekoodpowiedzialnego. Wszystkie pojazdy 
wyposażone są w ekologiczne jednostki napę-
dowe spełniające normę emisji spalin EURO 
6. W solarisach zainstalowane jest także no-
woczesne oświetlenie w technologii LED, któ-
re jest znacznie wydajniejsze od tradycyjnych 
świetlówek. Warto dodać, że PKM Katowice 
planuje w latach 2017–2018 zakup 50 kolejnych 
autobusów – z czego 10 elektrycznych.

 (umk) 
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Prezydent Marcin Krupa rozlicza się z mieszkańcami         z obietnic wyborczych cz.II
Przed wyborami samorządowymi 
w 2014 r. Marcin Krupa przedstawił 
swój program wyborczy składający 
się z 10 postulatów i nazwał go „Umo-
wą z mieszkańcami Katowic”. Obie-
cał także, że regularnie będzie rozli-
czał się z mieszkańcami z jego wyko-
nania. Pierwszy raz prezydent postęp 
prac nad realizacją swojego progra-
mu przedstawił mieszkańcom w grud-
niu 2015 roku. W poprzednim numerze 
zaprezentowaliśmy czytelnikom, jak 
prezydent wywiązuje się z pierwszych 
ośmiu obietnic wyborczych. W bie-
żącym numerze prezentujemy działa-
nia w obszarach transportu i komu-
nikacji oraz współpracy z biznesem 
i pozyskiwania inwestorów. W kolej-
nym numerze podsumujemy działania 
związane z walką o czyste powietrze 
w Katowicach.

9. Wspieranie inwestycji i no-
wych technologii – Opiekun 
Inwestora.

W ostatnich latach władze Katowic skupiały 
się na pozyskiwaniu inwestorów z sektora no-
woczesnych usług biznesowych. Ta strategia 
okazała się skuteczna, gdyż w stolicy Śląska 
zainwestowały tak znane globalne firmy jak 
IBM, Capgemini, Unilever, PwC czy Rockwell 
Automation. – Każdy nowy inwestor w Ka-
towicach to szereg korzyści dla mieszkańców 
i  miasta – mówi Marcin Krupa, prezydent Ka-
towic. – Po pierwsze, powstają tysiące miejsc 
pracy w przyszłościowych branżach, z których 
mogą skorzystać katowiczanie. Dzięki temu 
mamy jeden z najniższych w Polsce poziomów 
bezrobocia – wynosi on zaledwie trzy procent. 
Po drugie, nowi inwestorzy w długofalowej 
perspektywie zapewniają nam znaczące wpły-
wy do budżetu miasta pochodzące z podat-
ków. Po trzecie, każdy nowy inwestor wzmac-
nia wizerunek Katowic jako miasta przyjazne-
go biznesowi, co ułatwia przyciąganie kolej-
nych firm – dodaje prezydent.

Dzięki sprawnemu pozyskiwaniu nowych 
inwestorów w Katowicach powstają dyna-
micznie nowoczesne przestrzenie biurowe – 
pod względem ich powierzchni Katowice zaj-
mują piąte miejsce w Polsce. Duża przestrzeń 
biurowa oznacza m.in. wspomniany już wcze-
śniej wpływ dodatkowych pieniędzy z podat-
ków do kasy miasta, a także możliwość loko-
wania się nowych przedsiębiorstw.

Katowice wspierają duży 
i mały biznes
– Jesteśmy świadomi, że zdrowa gospodarka 
miasta opiera się nie tylko na dużych, global-
nych markach, ale również na małych i śred-
nich przedsiębiorstwach i dlatego chcemy się 
zwrócić w ich kierunku – mówi prezydent, 
który podjął decyzję o powołaniu działającego 

dziś Referatu Małych i Średnich Przedsię-
biorstw. Dodatkowo, każdy inwestor – rów-
nież potencjalny – otrzymuje w Katowicach 
swojego opiekuna, który odpowiada za po-
moc w procedurach administracyjnych zwią-
zanych z realizacją inwestycji na terenie mia-
sta. Tym samym prezydent Marcin Krupa zre-
alizował kolejną wyborczą obietnicę złożoną 
mieszkańcom. 

Mówiąc o współpracy z biznesem warto 
dodać, że Katowice są znaczącym miejscem na 
mapie Polski w aspekcie wspierania tzw. star-
t-up’ów, czyli nowych firm, w których pracują 
młodzi, kreatywni ludzie, realizujący innowa-
cyjne projekty biznesowe. Wśród konkretnych 
działań zrealizowanych w ostatnich dwóch la-
tach dla sektora małych i średnich przedsię-
biorstw można wymienić m. in.:

Promowanie przedsiębiorczości wśród 
młodych. Współpraca z Fundacją Młodzie-
żowej Przedsiębiorczości, współorganizacja w 
2016 r. sześciu warsztatów „Młody Przedsię-
biorca w Nowoczesnym Mieście”;

Prowadzenie serwisu informacyjnego 
MŚP będącego zbiorem wiedzy na temat pro-
wadzenia działalności gospodarczej, pozy-
skiwania finansowania (w tym środków unij-
nych) oraz wydarzeń dedykowanym przedsię-
biorcom i startupom (www.msp.katowice.eu);

Szkolenia i porady prawne. Organiza-
cja cyklicznych, bezpłatnych szkoleń dla osób 
chcących poszerzyć wiedzę z zakresu przedsię-
biorczości. We współpracy z Fundacją Wspie-
rania Przedsiębiorczości „Twoja Inicjatywa” 
przeprowadzono 4 szkolenia „Przedsiębiorcą 
Być!”. W ramach współpracy z Krajową Izbą 
Doradców Podatkowych organizowane są co-
miesięczne bezpłatne konsultacje z doradcami 
podatkowymi pn. „START–BIZNES”;

Udział i współorganizacja ok. 30 wyda-
rzeń związanych z sektorem MŚP oraz spo-
łecznością start–upową, m.in.: European Star-
t–up Days, Śląski Klaster Nano – konferencja 

InterNanoPoland 2016, Europejski Kongres 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Festiwal 
Innowacji INnO KATOwice, spotkanie kato-
wickich start-upów z wicepremierem Mate-
uszem Morawieckim.

Wspieranie działań oddolnych przedsię-
biorców: Hackerspace Silesia, Start–up Club, 
Cluster Cowork, Ogrody Przedsiębiorczości, 
Startups Garden.

Bardzo ważnym wydarzeniem jesienią 
2016 roku było powołanie prof. Piotra Monca-
rza, wykładowcy renomowanego Uniwersyte-
tu Stanforda, na stanowisko doradcy prezyden-
ta ds. współpracy z Doliną Krzemową w USA. 
W październiku minionego roku Katowice 
uruchomiły swoje biuro w Palo Alto w USA, 
którego głównym zadaniem jest kontaktowa-
nie polskich i amerykańskich przedsiębior-
ców. Działanie to ma służyć przede wszyst-
kim rozwojowi lokalnych firm, które chciały-
by wejść na rynek amerykański i poprzez nie-
go dotrzeć na rynki globalne. – Współpraca 

polegać będzie na wymianie informacji i wie-
dzy w zakresie nowych technologii, promocji 
śląskich firm i usług na rynku amerykańskim 
oraz pozyskiwaniu finansowania na rozwój 
innowacyjnych pomysłów na Śląsku – mówi 
Marcin Krupa.

10. Rozwiązanie problemów 
komunikacyjnych, w szczegól-
ności południa Katowic: par-
k&ride, „Katowice na rowe-
ry”, nowe środki transportu.

– Realizacja naszych planów inwestycyjnych 
dotyczących budowy węzłów przesiadkowych, 
linii tramwajowej na południe Katowic, zaku-
pu nowych autobusów (więcej o tym pisze-
my na stronie 5. – przyp. red. ) czy rozbudo-
wy sieci dróg rowerowych podnosi jakość ży-
cia mieszkańców oraz konkurencyjność Kato-
wic w stosunku do innych polskich i europej-
skich miast – m.in. w obszarze przyciągania 
inwestorów – mówi Marcin Krupa.

Węzły przesiadkowe 
– w formule park&ride
Jednym z kluczowych przedsięwzięć związa-
nych z tworzeniem udogodnień dla kierow-
ców jest budowa w przeciągu kilku lat sze-
ściu węzłów przesiadkowych: „Ligota”, „Bry-
nów Pętla”, „Zawodzie”, „Sądowa”, „Piotrowi-
ce” i „Podlesie”. Pierwsze węzły Park&Ride za-
częły powstawać na Zachodzie już w latach 
60. ubiegłego wieku, a ostatnio stają się co-
raz popularniejsze w Polsce i w opinii specjali-
stów ich budowa zawsze oznacza szereg korzy-
ści dla mieszkańców. Najważniejsze z nich to 
szybki dojazd do centrum miasta i zaoszczę-
dzony czas oraz mniejsze koszty paliwa. Do-
datkowo, węzły przesiadkowe są zachętą do 
korzystania z komunikacji publicznej, a dzię-
ki ograniczeniu liczby pojazdów na drogach 
pozwolą ograniczyć hałas, emisję spalin oraz 
zmniejszą korki. 

|połowa kadencji|

Wizualizacja węzła przesiadkowego w Zawodziu

silesia Business Park tworzą trzy biurowce, w których siedziby znalazły globalne 
firmy. Władze Katowic skupiają się na pozyskiwaniu inwestorów z sektora 

nowoczesnych usług biznesowych. 
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Prezydent Marcin Krupa rozlicza się z mieszkańcami         z obietnic wyborczych cz.II

Mija równo dwa lata od czasu, gdy głosa-
mi mieszkańców został pan wybrany na 
prezydenta Katowic. Jaką ocenę wystawia 
pan sobie na półmetku kadencji?
Interesuje mnie tylko, jaką ocenę wystawią mi 
mieszkańcy Katowic. Dla mnie najistotniejsze jest 
zamienianie słów w czyny – czyli realizowanie 
tego, co obiecałem przed wyborami. W kampa-
nii wyborczej zawarłem 10- punktową „Umowę 
z mieszkańcami Katowic” i zapowiedziałem, że 
będę się z niej systematycznie rozliczał. Dziś mogę 
powiedzieć, że w każdym punkcie coś się dzieje. 

Co pan uznaje za swój największy sukces 
w minionych dwóch latach?

W pierwszej kolejności, już w 2018 roku, 
planowane jest otwarcie trzech węzłów par-
k&ride – na Zawodziu, Brynowie oraz Ligocie 
(szczegółowe informacje przedstawia tabel-
ka). Łączna wartość tych trzech projektów to 
178 mln zł, a dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, które pozy-
skał na ten cel Urząd Miasta Katowice, wynosi 
aż 120 mln zł, tj. 85% kosztów.

Jak węzły przesiadkowe będą działać w prak-
tyce? – Kierowca lub rowerzysta zostawia swój 
pojazd na parkingu za darmo, na podstawie bi-
letu miesięcznego komunikacji publicznej, a na-
stępnie kontynuuje podróż tramwajem, auto-
busem lub pociągiem w kierunku śródmieścia 
– mówi Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału 
Transportu Urzędu Miasta Katowice. 

Rozbudowa sieci drogowej 
Drugim z kluczowych przedsięwzięć planowa-
nych w najbliższych latach (tj. w perspektywie 
finansowej UE 2014–2020) jest realizacja zada-
nia „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od wę-
zła autostrady A4 z DK86 dobudowanego węzła 
z ul. Armii Krajowej – Etap I” oraz „Rozbudowa 
Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z 
DK86 dobudowanego węzła z ul. Armii Krajo-
wej – Etap IV – Rozbudowa DK81 na odcinku 
ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej”. 
W ramach obu etapów planuje się m.in. rozbu-
dowę i przebudowę drogi o łącznej długości ok. 
5,06 km (etap I – 3,62 km, etap IV – 1,44 km), 
budowę łącznic, rozbudowę sygnalizacji świetl-
nej, budowę przepustów drogowych, zjazdów, 
obiektów inżynierskich (etap I – 6 wiaduktów, 
etap IV – 2 wiadukty), przebudowę przejść dla 

pieszych, budowę kanałów technologicznych z 
monitoringiem wizyjnym, kanalizacji deszczo-
wej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykona-
nie zieleni drogowej.

Tramwaj na południe 
z drogą rowerową
Ta inwestycja bardzo silnie wpłynie na odciąże-
nie południowo–wschodniej części Katowic z 
ruchu samochodowego. Prace nad tą inwestycją 
ruszyły z początkiem 2015 roku. Zostało opraco-
wanych pięć wariantów przebiegu trasy. Urzęd-
nicy przeprowadzili też cykl spotkań z miesz-
kańcami – akcję informacyjną, w celu zebrania 
opinii dot. preferowanego przebiegu trasy. Pre-
zydent na podstawie wszystkich dostępnych in-
formacji – tj. głosów mieszkańców oraz ana-
liz sporządzonych przez specjalistów z obszaru 
transportu podjął decyzję o trasie przebiegu linii 
tramwajowej – wybierając „wariant wschodni”. 
W październiku 2015 r. prezydent zdecydował 
o realizacji inwestycji w formule ZRID – dzięki 
czemu zostanie ona zrealizowana szybciej, a tym 
samym będzie tańsza. W grudniu zeszłego roku 
została w przetargu wybrana firma, której zada-
niem jest opracowanie dokumentacji projekto-
wej w terminie 22 miesięcy. Jednym z ważniej-
szych zadań zwycięzcy przetargu będzie prowa-
dzenie działań komunikacyjnych z mieszkań-
cami obejmujących m.in. realizację 10 spotkań. 
Realizowana wspólnie z Tramwajami Śląskimi 
S.A. budowa nowej linii tramwajowej i ścieżki 
rowerowej potrwa do 2020 roku. Jej koszt szaco-
wany jest na 110 mln zł. 

|połowa kadencji|

Katowice na rowery 
– W Katowicach bardzo dużo zaczęło się dziać w 
tematyce rowerowej – mówi Andrzej Michnie-
wicz, mieszkaniec os. Tysiąclecia. – Powstają nowe 
drogi rowerowe w mieście, wielu moich znajo-
mych korzysta z sieci wypożyczalni rowerów. To 
nas cieszy, ale oczywiście mam nadzieję, że to nie 
ostatnie słowo władz Katowic, bo wciąż pozostało 
wiele do zrobienia – mówi Michniewicz. 

Okazuje się, że w zakresie polityki rowero-
wej władze Katowic mają ściśle sprecyzowane 
plany i w 2017 roku powstaną kolejne kilome-
try dróg rowerowych i łącznie ponad 20 sta-
cji wypożyczalni rowerów. Na uwagę zasługu-
je fakt, że miasto ściśle współpracuje ze środo-
wiskami rowerzystów w ramach zespołu kon-
sultacyjnego ds. polityki rowerowej. Owocem 
tej kooperacji było stworzenie mapy sieci dróg 
rowerowych w Katowicach, której głównym 
założeniem jest połączenie każdej dzielnicy z 
centrum miasta ścieżkami dla cyklistów. Za-
kładana długość infrastruktury rowerowej po 
realizacji projektu „Podstawowej Sieci Infra-
struktury Rowerowej w Katowicach” będzie 

wynosić 210 km. Na budowę wspomnianej 
sieci dróg rowerowych w latach 2016–2019 
Katowice przeznaczą łącznie blisko 16 mln zł, 
z czego ponad 5 mln zł w 2017 r. W ostatnich 
dwóch latach zrealizowano także szereg inwe-
stycji, takich, jak m.in.:

(realizacje w 2015 roku) nowe przejazdy 
rowerowe – ul. Ułańska, 11 Listopada, Gra-
niczna, przedłużenie drogi rowerowej na ul. 
Bielskiej wraz z wyznaczeniem nowego prze-
jazdu, poprawa funkcjonalności ścieżek ro-
werowych: Giszowiec, Panewnicka, Sowiń-
skiego, Piastów, łącznik ul. Panewnickiej z A4. 
Wprowadzono Strefę Tempo 30 w Śródmie-
ściu Katowic. W ramach budżetu obywatel-
skiego zrealizowano m.in. trakt pieszo-rowe-
rowy na osiedlu Tysiąclecia, stojaki rowerowe 
w Dąbrówce Małej oraz rowerowy plac zabaw 
w Zarzeczu.

(realizacje w 2016 roku) rewitalizacja tra-
sy rowerowej nr 1 (czerwona) – 19,1 km, ścież-
ka rowerowa przy ul. Brackiej łącząca ul. Gli-
wicką z głównym wejściem do Parku Śląskie-
go (przy „Żyrafie”) oraz istniejącą infrastruk-
turą w okolicy Silesia City Center – 1,7 km, 
połączenie leśne stawu Starganiec z ul. Owsia-
ną, budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Koło-
dzieja i Bielskiej wraz z infrastrukturą rowe-
rową, połączenie na ul. Zaopusta od ul. Uni-
czowskiej do ul. Niezapominajek, ścieżka ro-
werowa do nauki jazdy na skwerze Barbórki – 
przy ul. Wojciecha.

Prezydent Marcin Krupa podjął w 2015 
roku decyzję o utworzeniu sieci miejskich ro-
werów, która dynamicznie się rozrasta. W 2015 
roku w Katowicach były trzy stacje wypożyczal-
ni rowerów, w zeszłym roku już dziesięć. Sieć 
wypożyczalni rowerów znacząco zwiększy się 
w tym roku – będzie ich ponad 20. Warto do-
dać, że aż dziewięć stacji mieszkańcy wybra-
li sami podczas głosowania na projekty do bu-
dżetu obywatelskiego. Dzięki temu sześć stacji 
powstanie na Ligocie i Panewnikach oraz trzy 
na Ochojcu i w Piotrowicach. Do końca 2016 
roku blisko 10 tys. katowiczan zarejestrowało 
się w systemie wypożyczalni rowerów.

   (ms)

spotkanie wicepremiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Katowic z przedstawicielami start-upów 

Wypożyczalnia rowerów w Dolinie Trzech stawów. system rowerów miejskich 
w Katowicach bardzo szybko się rozwija – liczba wypożyczalni w 2016 r. wzrosła do 11.
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Długość torowiska: 5,2 km 
Prędkość komunikacyjna: 24–30 km/h 
Ilość przystanków: 8 
Odległości pomiędzy przystankami: 

600– 800 m 
Czas przejazdu Kostuchna – brynów 

w godzinach szczytu: 12–14 min. 

Czas przejazdu Kostuchna – Rynek w 
godzinach szczytu: 22–24 min. 

liczba wyburzeń planowana w ra-
mach inwestycji: 0

|tramwaj na południe liczbacH| 
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|4 design days|

|temat z okładki|
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największe w tej części Europy wy-
darzenie rynku nieruchomości, ar-
chitektury, wnętrz i wzornictwa, 
czyli 4 Design Days (4DD). Spotka-
nie ponownie przybierze formułę 
dwóch dni dla branży oraz dwóch 
dni otwartych dla każdego. 

Między 16 a 19 lutego 2017 r. ikony 
światowego i polskiego dizajnu, czołowi ar-
chitekci i projektanci, producenci i firmy 
usługowe oraz deweloperzy, inwestorzy i sa-
morządowcy spotkają się w Międzynarodo-
wym Centrum Kongresowym. Uczestnicy 
będą dyskutować o tym, co inspiruje i kreu-
je światowe trendy we wspomnianych bran-
żach. Konferencji ma towarzyszyć szereg 
wydarzeń, w tym gale z wręczeniem nagród, 
spotkania z ekspertami, prezentacje i dni 
otwarte dla mieszkańców regionu z targami 
oraz akademią dizajnu dla dzieci.

Na 8 tys. m² powierzchni ekspozycyj-
nej swoje produkty i usługi będzie prezen-
tować ponad 100 wystawców. – Szacujemy, 
że część targową odwiedzi 20 tys. uczestni-
ków, a dwa biznesowe dni konferencji nawet 
3,5 tys. osób – mówi Wojciech Kuśpik, po-
mysłodawca i organizator 4DD, prezes Gru-
py PTWP. – Drugie 4 Design Days to jeszcze 
większy rozmach, nowe wydarzenia i even-
ty – dodaje.

Pierwsze dwa dni imprezy zaplanowano 
z myślą o profesjonalistach z kraju i zagrani-
cy. 16 i 17 lutego odbędą się debaty i dysku-
sje oraz branżowe konferencje. Wśród nich 
przede wszystkim Housemarket Silesia Fo-
rum 2017 poświęcone regionalnemu rynko-
wi mieszkaniowemu, Forum Branży Meblo-
wej, a także Property Forum Katowice 2017, 
czyli spotkanie właścicieli i zarządców firm 
działających na lokalnym rynku nierucho-
mości komercyjnych.

18 i 19 lutego to dni otwarte dla miesz-
kańców regionu, które obfitować będą w wy-
stawy, wernisaże, ekspozycje użytecznych 

i dizajnerskich produktów oraz spotkania 
z architektami i projektantami. Swoje pomy-
sły zaprezentują firmy polskie i zagraniczne.

Najważniejsze tematy sesji dyskusyj-
nych będą oczywiście dotyczyć architektu-
ry i designu, ale także biznesu i człowieka. 
– Biznes potrzebuje dziś dobrej architektu-
ry i najlepszych projektantów. To inwestycja 
w przyszłość. Niezależnie od typu projektu, 
na pierwszym planie jest jednak człowiek i 

jego potrzeby. Dyskusje prelegentów – wy-
bitnych architektów, projektantów, ale tak-
że przedstawicieli biznesu – skupią się na 
architekturze, która dynamicznie się rozwi-
ja, nadrabia zaległości i wspina się na po-
dium, stając się architekturą przez duże 
„A”, oraz na dizajnie, który nie jest chwilo-
wą modą, ale może być sposobem na kon-
kurencyjność przedsiębiorstw, a także przy-
nieść sukces i pieniądze – mówi Małgorzata 

Lewandowska, redaktor naczelna jednego 
z portali branżowych, którego wydawcą jest 
organizator 4DD. 

W pierwszej edycji wydarzenia, w lutym 
2016 r., wzięło udział ponad 3,5 tys. gości 
biznesowych, a blisko 20 tys. osób odwiedzi-
ło ekspozycje ponad 100 producentów mebli 
i wyposażenia wnętrz oraz targi dizajnu nie-
zależnego.

(zit)

Najlepsi architekci i projektanci przyjadą do Katowic

mogli korzystać z 80-metrowej zjeżdżal-
ni, masaży wodnych, jacuzzi czy sauny tu-
reckich i dwóch fińskich. Na basenie znajdą 
się też atrakcje dla najmłodszych oraz bro-
dzik. – Takie miejsce z pewnością zachęci 
moje dzieci, by oderwały się od kompute-
ra i aktywnie spędziły kilka godzin w tygo-
dniu – mówi Milena Marcyniak, mieszkan-
ka Zawodzia.

Przy basenach powstaną też trybuny na 
115 miejsc, co pozwoli rodzicom obserwo-
wać swoje pociechy lub organizować doping 
kibiców podczas zawodów sportowych, któ-
re będą mogły na pływalniach się odbywać.

Parkingi i stojaki rowerowe

Budynki basenów zostaną estetycznie wkom-
ponowane w otoczenie. Nowe zagospodarowa-
nie terenu obejmie m.in. urządzenie zieleni i ele-
mentów małej architektury, w tym  ławek, ogro-
dzenia i oświetlenia. Przy każdym basenie bę-
dzie działał monitoring, który zostanie podpię-
ty do Katowickiego Inteligentnego Systemu Mo-
nitoringu i Analizy. 

Pływalnie powstaną w miejscach, do któ-
rych jest dogodny dojazd komunikacją miejską. 
Na baseny w Brynowie i Burowcu będzie można 
dotrzeć tramwajem, a na Ligocie autobusem lub 
pociągiem. Dla osób które będą chciały dojechać 
na basen samochodem, zaprojektowano miejsca 

parkingowe – 94 na Ligocie, 95 na Burowcu oraz 
186 na Brynowie. Przy parkingach powstaną 
także stojaki dla rowerów. Z myślą o przyjazdach 
grup zorganizowanych, przykładowo uczniów z 
katowickich szkół, przy każdym basenie powsta-
ną też miejsca parkingowe dla autokarów.

Wszystkie trzy baseny mają mieć niemal 
identyczną ofertę dla mieszkańców. Drobne róż-
nice dotyczyć będą funkcjonalności. Przy base-
nie na Brynowie hala sportowa będzie wyposa-
żona w sprzęty do uprawiania gimnastyki spor-
towej. Z kolei z basenu na Ligocie będzie moż-
liwe wyjście na zewnątrz na teren rekreacyjno-
plażowy, a zamiast siłowni i sali fitness powsta-
ną pomieszczenia dla zespołu gabinetów rehabi-
litacji.

(ms)

Baseny coraz bliżej
|baseny w liczbacH| 

92,2 mln zł – tyle wg wstępnych sza-
cunków będą kosztować trzy baseny

2 989,55 m2 – to powierzchnia zabu-
dowy jednego basenu

657,30  m2 – to powierzchnia lustra 
wody

240 – tyle szafek znajdzie się na każ-
dym basenie

115 – to ilość miejsc na trybunach 
basenów

20 – tyle przebieralni znajdzie się 
w każdym budynku

W zeszłym roku w imprezie wzięło udział 20 tys. osób

Ciąg dalszy ze – s. 1
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|ranking prestiżowycH ulic|

Międzynarodowa firma doradcza 
Cushman & Wakefield już po raz 28 
przedstawiła ranking najdroższych 
i najbardziej prestiżowych ulic han-
dlowych świata. Polskę reprezentuje 
16 lokalizacji, w tym dwie ulice z Ka-
towic. Jedna z nich pierwszy raz zna-
lazła się w czołowej dziesiątce.

Publikacja nosi tytuł „Main Streets Across 
the World” (Główne ulice handlowe na świe-
cie). Coroczny raport przedstawia zestawie-
nie 462 najdroższych ulic handlowych świata 
uwzględniający wysokość czynszów płaconych 
przez najemców. Dane zebrała firma Cush-
man & Wakefield. Warto wspomnieć, że kwo-
ty nie są wartością średnią, a dotyczą wysoko-
ści rocznych opłat za najlepsze powierzchnie 
handlowe w danej lokalizacji. Aby wyniki ba-
dań z całego globu były jak najbardziej porów-
nywalne, starano się brać pod uwagę pomiesz-
czenia, których powierzchnia ma ok. 150–200 
m², a witryna szerokość 6–8 metrów.

Jedną z wyższych pozycji (6. miejsce) w ze-
stawieniu polskich ulic zajęła tradycyjnie ka-
towicka ul. 3 Maja. Czynsze za najlepsze lokale 
sięgają tu 600 euro/m² rocznie. To stawka, któ-
ra utrzymuje się już trzeci rok z rzędu. Czyn-
sze w Galerii Katowickiej, choć centrum han-
dlowe mieści się przy ul. 3 Maja 33, nie były 

wliczane do statystyk z wyjątkiem lokali znaj-
dujących się na parterze budynku i posiadają-
cych wejście tylko z zewnątrz.

Katowicka ulica znalazła się w doborowym 
gronie. 600 euro/m² muszą również uiścić wynaj-
mujący powierzchnie przy krakowskim Rynku i 

przy ul. Półwiejskiej w Poznaniu. W pierwszej 
dziesiątce po raz pierwszy znalazła się druga uli-
ca z Katowic – za najlepsze lokale przy ul. Sta-
wowej trzeba zapłacić 504 euro/m². To o 36 euro 
więcej niż przed rokiem. Obie katowickie ulice 
awansowały w rankingu o jedną pozycję.

Najdroższą ulicą w Polsce pozostał Nowy 
Świat w Warszawie z rocznym czynszem na po-
ziomie 1080 euro/m². Zestawienie zamyka ul. 
Piotrkowska w Łodzi, gdzie najemcy płacą 300 
euro rocznie za metr kwadratowy. Natomiast 
najdroższą ulicą handlową świata jest nadal no-
wojorska Górna Piąta Aleja, która nieznacznie 
wyprzedza w zestawieniu dzielnicę Causeway 
Bay w Hongkongu.

Należy pamiętać, że wysoki czynsz to nie tyl-
ko zobowiązanie dla najemców, ale jednocześnie 
prestiż, którego wymagają niektóre marki. A to 
z kolei potwierdzenie potencjału gospodarcze-
go miasta i siły nabywczej jego mieszkańców. 
–  W Polsce przy ulicach handlowych bardzo 
dobrze rozwijają się branże modowa i gastrono-
miczna. Najemcy szukają szczególnie lokalizacji 
w centrach miast i przy odnowionych zabytko-
wych ulicach przyciągających mieszkańców oraz 
turystów. W kolejnych latach mamy nadzieję na 
rozkwit tzw. destynacji zakupowych, za sprawą 
bardziej zdecydowanego wejścia na nasz rynek 
marek premium i luksusowych. Najaktywniejsze 
będą branże z sektora mody, akcesoriów, biżute-
rii i obuwia, które od lat przyglądają się Polsce – 
skomentowała Renata Kusznierska, partner i dy-
rektor działu powierzchni handlowych w Cush-
man & Wakefield w Polsce.

(zit)

Dwie katowickie ulice wśród najdroższych w Polsce

| na skróty przez inwestycje| 

Parkingowa IKEA
W grudniu ub. roku zakończyła się moder-
nizacja dwupoziomowego parkingu przed 
IKEA Katowice i Parkiem Handlowym Rawa. 
Oznacza to koniec utrudnień i zmian w or-
ganizacji ruchu samochodowego w obrębie 
centrum handlowego znajdującego się przy 
al. Roździeńskiego. Prace modernizacyjne 
rozpoczęły się w lutym 2016 r. i były podzie-
lone na cztery fazy. W trakcie każdej z nich 
kompleksowe roboty odbywały się w innej 
części parkingu, na dwóch poziomach jed-
nocześnie. Przebudowa zaplanowana była w 
sposób, który umożliwiał nieprzerwaną do-
stępność znacznej ilości miejsc parkingo-
wych pomimo prowadzonych prac. Oprócz 
usprawniającej dojazd estakady do dyspozy-
cji kierowców oddano nowe miejsca parkin-
gowe. Bardziej widoczne, bo innego koloru 
są miejsca dla osób uprzywilejowanych. Wy-
dzielone zostały również trzy miejsca do za-
ładunku (postój do 10 min) przed każdym 
wyjściem. Parking wyposażony jest w nowe, 
przyjazne dla środowiska i dużo jaśniejsze 
oświetlenie.

Trzeci kawałek 
„Tiramisu”
Skanska uzyskała pozwolenie na użyt-
kowanie trzeciego budynku Silesia Busi-
ness Park realizowanego przy ul. Chorzow-
skiej. To jeden z największych i najbardziej 

rozpoznawalnych parków biurowych w Ka-
towicach, który ze względu na kolor elewa-
cji potocznie nazywano „Tiramisu”. Pierw-
szy z obiektów oddano do użytkowania 
dwa lata temu. Przez ten czas pracę w bu-
dynkach znalazło ponad 3,1 tys. osób. Cały 
kompleks będzie składał się z czterech biu-
rowych wież. Każdy z biurowców ma 12 tys. 
m² powierzchni najmu. Dotychczas dewelo-
per wynajął 23 tys. m² powierzchni firmom 
z branży nowoczesnych usług biznesowych, 
doradztwa oraz technologii informatycz-
nych. Budynki zaprojektowała bytomska 
pracownia architektoniczna Medusa Group.

Rośnie Franciszkańskie
Pod koniec listopada 2016 r. oddano do użyt-
kowania drugi etap osiedla Franciszkańskie-
go w Ligocie. Na tę fazę inwestycji składa-
ła się budowa dwóch 6-kondygnacyjnych bu-
dynków. Oba nowe obiekty znajdują się przy 
ul. Braci Mniejszych, nieopodal bazyliki Oj-
ców Franciszkanów. Inwestor przewidział w 
nich łącznie 192 mieszkania o metrażach od 
27 do 95 m². Powiększona została również 
ogólnodostępna, bezpłatna strefa parkingowa, 
a dla najmłodszych mieszkańców powstał plac 
zabaw. Jeszcze przed zakończeniem drugiego 

etapu deweloper podjął decyzję o kontynu-
acji projektu. W trzeciej fazie inwestycji zapla-
nowano realizację sześciu nowych budynków, 
w których znajdzie się 246 lokali mieszkal-
nych. Prace budowlane trwają od maja zeszłe-
go roku. Zaawansowanie budowy poszczegól-
nych obiektów jest na zróżnicowanym pozio-
mie. Zakończenie budowy pierwszego domu 
wielorodzinnego trzeciej fazy projektu zapla-
nowano na trzeci kwartał 2017 r.

Najemcy w Śląskiej 
Gwieździe
Silesia Star to zespół dwóch budynków poło-
żonych w ścisłym centrum Katowic przy ul. 
Uniwersyteckiej. W drugim etapie inwesty-
cji, który został oddany do użytkowania la-
tem tego roku, biuro o powierzchni 4 417 m² 
otworzyła amerykańska firma Mentor Gra-
phics. Biurowiec czeka obecnie na rozpoczę-
cie działalności kolejnych najemców: Fitness 
Academy z powierzchnią ponad 1 800 m² 
oraz biur serwisowanych Smart Office, które 
zajmą blisko 1 000 m². Całkowita powierzch-
nia biurowa Silesia Star wynosi 25 380 m². 
Budynek A oferuje 12 980 m², przy czym ca-
łość została już wynajęta. W biurowcu B jest 
12 400 m² powierzchni biurowej, z czego do 
wynajęcia pozostało 5 700 m².  Na parte-
rze inwestycji jest jeszcze około 880 m² po-
wierzchni z przeznaczeniem na lokale usłu-
gowo-handlowe.

(zit)
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Ferie zimowe na Śląsku rozpoczną się już 
16 stycznia. Drodzy rodzice, wasze dzieci 
z niecierpliwością czekają na zabawy na 
śniegu, zjazdy z górki na sankach, nar-
tach, snowboardzie czy na ślizgi na łyż-
wach. Zimowe aktywności przyniosą im 
wiele radości oraz wzmocnią ich kondy-
cję fizyczną. bez względu na to, czy wa-
sze pociechy wyjadą w góry na zorga-
nizowany wypoczynek, czy pozostaną 
w mieście, najważniejsze jest, aby czas 
wolny od szkoły spędziły bezpiecznie. 
Poświęćcie chwilę, aby wspólnie zapo-
znać się z „Niezbędnikiem miłośnika bez-
piecznego wypoczynku”:

Chcesz wyjść z domu?
Załóż kurtkę lub kombinezon, czap-

kę, szalik i rękawiczki. Dzięki nim nie 
zmarzniesz.

W zimowe dni szybko zapada 
zmierzch. Pamiętaj o odblaskach, aby być 
widocznym na drodze.

Uważaj na sople lodowe zwisające 
z dachu! Omijaj je szerokim łukiem. O ta-
kich miejscach powiadom Straż Pożarną 
998, która usunie to zagrożenie.
Gdy widzisz kogoś w potrzebie – poma-
gaj! Twoja interwencja może uratować 
czyjeś życie! Zadzwoń na numer alarmo-
wy 112.

Lubisz bawić się śnieżkami?
Najlepsza jest zabawa, kiedy kulki 

są ze śniegu. Kawałki lodu lub kamienie 
mogą komuś zrobić krzywdę. 

Wybierasz się na narty, snowboard 
czy sanki?

Sprawdź swoje narty czy deskę.
Załóż kask ochronny, w nim głowa jest 

bezpieczna.
Gorąca herbata rozgrzeje miło-

śnika białych sportów. Zabierz termos 

do plecaka.
Wybieraj trasy narciarskie dostosowa-

ne do twoich umiejętności.
Pamiętaj, aby na trasę zjazdów 

wybierać miejsca z dala od jezdni i 
samochodów.

Przed zabawą na górce obejrzyj tra-
sę zjazdu, usuń z niej kamienie i gałęzie 
drzew.

Wybierasz się w góry?
Zabierz telefon komórkowy z 

naładowaną baterią. W razie wypadku bę-
dziesz mógł wezwać pomoc. Zapamiętaj 
alarmowy telefon GOPR 601-100-300.

Lubisz kulig?
Przejażdżka na saniach ciągniętych 

przez konie to świetna zabawa. Przywiązy-
wanie sanek do samochodu może skoń-
czyć się tragicznie.

Wybierasz się na łyżwy?
Pamiętaj! bezpieczna jazda na łyż-

wach jest tylko na lodowiskach. lód na 
zamarzniętych zbiornikach wodnych, je-
ziorach czy stawach w każdej chwili może 
się załamać. Nie ryzykuj!

Zostajesz w domu?
Korzystając z komputera, pamiętaj, że 

w sieci też trzeba zachować zasady bez-
pieczeństwa. Nie nawiązuj kontaktu z ob-
cymi oraz nie podawaj swojego miejsca 
zamieszkania.

Zostałeś sam w domu. Nie otwieraj 
nieznajomym. Poczekaj, aż rodzice wró-
cą do domu.

Życzymy bezpiecznego wypoczynku!

(sierż. sztab. agnieszka krzysztofik, wy-
dział Prewencji komendy miejskiej Policji w 

katowicach)

|policja radzi| 

|katowice w obiektywie – konkurs|

|liga playarena|

32 drużyny i ponad 300 osób co nie-
dzielę na jednym boisku – takie plany 
na przyszły sezon mają organizatorzy 
ligi „Nike” Playarena. Obecnie trwa zimowa 
przerwa, ale nowy sezon startuje już 5 lutego.

Mecze odbywają się w każdą niedzielę w go-
dzinach od 19.00 do 22.00 na boisku Rapid, 
gdzie gra 16 drużyn (ok. 150 osób każdego ty-
godnia). W planach jest podwojenie tej liczby. 
– Zapraszamy młodzież i dorosłych do udziału 

w meczach piłkarskich szóstek. Ciągle jest szansa 
na dołączenie do rozgrywek i możliwość gry na 
boisku Rapid bez żadnych opłat. Do ligi można 
dołączyć w każdym momencie – mówi Robert 
Stanowski, ambasador Playarena Katowice.

Zgłoszenia: +48 731 565 846, stanowski.
robert@interia.pl.

(red)

300 osób co niedzielę na jednym boisku

W poprzednim numerze pisaliśmy już 
o pracach wyróżnionych w konkur-
sie „Katowice w Obiektywie 2016”. 
Przypomnijmy, w tym roku katowic-
ki magistrat wraz ze śląskim okrę-
giem Związku Polskich Artystów Fo-
tografików organizował konkurs pod 
hasłem „Katowice Miasto Muzyki”. 
Czterdzieści dwie wyróżnione prace, można 
było oglądać na grudniowej wystawie w na-
leżącej do Związku galerii „Katowice”. Obej-
rzeć można je ciągle na stronie: www.katowi-
ce.eu. Nagrodą główną w konkursie była pu-
blikacja fotografii na kartach kalendarza na 
2017 rok.

Zachęcamy wszystkich czytelników, któ-
rzy chcą otrzymać kalendarz „Katowice 

w Obiektywie” ze wspaniałymi zdjęciami lau-
reatów konkursu, do wspólnej zabawy. 

Prosimy o opisanie w trzech zdaniach, 
dlaczego Katowice są Miastem Muzyki! 

Spośród propozycji przysłanych do 10 
stycznia pod adresem: konkurs@katowice.
eu lub pozostawionych na kartach poczto-
wych (z kontaktem telefonicznym lub mej-
lowym) w Centrum Informacji Turystycznej 
przy ul. Rynek 13, wybierzemy aż 50(!), któ-
re nagrodzimy. 

Kalendarz będzie można odebrać do koń-
ca stycznia w Centrum Informacji Turystycz-
nej. Zwycięzcy powiadomieni zostaną mejlo-
wo lub telefonicznie. 

(red)

Ferie tuż–tuż... Najważniejsze, aby były bezpieczne

Wygraj kalendarz

Wygraj kalendarz
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|współpraca polsko-węgierska|
|działalnoŚć społeczna|

|zaproszenie|

Meluzyna – lubisz śpiewać i długo siedzieć 
w łazience

Bzionek – prawie nigdy nie chorujesz 
i masz zawsze nastrój do żartów

Rizok – lubisz górskie wycieczki 
i koszykówkę

Zmora – mało śpisz, a i tak na twój widok 
zapiera dech w piersi

Skarbnik – jesteś przekonany, że broda ni-
gdy nie wyjdzie z mody!

A może te typy to nie twoja bajka? Opo-
wiedz nam swoją ulubioną legendę, chętnie ją 
opublikujemy na blogu! Zajrzyj na: projektte-
atrcieni.blogspot.com.

Blog powstał podczas realizacji projektu 
Odcienie Legendy, którego celem było utrwa-
lenie niematerialnego dziedzictwa kulturowe-
go. Dzieci, młodzież oraz członkowie Klubu 

Seniora działającego w Ewangelickim Cen-
trum Diakonijnym Słoneczna Kraina (Kato-
wice, ul. Dudy-Gracza 6) stworzyli przedsta-
wienia w formie teatru cieni dotyczące Kato-
wic i folkloru Górnego Śląska. Podstawą do 
stworzenia scenariuszy były legendy tradycyj-
ne i miejskie, opowiedziane podczas warsz-
tatów. Z przedstawień powstały krótkie fil-
my, które pokazywaliśmy w śląskich miastach 
i miasteczkach.

Projekt był współfinansowany z budżetu 
samorządu województwa śląskiego. Spotkał 
się z wielkim zainteresowaniem dzieci, mło-
dzieży i seniorów. Chcielibyśmy go dalej reali-
zować. Zapraszamy do uczestniczenia w tym 
przedsięwzięciu. Zgłoszenia do projektu: slo-
neczna.kraina@luteranie.pl.

(słoneczna kraina)

Nagrodę im. Józefa Kocurka w dziedzi-
nie działalności społecznej otrzymał  
w tym roku Bolesław Bobrzyk. Laure-
at przyczynił się do powstania Ośrod-
ka Edukacji Przyrodniczo–Leśnej Nad-
leśnictwa Katowice. Stworzył nowa-
torski program obchodów Międzyna-
rodowego Roku Lasów w Nadleśnic-
twie Katowice, w którym pracuje. An-
gażuje się w działania ZHP oraz w organiza-
cję obchodów Europejskich Dni Dziedzic-
twa. Współorganizuje Festiwal Piosenki Eko-
logicznej i Religijnej Ekosong. Z katowic-
kim kołem Polskiego Związku Niewidomych 

Opowiedz nam swoją ulubioną legendę

Przyjaźń między bratankami
Leśnik z nagrodą im. Józefa 
Kocurka

współorganizuje zajęcia ułatwiające osobom 
niewidomym i niedowidzącym zdobywanie 
wiedzy i przełamywanie barier. 

Nagrodę wręczono w grudniu w trakcie 
spotkania prezydenta z organizacjami poza-
rządowymi. W tym roku prezydent przyznał 
również wyróżnienie dla zespołu Centrum 
Organizacji Pozarządowych za profesjonal-
ną obsługę, szybką reakcję na zmieniające się 
potrzeby organizacji, otwartość i elastyczność 
oraz dobrą atmosferę. Powoduje to, że pod-
mioty III sektora i grupy nieformalne chętniej 
korzystają z usług COP przy ul. Kopernika 14 
i Młyńskiej 5.  

(sPoł)

W dowód uznania za pełną zaanga-
żowania i szczególnie aktywną dzia-
łalność na rzecz zacieśnienia węgier-
sko-polskich kontaktów pozarządo-
wych, kulturalnych, samorządowych 
i politycznych – Adam Łęski, kierow-
nik Referatu Promocji Zewnętrznej w 
Wydziale Promocji UMK, otrzymał Wę-
gierski Srebrny Krzyż Zasługi przy-
znany przez Janosa Adera, prezyden-
ta Węgier. – Traktuję to przede wszystkim 
jako wyróżnienie dla Katowic. Organizowa-
ny od 2010 r. Dzień Węgierski w Katowicach, 

Szachowy Turniej Przyjaźni Polsko-Węgier-
skiej w Spodku i MCK, wieloletnie partnerskie 
relacje z Miszkolcem, upamiętnienie postaci 
Henryka Sławika i Józsefa Antalla oraz szereg 
innych działań sprawia, że nasze młode miasto 
coraz bardziej wpisuje się w tradycyjną przy-
jaźń między bratankami – podkreśla odzna-
czony. Warto również dodać, że Adam Łęski 
założył w 2009 r. Stowarzyszenie Współpracy i 
Przyjaźni Katowice-Miszkolc, które jest nakie-
rowane przede wszystkim na ułatwianie kon-
taktów młodzieży z obu miast partnerskich.

 (red)
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|ogłoszenia rad jednostek pomocniczycH| 

Czas na zdrowie
Początek roku to szczególny czas, w którym 
większość z nas stawia sobie nowe cele. Rzucę 
palenie, zacznę chodzić na siłownię, nie będę 
słodzić herbaty… Brzmi znajomo? Wszystkie 
te noworoczne postanowienia mają wspólny 
mianownik – troskę o zdrowie. I bardzo do-
brze, ponieważ na co dzień zupełnie o nim nie 
myślimy. Skupiamy się na pracy, obowiązkach, 
spotkaniach i wielu innych sprawach. Powin-
niśmy jednak częściej myśleć o sobie i o swo-
im zdrowiu!

Z bliskimi po zdrowie
Program Rodzinnych Targów Zdrowia zo-
stał tak przygotowany, aby każdy znalazł dla 
siebie coś interesującego – zarówno osoby 
chcące skorzystać z darmowych badań i po-
szerzyć swoją wiedzę o zdrowiu, jak i ci pra-
gnący spędzić dzień aktywnie razem ze swo-
imi rodzinami. Nic nie stoi na przeszkodzie, 
żeby to połączyć! Bezpłatne konsultacje, sto-
iska blisko 100 wystawców z branży medycz-
nej i farmaceutycznej, badania wzroku, wad 

postawy oraz zajęcia dla aktywnych to tylko 
część propozycji.

Dzień Babci i Dziadka. 
Nie zapomnij! 

Warto skorzystać z okazji i zaprosić dziad-
ków na Rodzinne Targi Zdrowia. W tym dniu 
będą oni mogli skorzystać z bezpłatnych kon-
sultacji, sprawdzić stan swojego zdrowia, ale 
również spędzić czas ze swoją najbliższą ro-
dziną, np. biorąc udział w konkursach wraz 
z wnukami.

Atrakcje dla najmłodszych
Nasze dzieci chcą być wszędzie i chcą robić 
wszystko, są ciekawe świata. Na Rodzinnych 
Targach Zdrowia pojawi się mnóstwo atrak-
cji dla dzieci i młodzieży. Od sportu, czyli mi-
nimeczów piłki nożnej i profesjonalnych po-
kazów karate, po warsztaty z robotyki i cie-
kawe eksperymenty, które poszerzą praktycz-
ną wiedzę z nauk ścisłych u małych odkryw-
ców. To i jeszcze więcej atrakcji sprawi, że 

dzieci z Rodzinnych Targów Zdrowia wyjdą 
z szerokim uśmiechem i niezapomnianymi 
wspomnieniami! 

W rolę prowadzącego wcieli się Krzysztof 
Ibisz. Rodzinne Targi Zdrowia zbliżają się wiel-
kimi krokami. Zapisz ten dzień w kalendarzu 

i spędź go razem z rodziną. Czas na zdrowie! 
Rodzinne Targi Zdrowia odbędą się 21 stycz-
nia w MCK.

Więcej informacji: http://targizdrowia.
com.pl.  

(mateusz wcisło)

|zaproszenie|

|ankieta|

|wykłady otwarte|

Rodzinne Targi Zdrowia

Czym jest prawda

Zapraszamy organizacje pozarządo-
we do udziału w badaniu, którego ce-
lem jest ocena współpracy katowic-
kiego samorządu z organizacjami po-
zarządowymi w okresie ostatnich 12 
miesięcy oraz identyfikacja barier, 
które utrudniają rozwój tych relacji.

Wyniki ankiety będą prezentowane wy-
łącznie w zestawieniach, w sposób uniemoż-
liwiający identyfikację Państwa ocen. Prosimy 
zatem o przedstawienie szczerych opinii, które 
moglibyśmy wykorzystać do poprawienia ja-
kości naszej współpracy.

Ankietę można wypełnić w formie elek-
tronicznej lub papierowej do 22 stycznia.

Ankieta on-line jest dostępna pod lin-
kiem: katowice.eu/ngo

Wersję papierową ankiety można pobrać 
i przekazać:

w Wydziale Polityki Społecznej, Rynek 1, 
piętro VIII, pok. 808 (w godz. 7.30–15.30)

w Centrum Organizacji Pozarządowych, 
ul. Kopernika 14 i ul. Młyńska 5 (godz. otwar-
cia: poniedziałki, środy, piątki 9.00–17.00, 
wtorki i czwartki – 11.00–19.00).  

(Pełnomocnik Prezydenta ds. organizacji Poza-
rządowych oraz Powiatowa rada działalności 

Pożytku Publicznego w katowicach)

Ocena współpracy z organizacjami pozarządowymi

Radni rad jednostek pomocni-
czych zapraszają na cotygo-
dniowe dyżury, w trakcie któ-
rych przyjmują wnioski i uwagi 
mieszkańców. 

Rada Jednostki Pomocniczej nr 5 
brynów – Część Wschodnia – osiedle 
Zgrzebnioka
poniedziałki, godz. 17.30–18.30, siedziba 
RJP, ul. Kościuszki 92. 

Rada Jednostki Pomocniczej nr 13 
bogucice 
środy, godz. 17.00–18.00, MDK boguci-
ce, ul. ks. l. Markiefki 44a, pokój nr 4.

Sesje RJP 13: drugi poniedziałek mie-
siąca, godz. 17.30, galeria MDK boguci-
ce. Szczegółowe informacje na stronie in-
ternetowej rady www.radabogucice.pl.

Zapraszamy na kolejny wykład w ra-
mach akcji „Drzwi otwarte – otwar-
ty świat” na Wydziale Inżynierii Mate-
riałowej i Metalurgii Politechniki Ślą-
skiej. Spotkanie odbędzie się we wto-
rek 10 stycznia o godz. 17.30 w Kato-
wicach przy ul. Krasińskiego 8. Wy-
kład „Prawda–cel, środek czy użyteczna fik-
cja? Współczesne (i nie tylko) spory o praw-
dę” wygłosi prof. Krzysztof Wieczorek z Insty-
tutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego.

Trudno sobie wyobrazić dzieje cywilizacji 

śródziemnomorskiej bez pojęcia prawdy. Ode-
grała ona ogromną i niezastąpioną rolę w roz-
woju wiedzy jako miara rozwoju i siła napę-
dowa poszukiwań badawczych. Współcze-
śnie jednak coraz częściej podnoszą się gło-
sy, że przeżywamy kryzys prawdy albo wręcz 
że pojęcie to przestało być niezbędne na na-
szym etapie rozwoju. Czy rzeczywiście nie po-
trzebujemy już prawdy? Jeśli tak, to czym mo-
glibyśmy ją zastąpić?

Zapraszamy wszystkie osoby ciekawe 
świata!  

Wolontariusze podczas Festiwalu 
Organizacji Pozarządowych
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| wystawa obrazów ewy de iulis błaszak|

|mirosław neinert o 10. katowickim karnawale komedii|

KUlTURA

Urodziłam się w Katowicach. Ale zaraz 
po maturze (1973, liceum im. M. Koper-
nika) wyszłam za mąż i wyjechałam do 
Włoch. Mąż był przystojnym brunetem. 
Doskonałe maniery, błyskotliwa inteli-
gencja, charme. Nic dziwnego, że od razu 
spodobał się również moim rodzicom. Za-
mieszkaliśmy w regionie Marche (centrum 
Włoch) w miejscowości Corridonia. Siedem 
kilometrów od słynnej Maceraty. Mama mu-
siała nasłuchać się wielu nieprzyjemnych ko-
mentarzy w stylu „...wyjechała nie wiadomo 
gdzie, nie skończyła studiów, nigdy nie będzie 
kimś...” itp. Jak bardzo ją to raniło, dowie-
działam się znacznie później. Z mężem roz-
mawialiśmy po francusku, ale szybko prze-
szliśmy na włoski. To nie było trudne, bo już 
w dzieciństwie sporo czasu spędziłam z rodzi-
cami na placówce w Algierii, a tam też trzeba 
się było uczyć nowego języka (natychmiast!), 
przyzwyczajać do innej szkoły, do innego kra-
ju. Słowem miałam zaprawę. Macerata jest 
miastem uniwersyteckim, Corridonia świet-
nie prosperuje gospodarczo. Trafiłam więc 
od razu do „kwitnącego dobrobytu”... No i ten 
ondulowany pejzaż: z jednej strony Adriatyk, 
z drugiej Apeniny... Nie sposób nie zakochać 
się w tej ziemi! Z okien naszego domu widać 
było dziwny ogród i nieduży budynek. Wokół 
mnóstwo kotów i... koza. Wkrótce miałam się 
dowiedzieć, że mieszka tam wybitny malarz z 
Sardynii, Angelino Balistreri. Jak weszłam do 
jego pracowni, to wyszłam dopiero po sześciu 
latach. Ten okres obfituje doprawdy w wiele wy-
darzeń, a  przede wszystkim w dni i noce inten-
sywnej pracy. Wkrótce zaliczam swoje pierwsze 
włoskie wystawy (Pompeje, Mediolan), a w Pa-
ryżu Konstanty „Kot” Jeleński, legendarny emi-
gracyjny krytyk, zatrzymuje się dłużej przy 
moim obrazie i mówi: tak! to malarstwo zdecy-
dowanie się wyróżnia... A więc wielkie przeży-
cie. Emocja. Silny impuls. W tym czasie coraz 
częściej wyjeżdżam do Rzymu, poznaję osoby 

z artystycznej elity Włoch (m.in. pisarza Al-
berto Moravię i głośnego poetę, krytyka sztu-
ki Marcello Venturolliego), maluję i wystawiam 
już duże oleje. A prasa donosi (co przyjmowa-
łam trochę ze zdziwieniem, a trochę z rozba-
wieniem): „wywodzą się z Dolce stil novo, trzy-
nastowiecznego ruchu poetyckiego, który za-
początkował Dante Alighieri”. W późniejszych 
moich obrazach dopatrzono się z kolei wpły-
wów futuryzmu. Poznaję legendarnego wło-
skiego awangardystę Umberto Peschiego i wie-
lu innych luminarzy sztuki europejskiej, stu-
diuję w ich pracowniach, powstają nowe pra-
ce. Przede wszystkim pastele. Ich pierwsza in-
dywidualna wystawa w Polsce ma miejsce 

w Katowicach, w Galerii Polskiego Radia „Na 
Żywo”. Wydarzeniu towarzyszy publikacja po-
ezji mojej nieżyjącej już mamy Marianny Ha-
naj-Błaszak (tom „Liść akantu”) w wersji pol-
sko-włoskiej... I właśnie ten wernisaż i ta książ-
ka – w Katowicach! – mieście, w którym się 
urodziłam, gdzie spędziłam cudowną wczesną 
młodość i za którym zawsze mocno tęskniłam, 
stała się ukoronowaniem naprawdę najwięk-
szych marzeń. Cieszę się bardzo, że moja mi-
łość do miasta jest tak czytelna, tak dobrze od-
zwierciedlona w obrazach, że na mojej wysta-
wie w Centrum Informacji Naukowej i Biblio-
teki Akademickiej w 2015 r. prof. Irma Kozina 
napisała w katalogu: „Jej fascynacja włoskim 

futuryzmem nie miałaby zapewne miejsca bez 
wyniesionej jeszcze z Katowic wrażliwości na 
krajobraz industrialny, z jego charakterystycz-
ną geometrycznością i surowością...”.

Do Katowic przyjeżdżam już teraz co roku. 
Zawsze na parę miesięcy i zawsze zimą, którą 
uwielbiam spędzać właśnie tutaj. Bo dobrze mi 
się maluje, dobrze rozmawia z ludźmi, a  samo 
miasto? Jest teraz po prostu europejskie i od-
mienione do niepoznania. Chyba i tej zimy 
przyjmuje mnie łaskawie, skoro mogę zaanon-
sować swoją najnowszą wystawę: 19 stycznia, 
o godzinie 17.00, w Galerii Współczesnej Fra 
Angelico... Zapraszam!

 (wysłuchał maciej szczawiński)

Ten karnawał wymyśliliśmy dziesięć 
lat temu z Piotrem Uszokiem, ówcze-
snym prezydentem Katowic. Przystęp-
ne ceny biletów – taki warunek posta-
wił Piotr. Chodziło o jak najszerszy do-
stęp katowiczan do rozrywki na możli-
wie najwyższym poziomie i w wykona-
niu najlepszych artystów z całej Pol-
ski. Tego staramy się trzymać do dziś. A Ślą-
zacy, jak zawsze podkreślam, są publicznością 
wymagającą. Mają bardzo specyficzne poczucie 
humoru, cenią absurd, uwielbiają językowe pa-
radoksy, a na dodatek – co nie jest wcale takie 
częste – potrafią śmiać się z samych siebie. 

KKK ma zatem dosyć prostą receptę: do-
bry, naprawdę śmieszny tekst + dobry teatr + 
świetni aktorzy... Mogą być znani, ale to nie jest 
bynajmniej warunek. Ja raczej unikam produk-
cji agencyjnej typu znane twarze z seriali i jest 
szybka chałturka. Na naszych karnawałowych 
scenach występują największe gwiazdy polskie-
go teatru i młode błyskotliwe talenty dopiero 
na rozbiegu. No i ma być po prostu śmiesznie. 

To słowo oczywiście kryje w sobie różne zna-
czenia i podobnie jak pojęcie komizmu jest tak 
naprawdę trudne do zdefiniowania. Ale mnie 
próby jakiegoś bardzo głębokiego analizowa-
nia owych zjawisk raczej nie interesują. Prę-
dzej czy  później kończą się zresztą popadnię-
ciem w nomen omen śmieszność. Tyle że nie 
zamierzoną. Osobiście uważam, że każdy ro-
dzaj śmiechu jest dobry! Ten, gdy cię bolą mię-
śnie brzucha z głośnego rechotu, i ten, kiedy 
śmiejesz się przez łzy, i ten, kiedy nie możesz 
już śmiechu powstrzymać i wstydzisz się tego... 
Ja najbardziej lubię komedie słodko-gorzkie. To 
znaczy takie, po których zostaje jednak coś wię-
cej niż śmiech, myśl jakaś głębsza, moment bar-
dzo osobistej refleksji. Ale w tym roku zagra-
my na wszystkich klawiszach tego komediowo-
karnawałowego fortepianu! Czyli gama róż-
nych odcieni śmiechu, dowcipu, humoru. No 
i te nazwiska: Janda, Fronczewski, Kowalewski, 
Stuhr... Dla mnie najciekawszym spektaklem 
jest „Tato” z krakowskiej „Bagateli". Delicje...  

(wysłuchał maciej szczawiński)

Do Katowic!

Ma być po prostu śmiesznie!
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Favola – obraz Ewy De iulis Błaszak
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Na scenach teatru Korez i 
Teatru Śląskiego od 10 
lat możemy podziwiać 
jedne z najlepszych te-

atrów z całej Polski, które swymi spektaklami 
potrafią rozbawić publiczność. Twórcy  Ka-
towickiego Karnawału Komedii od samego 
początku chcieli swoją formułą pokazać, że  
teatr jest dla każdego, niezależnie od wieku 
czy wykonywanego zawodu. Festiwal z roku 
na rok przyciąga coraz więcej widzów, a bile-
ty na spektakle rozchodzą się w rekordowym 
tempie. To zasługa interesującego repertuaru, 
który rokrocznie jest na najwyższym pozio-
mie, atrakcyjnych cen biletów oraz wspania-
łych artystów. Przez te wszystkie lata w festi-
walu brali udział najwybitniejsi aktorzy pol-
skiej sceny teatralnej, m.in. Sławomir Orze-
chowski, Joanna Szczepkowska, Cezary Żak, 
Rafał Królikowski, Paweł Małaszyński, Ra-
fał Rutkowski, Tomasz Schimscheiner, Paweł 

Burczyk, Łukasz Simlat, Sonia Bohosiewicz i 
wielu innych.

Rok 2017 również przyniesie widzom do-
skonały repertuar. Oczywiście jak na festiwal 
przystało, spektakle biorą udział w  konkursie, 
a to Państwa głosy zdecydują, kto zdobędzie 
nagrodę publiczności.

Zarówno w Teatrze Śląskim, jak i w teatrze 
Korez odbędzie się po sześć spektakli, a każ-
dy z nich opowiada inną historię. Zaprezentu-
ją je zaprzyjaźnione teatry z Warszawy, Krako-
wa, Wrocławia, Opola oraz Katowic, które nie 
pierwszy już raz goszczą na Katowickim Kar-
nawale Komedii. 

Otwarcie festiwalu będzie miało miejsce 
27 stycznia na scenie Teatru Śląskiego. Spek-
takl „Słoneczni chłopcy” teatru 6. Piętro w re-
żyserii Olgi Lipińskiej opowiada o trudnych 
relacjach duetu wybitnych komików, w któ-
rych role wcielą się Piotr Fronczewski i Krzysz-
tof Kowalewski. Kolejny jest spektakl „Boska!” 

grany 31 stycznia. Opowiada on historię Flo-
rence Foster Jenkins – śpiewaczki operowej 
bez talentu, ale z wielką pasją, dążącej do speł-
niania marzeń. Nie tak dawno w kinach po-
jawił się film o „Boskiej Florence” – z Me-
ryl Streep w roli głównej, na scenie teatralnej 
podczas festiwalu spotkamy natomiast, m.in. 
Krystynę Jandę, Macieja Stuhra oraz Wiktora 
Zborowskiego.

1 lutego scena Teatru Śląskiego zapropo-
nuje spektakl o niebanalnej  historii miłości 
dwóch kobiet do jednego mężczyzny pt. „Upa-
dłe anioły”, w którym wystąpią m.in. Magdale-
na Cielecka i Maja Ostaszewska.

Na scenie teatru Korez wystąpią Tamara 
Arciuch, Bartłomiej Kasprzykowski oraz Bar-
tosz Opania w sztuce „Pod niemieckimi łóżka-
mi”. Nie zabraknie również spektaklu gospo-
darza festiwalu, czyli korezowej komedii „Wi-
wisexia”, kolejnej po „Koledze Mela Gibsona” 
sztuce Tomasza Jachimka.

Oczywiście KKK towarzyszyć będą wysta-
wy które można będzie podziwiać w obu te-
atrach. Zaraz po pierwszym spektaklu w Te-
atrze Śląskim, czyli 27 stycznia, odbędzie się 
wernisaż wystawy „Andrzej rysuje” z udziałem 
autora Andrzeja Milewskiego. Natomiast w ga-
lerii teatru Korez jubileuszowa wystawa foto-
grafii z okazji 10-lecia Katowickiego Karnawa-
łu Komedii – autorem wystawy 10/10 jest Jere-
mi Astaszow.

Szykuje się czas wielu doskonałych wra-
żeń i uśmiechu podczas jubileuszowego Ka-
towickiego Karnawału Komedii. Spędź w na-
szym towarzystwie 10. urodziny festiwalu i daj 
się ponieść doskonałej zabawie karnawałowej 
w teatrze od 27 stycznia do 5 lutego.

Szczegóły oraz cały program można zna-
leźć na stronie http://karnawalkomedii.pl. Re-
zerwacja i sprzedaż  biletów: w teatrze Korez od 
16 grudnia, w Teatrze Śląskim od 19 grudnia.

(agnieszka rybicka)
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pl. Sejmu Śląskiego 2
tel. 32 609 03 00

e-mail: sekretariat@miasto-ogrodow.eu
www.miasto-ogrodow.eu

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

al. W. Korfantego 3
ul. T. Dobrowolskiego 1
tel. 32 258 56 61 do 3

e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl
www.muzeumslaskie.pl

WySTAWy

Galerie KMO czynne wtorek–niedziela, 
godz. 11–19. Wstęp wolny

Galeria M. Wystawa Piotra 
Wójcika
do 5 marca 

Multimedialna wystawa Piotra Wójcika zreali-
zowana przy współpracy Moniki Proby i Toma-
sza Sinka. 150 + 1 to reporterska wystawa 
katowiczan. Złożyło się na nią 151 fotografii 
portretowych mieszkańców Katowic, w miej-
scach bliskich bohaterom projektu (wraz z to-
warzyszącymi im wywiadami), 15 fotografii 
miejskiego pejzażu Katowic i 15 projekcji wi-
deo wybranych miejsc. Zdjęcia portretowe 
przedstawiają człowieka zarówno w przestrze-
ni miejskiej, jak i w tej intymnej, domowej.  
Wykonano je na czarno-białym negatywie. 

Galeria 5. This is Jazz
do 8 stycznia 

Wystawa fotografii i okładek płytowych Marka 
Karewicza – jednego z najbardziej cenionych 
polskich fotografów sceny jazzowej – człowie-
ka legendy. Przepastne archiwum autora, li-
czące blisko dwa miliony negatywów, stanowi 
unikalny dokument narodzin polskiego jazzu, 
big-beatu i szerzej tzw. show-biznesu. Przez 
wiele lat związany był z warszawskimi klubami 
muzycznymi: Hybrydy, Remont oraz Jazz Club 
Tygmont.

Galeria Engram. Reality 60. 70. 
do 15 stycznia 

Dani Karavan – RefIection 
do 17 września, Galeria Jednego Dzieła, 
ul. T. Dobrowolskiego 1

Dani Karavan, inspirując się fragmentami 
z „Hamleta” oraz bogatą historią Śląska, 
stworzył monumentalną instalację łączącą 
w sobie wątki poezji, filozofii oraz trudnych 
uwarunkowań pracy górnika. 

Żywy album przyrody
do 29 stycznia, ul. T. Dobrowolskiego 1, 
poziom -4 

Wystawa fotografii przyrody autorstwa 
członków Związku Polskich Fotografów 
Przyrody okręgu śląskiego.

Na 110 fotografiach odnajdziemy niezwy-
kle barwny i bogaty świat roślin, imponujące 
krajobrazy oraz zwierzęta w ich naturalnym 
środowisku.

Kanon i Remix przestrzeni 
polskiego teatru XX i XXI w.  
Józef Szajna
do 26 lutego, budynek Centrum Scenografii 
Polskiej, ul. T. Dobrowolskiego 1

Na pierwszej z cyklu ekspozycji zobaczymy 
malarskie dzieła Józefa Szajny oraz instala-
cję Olgi Warabidy – ar tystki zajmującej się 
animacją, grafiką i projektowaniem sceno-
grafii multimedialnej. 

Galeria depozytów – Wojciech 
Kossak, Jacek Malczewski
do 22 stycznia, ul. T. Dobrowolskiego 1, 
poziom -2

Prezentowane prace Kossaka i Malczew-
skiego, twórców o ogromnym dorobku, są 
utrzymane w stylu charakterystycznym dla 
obu ar tystów, a jednocześnie pozwalają pu-
bliczności na zapoznanie się z tą częścią ich 
spuścizny, która do tej pory nie była ekspo-
nowana w salach muzealnych. 

Piękno monumentalne: 
Stanisław Hilary Popławski 
(1886–1959)
do 26 marca, al. W. Korfantego 3

Wystawa dzieł Popławskiego, który był nie-
zwykle ceniony za mistrzostwo warsztatu, 
jest również próbą pokazania, jak ważna jest 
tradycja w kształtowaniu tego, co określamy 
mianem awangardy. 

Galeria Interim: Teodor 
Axentowicz – Rodzina artysty
od 24 stycznia do 19 marca, 
ul. T. Dobrowolskiego 1

Rozpoczynamy nowy cykl mini wystaw cza-
sowych w przestrzeni Galerii sztuki polskiej 

1800–1945. W tym roku na ekspozycji zo-
baczymy dzieła ze zbiorów własnych oraz 
innych muzeów, dotąd rzadko prezentowa-
ne publicznie. Obrazom towarzyszyć będą 
prezentacje multimedialne, uzupełniające je 
o kontekst ar tystyczno-historyczny. 

Piotr Szymon – Fotografia
od 21 stycznia do 25 czerwca, 
al. W. Korfantego 3

Człowiek ukazany w swojej codzienności, 
radości i smutku, na granicy sacrum i profa-
num, w momencie ważnym dla niego egzy-
stencjalnie – to temat wiodący w twórczości 
Piotra Szymona. 

Fotoplastykon
od 5 stycznia do 15 maja, al. W. Korfantego 3

Strzelam do waćpanny! Czyli karnawałowe 
obyczaje naszych przodków

Ul. SZAFRANKA 9
tel. 32 256 18 10
Wstęp na wydarzenia w Muzeum Historii Kato-
wic z biletem na wydarzenia kulturalne. 

Akcja „Zima w mieście”
Warsztaty plastyczne „Portret rodzinny we 

wnętrzu” 
16 stycznia, godz. 10.00–12.00 i 12.00–14.00

Warsztaty historyczne pt. „Wieki temu w Ka-
towicach”
od 17 do 24 stycznia, godz. 10.00–12.00  
i 12.00–14.00

Zajęcia warsztatowe połączone ze zwie-
dzaniem wystaw, wspomnienia mieszkańców 
Wełnowca-Józefowca. Spotkanie z seniorami
19 stycznia, godz. 13.00

Warsztaty fotograficzne „W dawnym atelier 
fotograficznym”
23 stycznia, godz. 10.30–12.30 i 13.00–15.00

Dzień Babci 
21 stycznia, godz. 10.00–15.30

Wszystkie babcie wchodzą nieodpłatnie. Wię-
cej szczegółów na: www.mhk.katowice.pl. 

Wystawy czasowe
„Katowice – muzyczna metropolia” 

do 2 kwietnia

„Wełnowiec-Józefowiec – dzielnica Katowic” 
do 28 lutego

Wystawy stałe 
„Z dziejów Katowic”, „W kamienicy miesz-

czańskiej. Codzienność i odświętność” oraz 
„U sąsiadów, na pokojach i w kuchni”

Ul. RyMARSKA 4
tel. 32 353 95 59
w niedziele wstęp bezpłatny

Opowieści z balonikiem, czyli 
Grzegorz Chudy opowiada 
14 stycznia, godz. 12.00

Spotkanie z artystą i zwiedzanie wystawy. 

Akcja „Zima w mieście”
Warsztaty plastyczne pt. „Akwarele pejzażo-

we z balonikami w tle”. 
od 16 do 20 i od 23 do 27 stycznia, 
godz. 10.00–12.00

Wystawa czasowa
„Obrazki z balonikiem. Akwarelowe 10-lecie 
Grzegorza Chudego”

Wystawy stałe 
„Wokół mistrzów Grupy Janowskiej”, „U nos 
w doma na Nikiszu” , „Woda i mydło najlepsze 
bielidło. W pralni i maglu na Nikiszowcu”  

Ul. KOPeRNIKA 11
tel. 32 745 17 28, 514 499 614
w piątki wstęp bezpłatny

Niezwykłe zdjęcie
10 stycznia, godz. 11.00 do 15.00

Przyjdź do nas z własnym kostiumem lub 
skorzystaj z naszych zasobów, przebierz się, 
a zrobimy Ci zdjęcie w naszych pięknych wnę-
trzach! Zdjęcie wysyłamy mailem. 

Akcja „Zima w mieście” 
Warsztaty teatralne
od 16 do 20 i od 23 do 27 stycznia,   
godz. 10.00–12.00 

Warsztaty teatralne pt. „Teatr – muzyka – ruch”. 
Warsztaty teatralne łączące elementy rytmiki i 
dźwięku z podstawowymi zadaniami aktorskimi.

Spotkanie Barbar śląskich 
19 stycznia, godz. 13.00

„Barbara Ptak. Świat utkany 
z kolorów” – specjalna wystawa 
jubileuszowa 
Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków 

Wystawa stała

Ul. KOŚCIUSZKI 47
tel. 32 728 85 57
w czwartki wstęp bezpłatny

Akcja „Zima w mieście”
od 16 do 20 i od 23 do 27 stycznia, 
godz. 10.00–12.00 

Warsztaty graficzne pt. „Struktury ujarzmione”

„Steller to moja pasja” – 
spotkanie z Jackiem Palicą 
kolekcjonerem dzieł Pawła 
Stellera 
20 stycznia, godz. 16.00

„Viribus Unitis”. Wernisaż 
wystawy Witolda Zaręby 
24 stycznia, godz. 17.00

Wystawa czasowa
do 15 stycznia

Jazz w „Kręgi sztuki”  

kulturalny
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Centrum sztuki 
Filmowej

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

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

ul. św. Jana 24
tel. 32 251 04 31 (kasa/rezerwacja)

e-mail: rezerwacja@rialto.katowice.pl
www.rialto.katowice.pl
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Muzeum Izba Pamięci Kopalni „Wujek”
ul. Wincentego Pola 65

tel. 32 208 55 33
e-mail: biuro@scwis.pl

www.prlopozycja.pl

Wielka sztuka na ekranie: 
Osobliwy świat Hieronymusa 
Boscha
7 stycznia, godz. 18.00 

Film Grabsky’ego zadaje pytanie kim był 
Hieronymus Bosch? Dlaczego jego dziwne 

Obchody 50. rocznicy śmierci 
Zbigniewa Cybulskiego
9–31 stycznia

W tym roku mija 50. rocznica śmierci wybit-
nego polskiego aktora Zbyszka Cybulskiego. 
W styczniu Instytucja Filmowa „Silesia – 
Film” wspólnie z Urzędem Miasta Katowice 
przygotowała cykl wydarzeń przypominają-
cych sylwetkę i dorobek twórczy tego wybit-
nego ar tysty.

9 stycznia, godz. 17.30 
Pokaz filmu „Jowita” (reż. Janusz Morgen-
stern, Polska 1967, 91’)
Przeglądowi towarzyszyć będą spotkania ze 
współpracownikami aktora oraz promocja 
książki Doroty Karaś „Cybulski. Podwójne 
salto”.

10 stycznia, godz. 18.00    
Pokaz filmu w ramach cyklu Filmoteka Ko-
nesera
„Kochać” (reż. Jörn Dinner, Szwecja 1964, 
90’)

19 stycznia, godz. 18.00
Pokaz filmu w ramach cyklu „Czwartek 
z kryminałem”
„Morderca zostawia ślad” (reż. Aleksander 
Ścibor-Rylski, Polska 1967, 85’)

24 stycznia, godz. 18.00
 „Jutro Meksyk” (reż. Aleksander Ścibor-Ryl-
ski, Polska 1966, 89’)

31 stycznia, godz. 18.00
„Pociąg” (reż. Jerzy Kawalerowicz, Polska 
1959, 93’)

Bilety: 10 zł normalny, 8 zł ulgowy

Ferie w kinie
od 17 do 27 stycznia 

W tym roku podczas ferii war to odwiedzić 
kino Kosmos. Powód – cykl filmów dla mło-
dego widza „Spotkanie z przygodą”. Seanse 
odbywać się będą w feriowe wtorki o godz. 
10.00 i 12.00 i piątki o godz. 12.00. Przed 
każdym z seansów zaplanowano konkursy 
z nagrodami. Wszystkie filmy są dubbingo-
wane.

Program: 
17 stycznia, godz. 10.00

Pim i Pom (reż. Gidia Smid, Holandia 2014, 
70’)

17 stycznia, godz. 12.00
Wiplala (reż. Tim Oliehoek, Holandia 2014, 
93’)

20 stycznia, godz. 12.00
Łapa (reż. Rober t Adrian Pejo, Węgry 2015, 
92’)

24 stycznia, godz. 10.00
Przygody Finna (reż. Frans Weisz, Holandia 
2013, 90’)

24 stycznia, godz. 12.00
Szczęście sprzyja odważnym (reż. Norber t 
Fechner, Niemcy 2016, 96’)

27 stycznia, godz. 12.00
Boy 7 (reż. Lorens Blok, Holandia 2015, 
90’)
Bilety: 12 zł – pojedynczy, 10 zł – dla grup 

zorganizowanych

Retransmisje z Comédie- 
-Française: Romeo i Julia
27 stycznia, godz. 19.00

Od nowego roku w programie kina Kosmos 
kolejna gratka dla miłośników sztuki teatral-
nej – cykl spektakli wprost z legendarnej 
francuskiej sceny Comédie-Française zwanej 

też Domem Moliera, bo jej istnienie i tradycje 
sięgają czasów wielkiego dramatopisarza. 
Honorowy patronat nad transmisjami kino-
wymi z Comédie-Française na terenie Polski 
objął Andrzej Seweryn. Na inaugurację cyklu 
widzowie zobaczyć będą mogli sztukę „Ro-
meo i Julia”. 

Bilety: 32 zł normalny, 28 zł ulgowy

Od wtorku do soboty zapraszamy do Muzeum 
Izby Pamięci Kopalni Wujek. Jeden z najważniej-
szych elementów ekspozycji to specjalnie wy-
konana makieta o wymiarach 420 cm na 230 
cm, przedstawiająca w skali 1:100 teren objęty 
działaniem milicji i wojska w grudniu 1981 roku. 
Na makiecie znajduje się ponad pół tysiąca figur 
oraz kilkaset modeli: budynki, czołgi, wozy bo-
jowe, wagony kolejowe, urządzenia kopalniane. 

Galeria sztuki 
Współczesnej 

BWA 

al. Wojciecha Korfantego 6
tel./fax 32 259 90 40, 259 93 24

e-mail: galeria@bwa.katowice.pl  
www.bwa.katowice.pl

Hanna Sitarz. Wystawa 
malarstwa
Wernisaż 27 stycznia, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 26 lutego  

Wystawa malarstwa ar tystki postrzegającej 
swoją sztukę jako osobisty komentarz ar-

tystyczny do własnej przygody nazywanej 
życiem – dlatego człowiek nie jest głównym 
bohaterem jej obrazów. Są jeszcze inni, rów-
nie ważni bohaterowie spektaklu, który two-
rzy. Pierwszy to światło. Drugim jest kolor. 
Efektem jest wciąż postępująca syntetyzacja 
formy, która dzięki konsekwencji działań 
młodej ar tystki pozornie odrealnia się, zy-
skując jednocześnie bardzo świeży, współ-
czesny wyraz.

Rysa na powiece
do 15 stycznia 

Wystawa „Rysa na powiece” ukazuje obecną 
sytuację Europy w kontekście efektu zacho-
dzących w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat 
procesów modernizacji i towarzyszących im 
porażek. Jest wizualną opowieścią o zmie-
niającej się wokół nas rzeczywistości. Za-
proszeni ar tyści za pomocą różnych mediów 
zmierzą się ze społeczną recepcją zjawisk 
przemocy związanej z terroryzmem, jako 
efektem przesilenia cywilizacyjnego, mar-
twym punktem w globalnej polityce. 
Kurator: Marek Zieliński.

Sztuka (w) edukacji. 
Warsztaty ekspresji twórczej
W Galerii BWA na dzieci i młodzież czekają 
bezpłatne warsztaty ekspresji twórczej.
Wszystkie materiały potrzebne do realizacji 
warsztatów zapewnia Galeria.

Wymagana wcześniejsza rezerwacja 
terminu. Dział Edukacji Artystycznej: 
tel.: 032 2599040 lub Aneta Zasucha 
510 853 090; e-mail: edukacja@bwa.

katowice.pl

Diorama utrzymana jest w kolorystyce zimowej, 
zgodnie z realiami historycznymi z 16 grudnia 
1981 roku. Po muzeum oprowadzają świadko-
wie historii, górnicy, którzy brali udział w strajku 
w kopalni „Wujek”. 

Dokładny program lekcji muzealnych 
można znaleźć na stronie www.scwis.org.pl 
w zakładce „Oferta edukacyjna”. Zapraszamy 
również do odwiedzenia naszej strony interne-
towej: www.prlopozycja.pl oraz www.facebo-
ok.com/SCWiS. 

Wstęp bezpłatny

Na wystawie prezentowane są czarno-bia-
łe fotografie z lat 1960–79 autorstwa dwóch 
słynnych warszawskich fotografów: Lecha 
Charewicza i Andrzeja Zborskiego. To kadry 
pokazujące rzeczywistość sprzed półwiecza – 
życie codzienne, miejsca i portrety ludzi żyją-
cych w Polsce tamtych lat. 

Galeria Pusta. To My
do 15 stycznia 

Wystawa prezentuje wybrane prace studentów 
kierunku grafika z Wyższej Szkoły Technik In-
formatycznych w Katowicach. Można na niej 
znaleźć zarówno plakaty, publikacje wydawni-
cze, jak i prace multimedialne. Prace powstały 
jako potrzeba komentarza do otaczającej rze-
czywistości oraz występujących w niej pro-
blemów społecznych. Znajdziemy realizacje 
niejednokrotnie szokujące czy wręcz wstrzą-
sające, dowcipne, ironizujące czy przewrotne 
w swojej wypowiedzi. 

MeDIAlAb

Analiza i wizualizacja danych 
przestrzennych
25 stycznia, Medialab Katowice, Katowice 
Miasto Ogrodów, pl. Sejmu Śląskiego 2 
(parter, tzw. akwarium)

MapLab jest grupą roboczą Medialabu, któ-
ra pod opieką moderatorów prowadzi analizy 
dotyczące zagospodarowania przestrzennego 
i urbanistyki Katowic. Aktualnie wizualizujemy 
dane z badania uczestników wydarzeń kultural-
nych prowadzonych przez Medialab w ramach 
projektu Shared Cities. Zespół korzysta z otwar-

tego oprogramowania z zakresu systemów in-
formacji geograficznej (GIS) oraz narzędzi do 
wizualizacji danych online, takich jak OpenStre-
etMap, MapBox i Carto. W poprzednich latach 
członkowie grupy wykonali analizy przestrzenne 
terenów zielonych w Katowicach, opracowali 
koncepcję mapy katowickich budynków oraz 
przygotowali mapy do wizualizacji danych na 
temat ulicy Kościuszki. W spotkaniach mogą 
wziąć udział osoby, które nie miały do tej pory 
styczności z analizą danych przestrzennych. Za-
lecane jest posiadanie laptopa z uprawnieniami 
administratora, na którym będzie można zain-
stalować oprogramowanie.

Udział bezpłatny, liczba miejsc 
ograniczona, rejestracja od stycznia
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tel. 32 253 82 21
e-mail: biuroateneum@o2.pl
www.ateneum.art.pl

|    teatr |  

|    Kino |  

ul. 3 Maja 7
tel. 32 258 74 32

e-mail: kino@swiatowid.katowice.pl
www.swiatowid.katowice.pl

Swing   
6 stycznia, godz. 16.00–19.00

Spektakl tylko dla widzów dorosłych.

T. Jachimek: Wiwisexia
7 stycznia, godz. 18.00, 

Wernisaż wystawy „Iskierkowe 
dzieci”. 
ok. godz. 19.45, Galeria Teatru Korez

T. Jachimek: Wiwisexia  
8 stycznia, godz. 16.00 i 19.00 

Cholonek wg Janoscha
9 stycznia, godz. 19.00  

P. Sauvil: Miłość i polityka
12 stycznia, godz. 19.30 

T. Jachimek: Wiwisexia
13 stycznia, godz. 19.00  

B. Schaeffer: Scenariusz 
dla 3 aktorów
14 stycznia, godz. 19.00 

Gość: Randka, czyli seks na 
dopingu
15 stycznia, godz. 17.30 

Gość: Katechizm Białego 
Człowieka
15 stycznia, godz. 19.00 

Teatr RAWA zaprasza na wieczór z monodra-
mem

Gość: Babcia na pielgrzymce
20 stycznia, godz. 19.30

Teatr BEZSCENNI Grzegorza Norasa

T. Jachimek: Kolega Mela 
Gibsona 
21 stycznia, godz. 18.00  

A. Lysko: Mianujom mie Hanka
22 stycznia, godz. 16.00, 19.00 

Cholonek wg Janoscha
23 stycznia, godz. 19.00  

A. Lysko: Mianujom mie Hanka
25 i 26 stycznia, godz. 19.00  

X KATOWICKI KARNAWAŁ 
KOMeDII
SPEKTAKLE NA SCENIE KOREZU:

Edukacja Rity
28 stycznia, godz. 18.00

Wrocławski Teatr Komedia, Wrocław

Tato
30 stycznia, godz. 18.00

Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-
Żeleńskiego, Kraków. 

SCeNA ATeNeUM 

ul. św. Jana 10 Katowice 

Najmniejszy bal świata
5 stycznia, godz. 9.30   
7, 28 stycznia, godz. 16.00   
26 stycznia, godz. 10.00

27 stycznia, godz. 10.00 i 17.00

Miłość do trzech pomarańczy
8 stycznia, godz. 16.00

10, 11 stycznia, godz. 9.30   

Tylko jeden dzień
12, 13, 31 stycznia, godz. 9.30   

14, 29 stycznia, godz. 16.00   

Krawiec Niteczka
15 stycznia, godz. 16.00  
17, 18 stycznia, godz. 10.00 

O Królewnie Wełence
19 stycznia, godz. 10.00   
20 stycznia, godz. 10.00 i 17.00   
21 stycznia, godz. 11.30   

Amelka, Bóbr i Król na dachu
22 stycznia, godz. 16.00   

24 i 25 stycznia, godz. 10.00   

GAleRIA ATeNeUM 
ul. 3 Maja 25, Katowice

Narysuj mi baranka wg 
Małego Księcia
3 stycznia, godz. 9.30   
4 stycznia, godz. 9.30, 11.30  
19, 20 stycznia, godz. 10.00, 12.00
21 stycznia, godz. 11.30 

Afrykańska przygoda
7, 15 stycznia, godz. 11.30   

Animacje
26, 27 stycznia, godz. 10.00 i 12.00  
28 stycznia, godz. 11.30 

Dyrekcja teatru zastrzega sobie prawo zmian 
w reper tuarze.

Wiwisexia
31 stycznia, godz. 18.00

Teatr Korez, Katowice. 

Chamlet
2 lutego, godz. 18.00

Och-Teatr, Warszawa. 

Pod niemieckimi łóżkami
3 lutego, godz. 18.00 i 20.30

Eskander, Opole. 

Hiszpańska Mucha
5 lutego, godz. 18.00 i 21.00 

AB Production, Warszawa.

PReMIeRy:

od 6 stycznia

Dobrze się kłamie w miłym towarzy-
stwie (reż. Paolo Genovese, Włochy 2016,  
97’) „Quizowa” (prawda – fałsz?) 

Premiera filmu: 6 stycznia, godz. 20.30

Honorowy obywatel (reż. Gastón Duprat, Ma-
riano Cohn, Argentyna/Hiszpania 2016, 120’) 

Józef i Maryja (reż. Roger Christian, Kanada, 
2016, 82’)

od 13 stycznia 
Dzika (reż. Nicolette Krebitz, Niemcy 2016, 

97’)
Kacper i Emma na safari (reż. Arne Lindtner 

Naes, Norwegia 2015, 75’)
Nieprawi (reż. Adrian Sitaru, Francja/Polska/

Rumunia 2016, 89’)

od 20 stycznia 
Fritz Bauer kontra państwo (reż. Lars Krau-

me, Niemcy 2015, 105’)
Las, 4 rano (reż. Jan Jakub Kolski, Polska 

2016)
La, La Land (reż. Damien Chazelle, USA  

2016, 126’)

od 27 stycznia
Amerykańska sielanka (reż. Ewan McGregor, 

USA 2016, 108’)
Toni Erdmann (reż. Maren Ade, Austria/

Niemcy 2016, 108’) 
Uczeń (reż. Kirill Serebrennikov, Rosja 2016, 

118’)

i fantastyczne obrazy stały się tak popu-
larne? Jak twórczość tego niderlandzkiego 
malarza łączy sztukę średniowieczną i świat 
renesansowy? Skąd wreszcie czerpał inspi-
rację, skąd mogły się wziąć jego niekonwen-
cjonalne i ponadczasowe, pełne skompliko-
wanej symboliki, wizje?

Bilety: 25 zł 

Filmowy Klub Seniora: 
Hiszpański temperament 
8 stycznia, godz. 15.00

Zwariowana komedia o tym, jak się bawią, 
kochają, kłócą i spiskują Hiszpanie z róż-
nych stron Półwyspu Iberyjskiego. „Jeszcze 
dalej niż północ” po hiszpańsku!

Bilety: 8 zł (seniorzy), 14 zł (studenci 
i uczniowie), 16 zł (pozostali)

Wielka sztuka na ekranie: 
Goya. Widzenie ciała i krwi 
15 i 29 stycznia, godz. 18.00 

Wystawa z The National Gallery w Londynie. 
Francisco Goya jest bez wątpienia najbardziej 
znanym ar tystą hiszpańskim, uważanym 
za jednego z ojców sztuki nowoczesnej. 

Bilety: 25 zł 

Śpiąca królewna – transmisja 
spektaklu baletowego z Teatru 
Bolszoj w Moskwie 
22 stycznia, godz. 16.00 

Baletowa wersja baśni Charles’a Perraulta 
o księżniczce Aurorze, która zasnęła na sto 
lat, ukłuwszy się podczas swoich szesna-
stych urodzin w palec zaczarowaną przez 
złą wróżkę igłą – to klasyk nad klasykami. 
Śpiąca królewna to również przedstawienie 
o niezwykłej urodzie plastycznej, przeno-
szące nas w czasy carskiej Rosji i bogatych 
wystawień w carskich teatrach. 

Bilety: 40 zł (ulgowe), 50 zł (normalne)

Od 13 stycznia zapraszamy na premierowe 
pokazy ostatniego filmu Andrzeja Wajdy 
„Powidoki”.
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ul. 3 Maja 31a
tel. 32 258 90 49

e-mail: ipium@silesia.art.pl
www.silesia.art.pl

|    MuzyKa |  

ul. Sokolska 2
tel. 32 351 17 13 (kasa)

e-mail: kasa@filharmonia-slaska.eu
www.filharmonia-slaska.eu

CAMERATA silEsiA: Śpiewacy

Koncert kolędowy w NOSPR
7 stycznia, godz. 19.30, 
sala koncertowa NOSPR 

Program:
Kolędy w opracowaniu Krzysztofa Baculew-
skiego i Józefa Świdra 
Wykonawcy:
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata 
Silesia
Zespół Muzyki Dawnej „Extempore”
Anna Szostak – dyrygent

Bilety do nabycia w kasie NOSPR

Koncerty kolędowe w Willi 
Goldsteinów
11 i 12 stycznia, godz. 18.00, 
sala koncertowa Willi Goldsteinów, 
plac Wolności 12a

Program:
Kolędy w opracowaniu Krzysztofa Baculew-
skiego i Józefa Świdra 
Wykonawcy:
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata 
Silesia
Anna Szostak – dyrygent

Rezerwacja darmowych wejściówek od 
2 stycznia: 32 206 97 97 lub mailowo: 

biuro@camerata.silesia.pl 

Koncert kolędowy
22 stycznia, godzina 17.00, kościół 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
iśw Herberta, ul. Barlickiego 2, osiedle 
Witosa

Program:
Kolędy w opracowaniu Krzysztofa Baculew-
skiego i Józefa Świdra 
Wykonawcy:
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata 
Silesia
Anna Szostak – dyrygent

Wstęp wolny

Koncert noworoczny w 100. 
rocznicę Edwarda Czernego
7 stycznia, godz. 18.00, sala koncertowa 
im. Karola Stryji 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Anna Serafińska – wokal
Jan Karpiel Bułecka – złóbcoki
Dawid Czernik – skrzypce
Wojciech Groborz – pianista 
Paweł Sztompke – prowadzenie

Koncert zespołu Flautato
11 stycznia, godz. 18.00, sala kameralna

Zespół Flautato w składzie:
Andrzej Staciwa – flet
Ryszard Słapik – skrzypce
Joanna Botor – altówka
Jerzy Szkopek – wiolonczela
W programie: kompozycje m.in. J. Straussa, 
G. Bizeta oraz utwory z repertuaru takich grup  
jak The Beatles czy The Carpenters.

Makowicz gra Błękitną
13 stycznia, godz. 19.00, sala koncertowa 
im. Karola Stryji 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Adam Makowicz – fortepian
Program:
Leonard Bernstein – Suita z musicalu West 
Side Story
Adam Makowicz – Composition No. 20, Early 
June In Central Park, Fryderyk Chopin Prelu-

dium op. 28 nr 4,  A Song From My Past, Pre-
ludium op. 28 nr 7 (opr. Adam Makowicz),
Adam Makowicz – Living High In Manhattan
George Gershwin – Amerykanin w Paryżu, Błę-
kitna rapsodia.

Filharmoniczne wieczory 
organowe – Koncert kolęd 
polskich
15 stycznia, godz. 17.00, sala koncertowa 
im. Karola Stryji

Chór Filharmonii Śląskiej
Jarosław Wolanin – dyrygent
Elżbieta Karolak – organy 
W programie: najpiękniejsze polskie kolędy 
w opracowaniu H. Botora. 

Koncert na zakończenie 
warsztatów dyrygenckich 
18 stycznia, godz. 19.00 

Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, 
Katowice
Śląska Orkiestra Kameralna 
Program:
Wolfgang Amadeusz Mozart – Divertimento 
D-dur KV 136
Mieczysław Karłowicz – Serenada na orkiestrę 
smyczkową op. 2
Edward Grieg – Suita w dawnym stylu, Z cza-
sów Holberga op. 40

Sinfonicado
21 stycznia, godz. 18.00, sala koncertowa 
im. Karola Stryji

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Wiesław Pieregorólka – dyrygent, aranżacje
Magda Navarrete – wokal, taniec 
Zespół w składzie:
Kamil Kucharczyk – piano
Maciej Szczyciński – bass, kontrabas
Miki Wielecki – instrumenty perkusyjne 
Manu Alban Juarez – perkusja 
Andrzej Lewocki – gitara flamenco 
Marcin Gańko  – saksofon 
W programie: najpiękniejsze latynoskie me-
lodie w eleganckiej oprawie orkiestry symfo-
nicznej (oprac. Wiesław Pieregorólka).

Zobaczyć muzykę 
27 stycznia, godz. 19.00, sala koncertowa 
im. Karola Stryji

Koncert pamięci Karola Stryji w ramach euro-
pejskiego projektu ONE® is more
Chór i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej 
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Miłosz Kula – dyrygent
Ewa Biegas – sopran
Jakub Kuszlik – laureat II nagrody X Między-
narodowego Konkursu Pianistycznego im. I.J. 
Paderewskiego w Bydgoszczy
Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
Program:
Ludwig van Beethoven – III Koncert fortepiano-
wy c-moll op. 37 
Darius Milhaud – La Création du monde op. 
81 z animacjami przygotowanymi przez Uni-
versity for the Creative Arts, Canterbury w 
Wielkiej Brytanii, w ramach projektu ONE®
Francis Poulenc – Gloria

Koncert Grupy MoCarta  
29 stycznia, godz. 17.00 i 19.30, sala 
koncertowa im. Karola Stryji

Mamo, Tato chodźmy 
na koncert!
8 stycznia, godz. 16.00, Miejski Dom 
Kultury „Koszutka” filia Dąb, ul. Krzyżowa 1

Baśniowość wyśpiewana
Elżbieta Grodzka – sopran
Benon Maliszewski – baryton
Bogusława Ciepierska – fortepian
Małgorzata Jeruzal – prowadzenie koncertu

Kamil Bień – tenor
Ewa Danilewska – fortepian
Alicja Kotyl – prowadzenie koncertu
W programie: arie i ensemble z oper i operetek
Bezpłatne wejściówki dostępne w biurze 

IPiUM Silesia (ul. 3 Maja 31a) lub 
telefonicznie: 32 258 90 49, 32 259 84 83

Na koncerty wstęp wolny, z wyjątkiem 
sali kameralnej NOSPR (bilety – 1 zł). 
Pełny kalendarz koncertów dostępny 

w biurze Silesii i na www.silesia.art.pl

W programie: pieśni i ballady Stanisława Mo-
niuszki
Bezpłatne wejściówki dostępne w biurze 

IPiUM Silesia (ul. 3 Maja 31a) lub 
telefonicznie: 32 258 90 49, 32 259 84 

83. Zapraszamy dzieci od lat 6 wraz 
z opiekunami

Środa Młodych – Silesia 
przedstawia
11 stycznia, godz. 19.30, sala kameralna 
NOSPR, pl. W. Kilara 1

Anna Malesza – sopran, skrzypce
Roksana Wardenga – mezzosopran
Mirella Malorny – fortepian
Aleksandra Konieczna – prowadzenie koncertu
W programie: P. Sarasate – Fantazja na tematy 
z opery „Carmen”
Arie i duety z oper (G. Bizet – „Carmen”, G. 
Puccini – „Cyganeria”, C. Saint-Saëns „Sam-
son i Dalila”, J. Offenbach „Opowieści Hoff-
manna”, L. Delibes „Lakme”)

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

Jej wysokość viola da gamba
22 stycznia, godz. 12.00, Muzeum 
Archidiecezjalne, ul. Wita Stwosza 16

Trio Viol Da Gamba GAMBASADA
Justyna Młynarczyk
Piotr Młynarczyk
Mateusz Kowalski
Alicja Przytuła – prowadzenie koncertu
W programie: kompozycje na violę da gamba 
(J.M. Nicolai, O. Gibbons, T. Hume, J. de Sa-
int-Colombe – Concert „Les Batteries”, J.B.A. 
Forqueray, J.Ph. Rameau)

Muzyka – moja miłość
29 stycznia, godz. 17.00, Miejski Dom Kultury 
„Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47

Marta Brzezińska – sopran
Robert Marat – fortepian
Lilianna Moll – prowadzenie koncertu
W programie:
Robert Schumann – Karnawał op.9
Arie z oper K. Szymanowskiego, Ch. Gounoda, 
G. Pucciniego

Karnawałowe rendez-vous
31 stycznia, godz. 17.00, Biblioteka Śląska, 
sala „Parnassos”, pl. Rady Europy 1

Kamila Nowak – sopran
Katarzyna Ćwiek – mezzosopran

pl. Wolności 12a
tel. 32 206 97 97

e-mail: biuro@camerata.silesia.pl
www.camerata.silesia.pl
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ul. Kossutha 11 
tel. 32 254 60 98

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

Biblioteka 
Śląska

pl. Rady europy 1
tel. 32 20 83 740

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

Miejska Biblioteka Publiczna serdecznie za-
prasza dzieci i dorosłych do udziału w spo-
tkaniach i imprezach organizowanych w fi-
liach bibliotecznych. Udział we wszystkich 
spotkaniach w bibliotece jest bezpłatny.

W labiryncie straszliwości
16–29 stycznia (poniedziałek–piątek, godz. 
11.30–14.30)

„Ferie z Książką” pełne grozy i mrocznych 
historii. Zapewniamy jednak, że nie trzeba 
się bać. Wybierzemy się w podróż do krainy 
wyobraźni wraz z paczką ze Skrzynki Potwo-
rów, Demoniczną Dentystką, odbędziemy 
seans książkowy z Marcinem Szczygielskim, 
a z kłopotów wyplączą nas Gabrysia Bzik 
i Nilson Makówka. Z ciemnych zakamarków 
wyprowadzi Biuro Detektywistyczne Lassego 
i Mai, by uciec przed Podpalaczami książek. 
Przygotujemy specjalnie dla Was spotkania 
z pisarzami, warsztaty ar tystyczne, gry lite-
rackie i potwornie dużo książek. 

Do bibliotecznego labiryntu straszliwości 
zapraszają poszczególne filie. Więcej infor-
macji na stronie www.mbp.katowice.pl.

DlA DZIeCI

Spotkanie z Katarzyną Majgier 
17 stycznia, godz. 12.00, Filia nr 16, 
ul. Wajdy 21 (Bogucice)

Spotkanie z autorką książek dla dzieci i mło-
dzieży „Duch z Niewiadomic” czy „Niedo-
kończony Eliksir Nieśmier telności”.

Kreatywna Biblioteka
12, 26 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 17, 
ul. Krzyżowa 1 (Dąb)

Warsztaty literacko-ar tystyczne dla dzieci 
i rodziców.

DlA DOROSŁyCh

Skuteczne leczenie dietą
10 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 14, 
ul. Piastów 20 (os. Tysiąclecia) 

Spotkanie z Bożeną Kropką – dyplomowaną 
dietetyk, promotorką zdrowego żywienia, au-
torką książki „Co mi dolega? Poradnik sku-
tecznego leczenia dietą”.

Way to Bangladesh
11 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 16, 
ul. Wajdy 21 (Bogucice) 

Projekcja filmu i spotkanie z twórcami – 
Agnieszką Błaszczyk i Pawłem Brzencz-
kiem. 

Podróż po Nepalu 
12 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 20, 
ul. Strzelców Bytomskich 21 (Dąbrówka 
Mała)

Jarek Durbas, podróżnik i himalaista, właści-
ciel biura podróży Trekking Team.

Minimalizm po polsku
12 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 27, 
ul. Szarych Szeregów 62 (Kostuchna)

Spotkanie z Anną Mularczyk-Meyer – autor-
ką książek „Minimalizm po polsku, czyli jak 
uczynić życie prostszym” i „Minimalizm dla 
zaawansowanych, czyli jak uczynić życie 
jeszcze prostszym”.

W świątecznym czasie kolęd
12 stycznia, godz. 16.00, Filia nr 36, 
ul. gen. Hallera 28 (Szopienice)

Kolędowanie z Ewą Pytel-Polak, solistką 
Opery Śląskiej.

Łemkowie na Śląsku 
i w Polsce. Historia 
i współczesność
17 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 11, 
ul. Grażyńskiego 47 (Koszutka)

Spotkanie z dr. hab. Markiem Dziewierskim 
i dr Bożeną Pactwą z Instytutu Socjologii 
Uniwersytetu Śląskiego.

Hej, kolęda!
25 stycznia, godz. 16.30 Filia nr 33, 
ul. Ks. Markiefki 44a (Bogucice)

Spotkanie muzyczno-literackie z udziałem 
Ewy Pytel-Polak – solistki Opery Śląskiej 
oraz Małgorzaty Krzyż-Pastuszko – poetki.

WySTAWy

Spotkania w obecności 
Światła
12 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 14, 
ul. Piastów 20 (os. Tysiąclecia)

Wernisaż wystawy malarstwa i ilustracji 
Agnieszki Jasińskiej. 

Rysunkowa podróż po Ameryce 
Południowej 
od 5 stycznia do 3 lutego, Filia nr 16, 
ul. Wajdy 21 (Bogucice)

Wystawa ilustracji Barbary Grzegorzew-
skiej, przedstawiających rodzinną wyprawę 
do Ameryki Południowej. 

Czarnobyl na własne oczy
do 31 stycznia, Filia nr 30, ul. Rybnicka 11 
(Śródmieście)

Wystawa fotografii Aleksandry Kaczmarek 
i Kamila Kaczmarka. 

Jestem stąd. Polska wielu 
narodów
od 10 stycznia do 10 lutego, Filia nr 11, 
ul. Grażyńskiego 47 (Koszutka) 

Wystawa przygotowana przez Stowarzysze-
nie Centrum Polsko-Niemieckie w Krako-
wie oraz Dom Anny Frank w Amsterdamie 
poświęcona historii, kulturze oraz czasom 

Śląska Fotografia Prasowa 
2015 

Konkurs jest organizowany od czternastu 
lat przez Bibliotekę Śląską. Najlepsze foto-
grafie wybiera jury – wyróżnione prace są 
eksponowane na wystawie w holu głównym 
biblioteki. 

X Międzynarodowy Przegląd 
Ekslibrisu 
Biblioteka Śląska ogłasza X Międzynarodowy 
Przegląd Ekslibrisu Drzeworytniczego i Li-
norytniczego im. Pawła Stellera, Katowice 
2016. Szczegóły www.bs.katowice.pl.

„Śląski Shakespeare”
Ogólnopolski Konkurs Literacki „Śląski Shake-
speare” skierowany jest do osób w wieku od 
18 do 40 lat, które piszą wiersze, poema-
ty, scenariusze teatralne. Szczegóły www.
bs.katowice.pl.

Śląski Witraż
Cykl spotkań, w którym biorą udział autorzy 
najnowszych publikacji dotyczących cieka-
wych i ważkich tematów związanych ze Ślą-
skiem.

9 stycznia, godz. 17.00 – spotkanie z Jac-
kiem Rykałą, autorem książki „Rzeczy nieważ-
ne, wydarzenia błahe” 

19 stycznia, godz. 17.00 – spotkanie 
z profesorem Zygfrydem Nowakiem, auto-
rem książki „Dzieje Bogucic w kronice szkoły 
1865–1975”.

„Chorzowska arka Jerzego 
Józwiaka, człowieka z fotografii, 
która obiegła świat” Prezentacja 
publikacji Mirosława 
Słomczyńskiego
11 stycznia, godz. 17.00, sala Benedyktynka

Spotkania podróżnicze 
16 stycznia, godz. 17.00, sala Parnassos

Prelekcję „Ślonzoki na krańcu Europy, czyli 
wyprawa do najbardziej niegościnnej części 

Islandii” wygłoszą Katarzyna Majzel-Poś-
piech i Michał Pośpiech. 

Kawiarenka Kulturalno- 
-Literacka 
18 stycznia, godz. 17.00, sala Benedyktynka

Spotkanie pt. „Spektakularność w wierszach 
Agnieszki Kijas i Grażyny Janoty” 

Czy to prawda, że...? 
21 stycznia, godz. 11.00, sala Parnassos

Dziennikarze Polskiego Radia Katowice uka-
zują zapomniane fakty z dziejów naszego 
regionu.

Wszechnica PAU 
24 stycznia, godz. 17.00, sala Parnassos

Gośćmi spotkania „Refleksje na temat 
związku pomiędzy Południowo-Wschodnimi 
Kresami a resztą ziem polskich” będą dr 
hab. Zygmunt Woźniczka i mgr Ewa Petry-
kiewicz.

Klub Dobrej Książki 
26 stycznia, godz. 17.00, sala Benedyktynka

Prezentacja kolejnej nominacji do Nagrody 
Śląski Wawrzyn Literacki. 

Konwersatorium Biblioteki 
Śląskiej – cykl zajęć 
dla seniorów
Dział Integracyjno-Biblioterapeutyczny 
Biblioteki Śląskiej, ul. Ligonia 7

Zapisy pod numerem telefonu 32 251 42 
21 wew. 233, 234

Warsztaty artystyczne 
– ozdabianie techniką 
decoupage’u 
5 stycznia, godz. 12.00

„Wielkie miasta świata” – cykl 
warsztatów komputerowych
12 stycznia, godz. 12.00

Kolejną prezentowaną metropolią będzie 
Wellington. 

Warsztaty tworzenia ozdób 
ceramicznych 
17 stycznia, godz. 12.00

„Nieznane oblicza”
19 stycznia, godz. 12.00 

Bohaterem styczniowego spotkania będzie 
Stanisław Supłatowicz – żołnierz AK, pisarz.

Warsztaty artystyczne – 
„Ozdabianie przedmiotów 
techniką akrylową” 
24 stycznia, godz. 12.00

Historia ozdób choinkowych 
26 stycznia, godz. 12.00

Wojenne ścieżki
31 stycznia, godz. 12.00

Spotkanie poświęcone będzie wojennym 
dziejom sławnych postaci przedwojennego 
kina.

współczesnym mniejszości narodowych 
i etnicznych w Polsce. 

INNe

Złap bakcyla na czytanie!
7 stycznia, godz. 9.00–14.00. Filia nr 14, 
ul. Piastów 20 (os. Tysiąclecia)

Kiermasz książek antykwarycznych w atrak-
cyjnych cenach.
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MDK 
„szopienice- 
-Giszowiec”

ul. gen. hallera 28
tel. 32 256 84 53

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

ul. Mikołowska 26
tel. 32 251 85 93

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

Ul. GeN. J. hAlleRA 28
tel.32 256 84 53

Bal Manekinów
15 stycznia, godz. 17.00

Spektakl w reż. Jerzego Stuhra, na podsta-
wie tekstu Brunona Jasieńskiego w wykona-
niu studentów  Państwowej Wyższej Szkoły 

WySTAWy

Bujanie w obłokach – wystawa 
malarstwa Jolanty Knapek
od 11 stycznia, Galeria Akwarela

CamufIage – wystawa 
fotografii Jacka Kutyby
od 13 stycznia, sala Marmurowa, wernisaż 
godz. 18.00 

KONKURSy, WyKŁADy, 
SPeKTAKle

Różnorodność biologiczna jej 
znaczenie i zagrożenia
10 stycznia, godz. 12.00, sala audio  

Wykład prof. dr. hab. Piotra Skubały, pra-
cownika naukowego UŚ. 

XXXIX Wojewódzki Drużynowy 
Turniej z Fizyki, II etap
12 stycznia, godz. 9.30–15.00, sala audio

Spektakl „Bezdech”
Spektakl w reż. Sylwii Hefczyńskiej-Lewan-
dowskiej w wykonaniu studentów PWST 
Bytom.
  

12 stycznia, godz. 12.00, sala teatralno--
kinowa

Bezpłatny spektakl dla grup szkolnych 
Zapisy: teatr@pm.katowice.pl lub tel. 530 

138 123 

13 stycznia, godz.18.00, sala teatralno-ki-
nowa

Bilety do nabycia przed spektaklem w 
cenie 8 zł

Festiwal i Konkurs Widowisk 
Kolędniczych  im. Jana Dormana 
„Herody”
31 stycznia, godz. 9.00–15.00, 
sala teatralno-kinowa

Przesłuchania

AKCJA ZIMA 

„Zimowe szaleństwa filmowe” 
– projekcje filmowe dla dzieci 
18, 19, 25, 26 stycznia, godz. 10.00–12.00, 
sala teatralno-kinowa

Obowiązuje rezerwacja: tel. 32 251 64 31 
wew.1131, 1132

Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
na pływalni
od 16 do 27 stycznia, godz. 9.00–15.00 

Zajęcia nieodpłatne dla grup 
zorganizowanych po zgłoszeniu. 

Informacja: 511 523 219, 32 251 64 31 
wew. 2101, w godz. 14.00–16.00 

„Wieczór z duchami” 
27 stycznia, godz. 17.00–20.00, biblioteka

Informacja: tel. 32 251 64 31 wewn.1212, 
1209

Czytelnia książek i czasopism 
od 16 do 27 stycznia, godz. 8.00–13.00

Obserwacja hodowli zwierzęcych
od 23 do 27 stycznia, godz. 10.00–13.00, sala 244 

Indywidualne zwiedzanie Pracowni Biologii 

Warsztaty piosenki dla dzieci 
i rodziców  
16 stycznia, godz. 10.00–12.00, sala 314

Informacja: tel. 32 251 64 31 wew. 1412

Warsztaty realizacji dźwięku  
24 stycznia, godz. 10.00–12.00, sala 315 

Grupy zorganizowane po zgłoszeniu, 
tel. 32 2516 431 wew. 1412

Warsztaty piosenki gospel 
17 stycznia, godz. 10.00–12.00, sala 315. 

Zgłoszenie, tel. 32 251 64 31 wew. 1412

„Zima w Pałacu” – koncert 
zespołów rockowych  
17 stycznia, godz. 18.00–20.00, 
sala teatralno-kinowa

Gliniane cuda 
16, 17, 23, 24 stycznia, godz. 11.00–13.00, 
sala 19

Informacja: tel. 32 2516 431 wew. 1121, 
1118

Kafel ceramiczny  
16, 23 stycznia, godz. 11.00–13.00, sala 19

Informacja: tel. 32 2516 431 wew. 1121, 1118

Szklana mozaika 
16, 17 stycznia, godz. 11.00–13.00, sala 20-
21

Informacja: tel. 32 2516 431 wew. 1121,

Zimowe marzenia 
16, 23 stycznia, godz. 11.00–13.00, sala 19

Informacja: tel. 32 2516 431 wew. 1121, 1118

Walentynkowe ozdoby, 
bibułkarstwo 
16, 17, 18 stycznia, godz. 11.00–13.00, 
sala 319

Informacja: tel. 32 2516 431 wew. 1121

Klub małego grafika (eko-
dizajn) 
20 stycznia, godz. 11.00–13.30, sala 242

Informacja: tel. 32 2516 431 wew.1411

Zimowe impresje 
od 16 do 20 stycznia, godz. 11.00–14.00, 
sala 330

Informacja: tel. 32 2516 431 wew.1411

Graficzne zabawy 
16, 17 stycznia, godz. 10.00–13.00, 
sala 317

Informacja: tel. 32 2516 431 wew.1411

Barwy zimy 
(do 12 lat) 23, 25 stycznia, 
godz. 10.00– 13.00, sala 331

Informacja: tel. 32 2516 431 wew.1411

Zimowe cliparty 
17, 18 stycznia, godz. 10.00–13.00, 
sala 333

Informacja: tel. 32 2516 431 wew.1411

Magia zamknięta w papierze 
od 16 do 19 stycznia, godz. 10.00–13.00, 
sala 16

Informacja: tel. 32 2516 431 wew. 1411

Fizyka a roboty. Warsztaty 
dla szkół podstawowych 
16, 17 stycznia, godz. 9.00–13.00, sala 235, 
224

Informacja: tel. 32 2516 431 wew. 1338

Badacz Przyrody. Pokazy, 
warsztaty z fizyki i chemii 
16, 18 stycznia, godz. 10.00–11.00, 11.30–
12.30, sala 240

Informacja: tel. 32 2516 431 wew. 1338

Warsztaty fizyczne 
w Instytucie Fizyki UŚ
17 stycznia, godz. 10.00–13.00

Informacja: tel. 32 2516 431 wew. 1338

Szczegóły na stronie: www.pm.katowice.pl
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DOM OŚWIATOWy 
bIblIOTeKI ŚlĄSKIeJ 
ul. Francuska 12
Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem 
e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl lub 
telefonicznie: 32 255 43 21

Zwiedzanie Gabinetu Alfreda 
Szklarskiego 
od 3 do 31 stycznia 

Koncert dla dzieci 
4 stycznia, godz. 12.30 

Przedsięwzięcie popularyzujące muzykę kla-
syczną.

Alchemia słów 
3 stycznia, godz. 16.00

Warsztaty literackie z Agnieszką Dąbrowską.

Graficzne znaki
5 stycznia, godz. 10.30 

Warsztaty dla młodzieży z Krzysztofem Ru-
minem, oscylujące wokół grafiki. 

Klub Miłośników Podróżowania
12 stycznia, godz. 10.00  

Warsztaty literacko-antropologiczne dla mło-
dzieży z Mateuszem Świstakiem.

Czytanie Sztuki 
13 stycznia, godz. 10.00 

Warsztaty ar tystyczne z Ireną Imańską, po-
święcone literaturze pięknej w połączeniu 
z innymi dziedzinami sztuki. 

Siła różnorodności – ferie 
zimowe dla dzieci
od 16 do 20 stycznia, godz. 10.00–11.30

Zajęcia literackie i ar tystyczne dla dzieci 
w ramach akcji „Zima w mieście”.
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Młodzieżowy 
Dom Kultury

ul. Gliwicka 214, ul. Tysiąclecia 5
tel. 32 254 11 27 

e-mail: mdkkatowice@poczta.onet.pl
mdk.tysiaclecie@poczta.fm
www.mdkkatowice.pl,
www.mdktysiaclecie.pl

Ul. GlIWICKA 214

Akcja „Zima w mieście”
Jak co roku, zapraszamy dzieci oraz młodzież 
do aktywnego spędzenia ferii zimowych. 
Turnusy potrwają od poniedziałku do piątku; 
od 16 do 20 i od 23 do 27 stycznia od 9.00 
do 14.00. W programie m.in.: warsztaty pla-
styczne, muzyczne, zajęcia spor towo- rekre-
acyjne, atrakcje edukacyjno-kulturalne.

 Liczba miejsc ograniczona.

„Koncert kolęd” 
Na wspólne kolędowanie zapraszają soliści 
Studia Piosenki, zespół wokalny „NA BIS” 
oraz wychowankowie zespołu instrumental-
no- gitarowego.

Szczegóły na www.mdkkatowice.pl

Ul. TySIĄCleCIA 5

Życzenia z kolędą 
5 stycznia, godz. 17.00

Koncer t w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca 
„Tysiąclatki”.

Kolędy całego świata
11 stycznia, godz. 18.30

Koncer t w wykonaniu Zespołu Kameralnego 
MDK – wspólne kolędowanie z mieszkańca-
mi Osiedla Tysiąclecia. 

Projekty użytkowe młodych – 
wystawa
od 11 stycznia

Muzyczne prezenty pod 
choinkę

11 stycznia, godz. 8.15; 9.15; 10.15; 11.15
Cztery koncer ty dla dzieci przedszkolnych i 
szkół podstawowych.

12 stycznia, godz. 9.00; 10.00
Dwa koncer ty dla młodzieży licealnej i gim-
nazjalnej oraz mieszkańców Oś. Tysiąclecia 
przy współpracy z IPiUM „Silesia” 

Noworoczny koncert gitarowy 
wychowanków MDK
12 stycznia, godz. 17.30

Koncert laureatów – 
,,Pastorałki”
13 stycznia

Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie Wy-
dział Teatru Tańca w Bytomiu.

Wstęp: 5 zł, bilety do nabycia 
w sekretariacie MDK

Akcja „Zima w mieście”
od 16 do 27 stycznia, godz. 10.00–14.00 

Zapisy w sekretariacie MDK lub: 32/256 
84 53

„Zima na wesoło!” – Spotkanie organizacyj-
ne i zabawy integracyjne
16 stycznia

Zimowe spacery po lesie, dokarmianie zwie-
rząt – wyjście do Nadleśnictwa Katowice
17 stycznia

Warsztaty artystyczne w Galerii Sztuki 
Współczesnej BWA
18 stycznia

„Z dziejów pieniądza” – Wyjście do Muzeum 
w Chorzowie
19 stycznia

„Pada śnieg” – warsztaty plastyczne
20 stycznia

Wyjście na spektakl do Teatru Lalki i Aktora 
„Ateneum”
23 stycznia

Wyjście do Muzeum Śląskiego
24 stycznia

Wyjście do Filii nr 1 – wspólne gry i zabawy
25 stycznia

Drużynowe zabawy sportowe: bitwa 
na  śnieżki, zjazdy na sankach itp.
26 stycznia

Wyjście do kina na bajkę
27 stycznia

Karnawałowa Dyskoteka 
Dorosłego Człowieka  
21 stycznia, godz. 19.00

Impreza dla młodzieży po 40-tce. 
Wstęp: 37 zł od osoby, w tym 

poczęstunek

Punkt bezpłatnej pomocy 
prawnej
od 3 do 31 stycznia, godz. 11.00–15.00

Ul. ObR. WeSTeRPlATTe 10 

tel. 32 256 99 77

„Hu, hu, ha, nasza zima 
zła” – warsztaty plastyczne 
dla przedszkolaków
10 stycznia, godz. 10.00, 11.00 

„Dzień Babci i Dziadka 
w Klubie Seniora” 
11 stycznia, godz. 15.00

Przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka 

przygotowane przez Miejskie Przedszkole nr 
66. 

„Zabawa karnawałowa” 
dla uczniów Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 10 
12 stycznia, godz. 11.00

„Zabawy z wyobraźni” 
– warsztaty plastyczne 
dla uczniów szkół podstawowych
13 stycznia, godz. 11.15

Akcja „Zima w mieście” 
od 16 do 27 stycznia

Zajęcia dla dzieci w wieku 7–12 lat, które 
odbywać się będą od poniedziałku do piątku 
w godz. 10.00 –14.00.

Zapisy w sekretariacie Filii nr 1. Liczba 
miejsc ograniczona

Gry i zabawy świetlicowe
16 stycznia

Warsztaty artystyczne w Domu Oświatowym 
Biblioteki Śląskiej
17 stycznia

Plenerowe zajęcia rekreacyjne w Szopieni-
cach, zabawy drużynowe
18 stycznia

Wyjazd do Galerii BWA na warsztaty plastyczne 
19 stycznia

Zabawy drużynowe, turniej dwóch ogni, za-
bawy chustą animacyjną
20 stycznia

Gry i zabawy świetlicowe, turniej gier plan-
szowych, turniej gry piłkarzami
23 stycznia

„Z górki na pazurki” – sanki w sparku
24 stycznia

Szopienice zimową porą – zajęcia plastycz-
ne. Konkurs na najciekawszą pracę
25 stycznia

Ulepimy dziś bałwana – zabawy terenowe na 
świeżym powietrzu
26 stycznia

Pożegnalna dyskoteka. Wybór najlepszego 
tancerza i tancerki. Zakończenie zajęć.
26 stycznia

PlAC POD lIPAMI 1
tel. 32 206 46 42

Koncert Jeremiego i Artura 
Sikorskich
7 stycznia, godz. 18.00

Sprzedaż biletów: www.ebilet.pl oraz 
w salonach Empik 

Jasełka w wykonaniu 
podopiecznych Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 7 
11 stycznia, godz. 8.30

Akcja „Zima w mieście”
od 16 do 27 stycznia

Zajęcia świetlicowe dla dzieci: konkursy, 
warsztaty, zabawy na świeżym powietrzu. 

Obowiązują zapisy, ilość miejsc 
ograniczona 

„Szkoda czasu na nudę” – zajęcia integra-
cyjne, gry i zabawy świetlicowe i na świeżym 
powietrzu. „W zimowej krainie” – warsztaty 
plastyczne
16 stycznia

Koncert IPiUM Silesia 
17 stycznia

Turniej gier planszowych. Baśniowe kalam-
bury

Turniej gry w tenisa stołowego. Spacer po 
zabytkowych uliczkach Giszowca. Wspólne 
lepienie bałwana, bitwa na śnieżki
18 stycznia

Wyjazd do kinoteatru Rialto
19 stycznia

Wyjazd do Centrum Sztuki Filmowej Ko-
smos
20 stycznia

„Trening umysłu” – rozwiązywanie zagadek 
logicznych, krzyżówek, labiryntów, sudoku. 
Turniej gry w UNO.
23 stycznia

Wyjazd na warsztaty artystyczne do Galerii 
Sztuki Współczesnej BWA.
24 stycznia

Maski karnawałowe – warsztaty plastyczne. 
Konkurs na wykonanie najładniejszej ozdoby 
karnawałowej. Gry i zabawy świetlicowe.
25 stycznia

Wyjazd do kinoteatru Rialto
26 stycznia

Zimowa Olimpiada – rywalizacja sportowa 
na świeżym powietrzu. Pożegnanie z uczest-
nikami półkolonii.
27 stycznia, godz. 10.00

Koncert umuzykalniający
17 stycznia, godz. 12.00

Koncert w ramach ferii zimowych skierowany 
do dzieci, zorganizowany wspólnie z Instytucją 
Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”.

Dzień Babci i Dziadka
18 stycznia, godz. 16.30

Spektakl przygotowany przez dzieci z Miej-
skiego Przedszkola nr 32. 

Miniśląska gala biesiadna
23 stycznia, godz. 17.00

Koncerty znanych śląskich zespołów współpra-
cujących z telewizją TVS. Gala połączona będzie 
z premierą płyty Sandry i Joachima Kojów. 

Cena biletu: 35 zł

Więcej informacji na naszej stronie interne-
towej: www.mdk.katowice.pl
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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

bOGUCICe 

Dzień Babci i Dziadka
10 stycznia, godz. 17.00, sala widowiskowa

Dzieci uczęszczające do działu „Bogucice” 
przygotowują pokaz dla swoich babć i dziad-
ków. W programie występy taneczne, muzycz-
ne, teatralne i sportowe.

Akcja „Zima w mieście”
od 16 do 29 stycznia (poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek), godz. 10.00–14.00, sala 
widowiskowa

Warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku 
szkolnym, które kręcić się będą wokół sztu-
ki przez duże „S”. W programie m. in. wizyta 
w muzeum, teatrze i kinie. 

Ze względu na ograniczoną ilość 
miejsc obowiązują zapisy. Regulamin 

i oświadczenie dostępne na: www.
mdkbogucice-zawodzie.pl

„Karnawałowy Dancing 
Bogucicki” 
20 stycznia, godz. 17.00, sala widowiskowa

Zabawa taneczna przy znanych i lubianych 
hitach. W cenie biletu kawa, herbata, zimna 
płyta, ciasteczko.

Wstęp 40 zł, dla posiadaczy katowickiej 
karty „Aktywny Senior” zniżka 50%. 

Impreza organizowana w ramach 
programu Aktywny Senior.

Dzień Otwarty Związku 
Górnośląskiego
26 stycznia, godz. 18.00, sala widowiskowa

Gościem specjalnym spotkania będzie dr Łu-
cja Staniczek. W ramach imprezy odbędzie się 

spotkanie Koła Miłośników Historii Bogucic
Wstęp wolny

Wernisaż wystawy prac Nadii 
Świerszczyny i Janiny Hernik
27 stycznia, godz. 18.00, galeria

Wstęp wolny

Biesiada z Mirkiem 
Jędrowskim
4 stycznia, godz. 18.00, sala widowiskowa

Bilety do nabycia w kasie MDK w cenie 
60 zł/os. (w cenie: ciepły posiłek, zimna 

płyta i serwis kawowy oraz doskonała 
zabawa).\

ZAWODZIe

Edukacyjne koncerty 
9 stycznia, godz. 8.50– 9.35; 9.50–10.35; 
10.50–11.35, sala widowiskowa 

Koncerty solistyczno–kameralne dla dzieci or-
ganizowane z IPiUM „Silesia”.

Wstęp: 2 zł 

Seniorzy w akcji
10 stycznia, godz. 11.30–13.00, sala 
widowiskowa

Zapraszamy do udziału w warsztatach arty-
stycznych organizowanych w ramach progra-
mu „Katowicki senior w mieście”. Tym razem 
tematem spotkania będzie loteria poetycka. 

Wstęp wolny

Zawodziańskie gierki: 
Piłkarzyki, ping–pong, bierki
12 stycznia, godz. 14.30–16.00, sala 
widowiskowa

W programie gry i zabawy dla najmłodszych.
 Wstęp wolny

Koncert noworoczny 
14 stycznia, godz. 17.30–19.00, sala 
widowiskowa

Koncert w wykonaniu Zespołu Akordeonistów 
„Katowice – Kleofas” oraz Śląskiego Ludowe-
go Zespołu Śpiewaczego „Zawodzianki”.

W programie artystycznym opracowanym 
przez Stanisława Wodnickiego znajdą się naj-
piękniejsze kolędy i pastorałki oraz znane i lu-
biane górnośląskie melodie ludowe. 

Wstęp wolny

Akcja „Zima w mieście” 
od 16 do 27 stycznia (z wyjątkiem śród), 
godz. 10.00–14.00, sala widowiskowa 

Zapraszamy na niezapomniane Ferie z Di-
sneyem. Akcja skierowana do dzieci w wie-
ku szkolnym. W programie m.in. wyjście do 
kina IMAX i Centralnego Muzeum Pożarnic-
twa w Mysłowicach, warsztaty współorga-
nizowane z MBP, warsztaty teatralne, pla-
styczne i multimedialne, a na zakończenie 
bal karnawałowy. Obowiązują wcześniejsze 
zapisy (liczba miejsc ograniczona). Regula-

ul. boya-Żeleńskiego 83
tel. 32 209 47 72

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

KOSTUChNA

Zima w mieście
od 6 do 26 stycznia, godz. 9.00–13.00 

Zapraszamy dzieci na zajęcia plastyczne, spek-
takle teatralne, warsztaty ekologiczne. Przy-
gotujemy niespodziankę dla babci i dziadka 
w technice decoupage oraz wybierzemy się z 
wizytą do Eskimosów. Obejrzymy też spektakle 
w wykonaniu niezwykłych aktorów z „Fabryki 
Kultury”. Przez cały okres ferii będą również 
otwarte sala gier z bilardem i tenisem stoło-
wym oraz pracownia komputerowa. 

PIOTROWICe

„Astrid Lindgren i >Dzieci 
z Bullerbyn<”. Quiz dla uczniów 
szkół podstawowych
4 stycznia, godz. 12.00

Dla laureatów przewidziano nagrody książkowe 
oraz udział w warsztatach ilustratorskich pro-
wadzonych przez Magdalenę Kozieł-Nowak. 

Stół. Spektakl muzyczny
5 stycznia, godz. 18.45

Spektakl wg scenariusza Sabiny Wawerli-Dłu-
gosz (przy wsparciu merytorycznym Aldony 
Snarskiej-Kurek) przygotowany w ramach za-
jęć kreatywnych dla seniorów „Każdy może”. 
Sztuka nawiązuje do zwyczajów bożonarodze-
niowych na Śląsku. Ważnym elementem spek-
taklu jest muzyka w wykonaniu chóru „Modus 
Vivendi Cameralis” oraz scholi dziecięcej Ze-
społu Szkół Zakonu Pijarów. Po przedstawieniu 
wspólne kolędowanie. Spektakl odbędzie się 
w kościele przy ul. Fredry 26 (parafia NSPJ 
i św. Jana Bosko). 

Magdalena Kozieł-Nowak. 
Wernisaż i warsztaty
12 stycznia, godz. 17.00

Wystawy obrazów wybitnej polskiej ilustra-
torki. W czasie wernisażu odbędzie się II etap 
quizu wiedzy o Astrid Lindgren i „Dzieciach 
z Bullerbyn”. Dla laureatów artystka poprowa-
dzi warsztaty ilustratorskie.

Joga i przyroda
12 stycznia, godz. 17.30

Spotkanie poświęcone harmonii w naturze 
i harmonii ducha osiąganej przez odpowiednie 
ćwiczenia.

Album z podróży. Kostaryka
13 stycznia, godz. 18.00

Spotkanie podróżnicze z Iwoną Żelazowską, 
która tym razem opowie o Kostaryce. 

Zima w mieście
od 23 do 27 stycznia, godz. 10.00–14.30

Na codzienne bloki zajęciowe składać się będą 
między innymi: warsztaty kulinarne, graficzne, 
szycia maskotek, zajęcia ceramiczne, spek-
takle teatralne autorstwa „Fabryki Kultury”, 
rzeźbiarski turniej drużyn pt. „Bałwan surreali-
styczny”, zajęcia teatralne oraz taneczne. 

MURCKI 

Zima w mieście
od 16 do 26 stycznia, godz. 10.00–12.00

W czasie ferii zimowych zapraszamy na cykl 
warsztatów: plastycznych (rysunki, malunki, 
wyklejanki, kukiełki, modelarstwo), regionalnych 
(tańce i piosenki śląskie), tanecznych (hip-hop), 
teatralnych (zabawa w teatr, teatr plastyczny, 
kuglarstwo, szczudlarstwo dla młodzieży). 

Murckowska mogiła
28 stycznia, godz. 15.00

Zapraszamy na uroczystość upamiętniającą 
rocznicę śmierci 29 jeńców węgierskich, któ-
rzy 28 stycznia 1945 roku zostali bestialsko 
zamordowani przez żołnierzy Armii Czerwonej 
w lesie murckowskim. O 15.00 rozpocznie 
się nabożeństwo przy mogile w Murckach, 
a o 15.30 uroczysta msza święta w kościele 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

ZARZeCZe

Zima w mieście
od 16 do 26 stycznia, godz. 10.00–12.00

Ferie w mieście nie muszą być nudne. Zapra-
szamy dzieci i młodzież na warsztaty ręko-
dzielnicze, na których stworzymy swój własny 
wzór nadruku na koszulkę. Będzie też można 
uczestniczyć w pokazie gier planszowych 
i oraz stworzyć wyjątkowe konstrukcje z kloc-
ków Lego. A na koniec zaprosimy wszystkich 
na bal karnawałowy. 

PODleSIe

Indie – nowa potęga nad 
Gangesem
11 stycznia, godz. 17.30

Zaprasza Klub Podróżnika „Rajza”. Prelekcja 
autorstwa Jarosława Poniewiery z Klubu „Lau-
razja”, o Indiach, do których autor regularnie 
podróżuje od 1991 roku. W programie również 
pokaz tańca indyjskiego w wykonaniu zespołu 
„Taal”.

Kolędowanie 
z „Podlesiankami”
15 stycznia, godz. 17.00

Spotkanie Koła Pieśni i Godki Śląskiej. W pro-
gramie występ zespołu regionalnego „Pod-
lesianki”, poezja Izabeli Widery oraz wspólne 
śpiewanie kolęd. 

Zima w mieście
od 16 do 26 stycznia, godz. 10.00–12.00 

Podczas ferii zimowych zapraszamy na cykl 
warsztatów i spotkań. W programie m.in.: 
zajęcia plastyczne, warsztaty konstruowania 
robotów, gry planszowe, warsztaty ekologicz-
ne. Interesująco zapowiadają się zajęcia, na 
których uczestnicy własnoręcznie wykonają 
mydło o dowolnej kompozycji zapachowej.

Akcja „Zima w mieście” 
16–20 oraz 23–27 stycznia, godz. 9.30–
14.30

Zajęcia stacjonarne taneczne, wokalne, 
komputerowe, plastyczne, ar tystyczne oraz 
wyjścia m.in. do kina, teatru, muzeum, na 
basen.
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MDK „ligota”

ul. Franciszkańska 33 
tel. 32 252 32 34 

e-mail: mdk@mdkligota.dt.pl 
www.mdkligota.dt.pl

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

Spotkanie grupy wsparcia 
10 stycznia, godz. 18.00, Galeria pod 
Łukami 

Spotkanie samopomocowej grupy wsparcia 
dla osób opiekujących się ludźmi starszymi, 
niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi.

Dla seniorów
11 stycznia, godz. 11.00, 
Galeria pod Łukami 

Ul. GRAŻyńSKIeGO 47

Salon Artystyczny. Spotkanie 
autorskie Justyny Bacz
9 stycznia, godz. 17.00 

Spotkanie autorskie oraz minirecital Justy-
ny Bacz. Niezwykle utalentowana artystka, 
koncertująca we Francji. Jest laureatką sze-
regu nagród na festiwalach piosenki w kraju 
i we Francji. Nagrała cztery solowe płyty. Po 
mistrzowsku wykonuje piosenki francuskich 
bardów. 

Popisy uczniów Studium 
Muzycznego
10, 11 stycznia, godz. 17.00

Akademia Baśni 
10, 31 stycznia, godz. 9.00 i 10.15

Edukacja muzyczna 
dla przedszkolaków i dzieci 
szkolnych
11, 13 stycznia

Zapisy, wstęp: 2 zł

Spotkanie noworoczne
13 stycznia, godz. 17.00

Spotkanie z prezydentem miasta Katowice 
Marcinem Krupą.
W programie koncert noworoczny. Organiza-
tor: Towarzystwo Miłośników Katowic.

Wstęp wolny

Twórczy Zakątek
14 stycznia, godz. 10.30

Kreatywne warsztaty dla rodziców z dziećmi – 
„Dzień Misia”

Wstęp: 15 zł

Klub Podróżnika
16 stycznia, godz. 17.00

„Świat buddyzmu” w Azji Południowo- 
-Wschodniej. Spotkanie z Włodzimierzem Mu-
siałem, podróżnikiem pasjonatem, fotografem 
i pilotem egzotycznych wypraw. 

Akcja Zima w mieście
od 16 do 27 stycznia

Zapraszamy w poniedziałki, środy, piątki 
w godz. 10.00–14.00 na bezpłatne 
warsztaty ruchowe, warsztaty krajobrazowe, 
muzyczne, historyczne, podróżnicze.

Zapisy od 2 stycznia. Szczegółowy 
program na www.mdkkoszutka.pl

„Z dedykacją dla Seniorów” 
26 stycznia, godz. 17.00

Koncert retro pt. „Bodo Cafe” – piosenki z filmów 
i kabaretów dwudziestolecia międzywojennego.

Wstęp wolny

Muzyka Moja Miłość
29 stycznia, godz. 17.00

Koncert IPiUM „Silesia”. 

Świetlica Seniorów 
poniedziałki, godz. 10.00

Spotkania dla seniorów 
Koła nr 10 Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów
Wtorki, godz. 13.00

Spotkanie mieszkańców 
z przedstawicielami Policji 
i Straży Miejskiej
31 stycznia, godz. 17.00

Organizator – RJP nr 12. 
Wstęp wolny

Ul. KRZyŻOWA 1

Koncerty kolęd 
7 stycznia, godz. 17.00 

Chór Anima Canto pod dyrekcją Ewy Kozieł. 
Wstęp wolny 

11 stycznia, godz. 17.00
Koncert kolęd uczniów Studium Muzycznego 
klasy fortepianu pod kier. Jolanty Zdechlikie-
wicz-Reclik. Podczas koncertu odbędzie się 
rozdanie nagród konkursu plastycznego pt. 
„Zimowa opowieść”. 

Wstęp wolny

14 stycznia, godz. 17.00  
Koncert zespołu ANIMATORS. 

Wstęp wolny 

„Bajeczny karnawał”
21 stycznia, godz. 17.00 

Koncert Tercetu Pasjonata. W programie: pio-
senki z bajek i musicali fantastycznych 

Wstęp wolny

Wernisaż „Maski pamięci 
i emocji” 
13 stycznia, godz. 13.00, Galeria „Za 
Szybą” 

To ogólnopolska kampania o relacjach między-
pokoleniowych. Radzyński fotografik Janusz 
Wlizło wraz ze swoimi podopiecznymi podjęli 
się rozbudzenia w nas endorfin.

„W obiektywie” – cykl spotkań 
z kulturą różnych regionów 
Polski i świata
13 stycznia, godz. 17.00, Galeria „Za 
Szybą” 

„Na ekwadorskich ścieżkach”– to podróż tury-
styczno-badawcza, po której poprowadzi nas    
Danuta Prot – etnolog, teolog.

Wstęp wolny 

Akcja „Zima w mieście”
od 16 do 27 stycznia

„Impreza na plaży, do góry nogami, piżama 
party” – to niektóre z atrakcji dla dzieci pod-
czas ferii zimowych w poniedziałki, środy 
i piątki w godzinach od 10.00 do 14.00. Za-
praszamy chętne dzieci na warsztaty twórcze, 
taneczne, teatralne i plastyczne, gry i zabawy 
integracyjne, ruchowe i zespołowe. Szczegó-
łowy program na www.mdkkoszutka.pl 

Zajęcia są bezpłatne. Zapisy od 
2 stycznia. Liczba miejsc ograniczona. 

Spotkanie karnawałowo-
taneczne
28 stycznia, godz. 16.30

Zapisy i wpłaty w biurze Towarzystwa Przyja-
ciół Katowic przy ul. Kochanowskiego 4.

Cena biletu obejmuje poczęstunek

Rozpoczęcie nowego cyklu spotkań dla senio-
rów w ramach Koła Miłośników Śpiewu. 

Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

„Pora dla Seniora”
12 stycznia, godz. 11.00–13.00,  
Sala kameralna im. prof. K. Szafranka 

Rozpoczęcie nowego cyklu spotkań dla se-
niorów „Pora dla Seniora”. W ramach cyklu 
odbędą się zajęcia plastyczne, muzyczne, 
relaksacyjne, dziennikarskie i rękodzieła arty-
stycznego. 

Udział w zajęciach jest bezpłatny 

Malarstwo Grzegorza Haiski
12 stycznia, godz. 19.00, Galeria pod 
Łukami  

Wernisaż wystawy. 
Wstęp wolny

Kolędowy czas
14 stycznia, godz. 17.00, sala kameralna 
im. prof. K. Szafranka 

Popis uczniów pani Magdaleny Paluchowskiej 
pt.: „Kolędowy czas”.

Miłośnicy Śląskiej Pieśni
18 stycznia, godz. 18.00, Galeria pod 
Łukami  

Spotkanie dla osób kultywujących śląską tra-
dycję.

Akcja „Zima w mieście”  
od 16 do 29 stycznia

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie MDK „Li-
gota” w godz. od 10.00–15.00. Podczas ferii 
proponujemy uczestnikom zajęcia muzyczne, 
plastyczne, ruchowe, dziennikarskie i teatralne 
prowadzone przez instruktorów MDK „Ligota” 
oraz wyjścia do kina.

min i oświadczenie: www.mdkbogucice-za-
wodzie.pl.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka
26 stycznia, godz. 17.30–19.00, 
sala widowiskowa

Popis sekcji artystycznych MDK
Wstęp wolny

Dancing zawodziański – 
ArtTerapia dla Seniorów
27 stycznia, godz. 17.00–21.00, 
sala widowiskowa

Zarówno seniorów, jak i młodych zapraszamy 
do udziału w tanecznym dancingu, realizowa-
nym w rytmach znanych i lubianych przebojów 
śląskiej, polskiej i zagranicznej listy przebojów. 

W cenie biletu: zimna płyta, kawa, 
herbata, ciastko. Wstęp: 40 zł/os. (Dla 

posiadaczy karty „Aktywny Senior 
zniżka 50%). Bilety do kupienia na www.

bilet.sklep.pl, w kasie MDK „Bogucice 
– Zawodzie” przy ul. Markiefki 44a 
oraz w dziale „Zawodzie” przy ul. 

Marcinkowskiego 13a 

XXXIV Zawodziańska Noc Gier 
Planszowych
28/29 stycznia, godz. 19.00–6.00, sala nr 10

Nocny maraton gier planszowych. 
Wstęp: 5 zł/os.

Kreatywny Przedszkolak
31 stycznia, godz. 10.00, sala nr 1

Warsztaty twórcze przeznaczone dla dzieci 
w  wieku przedszkolnym. 

Wstęp: 4 zł

„Kram z Pomysłami” – 
warsztaty rękodzielnicze
31 stycznia, godz. 10.00, sala nr 1

Warsztaty rękodzielnicze przeznaczone dla 
osób dorosłych i młodzieży. 

Wstęp: 20 zł
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| sport i reKreacja |  
|złote buki przyznane|

Rok 2016 r. przyniósł wiele zna-
komitych informacji dla GKS-u 
Katowice. W roku 2017 może 
być jeszcze lepiej! Nieodległe 

czasy, gdy GieKSa była kolosem na glinia-
nych nogach, to już tylko niemiłe wspo-
mnienie. Pod każdym względem klub sta-
je się coraz mocniejszy. Stabilizacja w orga-
nizacji wprost przekłada się na coraz lepsze 
wyniki sportowe, a co za tym idzie – także 
na satysfakcję kibiców.

O skali historycznych zmian w GKS-ie Ka-
towice najlepiej świadczyła ostatnia gala Złotych 
Buków czyli nagród tradycyjnie przyznawanych 
przez kibiców. W efektownej Sali Audytoryj-
nej Międzynarodowego Centrum Kongresowe-
go zgromadziły się setki osób tworzących obec-
nie wielką klubową rodzinę. W minionych mie-
siącach do piłkarzy dołączyły przecież też piłkar-
ki, siatkarze, hokeiści i młodzi tenisiści. Wielo-
sekcyjna GieKSa to dziś ewenement na skalę kra-
ju. Co ważne, na korzyść GKS-u przemawiają też 
wyniki osiągane przez katowickich sportowców. 
Nic dziwnego, że rywalizacja o efektowne statuet-
ki Złotych Buków była wyjątkowo zacięta. W naj-
bardziej prestiżowych kategoriach fani wyróżni-
li Alana Czewińskiego (piłkarz roku), Angelinę 

Łąckiewicz-Oślizło (piłkarka roku) oraz Tomasza 
Kalembkę (siatkarz roku). Jeśli dodamy, że wy-
różnienie otrzymała też firma Aasa Polska S.A., 
która zdecydowała się wspierać GKS jako spon-
sor strategiczny, to z minionego roku wyłania się 
wielce optymistyczny obraz.

Aż trudno uwierzyć, że nadchodzące mie-
siące mogą przynieść kolejne świetne informa-
cje. Mocny akcent planujemy już na sam począ-
tek roku. Siatkarze GieKSy rozegrają bowiem w 
Spodku aż cztery mecze ligowe. Każdy mecz siat-
kówki w największej katowickiej hali to wielkie 

święto tej dyscypliny. Udowodnił to już jesien-
ny mecz GieKSy w Spodku. Liczymy, że najbliż-
sze spotkania drużyny trenera Piotra Gruszki też 
wzbudzą gigantyczne zainteresowanie. Marzy 
nam się sukces organizacyjny, frekwencyjny i – 
co jasne – także sportowy.

W styczniu mocnego tempa nabierają 
rozgrywki Polskiej Hokej Ligi. Warto odwie-
dzać „Satelitę”, by zobaczyć w akcji hokeistów 
TAURON KH GKS-u Katowice. Nasza drużyna 
jest na najlepszej drodze do tego, by zrealizować 
cel na ten sezon, jakim jest awans do fazy play-
off. Hokejowa GieKSa sprawiła już w tym sezo-
nie kilka niespodzianek, więc kto wie, jak spisze 
się w bezpośredniej walce o medale…

Od 12 stycznia nasi piłkarze zaczną szlifo-
wać formę przed rundą wiosenną. Warunki do 
treningów będą perfekcyjne, bo tym razem za-
wodnicy GieKSy będą ćwiczyć i rozgrywać spa-
ringi także na zgrupowaniu w Turcji. Wszystko 
po to, by podtrzymać dyspozycję z jesieni i w po-
łowie 2017 r. cieszyć się z jak najwyższego miej-
sca w tabeli. Już teraz kibiców zachęcamy do 
nabycia karnetów na wiosenne mecze piłkarzy 
GKS-u. To gwarancja nie tylko wygody, ale także 
korzystnej ceny. 

 (ksb)

|mosir|

Zajęcia spor towo-rekreacyjne dla dzieci 
i młodzieży organizowane na obiektach MO-
SIR w ramach akcji „Zima w mieście 2017”.

Hala Sportowa, ul. Józefowska 40
UKS Katowice – gimnastyka artystyczna: 

23–27 stycznia, godz. 9.00–15.00
KS Capoeira Camangula-Capoeira: 16–20 

stycznia, godz. 9.30–11.30
Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy „GKS 

Katowice”: 16–20 stycznia, godz. 11.30–
13.30 duża hala oraz 23–27 stycznia, godz. 
11.00–13.00 mała salka

Hala OS Kolejarz, ul. Alfreda 1
UKS Carramba – gimnastyka artystyczna: 

16–20 stycznia, godz. 9.00–15.00
UKS Dąb-19 – gimnastyka artystyczna: 23-

27 stycznia, godz. 9.00–15.00

ORW Zadole, ul. Wczasowa 8
Tenis stołowy: 16–27 stycznia (z wyjątkiem 

weekendów) w godz. 9.00–15.00

Ośrodek Sportowy Słowian, 
ul. 1 Maja 99

Tenis stołowy: 16–27 stycznia (z wyjątkiem 
weekendów) w godz. 9.00–15.00

Boiska
Boiska dostępne (w zależności od pogody) 
w ramach akcji „Zima w mieście” (dla grup 
zorganizowanych – MOSiR nie zapewnia tre-

Wyjątkowy rok GieKSy

Zima w mieście 2017

nera): 16–27 stycznia (z wyjątkiem weeken-
dów) w godz. 10.00–12.00.

boisko treningowe Rapid, ul. Grażyńskiego 51
boisko treningowe Podlesianka, ul. Sołtysia 25
boisko treningowe Hetman, ul. Siwka 6
boisko przy ul. Boya-Żeleńskiego 96c
boisko Słowian ul. 1 Maja 99
boisko OS Szopienice ul. 11 Listopada 16

Lodowisko sezonowe Rynek

Ślizgawka ogólnodostępna codziennie 
8.00–22.00

Udział w zajęciach jest nieodpłatny (poza śli-
zgawkami ogólnodostępnymi na lodowisku 
Jantor przy ul. Nałkowskiej 11). Pozostałe 

zajęcia przeznaczone są dla osób posiadają-
cych ważną legitymację szkolną. Akcja Zima 
objęta jest programem „Babcia, Dziadek 
i ja” oraz „Nas troje i więcej” – po okaza-
niu ważnej legitymacji. Harmonogram zajęć 
na halach oraz boiskach może ulec zmianie. 
Informacje będą aktualizowane na stronie: 
www.mosir.katowice.pl. 

Gala Złote Buki


