Zabrze obchodzi 91. rocznicę nadania
praw miejskich. Będzie radość i będzie
świętowanie. I też powód do dumy. Dla
każdego z zabrzan, bo są to przecież...

Tojedynatakanocwroku...

NOC Z TEATREM
4.MetropolitalnaNocTeatrów
jużwtenweekend–z28na29
września.Teatryzaprezentują
różnorodne spektakle,wtym
rokuaż20dowyboru.Oprócz
spektakli na widzów czekają
atrakcje specjalne.OperaiTeatr Śląski otwierają np. swoje
pracownieizapraszająnawarsztaty–plastyczne,taneczne,
muzyczne,atakże naotwarte
próby,zakończone„ekspresowymipremierami”. Korez kusi
zatofrancuskąpiosenką połączoną z degustacją francuskiegowina.Niemalwszystkie
teatryproponują zwiedzanie
kulis i spotkania z aktorami,
reżyserami,scenografami.Będzie możnazobaczyćwystawy,
pokazycharakteryzacji,happeningi.Będąteż konkursy.

Urodziny mojego
i Twojego miasta

WAŻNE DLA TEATROMANÓW: Podobnie jak w latach minionych, także w tym roku, dzięki
bezpłatnym „autobusom teatralnym” widzowie mogą przemieszczać się od teatru do teatru
i korzystać w pełni z oferty MNT. ZAPAMIĘTAJ: Szczegółowy program Metropolitalnej Nocy
Teatrów, a także rozkład jazdy „autobusów teatralnych” znajdziesz na www.pelniakultury.pl

Silesia na targach
TAKBYŁO:Wpierwszymdniutargóww2012r.stoisko
Metropolii „Silesia” odwiedziłoażponadtysiąc osób

TAKBĘDZIE:Największapowierzchnia stoiskawśród
polskichwystawcówibogatszaoferta inwestycyjna

T

akichinwestycjimożnatylkopozazdrościć.WSosnowcu
rozpocząłdziałalnośćskatepark,któryzadowolitakzawodowców,jakitych,którzynarolkachczyrowerachtypubmx
stawiają pierwsze kroki. Oświetlony obiekt o powierzchni 4500
mkw. powstałwParkuim.JackaKuroniawKazimierzuGórniczym,
dzielnicy Sosnowca. Cała inwestycja kosztowała ponad 3 mln zł
izostaładofinansowanazfunduszy unijnych.
Czytajna str. 2

P

onad 100 nieruchomości
na terenie całej Metropolii
„Silesia” – to najnowsza
zintegrowana oferta inwestycyjna miast Górnośląskiego
ZwiązkuMetropolitalnegoprzygotowana na Expo Real 2013
wMonachium. –Wartopodkreślić, że tegoroczna oferta inwestycyjna Metropolii „Silesia” jest
bogatsza od ubiegłorocznej –
mówiprzewodniczącyGZMDawid Kostempski. – Każda oferta
zawierakrótkiopis,typinwestycji, określa powierzchnię nieruchomości,uwagi,dostępnąinfrastrukturę techniczną, a nawet
dostępność komunikacyjną.
Przygotowaliśmy także jej skrót,
pokazujący to, co miasta członkowskiemająnajlepszegodozaoferowania – dodaje szef GZM.
Targi Inwestycyjne EXPO
REAL 2013 rozpoczynają się 7
października. Wspólne stoisko
z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Śląskiego oraz
miastami: Katowice, Chorzów,
Częstochowa, Wodzisław i Tarnowskie Góry jest największą
polską ekspozycją na tej imprezie. Dodatkowo w części należącej do GZM promować się będą
miastaczłonkowskie:Bytom,DąbrowaGórnicza,Sosnowiecoraz
Świętochłowice i Zabrze.

W tym roku miasta Metropolii „Silesia” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
wynajęłynajwiększąpowierzchnię wśród polskich wystawców.
Podobnie było w dwóch poprzednichlatach.Wciągutrzech
dni targowych kilkadziesiąt tysięcy osób będzie miało okazjęzapoznaćsięzofertąinwestycyjną Metropolii „Silesia”. Będą
pokazyfilmóworaz nowoczesne
prezentacje.Czyiwjakimzakresie znajdzie to odzwierciedlenie
w postaci zawartych umów, pokaże przyszłość.
Metropolia „Silesia”, na promocjęinwestycyjnąmiastczłonkowskich otrzymała dofinansowanie z funduszy europejskich.
Projekt „Inwestuj w Metropolii
Silesia” ma wartość 950 tys. zł,
z czego 85 procent, czyli nieco
ponad 800 tys. zł, stanowi dofinansowanieześrodkówUEwramach Regionalnego Programu
OperacyjnegoWojewództwaŚląskiego na lata 2007 -2013.
b Targi Expo Real w Monachium to jedne z największych
targów branżowych w Europie.
W ubiegłym roku impreza zgromadziła ponad 1,7 tysięcy wystawców z 34 krajów. Odwiedziło ją w ciągu trzech dni 38 tysięcy osób z 71 krajów.
BILET TYLKODLA DEBEŚCIAKÓW!
DąbrowskaŚciemaKabaretowa
nazywanajestteż„DebeŚciaKiem”.
Tegorocznaodsłonatozanurzenie
sięwklimat magicznegoświata
fantasyrodemz„WładcyPierścieni”
czy„GryoTron”. Jakkażetradycja
„DebeŚciaKa”,będzie konkurs oraz
gwiazda! Jaka?
Czytaj nastr.4

Uroczystykoncertzokazji
91. urodzin Zabrza odbędzie
się 29 września w Domu MuzykiiTańca.TytułHonorowego Obywatela MiastaZabrze
odbierze prof. Jerzy Buzek.
Jak co roku,podczas urodzinowego koncertu wręczone
też zostaną nagrody PrezydentaMiastawdziedziniekultury. Tego samego dnia
o godz. 12.15 w kościele św.
Kamila w Zabrzu odprawiona zostanie uroczysta msza
święta w intencji Miasta Zabrze i jego mieszkańców.
b Oficjalna świeczka na urodzinowym torcie
Zarównouroczystykoncert,jak
i msza święta to jak urodzinowy
tort – wyrażający zarówno powagęchwili,jakimocdobrychżyczeń
dla jubilata. Ale taki tort to równieżsłodycz,bezktórejżadneurodzinyniemająsmaku...Mszaświętabędziemiaławtymrokuszczególnycharakter.Wiążesiębowiem
z obchodzonym w zakonie oo.
kamilianów Jubileuszowym Rokiem400.rocznicyśmierci św.Kamila. Będzie to też Kamiliański

DzieńSamorządowców,UrzędnikówiSłużbMundurowych.Akoncert?Wyjątkowy!ZagraOrkiestra
Symfoniczna Filharmonii ZabrzańskiejpoddyrekcjąSławomiraChrzanowskiego,atowarzyszyć
jejbędzieświatowejsławytrębacz
– Gary Guthman.
b Zaproszenie dla każdego
Do dobrej urodzinowej zabawy. A zacznie się już w sobotę.
O godz. 12 z placu Wolności wyruszy barwna parada mieszkańców w ramach Skarbnikowych
Godów. Później, w parku im. Poległych Bohaterów, odbędzie się
piknik rodzinny z atrakcjami. Będą więc m.in. skarbnikowe konkursy, „Korona Smaku” oraz występ Teatru Obecności z Zabrza.
Od godz. 13 bawić się będą dzieci. Przygotowano dla nich m.in.
show taneczne z udziałem finalistów You Can Dance oraz animacje interaktywne pod hasłem „Wyprawa na wyspę piratów”. Po godz. 17 wystąpi Zespół
Ramolsi, a o godz. 20.30 zaplanowano koncert Ani Dąbrowskiej. Imprezę zakończy urodzinowy pokaz sztucznych ogni.

b Podczas parady zaprezentuj się w stroju nawiązującym
do tradycji śląskiej. Może to być indywidualny projekt lub aranżacja całej grupy (np. klasy). Liczy się pomysł! Konkurs na najładniejszy strój rozstrzygany będzie w kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i dorośli.

W

Rudzie Śląskiej żyje się lepiej niż w Katowicach,
Tychach i Gliwicach, a nawet w Krakowie czy we
Wrocławiu. W rankingu miast, w których żyje się
najlepiej, Ruda Śląska zajęła czwarte miejsce! Bardziej zadowoleni są tylko mieszkańcy Gdyni, Poznania i Gdańska. Wyniki badań ujawniły, że 60 proc. rudzian jest zdania, że w ich
mieście mieszka się dobrze lub bardzo dobrze. Czytajnastr.3
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Kazimierz Górski,
prezydent Sosnowca
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców,skuteczniedopominaliśmy
się i walczyliśmy o inwestycje
tramwajowe wnaszym mieście.
WporozumieniuzTramwajami
Śląskimiudałosięnamprzeforsowaćsporoplanówiprojektów,
które już niedługo zostaną
wprowadzone w życie i poprawią komfort przejazdów.
Największe zmiany dotyczą
odcinka linii tramwajowej nr 15
od granic zKatowicami do ulicy
Piłsudskiego. Na tym odcinku
powstaną dwa zupełnie nowe
torowiska, co pozwoli na likwidację niezwykle uciążliwych
mijanek tramwajów. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę,
aledrogaS86łączącaSosnowiec
z Katowicami jest najbardziej
obciążoną jezdnią w całej Polsce.Wystarczy,żejedenztrzech
pasów ruchu zostanie zablokowany i korek gotowy. Dlatego
tak ważne jest zapewnienie alternatywnej drogi dojazdowej
właśnie dla komunikacji publicznej. Na przebudowie tego
odcinkazyskająrównieżmieszkańcy okolicznych bloków, bowiem nowe tory to gwarancja
obniżenia hałasu tramwajów.
Torybędąprzebiegałyśrodkiem
jezdni, a w miejscu dotychczasowego torowiska powstaną
chodnik i ścieżka rowerowa.
Dobre wiadomości czekają
również kierowców korzystających ze skrzyżowania ulic Sobieskiego i Piłsudskiego. W tym
miejscu zostaną zmodernizowane dwa przejazdy tramwajowe. Remont czeka również
przejazdy na skrzyżowaniu ulic
3 Maja i Piłsudskiego. Nowe
tory tramwajowe pojawią się
także na ulicy Małachowskiego
– na odcinku od ronda im.
Edwarda Gierka do skrzyżowania z ulicą Mościckiego.

To my, Europejczycy
Francuskie flagi powiewającenawietrze,ciepłeporanne
croissantyorazgrafikprzepełnionyspotkaniamizciekawymi
osobami.Totylkoczęśćwrażeń
zeuropejskichstolicpolityki.
Zawdzięczamytokonkursowi
zorganizowanemuprzezGórnośląski Związek Metropolitalny,
któryodbyłsięnaprzełomiemaja
iczerwca2013roku.Zdobycietytułulaureataniebyłotakiełatwe.
Trudiwielenieprzespanychnocy
zaowocowały praktycznąwiedzą,
którejniejestwstanieoddaćżadenpodręcznikszkolny.
Naszaprzygodarozpoczęłasię
wKatowicach,skądwyruszyliśmy
doStrasburga. Podróżtrwałakilkanaściegodzin,którewykorzystaliśmy napoznanie siebie – 24
laureatówz12miast. Pierwsząinstytucją,którą zwiedziliśmy,był
Parlament Europejski. Przysłuchiwaliśmysięobradom, adopełnieniem
było
spotkanie
zeuroposłemJanemOlbrychtem,
który pomógł nam zrozumieć
skomplikowanąstrukturęunijnej

SERPENTE
WMETROPOLII

FOT.MICHAŁSZCZERBIŃSKI

SOSNOWIEC:
WSZYSTKO
W TROSCE O
PASAŻERÓW

polityki.PowizyciewParlamencie zwiedzaliśmy miasto. Nazajutrz wyruszyliśmy do jednego
znajmniejszychpaństwwEuropie – Luksemburga. Poza pięknymizabytkamiiwidokami,które
mieliśmy okazję zobaczyć, byli-

śmy też w jednej z najważniejszychinstytucjiUE,czyliTrybunale Sprawiedliwości. Trzeci
dzieńspędziliśmywnajwiększym
parkurozrywkiwNiemczech.Teraz jużwiemy, żenaukanietylko
wzbogaca,alerównieżsięopłaca.

b Relacjęprzygotowały:Magdalena Siedlecka i Ewelina Kuświk,
laureatki konkursu z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Sosnowcu. Na zdjęciu: młodzież w Europejskim Trybunale
SprawiedliwościwLuksemburgu.

b DziśwKatowicachkończy
siękolejne spotkaniepartnerów projektu SERPENTE –
„Poprawaefektywnościenergetycznej obiektów użytecznościpublicznej”.
b W miastach Metropolii
„Silesia” goście odwiedzili
budynki biurowe i szkolne.
W pierwszym dniu były to
dwa budynki UM w Katowicach: jeden objęty energetycznym monitoringiem,
drugi będący przykładem
innowacyjności rozwiązań
technicznych w zakresie
wentylacji i ogrzewania.
b W Tychach partnerzy
projektu odwiedzili Zespół
Szkół Ogólnokształcących
nr 3, który poddano przebudowie i termomodernizacji .
b Zapoznali się też z technicznymi i organizacyjnymi
aspektami wdrażania systemu zarządzania energią
w ZSO nr 3 w Sosnowcu.

METROPOLIA I ŚWIAT, czyli czas dla Yiwu

RUSZA NOWA
LINIA „F”
b Byułatwićdojazddopracy
naTerenyPrzemysłowe mieszkańcom południowej części
Tychów (osiedli T, W, Z, Z-1),
uruchamianajest wdnirobocze,w godz.5-7i13-15,linia trolejbusowaooznaczeniu„F”.
b Kursynowejliniibędąrealizowanenaodcinkukońcowym
(w rejonie osiedla Z) bez sieci
trakcyjnej,zwykorzystaniem
energii zgromadzonej w akumulatorachtrolejbusowych.
b Linia „F”uruchomionajest
testowo.Szczegółynastronie
internetowejUMwTychach.

Do grona miast partnerskich
JaworznadołączyłchińskisamorządYiwu.Umowęowspółpracy
podpisaliprezydenciobumiast–
HeMeihuaorazPawełSilbert(na
zdjęciuponiżej).Wuroczystym
spotkaniuuczestniczylitakżereprezentanci Jaworznickiej Izby
Gospodarczej,dyrektorzyChińskiego Centrum Handlu Hurto-

wegoorazmedia.Celem umowy
jestpoznaniekulturyobunarodów,dorobkunaukowegoiartystycznego oraz rozwój wzajemnych kontaktów gospodarczo-handlowych.Współpracabędzie
opieraćsięnarozszerzeniukontaktów, m.in. na wymianie doświadczeńorazinformacjiwobszarach dotyczących wzajem-

nychkompetencji,uczestnictwie
wimprezachkulturalnych,sportowych,targowo-wystawienniczych,tworzeniupodstawwspółpracy pomiędzy organizacjami
orazspołecznościamiobumiast,
wzajemnejwymianiegrupdzieci
imłodzieży, atakżewspółpracy
gospodarczejnastawionejnarozwijaniesektoramałychiśrednich
przedsiębiorstw.
b MiastoYiwupołożonejest
wśrodkowejczęściprowincji
Zhejiang,odzachodugraniczy
z terenami nad rzeką Jangcy,
aod wschodu znajwiększym
miastem Chin – Szanghajem.
Yiwu jest największym centrumdystrybucjidrobnychtowarównaświecie.ONZ,Bank
Światowy oraz inne międzynarodoweorganizacjeuznały
Yiwu za największe centrum
tegotypunaświecie.

b MiejscemobradSERPENTE
byłbudynekGórnośląskiego
ParkuPrzemysłowegowKatowicach–unikatowyobiektpasywny (na zdjęciu powyżej).
Jest on wyposażony w najnowocześniejsze technologie,takie jaknaprzykład tri-generacja,polegająca na jednoczesnym wytwarzaniu prądu,
chłodu i ciepła z gazu, zintegrowanysystemzarządzania
budynkiem(BMS)oraz system
odzysku ciepła. W budynku
działa też zaawansowany system fasad z automatycznie
sterowanymiżaluzjami,zintegrowanyzsystememkontroli
natężeniaoświetlenia.
b Goście z 10 europejskich
krajówodwiedziliMetropolię
na zaproszenie GZM, będącegopartnerem SERPENTE.

METROPOLIA INWESTYCJI, czyli nowoczesny skatepark jak marzenie
Takich inwestycji można
tylko pozazdrościć. W Sosnowcu rozpoczął działalność
skatepark, który zadowoli tak
zawodowców, jakitych,którzy
na rolkach czy rowerach typu
bmxstawiająpierwszekroki.
Omożliwościachobiektumogli
się przekonać najlepsi rolkarze
wPolsce,którzylatemrywalizowali
w Sosnowcu podczas zawodów
Sosnowiec Cup, wchodzących
w skład Polish Rolling

League, czyli zmagań wyłaniających mistrza Polski. – Ten
skatepark nadaje się na tego typu
imprezy doskonale, w Polsce jest
bardzomałoobiektówtakwysokiej
klasy–podkreślaPawełKomosaze
Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego„GREEN”,współorganizatora Polish Rolling League. Obiekt
wywarłsporewrażenietakżenasamych zawodnikach. – Skatepark
wSosnowcuwyróżniasięnatlein-

nychtegotypuobiektówwPolsce.
Jest bardzo duży, z ciekawymi
przeszkodami, co daje spore możliwości wykazania się i zademonstrowania swoich umiejętności –
opowiada Tomasz Kwiecień,
uczestnik zawodów. Zadowolenia
niekryjetakżeRafałŁydek,dyrektor sosnowieckiego MOSiR, który
zarządza obiektem. – Obiekt żyje,
chętnych nie brakuje – podkreśla
zuśmiechem.–WSosnowcucoraz

większą popularnością cieszą się
oryginalnedyscyplinysportu.Możemy się pochwalić znakomitą
ściankąwspinaczkową,którąinwestorstworzyłwdawnymszybiekopalni Sosnowiec, naterenach zrekultywowanych przez miasto.
Skatepark doskonale wpisuje się
w tę strategię sportów oryginalnych. Mamy nadzieję, że będą
zniegokorzystali sportowcy zcałego regionu – dodaje prezydent
KazimierzGórski.

b Oświetlony obiekt o
powierzchni 4500 mkw.
powstał w Parku im. Jacka
Kuronia, który znajduje się
w Kazimierzu Górniczym,
dzielnicy Sosnowca.
b Cała inwestycja
kosztowała ponad 3 mln zł,
z czego 85 proc. tej kwoty
to unijna dotacja. Reszta
pochodzi z budżetu gminy.
b Na wypoczynkowej
mapie miasta nowoczesny
skatepark uchodzi za
prawdziwy skarb.
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RUDA ŚLĄSKA W
KRAJOWEJ CZOŁÓWCE:
b W Rudzie żyje się
lepiej niż w Katowicach,
Tychach i Gliwicach, a
nawet w Krakowie czy
we Wrocławiu.
b W rankingu miast, w
których żyje się najlepiej,
Ruda Śląska zajęła
czwarte miejsce!
b Bardziej zadowoleni
od rudzian są tylko
mieszkańcy Gdyni,
Poznania i Gdańska.

Lekcja rządzenia
Rozmowa z Edwardem
Lasokiem, prezydentem
Mysłowic, o zbliżających się wyborach
do Młodzieżowej Rady
Miasta

Żyje nam się tutaj cudnie!
R

ankingpolskichmiastjest
częścią projektu badawczego pod nazwą: „Diagnozaspołeczna2013”realizowanegoprzezzespółprof. Janusza
Czapińskiego. W tegorocznej
edycji na pierwszym miejscu
znalazła się Gdynia. Kolejne
miejsca zajęły natomiast Poznań,Gdańsk,RudaŚląska,Toruń, Kraków, Katowice, Wrocław,WarszawaiOlsztyn.

b W pierwszej czwórce...
– Miasto, które wcześniej nie
byłoodnotowywanewrankingu,
teraz jest na czwartym miejscu –
komentował podczas audycji
wradiowej„Czwórce”współautor
„Diagnozy społecznej” Wiesław
Łagodziński, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego. –Ciekawesąteżprzesunięcia w hierarchii. Kraków z trzeciego spadł na szóste miejsce,
Wrocław z drugiego na ósme,
a Poznań awansował z dziewiątegonadrugie–dodawał.Wgrupiedwudziestuośmiumiastostatnie miejsca zajmują natomiast
Częstochowa, Kielce, Bydgoszcz,
Jaworzno i Radom. Cała „Diagnoza społeczna 2013” ma być

b Grażyna Dziedzic,
prezydent Rudy Śląskiej:
Zdajemy sobie sprawę z tego,
że atrakcyjnością nie przebijemydużychmiast,aleteżnie
aspirujemy do tego. Najważniejsze, by Ruda Śląska była
atrakcyjna dla jej mieszkańców. A teraz jest przed nami
ogromne wyzwanie. Musimy
zrobić wszystko, by nie tylko
tęczwartąpozycjęutrzymać,
ale również ją poprawić .
ujawnionaprzezjejautorówjeszczewtymmiesiącu.Wtedyteżdowiemysię,jakiekryteriazastosowanoprzytworzeniuklasyfikacji.

b Pozytywnie zaskoczeni
– Jesteśmybardzopozytywnie
zaskoczeni tym rankingiem. To
dlanasogromnewyróżnienie,ale
i dowód,żeto,corobimywmieście od prawie trzech lat, spotyka
się z pozytywnym odbiorem
mieszkańców – podkreśla prezydent GrażynaDziedzic.–Alemuszę przyznać, że już od jakiegoś
czasumieliśmysygnały,żemieszkańcysązadowolenizżyciawRudzie Śląskiej. W przeprowadza-

nych na potrzeby nowej strategii
rozwojumiastaankietachzdecydowana większość rudzian podkreślała, że Ruda Śląska to miejsce, z którym warto związać
przyszłość – dodaje prezydent
RudyŚląskiej.
Wynikimiejskichbadańujawniły, że 60 proc. ankietowanych
jest zdania, że w Rudzie Śląskiej
mieszkasiędobrzelubbardzodobrze. Jedynie niewiele ponad 6
proc.wskazałoswojemiastojako
miejsce, gdzie mieszka się źle,
bądźbardzoźle.Wśródmieszkańcówdzielnicnajwiększezadowolenie z życia w Rudzie deklarują

METROPOLIA WSPÓŁPRACY:RazempokasędoUnii,czyli...

Dobry plan dla trzech
Trzy miasta Metropolii
„Silesia”: Chorzów,RudaŚląska
iŚwiętochłowicewspólniepozyskały środki unijne na stworzeniekoncepcjizagospodarowaniaobszarunastykumiast.

b Wspólny obszar to
wspólny interes
Miasta chcą współpracować
m.in. w dziedzinie rewitalizacji,
polityki mieszkaniowej i przekształceń przestrzeni publicznej.
ZałożeniaprzedstawionowChorzowie(jestlideremprojektu).Dokumenty,którezostaną przygotowane dzięki projektowi, mają
umożliwić ubieganie się o środki
unijne w przyszłej perspektywie
finansowej na lata 2014-2020. –
Wspólny obszar to wspólny interes. Dlatego razem pozyskaliśmy
środki unijne na stworzenie koncepcjizagospodarowaniaobszaru
naszych miast. Wzmocnienie
współpracy pozwoli na optymalne wykorzystanie zasobów
i kompleksowe rozwiązywanie
problemów–powiedziałzastępca
prezydenta Rudy Śląskiej Michał
Pierończyk. W ramach projektu
przeprowadzonezostałybadania,
na podstawie których połączony
obszar miast został podzielony

na trzy strefy. W pierwszej zabudowa mieszkaniowa sąsiaduje
zterenamiprzemysłowymi,znajduje się tam najwięcej obiektów
o funkcjach śródmiejskich, dróg
i przystanków. Druga obejmuje
przedewszystkimterenyprzemysłoweipoprzemysłoweznajdujące
się w sąsiedztwie autostrady A4
iDTŚ-ki.Ostatniastrefacharakteryzuje się najniższą gęstością zaludnienia i mniejszą ilością terenów przemysłowych. Kolejnym

krokiembędzieopracowaniestrategii rozwoju, która pozwoli
na przygotowanie programów
operacyjnych. Oprócz zintegrowanego programu rewitalizacji
będą to m.in. programy: polityki
mieszkaniowej,renowacjipodwórek, przekształcenia przestrzeni
publicznych, planu działań w zakresie komunikacji społecznej
i promocji partnerstwa oraz strategia rozwiązywania problemów
społecznych. Wykonane zostaną
analizy, które posłużą opracowaniu koncepcji zagospodarowania
terenówzdegradowanych.
Finał to przygotowanie dokumentacjiprojektowo-technicznej
i kosztorysowej oraz studium
wykonalności,pozwalającejnarealizację zagospodarowania wybranychterenów.Wprojektzaangażowani zostaną także mieszkańcy. Odbędą się konsultacje
społeczne.

b Projekt pt. „Zintegrowane podejście do problemów
obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa,
Rudy Śląskiej i Świętochłowic” zakończy się w marcu
2015 r. Koszt to 2,9 mln zł. Partnerzy pozyskali dotację z
unijnego programu Pomoc Techniczna w kwocie 2,6 mln
zł, czyli 90 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

mieszkańcy Halemby, Czarnego
LasuiGoduli.Najmniejusatysfakcjonowani są mieszkańcy
Bielszowic. W innych badaniach
zadowoleniezżyciawRudzie wyraziłoaż ponad80proc.ankietowanych.Coważne,blisko58proc.
osób chce, by ich dzieci także
związałyswojąprzyszłośćzRudą
Śląską. –Wynikibadańsąpowodem do radości. Ale też mam
świadomośćtego,ilemusimyzrobić,byosóbpozytywnieoceniających życie wRudzie Śląskiej było
jeszcze więcej – podkreśla prezydentGrażynaDziedzic.

b Na co stawiają ludzie?
Lekturawynikówbadań,realizowanychnapotrzebynowejstrategiirozwojumiastaprzynosi też
ciekawespostrzeżeniamieszkańców. Zdecydowana większość
rudzian chce, by ich miasto było
miastemsportuirekreacji oraznowoczesnegoprzemysłu,nieuciążliwego dla otoczenia. Dopiero
naczwartymmiejscuznalazłasię
propozycja, by miasto stawiało
nagórnictwo.Nowastrategiarozwoju Rudy Śląskiej do 2030 roku
mabyćgotowajeszczewtymroku.

WOPRnaswoim
Świętochłowicki WOPR jest
wreszcienaswoim–wbudynku
pobyłejSPnr4przyul.Szkolnej
12.Podczasotwarcianowejsiedzibywstęgęprzecięli:prezydent
DawidKostempskiiprzewodniczącyRadyMiejskiejMarekPalka
(nazdjęciuponiżej).–Długoczekaliśmynawłasnąsiedzibę.Chcę
szczególnie podziękować osobom,którenajwięcejpracywłożyływremonttegomiejsca–mówiłGrzegorzTruchan,kierownik
WOPR.–Pełnicieważnąspołecznie rolę. Nie wyobrażam sobie
funkcjonowania basenu miejskiego, który otwarty zostanie
wprzyszłymroku,bezzaangażowania naszych woprowców –
mówił prezydentŚwiętochłowic
DawidKostempski.

Po raz czwarty mysłowicka
młodzież będzie w tym roku
wybierała, spośród swych
rówieśników, radnych
do Młodzieżowej Rady Miasta. To swoista lekcja samorządności. Czy pana zdaniem
sprawdza się w praktyce?

Teraz, już przy czwartej kadencji
MłodzieżowejRadyMiasta,mogę
ocenić, że warto było przystąpić
do tej lekcji samorządności. Najcenniejsze jest bowiem właśnie
zaangażowanie młodych ludzi
wsamorządność,uświadomienie,
jak potrzebna jest aktywność
mieszkańcówijakiemechanizmy
rządzą w samorządzie. To niezwyklecennaiprzydatnawiedza
o wspólnocie lokalnej i być może
jedna z pierwszych lekcji obywatelskiej praktyki. Młodzi ludzie
mają okazję wykazać się dojrzałością oraz odpowiedzialnością
zaswojeśrodowiskouczniowskie,
szkołę,najbliższeotoczeniei miasto. Tak wpraktyce kształtowane
sąpostawyobywatelskie.
Sądzi pan, że spośród tych
młodych ludzi, np. byłych
radnych Młodzieżowej Rady,
będziemy za kilka czy kilkanaście lat wybierać przyszłych radnych miasta?

Myślę, że tak, bo zaszczepione
wmłodościideeirozbudzonezainteresowania najlepiej rokują
na przyszłość. A właśnie w młodościmasięnajwiększąpotrzebę
zmian swego otoczenia i chęć
wpływania na to, co dzieje się

na osiedlu czy w mieście. Zapewneitymrazemgłosmłodych
mysłowiczanbędzie cenny.Przekonanyjestem,żetrzebawsłuchiwaćsięwto, comająnamdoprzekazania nasi przyszli następcy.
Zuwagą słucham ich opinii i niezwyklecenię podobnespotkania.
Szczególnie wartościowe są np.
podsumowaniacałorocznejpracy
Rady, gdy uczniowie prezentują
przemyślenia na temat przyszłościmiasta.Ciekawesą rozmowy
zmłodymiprezydentamimiasta,
którzy na jeden dzień przejmują
władzę nad Mysłowicami w okolicy 1 czerwca. Być może z tej
grupy aktywnych mysłowiczan
będą wywodzić się radni czy
przyszły prezydent miasta, albo
prezydentRzeczpospolitej.
Jaki zatem będzie kalendarz
wyborczy kolejnej, czwartej
kadencji Młodzieżowej Rady
Miasta Mysłowice?

Termin wyborów ustalono na30
września br. Odbędą się tego samegodniawewszystkichuprawnionychszkołach.Niezbędnedokumenty już zostały przekazane
szkołom. Szczegółowe informacje są na stronie internetowej
myslowice.pl. Mam nadzieję, że
podobnie jak w poprzednich latach, w gronie radnych pracować
będą młodzi, aktywni społecznicy. Już dziś życzę im powodzeniawtejprzygodziezdemokracją.

BĘDĄ WYBORY:
b Jeszcze tak młodzi,
a już tacy dojrzali...
Na zdjęciu powyżej: młodzi,
aktywni mysłowiczanie – członkowieMłodzieżowejRadyMiasta
podczas wizyty w Warszawie.
Uśmiechnięci, wyluzowani, bez
tremyisztywniactwa...Boonijuż
wiedzą, że mogą mieć autentycznywpływnato,czymżyjeich
miasto,ichmałaojczyzna.Sąjeszcze tak młodzi, a przecież już tak
dojrzali–dowspółdecydowania.
Wiedząteż,jakważnajestaktywnośćmieszkańcówwbudowaniu
społeczeństwa obywatelskiego.
Dlategoonisąnasząprzyszłością.

Ostatniego września uczniowiemysłowickichgimnazjówiszkółponadgimnazjalnychbędąwybieraćradnych Młodzieżowej Rady
Miasta.Ruszyłakampania
wramach czwartejkadencji
MRM. Zgodniezestatutem,
MłodzieżowaRadaMiasta
będzieliczyćmaksymalnie
23osoby.Jejkadencjabędzie
trwała 2 lata. Cele Rady to:
reprezentowanieinteresów
młodzieży,upowszechnianie idei samorządowych,
atakże wspieranieaktywności młodychi innedziałanianarzecz młodzieży.
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Co, gdzie, kiedy?

EKSPERYMENTYZ MUZYKĄDAWNĄW GLIWICACH

b JoannaPiechwystawiaswojegrafikiwTychach
Od 12 października w Muzeum
Miejskim w Tychach będzie
można obejrzeć wystawę grafiki
Joanny Piech.Wystawa potrwa
do 7 grudnia.Zaprezentowanych
zostanie blisko 50 grafik
wykonanych w technice linorytu,
w tym dzieła najnowsze,
wielkoformatowe.Artystka jest
absolwentką katowickiego
Wydziału GrafikiASP w Krakowie,
jest też współautorką monumentalnych polichromii kościelnych.
Prowadzi pracownię grafiki – druku wypukłego w Instytucie
Sztuki w Cieszynie.Jest laureatką wielu konkursów,m.in.
Srebrnego Medalu International Print ExhibitionYunnan
w Chinach (2012).

bywa się w Gliwicach Festiwal
Muzyki Dawnej Improwizowanej All Improvviso.
a Dzisiaj, 27 września,
w Ruinach Teatru Victoria
koncert da gwiazda Festiwalu
Jordi Savall. Z Andrew
Lawrence-Kingiem iFrankiem
McGuire zaprezentują program „Celtic Viol”, który jest
hołdem dla szkockich i irlandzkich tradycji muzycznych. Ten dość nietypowy dla
Savalla repertuar przekonuje,
że artysta jest muzykiem... totalnym.
a 19 października w Centrum Edukacji i Biznesu, Agencja Rozwoju Regionalnego, wystąpią Arianna Savall (córka
Jordiego Savalla), Petter U.
Johansen oraz Capella Antiqua
Bambergensis (zespół wykonuje muzykę dawną na ponad
50 instrumentach – wiernych
kopiach z epoki średniowiecza). Dwoje światowej sławy
muzyków wykona wraz z niemiecką grupą koncert oparty
na projekcie Klang der Staufer.

RAWA ZNOWU W
RYTMIE BLUESA!

a KONCERTY GŁÓWNE:
27.09.2013, 19.30: Jordi Savall,
Andrew Lawrence-King, Frank
McGuire z programem „Celtic
Viol”, Ruiny Teatru Victoria,
Gliwice; 5.10.2013, 20: Kwintet
Śląskich Kameralistów program Mecyje – muzyka żydowska; 31.10.2013, 18: Andrzej
Jagodziński Trio oraz Agnieszka Wilczyńska – „Warownym Grodem” – koncert protestanckich pieśni, kościół ewangelicki w Gliwicach-Łabędach,
ul. Strzelców Bytomskich.

SIĘ RAZEM
CAŁYTENJAZZI...OKOLICE ŚMIEJ
Z DEBEŚCIAKIEM
b 29 września rozpocznie się
FestiwalMuzykiImprowizowanej:jazziokolice/jazz&beyond
2013. Potrwa do 1 grudnia.
Wkilkumiastachregionu:Katowicach,Sosnowcu,Chorzowie,
Bytomiui Gliwicachodbędzie
sięsiedem koncertów. Zagrają:
Uri Caine i Han Bennink, The

b IrekDudektolegendanie
tylkopolskiejscenymuzycznej.
Podobniejakwymyślonyprzez
niego i organizowany co roku
RawaBluesFestival–największy na świecie festiwal bluesowyodbywającysię„in-door”.
5października wkatowickim
Spodku królował będzie blues.
Tego dnia rozpocznie się Rawa
Blues Festival – impreza, która
na stałe wpisała się do kalendarzanajwiększychwydarzeń również światowejmuzycznejsceny.
Czego możemy się spodziewać
w tym roku? Główna gwiazda
Keb’Mo’ i jego band zagrają ogodzinie 20.50. Oprócz tego: Otis
Taylor Band, James Blood Ulmer
& Irek Dudek, Heritage Blues
Orchestra, Ruthie Foster, The
StoneFoxesiwielu,wieluinnych.
Biletydo4październikawcenach
od80 do 333zł,wdniufestiwalu
od 90 do 359 zł. Dostępne poprzez sieć sprzedaży Ticketpro.

a WYKŁADY I PREZENTACJE MULTIMEDIALNE: 6.10:
„Muzyczny Don Kichot” – wykład z prezentacją medialną;
27.10: „Od kantaty religijnej
do kantaty o kawie – lipskie
kompozycje Jana Sebastiana
Bacha”. Wykłady odbywają się
w Restauracji Siedlisko (ul.
Jaracza 13, Gliwice-Łabędy).
a Muzyka okresu romańskiegoi gotyckiego,atakże wykłady przeniosą naswczasy budowy wielkich katedr i rządów
wielkichkrólóworaz cesarzy.

b Przednamijużósmaedycja
SilesianJazzFestival.
b 24październikarozpocznie
sięwKatowicach ŚląskiFestiwal Jazzowy, czyli właśnie
Silesian Jazz Festival. Potrwa
do27października.
b Zagrajądzieńpodniu:RGG
Trio,WojciechLichtański(AkademiaMuzyczna),JazztoJazz:
Groningen & Katowice (sala
koncertowaAkademiiMuzycznejwKatowicach),PaoloFresu

Abercrombie Quartet, Fonda
StevensGroup+IrekWojtczak,
JimBlackTrio, MaciejObaraInternational Quartet, a także
John Scofield Uberjam Band
i Możdżer/Danielsson/Fresco.
Biletywcenachod30 do 80zł
dostępnesąnaportaluticketpro
i ticketportal.

DevilQuartet(odgodz.20do21),
Gonzalo Rubalcaba (od godz.
21.30do22.30wsalikoncertowejCentrumKulturyKatowice),
YellowjacketsJazzQuartet(od
godz.19do20),BobbyWatson&
ConradHerwig&sekcjaAM(od
godz.20.30 do22wsalikoncertowejCKK).
b Biletywcenachod10 do60
zł,karnetnawszystkiekoncerty:
75zł.Biletyikarnetyjużwsprzedażynawww.ticketportal.pl.

b DąbrowskaŚciemaKabaretowanazywana jestprzezfanów „DebeŚciaKiem”. Izasłużenie, bo jest faktycznie „the
best”! W tym roku – podobnie
jakwlatachpoprzednich– też
sięświetniezapowiada.
Rozpocznie się 4 październikaipotrwado6. Tegoroczna
odsłona Dąbrowskiej Ściemy
Kabaretowej to zanurzenie się
wklimaticharaktermagicznego
światafantasyrodemz„Władcy
Pierścieni” czy „Gry o Tron”.
Na konkursowy dzień zostanie
przygotowana specjalna scenografiaimuzyka.Pierwszegodnia
zobaczymy kabarety: Dno,
Nowakli i Paranienormalni.
Wdrugim dniu imprezy, w konkursie,zmierzysięsiedemkabaretów,atrzeciegodniaodbędzie
się koncert finałowy. Poprowadzi go gwiazda wieczoru, kabaret Łowcy.B. „DebeŚciaK” odbędzie się w Dąbrowie Górniczej
w hali „Centrum”. Bilety w cenach: 40, 50,60i70złdostępne
są w kasie PKZ i na ticketpro.pl,
biletynakabarety.pl,biletyna.pl.

TEKSTY:INGANIEDZIELSKA/FOT./TONNYPENARROYA, WIKIMEDIACOMONDS/MAT.PRAS.

a Do 31 października od-

b Zgodniezregułamiipodprąd.FilmowyRegiofun
W dniach 22-27 października w katowickich kinach: Kosmos,
Rialto i Światowid odbędzie się 4. Międzynarodowy Festiwal Filmowy REGIOFUN. Organizatorzy skupią się na kolejnym funduszu filmowym, będzie to Film London. Karnety po 50 i 40 zł
(ulgowe). Bilety na jeden seans – 10 zł, na KLAPS – 8 zł, na koncert – 30 zł, a na otwarcie bądź zamknięcie festiwalu – 15 zł.

b Festiwal wolności
Od21 do25 października trwał
będziew Katowicach Objazdowy
FestiwalFilmowyWATCHDOCS–
PrawaCzłowiekawFilmie.Warto
wiedzieć,żetowarzyszymukonkurs
fotograficzny,któregotematemjest
wolność. Prace należy przesłać na:
watchdocs.katowice@gmail.com
do10.10.br. Udział wkonkursie iwfestiwalu jest bezpłatny.

b Polska i zagraniczna sztuka wideo na Śląsku
Od 24 do 26 października zostaną zaprezentowane wybrane
prace wideo nadesłane z Polski i z zagranicy na konkurs (wyniki:
26.10.br.). A już 4 października pierwsze wydarzenie Ozon Wideo
Art Festiwal – prezentacja prac Michała Bernada w katowickiej
Galerii Nie Zastawiać. W programie festiwalowym jeszcze m.in.
projekcja filmu Alicji Żebrowskiej oraz spotkanie z artystką.

„Kartki z nienapisanego dziennika”– PROGRAM
22październikarozpoczniesię
wZabrzuMiędzynarodowyFestiwalim.KrzysztofaPendereckiego
–EdycjaIwrokjubileuszu80.urodzinpatronaFestiwalu.Otoskróconyprogramwydarzenia,którego
nie można przeoczyć. Szczegóły
nastronieinternetowejzabrzańskiegoUM. Unasmocnazachęta!

b

DZIEŃ I – 22 października:

Koncert inauguracyjny „Kartki
z nienapisanego dziennika”
z udziałem Krzysztofa i Elżbiety
Pendereckich;godz.19– Kopalnia
Guido: na wejście – Krzysztof
Penderecki–„Entrata”orazm.in.
polskapremieraKwintetuKrzysztofa Pendereckiego – „Leaves
fromanUnwrittenDiary”(„Kartki
z nienapisanego dziennika”),
otwarciewystawyBartoszaSikorskiego„Sonorystykabarw”inspirowanej twórczością Krzysztofa
Pendereckiego, a w trakcie koncertu – wmurowanie „kamienia
węgielnego”Festiwalu.
b DZIEŃ II – 24 października
godz. 19 – Kopalnia Guido:

Przedstawieniemultimedialno-taneczne„Świętowiosny–przerwana myśl”; 100-lecie prawykonania baletu „Święta wiosny”
Igora Strawińskiego; 100-lecie
urodzinWitoldaLutosławskiego.
KrzysztofPenderecki–„Cadenza”
naaltówkęsolo–nawejście.
b DZIEŃ III – 26 października
godz. 19 – Filharmonia Zabrzańska: „Moc przeznaczenia” –
gwiazdyFestiwaluzOrkiestrąFilharmoniiZabrzańskiej;200-lecie
urodzin Giuseppe Verdiego; polskapremiera„Adagio”Krzysztofa
Pendereckiego.

Dodatek przygotowany na zlecenie
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

