Partnerzy projektu SERPENTE,
w którym uczestniczy Metropolia
„Silesia”, spotkali się we Florencji,
teraz są w Brukseli, będą też u nas

SERPENTE,czyli
o dobrej energii
Sztuka
łączy
narody

SERPENTEtoprojekt, wktórym uczestniczy też Metropolia
„Silesia”. Partnerzy projektu ze
wszystkich krajów Europy biorących wnim udział spotkali się
niedawno we Florencji, aby dyskutowaćotechnicznychiprawnych uwarunkowaniach ograniczania zużycia energii wbudynkach użyteczności publicznej.

O tańcu i nie tylko – czytaj na stronie 4

„Skałka”rozkwita
więtochłowice otrzymały
kolejnepieniądzezBrukseli,
które tym razem przeznaczone zostaną na rewitalizację
przystanikajakowejna„Skałce”.

Ś

CO NOWEGO? Kasa z Unii
–Tonastępnyprojekt,któryrealizowanybędziewnaszymmieścieześrodkówunijnych.Dziękipozyskanym 864 tysiącom złotych
wyremontujemymiejscechętnie
odwiedzaneprzezmieszkańców –
mówi DawidKostempski,prezydentŚwiętochłowic.Wartośćcałej
inwestycjitokwotaponad1mlnzł.
W ramach prowadzonych prac,
którepowinnyrozpocząćsięjeszczewtymroku,wyremontowane
zostaną:budynekprzystanioraz
dwa pomosty pływające. Ustawionebędąrównieżstolikidogry
w szachy oraz stojaki na rowery.
Naprzystanikajakowejna„Skałce”
powstaną także: siłownia
pod chmurką oraz żwirowy plac
dogrywboule.TenbardzopopularnyweWłoszechiFrancjisport
rekreacyjny będzie miał szanse
zdobyć sympatię nie tylko
świętochłowiczan.
CO TERAZ? Modernizacja
Warto także przypomnieć, że
„Skałka”oddwóchlatjestregularniemodernizowana.W2011roku
wybudowany został plac zabaw,
a przy udziale środków unijnych
powstałytrasyrowerowe.W2012
roku władze miasta utworzyły
skatepark.Swojądziałalnośćroz-

W

począłtakżeklubwakeboardowy,
który uruchomił wyciąg do nart
wodnych.Jesttojednozniewielu
w Polsce południowej tego typu
urządzeń.Dlategojużwtymroku
ŚwiętochłowiceobokBydgoszczy,
PoznaniaiSzczecinabędągospodarzemimprezy odużejrandzekrajowej – Ogólnopolskich Zawodów
wWakeboardingu.Zawodyodbędą
się w sobotę 20 lipca. Ponadto
na„Skałce”wostatnimczasiedwukrotnie oczyszczano staw, dzięki
czemujestonnatlenionyizawiera
mniej osadów dennych. Obecnie
trwa tam inna ważna inwestycja,
jakąjestremontestrady.
b Przypomnijmy, że w latach
2010-2013 Świętochłowicom
udało się pozyskać aż 100 mln
złotych z funduszy unijnych
na projekty o łącznej wartości
około 120 mln złotych.

ymiana chodników, nowa nawierzchnia ścieżek rowerowych i nowa zieleń – tak krótko można opisać
projekt przebudowy jednej z głównych ulic w
Tychach – alei Niepodległości. – To nie lifting, ale gruntowna
modernizacja – zapewnia Wojciech Łyko, dyrektor Miejskiego
ZarząduUliciMostów. Zakończeniewartejponad850tys.zł inwestycji planowane jest na wrzesień.
Czytaj na str. 2

TAK BĘDZIE, TAK JEST:
A Taka, jak nazdjęciu powyżej, będzie przystań
kajakowa na „Skałce”. To
na razie wizualizacja, ale
już dzisiaj ten obiekt, którego historia sięga lat 60.
XX wieku, zmienił się nie
dopoznania.
A Na 32 hektarach doskonale położonego oraz
bardzo dobrze skomunikowanego terenu mieszczą się obiekty sportowe,
rekreacyjne, a także służące kulturze i rozrwyce.
A Jest tu m.in. stadion
piłkarsko-żużlowy, sektor
rekreacyjny, gdzie są 2
korty tenisowe, boisko
trawiaste oraz żużlowe,

do piłki nożnej, 2 boiska
do koszykówki, boisko
do siatkówki, a także tor
speedrowerowy.
A Dla amatorów przyrody i
rekreacji jest też sektor parkowy, gdzie znajdują się
szlachetne drzewa, jest
akwen wodny zprzystanią
kajakową, są piaskownice
dla dzieci oraz estrada koncertowa.
A Na „Skałce”odbywająsię
więcnajwiększewydarzenia
kulturalne i plenerowe
Świętochłowic. To miejsce
odwiedzane jest nie tylko
przez mieszkańców miast
aglomeracji, lecz coraz
częściej także przez fanów
aktywnego wypoczynku z
całego kraju.
ŚMIECI – NASZA SPRAWA!
1lipcawszystkosięzmienia! Nowa
ustawa–częstozwanaśmieciową
rewolucją–tojużnieprzyszłość,lecz
teraźniejszość.Czy(ijak)jesteśmy
doniej przygotowani?Ilepłacimyza
śmieci?Dlaczego opłacasię
segregacja? Dzisiaj SPECJALNY
PORADNIK –czytajnastr. I, II,III,IV

b Szklany sufit jest z plastiku
Uczestnicyspotkaniazdziesięciukrajóweuropejskich,pozawymianą doświadczeń związanych
m.in. z technicznymi aspektami
termomodernizacji, mieli okazję
zapoznaćsięzkilkoma budynkami energooszczędnymi. Jednym
z nich była neorenesansowa siedzibaMuzeumStefanoBardiniego
weFlorencji.– Wniedawnozakończonym procesie rewitalizacji,
wjednejzsalmuzealnych, sufitzostałwykonany zeszkłopodobnych
kompozytówplastikowych,umożliwiających naturalne doświetlenie – mówi przedstawiciel gospodarzy,szefflorenckiejagencjienergetycznejSergioGateschii.
b Zielone dachy są w słońcu
Podobne rozwiązanie,stawiającenamaksymalnewykorzystanieświatładziennego,zostałozastosowane także w Szpitalu PediatrycznymAziendaOspedaliera
UniversitariaMeyer.Rozbudowa
irewitalizacja budynków szpitalnych, oprócz dostosowania ich
do nowych norm technicznych,

czypotrzebwzakresielecznictwa,
miałanacelustworzeniebardziej
przyjaznej przestrzeni dla leczonychiminimalizowanie poczucia
strachuprzedtegotypuplacówką.
Budynki wkomponowano w zieleń, zastosowano zielone dachy,
zamontowano baterie słoneczne
i ogniwa fotowoltaiczne, a dla
ograniczenia zjawiska ucieczki
ciepłamaszynyiurządzeniazwyczajowo montowane nadachach
umieszczono w przestrzeniach
między piętrami szpitala. Szpital
został zaprojektowany tak, by łatwo było się przemieszczać dzieciomirodzicom.Dowykończenia
wnętrz wykorzystano wyłącznie
naturalne, przyjemne w dotyku
ikolorowemateriały,ado oświetlenia głównie światło słoneczne.
Ciekawostkąjestsystemdezodoryzacji powietrza, mający nacelu
całkowitą neutralizację „szpitalnegozapachu”przypomocyspecjalnej kompozycjizapachowej.
b Teraz Bruksela, potem MY!
W tym tygodniu przedstawiciele Metropolii biorą udział
w konferencji odbywającej się
wKomitecieRegionówwBrukseli
w ramach Europejskiego TygodniaZrównoważonejEnergii2013.
Zaplanowanazostałateż prezentacja projektu SERPENTE. A we
wrześniu czeka nas wizyta gości
z dziewięciu krajów, którzy w ramach SERPENTE, przyglądać się
będą,jakwnaszychmiastachdba
sięoefektywnezużycieenergii.

Szpital Pediatryczny weFlorencjiwkomponowanyjestwzieleń.
Toprzykładwykorzystania energii natury dla energiizdrowia

W

tymrokurealizowanyjestprojekt„Aktywowani– edukacja obywatelska organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju aktywności narzecz rewitalizacji społecznej”. Liderem projektu, w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej,
jest Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice
(CIS),a partnerem–UrządMiastaMysłowice.
Czytajna str. 3
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DOBRZEBRZMIĄCEMYSŁOWICE Metropolia
Słowem kluczem
jest kompilacja.
Stowarzyszenia
łączą ludzi w
różnym wieku,
o innych poglądach
i z rozmaitych
środowisk. Taka
mieszanka to siła
naszych działań.
Edward Lasok,
prezydent Mysłowic

Kompilacja...
Słowem kluczem naszych,
miejskichprzedsięwzięćjestwłaśniekompilacja.Stowarzyszeniałączą ludzi w różnym wieku, z odmiennych środowisk i o rozmaitych zainteresowaniach. Taka

mieszankastanowisiłęwspólnych
przedsięwzięć. Podobną zasadę
zastosowaliśmywtworzeniuprogramu na tegoroczne Dni
Mysłowic(21-23czerwca). Izuwzględnieniem kompilacji wydana
zostałapłytaCD–„Mysłowicedobrze brzmiące”. Po raz pierwszy
miastowydałopłytęznajciekawszymi piosenkami zespołów
zMysłowic.Sięgnęliśmyzarówno
po uznanych wykonawców, zespołyśredniegopokolenia,jakidebiutantów. Zawarliśmy muzykę
pop,funk,rapipunk rock.Ztejróżnorodnościpowstaławartośćniezwykła i jakże wiele mówiąca
oMysłowicach.Naszemiasto– tak
jak niegdyś opierało się na tradycjachgórniczych,takwostatnich
latachrozwijatradycje muzyczne.
Znakiem
rozpoznawczym
Mysłowicstałasięmuzyka,amiejscowe zespoły muzyczne i ich
twórczość stanowią szczególną
wartośćpromocyjnąmiasta.

Wgronieindywidualności,takich jak prezydenci miast wchodzącychwskładGórnosląskiego
Związku
Metropolitalnego,
mogą zdarzać się różnice zdań.
Anawet powinny, bo to przecież
znaczy, że GZM nie jest związkiem „malowanym”, że ma konkretne, czasem trudne, zadania
iokreślonecele.To,jakZarząd je
realizuje,ocenianejestwkażdym
roku przezZgromadzenie.
I właśnie okazało się, że zarówno praca Zarządu, jak i sama
idea Metropolii zyskały pełną
aprobatę przedstawicieli miast
zasiadających w Zgromadzeniu.
Wewtorek 18czerwcabr.odbyło
się bowiem Zgromadzenie GórnośląskiegoZwiązkuMetropolitalnego, na którym przyjęto
uchwałęwsprawie rozpatrzenia
izatwierdzeniasprawozdaniafinansowego oraz sprawozdania
z wykonaniabudżetuGórnośląskiego Związku Metropolitalnegoza2012rok.Udzielono również Zarządowi Górnośląskiego
ZwiązkuMetropolitalnegoabsolutorium za 2012 rok. Ale, co
ważne,obydwieuchwałyzostały
podjętejednogłośnie.Atooznacza,żeZarząd mapełnąaprobatę
dla swych działań podejmowanychwimieniumiast-partnerów
i dla dobra wspólnego. „Silesia”
trzymasięwięc razemi...mocno!

Jutro Niepodległości
Wymianachodników,nowa
nawierzchnia ścieżek rowerowychirównieżnowazieleń–tak
wskróciemożnaopisaćprojekt
przebudowyimodernizacji jednejzgłównychulicwTychach–
AleiNiepodległości.
– To nie będzie tylko lifting,
ale gruntowna modernizacja –
zapewnia Wojciech Łyko, dyrektorMiejskiegoZarząduUlic
i Mostów w Tychach. – W ramach przebudowy, po jednej
stronie alei Niepodległości zostaną wymienione chodniki.
Docelowo, betonowe płyty zastąpikolorowakostkabrukowa.
Ponadto wzdłuż alei staną niskielampyorazledowepunkty
świetlne, co z pewnością przełoży się na atrakcyjność wizualną, ale – co bardzo ważne –
także na wzrost bezpieczeństwa, ponieważ pieszy zbliża-

wruchudrogowym,pracebędą
wykonywane etapami. – Ruch
pieszy zostanie skierowany
nachodnikpoprzeciwnejstronie alei Niepodległości,
a na czas przebudowy zatoki
autobusowej, przystanek komunikacji miejskiej zostanie
przeniesiony.Wówczaswrejonierobótzostanieograniczona
prędkość, a ruch odbywać się
będzie po zwężonej jezdni.
Na czas przebudowy i modernizacjibędzie czynny jedenpas
ruchu. Aleprzezterenbudowy
wydzielone zostaną bezpieczne przejścia dla pieszych
– dodaje dyrektor Łyko.
b Zakończeniemodernizacji
al.Niepodległościzaplanowano
nawrzesień.Wstępemdorealizacji tego zadania była zakończonawubiegłymrokubudowa
nowegoparkinguznajdującego
sięprzyUrzędzieMiasta.

b AlejaNiepodległościw
Tychachbędziewyglądać
pomodernizacjitak jakna
wizualizacjipowyżej.
b Ilekosztujetaka
przebudowa?Otóź,cała
inwestycjawartajest
ponad850tysięcyzłotych.

jący się do przejścia będzie lepiejwidoczny.Naprzebudowie
aleiNiepodległościskorzystają
rowerzyści.Dlaczego?Bowyremontowana zostanie ścieżka
rowerowa, a nowa nawierzchniawykonanabędziezczerwonej masy bitumicznej – wyjaśnia dyrektor Wojciech Łyko.
Bardzo istotnym elementem
modernizacji tyskiej alei Niepodległościjestzieleń–pojawią
się bowiem kwiatowe rabaty,
a obok nich staną ławki. Żeby
zminimalizować utrudnienia

PODPATRZONE,czyli otym,jaktechnikastajesięsztuką

Motoicountry
wDąbrowie
Górniczej

Niezgubićzapału...
Nie chcemy zgubić społecznego zapału i społecznikowskiej
pasjimysłowiczan.Zdajemysobie
sprawę z siły, jaką ma inwencja
obywateli, szczególnie w trudnych czasach. Sprzyjamy jak najszerszemuwłączaniusięlokalnej
społeczności w samorządność.
WMysłowicachdziałaponad120
organizacjipozarządowych.Przekonani jesteśmy, że tworzenie
wspólnoty samorządowej, bezpośredni udział mieszkańców
w przedsięwzięciach miasta,
aprzedewszystkimbudzenieodpowiedzialności obywatelskiej
tworzyprawdziwąsiłęmiasta.Takiedziałaniawzmacniająlokalną
wspólnotę, są ważne w budowaniuMetropolii.
Każdy z mieszkańców jest
ważnym głosem w społecznie
brzmiącym mieście, a „Mysłowice dobrze brzmiące” są istotną
częściąnaszejMetropolii.

FOT.ARCH.GZM

Zarówno w tradycji, jak i różnorodnościjestsiła.Tomojegłębokie przekonanie pozwala
na wspieranie najciekawszych
pomysłów mieszkańców, rozmowyiwsłuchiwaniesięwopinie mysłowiczan. Taki jest
główny warunek demokracji
i rozwoju samorządności.
Z satysfakcją obserwuję, jak
szczególnie w ostatnich dwóch
latach coraz bardziej powszechne staje się angażowanie
mieszkańcówwewspólneprzedsięwzięcia,jakrośnieprzeświadczenie, że warto być aktywnym
w swoim mieście, dzielnicy czy
osiedlu. Warto bowiem wspólnie z sąsiadami zrobić coś dla
dzieci, osób starszych, czy dla
siebie. Łatwiej, bezpieczniej czy
choćby ładniej może wówczas
wyglądać nasza codzienność.
Imponująca jest również duma
zpracynarzeczlokalnychstowarzyszeń. Pozyskiwane dotacje
spoza budżetu miasta, w tym
unijne, wspomagają rozwój
Mysłowic.Najwięcejnadzieiwiążemyzrealizowanymprojektem
„Aktywowani–edukacjaobywatelska organizacji pozarządowychwzakresierozwojuaktywności na rzecz rewitalizacji społecznej”. Przekonany jestem, że
prowadzonaedukacjaobywatelska i aktywizowanie społeczności, włączanie w samorządność przyniesie znakomite
efekty. Najtrudniejsze i najbardziej czasochłonne są zmiany
mentalności, nastawienia społecznego. Cieszy, że część tej
pracy w budowaniu wspólnoty
mamy już za sobą.

jednomyślna

TozdjęciezIndustriadywykonanewChorzowie.Bardziejprzypominaobraznapłótnieniż...fotkę.
Aletaimpreza łączytechnikęzesztuką.Iłączyludzi.75tys.osóbbawiłosięna Industriadzie2013.
Ponad7tys.skorzystałozbezpłatnegotransportuorganizowanegoprzezMetropolię„Silesia”.

METROPOLIA KREATYWNA, czyli GEOsferyczny konkurs dla ludzi z plastycznym talentem
Miejsce,któremapredyspozycje, by stać się jednym z ważniejszychpunktówgeoturystycznych
wPolsce,bezwątpieniapowinno
byćdobrzerozpoznawalneimieć
swój unikatowy system identyfikacjiwizualnej.Dlategoteż,wraz
z postępem prac w GEOsferze,
przyszedłczasnastworzenieoryginalnego logo, które będzie reprezentowałoośrodek.Toszansa
dlawszystkich,którzyzawodowo
lub hobbystycznie zajmują się
grafiką.
Wpierwszymetapiekonkursu
należy nadsyłać swoje projekty
logo (maksymalnie 3) w wersji
elektronicznej na adres e-mail:
geosfera@um.jaworzno.pl
Prace – zgodne z regulaminem
i wytycznymi organizatora – zo-

staną ocenione przez jury, a autor najlepszej przejdzie automatycznie do II fazy konkursu i stanie się jednocześnie laureatem
zabawy i zdobywcą nagrody
głównej. Najważniejsze kryteria,
jakie będą brane pod uwagę
przy ocenie, to: innowacyjność,
oryginalność, czytelność i funkcjonalność zaproponowanych
rozwiązań oraz estetyka wizualna.
Konkurs potrwa już tylko do 1
lipca. Wybrane przez komisję
konkursowąlogostaniesię symbolem
Ośrodka Edukacji
Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera, a jego autor otrzyma nagrodę w kwocie 2000 zł. Szczegóły w regulaminie na stronie:
www.jaworzno.pl

b To impreza w sam raz dla
amatorówzarównomocnych
wrażeń,jakirekreacjiorazrozrywki w rodzinnym stylu.
Dowyborunakoniecczerwca
(ipoczątekgorącychwakacji)
jest mnóstwo imprez. Ale ta
zpewnościąwartajestuwagi.
b W dniach 29 i 30 czerwca
w Parku Hallera w Dąbrowie
odbędziesięXIX Międzynarodowy Piknik Moto-Country
„DąbrowaGórnicza2013”.
b W pierwszym dniu motorowegopiknikucountry,wsobotę29czerwca,odgodz.16.20
zaprezentują się między innymitakiegrupy,jakCatawba,
The Trace, Taxmeni, Tomasz
Szwed&Szwedzkistół.
b Wniedzielękoncertyrozpocznąsięogodzinie16.Kogo
zobaczymy na estradzie? Zapowiadasięsporo atrakcjioraz
zabawy,bowystąpiąnp. Krystyna Mazur Band, Whiskey
River,Szulerzy,ColoradoBand
i TrebunieTutki.
b CałośćimprezypoprowadzijużtradycyjnieKorneliusz
Pacuda.Wstępjestwolny.
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METROPOLIAZMIAN,czyli jednośladempo miastach Z mamą

Silesia na rowery
Rozmowa z Dawidem
Kostempskim, przewodniczącym GZM
i prezydentem
Świętochłowic
Metropolia chce wprowadzić system wypożyczalni
rowerów. Chodzi o to, by ten
środek transportu ułatwiał
dojazd do pracy, czy zależy
wam jedynie na promowaniu zdrowego stylu życia?
Górnośląski Związek Metropolitalnyrozpocząłrealizacjęzadania pod nazwą: „Metropolitalny
Rower Miejski” zakładającego
stworzeniewkonurbacjiśląskiej
sieci wypożyczalni rowerów
i wytyczenie tras komunikacyjnychnaterenieczternastumiast
Metropolii. Zależy nam, aby
mieszkańcy naszego regionu
przekonali się do tego rodzaju
transportunietylkopodczasweekendowychwycieczekrowerowych, ale także dojeżdżając
do pracy, szkoły czy na zakupy.
Wypożyczalnia to jedno.
A co z trasami rowerowymi?
Czy jest ich wystarczająco
dużo w miastach metropolii? Czy wypożyczonym rowerem będzie gdzie jeździć?
Systemzakładakomunikacjęrowerowązarównopojużistniejących trasach rowerowych stwo-

rzonych w naszych miastach
na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, jak również, a może
przede wszystkim, na istniejących drogach publicznych.
Po prostu, tak jak to zrobiono
wWarszawie,WrocławiuiOpolu
zostaną wytyczone trasy rowerowe na drogach naszych miast.
Razem stworzy to różnorodną
siećkomunikacyjnąłączącącałą
Metropolię „Silesia”.
Na jakim etapie jest projekt? Kiedy mieszkańcy naszej aglomeracji będą mogli
korzystać z wypożyczalni?
Kilka tygodni temu wyłoniliśmy
specjalistyczny podmiot, którego zadaniem będzie stworzenie „Studium wykonalności
Metropolitalnego Systemu Wypożyczalni Rowerów dla miast
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego”. Innymi słowy,
wspólnie z firmą Blueocean
stworzymy koncepcję zakłada-

jącą przebieg tras rowerowych,
lokalizacje wypożyczalni rowerów w miastach, sposób naliczania opłat za korzystanie
z jednośladów, jak i koszt funkcjonowania systemu. Właśnie
zakończyliśmy pierwszy etap
prac, a mianowicie badanie ankietowe mieszkańców Metropolii. Jednocześnie aplikujemy
o środki z Europejskiego Obszaru Gospodarczego dotyczące projektu Metropolitalnego Systemu Ścieżek Rowerowych. Jak wszystko dobrze
pójdzie, to w 2015 r. wypożyczymy pierwszy rower w Metropolii „Silesia”.
Nie tak dawno GZM przymierzał się do realizacji podobnego projektu. Wtedy
nie udało się.Czy tym razem
są większe szanse?
Wtedy zaproponowano nam
rozwiązanie, którego nie byliśmy w stanie zaakceptować,
biorąc pod uwagę bezpieczeństwo finansów publicznych
w naszych gminach. Ponadto
na podjęcie decyzji było zdecydowanie za mało czasu. Teraz
do projektu Metropolitalnego
Roweru Miejskiego podchodzimy koncepcyjnie, ustalając
realny harmonogram jego realizacji.Jeżeli wszystkie elementy
uda się skutecznie zrealizować
oraz będzie wola polityczna prezydentów miast, to na pewno
osiągniemy sukces.

IBM znaczy praca
irmaIBMzdecydowałasię
zlokalizować w Katowicach swoje Centrum DostarczaniaUsług(zangielskiego
DeliveryCenter).

F

b IBM oznacza docelowo
nawet parę tysięcy
nowych miejsc pracy
IBM będzie również pracować
z lokalnymi instytucjami edukacyjnymi nad wspieraniem rozwoju talentów i profesjonalnych
kompetencji.Będziewspółpracować z Politechniką Śląską, UniwersytetemŚląskim,Uniwersytetem Ekonomicznym i Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową
wramachprogramupraktykstudenckich. Aby wzbogacić program nauczania i przygotowania
studentówdomożliwościzatrudnieniaoferowanychprzezbranżę
IT, firma IBM będzie kontynuowaćwspółpracęześląskimiuczelniami,wspierającstudentówwrealizacji ich projektów rozwojowych i umożliwiając im dostęp
do najbardziej innowacyjnych
technologii.

b Wybór miasta Katowice
– Pokazujeciągłezaangażowanie naszej firmy w Polsce. Nowe
centrum umożliwi nam nie tylko
świadczenie zaawansowanych
usług dla naszych klientów, ale
przyczyni się również do zwiększenia rozwoju gospodarczego

i kompetencji potrzebnych w całym regionie – mówił podczas
konferencji AlesBartunek,dyrektor generalny IBM Polska i Kraje
Bałtyckie.–Katowiceiregionśląski oferują utalentowane zasoby
rynkupracy,mocnezapleczeakademickie oraz przyjazne otoczeniebiznesu,cojestniezbędnedla
naszego rozwoju – dodał. Nowe
centrum dołączy do strategicznych ośrodków świadczących
szeroki zakres usług IT, w tym
m.in.zarządzaniasystemamioperacyjnymi serwerów, ochrony
ibezpieczeństwasystemów.

b Start planowany jest
na sierpień 2013 roku
– Centrum w Katowicach będziezbudowanezgodniezestandardamiglobalnymiIBM,abyzapewnićjaknajwyższąjakośćusług
–powiedziałStefStangret,dyrektor Centrum Dostarczania Usług
IBMweWrocławiu.

b IBM działa wPolsce już
odponad 20 lat
Firma posiada w wielu miastach naszegokrajuszeregspecjalistycznychośrodkówobsługującychklientównacałymświecie.

b Współpracowaliśmy z IBM już wcześniej, m.in. przy
okazji różnych programów z zakresu społecznej
odpowiedzialności biznesu, takich jak IBM Executive
Service Corps. Rozwój firmy IBM w Katowicach jest dla
nas wszystkich wielkim wydarzeniem. Niezmiernie
cieszymy się z faktu, że decyzja o wyborze Katowic na
ulokowanie nowego Centrum Usług już zapadła – mówił
podczas konferencji Piotr Uszok, prezydent Katowic.

na wakacje

b Pomaganie w „Nereuszu”
odbywa się według zasady:
„Podajdalej...” Ludziomtrudno
jest przyjmować pomoc.A tak,
ponad 100 dzieci w wieku
szkolnymi25wprzedszkolnym
na co dzień korzysta z pomocy
„Nereusza” w Rudzie Śląskiej.
To ponad 70 rodzin.

b „Nigdy nie byłem z mamą
na wakacjach ...” to hasło i przesłanie akcji. – Chcemy, aby jak
najmniej dzieci, którym pomagamy, mogło tak powiedzieć.
Chcemy,bypomogliimwtymich
rodzice – apelują wolontariusze
zrudzkiego„Nereusza”.Iszukają
wsparcia dla podopiecznych.
b Czternasty rok pomagają
dzieciom, których życie i dorastanie jest trudne. Są wśród
nich dzieciaki, które wraz z pięciorgiemrodzeństwa i rodzicami
mieszkają na 39 m kw. Nie mają
łazienki, ubikacji, ciepłej wody.
Nie mają swojego łóżka i biurka
do odrabiania zadań. Są i takie,
które nie jedzą w domu obiadów
i nie mogą napić się ciepłej herbaty, bo odcięto gaz. Są dzieci,
któredopierowdrugimpółroczu
mają podręczniki i takie, u których zimą jest szron na ścianach
nad łóżkiem.
bOne nie mają przyjaciół wśród
tych,którymniczegoniebrakuje.
Mogą liczyć na kumpli, którzy
majątylesamolubmniejniżone.
Te dzieci nie czekają na święta
czy wakacje. Jeśli jest w domu
choinka, to i tak nie ma pod nią
prezentów,akiedysąwakacje,to
i tak nikt z nimi nie podróżuje,
nawet palcem po mapie...
b Inspiracjadoprzeprowadzenia
akcji „Nigdy nie byłem z mamą
nawakacjach...”wzięłasię zwyzwania,przedktórymstanęłostowarzyszenie – braku niezbędnychśrodkównazorganizowanie
dzieciom wakacyjnego wypoczynku. A od dwóch lat rodziny,
w których sytuacja była najtrudniejsza, jeżdżą na kilkudniowe,
wspólnewyjazdy.Przynosiłyone
dobrerezultaty.Czymbyłytewyjazdydlauczestniczącychwnich
matek?Najlepiejchybaoddadząto
ichsłowa:„Dziśtylkorazprzeklęłam... Jestem szczęśliwa, chcę być
jeszczelepszymczłowiekiem...”,czy
„Tenwyjazdbyłpiękny.Będęzcałychsiłwalczyć onas(dzieci),aby
byłojeszczelepiej,sąmoimżyciem.
Iniepalęjużwnocy....Takposwojemupiszę,coczuję”.
b Wtymroku„Nereusz”również
zacząłpozyskiwaćśrodkina kolonieiobóz.UrządMiastadałtyle, ile
mógł.Aletoniewystarczy. Nazatrudnieniekucharza(bazanoclegowajestwszkole),sprzątaczkiczy
pielęgniarki. Postanowiono do
tychrólzaprosićrodziców.Dzieci
będąmogływyjechaćnakrótko,ale
wyjadą...
b Owszem,nawyjazdmożnazabraćtylkodzieciaki,możnazorganizowaćwolontariuszy,tyleżeobcych. Aletoprzecież nietosamo,
cowakacjezeswojąmamą!

SIŁA NASZEJ AKTYWNOŚCI
Właśnie w niej,w aktywności
społecznej,Mysłowice upatrują
szansę rozwoju.Wspólne inicjatywy i inspiracje mieszkańców
z różnych środowisk mogą stać
się mysłowicką specjalnością.
A metropolitalną wspólnotę
mysłowiczaniebędąwzbogacać
swoim lokalnym kolorytem.

b Miasto zdecydowanie
wspiera aktywność
swoich mieszkańców
Od ubiegłego roku wzrosła
ilośćprojektóworganizacjipozarządowychwspieranychmerytorycznie przez mysłowicki urząd.
Miasto przeznaczyło w 2012 r.
na realizację programu współdziałaniazorganizacjamiobywatelskimiponad800tys.zł.Lokalne
stowarzyszenia i fundacje coraz
częściejwspółpracujązmiejskimi
instytucjami, współorganizując
wydarzeniakulturalneisportowe.

b Edukacja obywatelska
W tym roku realizowany jest
również projekt „Aktywowani –
edukacjaobywatelskaorganizacji
pozarządowych w zakresie rozwojuaktywnościnarzeczrewitalizacji społecznej”. Liderem projektu, w ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi
krajami członkowskimi Unii Europejskiej, jest Stowarzyszenie
Centrum Inicjatyw Społecznych
Mysłowice (CIS), a partnerem –
UrządMiastaMysłowice.
– Projekt zakłada włączenie
mieszkańców, organizacji pozarządowych,samorządulokalnego
i biznesu we wspólne opracowanie programu rewitalizacji społecznejdlanajbardziejzdegradowanych obszarów Mysłowic –
podkreśla Wojciech Król, dyrek-

tor Kancelarii Prezydenta UM. –
Wprojekcieprzewidzianoorganizację spotkań sieciujących oraz
utworzenie i pracę zespołu planistycznego.Odbędąsięrównieżkonsultacjespołecznezmieszkańcami,
podczas których można będzie
wnosićuwagi ipropozycje zmian
wprogramie.
Istotą projektu jest również
przygotowanie organizacji pozarządowych do wdrażania programu rewitalizacji społecznej.
Koordynację działań zapewnia
ośrodek wspierający organizacje
lokalowo, technicznie, doradczo
iszkoleniowo.Integrujedziałaczy
społecznychzapewniająckonsultacje społeczne, promuje aktywność obywatelską, m.in. poprzez
portal www.cismyslowice.pl
Wartość projektu wynosi 94 tys.

680 zł, z czego dofinansowanie
wynosi 100 proc. wnioskowanej
kwoty,tj.85tys.212zł. Prawiedwa
lata funkcjonuje Porozumienie
Mysłowickich Organizacji Pozarządowych skupiające obecnie
20podmiotów.
– Głównymcelem PorozumieniaMysłowickichOrganizacjiPozarządowych jest integracja sektorapozarządowegoorazwypracowanie modelu współpracy
zsamorządemlokalnym– wyjaśniaWojciechKról. –UrządMiasta
wspiera porozumienie organizacyjnieimerytorycznie–dodaje.

b Razem można więcej
Takie przeświadczenie coraz
częściejtowarzyszymysłowickim
społecznikom.Włączająsięzatem
wkoordynacjęgrupowegopozyskiwaniaśrodkówfinansowychprzez
organizacjepozarządowewramach
programurządowegoFunduszuInicjatywObywatelskich.Wgrudniu
2012 r. prowadzono na przykład
warsztatyorazindywidualneigrupowedoradztwomerytorycznedla
organizacjipozarządowych,które
zdecydowałysięprzystąpićdokonkursuodofinansowanie.Wspólne
starania o środki spoza budżetu
gminypodjęło13organizacjipozarządowychzMysłowic.

WARTO WIEDZIEĆ:
bIstotą projektu jest
również przygotowanie
do wdrażania programu
rewitalizacji społecznej.
bWartość projektu to
ponad 94 tys. zł, z czego
dofinansowanie wynosi
100 proc. wnioskowanej
kwoty – ponad 85 tys. zł.

–Współpracaorganizacjipozarządowychw2012rokuukładała
się dużo bardziej korzystnie niż
wcześniej – zapewniaAleksandra
KocurzMysłowic,działającawStowarzyszeniuOrganizacjiPozarządowych MOST. – Urząd Miasta
wspomaga społeczneinicjatywy.
Ważnaicennajestchociażbykoordynacjapracyipomocdlastowarzyszeńprzezwyznaczonegopracownika miejskiego urzędu
dosprawwspółpracyz organizacjami pozarządowymi. Dostrzegamy nie tylko fakt współpracy
mysłowickichorganizacjipozarządowych,alerównieżpomoc,którą
bardziejdoświadczoneorganizacje świadczą mającym mniejszą
praktykę – podsumowuje Aleksandra Kocur ze stowarzyszenia
MOST.

DOBRY POMYSŁ NA... PARK NOWYCH POMYSŁÓW:
bW Mysłowicach, po raz kolejny zorganizowano w tym
roku sprawdzony już Park Pomysłów. Mysłowickie
organizacje pozarządowe prezentowały na nim swoją
działalność i zachęcały innych do współpracy. Nie
zabrakło, podobnie jak w roku ubiegłym, ciekawych
wystaw m.in. prac plastycznych, przygotowano zabawy
integracyjne, zorganizowano również kiermasz.
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Co, gdzie, kiedy?
b Przez dwa Dni Tyskie jest zabawa „Pod Żyrafą

SZTUKA NAIWNAW NIKISZOWCU.TERAZARGENTYNA
większawEuropiewystawa,na
której prezentowane są prace
artystów naiwnych.Podczasfestiwalu,któryodbywasięwkatowickiej Galerii Szyb Wilson
zostanąpokazanedziełaponad
200artystówz 35krajów całego
świata.Obejrzymy:malarstwo,
rzeźbę,ceramikę.
a MotywemprzewodnimtegorocznejedycjijestkulturaArgentyny – w ekspozycji bierze
udziałprawie50malarzyz tego
kraju.Argentyńskiemotywysą
widocznenietylkonaobrazach,
równieżpolskichtwórców,którzychętniewykorzystalitemat
tanga w swoich pracach, ale
iwśródwydarzeńtowarzyszących: dwa sobotnie lipcowe
przedpołudnia poświęcone
będąwarsztatomtanga(20,27
lipca),pojawisiętakżekinoargentyńskie(28czerwcawKinoteatrzeRialto).
a Wśródwydarzeńniemoże
zabraknąćArtJarmarku.14lipca
organizatorzyzapraszająna kolejnąodsłonęulicznejimprezy
w Nikiszowcu, podczas której
będziemożnapoznaćśląskich
artystów, kupić wyroby rękodzieła,atakżepobawićsięwtradycyjnegryuliczne.Tenostatni

29 i 30 czerwca naplacu„PodŻyrafą” wParkuMiejskimwTychach
przyul.EdukacjiodbędąsięDniTyskie.Zapowiadasięświetna
zabawa,szczególniejeślidopiszepogoda.Cowięcmożnapolecić
amatoromplenerowychimprez?Pierwszegodnianascenie
odgodz.15 pojawiąsięm.in.:BlueSounds,Zgredybillies,Krzak
iRóżeEuropy.Natomiastdrugiegodnianascenie„PodŻyrafą”
odgodz. 14 zagrająm.in.:Medulla,MarcinKindlaiMyslovitz.

punktprogramuprzeznaczony
jestraczejdlanajmłodszych,dla
nichtakżeprzygotowanowarsztatyplastycznewkażdąfestiwalowąśrodę.
a Tradycyjniejuż, wramach
Art Naif Festiwal odbędzie się
Afrykamera – festiwal współczesnegokinaafrykańskiego(57 lipca w Kinoteatrze Rialto),
apodczasniegoniespodzianka
– warsztaty robienia afrykańskichszyldów...fryzjerskich(6
lipcawRialcie).
a Ekspozycja będzie dostępnado14sierpniaizakończy
sięwieczoremargentyńskim.
a Zarównonawystawę,jak
inawszystkie pozostałewydarzenia Art Naif Festiwal wstęp
jestwolny. Wartosięwybrać!

b Trzy odsłony miłości na ŚwiętegoJana

JUBILEUSZOWO I MIĘDZYNARODOWO
PROGRAM SPEKTAKLI
XX FESTIWALU SZTUKI
TANECZNEJ WBYTOMIU:
b 30 czerwca - niedziela ,19.30
- Polski Teatr Tańca; „Minus 2”.
b 1 lipca, 19.30 - Folkwang
Tanzstudio, Niemcy; „Drops of
Rain in perfect Days of June”.
b 2 lipca, 19.30 - PREMIERATomer Zirkilevich, Izrael; „Auf
Wiedersehn” i Anna Piotrowska,
Polska - GiGi „Mangia”.
b 3 lipca, 19.30 - Lubelski Teatr Tańca, Polska ;„hello kitty”.
b 4 lipca, 19.30 - Robert Przybył, Niemcy/Polska - „With your
GUTS”; Jens Bjerregaard, Dania „Simple moves”.
b 5 lipca, 19.30 - Yossi Berg &
Oded Graf, Izrael; „Heroes”.
b 6 lipca, 19.30 - Ultima Vez,
Belgia; „What the body does not
remember”.
b 7 lipca, 19.30 - Mufmi Teatr
Tańca, Polska - „Karmienie”; Piotrowska & Chitruszko - „Przy Przy”.
bUWAGA! Bilety na pojedyncze spektakle na Scenie Głównej
(oprócz Ultima Vez): 30 zł – normalny, 20 zł – ulgowy; Ultima Vez
w przedsprzedaży: 50 zł – normalny, 40 zł – ulgowy, wdniu spektaklu: 60 zł – normalny, 50 zł – ulgowy. Karnet na wszystkie spektakle na Scenie Głównej (razem
zUltima Vez): przedsprzedaż – od
15 czerwca – 240 zł.

Już 30czerwca inauguracja
jubileuszowej, dwudziestej
edycjiMiędzynarodowejKonferencjiTańcaWspółczesnego
i Festiwalu Sztuki Tanecznej
wBytomiu.
Na deskach Śląskiego Teatru Tańca pojawią się uznane
zespoły i artyści na początku
swojej kariery tanecznej. Jak
zawsze młodzi adepci tańca
przyjadą z całej Polski, by
uczestniczyćwwarsztatachtanecznych. Międzynarodowa
KonferencjaTańcaWspółczesnegoiFestiwalSztukiTanecznejwBytomiuwtymrokupotrwa do 7 lipca. Podobnie jak
wubiegłychedycjachimpreza
będzie podzielona na dwie
różne,niezależne części:spektakle taneczne (tegoroczną
gwiazdą będziezespół Ultima

VezzBelgii) oraz szeregwarsztatównaróżnychpoziomach
zaawansowania.TakwięczajęciaztańcaafrykańskiegopoprowadziAssanKonte,Guido
Verwerpokażenam,czymjest
współczesnyjazz, a podokiem
Janusza Skubaczkowskiego
spróbujemysiłwjodzedlatancerzy. Prawdziwa gratka to
projekt Henryka Kaalunda
„SonicBody”.
Wsumieodbędziesię35zajęćwarsztatowych.Uczestnictwow nich jestpłatne. Chętni
powinniwięc dokonaćrezerwacjiwbiurzeDziałuEdukacji
ArtystycznejŚląskiegoTeatru
Tańcai wykupićkonkretnypakietwarsztatowy,bezpośrednio w Śląskim Teatrze Tańca
lubzapośrednictwemserwisu
Ticketportal.pl

NA WAKACJE Z
DOBRĄ KSIĄŻKĄ
WYBIERZ SIĘ DO
BIBLIOTEKI!
b KatowickaMiejskaBiblioteka
Publicznaczekanafanówsłowa
iamatorówwyobraźni od1lipca
do30sierpnia.Maniezłąofertę!
Przez całe tegoroczne wakacje,
odwtorku do czwartku, w godzinachod10.30do13.30wMiejskiej
Bibliotece Publicznej w Katowicach dzieci spędzające wakacje
wmieściebędąmogłyskorzystać
ze spotkań i warsztatów prowadzonychwramachbibliotecznego
„Latawmieście”.Odbędąsięzajęcia o profilu literackim, fotograficznym, plastycznym, będą też
zawodysportowe,wyjściadokina,
teatru, interaktywne zwiedzanie
instytucjikulturyigryosiedlowe.
Nalatozaplanowanorównieżzabawy w plenerze, ale takie, które
propagują czytelnictwo. Atrakcji
nie zabraknie. Dzieci odwiedzą
np. bibliotekę American Corner,
będą w Centrum Kultury Katowice,CINiBA,M1CyklistyWojciechaMszycy,zobacząPlanetarium,
Muzeum Śląskie, kino Kosmos,
Muzeum Komputerów i wiele innych ciekawych miejsc. Udział
wsamychzajęciachjestbezpłatny.
Obowiązują tylko zapisy oraz pisemnazgodarodziców.Organizatorniezapewnia biletówkomunikacjimiejskiejorazbiletówwstępu
dozwiedzanychobiektów.

TEKSTY/INGANIEDZIELSKA FOT.MARTA ANKIERSZTEJN,.BARTEKBARCZYK, MATERIAŁY PRASOWEMIASTGZM

a Art Naif Festiwal to naj-

29 czerwca w godz. od 14 do 20
w Muzeum „Górnośląski Park
Etnograficzny w Chorzowie”, czyli
w Skansenie, odbędzie się impreza „Na Świętego Jana”. Organizatorzy chcą pokazać święto w
trzech odsłonach: w czasach
przedchrześcijańskich, w XVIII i
XIX wieku oraz od XIX do XX
wieku. W programie m.in. konkursy i zabawy z miłością w tle.

b Wakacyjne Laboratorium Śpiewu
1 lipca w Miejskim Domu Kultury „Batory” w Chorzowie ruszy i
potrwa przez cały lipiec Laboratorium Śpiewu. W ramach tego
laboratorium prowadzone będą przez Katarzynę Gojny,
absolwentkę Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale
wokalno-aktorskim, indywidualne zajęcia śpiewu w różnych
stylach – od belcanta do popu. Terminy zajęć zostały ustalone na
każdy wtorek. Koszt jednej sesji zajęciowej wynosi 20 zł za 30
minut nauki. Ilość miejsc jest ograniczona.

b Zaproszenie na wakacje z muzyką dawną

14 i 21 lipca odbędą się koncerty będące częścią projektu {oh!}
Katowice!, rozpoczynającego cykl wydarzeń związanych z muzyką
dawną. Pierwszy z koncertów – 14 lipca rozpocznie się o godz. 11 w
ramach Koncertów Promenadowych w Parku Kościuszki. Zabrzmi
muzyka włoskiego baroku. Wraz z {oh!} Orkiestrą Historyczną
wystąpi solistka – mezzosopranistka Magdalena Kulig. 21 lipca
(godz. 12.30) w Sali im. Witkacego Muzeum Historii Katowic
będzie miał miejsce kameralny koncert Zespołu Muzyki XVII i XVIII
w. „Extempore”. W programie muzyka francuska i niemiecka.

Konkurs plastyczny dla dzieci i koncert na finał
Przez cały lipiec i do 15 sierpnia
można nadsyłać prace na konkurs plastyczny zatytułowany
„Ptasie plotki i inne wiersze”, adresowany do dzieci od 4 do 13 lat.
Witold Lutosławski skomponował
muzykę do wierszy Juliana Tuwima. Ich dopełnieniem ma być
wizja plastyczna w pracach dziecięcych w trzech kategoriach:
malarstwo, rysunek, rzeźba.
Prace należy nadsyłać na adres:
Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”, ul. 3
Maja 31a, 40-097 Katowice z
dopiskiem: Konkurs Plastyczny
„Ptasie plotki i inne wiersze.
Muzyka Witolda Lutosławskiego i wiersze Juliana Tuwima”. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas koncertu w październiku.
Będzie też wtedy wystawa nagrodzonych prac plastycznych.
Dodatek przygotowany na zlecenie
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

