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Bezpłatny dodatek do „Dziennika Zachodniego”

Jedyna taka noc w roku!

ZAPRASZAM:

Jutro V Metropolitalna Noc Teatrów! Zapraszamy na imprezę, która od swojej pierwszej
edycji, w 2010 roku, przyciąga do teatrów ponad 10 tysięcy widzów w ciągu jednej nocy!

JOANNA WNUK-NAZAROWA,
dyrektor naczelny NOSPR:
,,To początek nowego rozdziału”

Otwarcie nowej
siedziby NOSPR

Moda na
na Śląsk
Śląsk
Moda
Piąta edycja MNT odbędzie się już
jutro. W tym roku wydarzenie
współtworzą:BytomskiTeatrTańcaiRuchuROZBARK,GliwickiTeatrMuzyczny,OperaŚląska,Śląski
TeatrLalkiiAktora,,Ateneum”,Teatr Korez, Teatr Mały, Teatr Nowy,
TeatrRozrywki,TeatrŚląskiim.St.
Wyspiańskiego, Teatr Zagłębia,
a także Centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego
oraz gościnnie: Centrum Kultury
Katowice,ChorzowskiTeatrOgrodowy i Teatr Dzieci Zagłębia.

Farsa nikogo nie obraża...
Wśródponaddwudziestuspektakli są propozycje lekkie, farsowe,
jak np. przezabawny ,,Swing”,
grany w Teatrze Korez, czy ,,O co
biega” Teatru Nowego w Zabrzu.
Tenostatniprzygotowałtakżeplenerową wersję świetnej komedii
,,Jasiu, albo polish joke”. Śmiech

iekscytację,szczególniedamskiej
części widowni, wzbudzi zapewne sztuka ,,Kogut w rosole”, prezentowana przez chorzowski Teatr Rozrywki.

Może jednak z łezką w oku?
Dla amatorów poważniejszych
tonównascenieTeatrŚląskiprzygotował ,,W popielniczce diament”, spektakl mierzący się
zmitemZbigniewaCybulskiego,
tyski Teatr Mały przedstawi premierę–,,Sanatoriumpodklepsydrą” według prozy Brunona
Schulza, a Teatr Zagłębia, równieżpremierowe,,,CzerwoneZagłębie”.Zkolei,,DiabelskiMłyn”
Teatru Bez Sceny, który będzie
możnazobaczyćwChorzowskim
TeatrzeOgrodowym,łączywsobie komedię, tragikomedię, dramat i melodramat.

Taniec upaja, opera też!

Ta noc będzie pełna
humoru i wzruszeń,
mądrych słów
i pięknej muzyki.
Będzie dla każdego!

Muzykaitaniecnasceniesąspecjalnością Gliwickiego Teatru
Muzycznego, który podczas
MNT zaprezentuje taneczny
show ,,I have dream”, do niezapomnianychprzebojówzespołu
ABBA. Tańcem uwiodą nas także przedstawienia Teatru
Rozbark – ,,Gatunki chronione”

W Chorzowie wprowadzono niejeden
program aktywizujący seniorów. Teraz
Chorzowska Akademia Seniora działa
tak, że garną się do niej ludzie nie tylko
ze względu na zniżki i rabaty. O ofercie
dla osób 60+ oraz firm: CZYTAJ STR. 2

ŚWIĘTO TEATRU!

DAWID
KOSTEMPSKI,
przewodniczący
Zarządu GZM
i prezydent
Świętochłowic
Jestempewien,że i w tymroku,
atrakcyjna i różnorodna oferta
artystyczna sprawi,żeteatryiinne instytucje,biorące udział w
wydarzeniu,będą pękały
w szwach.Tawyjątkowa,dla
naswidzów, szansanainnyniż
zwyklekontaktzteatremijego
twórcami,atakżemożliwość spędzenia czasuwgronie rodziny–
atrakcje przygotowanodladorosłychidla dzieci– sprawia,że
traktujemytęnoc jakprawdziwe
świętoTeatru w regionie. a

i ,,This is not a love song”. Zadowoleni będą również wielbiciele
klasycznej opery – spektakl ,,Łucja zLamermoore” – to oczywiście produkcja Opery Śląskiej
w Bytomiu (,,prawykonanie”
specjalnie dla organizatorów
MNT–ugórynazdjęciuzlewej).

Kamera to nie rekwizyt!

wegowZabrzu.Zwiedzanienowej
b Dzisiaj
marzenia
stały
Ciekawą propozycją teatralną, ale
siedzibyMuzeumŚląskiegotojedb Dzisiaj
marzenia
stały
sięsię
rzeczywistością
podanątelewizyjnie,jestprzegląd
nazlicznychatrakcjiprzygotowarzeczywistością
... ...
najciekawszych spektakli Teatru nych przez Centrum Scenografii
Telewizji, z udziałem wybitnych Polskiej, które zaprezentuje rówpolskich aktorów. Przegląd przy- nieżspektakl,,Hommagetogruba
gotowało Centrum Kultury Kato- 2”, inspirowany historią i genius
wice,aprojekcjeodbędąsięw sie- loci KWK Katowice.
dzibie CKK, a także w Centrum
Autobusteatralnyjużczeka
na Mariackiej.
Dziękibezpłatnym,,autobusomtePstryk! Już jasne: dla dzieci atralnym” widzowie będą mogli
Najmłodsi wielbiciele teatru pod- przemieszczaćsięodteatrudoteczas MNT będą mieli do wyboru atru i korzystać w pełni z bogatej
aż pięć spektakli: ,,Tylko jeden iróżnorodnejofertyMNT.Pomydzień” katowickiego Teatru słodawcą i współorganizatorem
,,Ateneum”, jak również ,,Opo- wydarzenia jest Górnośląski
wieśćwigilijną”TeatruNowego, Związek Metropolitalny. a
,,SzewczykaDratewkę”,przygotowanego przez Teatr Zagłębia, b Cała noc w teatrze to także
a także ,,Pstryk! I wszystko jas- teatr od kulis, niepowtarzalna
ne” i ,,Trzy świnki” – spektakle okazja ,,zajrzenia” za scenę i
TeatruDzieciZagłębiazBędzina. zetknięcia się z pracą aktorów.

TEATRNAWARSZTAT– STR.4

Nocna biesiada Polaków i...
Oprócz przedstawień – na widzówczekacałemnóstwonajróżniejszych propozycji spędzenia
czasu w teatrze aż do późnych godzin nocnych. I tak późną nocą,
a może i nad ranem, zakończy się
,,Nocna Polaków Biesiada”, czyli
,,koncertterapeutyczny”,przygotowany przez aktorów Teatru No-

Wybór spektakli
jest taki, że można
nimi obdzielić wiele
nocy. Mamy tę
jedną! Ruszajmy!

Anna Komorowska
odwiedziła szpital
wSosnowcu.Czytała
dzieciombajki.Ale
nietylko.Cojeszcze?
WIĘCEJNA STR.2

Swego czasu zapytany przez
dziennikarzy Wojciech Kilar, co
trzeba robić, aby tworzyć tak
piękną muzykę, odpowiedział: –
Trzeba mieszkać w Katowicach.
Dzisiaj, w przededniu otwarcia
w stolicy regionu nowej siedziby
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, którą
nie bez przesady można nazwać
„świątynią muzyki”, słowa światowej sławy kompozytora wydają się być nad wyraz aktualne.
Doskonale świadczą o tym plany na nadchodzący sezon najlepszej orkiestry w kraju. Już
wkrótce pięknie zaprojektowane wnętrza nowego gmachu
wypełnią się bogactwem dźwięków. A dzięki ich różnorodności
każdy z melomanów odnajdzie
dokładnie to, czego potrzebuje
jego spragniona muzycznego
uniesienia dusza.– Będzie to
początek nowego rozdziału
i orkiestry, i naszego miasta –
mówi Joanna Wnuk-Nazarowa,
dyrektor naczelny NOSPR.
I dodaje, oceniając wyjątkową
salę koncertową: – Urzekło
mnie jej wnętrze. Chciałabym,
by moja orkiestra i publiczność
dobrze się w tej przestrzeni
czuły. Zobaczymy to już niedługo – 1 października. a
b CO MA NOSPR? – STR. 3

W Świętochłowicach jest 26 terenów
inwestycyjnych. Prawie 3 mln zł to koszt
uzbrojenia terenu przy DTŚ. Na finiszu
jest uzbrajanie terenu przy ul. Zielonej,
a szef KSSE zapowiada, że dołączą inne.
To duże szanse! Jakie? CZYTAJ STR. 3
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PUSTE HASŁA TO ZA MAŁO: TRZEBA DZIAŁAĆ
ANDRZEJ
KOTALA,
prezydent
Chorzowa
o programie 60+

Wszyscy
będziemy
seniorami
Świat się starzeje – to fakt. Tylko w województwie śląskim w ciągu dwunastu
latliczbaseniorówwzrosłaoponad188
tysięcy. W Chorzowie ponad 20 procent mieszkańców ukończyło 60. rok
życia. Tych osób wciąż przybywa. Jeśli
na te społeczne zmiany nie zareagujemy teraz, później nie poradzimy sobie
zdostosowaniem funkcjonowaniamiastadopotrzebjegonajstarszychmieszkańców.Właśnie dlategotakbardzozaangażowałem się w pracę nad programami aktywizującymi seniorów. W tej
kadencji wprowadziliśmy program

,,Chorzów60+”.Specjalnekartywydawanesenioromupoważniającedoszeregu zniżek i rabatów odebrało je już
ponad10tysięcychorzowian.
Przygotowaliśmy też ofertę bezpłatnych zajęć, warsztatów, wykładów,któremająskłonićdoaktywności, do wyjścia z domu. Tylko w ciągu
wakacji udało się nam pomóc zrobić
pierwszy krok w internecie ponad
500osobomposześćdziesiątce.Liczba przeszkolonych, które wiedzą, jak
serfować w internecie czy napisać
maila, stale rośnie. Jest jeszcze wiele
do zrobienia: chcielibyśmy stworzyć
ofertę mieszkań chronionych dla seniorów, w których mieliby całodobowąopiekępielęgniarskąiszansęnato,
aby czuć się bezpiecznie.
Wszystko po to, by ,,aktywizacja
seniorów” to nie było puste hasło, ale
realne działanie. Pracujemy przecież
nie tylko na to, by nasi rodzice i dziadkowie mogli godnie żyć, ale i na własną przyszłość. Wszyscy będziemy
przecież seniorami. a

JAK SMAKUJE CHORZÓW?
Odośmiu latwChorzowie
odbywasiękulinarnykonkurs,,ChorzowskieSmaki”.
W poszukiwania posiłku idealnego,
najlepszego kucharza lub niepowtarzalnego smaku sędziowie, a także
smakoszewyruszyliwpołowiewrześnia.–Zrokunarokwydarzeniecieszy
sięcorazwiększąpopularnością.Tym
razem, w konkursie bierze udział rekordowaliczbalokali.Amają ocowalczyć–prócznagrodyfinansowej,zwycięzcawyniesiezfinałowejgaliprestiż
iuznanie–mówiMarcinMichalik,zastępca prezydenta Chorzowa, członek kapituły. Rywalizacja przebiega
wtrzechkategoriach:danienazawo-

łanie, danie główne inasłodko. Łączniedokonkursuzgłoszonychzostało
ponad 60 potraw, a 25 lokali gastronomicznych zmaga się o miano najlepszejkuchni.Potrawyocenianietylkokapituła,aleteżklienci,którzywskażą Lokal Roku. Głos można oddać
przez internet, logując się na stronie
www.chorzowskiesmaki.pl lub poprzez smszkrótkimuzasadnieniem.a

SERPENTE OZNACZA EFEKTYWNOŚĆ
22 września odbyły się warsztaty
wramachmiędzynarodowegoprojektu Serpente, dotyczącego efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.
Przedstawiciele miast mieli okazję wysłuchać burmistrza Kisielic,
gminy w woj. warmińsko-mazurskim,nagrodzonejwbr.wBrukseli nagrodą dla miasta samowystar-

czalnego energetycznie. Doświadczeniamiwdziałaniachzmniejszających zużycie energii w mieście
dzielili się goście ze stolicy. Zainteresowaniewzbudziłyinformacjent.
finansowania projektów poprawy
efektywnościenergetycznejizielonejenergiiwnowejunijnejperspektywie. GZM jest jednym z 10 partnerów projektu Serpente. a

PROSTO Z MIASTA:

CUDwChorzowie

Senior jak junior?
ChorzowskaAkademiaSeniorato
jedna z inicjatyw, w ramach której – oprócz nauki języka angielskiego i obsługi komputera – seniorzy w Chorzowie będą mieć
możliwośćskorzystaniazzajęćtanecznych, artystycznych, nauki
języka niemieckiego czy szycia.
Będą zajęcia ruchowe z elementami rehabilitacji, nauka obsługi
tabletui czatzprezydentem.Program CAS liczy kilkanaście stron
– każdy znajdzie coś dla siebie.

Akademia,któranaskręci!
– Planując poszczególne zajęcia,
braliśmy pod uwagę sugestie seniorów – mówi Andrzej Kotala,
prezydent Chorzowa. – WzbogaciliśmyprogramWakacyjnejAkademii Seniora, która cieszyła się
ogromnymzainteresowaniem,o
możliwość nauki języka niemieckiego oraz kilka wycieczek.
– Dzięki współpracy z proboszczaminaszychparafiiseniorzy w każdej dzielnicy będą mogliwramach festynów parafialnych skorzystać ze strefy seniora, gdzie będzie można m.in.
porozmawiać z lekarzami – wyjaśnia Magdalena Sekuła, pełnomocnik prezydenta ds. seniorów i osób niepełnosprawnych, opiekun akademii. – Początek akademii jest niezwykle
intensywny, ponieważ zapla-

LEKARZE ALARMUJĄ, WŁADZE PLANUJĄ...
Badania , wyniki, efekty:
a Z badańwynika,że 60procent
sześćdziesięciolatkówprzewlekle
choruje,nieuprawia żadnychsportów,aichaktywnośćogranicza się
downukówiewentualniepielęgnowaniadziałki.Lekarzealarmują:trzebadbaćoto,byseniorzywyszlizdomów:uczylisięjęzyków,obsługi
nowaliśmy wiele wydarzeń ze
względu na obchody Europejskiego Dnia Seniora.

Dlaaktywnychiprzyjaznych
WszystkiezajęciawramachCAS
(znielicznymiwyjątkami)sąbezpłatne.Byznichskorzystać,wystarczywypełnićdeklarację,któradostępnajestwpunkcieinformacyjnym UM (ul. Rynek 1) lub
w siedzibie Chorzowskiej Strefy
Wolontariatu (ul. Powstańców
70/3). Deklarację można też pobrać ze stron: www.chorzow.eu
i www.strefa.chorzow.eu.
To jednak nie wszystko: pod
koniecpaździernikaodbędziesię
uroczysta gala programu „Chorzów60+”.Wramachprogramu,
któregokartęodebrałojużponad
10 tys. uprawnionych, seniorzy
mogąliczyćnazniżkiirabatywin-

Pierwsza Dama nie była sama, ale z dziećmi

b WuroczystościotwarcianowychoddziałówsosnowieckiegoCentrum
uczestniczyła małżonkaprezydentaRPAnnaKomorowska.Spotkałasię
przedewszystkimzmałymipacjentami.PierwszaDamaczytałaimbajki...

CentrumPediatriiwSosnowcujest
coraz nowocześniejsze. Za ok. 8,2
mlnzłrozbudowanoizmodernizowano budynek szpitalny. Uruchomionodwanoweoddziały–RehabilitacjiOgólnorozwojowejorazRehabilitacji Neurologicznej. Do nowych pomieszczeń przeniesiono
pracownięfizykoterapiiorazporadnię rehabilitacyjną. Zakupiono też
nowy sprzęt dorehabilitacji.
– To, co tutaj widzimy, budzi
wielkąnadziejęijestzwieńczeniem
długiej pracy. To miejsce, gdzie rehabilitacjabędziemogłaprzebiegać
z wykorzystaniem najnowocześniejszegosprzętu.Towszystkodajenadzieję,żemłodzipacjencibędą

mogli dojść tu do pełni zdrowia –
powiedziała podczas otwarcia oddziałów Anna Komorowska, małżonka prezydenta RP.

Inwestycjawnajmłodszych
OddziałRehabilitacjiOgólnorozwojowej zapewnia rehabilitację
dzieci ze schorzeniami ortopedycznymi i reumatologicznymi.
Ma 20 łóżek. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej z 10 łóżkami
leczy dzieci z uszkodzeniami
ośrodkowegoorazobwodowego
układunerwowego. Oddziałjest
przygotowany także do hospitalizacji dzieci w śpiączce oraz ich
długookresowej rehabilitacji. a

Od jesieni najmłodsi chorzowianie
mogą brać udział w wykładach
Chorzowskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Żądni wiedzy mali studenci
spotykaćsiębędącomiesiąc,podczas
sobotnichzajęćwChorzowskimCentrumKultury.W swymindeksie,przez
rokbędązbieraćoceny,uczestnicząc
w wieluzajęciachiwarsztatach fakultatywnych. Później, każdy z żaków
będziemógłpochwalić się dyplomem
ukończenia,,uniwerku”.Dziękizawartej umowie z Wyższą Szkołą Biznesu
zDąbrowyGórniczej,wszystkie dzieci ciekawe świata mogą pogłębiać
wiedzę w wieludziedzinach.A rodzicemogą nadalzapisywaćswojedzieci, dzwoniąc pod nr telefonu: (32)
349-78-67 lub wysyłając maila
naadres:
uniwersytetdzieciecy@chck.pl a

Kibic w purpurze
obywatelem!

komputera,atakżenowych form
aktywności.Jeślitaksięnie stanie,
będzieprzybywaćosóbchorych,
zniedołężniałych,którymitrzeba
będzie się stale opiekować.Dlatego
wChorzowie wprowadzono szereg
programówaktywizujących osoby
starsze–nietylkotych oferujących
darmowe wizytylekarskie. a

stytucjachmiejskich,atakżewfirmach prywatnych. Co trzy miesiące oferta jest poszerzana. –
Właśniepodkoniecpaździernika
seniorzy poznają kolejne firmy,
które przystąpiły do programu –
mówi Andrzej Kotala. – Wtedy
także poznamy wyniki plebiscytu, w ramach którego szukamy
ludzi odpowiednich do tytułu
„Aktywny 60+”, wybierzemy
także firmę, która otrzyma tytuł
„Firmy przyjaznej seniorom”. a

Zniżki i rabaty to
jedno, aktywność –
drugie. A trzecie?
Uznanie i po prostu
radość życia!

Abp Józef Kupny został Honorowym
Obywatelem Chorzowa. 18 września
wUrzędzieMiastapodczasuroczystej
SesjiRadyMiastametropolitawrocławski,abpJózefKupnyotrzymałtytułHonorowegoObywatelaChorzowa.Abp
KupnyodnajmłodszychlatjestzwiązanyzChorzowem,gdzieuczęszczałzarówno do szkoły podstawowej, jak
idoliceum.Wchorzowskiejparafiipw.
św.MariiMagdalenyprzyjąłsakrament
bierzmowania. Przez lata posługi duszpasterskiej pozytywnie wpływał
na rozwój lokalnej społeczności. Mało
kto wie, ale my tak, że abp Józef Kupny był i jest nadal fanem oraz kibicem
Ruchu Chorzów. Przyjmując tytuł Honorowego Obywatela Chorzowa, dołączyłdozacnegogrona,wktórymznaleźli się m.in. abp Damian Zimoń, GerardCieślik,prof.JerzyBuzekiDariusz
Miłkowski. a

RZUT OKA Z KŁADKI NA NOTOZAURA
JAWORZNO.GEOsfera
zpunktemwidokowym.
Trwa budowa kładki pieszo-rowerowej nadGEOsferą. Na jej
powstanie miasto pozyskało 1,5
mln zł dotacji celowej zbudżetu
państwa. – Obiekt zastąpi stary
wiadukt drogowy z czasów funkcjonowania kamieniołomu, który musiał zostać zlikwidowany –
wyjaśnia Tomasz Tosza zWydziału Inwestycji Miejskich. –
Pierwotnie przewidywaliśmy
budowę kładki z zastosowaniem
starych, ale odnowionych dźwigarów. Okazało się jednak, że
kwestie estetyki iprzyszłych
kosztów konserwacji sprawiają,
że podjęto decyzję owybudowa-

niu nowego obiektu. Kładka wykonana będzie ze strunobetonu –
dodaje Tosza. Pośrodku powstanie punkt widokowy zelementami szklano-kortenowych balustrad, a całość będzie oświetlona
oraz iluminowana. a
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Więcej miejsca, więcej
szans dla inwestorów
PROMOCJA 03

Otwarcie NOSPR: to
ma świetnie brzmieć!

Z METROPOLII
JAKIE SĄ NASZE DROGI
ROZWOJU – MIAST ORAZ
CAŁEJ METROPOLII?
GórnośląskiZwiązekMetropolitalnyorganizuje
wpiątek17października
br.szóstąkonferencjęzcyklu:,,Odmiastadometropolii”,którejtegoroczny
podtytułbrzmi:,,Drogirozwojugospodarczego”.

,,Muszę złożyć najwyższe wyrazyszacunkutymwszystkim,
którzyKatowiceprowadząibudują.To,cosiętudzieje,jestfenomenalne” – usłyszeliśmy
zustKrystianaZimermana,który kilka lat temu odwiedził naszemiastowramachswojejtrasy koncertowej po Polsce.
Czywrokuotwarcia nowejsiedziby najlepszej polskiej orkiestry
możemy spodziewać się równie
podnoszących na duchu słów
uznania ze strony pianisty? Przekonamy się o tym już 1 października.Światowejsławywirtuozfortepianu wystąpi wraz z wieloma
innymi znanymi nazwiskami
podczas uroczystego koncertu
otwarcia nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. To wydarzenie będzieokazjądowielkiegomuzycznego świętowania, które będzie
trwało w naszym mieście przez
całymiesiąc.Nanowejsceniepo-

JUTRO GÓRNIKA

ZABRZE. NastadionieGórnikaZabrze trenujepiłkarskieprzedszkolepodhasłem,,Pierwszydzwonek”.
Ponad150-osobowągrupęmaluchów
namurawęzabrzańskiegostadionuzaprosiłdzwonkiemStanisławSętkowski.
Dzieci wykonały rundę wokół boiska
wtowarzystwietrójkipiłkarzyGórnika:
WojciechaŁuczaka,ArminaĆerimagicia
i Oleksandra Szeweluchina. Później
przedszkolaki podzielono na grupy,
wktórychdzieciuczyłysiępiłkarskiego
rzemiosła. Z boku wszystkiemu przyglądalisięrodzice,członkowiezarządu
Górnika Zabrze oraz przedstawiciele
władzmiasta. Widzączapałizaangażowaniemaluchów,wszyscybylizgodni,
że z tej grupy w przyszłości wyrośnie
nowepokoleniepiłkarzyGórnika. a

jawiąsięwiedeńscyfilharmonicy
(3 października), a także Irek Dudek z Krzesimirem Dębskim (10
października)czyznanypolskitenor Piotr Beczała (28 października). To tylko kilka nazwisk z dłu-

Amfiteatr i „ogrody
zmysłów” są
w pobliżu budynku
NOSPR. Bo ważne
jest też otoczenie
giej listy artystów, którzy przyjęli
zaproszeniedowystępupodczas
koncertówinaugurującychotwarcienowegogmachuNOSPR-u.
Sercem obiektu jest sala koncertowa z 1800 miejscami, rozmieszczonymi na kilku poziomach iestradą dla 120-osobowej
orkiestryorazchóru.Nadjejakustyką czuwała japońska Nagata

Acoustics, jedna z dwóch najlepszych pracowni akustycznych
naświecie.–Zaprojektujciearchitekturę tej sali koncertowej, aby
pozostawaławpamięci,amydoprojektujemy akustykę–miałpowiedziećYasuhisaToyota,dyrektorNagataAcoustics doTomasza
Koniora, którego biuro architektoniczne jest autorem projektu.
W obiekcie jest też sala kameralna dla mniejszych form muzycznych,którapomieści300widzów
orazprzestrzeńwystawienniczą.
–NowasiedzibaOrkiestry,będącej już od niemal 70 lat ambasadorem naszego miasta na scenachwielukrajów,stałasiękolejnymsymbolemdokonującychsię
wKatowicachzmian–mówiprezydent Piotr Uszok. – Dawna kopalnia,natereniektórejpowstaje
StrefaKultury,nosiłaimięnaszego miasta. Dziś patrzymy na to
miejsce nie przez pryzmat przemysłu, ale kultury – dodaje. a

Tegoroczna konferencja ukierunkowana będzie na aktualne i ważne zagadnienie,jakimjeststangospodarki
i jakim są perspektywy jej rozwoju
wmiastachMetropolii,,Silesia”.
Pretekstem i podstawowym powodem wyborutakiegowłaśnietematu
konferencji jest realizowany obecnie
przezGórnośląskiZwiązekMetropolitalny projekt badawczy. Podczas
konferencji zostaną więc przedstawionenajważniejszewnioskipłynące
zdotychczaswykonanychprac,atakżeomówionebędązałożeniaprogramu gospodarczego dla Metropolii
,,Silesia” do 2025 roku. Na wiele pytańdotyczącychdrógrozwojuzarówno miast, jak i całej Metropolii trzeba
jasnoodpowiedzieć.Czywartobudować strategie rozwoju gospodarczego, czy działania według planu mają
byćważniejszeoddziałańimpulsywnych, czy da się jeszcze znaleźć specjalizacje wrozwoju miast–otym rozmawiać będą uczestnicy dyskusyjnego panelu samorządowo-gospodarczegowtrakciekonferencji.Szczegółyna: www.gzm.org.pl a

Breakdance, czyli roztańczona Ruda
b Tej jesieni Ruda Śląska będzie
stolicą tańca! Awszystko za sprawą nowej kampanii promocyjnej
miasta – ,,Roztańczona Ruda”.
Warsztaty breakdance, new style,
tańca brzucha, klasycznego czy
ludowego, to tylko niektóre wydarzenia, wktórych będą mogli
wziąć udział mieszkańcy miasta.
Ambasadorem projektu jest artystka baletu – reżyser Ewa Blaut.
b Kampania ,,Roztańczona Ruda” jest kontynuacją poprzednich
kampanii wizerunkowych miasta
– ,,Atrakcyjna Ruda” oraz ,,Modna
Ruda”. – Taniec to doskonała forma ekspresji – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Ta dziedzina sztuki łączy wdoskonały
sposób tradycję znowoczesnością, a przecież to połączenie jest
obecne nakażdym kroku w naszym mieście – dodaje.
bNajnowszy projekt Rudy Śląskiej ma zachęcić doinnego spojrzenia na miasto i odkrywania jego potencjału. – Odkilku lat obserwujemy ogromny wzrost zainteresowania tańcem. NaŚląsku

również wielu młodych ludzi pasjonujących się tą dziedziną, chce
rozwijać swój talent w tym kierunku, dlatego wychodzimy im
naprzeciw izapraszamy do udziału w wydarzeniach, które będziemy organizować wpaździerniku –
wyjaśnia Renata Młynarczuk, naczelnik Wydziału Komunikacji
Społecznej i Promocji Miasta.
W ramach kampanii zorganizo-

wane zostaną różnewarsztaty taneczne. – Serdecznie zapraszam
wszystkich chętnychdo zapisów
nawarsztaty – zachęca Renata
Młynarczuk.
b Zgłoszenia można przesyłać
naadres: media@rudaslaska.pl
lub poprzez profil Rudy Śląskiej
naFacebooku. 1 października
ogodz. 17 odbędzie się spotkanie
z uczestnikami warsztatów. a

bAbydojśćdotakiejwprawy,trzebaćwiczyć.Potosąwłaśniewarsztaty...

bPrawie 3 mln zł kosztowało uzbrojenie terenu położonego przy DTŚ
b Świętochłowicezaprezentowały na początku września uzbrojonytereninwestycyjnyprzyDrogowejTrasieŚrednicowej.SzefKatowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej potwierdził, że jeszcze
wtym roku rozpocznie formalną
procedurę włączania kolejnych
świętochłowickichterenówinwestycyjnych do jej obszaru. Miasto
możewięcliczyćnawiększezainteresowaniezestronyinwestorów.

Teren na miarę potrzeb
Prawie3mlnzłkosztowałouzbrajanie terenu inwestycyjnego
przyDTŚ wrejoniestawuMarcin
wŚwiętochłowicach(85proc.dofinansowania z UE). Prace objęły
budowę ogólnodostępnej drogi
wewnętrznej,rondaobsługującego przyległe działki, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej
i oświetlenia ulicznego. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „Drogopol”.
Symboliczneotwarcieodbyłosię
3wrześniabr.Możetampowstać
działalnośćusługowo-produkcyjna. – Dzięki pozyskanym z Brukselifunduszomudałosięuzbroić
znakomicie zlokalizowany teren
inwestycyjny.Tymsamymstwarzamy warunki, aby potencjalni
inwestorzy ulokowali swoje pieniądze w Świętochłowicach
i utworzyli nowe miejsca pracy.
Na początek powstanie tutaj stacja benzynowa – mówił podczas
otwarciaDawidKostempski,prezydent Świętochłowic.

Ulgi podatkowe
Władze miasta mają nadzieję, że
atrakcyjne warunki podatkowe
przyciągnąinwestorów.WkwietniutegorokuKomisjaStałaRady
Ministrów podjęła decyzję o rozszerzeniuKatowickiejSpecjalnej
Strefy Ekonomicznej. Wśród nowychterenówznalazłsiętakżejeden ze Świętochłowic. Przylega
on do obecnie uzbrajanego terenu przy ul. Zielonej w dzielnicy
Zgoda(prawie2ha).Wprzyszłości ma zająć 8 ha.
- Determinacja władz miejskich,któramaterializujesięwpostaci inwestycji infrastrukturalnych, takich jak droga prowadzącadoterenówprzemysłowychiinfrastruktury technicznej, zawsze
jest słuszna. To dobrze wydane
pieniądze–zapewniałPiotrWojaczek,prezeszarząduKSSE.

Rozszerzą Strefę!
Oczy inwestorów już niedługo
zwrócą się w stronę terenu
przyul.Zielonejw dzielnicyZgoda.Kończysięjużjegouzbrajanie.
Za wykonanie prac wartych prawie 2,9 mln zł jest odpowiedzialna firma „Skanska” (85 proc. tej
kwoty pochodzi z budżetu UE).
W Świętochłowicach jest
wsumie 26terenówinwestycyjnych. Zgodnie z zapowiedziami
prezesa Wojaczka, do obecnie
znajdującego się terenu (w dzielnicy Zgoda) w obrębie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dołączą kolejne. a

Europejski tydzień małych i średnich
DĄBROWAGÓRNICZA.EuropejskiTydzieńMałych
iŚrednichPrzedsiębiorstw.
Ta jednazciekawszych inicjatyw
KomisjiEuropejskiejpromującasektorMŚPzawitanaprzełomiewrześniaipaździernikadoDąbrowyGórniczej.Wciągutrzechdni–od30
wrześniado2październikaprzedsiębiorcyiosobyzainteresowane
rozpoczęciemwłasnejdziałalności
z DąbrowyGórniczejicałejMetropoliibędąmiałyokazjędoudziału
wbezpłatnychspotkaniachzekspertamim.in.GórnośląskiejAgencji
RozwojuRegionalnegoSA,KatowickiejSpecjalnejStrefyEkonomicznej
czyAkademickichInkubatorów
Przedsiębiorczości.Dużynaciskpo-

łożonybędzienaprzekazaniepraktycznychinformacjiwprzystępny
sposób. Wyjątkowąokazjądla
przedsiębiorczychkobietbędziePodwieczorekPrzedsiębiorczychPań.
Nauczestniczkiopróczprezentacji
specjalistek czekająm.in.kiermasz
rękodzieła,metamorfozyzOriflame
orazodzieżoweswappartyprzygotowaneprzezStowarzyszenieKobietaLideremŚwiata.Zapisyoraz
szczegółoweinformacjedostępne
sąna:dabrowa-gornicza.com a
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PROMOCJA

„Sztuka fotografii –
sztuka przetrwania”

Polska Dziennik Zachodni
Piątek, 26 września 2014

Od 12 października

NOCĄ WIELE ZDARZYĆ SIĘ MOŻE. WEŹ TEATR NA WARSZTAT!

W PAŹDZIERNIKU BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!
GLIWICKI TEATR MUZYCZNY ZAPRASZA NA „I HAVE A DREAM”

Szekspirowski sen z muzyką zespołu ABBA

Projekt realizowany był przez 10
miesięcy.Pierwszymetapembyływarsztatygrupowe(czteryweekendowe spotkania, podczas
których fotografka Anka Sielska,
we współpracy z arteterapeutką
HelenąZakliczyńską,przeprowadziła zajęcia ukazujące terapeutycznycharakterfotografii,zwykorzystaniemtakichtechnik,jak:
pracazautoportretem,pracazroSpektakletotylkoniektóre spodzinnym albumem fotograficzśródlicznych atrakcji VMetroponym i innymi fotografiami autolitalnejNocyTeatrów. Jakcoroku
biograficznymi oraz portret stubędziemożnateżspotkaćsięz
dyjny uczestniczki warsztatów.
twórcami,przebraćwteatralne
Byłyteżwarsztatyindywidualne
stroje i,oczywiście,zwiedzićteatr
– współpracazartystąfotografem
nocą.Wyjątkowobogatajest
w budowaniu historii obrazem.
wtymrokurównieżofertawarRezultatem warsztatów jest
cykl fotografii oraz filmów, które b sztatowa.OperaŚląskauczygrać
iśpiewać,tańczyćnaucząinstrukzostaną zaprezentowane na wystawie w katowickim Rondzie
torzybytomskiegoTeatru
Sztukiod14październikado25listopada. Kuratorką wystawy (i
fotografką)jestMagaSokalska.A

RAWA ZNOWU W
RYTMIE BLUESA!

Tytułowy „Dream” to nic innego
jak „Sen nocy letniej”, tyle że inaczej, bo muzycznie. Ale nie tylko!
W tanecznym show „I Have
a Dream” szekspirowska historia
opowiedziana zostanie za pomocą
muzyki legendarnej szwedzkiej
grupy ABBA. Ze sceny zabrzmią
takie jej przeboje, jak „Mamma
WMia”,
dniach
22-27 października
„Honey,
Honey”, „Thank
You for the Music” i tytułowy „I
Have a Dream”. Autorami choreografii i reżyserami są szwedzcy artyści Roger Lybeck i Jan Aström.
Wielkie światowe przeboje i szekspirowska magia. To nie... sen! A
KATOWICKI JAZZ KLUB HIPNOZA: BĘDZIE TYLKO JEDEN KONCERT

Rozbark,któryproponujem.in.
warsztatytanecznedlarodziców
zdziećmi.TeatrŚląskizaprasza
natematycznewarsztatyplastyczne,poświęconepostaci
ZbigniewaCybulskiego,aaktorzy
TeatruNowegopoprowadząwarsztatyteatralnedladorosłych.
Propozycjądladorosłychwidzów
będzietakżespotkaniezseksuologiemiantropologiemkultury,

Marcin Wyrostek
zagra w Jaworznie
bPozazespołem,którytradycyjnie
towarzyszyartyście,nasceniepojawisiętakże,,Archetti”OrkiestraKameralnaMiastaJaworznapodbatutąMaciejaTomasiewicza.
Koncert odbędzie się 5 październikaogodz.18wHaliWidowiskowo-Sportowej MCKiS w Jaworznie.Tomuzycznewydarzenie będzie prapremierątrasykoncertowej Wyrostka. Bilety w cenie: 40
zł–normalny,25zł–ulgowy oraz
na Kartę Jaworznickich Rodzin
WielodzietnychdonabyciawKasie Teatru Sztuk oraz na godzinę
przedkoncertemwkasieHaliWidowiskowo-Sportowej. A

Już 4 października, w ramach
After Tauron Festiwal Nowa
b Muzyka 2014, będziecie mogli
po raz kolejny usłyszeć i potańb czyć do muzyki niemieckiego
duetu Coma, jednej z rewelacji
ubiegłorocznejodsłonyfestiwalu. Mieszanka nowej fali, klasycznegorave’uitechno,podab negozniezwykłąenergiątojedna z tych propozycji, które powinny zaciekawić wszystkich
fanówszukającychmuzykiwymykającejsięgatunkowymszufladkom.GeorgConradiMarius
Bubat to muzycy, którzy cenią

ŚMIEJ SIĘ RAZEM
Z DEBEŚCIAKIEM

Botti zagra w Zabrzu

b

AFTER I BEFORE
TAURON NOWA
MUZYKA W KLUBIE
FANTOM

którzy,zainspirowanispektaklem
,,Swing”TeatruKorez,opowiedzą
owspółczesnychobyczajachseksualnychi odpowiedząnapytania
publiczności.Adlatych,którzylubiąpoczućtrochęadrenalinyniezwykłąatrakcjąbędzie wyjście
pozmrokunaSzybPrezydent
wChorzowie,czyli,,Metropoliaby
b
Wight”,podegidąChorzowskiego
TeatruOgrodowego. A

wyżej jakość od ilości. Choć
nascenie niemieckiejobecni są
odprzeszłosześciulat,tonaich
pełnowymiarowyalbumczekaliśmy aż do ubiegłego roku.
Natomiastw ramachpierwszego Before TNM w Bytomiu
zagra synBobbiegoMcFerrina,
TaylorMcFerrin(nazdjęciupowyżej),któryzdecydowanienie
ustępuje talentem swemu legendarnemu ojcu. Młody wokalistaikompozytorzadebiutował w tym roku w szeregach
wytwórni Brainfeder, a jego album „Early Riser” to uczta dla
bszukających połączeń jazzu,
popu, soulu, rapu i odmian
„czarnej muzyki”, zagranych
oraz zaśpiewanych ze współczesną wrażliwością. A

bChrisBottiwramachswojejtrasy
koncertowejpoPolscezagra3październikawDomuMuzykiiTańca.
W2012r.ukazałasięjegoostatnia
płyta solowa – „Impressions”.
Bottisięgnąłpoznaneiłatworozpoznawalne piosenki, które kiedyś przekonały go o istocie stronymelodycznejkompozycjimuzycznych,jakrównież poprzeboje wszechczasów, takie jak np.
„Summertime” czy „Over the
Rainbow”.Albumtoteżefektrozmów,któreBottiodbyłzfanami
podczastraskoncertowych,iwypadkowa różnych kultur. Botti
uwielbia koncertować, z chęcią
wraca na występy do Polski. A

Ralph
Alessi Baida
Od21
do25 października

Quartet z nową płytą

7październikanajedynymkoncerciew JazzKlubHipnozawystąpi
RalphAlessiBaidaQuartetwskładzie: RalphAlessi–trąbka,Gary
Versace–fortepian,DrewGrees–kontrabas,NasheetWaits–perkusja.
Europejskatrasakoncertowapromujenową,dziewiątąpłytę grupy
RalphaAlessiego,,Baida”inobilitujejegotalent.Wartoposłuchać!A
ZABRZAŃSKI DOM MUZYKI I TAŃCA PROPONUJE PONOWNIE...

Hey unplugged na specjalne życzenie fanów!
Od 24 do 26 października
4 października

Ozon Wideo

Art Festiwal

„Kartki z nienapisanego dziennika”– PROGRAM

12 października w zabrzańskim
Domu Muzyki i Tańca zagra
Hey. Po sukcesie wiosennych
koncertów, na specjalne życze– 22 października:
nieDZIEŃ
fanów,I zespół
ponownie wyłączy prąd i zaprezentuje swoje
piosenki w wersjach akustycznych. Pozytywne emocje, fenomenalne brzmienie akustycznego arsenału, serdeczna i urocza
Katarzyna Nosowska, klima-

tyczne światło i wiele innych –
to wszystko na koncercie jesiennym HEY UNPLUGGED. Poszerzony o zaprzyjaźnionych muzyków zespół wykona znane
utwory w nowych aranżacjach.
Repertuar zostanie wzbogacony
o utwory z dwóch ostatnich albumów: Miłość!, Uwaga!, Ratunku!, Pomocy! i Do Rycerzy,
do Szlachty, do Mieszczan. A

GALERIA+ W KATOWICKIM RONDZIE SZTUKI WYSTAWIA...

Niezły ,,Miszung” Piotra Kossakowskiego

DZIEŃ III 26 października
Słowo ,,miszung”, które na Śląskugodz.
oznacza
19 mieszankę,
Filharmoniabałagan,
Zabrzańharmider – trafnie charakteryzujeska:
również współczesną rzeczywistość, w której płynnie mieszają się różne światy, estetyki, bodźce
i treści. – Eklektyczny charakter miejskiej przestrzeni czynię przedmiotem malarskiej refleksji – mówi Piotr Kossakowski. Wystawę
DZIEŃ
24 października
jego
prac IImożna
oglądać od dziś (26 września) do 19 październigodz.
Kopalnia Guido:
ka.A 19
Dodatek przygotowany na zlecenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
Dodatek
przygotowany
nachyba
zlecenie
Materiały prasowe
i zdjęcia
pochodzą z GZM,
że zaznaczono inaczej

Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

