Prąd będzie tańszy, skorzystają mieszkańcy

Razem mamy energię!
M

amy energię i to dużo
tańsząniżgdybyśmykupowali ją oddzielnie.
Mamy energię zarówno dosłownie, jako elektryczność dostarczaną do mieszkań, jak i jako siłę
wynikającą ze wspólnego działania.Boniemałoenergiitrzebabyło
włożyćw przygotowaniewarunków porozumienia, które zostało
podpisane12kwietniabr.Alejest!
Itonaniespotykanąwkrajuskalę.
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Gra o duże pieniądze
Od kogo śląskie gminy będą
kupować energię? – Liczymy
na kilku czołowych graczy
na rynku. Decydować będzie
cena. Ten, kto zaoferuje najniższą stawkę za 1 MWh, otrzyma
cały kontrakt na dostawę około
193GWhenergiido20gmin–powiedział przewodniczący GZM
Dawid Kostempski. Startujące
w przetargu gminy mogą liczyć
na oszczędności od kilku do kilkunastu procent rocznie. Przetarg obejmuje około 4,5 tysiąca
punktów poboru energii. To
sprawia, że jest on największym
spośród dotychczas przeprowadzonych tego typu zamówień
publicznych w Polsce. Porozumieniedotyczącewspólnegozakupuenergiiszczegółowoprecyzuje, ile prądu kupią poszczególne samorządy. I tak najwięcej

• Wspólna inicjatywa śląskich i zagłębiowskich miast oraz instytucji publicznych może
wprawić w zakłopotanie m.in. takich odbiorców prądu, jak Warszawa czy inne duże polskie miasta. Dzięki połączonym siłom nabywczym miasta województwa śląskiego zorganizują w tym roku największy w Polsce przetarg
na dostarczanie prądu!
• Plusem wspólnego zakupu energii jest możliwość wynegocjowania niższych stawek. To oszczędności nawet do kilkunastu procent rocznie.
trafi do Katowic – 29,7 GWh,
Sosnowca–18,6GWhorazBytomia – 16,6 GWh.
Kiedy będzie przetarg?
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, całą procedurę przetargową w imieniu
wszystkich sygnatariuszy porozumienia przeprowadzi gmina
Świętochłowice. Górnośląski
Związek Metropolitalny, który
do tej pory koordynował
wszystkie przygotowania, będzie udzielał liderowi wsparcia
w organizacji przetargu oraz
wyłoni profesjonalny podmiot,
którego zadaniem będzie przetworzenie danych technicznych
potrzebnych w procedurze

rawie 160 tysięcy dzieci w wieku od 3 do 8 lat będzie mogło uczyć się w przedszkolach i szkołach języka angielskiego za darmo. Miasta tworzące Górnośląski Związek
Metropolitalny podpisały porozumienie w sprawie zakupienia platformy e-learningowej „eProti”, stworzonej przez anglistów, grafików i dydaktyków.
Czytaj na str. 2
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przetargowej. Zgodnie z zapisami porozumienia, prezydent
Świętochłowic musi powołać
do przeprowadzenia postępowania przetargowego komisję
składającą się z 9 osób. Co najmniej 3 z nich, w ciągu 30 dni,
mają wskazać sygnatariusze
podpisanego już porozumienia.
Natomiast w ciągu 14 dni
uczestnicy porozumienia muszą przekazać GZM dokładne
informacje o tym, ile potrzebują
energii elektrycznej, do ilu
punktów i od kiedy.
Umowa już od listopada
Harmonogram przyjętych
działań zakłada, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy lider
Takiej majówki Dąbrowa
jeszcze nie widziała. Dębowy
Maj Festiwal to prawdziwa
eksplozja aktywności! Przez
sześć dni wszyscy chętni
będą mieli okazję spróbować
swoich sił w różnorodnych
dyscyplinach sportu.
Czytaj str. 4

Adam Matusiewicz,
marszałek
województwa śląskiego
FOT./ARKADIUSZGOLA

GWh (gigawatogodziny)
energii elektrycznej chce kupić
20 śląskich i zagłębiowskich samorządów oraz 41 samorządowychinstytucji,spółekiszpitali.
W siedzibie Górnośląskiego
Związku Metropolitalnego zostało podpisane porozumienie
w sprawie grupowego zakupu
energii elektrycznej. – Jesteśmy
pionierami. Nikt przed nami nie
ogłaszał tak dużego przetargu
na zakup energii – podkreśla
przewodniczący GZM, prezydent Świętochłowic Dawid
Kostempski. To z inicjatywymetropolii Silesia doszło do podpisania porozumienia.

porozumienia wraz z metropolią Silesia opracuje Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia /tzw. SIWZ/. Pod koniec
czerwca tego roku powinien zostać ogłoszony przetarg na grupowy zakup energii elektrycznej. Jeżeli żaden z jego uczestników nie będzie zgłaszał skarg
i odwołań, to dostawcę energii
elektrycznejdla20samorządów
i ponad 50 podmiotów samorządowych powinniśmy poznać
na przełomie sierpnia i września
br. Umowa na dostawę energii
na nowych zasadach do uczestników porozumienia powinna
wejść w życie 1 listopada br. Zostanie zawarta na 14 miesięcy,
czyli do końca 2013 roku.

To dopiero dobry początek
Podpisane porozumienie jest
zawarte na czas określony, wygasa z chwilą publikacji wyniku
przetargu, czyli ogłoszeniem
dostawcy energii lub z chwilą
unieważnienia całego postępowania.Niewykluczone więc, że
do następnego porozumienia
w sprawie grupowego zakupu
energii, ale już na rok 2014 przystąpią podmioty oraz instytucje,
których właścicielem jest Marszałek Województwa. Obecny
podczas uroczystości podpisania porozumienia marszałek
Adam Matusiewicz nie wykluczył takiej możliwości.
Siła w jedności – czytaj str. 2

„Patrzę z dużym szacunkiem
na poczynania samorządowców
z metropolii Silesia i spoza niej.
Marszałkowi województwa śląskiego jest zdecydowanie łatwiej
zorganizować grupowy zakup
energii. Wystarczy wydać „polecenie” i zadanie jest realizowane.
Tymczasem tu 20 różnych samorządów musiało się porozumieć.
Samorządowcemjestemodwielu
lat iproszęmiwierzyć,wiem,żeto
naprawdętrudnasztuka.Mogęzapewnić prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów, że
na pewno na tym zarobią. Wiem,
co mówię, ponieważ Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiegozorganizowałjużtakiprzetarg. Teraz zamierzamy zorganizowaćkolejny.Niewykluczone,że
następnymrazempołączymysiły
i przyłączymy się z naszymi szpitalami, jednostkami i spółkami
doporozumieniaorganizowanego
przezmetropolięSilesia.Kiedyjuż
się nam to uda, to wtedy zastanowimy się, czy nie zmienić hasła
promocyjnego województwa śląskiego z „Pozytywna energia”

na „Pozytywna i tania energia”.

onad 20 lat staw Kalina uprzykrza życie mieszkańcom
świętochłowickiej dzielnicy Zgoda. Już wkrótce będą
mogli odetchnąć z ulgą. Miasto rozpoczyna
rewitalizację stawu i jego obejścia. Woda będzie czysta,
wokół ustawione zostaną latarnie i ławki. Wartość tego
przedsięwzięcia to ponad 51 mln złotych.
Czytaj na str. 3
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Energiato
dopiero
początek
Dawid Kostempski,
przewodniczący
Zarządu
Górnośląskiego
FOT./ARKADIUSZGOLA

Związku
Metropolitalnego
szych domów i mieszkań. Za to
dodatkowe środki finansowe
odczują i zobaczą samorządy.
Podobne przetargi organizowane w różnych miejscach
w kraju pokazały, że za energię
dostarczaną do naszych miast
gminy mogą płacić od kilku
do kilkunastu procent mniej.
W skali całego miasta może to
być nawet kilkaset tysięcy złotych oszczędności rocznie. I to
są już spore pieniądze. Za nie
można zbudować np. kilka placów zabaw w mieście, chodników czy utrzymać gminny park.
W czasach, kiedy samorządy
muszą realizować coraz więcej
zadań,niemającnanieniejednokrotnie wystarczających pieniędzy,myprezydenci,burmistrzowie i wójtowie jesteśmy zmuszeni szukać oszczędności gdzie
się da. Hurtowy zakup energii to
jeden ze sposobów. I chcę Państwa zapewnić, że nie pierwszy
i nie ostatni, po jaki w metropolii
Silesia sięgnęliśmy.

W jedności siła, czyli z prądem

FEEL ZAGRA W MYSŁOWICACH
Katowicki FEEL

Siatkarzenaboisku-muzycynascenie

Kibictomaklaweżycie

Angielski za darmo

Długi weekend
za pasem. Rower
można pożyczyć

udziałzarównośląskieoraz
zagłębiowskiesamorządy,
jaki41samorządowychinstytucji,
spółekorazszpitali. Ostatecznie
doporozumieniawsprawie
grupowegozakupu energii
elektrycznejprzystąpiło
20samorządów.Oprócz12miast
zGórnośląskiegoZwiązku
Metropolitalnego – Katowic,
Tychów, Sosnowca,Dąbrowy
Górniczej,SiemianowicŚląskich,
Świętochłowic, Zabrza, Piekar
Śląskich, Jaworzna, Bytomia
iZabrza – wspólnymzakupem
energii zainteresowałysięjeszcze
samorządyspozaGZM:Knurów,
ŁaziskaGórne,Mikołów,

przeznasnarzędziaedukacyjnego
gwarantujesystemtzw.naukiprzez
zabawę.„eProti” tozestawatrakcyjnychgieredukacyjnych,pionierski
napolskimrynku–zapewniaprezes Zarządu grupy GTW PrzemysławWoźniak.Kurszawiera57różnych gier edukacyjnych. – Ważne
jestrównieżto,żerodzicebędąmogli monitorować postępy swoich
pociech – podkreśla prezes
Woźniak.Zdaniem doktoraArkadiuszaRojczyka,adiunktawInstytucie Języka Angielskiego UŚ,
„eProti”jest„świetnymuzupełnieniemzajęćzlektorem”.
Miasta metropolii Silesia przekazały do realizacji Związkowi

częścizadaniapublicznegopolegającego na wspieraniu edukacji,
obejmującegonaukęjęzykaangielskiegodladzieci.Metropolia przekażenieodpłatnieposzczególnym
miastom loginy dostępu do platformy, które z kolei udostępnią je
dzieciom.–Mamnadzieję,żedzięki
naszej inicjatywie bezpłatny kurs
nauki angielskiegozagościwwielu
domachmetropoliiSilesia– mówi
przewodniczący GZM Dawid
Kostempski. Koszt całorocznego
pakietu platformy„eProti”wynosi
68tys.zł.Poprzeliczeniunaliczbę
dzieci, które będą miały dostęp
dokursu,kosztjednostkowy projektuto zaledwie43grosze.

Podpatrzone – Mogąbyćnawetparasolki, aletylkobiałeiczerwone

FOT.ARCHIWUMPIASTGLIWICE

Mysłowic Edward Lasok oraz
MłodzieżowaRadaMiasta.
A co do samej sportowej imprezy, to kibice od paru dni podziwiają w Mysłowicach największegwiazdysiatkówkiplażowej. Na Śląsk przyjechała
czołówka „plażowiczów” walczącychokwalifikacjenaigrzyska olimpijskie w Londynie.
Rozstawionetrybunymieszczą
3tysiąceosób,adlapozostałych
fanów tej dyscypliny pozostaje
jeszcze sporo miejsc stojących.
W sobotę rusza specjalne miasteczko dla najmłodszych. Nie
zabraknie w nim gier i zabaw.
Zorganizowano również specjalny mecz pokazowy pomiędzy siatkarkami Silesii Volley
Mysłowice/Chorzów a gwiazdami sportu i telewizji. Są też
konkursyznagrodami.

złotychtoszansadlabudżetów
zaciskającychpasagmin
ibezpośrednie,konkretneoraz
wymiernewsparciedla
gospodarstwdomowych.To
rozwiązaniekorzystnerównieżdla
firmenergetycznych,któremogą
staraćsięosprzedażwiększych
ilościenergii. Energetycy
podkreślają,żenależysię
spodziewaćbardzodużego
zainteresowaniatymprojektem.
Dodająteż, żeprzyzakupietak
znacznejilościenergiiważnyjest
nietylkosamwybórnajtańszego
dostawcy,aletakżemoment
wyboru,ponieważcenaenergii
zmieniasięwtrakcieroku.

Prawie 160 tys. dzieci w wieku
od3do8latbędziemogłouczyćsię
wprzedszkolachiszkołachjęzyka
angielskiegozadarmo.MiastatworząceGórnośląskiZwiązekMetropolitalnypodpisałyporozumienie
wsprawiezakupieniaplatformyelearningowej „eProti”.
Kurs „eProti” to ogólnopolski
projektpopularyzacjiznajomości
języka angielskiego wśród najmłodszych. Oferuje naukę języka
przez internet.Każdedzieckoz14
miastmetropolii otrzyma indywidualny login i kod dostępu, dzięki
którym będzie mogło po wejściu
na stronę internetową realizować
kurs. –Skutecznośćoferowanego

•Powstał w 2005 roku, założony przez wokalistę, kompozytora, autora tekstów i gitarzystę
Piotra Kupichę.
• Oprócz niego zespół tworzą:
Michał Nowak (basista), Łukasz
Kożuch (keyboardzista) i Michał
Opaliński (perkusista).
• Grupa zadebiutowała w 2007
roku singlem: „A gdy jest już
ciemno”. I została zauważona.
• Muzycznie FEEL oscyluje pomiędzy rockiem a popem.

To wyjątkowo huczne wydarzenia. Już 24 kwietnia wystartowała jedna z najważniejszych imprez w siatkówce plażowejrozgrywanychwPolsce–
FIVB Beach Volleyball Swatch
WorldTourSilesiaOpen.
A dzisiaj, w piątek 27 kwietnia, na półmetku Mistrzostw
Światadlawszystkichwiernych
kibicówzagrazespółFEEL.Ten
wyjątkowy koncert rozpocznie
się o godz. 20.30 na terenie kąpieliska Słupna-Park. Wstęp
wolny! W koncertowy nastrój
wprawi gości Holly Blue &
Sound Petersburg. Oprócz niepowtarzalnego koncertu przygotowano szereg innych atrakcji,którenapewnoniepozwolą
ani na chwilę odpoczynku.
Na
koncert
zapraszają
mysłowiczan i gości prezydent

Ornontowice,Radzionków,Wyry
orazpowiatymikołowski
izawierciański. Sygnatariusze
porozumienialiczą,że
doprzetargunawspólnyzakup
energiistanąnajwięksigracze
narynku.Decydowaćbędziecena.
Ten,ktozaoferujenajniższą
stawkęzamegawatogodzinę,
otrzymacałykontraktnadostawę
około193gigawatogodzinenergii
do20gmin.Toniezłybiznes
zarównodlafirmenergetycznych,
samorządów,jakidlawszystkich
mieszkańcówgmin,którewybrały
takierozwiązanie. Dlaczego?Bo
prąd będzietańszy,bo
oszczędności liczonewmilionach

Oinicjatywiewspólnegozakupu
energiielektrycznejprzezmiasta
GórnośląskiegoZwiązku
Metropolitalnegomówiłosięjuż
odconajmniejpółroku.
Porozumieniewtejsprawieudało
sięuzyskaćpowieluzaciętych
dyskusjach.Wspólnymzakupem
prąduniezainteresowałysię
GliwiceorazRudaŚląska.
Pierwszazgminodpoczątku
deklarowała,żeniejest
zainteresowanatąinicjatywą.
NatomiastRudaŚląska
niewykluczaprzystąpienia
doporozumieniawnastępnym
okresie.Topionierskainicjatywa,
mimotozadeklarowały wniej

Bytomianie układali już flagę
z biało-czerwonych kartek, parasolek i peleryn. Z czego będą układać ją w tym roku? Warto się
przekonać i przyjść na Rynek
2 maja o g. 17. Układanie flagi
i Bieg Konstytucji 3 Maja to imprezy, które wpisały się w majowe
świętowanie. Bytomianie uczczą
więc Święto Flagi Państwowej
i 221. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 91. rocznicę III
powstania śląskiego. Odbędzie się
Bieg Konstytucji 3 Maja. Ludzie
licznie biorą w nim udział, bez
względu na pogodę. Obchody
rocznicy Konstytucji 3 Maja rozpoczną się o 15.30 pod Pomnikiem Wolności przy ul. Piłsudskiego. O godz. 16 w kościele
Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny odprawiona zostanie
msza święta za ojczyznę.

FOT./ARCH.UM/BYTOM

Nie ma szans, by to się udało,
szkoda Waszego czasu i zaangażowania – takie głosy słyszałem
w ostatnich miesiącach wiele
razy.Przekonywanomnie,żenie
wartotworzyćporozumieniasamorządówwsprawiegrupowego
zakupu energii. Sceptycy, a było
ich wielu, twierdzili, że nie ma
sensutegorobić,bosiępopierwszenigdyniedogadamy,apodrugie gminy same mogą uzyskać
spore oszczędności. O tym, czy
mielirację,czyteżnie,przeczytacie Państwo w tym wydaniu GazetyMetropolitalnej.
Ja chciałbym zwrócić uwagę
na to, co mieszkańcy naszych
miast będą mieli dzięki organizowanemu przez metropolię
Silesia grupowemu zakupowi
energii. Niestety, nie odczują
tego Państwo bezpośrednio
w swoich budżetach domowych. Uzyskane w wyniku
przetargu oszczędności nie
przełożą się na niższe ceny
prądu dostarczanego do Wa-

Po zimowej przerwie rowery
na bytomskim Torkaciku czekają
na rowerzystów. Nowością jest
obecność animatora, który dba,
aby nikt na kompleksie sportowym się nie nudził. Wypożyczalnia czynna jest w godz. od 9 do 20.
Entuzjaści jednośladów mają
do dyspozycji 30 modeli górskich
oraz 10 rowerów elektrycznych.
Zasady wypożyczania są identyczne jak w roku ubiegłym.
Można więc wypożyczyć rower
na więcej niż 1 dzień, a grupy
zorganizowane – szkoły i instytucje – mogą korzystać z wypożyczalni po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem kompleksu. Dla najmłodszych użytkowników Torkaciku organizatorzy
przewidzieli wiele turniejów.
Nad ich przebiegiem czuwa animator, który dyżuruje w godz.
12-19 od poniedziałku do piątku
i od 10 do 14 w sobotę. Szczegóły
na www.osir.bytom.pl.

3
Małe ogródki, wielka sprawa
Co zasieją...

b Tychy ruszają
z wyjątkową kampanią. Na założenie
ogródków w dwunastu przedszkolach
miasto wydało blisko
40 tysięcy złotych.
W 12 tyskich przedszkolach
dzieci będą siały, sadziły, dbały
o ogródek, a potem samodzielnie
przygotowywały zdrowe posiłki
z warzyw i owoców. To pierwsza
takakampaniaspołecznawPolsce.
Inspiracją był projekt amerykańskich studentów „Project Sprout”
i wyniki badań Światowej OrganizacjiZdrowia,zktórychwynika,że
copiąteeuropejskiedzieckocierpi
z powodu otyłości. Celem programu „Małe ogródki” jest poszerzenie świadomości zdrowego
odżywiania począwszy od najmłodszych – przedszkolaków,
a skończywszy na całych rodzinach. Kampania skonstruowana
jest w formie praktycznego programu edukacyjnego. Dzieci uczą
się–poprzezsamodzielnąuprawę
warzyw i owoców oraz przygotowywanie zdrowych posiłków –
ozwiązkujedzeniazezdrowiem.
Zdrowo jeść, zdrowo żyć
– Jakomatka4-latkanieumiem
zdrowo gotować, od kogo więc
mojedzieckomiałobysiętegonauczyć?Pomyślałam,żebyłobysuper
gdyby mój syn zdobył tę wiedzę

Do30kwietniatrwają praceprzyzakładaniuogródków. Przedszkola
miały możliwośćwyboruprojektu–szklarnia,folialubogródekotwarty

i umiejętności w przedszkolu. Tak
zrodził się pomysł na „Małe
ogródki” – mówi Katarzyna Woch
z Wydziału Informacji, Promocji
i Współpracy z Zagranicą Urzędu
Miasta Tychy. Zalet projektu jest
znaczniewięcej.Dziecimającbliski
kontakt z przyrodą, zdobywają
wiedzę na temat uprawy roślin jadalnych oraz uczą się współpracy.
–Chcemy,byjużnajmłodsimieszkańcyTychówwiedzieli,cozyskujemy jedząc warzywa i owoce, jak
komponować zdrowe posiłki oraz
jak świadomie się odżywiać. To
właśnie w przedszkolu kształtują
sięnawykiżywieniowe–podkreśla

Daria Szczepańska, zastępca prezydentaTychów.

Dzieci będą uprawiały ogórki,
pomidory,sałatę,cebulę,kapustę,
pietruszkę,rzodkiewkę,marchew,
słonecznik, truskawki, poziomki,
lawendę,tymianek,szałwię,fasolę,
maliny,porzeczki,borówki,jeżyny,
a także miętę, melisę i oregano.
Będą też organizowane imprezy
skierowane do mieszkańców, dotyczące zdrowego odżywiania.
Tyscy urzędnicy zachęcają
do współpracy wolontariuszy.
Wiedzą, że co pozytywnego teraz
zasieją,późniejzbiorą.
– Chcemywspółpracowaćzfirmami związanymi z ogrodnictwem, zdrową żywnością lub
zpromocjątegoaspektużycia.Poszukujemy osób i firm zaangażowanychspołecznie,wolontariuszy,
sponsorów, którzy będą wspierać
tę ideę i włączą się w działania.
Obecnierozpoczęliśmyjużwspółpracę z programem „Zdrowy
Przedszkolak”izwolontariuszami
z Centrum Integracji Społecznej
w Tychach, którzy będą pomagali
w utrzymaniu i pielęgnacji ogródków–mówi Katarzyna Woch.

Przez dzieci do rodziców
Pomysłodawcy kampanii mają
nadzieję,żepoprzezdzieciudasię
dotrzećtakżedorodziców.–Nacałym świecie, począwszy od USA,
poprzezEuropę,AzjęażdoAfryki,
różne organizacje i lokalne samorządywprowadzająprogramy,którychcelemjestzakorzenienieprawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Chcemy
pokazać,żewPolsceteżtakieprogramy można realizować – dodaje
DariaSzczepańska.

Ofertaspecjalnadlanajmłodszych,średnichitrochęstarszych,którzy nie zamykająsięwczterechścianach

Nemo – Wodny
Świat zaprasza
Codziennie i od święta, np.
na majowy weekend. Bo oferuje
wiele atrakcji i dba o renomę. Nie
chwali się sam, lecz zdobywa nagrody za wysoką jakość usług. Kapituła programu „Jakość Roku”
przyznała „Nemo” Sp. z o.o. srebrnąodznakę„JakośćRoku2011” już
drugirazzrzędu.Ponadto „Nemo”
jestlaureatemoraz zostałowyróżnione „srebrnym godłem”w konkursie„NajwyższaJakość–Quality
International 2011”, organizowanym przez Gazetę Prawną – „ForumBiznesu”podpatronatemMinisterstwaRozwojuRegionalnego,
PARP i Polskiego Forum ISO 9000
za działania w zakresie usług
rekreacyjno-zdrowotnych. To dowód, że mieszkańcy nie tylko Dąbrowy Górniczej polubili „ Nemo”
i chętniekorzystajązoferowanych
atrakcji. Jeśli ktoś jeszcze nie był
w Wodnym Świecie, nie wie, że
„Nemo” to kompleks basenowo-rekreacyjnyigastronomiczno-rozrywkowy.W2011rokuodwiedziło
go360tys.osób.Zbliżającasięmajówkatookazja,żebypobićrekord!

Konieceko-bomby

60+ to dobry czas na marzenia

Inauguracja tyskiej kampanii dla osób w wieku 60+ na Uniwersytecie
Trzeciego Wieku. Gościem specjalnym była Elżbieta Dzikowska

Lekcjetańca,potańcówki,kino,
ćwiczenianamatachiwieleatrakcji dla miłośników gier planszowychorazszachów–totylkokilka
z propozycji, jakie przygotowano
dla seniorów. W Tychach ruszył
program „Aktywni 60+”.
To pierwsze miasto w województwieśląskimwprowadzające
tego typu program. W Polsce podobne ulgi mają seniorzy we
Wrocławiu, a od 1 lipca będą je
mieli sześćdziesięciolatkowie
zŁodzi. Wtyskimprogramiebędą
mogliwziąćudziałwszyscy,warunekjestjeden–trzebamiećskończone 60 lat. Potem wystarczy
przystąpićdoprogramuipootrzymaniu specjalnej karty będzie

można korzystać z ulg i rabatów
w restauracjach, na basenie, w kinie czy teatrze. – Mamy już potwierdzenie od kilkunastu firm,
które zdecydowały się uczestniczyć w projekcie i wszystkich instytucjimiejskich–MOSiR(kryta
pływalnia,stadionzimowy),Miejskie Centrum Kultury, Muzeum
Miejskie czy Teatr Mały. Napływająteżnowewnioskiiliczbafirm
uczestniczących w projekcie
zpewnościąsięzwiększy–wyjaśnia Krystyna Rumieniuch z WydziałuSprawSpołecznychiZdrowia UM w Tychach. Wszyscy seniorzy będą mogli również wziąć
udziałwspotkaniachKołaMiłośników Kina (we wtorki) w MCK,

Koła Miłośników Gier Planszowych (w poniedziałki) w MDK 1,
awczwartkiogodz.10będąodbywać się „Aktywne czwartki
pod Żyrafą”. W maju ruszą lekcje
tańcadlaseniorówwSzkoleTańca
TITO – prowadzone m.in. przez
RafałaKrylę„Tito”znanegozprogramu„Youcandance”. Będzieto
niepowtarzalna okazja, by nauczyć się tańca latynoamerykańskiegoipoznaćtajnikitańcatowarzyskiego. Nanaukęnigdyniejest
zapóźno,aseniorzymówią,że życiezaczynasięposześćdziesiątce!
– Chcemy kształtować pozytywnywizerunekosóbwchodzącychwjesieńżycia,daćimszansę
na realizację planów czy marzeń,
których to tej pory, głównie ze
względów finansowych, nie moglispełnić–mówiDariaSzczepańska, zastępcaprezydentaTychów
ds. społecznych.
„Aktywni 60+” to już kolejny
program wprowadzający zniżki
i ulgi dla mieszkańców. W 2009
rokuruszył program„3+licznarodzina”skierowanydorodzinwielodzietnych. Zkart3+korzystacoraz więcej osób. – Do programu
zgłosiło się 3.788 uczestników
i przyjmujemy średnio 11 wniosków dziennie – mówi Krystyna
Rumieniuch. Od 1 stycznia do 31
grudnia 2011 r. do programu „ 3 +
liczna rodzina” przystąpiło 993
nowych uczestników.

Kalina już wkrótce olśni nas
swoim niezwykłym urokiem
Od dwudziestu lat staw Kalina
uprzykrza życie mieszkańcom
świętochłowickiejdzielnicyZgoda.
Ze zbiornika wydobywa się fetor ,
boKalinazanieczyszczonajest fenolem. Głównym sprawcą zanieczyszczeń stawu były, produkująceprzezlatafarbyilakiery,pobliskiezakładychemiczne.Toprzez
ich działalność w stawie Kalina
znaleźć można całą tablicę
Mendelejewa. – Żyjemy teraz jak
na bombie. Ten smród jest nie
do zniesienia – skarżą się mieszkańcyul.Nowej.Jużwkrótcebędą
mogli odetchnąć z ulgą. Miasto
rozpoczyna rewitalizację stawu
ijegootoczenia.Wodabędzieczysta, wokół ustawione zostaną latarnieiławki.Ułożonezostanąteż
chodniki. Spacerowicze nie będą
mieli na co narzekać.
– Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 51 milionów
złotych,zczego44milionymiasto
dostaniezUnii.Pozostałepieniądze to wkład własny miasta oraz
środki z Wojewódzkiego Fundu-

b Kalina to jedna z ostatnich bomb ekologicznych
na Śląsku, która doczeka
się rewitalizacji. Odzyska
walory przyrodnicze,
rekreacyjne i dawny blask.
szuOchronyŚrodowiskaiGospodarkiWodnejwKatowicach–wyjaśnia Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic.

30 marca miasto podpisało
umowę o dofinansowanie inwestycji z WFOŚiGW. Prezydent
KostempskiiprezesFunduszuGabriela Lenartowicz podpisali ją
wobecnościministerrozwojuregionalnegoElżbietyBieńkowskiej
orazszefowejWIOŚAnnyWrześniak (na zdjęciu powyżej). Prezydent Kostempski, składając podpispodumową powiedział,żezatruty fenolem i cuchnący staw
Kalina, który przez lata był dla
władz i mieszkańców ekologicznym wyrzutem sumienia, już
wkrótce stanie się dumą i perełką
okolicy. Gabriela Lenartowicz
podkreśliła, że likwidacja tej
bomby ekologicznej to efekt determinacji samorządu, który jako
jedyny w regionie sięgnął po tak
duże pieniądze unijne przeznaczone na rewitalizację terenów
zdegradowanych.
Kalina to jedna z ostatnich
bomb ekologicznych na Śląsku,
która doczeka się rewitalizacji.
Zrekultywowane zostaną osady,
którezawierajązwiązkitoksyczne.
Temu naturalnemu zapadlisku
pokopalnianemu przywrócone
zostanąwaloryrekreacyjneiprzyrodnicze. Dzięki temu miejsce to
odzyska dawny blask. – Bardzo
duża powierzchnia przywrócona
zostanie do takiej, jaka była w latach 60., kiedy łowiło się tutaj
ryby, latem kąpały się dzieci i był
to teren turystyczny – podkreśla
Elżbieta Bieńkowska. Minister
rozwoju regionalnego wysoko
oceniła zarówno sam projekt zagospodarowaniastawuKalina,jak
i jego przygotowanie.

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska i prezydent Dawid
Kostempski nad stawem Kalina rozmawiają o planie jego rewitalizacji
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Co, gdzie, kiedy?

1 maja zaczyna się Dębowy Maj Festiwal – prawdziwa eksplozja aktywności! b Pszoniak na urodziny

10 maja rozpoczną się Gliwickie Spotkania Teatralne. Przeglądowitowarzyszykonkurs„Inspiracje” na najciekawszą inscenizację zainspirowaną Ruinami
Teatru Victoria. Prezentacje odbywają się na scenie Gliwickiego
Teatru Muzycznego, w Ruinach
Teatru Victoria, w kinie Amok,
a także na placu Krakowskim
i w parku Chopina. Wydarzenie
toświetnaokazjadoporównania
aktualnych dokonań polskiego
teatru wielu nurtów. Corocznie
przyjeżdżają do Gliwic również
znakomitezespołyteatralnezzagranicy. W tegorocznym programie znalazł się m.in. „Hamlet”
triumfatora zeszłorocznych „Interpretacji”RadosławaRychcika.
Zklasykiorganizatorzyzaprosili
również „Rewizora” Teatru im.
Stefana Jaracza z Łodzi oraz
„Pana Jowialskiego” warszawskiej Polonii. GST zakończy się
20 maja „Shitzem” Hanocha
Levina, zwanego izraelskim
Beckettem. Bilety można rezerwować. Ich sprzedaż odbywa się
w kasach Teatru i kina Amok.

8 maja to Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Tradycyjnie już rozpoczyna on Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, czyli cykl imprez
bibliotecznych pod patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze!” i włącza się w nią szereg bibliotek na terenie metropolii Silesia.

giem Pogorii III 1 maja wieczorem.
Dokładnieo21rozpoczniesiępokaz
ognisztucznych. Fajerwerkizostaną
odpalone z poziomu jeziora, dzięki
czemu rozbłyskując bezpośrednio
nad taflą będą tworzyć niepowtarzalnyefekt,zwłaszczazespecjalnie
dobraną muzyką.
Dębowy Maj Festiwal to także
okazjadooficjalnegootwarciaCentrum Sportów Letnich i Wodnych
nad Pogorią III i w Parku Zielona,
które zostało zmodernizowane
i rozbudowane dzięki wsparciu
z Unii Europejskiej.

TEKST:BARTOSZ MATYLEWICZ

b Maj z jazzowym zacięciem

„Śląsk”orazOperyŚląskiej.Publiczność zobaczy również gości
z innych teatrów: Teatru WielkiegowWarszawie,TeatruWielkiego w Poznaniu, Opery Nova
w Bydgoszczy, Opery Krakowskiej, Opery Wrocławskiej
iOperynaZamkuwSzczecinie.
W uroczystym koncercie nie
możezabraknąćmłodychadeptów sztuki baletowej. Oprócz
najlepszychuczniówbytomskiej
szkoły wystąpi młodzież z John
Cranko Schule w Stuttgarcie
i Konserwatorium Tańca w Pradze, a także studenci Wydziału
TeatruTańcakrakowskiejPWST
w Bytomiu oraz dziecięce zespoły folklorystyczne, m.in.
MałyŚląsk.
Reżyserem spektaklu jest
HenrykKonwiński.VGalaBaletowa rozpocznie się o 18.00
w Operze Śląskiej.

b Dlarodziny,dlakultury,dlazdrowia
19 maja IV Chorzowskim Biegiem Rodzinnym rozpocznie się
piąte Metropolitalne Święto
Rodziny, tym razem pod hasłem
„Przez pokolenia”. A już 20 maja
premierą musicalu „Tarzan”, w
Domu Muzyki i Tańca, Święto zostanie uroczyście zainaugurowane. Święto jest obchodzone w wielu miastach województw
śląskiego i opolskiego. Wydarzenie uatrakcyjniają koncerty,
kiermasze, wystawy, konkursy, imprezy sportowe, festyny,
pikniki, w tym obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka.

BALET WYSTĄPI W PEŁNEJ GALI
29kwietniatodlatancerzydzień
szczególny. Tego dnia, w 1727
roku, urodził się Jean-GeorgesNoverre,tancerzichoreograf,wielkireformatortańca.
Od 1982 roku na całym świecie
29 kwietnia obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Tańca,
awBytomiuod2008rokuodbywają się Gale Baletowe. Nie inaczejbędziewtymroku.Spotkanietancerzyisympatykówtańca
odbędzie się z inicjatywy Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej
przy współudziale Opery Śląskiej i we współpracy ze StowarzyszeniemPro-Arte.Spotkanie
zjednoczy artystów śląskich
ośrodków kultury, których zawodowąpasjąjesttaniec.Zatańczą artyści Gliwickiego Teatru
Muzycznego, Teatru Rozrywki
w Chorzowie, Śląskiego Teatru
Tańca, Zespołu Pieśni i Tańca

16 maja z jazzowym impetem ruszy Śląski Festiwal Jazzowy.
Odbędą się koncerty z udziałem największych gwiazd jazzu.
Wystąpią Andy Middleton, czołowy saksofonista o randze
międzynarodowej, czy Kurt Elling, wokalista jazzowy o świetnej
technice. Nie zabraknie gwiazd z Polski: Henryka Miśkiewicza,
Adama Makowicza czy Leszka Kułakowskiego. Festiwalowi
towarzyszą warsztaty jazzowe. Podczas imprezy, która zakończy
się 20 maja, odbędą również: debata, pokaz filmowy i koncerty na
ulicy Mariackiej i w Katofonii.

DESANT KULTOWEGO
KINA Z FYFKĄ
15.FestiwalFilmówKultowych
potrwa do 20 maja. Pokazy filmów,którezyskałymianokultowychzracjihumoru,kiepskiejjakości,brakutalentutwórcówlub
dlatego, że są niewyjaśnialnie
magnetyzujące, mają sporo fanów. Wtymrokuczekaichprzeglądfilmów utalentowanejikontrowersyjnejgwiazdykina,reżysera Alejandro Jodorowsky’ego.
Nuta nostalgii towarzyszyć będziekolejnejpropozycjifestiwalu:
przeglądowifilmówVHS.
Festiwal Filmów Kultowych
sięga historią roku 1998, kiedy
grupa studentów postanowiła
zorganizować w Katowicach festiwalfilmowy. Impreza,organizowana przez Stowarzyszenie
Inicjatywa, odbywa się w kinach
Rialto,KosmosiŚwiatowidnaterenie Katowic. FFK ma również
swoją maskotkę, Fyfkę, wzorowanąnafilmowych„Zabójczych
ryjówkach”.Karnetywcenie100
zł(studenci)oraz125zł(pozostałe
osoby) można kupić poprzez
ticketportal.pl.

b Świętomiłośników nocnychmarków
Z 19 na 20 maja odbędzie się najwięcej wydarzeń Nocy Muzeów
na terenie metropolii Silesia. Muzeum Śląskie zaprasza m.in. na
randkę z historią, a Muzeum Historii Katowic udostępni 4 swoje
obiekty. Do programu przyłączają
się kolejne miasta, zatem – jak co
roku – będzie można liczyć na
pełną atrakcji bezsenną noc.

b Festiwal„kilOFF”
W dniach 24-27 maja odbędzie się w Katowicach Festiwal Filmów Amatorskich „kilOFF”. Konkurs „kilOFF” skierowany jest
do twórców-amatorów, którzy nie ukończyli jeszcze 30. roku
życia i nie posiadają wykształcenia filmowego. Do 30 kwietnia
można nadsyłać swoje filmy, a do 6 maja składać propozycje
swoich prac do towarzyszącej „KilOFFowi” wystawy pod
tytułem „kopiuj/wklej”.
II Metropolitalna Gra Miejska
Ubiegłej jesieni w I Metropolitalnej Grze Miejskiej śladami profesora Rawy byliśmy w miastach metropolii „Na tropie Roba”. Dziesiątki osób świetnie się bawiły. Już w maju zapraszamy na kolejną grę miejską. Tym razem w dwa
majowe weekendy (19-20 oraz
26-27 maja) będziemy podążać
szlakami śląskich powstańców.
Szczegóły już wkrótce na stronie
www.pelniakultury.pl.
Zapraszamy!
Dodatek został przygotowany na zlecenie
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
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CO TAM SŁYCHAĆ
W POLSKIM TEATRZE?

b Biblioteki ciągle w grze

TEKST:BARTOSZ MATYLEWICZ

TEKST:ROBERTJAWORSKI/ARCH.POLONIA

TakiejmajówkiDąbrowajeszcze
nie widziała. – Od 1 do 6 maja
nad brzegiem Pogorii III i w Parku
Zielona przygotowaliśmy moc
atrakcjidla miłośnikówsportuiaktywnego wypoczynku. Każdy z 6
dni festiwalu dedykowany jest różnym dyscyplinom, m.in. bieganiu,
jeździe na rowerze, monocyklach,
rolkach,wspinaczce,siatkówceplażowej,koszykówce,nordicwalking
czy frisbee. Będzie można także
spróbować swoich sił w jodze, żeglowaniu czy pływaniu na desce
windsurfingowej – mówi Damian
Rutkowski, naczelnik Wydziału
Promocji, Kultury i Sportu.
Program Festiwalu został przygotowany tak, aby łączyć pokazy
profesjonalistów z zajęciami praktycznymi dla tych, którzy chcieliby
spróbować swoich sił i postawić
pierwsze kroki w nowych dyscyplinach. – Pokazy będą prowadzone
przezprofesjonalistówipasjonatów
z różnych grup i stowarzyszeń,
a po pokazach będą otwarte warsztaty – tłumaczy Rutkowski. –
Mam nadzieję, że taka forma majówki spodoba się mieszkańcom
iprzyjmiesięnastałewdąbrowskim
kalendarzu imprez – dodaje. Koniecznie trzeba też być nad brze-

2 maja w Gliwickim Teatrze
Muzycznym rozpocznie się koncert urodzinowy Wojciecha Pszoniaka. W czasie uroczystego
wieczoru odbędzie się wręczenie
Wojciechowi Pszoniakowi tytułu Honorowego Obywatela Gliwic.
70. urodziny artysta będzie świętował z Anną Polony, Jerzym
Fedorowiczem, Olgierdem Łukaszewiczem, Danielem Olbrychskim i Jerzym Trelą. Wieczór poprowadzi Grażyna Torbicka.
W koncercie wystąpią soliści, chór, balet i orkiestra Gliwickiego
Teatru Muzycznego.

Przez 6 dni mieszkańcy
Dąbrowy i okolic będą mieli
okazję spróbować sił
w dyscyplinach sportu.

