Metropolitalne Święto Rodziny2013

To „Rodzina
wiarygodna”

Górnośląski Związek Metropolitalny ma już stałe, ważne miejsce na Europejskim
Kongresie Gospodarczym. I wciąż poszerza swój udział. Mówili o tym podczas
konferencji: Dawid Kostempski, przewodniczący GZM (z lewej), Ilona Kanclerz,
autorka modowego projektu i Wojciech Kuśpik, prezes PTWP i organizator EKG.

Śląsk można widzieć także przez pryzmat kobiecego piękna i talentu kreatorów
mody. Na zdjęciu powyżej: modelka Chantal Charles prezentująca niecodzienny
obraz Śląska. Ten obraz to zasługa wielu artystów – autorka zdjęcia to: Roksana
Miarka, make-up: Wioletta Wojda, hair: Sławek Kublin, designer: Ilona Kanclerz.

Moda na Śląsk
jakimsensiemetropoliesącentramiwzrostu
– nie tylko gospodarczego, centrami polityki i decyzji? Jakie są silne, a jakie słabe
strony metropolii w Polsce? Jak
kształtuje się polityka miejska
w Europie i na świecie? Na te
inawieleinnychpytańodpowiedząuczestnicypaneludyskusyjnegozatytułowanego„Metropolie centrami wzrostu”. Panelu,
który zaplanowano w ramach V
EuropejskiegoKongresuGospodarczego. A jest to tylko jeden
z siedmiu kongresowych paneli,
w których wezmą udział prezydenci miast tworzących Górnośląski Związek Metropolitalny.

W

Prezydenci GZM nie tylko
o sprawach metropolii
– Tradycyjnie już jesteśmy
współorganizatorem EuropejskiegoKongresuGospodarczego,
który stanowi ważne forum wymiany myśli pomiędzy światem
biznesu, polityki i nauki. W tym
roku prezydenci miast zrzeszonych w Górnośląskim Związku
Metropolitalnym wezmą udział
w debatach dotyczących nie
tylko budowania metropolii, ale
także inwestycji komunalnych,
gospodarkiodpadamiczyfinansowania samorządów,czylitego
wszystkiego,cosilnieoddziałuje
nanasze miasta–mówiłpodczas
konferencjipoświęconejKongresowi Dawid Kostempski, przewodniczący zarządu GZM.

O

GDZIE, JEŚLI NIE W SERCU REGIONU
Jerzy Buzek, poseł
do PE, premier rządu
RP w latach 19972001 i współtwórca
EKG o Kongresie
i nszym regionie
Europa i świat mówią dzisiaj
głównieoprzezwyciężeniustagnacji, zastoju gospodarczego. To
może być trudniejsze niż samo
zażegnanie kryzysu. Wiemy, że
trzeba to robić przez rozwój nowoczesnego przemysłu, najlepszych i niezawodnych produktów.Gdziewięcrozmawiaćotym,
jak nie na Śląsku, w sercu przemysłowym i gospodarczym ca-

Kultura, sztuka, dizajn...
Możemy się tym chwalić!
WtymrokuGZMangażujesię
także w organizację ciekawego
projektu towarzyszącego Kongresowi. To „Moda na Śląsk”.
Na czym konkretnie ten projekt
polega? Otóż, 13 maja br. w budynkuStaregoDworcawKatowicach odbędzie się prezentacja
oraz pokaz kolekcji uznanych
i debiutujących śląskich projektantów mody i dizajnu. Całość
uwieńczykoncertwykonawców
nowofalowej śląskiej sceny muzycznej. – Chcemy pokazać, że
kulturaisztukawnaszymregionie jest nie tylko niezwykła, lecz
także przede wszystkim różno-

statnio do wszystkich mieszkańców Jaworzna trafiły
specjalne listy informujące o zasadach naboru pomysłów do Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.
Po okresie, w którym zainteresowane osoby mogły składać
swoje uwagi do zaproponowanych pomysłów, przyszedł czas
na prace nad ostatecznym kształtem projektu uchwały w tej
sprawie. Teraz jaworznianie mają głos!
Czytaj na str. 2

łego regionu? Są też niezawodni
organizatorzyKongresuwłaśnie
ze Śląska, pomagają samorządy
i GZM. Europejski Kongres Gospodarczy ma swoją naturalną
stolicęwłaśniewKatowicach.

rodna. Mało się jeszcze o tym
mówi, ale już teraz wielu projektantówczerpieześląskich,tradycyjnychinspiracji.Wartotendorobek zaprezentować, warto go
docenić –podkreślała IlonaKanclerz,pomysłodawczyniiorganizatorka cyklu znanych już w regionie imprez „Modny Śląsk”.

Jadą goście jadą, czyli
świat polityki i biznesu...
W tym roku Europejski KongresGospodarczyrozpoczynasię
13 maja i potrwa do 15 maja.
Wśródgości,którzypotwierdzili
jużswójudział,sąm.in.ministrowie gospodarki Europy Centralnej,byliprezydenciNiemieciNi-

gerii, były premier Finlandii, kilkunastu ministrów gospodarki
krajówafrykańskichorazponad
dwudziestu przedstawicieli polskiegorządu. – Głównymitematamitegorocznejedycjibędąpowrót Europy na ścieżkę rozwoju
gospodarczego, współpraca
państw w zakresie energii czy
bezpieczeństwo energetyczne –
mówił Wojciech Kuśpik, prezes
PTWP i organizator EKG. – Dla
nasjestważne,bygoście kongresowinietylkoowocnie,aleimile
spędzili tu czas, stąd poza panelamiorganizujemyszeregimprez
towarzyszących. Wśród nich
znajdąsięnp.turniejgolfowyczy
wspomniany projekt „Moda
na Śląsk”.

To forum dyskusji
o przyszłości Europy!
Europejski Kongres Gospodarczytotrzydniowycykldebat,
spotkańiwydarzeńtowarzyszących z udziałem gości z Polski
i z zagranicy. W ciągu czterech
minionych lat stał się najważniejszątegotypuimprezągospodarczą w Europie Centralnej. Co
roku w Kongresie uczestniczy
kilka tysięcy gości, niespełna tysiąc prelegentów oraz około 500
dziennikarzy. Europejski KongresGospodarczy zostałuznany
za forum jednej z najbardziej
reprezentatywnych dyskusji
o przyszłości Europy, a tezy wystąpień uczestników są szeroko
komentowane i cytowane.
ŚMIECI – NASZA SPRAWA!
Znowelizowanaustawaśmieciowa
pukadonaszychdrzwi... Wkrótce
będąnasobowiązywaćnoweprawa
związanezgospodarkąodpadami.
Jakjesteśmyprzygotowani
dośmieciowejrewolucji?Czyjest
coś,czegooodpadachniewiemy,
apowinniśmy? Czytajnastr.3

Ten temat zaproponował organizatoromVI Metropolitalnego Święta Rodziny metropolita
katowicki arcybiskup Wiktor
Skworc, który objął je honorowym patronatem. Koordynatorem przedsięwzięcia jest,jak co
roku,MałgorzataMańka-Szulik,
prezydentZabrza,a współorganizatorem–GórnośląskiZwiązek
Metropolitalny.

Z roku na rok zwiększa się grono podmiotów, które włączają się
w organizację Metropolitalnego
ŚwiętaRodziny.Jakpoinformowano podczas spotkania w gmachu
Biblioteki Śląskiej w Katowicach,
tegoroczneMetropolitalneŚwięto
Rodziny rozpocznie się w sobotę
18 maja koncertem w Domu MuzykiiTańcawZabrzu,azakończy
2czerwcapielgrzymkąmężczyzn
i młodzieńców do Matki Boskiej
SprawiedliwościiMiłościSpołecznejwPiekarachŚląskich.
b Zawsze warto promować
rodzinną wiarygodność...
Zwracając się do organizatorów, arcybiskup Wiktor Skworc
podkreślił, że jest ono inicjatywą
samorządów i wyraził im za to
wdzięczność.Uzasadniająchasło
przewodnietegorocznegoświęta
metropolita katowicki wskazał
natrwającywKościeleRokWiary.

– Chodzi o promowanie rodziny
jako przestrzeni wiarygodności
w czasach, gdy promuje się niewierność–podkreśliłmetropolita
katowicki.AbpSkworczaznaczył,
żeMetropolitalneŚwiętoRodziny
matakże wymiarkościelny,naco
wskazuje tegoroczne zaangażowanienależącejdometropoliikatowickiejdiecezjiopolskiej.Zwrócił też uwagę na przypadającą
wtymroku 140.rocznicęurodzin
Wojciecha Korfantego i potrzebę
przypomnieniajegopostaci.
b To już nie tylko impreza,
lecz regionalna tradycja!
Jak co roku, w programie MŚR
nie zabraknie sympozjów, wykładów naukowych, koncertów, wystaw,kiermaszów,konkursów,imprez sportowych, festynów i pikników. Informacje o MŚR ukazują
sięwregionalnychiogólnopolskich
mediach, a okolicznościowe wydawnictwa mają grono wiernych
czytelników.Przypomnijmy,żedotychczasoweedycjeMetropolitalnego Święta Rodziny, które odbywałysiępodhasłami:„Mojawyjątkowarodzina”,„Portretmatki”,„Ojciec fundamentem rodziny”,
„Piękno życia rodzinnego” oraz
„Przez pokolenia”, spotkały się
z ogromnym zainteresowaniem
mieszkańcównaszegoregionu.

PomysłodawczyniąikoordynatoremMetropolitalnegoŚwięta
RodzinyjestprezydentMałgorzataMańka-Szulik.Maonotakże
szerszywymiar,oczymświadczypatronatabp.WiktoraSkworca
METROPOLITALNE ŚWIĘTO RODZINYDLAKAŻDEGO!
W ramach MŚR przygotowano,jak co roku,wiele ciekawych wydarzeń.
Każdyznajdzie coś dla siebie.Program majowych imprez - na str.4.
Więcej informacji na stronie internetowej www.swieto-rodziny.pl

W

połowiekwietniawwielkiejsalikoncertowejsiedziby
NOSPR rozbrzmiały dźwięki pierwszego koncertu –
zebranych powitały utwory Haendla i Charpentiera .
Tojednaknieprzedwczesnainauguracjawciążbudowanegogmachu, tylko uroczystość zawieszenia wiechy na szczycie budynku.
Wydarzeniewieńczyłobowiemzakończenieważnegoetapu –budowydachunadwielkąsaląkoncertową.
Czytajna str. 2
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NASZE MIASTO OBYWATELSKIE

INICJATYWA ODDOLNA

To naprawdę jest
bardzo ważne, aby
wspólnie i przy
aktywnym udziale
jak największej
liczby jaworznian
móc wpływać na
otaczającą nas
rzeczywistość.
Jesień tego roku będzie okresem zakończenia kolejnych
dwóch ważnych dla Jaworzna
projektówinwestycyjnychdotowanych ze środków unijnych.
Pierwszym z nich jest „Rynek
Od.nowa”, w ramach którego
namiejscurozbieranychobecnie
chodników i jezdni pojawią się
między innymi wieża mediów,
zegar wodno-słoneczny, fontanna, skoczki wodne i symbolizujący miasto – jawor. Drugi
ważny projekt pozwoli z kolei
na doprowadzenie szerokopasmowego Internetu do niemal
wszystkich zakątków miasta.
Sfinalizowanie dużych inwestycji pozwoli na wdrożenie jednegozmoichpriorytetowychzałożeń – zgodnie zobietnicą daną
jaworznianom chciałbym, aby
wnajbliższych latach ciężar modernizacjiiremontówzostałprzeniesionydoosiedli.Planujętakże
decyzjedotyczącerozwojumiasta
i dzielnic szeroko konsultować
zmieszkańcami,botoprzecieżoni
najlepiejwiedzą,cojestnajbardziej
potrzebne w pobliżu ich miejsca
zamieszkania. Pierwszym elementem wejścia z inwestycjami
wosiedlabyłprogrammodernizacjidróggruntowych,wktórymto
sami jaworznianie decydowali
oulicach,jakiebędąremontowane

wpierwszejkolejności.Zzadowoleniem obserwowałem, że coraz
większaliczbajaworznianaktywnie i chętnie zabiera głos w ważnych kwestiach dotyczących naszego miasta, dlatego chciałbym
pójśćjeszczekrokdalej.
Zgodnie z inicjatywą zgłoszonąprzezjednegozmieszkańców, chcę w przyszłym roku
część pieniędzy przeznaczyć
na tak zwany budżet obywatelski. Będzie to wyznaczona pula
środków,którasfinansujeprzedsięwzięciazaproponowaneprzez
samych mieszkańców. To naprawdę ważne, aby wspólnie
i przy udziale jak największej
liczby jaworznian wpływać
naotaczającąnasrzeczywistość.
Wmieścieruszyłajużkampania informacyjna, która pozwoli
dowiedzieć się m.in., w jaki sposóbzgłaszaćkonkretneprojekty,
kto może to zrobić i jakie są faktyczne możliwości ich realizacji.
Po uchwaleniu przygotowanego
projektuprzezRadęMiejskąrozpoczniemy spotkania w dzielnicach, a w połowie roku także
zbieraniepomysłównainwestycje od mieszkańców. Liczę na to,
że jaworznianie licznie wezmą
udział w konsultacjach i zgłoszą
naprawdę ciekawe i oryginalne
projekty do realizacji.

PODPATRZONE,czyliprezydentna...medal

A właściwie nie tyle „na medal”, co „na oskara”... Bo to właśnie „Oskara Śląskiego
Rzemiosła” otrzymał Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. Na jubileuszowej XX
Wielkiej Gali Izby Rzemieślniczej prezydentowi wręcza oskara prezes Jan Klimek.

Bezpieczeństwanigdydość
Kilkuset dodatkowych policjantówbędziepatrolowaćwtym
roku najbardziej niebezpieczne
rudzkieulice.Toefektwspółpracy
władzRudyŚląskiejzeSzkołąPolicji w Katowicach. Słuchacze
SzkołyPolicjiwramachszkolenia
zawodowego odbywać będą
wspólne służby patrolowe z wykwalifikowanymi policjantami
Komendy Policji w Rudzie Śląskiej.–Każdyzpatroliskładaćsię
będzie zdwójki słuchaczy naszej
szkoły oraz jednego policjanta
z rudzkiej komendy. Dzięki tej

służbie szkolący się policjanci
zdobywają potrzebne doświadczenie,któreprocentowaćbędzie
w dalszej służbie – tłumaczy mł.
insp.DariuszWalczak,kierownik
Zakładu Służby Prewencyjnej
SzkołyPolicjiwKatowicach.Wramach zawartego ze Szkołą Policji
w Katowicach porozumienia,
miasto pokryje część kosztów
związanych z organizowanymi
patrolami, m.in. zakup potrzebnego wyposażenia. Dodatkowe
patrolewRudzieŚląskiejpojawią
sięlatem,apóźniejznów jesienią.

Ludzie mają głos
DomieszkańcówJaworznatrafiły ostatnio listy informujące
o zasadach naboru pomysłów
do Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Jakie to zasady?
b Każdy mieszkaniec jest zakwalifikowany do jednego z 13
obszarówkonsultacyjnych.
b Nakażdyobszarprzypadapula
od80do240tys.zł,wzależności
odliczbymieszkańców.
b Jeśliukończyłeś/aś15lat,możesz być pomysłodawcą pro-

Dębowy Maj 2013
b 1majaw DąbrowieGórniczejbędziemiałamiejsceeksplozjaaktywności!Wszystko
zasprawądrugiejedycjiDębowegoMajFestiwalu.
b Przez5dniwszyscy,którzy
odwiedząDąbrowę,podbacznymokieminstruktorówipasjonatów będą mieli okazję
spróbowaćswoichsiłwprzeróżnychdyscyplinachsportu!
b Od 1 do 5 maja nad brzegiemPogoriiIIIiwParkuZielonaprzygotowanomocatrakcjidlawszystkichmiłośników
sportu i aktywnego wypoczynku.Każdyz5dnifestiwalu
dedykowany jest różnym dyscyplinomsportu,m.in.bieganiu, jeździe na rowerze, rolkach, wspinaczce, siatkówce
plażowej,koszykówce,nordic
walking czy frisbee. Będzie
możnateżspróbowaćsiłwjodze,żeglowaniuczypływaniu
nadescewindsurfingowej.
b Program Festiwalu został
przygotowanywtakisposób,
abyłączyćzesobąpokazyprofesjonalistówzzajęciamipraktycznymidlawszystkich,którzy chcą postawić pierwsze
krokiwnowychdyscyplinach.
b Nagości będą czekały też
warsztatyartystycznezokazji
Dnia Flagi i Rowerowe Kino
Plenerowe. A 3majakoniecznie trzeba być nad brzegiem
Pogorii III, gdzie o 21 zacznie
się widowisko, w którym tuż
nadtaflą jeziora woda zatańczyzeświatłemidźwiękiem.

jektu,którydotyczytwojegoobszaru. Zadań do realizacji nie
mogązgłaszaćurzędnicyiradni.
b Pomysłodawcamusiuzyskać
poparcie15innychosóbdlazgłaszanejprzezsiebieinicjatywy.
b Pomysły należy zgłaszać
na specjalnych formularzach,
którebędądostępnewpunktach
konsultacyjnychdanegoobszaru
oraz na stronie poświęconej budżetowiobywatelskiemu.
b Dorealizacjizostanąprzyjęte
zweryfikowaneformalnie ipraw-

nie pomysły, które uzyskały największąliczbęgłosów.
b Głosowanieodbywasięzapomocą karty do głosowania dostępnejwpunktachkonsultacyjnychdanegoobszaruinastronie
internetowejpoświęconejbudżetowiobywatelskiemu.
Po okresie, w którym mieszkańcymogliskładaćswojeuwagi
do poszczególnych pomysłów,
przyszedłczasnapracenadostatecznym kształtem projektu
uchwały. Po jej przyjęciu przez

METROPOLIAZMIAN,czyliświętonabudowiesiedzibyNOSPR
Wwielkiejsalikoncertowej
NOSPRrozbrzmiały
wpołowiekwietniadźwięki
pierwszegokoncertu.Gości
powitałyutworyHaendla
(AllegroMaestoso)oraz
Charpentiera(preludium
doTeDeum).
To jednak nie przedwczesna
inauguracja wciąż budowanego
gmachu, tylko uroczystość zawieszeniawiechynaszczyciebudynku. Wydarzenie wieńczyło
ważnyetapprac,czylizakończenie budowy dachu nad wielką
salą koncertową. Tym samym
obiekt osiągnął swoją docelową
wysokość ponad 28 metrów.
Uroczystości przewodniczył
prezydent Piotr Uszok. Towarzyszyli mu przedstawiciele firmy
Warbud, generalnego wykonawcy, a także Joanna Wnuk-Nazarowa,dyrektorNOSPR,oraz
jeden z najznamienitszych polskich kompozytorów – Wojciech
Kilar.Prezydentpodkreślałtempo
przebieguprocesubudowlanego.
O poziomie skomplikowania
budowy mogą świadczyć liczby
ifakty dotyczące konstrukcji dachu. Jego struktura składa się z11
stalowych dźwigarów, zktórych
każdy o masie 22 ton mierzy 33
metry długości i 3 wysokości.
Dźwigary ustawione równolegle
względem siebie utrzymują podwieszony sufit oraz plafon. Ten
pierwszy charakteryzuje się specjalną, pofalowaną formą, która
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Paweł Silbert,
prezydent Jaworzna

b Inicjatywa powstania
w Jaworznie budżetu
obywatelskiego została
zgłoszona podczas
jednej z sesji Rady
Miejskiej przez jednego z
mieszkańców Jaworzna
– Dawida Serafina.
bPoparł ją prezydent
Paweł Silbert, poparli ją
również radni. Pomysł
budżetu obywatelskiego
podoba się też samym
mieszkańcom Jaworzna.
b Świetnie, że ta idea
padła w naszym mieście
na tak podatny grunt –
cieszy się pomysłodawca
inicjatywy obywatelskiej.
radnychrozpocznąsięspotkania
zmieszkańcami „obszarówkonsultacyjnych”,anastępnieprzyjmowaniewnioskówdotyczących
inwestycji w ramach JBO. Procedura naboru oraz pełny harmonogram spotkań w dzielnicach
będą dostępne w zakładce
JaworznickiBudżetObywatelski.

b Piotr Uszok, prezydent
Katowic:Tofantastyczny
obiekt,ajegobudowato
fantastycznewyzwanie.
Trzebapodkreślić,żeroboty
budowlanerozpoczęto
niespełnaroktemu,adziś
bryłabudynkujestgotowa
wstaniesurowym.Widać

ma odbijać dźwięki i wpływać
naperfekcyjną akustykę wielkiej
sali. Odgórystalowakonstrukcja
została przykryta warstwą betonowych płyt i blachy, tworząc
przykryciedachu–całośćmaważyćok.1.200ton.
Nawysokipoziom złożoności
projektu,szczególniepodwzględemakustyki,zwracałuwagęTomaszKonior,głównyarchitektbudynku.–Musimypilnowaćjakości.
Tutajkażdyszczegółmaogromne
znaczenie.Powiedziałbymnawet,

dużąsprawność przy
wznoszeniutegogmachu.
Jestemwięcdobrejmyśli,
jeślichodziodotrzymanie
terminuzakończeniapraci
liczę,żespotkamysiętu
zgodniez planemna
niezwykłymwydarzeniuw
postacikoncertuotwarcia.

żedecydującyotym,conasczeka,
czym będzie ta sala koncertowa
oraz brzmienie muzyki właśnie
tutaj.Niemożemysobiepozwolić
nanajmniejszykompromis.
Prace nad akustyką zakończą
sięw2014roku.Wcześniej,bonajprawdopodobniej w ostatnim
kwartale br., Warbud powinien
zakończyć roboty budowlane,
łącznie z przygotowaniem terenów wokół gmachu. Wielkie
otwarcie wyznaczono na październikprzyszłegoroku. (zit)

METROPOLIA KOMUNIKACJI, jazda koleją z Bytomia do Gliwic z „Rynkiem 7”
Szybciej, taniej i wygodniej podróż pociągiem z Bytomia
do Gliwic cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Z połączenia korzystają studenci, pracownicy firm i po prostu mieszkańcy obu miast. Przez kilka
najbliższych tygodni bytomianie
mogą bezpośrednio dojechać też
m.in.doWarszawy,Wisły,Częstochowy czy do Wrocławia. To, że
więcej pociągów będzie jeździć
przez Bytom, spowodowane jest
remontemtorów międzyKatowicamiaGliwicami,którypotrwaco
najmniej do czerwca. Niemniej
warto z tego skorzystać, zwłasz-

czażeprzednamidwadługie,majoweweekendy.Dokładnyrozkład
jazdy można znaleźć na stronie
www.rozklad-pkp.pl.
Podróżni otrzymują również
bezpłatnyegzemplarz„Rynku7”,
adziękitemudowiadująsię,coaktualnie dzieje się wBytomiu. Gazetaczytanajestchętnie,cowidać
na zdjęciu obok. A to oznacza, że
taka inicjatywa przynosi efekty.
W imprezach odbywających się
w Bytomiu biorą udział mieszkańcy różnych zakątków Polski.
Dlatego „Rynek 7” będzie rozdawany też nainnychdworcachkolejowych,m.in. wKatowicach.
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Rewolucja w gminach
UWAGA! NIE PRZEGAP!
Jeśliwoliszoglądać telewizjęniż
czytaćczybuszowaćwinternecie,
tojestofertaakuratdlaCiebie.
Przypominamywięc,że jużdzisiaj
–wpiątek26kwietnia,naantenie
TVPKatowicemożnaobejrzeć
kolejnyz cyklusześciureportaży
natematznowelizowanejustawy
oczystościiporządkuwgminach
oraz onowymprawiegospodarki
odpadami. Emisja,jakdotychczas,
ostałejgodzinie,czyli o19.25.
Zasiądźprzedtelewizoremipoznaj
zasadytzw.śmieciowejrewolucji.
TEN FILM WARTO ZOBACZYĆ!

ewolucja? Ależ tak! Bo zostało niewiele czasu na to,
aby gminy przejęły pełne
władztwo nad śmieciami. Co to
oznacza? Konkretnie to, że już
od lipca tego roku gmina będzie
usuwaćwszystkieśmiecizterenu
całegomiasta.Zrobitozapośrednictwem przedsiębiorstwa (niekonieczniejednego),którezostanie wybrane w przetargu. Do tej
pory każdy zarządca budynku,
gdzie mieszkali ludzie, zawierał
umowęzprzedsiębiorstwem.Teraz każdywłaściciellokalubędzie
płaciłzawywózśmieciniefirmie,
leczgminie.Alejeśligminaodpowiadazaporządek,toiwymaga.

b Samorządy w blokach
startowych, czyli
systemy, liczby i plany

R

b Ustawa daje gminom
zwierzchnią pozycję
w gospodarce odpadami
Nowe prawo zakłada, że przejęciestrumieniapieniędzyzaodbiórodpadów odosóbfizycznych
iprawnych spowoduje,żewinteresie samorządów będzie szczel-

niejszy niż wcześniej system ich
zagospodarowania. Przy wsparciufunduszyunijnychsamorządy
zaczną budować stacje do sortowania,odzyskiwaniaikompostowania odpadów. Dzięki temu
zmniejszysięobjętośćśmieci kierowanychnaskładowiska.

Wszystko,czego
jeszczeniewiesz
o odpadach...

UPCYKLING

Ustawa śmieciowa zobowiązujegminydo: budowy,utrzymania i eksploatacji własnych lub
wspólnych z innymi gminami –
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Opłatazagospodarowanie
odpadami komunalnymi będzie
stanowiła dochód gminy, z którego będą finansowane koszty
funkcjonowaniasystemu.Otym,
jak ten system został przygotowanywmiastachGZM będziemy
nabieżąco informować w naszej
gazecie.Zaczynamyoddziś!

KOMUŚMIECISYPIĄSIĘNAGŁOWĘ?

Jak to robią w Tychach
b Zmiany, jakie wprowadza

b Deklaracjesądostępne wBiu-

b W przypadku mieszkańców

nowa ustawa, dotyczą wszyst- rze Obsługi Klienta przy ul. Pił- domów wielorodzinnych (blokich – w Tychach blisko 127 tys. sudskiego 12 lub na stronie ków) deklaracje w ich imieniu
osób,dlategokażdymusipoznać internetowej:www.tego.tychy.pl. składa spółdzielnia, a miesznowe zasady odbioru odpadów, Wypełnioną deklarację można kańcy muszą złożyć oświadczea przede wszystkim obowiązki, złożyć w BOK lub wysłać drogą nieadministratorowi(zarządcy).
jakie nakłada na mieszkańców i elektroniczną, w obu przypad- b OPŁATY:Każdymieszkaniec
Tychówsegregującyśmiecizagminy.ZdaniemprezydentamiaWARTO WIEDZIEĆ:
płaci11złotychmiesięcznie.Jesta Andrzeja Dziuby to prawbPrzy ulicy Piłsudskiego
śliśmieciniebędąsegregowane,
dziwa „śmieciowa rewolucja”.
b Wprowadzenie nowej ustawy
12 w Tychach otwarto
stawkamożewzrosnąćdo15złoBiuro Obsługi Klienta,
śmieciowejtojednoznajpoważtych.Wprzypadkugospodarstw
gdzie przeszkoleni
niejszych wyzwań ostatnich lat,
wieloosobowychdlapiątejikażpracownicy odpowiadają
przed jakim stanęły samorządy.
dejkolejnejosobystawkabędzie
na pytania mieszkańców
Ustawa zobowiązuje władze
wynosiła 1 złoty. W ramach tej
dotyczące nowej ustawy.
gmin do tworzenia nowego syopłaty gospodarstwa domowe
b Wszystkie uchwały
stemuodbieraniaizagospodarozostanąwyposażonewpojemprzyjęte przez Radę
wania odpadów komunalnych,
niki na odpady komunalne
Miasta Tychy dotyczące
całkowicie zmieniając dotychi worki. Odpady budowlane
nowej ustawy znaleźć
czasowysystem–mówiAndrzej
i rozbiórkowe będzie można
można w BIP oraz na
Dziuba, prezydent Tychów.
składać bezpłatnie w specjalb Pierwszym krokiem, jaki
stronie internetowej
nych punktach selektywnego
www.tego.tychy.pl .
mieszkańcymusząwykonać,jest
zbieraniaodpadów(PSZOK).
b Ustawa całkowicie zmienia
złożenie specjalnej deklaracji. –
Deklarację są zobowiązani zło- kach trzeba pamiętać o jednym: dotychczasowysystemgospodażyćwłaścicieledomówjednoro- terminzłożeniadeklaracjimijajuż rowania odpadami.Miastorusza
więc z kampanią „Od TEGO jedzinnych lub współwłaściciele wkrótce,bo31maja.
budynków, które nie posiadają b –Deklaracjeprzesyłanewfor- steśmy”. Uruchomiono stronę
zarządu wspólnoty lub nie są mie elektronicznej muszą być internetową www.tego.tychy.pl,
zrzeszone w spółdzielni. Jeżeli opatrzone bezpiecznym podpi- serwis społecznościowy, bezgospodarstwodomowezamiesz- sem elektronicznym, weryfiko- płatnąinfolinię.–Naulicach pokiwane jest przez współwłaści- wanym za pomocą ważnego jawią się billboardy, informacje
cieli nieruchomości, deklarację kwalifikowanegocertyfikatulub będzie można znaleźć na miejwypełnia i składa jeden z nich – podpisempotwierdzonymprofi- skichautobusach,wprasieiwtewyjaśnia Anna Warzecha, na- lem zaufanym e-PUAP – mówi lewizji. DomieszkańcówtrafiąliczelnikWydziałuKomunalnego Sebastian Wika, naczelnik Wy- sty z ulotkami o zmianach w sydziału Informatyki UM Tychy.
stemie gospodarki odpadami.
Urzędu Miasta Tychy.
b Jednymzistotniejszychcelównowejustawyśmieciowejjestchęćograniczenia
izlikwidowaniadzikichwysypiskśmieci,częstozagrażającychśrodowisku,bądź
mającychszkodliwywpływnanaszezdrowie. Czysamorządyporadząsobieztym
problemem?Fakty,opinie,komentarze-wmajowymwydaniunaszejgazety.

b Gminom,bo...Nowa ustawa
dokonuje diametralnej zmiany
w dotychczasowym systemie.
W starym – właścicielem odpadówkomunalnychbyłkażdyznas
i na nas ciążył obowiązek podpisaniaorazprzestrzeganiaumowy
zprzedsiębiorstwem,któreodpadami się zajmuje. Nowa ustawa
przenosi własność odpadów
nagminęitonaniejciążąwszystkie obowiązki związane z gospodarkąodpadamikomunalnymi.
b Mieszkańcom, bo... Kończy
się samowolka, jakiej niektórzy
byliprzychylni.Opłatazaodbiór
śmiecibędzieodlipcadokładnie
policzalna i – zgodnie z deklaracjąosegregowaniu,bądźnie,odpadów komunalnych – możliwa
do sprawdzenia i ewentualnej
weryfikacji. „Jeśli za coś płacisz,
to o to dbasz” – takie jest założenieustawy.Dla„podrzucających”
śmieci sąsiadom... wkurzające.

b Zarządcom i właścicielom , bo... Zobowiązanie do segregacji
śmieci i deklaracja wymuszanawłaścicielujej
ostatecznewypełnienie.
Nadprawidłowymprzebiegiem umowy będzie
bowiem czuwała odpowiednia firma, odpowiedzialna za wywóz
zgromadzonych śmieci. Będzie
ona zmuszona do powiadomienia gminy, w przypadku, gdy
właściciel nie dotrzyma warunkówsegregacjiodpadówibędzie
to robił w niewłaściwy sposób
lub nie przeprowadzi jej wcale.
b Ekologom, bo... W Polsce
najednegomieszkańcaprzypada
średnio 26 kg rocznie odbieranych odpadów. Średnia unijna
przekracza 500 kg. Efektem są
zaśmiecone lasy, pobocza dróg,
zaśmiecony każdy region kraju.

Proszę pamiętać – las to nie śmietnik
Notomamyzaswoje... Wyższe opłaty za wywóz śmieci.
Ależoczywiście.Tojestnaturalna
konsekwencja tego, że nasz rozwój cywilizacyjny powoduje wytwarzanie coraz większej ilości
odpadów i zwiększają się koszty
ichutylizacji.Czysamaustawazałatwi tęsprawę?Myślę,żenie.Potrzebna jest jeszcze powszechna
atmosfera społecznej dezaprobatyinegacjiśmiecenia.

Rozmowa z Kazimierzem
Szablą, dyrektorem
Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
Wyrzucanie śmieci
do lasu to rażący problem.
Jak sobie z nim poradzić?
To problem bardzo wstydliwy.
Tkwi on w braku świadomości,
kultury oraz odpowiedzialności.
Trudnousprawiedliwićwywożenie śmieci do lasu lub wyrzucanie ich z okien samochodu . Myślę,żenowaustawao gospodarce
odpadami, która wchodzi w życie 1 lipca tego roku, w jakimś
stopniu zniweluje ten problem.
Ona może i jest kontrowersyjna
dla niektórych, ale jest to pierwszapróbasystemowegouregulowaniagospodarkiodpadami. Jeśli chcemy mieć w regionie nieskażonąprzyrodę,czystelasy,to
trzeba za to po prostu zapłacić.

Czyli upominania innych?
Las to nie śmietnik i powinniśmy
oniego dbać. Ale nie na zasadzie,
żeto,copaństwowe,tonienasze...
Nobo przecieżtychśmiecidolasu
nie przyniosły mrówki. Bywamy
oburzeni, gdy spotykamy śmieci
wlesie,booczekujemy odnatury
możliwościodpoczynku,relaksu,
no i pewnego wyciszenia. A zamiast tego widzimy walające się
wokół śmieci. Ikto to zrobił? Ludzie, może tacy jak my. Ustawa
ustawą, ale jeśli nie wzbudzimy
społecznej wrażliwości, to niewielesię zmieni.Jeśliwidzimy,że
sąsiad wywozi śmieci do lasu,
amynatoniezareagujemy,tobędziemytaksamoodpowiedzialni
–wewłasnymsumieniu.Musimy
doprowadzić do tego, że nie będzie przyzwolenia społecznego
na takie zachowanie. Lasy Państwowe wydają wiele pieniędzy
na sprzątanie lasu. W przypadku
katowickiej RDLP jest to kwota
przekraczającamilionzłotych.

Ocalone iwybrane ze śmietnika
– pokazane na wystawie to drugie, artystyczne życie odpadów
komunalnych.Tojestupcykling.
Przypominatrochęrecykling,ale
to przecież nie to samo...

Upcyklingoznaczabowiemprocesprzetwarzaniamateriałówirzeczy zużytychlubniepotrzebnych,
w produkty pełnowartościowe
o funkcji użytkowej lub wartości
artystycznej.Boodpadymożnawykorzystywać na wiele sposobów.
Inietylkowtakprostymsensie,jak
np.przetworzeniemakulatury czy
odzyskanie aluminium z puszek
pococa-coli.Wśmieciachkryjesię
też artystyczna dusza. Jeśli chcesz
sięprzekonać,bądź7maja wGalerii+ katowickiego Ronda Sztuki
na wernisażu i otwarciu Salonu
Art.Upcykling.Pl. Planowane są
warsztaty,podczasktórychartyści
tworzącyzgodniezideąupcyklingu
pokażą,jaknadawaćrzeczomdrugieżycie.Wstępwolny.

KULTURALNE HITY MIESIĄCA
Nasze
JAZZ W HOŁDZIE POLSKIEJ NOBLISTCE
patronaty
a 11 maja w katowickiej

b 27kwietniaogodz.21 wKlubie
MuzycznymZanzibarwChorzowierozpoczniesięimpreza,wczasie której zagraAphrodite,legenda
światowegodrumandbassu. Będzie to jedyny koncert w Polsce,
któryzwieńczytrasęAphrodite’a
poUSAiKanadzie. Bilety(po 30zł)
do kupienia na www.ekobilet.pl
iwklubieprzedwejściem.

Galerii Szyb Wilson wystąpi
Tomasz Stańko New York
Quartet. Artysta wraz z zespołembędziepromowałwydany w lutym tego roku podwójnyalbumpt. „Wisława”.
a 12 nowych kompozycji
zawartych na płycie to logicznerozwinięciepomysłów
sprzed kilku lat, które pojawiły się podczas wspólnych
występówWisławySzymborskiejorazTomaszaStańki.
a Koncert rozpocznie się
ogodz.20.Biletywcenach:80
zł-sektorA,120zł -sektorBsą
dostępne: www.ticketpro.pl
oraz www.biletin.pl.

PROGRAM NA MAJ. WARTO SIĘ WYBRAĆ!
b 18 maja (sobota) godz. 17,
Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, ul.
de Gaulle’a 17 – Inauguracja
Metropolitalnego Święta Rodziny
„Wesele na Górnym Śląsku”–
ZPiT„ŚLĄSK”,
godz. 16-19, Raciborskie
Centrum Kultury, ul. Chopina 21
„3 GODZINYDLA RODZINY”–
Impreza z udziałem zespołów
Amatorskiego Ruchu
Artystycznego,
godz. 17, Siemianowickie
Centrum Kultury – Park Tradycji,
ul. Orzeszkowej 12, II Śląskie
Muzykowanie – piknik rodzinny
z udziałem muzykujących rodzin.
b 19 maja (niedziela) godz. 15,

b 28 kwietnia od godz. 11 do 18
wMuzeum„GórnośląskiParkEtnograficznywChorzowie”odbędzie się impreza plenerowa „ŚląskiŚwiątek”.Będąm.in.:wystawa
drewnianych rzeźb, warsztaty
rzeźbiarskie i konkurencje z nagrodami. Nie zabraknie również
jarmarkuzwyrobamitwórcówludowych oraz tradycyjnymi produktami. Biletywcenie8i6zł.

„Co jedzą rusałki?”
To temat projektu, który
rozpocznie się 27 kwietnia
o godz. 19 w bytomskiej
Kronice. To projekt Bogny
Burskiej, który polegać
ma na założeniu hodowli
motyli. Po konsultacjach z
entomologami powstanie
motylarnia, gdzie będą
gatunki żyjące w regionie.
Projekt powstał w ramach
organizowanego przez
Fundację Imago Mundi,
CSW Kronika w Bytomiu
oraz Muzeum Śląskie w
Katowicach programu
„Projekt Metropolis”.

kościół pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Radzionkowie-Rojcy (Kużaja
52). Koncert uwielbienia –
Henryk Czich z zespołem,
godz. 15.15, parafia św.Wojciecha
w Radzionkowie (św.Wojciecha
48).XX CIDERFEST – Parafialny
Festyn Rodzinny,
godz. 15.30, Katowice, pl. ks.
Emila Szramka, kościół Mariacki.
Pielgrzymka Klubu Inteligencji
Katolickiej do Matki Boskiej
Boguckiej – wyjście sprzed
kościoła Mariackiego.

b 20 maja (poniedziałek) godz.
17, „Cafe Silesia” w Zabrzu, ul. 3
Maja 6. PRZYŚLĄSKIM STOLE –
„Wychowanie do wiary
w rodzinach śląskich”(wstęp
za zaproszeniami).
b 21 maja (wtorek) godz. 19,
sala widowiskowa Teatru Ziemi
Rybnickiej. „Artystyczne
korzenie”.Koncert w ramach
festiwalu im.H.M.Góreckiego.
b 22 maja (środa) godz. 10-12,
Centrum Edukacyjne im. bł. Jana
Pawła II w Gliwicach, ul. Jana
Pawła II 5 .Warsztaty – zakochani
i wolni – spotkanie z cyklu
„Podwieczorek w foyer”.

b 23 maja (czwartek) Teatr
Sztuk w Jaworznie – „Moja
Rodzina – wspomnienia zapisane
w kadrze”– spotkanie z cyklu
„Podwieczorek w foyer”.
b 24 maja (piątek) . Boisko
Zespołu Szkół nr 18 wZabrzu, ul.
Sitki 55. „Dzieńrodzinny”–piknik.
b 24 i 25 maja. 24.05: godz. 9 19, 25.05: godz. 9 -18 – Wydział
Teologiczny Uniwersytetu
Śląskiego,Katowice,ul.Jordana
18 – IXKiermaszWydawców
Katolickich w Katowicach.25.05:
godz. 13 – aula Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu
Śląskiego Katowice, ul. Jordana
18 –VI Dyktando dla Rodzin
o tytuł „Bezbłędnej Rodziny
2013”. 24-25.05: godz. 13,
Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Śląskiego – akcja
„Oddaj książkę – zdobądź rabat”.
b 25 maja (sobota) godz. 9 -18,
Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach – „Podaruj innym
cząsteczkę siebie”– akcja
promująca ideę dawstwa szpiku,
godz. 10 – start przy kąpielisku
„Fala” w Parku Śląskim
w Chorzowie. V Chorzowski Bieg
Rodzinny i I Rajd Rowerowy.
godz. 11-16 – Dom Pomocy
Społecznej „Zameczek”w Kuźni
Nieborowskiej (ul. Knurowska 13)
– festyn rodzinny,
godz. 15 – Muzeum Górnośląskie
w Bytomiu – wernisaż wystawy
„Najświętsza Panienka w sztuce

ludowej”, o godz. 16 – „Bytomia
Rodzinne Muzykowanie”,
godz. 17, Śląski Teatr Lalki
i Aktora „Ateneum”
w Katowicach, ul. św. Jana 10 –
prapremiera spektaklu „Serce”
Edmunda de Amicisa,
godz. 16 -17, Centrum
Edukacyjne im. bł. Jana Pawła II
w Gliwicach, ul. Jana Pawła II 5 –
wykład: „Blaski i cienie rodziny
zastępczej”.

b 26 maja (niedziela)
Pielgrzymka Mężczyzn
i Młodzieńców do Sanktuarium
Matki Sprawiedliwości i Miłości
Społecznej w Piekarach Śląskich,
godz. 17, Śląski Teatr Lalki
i Aktora „Ateneum”
w Katowicach, ul. św. Jana 10 –
„Serce”Edmunda de Amicisa,
godz. 11 -16, Wodzisław Śląski –
„Rodzina razem się trzyma!”–
warsztaty, wykłady, porady.
b 28 maja (wtorek) godz. 16-18,
Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu, ul. 3 Maja 19 – RAZEM
DLARODZINY– spotkanie grup,
stowarzyszeń,instytucji
działających na rzecz rodziny,
stworzenie płaszczyzny
do wspólnej rozmowy o sprawach
ważnych dla rodzin, zwiedzanie
wystawy ilustrującej życie
rodziny śląskiej.
b 30 maja (czwartek) godz. 16,
Park Słupna w Mysłowicach.
Ekumeniczny Koncert Rodzinny
„Bądź jakJezus”.Występ Israel
Houghton & New Breed –
gwiazdy światowej muzyki
chrześcijańskiej,gospel,soul &
R’n’B –pięciokrotnego zdobywcy
najbardziej prestiżowej w świecie
nagrody muzycznej GRAMMY.

b Festyny ispotkaniawramach
Metropolitalnego Święta Rodziny
zaplanowano także na1, 2 oraz8
czerwca. Szczegóły wmajowym
wydaniu METROPOLII SILESIA.

TEKSTY/INGANIEDZIELSKA/FOT.I.NIEDZIELSKA,ANDRZEJMATYSIK,FRANCISZEKWÓJTOWICZIMAT.PRASOWE
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Co, gdzie, kiedy?
b Co słychać w teatrze?
10 maja rozpocznąsięXXIVGliwickie
SpotkaniaTeatralne.Prezentacjeodbędąsię
nascenieGliwickiegoTeatruMuzycznego,
wRuinachTeatruVictoria,atakżewParku
Chopina,natomiastmuzycznascena
przegląduulokowanabędzienaScenieBajka
– KinoAmok. Obejrzymy różnorodne
spektakle.Przeglądpotrwado19maja.Bilety
od10do130zł.

b Wanda Johnson
w Chorzowie i Tychach
12 maja przystankiem w polskiej
trasie koncertowej Wandy Johnson & Shrimp City Slim Band
będzie chorzowska Sztygarka.
Dwa dni później artystka wystąpi
w tyskim Miejskim Centrum Kultury. Wanda Johnson zawita do
Polski po raz czwarty. Przywiezie
najnowszą płytę „Times Change”.
Bilety w Tychach – 20 zł, w Chorzowie 40 zł w dniu koncertu.

b Intrygujące utwory na harfę i orkiestrę

15 maja rozpoczniesię VMiędzynarodowyFestiwalHarfowypt.
„Jazz,dress&stress”,ajużdzieńpóźniejŚląskaOrkiestraKameralna
poddyrekcjąMassimilianaCaldiegodakoncert zudziałemsolistów
zatytułowany„KoncertyHarfowePolskichKompozytorów”.Koncert
rozpoczniesięogodz.19 wsalikoncertowejAkademiiMuzycznej im.
K.Szymanowskiego. Wejściówkidoodbioru wInformacjiAM.

b Najbardziej kultowo

17 maja w nowej odsłonie startuje Festiwal Filmowy Cropp Kultowe. Nowy sponsor tytularny
wpłynął nie tylko na dotychczasową nazwę Festiwalu Filmów
Kultowych, ale i na poszerzenie
oferty: odbędzie się blisko 100
wydarzeń. Karnety na festiwal są
w sprzedaży – 100 zł (uczniowie i
studenci) oraz 125 zł (reszta świata) na www.ticketportal.pl. Impreza potrwa do 26 maja.

b Małe formy teatralne dla młodych twórców
23 maja w sali kameralnej teatru
JaCy My (IV LO w Bytomiu) rozpoczną się przesłuchania w
ramach III Regionalnego Konkursu Małych Form Teatralnych „Teatroida”. Zgłoszenia – do 30 kwietnia na adres Fundacji Klubu KONTRA lub teatroida@klubkontra.art.pl.

Już wkrótce III edycja Metropolitalnej Gry Miejskiej!
To kolejna, trzecia już edycja Gry! Tym razem odkrywać
będziemy muzykę Metropolii Silesia. Gra odbędzie się w
dwa majowe weekendy: 18-19 oraz 25-26 maja.
Szczegóły i rejestracja na portalu www.pelniakultury.pl
Dodatek przygotowany na zlecenie
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

