Wpisane do rejestru zabytków,są jednymi
z ostatnich obiektów przypominających
o górniczej przeszłości Świętochłowic.Są
także w opinii wielu,symbolami miasta...

Dwie wieże
Rodzina,zwłaszcza duża,jest powodem do dumy.To kilka razy więcej radości,uśmiechu,ale i więcej
trosk i problemów do rozwiązania. Ale rodzina,szczególnie dziś, jest wartością nie do przecenienia!

Więcej nas,niż 2 plus 1
Z

anim prezydent RP Bronisław Komorowski ogłosił
swój program „Dobry klimatdlarodziny”,wmiastachMetropolii „Silesia” o problemach
demograficznych oraz społecznychmówionogłośnoi szukano
sposobów wsparcia dla rodzin
wielodzietnychipotrzebujących
pomocy.„MetropolitalneŚwięto
Rodziny”organizowaneunasjuż
odsiedmiulat,toprzykład,żesamorządowcy nie zasypiali gruszek w popiele. Dlatego dziś, we
wszystkich miastach Metropolii
prowadzone są (lub będą od początku przyszłego roku) programypomocowedlarodzin.Ich
formysąróżne,aleceljestjeden...

Dobro każdej rodziny
– Od dawna poszukiwaliśmy
atrakcyjnej,ajednocześnietakiej
formy propozycji dla dąbrowskichrodzin,któradałabyimjak
najwięcej korzyści – podkreśla
Bartosz Matylewicz z UM w Dąbrowie Górniczej, gdzie programem wsparcia postanowiono
objąć również rodziny z dwójką
dzieci. – Musimy zrobić
wszystko,byrodzinomobdarzonym błogosławieństwem wieloraczków nie żyło się gorzej, żeby
narodzinydzieckadlakażdejrodzinybyłyradością,aniewyłącznie źródłem kłopotów i trosk –
uważa prezydent Rudy Śląskiej
Grażyna Dziedzic, gdzie pomoc
kierowanajestgłówniedorodzin
decydującychsięnakolejnedziecko. – Patrząc przez pryzmat
czasu, jakijestpotrzebnynawychowanie swojego potomstwa,
wejściewżycie„Siemianowickiej
Karty Rodziny 3 i więcej” da wy-

P

ZABRZE:debata„ORodzinie” todebata oprzyszłości
Rozmowa z Małgorzatą
Mańką-Szulik, prezydent
Zabrza, o celu debaty
No idopięła pani swego...W minionywtorekodbyłasię debata
o rodzinie. Nie lepiej było pochylić się nad rynkiem pracy?

Wspierają nas lokalni
przedsiębiorcy

Te tematy są nierozłączne.Politykarodzinna todziśnajważniejszy problem społeczny. Musimy
onimrozmawiać.
Patronat honorowy nad debatą objął prezydent RP...

Dobrze, że pan prezydent Bronisław Komorowski zaangażował
sięwbudowaniedobregoklimatu
wokół rodziny. My to robimy od7
latpoprzezMetropolitalneŚwięto
Rodziny.Wołamyo rodzinę.

A jak się ten świat wartości
przekłada na nasze portfele?

Od spotkania wszystko się zaczyna.Apowiemjeszczemocniej
– od rodziny wszystko się zaczyna.Bojakspotykająsięludzie,
zawsze sobie coś powiedzą, coś
podpowiedzą,podzieląsię informacjami i wartościami. A ja jestem przekonana, że to, czego
dziś najbardziej nam brakuje, to
ustabilizowania światawartości.

Iwłaśnieotochodzi,żebezokreśleniajasnegosystemuwartości,
nicsięrównież wgospodarce nie
zmieni. Jeśli dbałość o rodzinę
nie przełoży się na nasze portfele,tozakilkanaścielatprzeżyjemydramatycznechwile,kiedy
ubędzie nas około 6 milionów
i będziemy „rozglądać się”, kto
nam poda szklankę wody, gdy
naszą energię spalimy dla młodych pokoleń, które opuszczą
naszkraj.Tojestprzerażające,ilu
młodych ludzi wyjeżdża za granicęwposzukiwaniupracy.Tak,
tojestpiękne– poznawać,otworzyć się na Europę. Ale z bagażem doświadczeń wracać i tu
żyć,pracować,budowaćrodzinę.

mierne korzyści dla tych rodzin,
które zdecydują się wychować
większągromadkędzieci–przekonuje prezydent Siemianowic
Śląskich Jacek Guzy. Dlaczego

podejmowane są te wszystkie
działania? Bo malejący przyrost
naturalny powoduje wyludnianiesięnaszychmiast,czemumusimy jak najszybciej zaradzić.

I samo wołanie pomoże?

Samowołanieniepomoże,ale jeśli będziemy milczeć, to nikt nas
nieusłyszy.
Aleczypoto,żebypomócrodzinom związać koniec z końcem,
trzeba sięspotkaćnadebacie?

odczas wrześniowej konferencji Property Forum 2013
wWarszawieKatowiceotrzymałynagrodęwkategorii„MiastoPrzyjazneInwestorom”.Otytułubiegałysiętakże: Łódź,
Wrocław, Częstochowa i Gdańsk. Forum Ekspertów Nagrody zaznaczało,żewKatowicachpowstająisąplanowanenoweobiekty
handlowe,biurowce,magazynyihotele.Inwestycjomsprzyjają: infrastrukturaoraz położeniegeograficze.
Czytajna str. 2

Atrudwychowaniadzieci,szczególnie w rodzinach wielodzietnych, może stanowić duże obciążenie finansowe. Samorządy
dają, ile mogą, jednak budżety
miast nie są wystarczająco duże,
aby sprostać rosnącym potrzebomrodzin.Naszczęściewwielu
miastach Metropolii „Silesia”...

To ważna cecha większości
programów. Zniżki i rabaty oferowane są także przez prywatne
firmy, właścicieli sklepów oraz
punktówusługowych.–Chcemy,
żeby zakres przywilejów dla posiadaczykartwciążsięposzerzał,
dlatego do udziału w projekcie
zachęcamy kolejnych przedsiębiorców – wyjaśnia wiceprezydentJaworznaDariuszStarzycki.
–Każdy,ktoprzyłączysiędoakcji
izaoferuje członkom rodzin wielodzietnych zniżki, może liczyć
nawyróżnienienamiejskiejstronie internetowej. Jest to także
szansa na promocję swojego biznesu oraz dobrego wizerunku
firmy. Zachęcamywięcprzedsiębiorcówdoaktywnegowłączenia
się w programy dla rodzin wielodzietnych, które są prowadzone
przezurzędynaszychmiast.

Do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
miasto Świętochłowice złożyło wniosek o środki na odnowienie, znajdujących się
wdzielnicyZgoda,dwóchzabytkowychwieżwyciągowych
po dawnej kopalni „Polska”.
b Jest plan, będą pieniądze?
Pozyskanie funduszy unijnych
jestmożliwewramachprojektupn.
„Rewitalizacja i adaptacja na cele
kulturalnezabytkowychwieżwyciągowych dawnej kopalni „Polska” w Świętochłowicach przy ul.
WojskaPolskiego”.WjegotworzeniubraliudziałczłonkowieStowarzyszenia DwieWieże,którzyodlat
starająsięorewitalizacjętegoobiektu. Całkowita wartość projektu to
kwota 6.957.360 złotych. Gmina
starasięodofinansowaniewwysokości5.237.059złotych.Jeśli wniosek zostanie pozytywnie oceniony, inwestycja mogłaby się rozpocząć w czerwcu 2014 roku, a za-

TAK JEST

kończyć w kwietniu 2016 roku. –
Obiektmógłbypełnićfunkcjekulturalne.Swojądziałalnośćmogłybytuprowadzićorganizacjepozarządowe z terenu Świętochłowic.
Naszprojektprzygotowanyjeststarannie, co zwiększa szanse na pozyskanie środków z tak zwanego
mechanizmu norweskiego – wyjaśnia prezydent Świętochłowic
Dawid Kostempski. Projekt przewidujewybudowaniedrogidojazdowej,kanalizacjiicałejniezbędnej
infrastrukturytowarzyszącej.
b O historii dla przyszłości
Warto przypomnieć, że dwie
wieże należały do struktur KWK
„Polska”.Kopalniębudowanowlatach 1870-73. Jej właścicielem był
twórcaimperiumprzemysłowego
GuidoHenckelvonDonnersmarck.
Ostatnią tonę węgla wydobyto
w1998roku.Wieżawyciągowaszybu I – basztowa powstała w 1908
roku, zaś szybu II – kozłowa w latach1889do1891.

TAK BĘDZIE

b Wiedząc, jak cenny jest
czas poświęcony najbliższym,
miasta Metropolii mają propozycje i programy skierowane do rodzin wielodzietnych. Większość z nich dotyczy wszelkiego typu zniżek,
ale nie tylko... O tym, jaka jest
oferta każdego zmiast Metropolii „Silesia” – czytaj na str. 3

CAŁYLISTOPAD ZJAZZEMI...OKOLICAMI
MaciejObarajestjednymznajciekawszych
polskichsaksofonistówjazzowych,który
zbiera doskonałerecenzje odpolskich,jak
i zagranicznychmelomanóworazkrytyków.
MaciejObaraInternationalQuartet wystąpi
w KlubieMuzycznym4art wGliwicach.
Kogo jeszcze usłyszymy podczas Festiwalu
Muzyki Improwizowanej? Czytaj nastr.4

D

obiegają końca prace związane z budową w Jaworznie
„Miejskiej Sieci Szerokopasmowej”. Realizacja projektu pozwoli na doprowadzenie szerokopasmowego
Internetu do dzielnic zagrożonych tzw. wykluczeniem cyfrowym. O założeniach projektu i korzyściach płynących z jego
wdrożenia mówi Tomasz Bochenek, naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego w Jaworznie .
Czytaj na str. 2
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b Na planach widocznych na
zdjęciach, zakreślone białymi
polami, zaznaczone są
tereny inwestycyjne położone
w Świętochłowicach.
b Na planie u góry – teren
znajdujący się w pobliżu
Drogowej Trasy Średnicowej.
b Na planie poniżej – teren
położony przy ul. Zielonej.
b Tereny te były promowane
na stoisku Metropolii na
targach nieruchomości w
Monachium. Targi Expo Real
są jednymi z największych w
Europie. W tym roku impreza
zgromadziła blisko 1,7 tysiąca
wystawców. Odwiedziło ją
w ciągu trzech dni 36 tysięcy
osób z 68 krajów.

WSPÓŁPRACA POPŁACA
Śląsk i Zagłębie
bez GZM więcej
by straciły, niż
zyskały.Jestem
o tym przekonany
Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic
i przewodniczący GZM
Od sześciu lat miasta Śląska
i Zagłębia współpracują z sobą
pod wspólnym szyldem GórnośląskiegoZwiązkuMetropolitalnego. Natakrozległym,ajednocześnie zurbanizowanym terenie, jakim jest nasz region, nie
możnadziałaćwpojedynkę.Metropolia skupiająca ponad 2 miliony mieszkańców powinna łączyć siły. Bo tylko wtedy może
stać się konkurencyjna w stosunku do największych ośrodkówwkraju.
Kluczem do sukcesu jest więc
współpraca oraz porozumienie.
Właśnietewartościw2007roku
stanęły u podstaw utworzenia
GórnośląskiegoZwiązkuMetropolitalnego.Odtegoczasuwspólnieudałosięsporozrobić.
Stworzyliśmyjednolitąofertę
inwestycyjną, przeprowadziliśmy przetarg na wspólny zakup
energii elektrycznej i właśnie jesteśmywtrakciedrugiego,pozyskaliśmy środki unijne na projektyzwiązanezochronąśrodowiska, promocją inwestycyjną
czy działaniami o charakterze
kulturalnym.Obecnieprzygotowujemy się do utworzenia Centrum Zakupów Hurtowych,
a z myślą o pasjonatach „dwóch
kółek”tworzymydokumentację,
któraposłużydowdrożeniaprojektu wypożyczalni rowerów
na terenie naszej Metropolii.
Współpracępomiędzymiastami
i zyski z niej płynące doceniają

poszczególnemiasta,prowadząc
mniejszewspólneprojekty.Przykładem tego może być przedsięwzięcie Chorzowa, Rudy Śląskieji Świętochłowic.Razempozyskaliśmy niedawno ponad 2,5
mln złotych na przygotowanie
dokumentów, umożliwiających
wprzyszłościrealizacjęważnych
dlamieszkańcówprojektóworaz
inwestycji.Pozwoląonestaraćsię
ośrodkiunijnewnowejperspektywie finansowej. Warto przypomnieć, że w ostatnich trzech
latach same Świętochłowice
otrzymały ok. 100 mln złotych
na inwestycje warte ok. 120 mln
złotych. Dzięki temu rozpoczęliśmybudowęMuzeumPowstań
Śląskich, otworzyliśmy linię
do segregacji odpadów, budujemyekologicznybasenistajemy
uproguwielkiegoprojektu, jakim
jestrewitalizacjastawuKalina.
Wróćmy jednak do kwestii
związanychzGZMijegoprzyszłością. Przez sześć lat istnienia
Związku udało nam się zbudować stabilną strukturę, która dla
osóbzzewnątrzstałasięsymbolem naszego regionu. Na pewno
jeszcze wiele musimy dopracować,pewneobszarynadalkuleją
i wymagają poprawy. Jestem jednakprzekonany,żeŚląskiZagłębie bez GZM więcej by straciły,
niżzyskały.Dlategowartorozmawiać o przyszłości Związku, pamiętając przede wszystkim, że
współpracapopłaca.

INTERNETWKAŻDYMDOMU
Rozmowa z Tomaszem
Bochenkiem, naczelnikiem Wydziału Informatyki UM w Jaworznie o Miejskiej Sieci
Szerokopasmowej
Jaki jest cel budowy w Jaworznie sieci szerokopasmowej?

Skądmiastomapieniądzenarealizacjętakdużegoprojektu?

Realizacja tego projektu pozwoli
na doprowadzenie szerokopasmowego Internetu do dzielnic
zagrożonychtzw.wykluczeniem
cyfrowym.WJaworznieproblem
ten dotyczy szczególnie osiedli
położonych w sporej odległości
odśródmieścia.Ponadtodosieci
podłączymy ponad 30 szkół
i przedszkoli, filie Miejskiej Biblioteki Publicznej, część obiektówMiejskiegoCentrumKultury
i Sportu i Zespołu Lecznictwa
Otwartego oraz inne jednostki
pożytkupublicznego.Wprzyszłości, powstała infrastruktura
może być także wykorzystana
m.in. do rozbudowy systemu
monitoringu wizyjnego, komunikacji dla służb ratunkowych,
czy też utworzenia zintegrowanego systemu telefonii IP.

Ponad 70 proc. kwoty, jaką wydamynaprojekt,pochodzizdofinansowania z Unii Europejskiej.
Całainwestycjabędziekosztować
ponad10,7mlnzł,azkasymiasta
wydamyniecałe3mln.
Ktobędzie korzystałzsieciwybudowanej przez miasto?

Z łączysieciświatłowodowej,wybudowanej do celów dzierżawy,
będąmoglikorzystaćnarównych
prawachwszyscyoperatorzy oraz
dostawcy usług internetowych.
Szczegółowewarunki trafiąnajesieni do informacji publicznej,
po wcześniejszym zaakceptowaniupropozycjiprzezRadęMiasta.
Kiedy możemy się spodziewać zakończenia projektu?

Zakładamy, że prace zostaną zakończone zgodnie z harmonogramem, czyli 8 listopada br.

b Wejdź na: www.jaworzno.pl lub msiot.um.jaworzno.pl

Gratka dla inwestorów
W Świętochłowicach prowadzone są prace związane
zuzbrajaniemdwóchterenów
inwestycyjnych–przyDrogowejTrasieŚrednicowejwrejoniestawuMarcinorazprzyul.
Zielonej.Obydwaprzedsięwzięciazakończąsięwtrzecim
kwartaleprzyszłegoroku.
Wszystko po to, aby do miasta przyciągnąć inwestorów.
Obydwa wybraneiprzygotowywane do uzbrojenia tereny są
bowiem, ze względu na swoje

CZTERNASTKA
MA BOISKO
b WSzkolePodstawowejnr

14,wStarejWesołej,dzielnicy
Mysłowic, oddanodoużytku
nowe boisko. Teren, który
wcześniejpokrytybyłżwirem
ipiaskiem,niczymnieprzypominał miejsca przeznaczonegodozmagańsportowych.
b Dziękipieniądzomzgminnejkasypowstałobiektzprawdziwegozdarzenia,którybędziesłużyłnietylkouczniom,
alewszystkimmieszkańcom.
b Projekt budowy boiska
gotowy był już od kilku lat,
jednak wcześniej nie udało
się go zrealizować. – W ubiegłym roku przygotowałem
projekt uchwały, radni go
przegłosowali izabezpieczyliśmy pieniądze na ten cel.
W tym roku można było budować. Cieszy mnie fakt, że
w końcu boisko powstało –
tłumaczył prezydent Edward
Lasok podczas uroczystości
otwarcia nowego obiektu.
b Sport w „czternastce” odgrywałzawsze znaczącą rolę.
Uczniowie od dawna marzyli o boisku wielofunkcyjnym. Teraz nie kryją radości,
że w końcu mają gdzie ćwiczyć. Na nowym boisku będą
mogli grać w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną.
b Podczasotwarcia,wstęgę
przecięli(zdjęcieponiżej): prezydentEdwardLasok i naczelnik Wydziału Edukacji, KulturyiSportuIwonaNowak.

dogodnepołożenieorazmożliwościichwykorzystania,atrakcyjne dla inwestorów. Zanim
jednaksiępojawią,naraziesame
te tereny są... inwestycją w potencjałgospodarczymiasta.
W ramachprzygotowywanej
inwestycjiprzyDrogowejTrasie
Średnicowej wybudowana zostanie droga wewnętrzna oraz
rondo,powstaniesiećwodociągowa, energetyczna i kanalizacja deszczowa. Podobny zakres
prac przewidziano przy ul. Zie-

lonej, gdzie ma powstać droga
wraz z chodnikami, zjazdami
i zieleńcami oraz kanalizacje
ogólnospławnaorazdeszczowa.
Obydwa tereny będą również
oświetlone.Uzbrojone,adzięki
temu stanowiące niezłą gratkę
dlainwestorów,mogąbyćwykorzystane na prowadzenie działalności produkcyjno-usługowej. Kosztpracwykonywanych
przez Przedsiębiorstwo BudowyDróg„Drogopol”naterenieinwestycyjnymprzyDrogo-

wejTrasieŚrednicowej wyniesie 2,5 mln złotych, z kolei
koszt robót zaplanowanych
przy ul. Zielonej, które przeprowadzi firma„Skanska”,wyniesie blisko 3 mln złotych.
b Obydwieinwestycjew85procentach zostaną dofinansowanezEuropejskiegoFunduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RegionalnegoProgramu
Operacyjnego Województwa
Śląskiegonalata2007-2013.

SILESIA SUKCESU,czyliKatowicenagrodzone
Katowice nieustannie zmieniająswojeoblicze,stającsięnowoczesną stolicą dynamicznie
rozwijającejsięMetropolii.Realizowaneinwestycjeczyniąstolicę
województwa coraz to bardziej
atrakcyjnymmiejscemnietylko
do pracy, ale i życia. Drzemiący
wnimpotencjałgospodarczydostrzegajądeweloperzynieruchomości komercyjnych – mówił,
przyznającKatowicomnagrodę
wkategorii„MiastoPrzyjazneInwestorom”, Robert Posytek, redaktornaczelnyPropertynews.pl.
Forum Ekspertów Nagrody zaznaczało,że wKatowicachnieustanniepowstająisąplanowane
nowe obiekty handlowe, biurowce,magazynyihotele.Inwestycjomsprzyjarozwiniętainfrastruktura komunikacyjna oraz
położeniegeograficzne.
b Konkurs Prime Property
Prize2013miałzazadaniewyłonićfirmyorazprojekty,które
wostatnimrokumiałynajwiększy wpływ na wydarzenia
na rynku nieruchomości komercyjnych, a także osobistości,którychspektakularne
działania odegrały kluczową
rolę w rozwoju całej branży.
Wczasach,gdyhasło„zielone
budownictwo” przestało być
tylkomodą,organizatorzyplebiscytuchcielitakżeuhonorować projekty komercyjne najbardziej zaawansowane technologicznie.

b Statuetka to nagroda za nasze starania, by wam,

inwestorom i mieszkańcom, żyło się coraz lepiej. To,
co osiągnęliśmy, jest jednak efektem pracy wielu ludzi –
powiedział Marcin Krupa, wiceprezydent Katowic
(na zdjęciu powyżej odbiera nagrodę w kategorii
„Miasto Przyjazne Inwestorom” ).

b Nagroda została wręczona podczas konferencji Property
Forum 2013 w Warszawie. O tytuł ubiegały się także: Łódź,
Wrocław, Częstochowa oraz Gdańsk. Katowice okazały się
najlepsze nie tylko w kategorii „Miasto Przyjazne

Inwestorom”, lecz także w innych.
b WkategoriiInwestycjaRoku
RynekPowierzchniHandlowej
zwyciężyłaGaleriaKatowicka
za przyczynienie się do stworzenianowegocentrumKatowiciprzyciągnięciadomiasta
mareknieobecnychdotejpory
w regionie, a nawet w Polsce.
Dziękiinwestycji,miastowzbogaciło się o 200 tys. metrów
kwadratowych nowoczesnej
powierzchniużytkowej.

b Prestiżowe wyróżnienie
otrzymałbiurowiecGoeppertMayer(pierwszywPolsceuzyskał międzynarodowycertyfikat BREEAM International
napoziomie„Outstanding”).To
drugibudynekwEuropieztak
wysokąoceną. Inwestorem jest
GórnośląskiParkPrzemysłowy.
Docelowo kompleks obejmie
około 30tys. mkwenergooszczędnejpowierzchnibiurowej.

W CHORZOWIE JEST... TURBINOWE RONDO
Rondoprzyul.GałeczkiwChorzowie zawdzięcza nazwę swojemuwyglądowi.Z lotuptakaprzypomina bowiem turbinę. Nowy
układ drogowy usprawnił płynność ruchu.Wcześniej,wtymmiejscu było tradycyjne skrzyżowanie
ze światłami. Teraz ruch odbywa

się płynnie, a sama konstrukcja
ronda sprawia, że jest w tym miejscuowielebezpieczniej.Koszt modernizacjiskrzyżowaniawyniósł2
mln 200 tys. złotych. Połowa tej
sumytodotacjazNarodowegoProgramu Przebudowy Dróg Lokalnych,czyli tzw.schetynówek.
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Rodzinna Metropolia Modna Ruda
b Ważne jest, by do walki z kryzysem
demograficznym i trudną sytuacją
naszych rodzin wykorzystać wszelkie
możliwości i wszystkie dostępne
środki , także pieniądze unijne. Nie
czekając na fundusze europejskie
można wprowadzać w gminach
programy dotyczące ulg oraz
wsparcia dla rodzin będących
w trudnej sytuacji, przede
wszystkim wielodzietnych. W
miastach Metropolii „Silesia” są
już specjalne karty dla rodzin objętych
programami wsparcia. Jak mówią eksperci ,
którzy przyglądają się realizowanym projektom, w
Metropolii „Silesia” IDZIE TO JAK BURZA! Jak
konkretnie – przeczytajcie w naszym artykule...

W

iększość programów
dotyczy różnego rodzajupreferencyjnych
działań oraz zniżek, które choć
wpewnymstopniuodciążają rodzinne budżety, to zachęcają
do wspólnego spędzania wolnego czasu. Ale to tylko jeden
zelementówprorodzinnychprogramów, bo w każdym mieście
Metropolii projekty się różnią,
w zależności od tego, na jakie
efektystawiadana gminaMetropolii„Silesia”.
b BYTOM: rodzina 3+
W Bytomiu rodziny wielodzietne,któremająnautrzymaniu
trojelubwięcejdzieciwwiekudo18
lub 24 lat, mogą skorzystać ze zniżek, na przykład na wstęp
doBytomskiego Centrum Kultury
czy na spektakle Opery Śląskiej.
Zupustem,ito50proc.,możnawybrać się na mecze Polonii Bytom,
awprogramie„3+LicznaRodzina”
znajduje się także oferta wielu lokalnychsklepówifirmorazpropozycje basenów, bibliotek iszkół językówobcych.
b CHORZÓW: rodzina 5+
W Chorzowie uczestnicy akcji
„Rodzinana5+”mogąkorzystaćze
zniżek w Parku Śląskim, w tym
wWesołym Miasteczku, Parku LinowyminanowejkolejceElka.
b DĄBROWA GÓRNICZA:
start od stycznia 2014 r.
Dąbrowa Górnicza wprowadza
ulgidlarodzinwielodzietnych od1
stycznia 2014 r., ale właśnie teraz
trwają konsultacje i każdy może
zgłosić swoje uwagi do projektu,
którynosinazwę„DąbrowskaRodzinka.pl”. Nowością wśród tego
typupropozycjibędzieto,żezniższych opłat za wstęp do miejskich
instytucjiczynabaseny,będąmogłyskorzystaćrodzinyjużzdwójką
dzieci. Dostaną zniżkę w wysokości od 10 do 70 proc. W przypadkuliczniejszychrodzinwyniesieonaod50do100proc.
b GLIWICE: 50 procent
W Gliwicach posiadacze kart
programu „Rodzina 3+” mogą korzystać ze zniżek w wysokości 50
proc.nawybraneusługiw trzynastu miejskich obiektach. W gronie
partnerów „Rodziny 3+” znalazły
się m.in.: trzy kryte pływanie –
„Delfin”, „Mewa” i „Olimpijczyk”,
Palmiarnia Miejska, Kąpielisko
Leśne,atakże sztucznelodowisko
przy ul. Oriona, korty tenisowe
przyul.Kosynierów,GliwickiTeatr
Muzyczny oraz Muzeum w Gliwi-

cach.
b JAWORZNO: ułatwienia
W Jaworznie, posiadanie specjalnej karty wiąże się z pomocą,
polegającąnawieluułatwieniachi
zniżkach. Wachlarz usług dla posiadaczywprowadzonejwsierpniu
br. Karty Rodzin Wielodzietnych
jestbardzoszerokiiobejmujem.in.
darmowe przejazdy autobusami
PKM, wstęp na wydarzenia sportowe, kulturalne, korzystanie
z ośrodków rekreacyjnych, „bawialni” i na kursy zawodowe. Są
też zniżki w placówkach oświatowych, zdrowotnych i u lokalnych
rzemieślników.
b KATOWICE: 100 ofert
Wofercieprogramu„NasTroje
i Więcej”, prowadzonego w Katowicach od 3 lat, jest już ponad 100
propozycjizniżekprzygotowanych
przez miejskie jednostki kultury
isportuoraz prywatnychprzedsiębiorców. Wahają się w przedziale
od 5 do 50 proc. W programie
uczestniczy 1.558rodzin, wydano
im 6.781 kart. Od września br. , rodziny wielodzietne mogą korzystać z 20 proc. zniżki w opłatach
zawywózśmieci.Ta ofertarozważanajestteżwinnychmiastach.
b MYSŁOWICE: dla dzieci
Mysłowicki Ośrodek Kultury
mazniżkidlarodzeństwuczestniczących w różnych zajęciach.
CzłonkowiewszystkichsekcjidziałającychwMOKpłacą50proc.ceny
biletunaimprezyikoncerty. Natomiast MOSiR w Mysłowicach,
większość sekcji czy wstępów
na imprezy dla najmłodszych oferujebezpłatnie.
b RUDA ŚLĄSKA:
pomagamy szczęściu
W Rudzie Śląskiej Miejski Program Działań Osłonowych dla rodzin wielodzietnych „Trojaczki
i więcej – pomagamy szczęściu”
dotyczy rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się
trojei więcejdzieci.Takierodziny
mogą liczyć nazaspokojenie niezbędnych potrzeb – pomoc finansowąnazakupżywności,odzieży,
obuwiaitp.
b SIEMIANOWICE: 2014
WSiemianowicachŚl.program
„SiemianowickaKartaRodzinna3
iwięcej” będziedziałaćodnowego
roku.Każdyposiadaczkartybędzie
mógł liczyć na zniżkę do 50 proc.
naimprezyizajęciaorganizowane
przezjednostkipodległeUM.

b SOSNOWIEC:
miej dużo
W Sosnowcu została wydana
1.500 karta „Miej więcej”, programu, którego adresatami są rodziny, mające trójkę lub więcej
dzieci. Każdy członek rodziny
otrzymuje imienną kartę z logo
programu,wydanąprzezUM.Taka
karta, po okazaniu wraz z dokumentem tożsamości, uprawnia
do skorzystania ze zniżek na imprezy kulturalne, sportowe, wejścianabasenidoteatruoraznazakupywwielusosnowieckichsklepach.
b ŚWIĘTOCHŁOWICE: kiedy
płacić nie muszą?
WŚwiętochłowicach,wszystkie
rodzinywielodzietnemogąkorzystać z przywilejów w ramach programu„Trzyplus”.Uczestnicyprogramu,posiadającspecjalnąkartę,
mogącodzienniebezpłatniekorzystaćprzez1,5godzinyzkrytegobasenu,azimąprzez45minutzlodowiska. Darmowe wstępy obowiązują na miejskie, płatne imprezy
kulturalne i sportowe. Rodziny
mają 20 proc. zniżki przy wstępie
doŚląskiegoWesołegoMiasteczka,

TWOJA KARTA,
CZYLIPOMOCDLA
RODZINY

Warsztaty modowe,
pokazy kolekcji śląskich
projektantów, Swap
Party, studio fryzur
i wizażu oraz wybory
Rudej Roku 2013!
TejjesieniRudaŚląskanakilka
dni zmieni się w stolicę mody!
Miasto rusza z nową kampanią
promocyjną „MODNA RUDA”. –
Projekt„ModnaRuda”jestkolejną
odsłoną kampanii „Atrakcyjna
Ruda”–tłumaczyprezydentGrażynaDziedzic.–„AtrakcyjnaRuda”
byłajuż„sposobemnabruda”,pomagałarudzianomzrozumiećzawiłości ustawy śmieciowej i promowałaideęsegregacjiśmieci,zachęcała do przekazania 1 proc.
podatku rudzkim organizacjom
pozarządowym,promujerównież
wiele aktualnychwydarzeń.Teraz
ma reklamować modne oblicze
miasta– dodajeGrażynaDziedzic.
W ramach kampanii„Modna
Ruda”, 26październikaodbędąsię
warsztatyFashionDIY,czyli„Modowezróbtosam”orazpokazyfryzjerstwa iwizażu.Tegodniabędzie
możnateżzwiedzićpodziemiabudynku„Kaufhausu”orazzobaczyć
wystawyzwiązaneztymunikatowym miejscem. Kolejna odsłona
„ModnejRudy”nastąpi9listopada.
Wtedyteżzostanązorganizowane
warsztaty malarskie z udziałem
m.in. Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach. Będą połączone
zwystawązwiązanązhistoriąŚląska.Zkolei16listopadaodbędąsię
warsztatyarchitektonicznezcyklu
„Naprawswojemiasto”. –Wydarzenie będzie też okazją do „odświeżenia”swojejgarderoby–tłumaczy Renata Młynarczuk, naczelnik Wydziału Komunikacji
Społecznej i Promocji Miasta. –
„Wymiankęciuchów”,czyli Swap
Partyzaplanowaliśmyna23listopada – dodaje. 29listopadazorganizowanyzostaniewernisażprac

RUDAI MIASTO:
„ModnaRuda”tozarówno
modna kobieta,jak imodne
miasto. Dlategoteżprzygotowanyzostałcykl warsztatówfotograficznych,architektonicznych czy malarskichorazstylizacjiiwizażu
w niewykorzystywanej
dotądprzestrzeni miasta.

RUDAIKOBIETA:
Wydarzeniuartystycznemu
„ModnaRuda”towarzyszyć
będzie poszukiwanie twarzyRudejRoku2013,która
będziebrałaudziałwmiejskich akcjach promocyjnych RudyŚląskiej.
powstałychpodczasplenerówmalarskich,sesjifotograficznychoraz
warsztatów architektonicznych
imodowych.DzieńzakończyspektaklwwykonaniuTeatruBezpańskiegonaDworcuPKPwChebziu.
Podsumowanie„ModnejRudy”
nastąpi 30 listopada w Miejskim
Centrum Kultury im. Henryka
Bisty.Podczasuroczystejgalifinałowej zostanie wyłoniona Ruda
Roku2013orazzostanązaprezentowane kolekcje śląskich projektantów mody. – Ruda Śląska jest
bardzo inspirującym miejscem –
podkreślaIlonaKanclerz z„ModnegoŚląska”. – Stanowipigułkę regionu,któregonajwiększymskarbemsąludzie.

METROPOLIAINNOWACJI
ŚląskiegoParkuLinowegoiSaliZabaw Lizzy na terenie Parku Śląskiego. W ramach programu wydanotu jużponad1.400kart.
b TYCHY: liczna rodzina
WTychach działa program „3+
liczna rodzina”. Posiadacze karty
mają o połowę tańszy bilet na imprezy wTeatrzeMałym,Miejskim
CentrumKulturyorazwydarzenia
organizowaneprzezMiejskiOśrodekSportuiRekreacji.Mogątakże
popływać na basenie i pojeździć
na lodowisku za połowę ceny,
awstępdoMuzeumMiejskiegojest
dlanichwolnyodopłaty.
b ZABRZE: pomoc na 5+
W Zabrzu, rodziny wielodzietne mogą korzystać ze zniżek
w zabrzańskim MOSIR, na basenach,wFilharmonii,wDomuMuzyki i Tańca. Program „Rodzina
na 5+” ma wielu partnerów. Akcję
wspierają lokalni przedsiębiorcy.

b WAŻNE DLA RODZIN POTRZEBUJĄCYCH POMOCY: Szczegółowe informacje o proponowanych zniżkach oraz warunkach
przystąpienia do programów dostępne są w Urzędach Miejskich i na stronach internetowych miast Metropolii. Wystarczy
wypełnić stosowny wniosek, odebrać karty dla członków rodziny i można korzystać ze zniżek oraz z innych form wsparcia.

b Sosnowiecki Park
Naukowo-Technologiczny
zaserwował zwiedzającym
solidną porcję wiedzy oraz
nowinek technologicznych.
PiknikWiedzyzorganizowano
wParkuNaukowo-TechnologicznymwSosnowcujużporazdrugi.
I jak można się było spodziewać,
zwiedzających nie brakowało.
GłównąatrakcjąPiknikubyłytargi
innowacji i przedsiębiorczości,
podczas których odbył się pokaz
CyberRyby – unikalnego w skali
świataiEuropy,pierwszegowPolscerobotamobilnegonaśladują-

cegowyglądemisposobemporuszania się rybę. Kierowcy mogli
sprawdzićsięzakierownicąsamochoduciężarowegonamobilnym
symulatorze jazdy i symulatorze
dachowaniaorazwypróbowaćhybrydowe modele toyoty podczas
jazd próbnych. Uczestnicy mogli
zeskanowaćiwydrukowaćwtechnice 3D swoją twarz, dowiedzieć
się, jak z klocków LEGO można
zbudować i zaprogramować roboty oraz przenieść się w czasy
pierwszych doświadczeń informatycznych, odwiedzającekspozycjęStowarzyszeniaMiłośników
ZabytkówInformatyki,prezentującą zabytkowe urządzenia elektroniczne: kultoweCommodore,
AtariczySpectrum.Odważni mogli zmierzyć się z zawodowymi
szachistami w symultanicznych
rozgrywkach.Innowacyjnefirmy
zaprezentowałyswojeosiągnięcia,
anaszeuczelniepokazały,żedroga
odpomysłudobiznesumożebyć
prosta.Tak,jakspotkanierobotów
zCentrum Innowacji i Transferu
TechnologiiPolitechnikiŚląskiej
wGliwicach(nazdjęciuobok).
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Co, gdzie, kiedy?

TYCHYBACZYTASZ?TERAZW TYCHACH! „WIEM TO, CZEGO b Listopadmożeszspędzićz„Jazzemiokolicami”
NIE WIEDZĄ INNI”

b 10 listopada jest datą wartą
zapamiętania.Rozpoczynasię
FestiwalArsCameralis,którego
mottemjestwtymroku powyższycytatGiovanniegoPicodella
Mirandoli.

a Bookcrossing,czylibezpłatne przekazywanie książek poprzez pozostawianie
ich w miejscach publicznych
zyskuje coraz większą popularność na całym świecie.
Tychy także postanowiły to
wykorzystać.
a Książki będzie można
zostawiać na specjalnych,
bookcrossingowychpółkach,
m.in. wUrzędzieMiasta,City
Point, w budynku WSZiNS,
na Dworcu PKP czy na BasenieMiejskim.
a – To taka ruchoma biblioteka, bez własnej siedziby
i kart bibliotecznych. Wystarczy książkę, którą przeczytaliśmy i teraz chcemy
przekazać innym, zostawić
w wyznaczonym miejscu –
wyjaśnia Iwona Ciepał, naczelnikWydziałuInformacji,
Promocji i Współpracy z ZagranicąUrzęduMiasta Tychy.

a Znalazca może taką
książkę zabrać, przeczytać,
apotemznówodłożyćnajedną
z półek, by mogła trafić do kolejnego, nowego czytelnika.
Akcja bookrossingu ruszyła
już w Tychach – w sobotę 12
październikawCentrumHandlowymCityPoint.
a Pozostałe półki stanęły
w Urzędzie Miasta, w budynku dworcaPKP,naBasenie
Miejskim,wCentrumHandlowym City Point, na Wydziale
Zamiejscowym Krakowskiej
Akademii im.AndrzejaFrycza
Modrzewskiego w Tychach,
w Tesco przy ul. Towarowej,
wSzpitaluMiejskim,Kawiarni
VeronanaplacuBaczyńskiego,
wPubieUnderground,atakże
na osiedlu K i w sklepie Real
naal.Bielskiej.Organizatorzy
akcjijużdziśzapowiadają,że
wprzyszłościtychmiejscbędziewięcej.

a – Chcemy kulturę czy
sztukęprzenieśćwprzestrzeń
miejską,bybyładostępnadla
szerszejgrupyodbiorców,by
więcej osób mogło zniej skorzystać.Taakcjajesttegoprzykładem, ale nie pierwszym –
organizowanymi latem Niedzielami na placu Baczyńskiegopokazaliśmy,żemiejska
przestrzeńjestdlakulturybardziejprzyjaznaichcemytowykorzystać – mówi DariaSzczepańska,zastępcaprezydenta
ds.społecznych.
a Akcja bookcrossingubędziemiała też internetowąodsłonę na miejskim profilu
facebookowym. Miłośnicy
książekbędąmogliprowadzić
kronikęswojejczytelniczej aktywności on-line za pomocą
CrossBiblioteczki. Stworzy
onainternetowąspołeczność
czytelnikówipozwoli znaleźć
ludzi opodobnych gustach.

NaŚląskuzagoszcząmuzyka,
poezja,literatura,teatrifilm.Programjestbardzobogaty:wKościele
Ewangelicko-Augsburskim w Katowicachprzyul.Warszawskiejzagrają muzycy Kwartetu Śląskiego,
któremu towarzyszyć będzie Zespół Śpiewaków Miasta Katowice
Camerata Silesia. W programie
utwory Henryka Mikołaja GóreckiegoorazArvoPärta.WJazzClubie Hipnoza odbędzie się koncert
Bilala (na zdjęciu poniżej), artysty,
którywKatowicachpojawisięwraz
zmateriałemzeswojejnajnowszej
płyty „A Love Surreal”. W Teatrze
PolskimwBielsku-Białejwystąpią:
pochodząca z Nowej Zelandii
Orchestra of Spheres i High Wolf,
multiinstrumentalistazFrancji.

2 listopada w Jazz Clubie „Fantom”w Bytomiu,koncertem
Fonda/Stevens Group + IrekWojtczak rozpocznie się Festiwal
Muzyki ImprowizowanejJazz i okolice.9 listopada w Zespole
Szkół Muzycznych w Sosnowcu wystąpiJim BlackTrio. 17
listopada w Klubie Muzycznym 4art w Gliwicach koncert da
Maciej Obara International Quartet. 22 listopada w Kinoteatrze
Rialto w Katowicach wystąpiJohn Scofield Überjam Band.
Koncerty o godz. 19,z wyjątkiem 22 listopada (koncert o godz.
20).Bilety w cenie 30 zł, 9 listopada – wstęp wolny,natomiast 22
listopada – bilety w cenach: 50 i 60 zł (w zależności od miejsc).

b Pierwszy Niezależny Festival Filmowy QL
7 listopada w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, zabrzańskim Wydziale Mediów, Aktorstwa i Reżyserii rozpocznie się
Pierwszy Niezależny Festival Filmowy QL. Gośćmi festiwalu
będą m.in: Marian Dziędziel, Marcin Kwaśny, Marek Nowicki,
Emilia Komarnicka, Philippe Tłokiński, Zbigniew Stryj. Wydarzenie zakończy się uroczyście 11 listopada. Wstęp bezpłatny.

b Mayday, czyli techno panuje w Spodku
9 listopada od godz. 19 w katowickim Spodku Mayday. Na
trzech scenach wystąpi kilkudziesięciu artystów polskich i zagranicznych, a wśród nich Westbam, Marusha, Moquai, Hardy Hard
czy Rush. Bilety w przedsprzedaży już od 130 zł.

b „Rudzka Jesień”.Wręczenie nagród i wernisaż
ZAGŁĘBIE WOOD
– CZYM SIĘ TO JE?
b Wpaździernikuiwlistopadzie,wróżnychmiejscachoraz
ośrodkach wDąbrowieGórniczejodbywasię„ZagłębieWood
–FestiwalKultury”.TonajwiększekulturalnewydarzeniewregionieZagłębiaDąbrowskiego.
Koncertymuzyczne,spektakleteatralne,przeglądykabaretoweifilmowe,spotkaniaautorskie–totylkoniektóreformykultury składające się na drugą
edycjęZagłębieWood.Pierwsza
edycja festiwalu miała miejsce
wubiegłymroku.Awtym–cozaplanowano?Wśródlicznychwydarzeń są m.in.: koncert Czesław
Śpiewa (15 listopada o godz. 19,
PogoriaResidence,al.Piłsudskiego
13).Biletkosztuje20zł.JestteżkoncertRenataPrzemykAkustikTrio
(22 listopada o godz. 19, Pogoria
Residence).Cenabiletutotakże20
zł. Można zobaczyć wystawę rysunku Andrzeja Mleczki w MuzeumMiejskim„Sztygarka”,będzie
spotkanieautorskiezWojciechem
Jagielskim (26 listopada, godz. 17,
MiejskaBibliotekaPubliczna).

DWA DNI Z „RzeczywistościąPrzedstawioną”
b Jeszcze dwa dni potrwa największyzabrzańskifestiwalteatralny,organizowanyprzezTeatrNowy–OgólnopolskiFestiwal Dramaturgii Współczesnej
„RzeczywistośćPrzedstawiona”.
Dziś, poza konkursem, „Karin
Stanek” Aliny Moś-Kerger (restauracja„Impresja”)i„Dwanaście stacji” w reżyserii Mikołaja
Grabowskiego(Teatr Nowy).

22 listopada w Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka w
Rudzie Śląskiej nastąpi uroczysty finał połączony z wręczeniem
nagród i otwarciem wystawy pokonkursowej XLVI Konkursu
Plastyki Nieprofesjonalnej „Rudzka Jesień”. To konkurs dla artystów nieprofesjonalnych. Po raz drugi w ramach „Rudzkiej Jesieni” odbył się konkurs i plener dla dzieci i młodzieży. Ogłoszenie
wyników konkursu i otwarcie wystawy odbędzie się 20 listopada.

b Monograficzna wystawa Elsnera na Śląsku
22 listopada o godz. 18 w katowickim Rondzie Sztuki otwarcie
wystawy Sławomira Elsnera „Pano-rama 2013”. Sławomir Elsner
urodził się w Wodzisławiu Śląskim, jednak od połowy lat 80.
mieszka i pracuje w Niemczech. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem i fotografią. Na wystawie zobaczymy znaczny wycinek
twórczości artysty, w tym tytułową „Panoramę”, która stała się
punktem wyjścia do powstania szeregu prac. Wystawę można
oglądać do 22 stycznia 2014 r.

b 26październikawbudynkuteatru„Matki”PiotraRowickiegowreżyseriiKatarzynyDeszcz,aw„Impresji”tegosamegoautora„Tatonie
wraca”(reżyseriaPiotrRatajczak).
Nazakończenie,wKopalniGuido
„Synek”MarcinaGawła,Zbigniewa
StryjaiZbigniewaKadłubkawreżyseriiMaciejaPodstawnego.Finałfestiwalu iwerdyktjuryogodz.18.
Dodatek przygotowany na zlecenie
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

