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Bezpłatny dodatek do „Dziennika Zachodniego”

NAJWYŻSZY JUŻ CZAS NA
DEBATĘ O PARTNERSTWIE

FESTIWAL INTERPRETACJE 2015

KIM JESTEM?
KIM JESTEŚ?

Małgorzata
Mańka-Szulik,
przewodnicząca
zarządu Górnośląskiego Zwiąku
Metropolitalnego, prezydent
miasta Zabrze

sobotę 7 listopada rozpoczyna się najW
ważniejszy w Polsce festiwal poświęcony sztuce reżyserii teatralnej. O Laur Konrada

i 60tysięcyzłotych walczą w Katowicach: Maja Kleczewska, Ewelina Marciniak, Monika
Strzępka, Michał Borczuch i Paweł Miśkiewicz.
W programie Festiwalu Interpretacje znajdziemy 5 spektakli konkursowych, 4 z nurtu dokumentalnego, 2 dla dzieci, 2 towarzyszące
oraz 2 pokazy mistrzowskie. Motywem przewodnim festiwalu są pytania o tożsamość.
iedemnasta edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje jest
też drugą odsłoną przygotowywaną w odmienionej formule. W ubiegłym roku Katarzyna
Janowska, dyrektor artystyczna Interpretacji,
zaproponowała trzy ważne zmiany: zniesienie granicy wiekowej dla konkursowych reżyserów, dopuszczenie do konkursu laureatów
poprzednich edycji oraz otwarcie festiwalu
na spektakle i twórców zagranicznych.
asłem przewodnim festiwalu jest w tym
roku tożsamość – nie tylko artysty, sztuki,
ale i Europy. – Najlepszymi terapeutami społecznych traum są artyści. Obdarzeni specjalnym słuchem do tego, co podskórne, zazwyczaj wyprzedzają lub materializują plemienne
uprzedzenia i lęki. W zaproszonych przez nas
spektaklach toczy się owinięta w sztukę debata na temat tożsamości polskiej, europejskiej,
osobistej, płciowej. Debata ważna, bo nie poddana doraźnym celom, a wyposażona w moc
oczyszczenia – wyjaśnia Katarzyna Janowska.
onkursowe spektakle oceniać będzie jury w składzie: aktorka Ewa Błaszczyk, reżyser Remigiusz Brzyk, kompozytor Jan Kanty Pawluśkiewicz, dramatopisarka Małgorzata Sikorska-Miszczuk oraz dyrektor naczelny
Mayflower Theatre w Southampton Michael
Ockwell. Każdy z jurorów dysponuje mieszkiem o wartości 10 tys. zł. Reżyser, który otrzymaminimum 3woreczki,zdobędzieLaur Konrada.Dodatkowymmieszkiem,również owartości 10.000 zł, dysponuje publiczność. A
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O LAUR KONRADA – WYBRANE
Z PROGRAMU FESTIWALU – STR. 4

Jak można „złapać”
burzę naukowców?
T

yszanie chcą się uczyć. I nie chodzi
tu tylko o dzieci i młodzież w wieku
szkolnym, ale o całą tyską społeczność
– rekordy popularności bije chociażby
Uniwersytet Trzeciego Wieku, a swoją
działalność zainaugurował pierwszy
Tyski Uniwersytet Dziecięcy. Chętnych
jest tak wielu, że nawet inauguracyjną
sesję trzeba było podzielić na dwie tury
– do udziału w zajęciach na Uniwersytecie zgłoszono ponad 500 dzieci.

Przez cały rok – raz w miesiącu

Na wykłady zapisały się dzieci z pierwszej, drugiej i trzeciej klasy. Przez cały rok,
raz w miesiącu będą uczestniczyły w zajęciach z genetyki, biochemii, chemii, meteorologii, muzyki, antropologii, geografii, biologii i filozofii. Dowiedzą się m.in.
„Czy można złapać burzę?”, „Dlaczego
istnieje raczej coś niż nic? ” i poznają świat
mięsożernych roślin.
Natomiast temat ostatniego wykładu
na Tyskim Uniwersytecie Dziecięcym,
który zaplanowano na 4 czerwca, dzieci
wybiorą same w głosowaniu. Chętnych
do udziału w zajęciach nie brakuje.

W tym roku na Budżet Obywatelski miasto Sosnowiec przeznaczyło
kwotę 6 mln zł. Mieszkańcy zgłosili ponad 140 projektów. W samym
tylko głosowaniu elektronicznym frekwencja była ogromna. Rośnie
więc wyraźnie aktywność obywatelska. O tym oraz o roli Sosnowca
w Metropolii mówi prezydent Arkadiusz Chęciński. Czytaj – str. 2

FOT. /MAT.PRAS. FESTIWALU

W Sosnowcu rekordowa frekwencja w Budżecie Obywatelskim!

Dzieci wprost pędzą do wiedzy…

– Nie spodziewaliśmy się tak dużego zainteresowania ze strony najmłodszych
mieszkańców naszego miasta, ale bardzo nas ono cieszy. To dobrze, że dzieci
chcą poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności. Mam nadzieję, że ciekawa i różnorodna oferta zajęć
KAŻDY STUDENT UNIWERSYTETU
DZIECIĘCEGO MA WŁASNY INDEKS.
ZA UDZIAŁ W WYKŁADACH, WARSZTATACH I WYCIECZKACH, STUDENCI OTRZYMUJĄ NAKLEJKI, KTÓRE
MOGĄ WKLEIĆ DO INDEKSÓW.
sprawi, że to zainteresowanie w kolejnych semestrach utrzyma się na równie
wysokim poziomie – mówi Daria Szczepańska, zastępca prezydenta Tychów
do spraw społecznych. Frekwencją i takim pędem do wiedzy zaskoczeni są
również pracownicy Wyższej Szkoły
Humanitas w Sosnowcu, która prowadzi Uniwersytet Dziecięcy w Tychach.

Trzeci wiek młodym się nie daje!

Ale w Tychach nie tylko najmłodsi chcą
zdobywać wiedzę oraz rozwijać umiejętności. Rekord frekwencji padł także
podczas rekrutacji na Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale Zamiejscowym Krakowskiej Akademii im. Frycza
Modrzewskiego, który od kilku lat jest
w krajowej czołówce pod względem
ilości słuchaczy. Na kolejny semestr zapisało się aż 1173 słuchaczy, a tyski UTW
przeżywa prawdziwe oblężenie.
To zasługa niespotykanej wręcz aktywności tyskich seniorów, ale i bogatej
oferty zajęć. Tylko w semestrze zimowym 2015/2016 słuchacze będą uczestniczyli m.in. w zajęciach językowych –
angielski, niemiecki, włoski, francuski
oraz w zajęciach z obsługi komputera.
Oprócz tego działają tzw. sekcje zainteresowań: turystyki, kulturalno-literacka, rękodzieła, wokalno-muzyczna,
gimnastyki i rysunku. Seniorzy mogą
uczestniczyć także w zajęciach na basenie oraz w cyklicznych, poniedziałkowych wykładach otwartych. A

Na X edycji Festiwalu
im. Gorczyckiego
szykują się urodziny
mistrzów baroku. Na
bank będzie Bach! A
kto jeszcze? STR. 4

aplanowaliśmy na środę 25 listopada w stolicy regionu interesującą debatę dotyczącą styku biznesu i samorządów, który stanowi szansę rozwoju dla
naszych miast. Partnerstwo publicznoprywatne to ciągle nowa metoda na realizację wielu zadań i metoda ich finansowania. Będziemy wsłuchiwać się
w głos ekspertów. Celem konferencji jest
wymiana doświadczeń pomiędzy firmami i przedstawicielami samorządów
zainteresowanych realizowaniem inwestycji w formule partnerstwa publicznoprywatnego. Podczas debaty przedstawione zostaną inwestycje realizowane
w formule PPP oraz dobre przykłady
z rodzimego i europejskiego rynku.
Przybliżone zostaną aspekty formalnoprawne, jak również potencjalne kierunki zmian. Zapraszam na konferencję pt. „Partnerstwo publiczno–prywatne jako metoda finansowania zadań
jednostek samorządu terytorialnego”
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. A
REJESTRACJA I SZCZEGÓŁY:
www.pppakademia.pl

PIEKARY ŚLĄSKIE W GZM!

Mogę zapewnić, że Piekary
będą aktywnie
uczestniczyły
w pracach GZM
– mówi Sława
UmińskaDuraj, prezydent Piekar
Śląskich.

W

yrażam zadowolenie, że Piekary
Śląskie powróciły do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego – podkreśla
prezydent Umińska- Duraj, dodając:
,,Naszego głosu nie może zabraknąć podczas dyskusji nad ważnymi sprawami dotyczącymi przyszłości, rozwoju, spraw gospodarczych, wspólnych projektów i zamierzeń. GZM powinien stanowić siłę, a jego głos musi być silny i jednoznaczny”. A

O tym, jak zmieniły się Świętochłowice i co jeszcze w planach?
Świętochłowice to miasto o rosnącym potencjale ekonomicznym, atrakcyjne dla inwestorów i świetnie skomunikowane – podkreśla prezydent
Dawid Kostempski. Ale minione 5 lat to dopiero początek zmian. Jakie
jeszcze będą? O części z nich zdecydują mieszkańcy – tak jak ci ze Zgody,
którzy już wybrali, co chcą u siebie mieć. Co konkretnie? Czytaj – str. 3
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OBYWATELSKI SOSNOWIEC:
W Sosnowcu rekordowa frekwencja, a w puli 6 milionów złotych i...

ŚWIĘTOCHŁOWICE WIEDZĄ...
Co wybrali mieszkańcy w ramach
Budżetu Obywatelskiego?

PONAD 140 PROJEKTÓW

CHLUBA DO LIFTINGU

Jak się meldować,
to w Chorzowie!

10 lat TARCZY ze sławnym gościem

„Nosorożec” przy Raciborskiej

W tym roku mija 10 lat od rozpoczęcia w Jaworznie działań w ramach programu poprawy bezpieczeństwa TARCZA. To dobra okazja do podsumowania efektów pracy wielu jednostek,
służb miejskich i osób, które na przestrzeni lat przyczyniły się do sukcesu
programu. To dzięki ich zaangażowaniu Jaworzno jest dzisiaj jednym z najbezpieczniejszych miast w regionie.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zainaugurowała rok akademicki
2015/2016 w nowej siedzibie przy ul.
Raciborskiej 50, gdzie dawne tereny
wojskowe zamieniono w nowoczesny kampus akademicki. Obiekt ma
służyć nie tylko studentom, ale również mieszkańcom Katowic.

FOT./MAT.PRAS./UM W SOSNOWCU

Co już udało się za pana kadencji?
Myślę, że w ciągu niespełna kilku miesięcy mojej prezydentury
udało się sporo zrobić dla miasta. W pierwszej kolejności zajęliśmy się inwestycjami drogowymi. Prace prowadzone były
praktycznie w każdej części Sosnowca. Myślę o nowym rondzie
na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Kierocińskiej i Grabowej
w centrum. Kolizyjna i niebezpieczna droga od lat wymagała
modernizacji. Podobnie w dzielnicy Niwka, gdzie powstało nowoczesne rondo, oraz w dzielnicy Zagórze na skrzyżowaniu ulic
Braci Mieroszewskich, Długosza
i Dmowskiego, przebudowano

skrzyżowanie przy ul. Wawel,
kończą się prace na skrzyżowaniu u zbiegu Grota-Roweckiego
i al. Mireckiego. Większość inwestycji drogowych powstała
dzięki unijnym dofinansowaniom. Gmina wydała na ten cel
ponad 40 mln zł. Zależy nam,
aby Sosnowiec był miastem
przyjaznym i bezpiecznym.
Rozpoczęliśmy akcję ,,Czysty
Sosnowiec!”. Sprzątamy dzikie
wysypiska oraz uruchomiliśmy
specjalną infolinię dla mieszkańców. Dzięki niej udało się, w ciągu kilku tygodni, zlokalizować
kilkaset nielegalnych wysypisk.
Powstały także zespoły ds. rewitalizacji centrum Sosnowca oraz
dzielnic Kazimierz i Juliusz. Poprawiamy estetykę, na nowo zagospodarujemy zieleń miejską
oraz elementy małej architektury, będziemy kontynuować program ulg podatkowych dla właścicieli odnawianych kamienice.
Rozszerzymy program na teren
całego miasta. Chcemy odbudować zaufanie mieszkańców,
więc najważniejsze kwestie dotyczące Sosnowca konsultujemy teraz z mieszkańcami. Konsultacje społeczne są ważne.
Dzięki temu wszyscy będziemy
czuli się współodpowiedzialni
za nasze miasto.
Jakie najważniejsze zadania
przed panem w tej kadencji?
Miasto będzie realizować inwestycje w ramach ZIT-ów, czyli

ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI,
PREZYDENT SOSNOWCA

Ranga stolicy
zobowiązuje

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Będziemy też zabiegać o wsparcie dla inwestycji
zapisanych w Kontrakcie Terytorialnym, szczególnie dla budowy połączenia DK-94 z S-1
do Euroterminalu w Sławkowie,
co przyczyni się do wzrostu
atrakcyjności terenów wschodnich miasta. Jeśli chodzi o rekreację, zmodernizowane zostanie,
w ramach projektu Zagłębiowski Park Linearny, Egzotarium.
Chcemy, aby w 2017 roku rozpoczęła się budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Nie
oznacza to, że nie będziemy remontować lub doposażać istniejących obiektów, które cały czas
tętnią życiem. Założyliśmy także strategię działania w promocji miasta. Ma się ona opierać
na czterech filarach. To muzyka,
sport i rekreacja, historia miasta
i konsultacje społeczne.
Jakie miejsce Sosnowiec zajmuje
w Metropolii?
To jedno z większych miast
Metropolii, pod względem liczby ludności ustępujemy tylko
Katowicom. Dlatego też chcemy, aby traktowano nas tak, jak
na to zasługujemy. Nasz głos,
nasze potrzeby, jako stolicy Zagłębia, stolicy regionu, muszą
być brane pod uwagę przy ustalaniu kluczowych decyzji zapadających w Metropolii. Musimy
być partnerem, którego traktuje się poważnie. A

bW tym roku na Budżet Obywatelski
Sosnowiec przeznaczył kwotę 6 mln zł.
Mieszkańcy zgłosili ponad 140 projektów. Zgodnie z ich życzeniem, Sosnowiecwtymrokuzostałpodzielonyna16
Obszarów Konsultacyjnych z łączną
kwotą 5 mln zł. Została też stworzona
specjalna strefa edukacji, tak aby w Budżecie Obywatelskim mieszkańcy mogli zgłaszać projekty na terenach placówek edukacyjnych. Na tę strefę została przeznaczona kwota 1 mln zł. W wyniku poddania projektów pod ocenę
formalną i merytoryczną oraz po połączeniu niektórych projektów, pod głosowanie mieszkańców trafiło 112 projektów. Każdy z mieszkańców mógł
głosować na trzy projekty, po jednym
w każdej strefie (mieszkańca, drogowej,edukacji).NowościąwtejedycjiBudżetu Obywatelskiego była możliwość
głosowania na projekty z terenu całego miasta. Głosowanie trwało 8 dni. Aktywność mieszkańców przerosła oczekiwania. W samym tylko głosowaniu
elektronicznym frekwencja wyniosła
7,72 proc. – tę metodę do głosowania
wybrało aż 13 533 mieszkańców, łącznie oddano 22 245 głosów.

Pakiet dla chorzowianina

Urząd Miasta rozpoczął akcję, która ma
zachęcić domeldunku. Wmieścieprzybywaosób,które niedokonująprocedury meldunkowej. Skutkuje to zaniżoną
liczbą mieszkańców, która nie odzwierciedla realnej sytuacji. Celem kampanii
jestpokazanie,czemuwartobyć„zChorzowa”!Każdy, ktodokońcarokudokona meldunku, otrzyma pakiet powitalny. W zestawie znajdą się karnety do instytucji miejskich, zniżki do restauracji
oraz różne formy bonusów i rabatów.
Niezabraknietakżemiejskichgadżetów:
chorzowskiego kubka i czekoladek ze
zdjęciami miasta. Przygotowano folderyzprzydatnymiinformacjami.Partnerami projektu są m.in.: Ruch Chorzów,
studiofitnessCardioCity,kilkarestauracji, sklepów, instytucji, Śląskie Wesołe
Miasteczko,ChorzowskieCentrumKultury i Śląski Ogród Zoologiczny. A

A właśnie, że – według władz Jaworzna – ma! – Burmistrzowi Nowego Jorku Rudolphowi Giulianemu udało się
poprawić bezpieczeństwo miasta poprzez zaangażowanie mieszkańców
do wspólnego działania. Podobnie postanowiliśmy zrobić w Jaworznie – tłumaczy zastępca prezydenta Dariusz
Starzycki. – Głównym partnerem programu TARCZA są sami mieszkańcy i to
oni go tworzą! Jestem pewien, że kolejne lata jego funkcjonowania przyniosą wiele nowych pomysłów, projektów i rozwiązań, które ugruntują
bezpieczeństwo w mieście.

Obywatelu! To masz do wydania
bZnane są już dane dotyczące głosowania w punktach konsultacyjnych.
Wszystko wskazuje na to, że co czwarty sosnowiczanin oddał głos w tegorocznej edycji BO. Mieszkańcy wrzucili do urn ponad 31 tysięcy kart do głosowania. W połączeniu z wynikami głosowania internetowego daje to frekwencję na poziomie ok. 25 proc., czyli 45 tysięcy głosujących. Aktualnie trwa przydzielanie głosów do poszczególnych
projektów. Wyniki podane zostaną
do wiadomości w ciągu kilku tygodni
od zakończenia głosowania. Więcej informacjiososnowieckimBudżecieObywatelskim można znaleźć na stronie:
www.obywatelski.sosnowiec.pl. A

DLACZEGO NOSOROŻEC?

TARCZY SIĘ NIE ODMAWIA...

I nie odmówili zacni oraz znani goście
(na zdjęciu powyżej: Adam Małysz)
udziału w konferencji pt. ,,Budowanie
lokalnego systemu bezpieczeństwa
na przykładzie 10 lat funkcjonowania
programu TARCZA w Jaworznie”. Konferencja odbyła się w hali widowiskowo-sportowej MCKiS. W spotkaniu,
oprócz prezydenta Pawła Silberta i je-

Ruszyła budowa skateparku pod szybem Prezydent.

PIEKARY ŚLĄSKIE LICZĄ GŁOSY
To decydujący etap Piekarskiego
Budżetu Obywatelskiego!

55 NOWYCH POMYSŁÓW

b Trwa liczenie głosów w II edycji budżetu obywatelskiego w Piekarach – to
mieszkańcy zdecydują otym, czy na ich
lokalnym podwórku powinny znaleźć
się miejsca parkingowe, siłownia
podchmurką,a możeplaczabaw?Swój
głos oddali do 11 października w kilkunastu punktach na terenie miasta.
bMieszkańcy zgłosili kilkadziesiąt pomysłów. Dotyczyły one zarówno budowy placów zabaw, modernizacji par-

ków, przebudowy dróg, jak i utworzenia miejsc parkingowych. Na przełomie
sierpnia i września projektodawcy konsultowali projekty z Agnieszką Grzoną,
koordynatorem ds. budżetu obywatelskiego. 6 pomysłodawców zgodziło się
na połączenie swoich projektów, zaś jeden zdecydował się na wycofanie swojej koncepcji. W efekcie ostateczna liczba propozycji wynosi 55.
bOczekiwania mieszkańców dotyczą
utworzenia siłowni pod chmurką, placów zabaw oraz zagospodarowania
parków i skwerów. Najwięcej nowych
pomysłów, bo aż 12, zgłosili mieszkańcy osiedla Wieczorka. A

bNowe latarnie i ławki montowane są
w parku przy Centrum Kultury Śląskiej
na Zgodzie w Świętochłowicach. Całość prezentuje się okazale. To kolejna
– jedna z pięciu inwestycji w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego,
który wynosi 350 tys. zł, czyli po 70 tys.
złnadzielnicę.–Kiedyśtenparkbyłchlubą dzielnicy, teraz odzyskuje swój blask
– i to również w sensie dosłownym.
O oświetlenie zabiegali mieszkańcy, bo
park na Zgodzie to ulubione miejsce
spotkań – wyjaśnia Bartosz Karcz, wiceprezydent Świętochłowic. Prace
związane z ustawieniem nowych latarni i ławek zakończą się w listopadzie. Są
realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.
bW ramach Budżetu Obywatelskiego
zakończyła się wymiana ogrodzenia
wokół SP nr 1 w Piaśnikach. Niebawem
rozpocznie się budowa placu zabaw
w Parku Jordanowskim w Centrum
oraz rozbudowa urządzeń przy Przedszkolu nr 13 w Chropaczowie. Obie inwestycje mają zakończyć się w listopadzie br. W planie jest także przebudowa placu pomiędzy ul. Chorzowską,
Imieli, Sawickiej i Mickiewicza. A

W Sosnowcu obszar
o największej
frekwencji dostanie
bonus – ok. 145 tys. zł!

CO TO MA WSPÓLNEGO
Z NOWYM JORKIEM?

go zastępców Dariusza Starzyckiego
i Tadeusza Kaczmarka, wzięli udział
m.in. właśnie Adam Małysz, nadbryg.
Janusz Skulich, dyrektor Rządowego
Centrum Bezpieczeństwa, podinsp.
Adam Strzebińczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji oraz dr Robert Netczuk
z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Były prezentacje,
prelekcje, grała Orkiestra Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach. A

Jazda w czerwcu 2016!
1000 mkw. – to powierzchnia nowego skateparku, który powstanie pod szybem Prezydent w Chorzowie. Na fanów jazdy na rolkach, deskorolkach i rowerach
czekać będzie 20 przeszkód przeznaczonych zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów. A
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Podążając od strony centrum miasta
w kierunku nowego gmachu, najpierw
zauważymy lekko pochylony, strzelisty kant jednej ze ścian bocznych, by
po chwili wyłoniła się całość budowli.
Nieco przysadzista, gabarytowa i charakterystyczna dominanta budynku
przywiodła akademikom z ASP na myśl
skojarzenie z nosorożcem. Ta nieoficjalna nazwa przyjęła się już na uczelni.

SPEŁNIŁY SIĘ MARZENIA!

Wewnątrz, ze 153 sal, studia filmowego, pracowni komputerowych, sal wykładowych oraz liczącej blisko 380 m
wielofunkcyjnej sali do działań w przestrzeni i dwóch modelarni korzystają
głównie studenci malarstwa, projektowania graficznego i wzornictwa.
– Spełniły się nasze marzenia. W tej
chwili otworzyła się dla nas olbrzymia
szansa. Myślę, że to będzie skok w nową jakość, skok w XXI wiek – mówił
podczas otwarcia rektor uczelni, prof.
Antoni Cygan. – To, co otrzymaliśmy
w nowym gmachu, jest nieporównywalne z tym, czym dysponowaliśmy
jeszcze dwa lata temu. Zyskaliśmy
przestrzenie do realizacji praktycznie

wszystkich oczekiwań studentów. To
kompleks pomieszczeń, których nasza uczelnia bardzo potrzebowała –
dodał rektor katowickiej ASP.

SZTUKA DLA KAŻDEGO

Nową siedzibą ASP chce dzielić się również z mieszkańcami. W osobnej części budynku, dostępnej dla każdego,
znajdują się: sala audytoryjno-kinowa
dla ponad 100 osób, nowoczesna czytelnia, lokal gastronomiczny, przestrzenie galeryjne oraz sklep dla plastyków.
Dziedziniec przeznaczono na otwartą
galerię form przestrzennych.
Realizacja projektu kosztowała 42
mln zł. Była finansowana ze środków
UE (34 mln zł), funduszy Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
przy wsparciu Miasta Katowice.
Czterokondygnacyjny gmach ma
powierzchnię ok. 12,5 tys. m, a jego budowa trwała nieco ponad dwa lata. Nowy budynek stanął na terenach pomiędzy rektoratem ( Raciborska 37), w którym niegdyś mieściło się wojskowe kasyno, a gmachem przy ul. Koszarowej.
Jak mówią przedstawiciele uczelni,
dzięki temu katowicka ASP dorobiła

ROZMOWA O DZIŚ I JUTRZE ŚWIĘTOCHŁOWIC

DAWID KOSTEMPSKI
PREZYDENT ŚWIĘTOCHŁOWIC

Bo to miasto
ma potencjał!
Świętochłowice dzisiaj i te sprzed
pięciu lat, kiedy po raz pierwszy
obejmował pan funkcję prezydenta, to dwa zupełnie inne miasta. Którą ze zmian, jakie tu zaszły,
uważa pan za najważniejszą?
Miasto odmieniło swój wizerunek dzięki wykorzystaniu środków europejskich. Od 2011
do 2014 roku Świętochłowice
pozyskały niemal 69 milionów
złotych środków unijnych. Zostały one przeznaczone na uzbrajanie terenów inwestycyjnych, pomoc bezrobotnym,
przeprowadzanie modernizacji
i remontów, inwestycje infrastrukturalne. Dzięki nim możemy się pochwalić między inny-

mi Muzeum Powstań Śląskich,
które niedawno obchodziło
pierwsze urodziny. Warto dodać, że zrewitalizowaliśmy
„Skałkę” – ulubione miejsce odpoczynku mieszkańców, w tym
ekologiczny basen. Oddaliśmy
też do użytku Wieże KWK Polska. Po raz pierwszy można było je zwiedzać podczas tegorocznej Industriady. Mimo że
funkcjonują zaledwie od kilku
miesięcy, już zyskały miano nowego symbolu Świętochłowic.
We wrześniu bezrobocie
w Świętochłowicach spadło
do 12,3 procent. To najniższy poziom bezrobocia od sześciu lat,
chociaż ciągle nieco powyżej średniej wojewódzkiej.
To dlatego, że Świętochłowice
to miasto o rosnącym potencjale ekonomicznym, atrakcyjne
dla inwestorów i świetnie skomunikowane. W miejsce zlikwidowanych przed laty kopalń dynamicznie rozwija się
u nas sektor usług, powstają firmy sięgające po zaawansowane
technologie. Co za tym idzie,
tworzą się miejsca pracy. Jesteśmy atrakcyjni dla inwestorów
nie tylko dzięki infrastrukturze
technicznej, nieruchomościom
przeznaczonym na sprzedaż,
ale też dzięki przynależności
do KSSE. Dodatkowo jesteśmy
miastem, w którym szanuje się
biznes i wychodzi naprzeciw jego potrzebom.

Gliwice: Technopark rozwija skrzydła!
TO JUŻ DRUGI INKUBATOR
Gliwice stawiają na rozwój nowoczesnych technologii i wspierają
rozwój innowacyjnych firm. W
Parku Naukowo-Technologicznym
Technopark Gliwice otwarto drugi
inkubator przedsiębiorczości.

ZAGLĄDAMY DO ŚRODKA

b Nowy budynek przy ul. Wincentego Pola 27 ma 1000 metrów kwadratowych i trzy kondygnacje. Znajdują
się w nim pomieszczenia biurowe
o powierzchni od 20 mkw. do 60
mkw., wyposażone w media, instalację teletechniczną, internet.
Wprowadziło się tu kilkanaście
firm, m.in. geoinformatyczne i zajmujące się aplikacjami mobilnymi. Poza
tym do dyspozycji ośmiu najmniejszych firm, które dopiero stawiają
pierwsze kroki w biznesie, oddano
strefę co-workingową, czyli wspólne
miejsce do pracy. Jest tu również certyfikowane laboratorium komputerowe ECDL, a także kuchnia i pokój spotkań. Można korzystać z usług doradczych, szkoleń, networkingu, wsparcia biznesowego oraz promocyjnego.
Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Atutem obiektu jest z pewnością świetna lokalizacja – dzielnica akademicka Politechniki Śląskiej oraz sąsiedztwo węzłów autostrad A4, A1
i Drogowej Trasy Średnicowej, które
zapewniają dogodną komunikację –
mówił podczas uroczystego otwarcia
nowego inkubatora prof. Jan Kosmol,
prezes gliwickiego Technoparku.

PYTAMY O SZANSE NA
ROZWÓJ FIRM I MIASTA

b Inkubatory Technoparku to szansa na długofalowy rozwój. Takie przedsięwzięcia pozwalają optymistycznie
patrzeć w przyszłość miasta. Gliwice

mają wyrobioną markę w Polsce, i nie
tylko, jako świetne miejsce dla inwestycji – podkreślał podczas uroczystego otwarcia nowego inkubatora Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic.
Nowy inkubator Technoparku
kosztował 4,75 mln zł. Niemal 1,3 mln
zł to wsparcie z Unii Europejskiej, a
228 tys. zł pochodziło ze środków budżetu państwa. Pozostała część kapitału – w wysokości 3,2 mln zł – to
wkład własny Technoparku Gliwice,
utworzonego przez miasto, Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną
oraz Politechnikę Śląską w Gliwicach.
A

POKAZUJEMY ATUTY
NOWEGO INKUBATORA

b Sam obiekt jest nieduży, ale też firmy, które się tu ulokowały, nie potrzebują wielkich przestrzeni. To głównie
spółki informatyczne, które dobrze
odnajdą się w nowym inkubatorze.

Budynek nowego inkubatora znajdującego się w Technoparku Gliwice
uroczyście otworzyli: Jerzy Łoik, wiceprezes KSSE, Zygmunt Frankiewicz,
prezydent Gliwic i prof. Andrzej Karbownik, rektor Politechniki Śląskiej

Świętochłowicki samorząd dużo
pieniędzy przeznacza na kulturę.
To prawda, w 2014 roku według danych GUS było to około
250 zł na osobę, czyli więcej
o 116 zł niż np. w Gliwicach,
gdzie to jest zaledwie 138 zł.
I to są mądrze wydane pieniądze. W obliczu kurczenia się
miast w województwie, aby zatrzymać odpływ mieszkańców,
trzeba im coś zaoferować. To
m.in. dlatego, oprócz nowych
miejsc pracy i mieszkań, stawiamy na formy spędzania
wolnego czasu. Mieszkańcy
mogą uczestniczyć w klasycznych wydarzeniach kulturalnych, ale również niszowych
przedsięwzięciach, jak na przykład Festiwal Sztuki Ulicznej.
Plany na najbliższe lata?
To między innymi przebudowa
stadionu żużlowego na obiekt
wielofunkcyjny, budowa nowoczesnej hali sportowej, dalsze remonty dróg. To także realizacja potrzeb mieszkańców,
takich jak uruchomienie we
wrześniu linii autobusowej
do Osiedla Ustronie. Czekano
na nią niemal pół wieku! Udało
się nam już zlikwidować problem braku miejsc w przedszkolach, teraz rozwiązujemy problem żłobków. Mimo że miasto
się bardzo zmieniło, to nadal
przed nami jest wiele wyzwań.
Chcę, żeby było przyjazne dla
mieszkańców. A

Ruda wyłoni
prywatnego
Pięć firm weźmie udział w dialogu konkurencyjnym, który
wyłoni wykonawcę i zarazem
obsługującego Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Dzięki tej
inwestycji, która zrealizowana zostanie w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, władze Rudy Śląskiej chcą
mieć wpływ na cenę przetwarzania odpadów, a także liczą
na udział w zyskach z realizacji wspólnego przedsięwzięcia. – Ocenialiśmy doświadczenie firm w realizacji tego
typu instalacji i to zarówno
przy ich budowie, jak również
eksploatacji. Kolejnym kryterium oceny była zdolność finansowa firm do realizacji tak
dużej inwestycji i doświadczenie osób, które zarządzać będą w przyszłości taką instalacją – wylicza wiceprezydent
Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer.
O tym, jaki ostateczny kształt
będzie miała umowa między
miastem a partnerem prywatnym, zadecyduje dialog. A

Zabrze: pracownia OZE

Nowinki w bytomskiej
Galerii Motoryzacji
Velorex, trójkołowy pojazd z lat
sześćdziesiątych XX wieku, można już oglądać w bytomskiej Galerii Motoryzacji i Techniki (na zdjęciu powyżej sfotografowany przez
Piotra Jelenia). To najnowszy nabytek galerii – jedynego takiego
miejsca w regionie, gdzie mieści
się ok. 100 zabytkowych pojazdów. Takie Veloreksy można było
spotkać na naszych ulicach 50, 40
lat temu. – Charakteryzowały się
tym, że jeździły nimi zazwyczaj
osoby niepełnosprawne – mówi
Piotr Jeleń, pracownik galerii.
Właściciel tego pojazdu już trzeci
raz wziął nim udział w Złombolu
– rajdzie aut z dawnego bloku
państw socjalistycznych. Ale w
bytomskiej Galerii Motoryzacji
Techniki można oglądać pojazdy
o wiele starsze. Ciekawostek technicznych jest zdecydowanie więcej. Przykuwają uwagę nawet
tych, którzy się na motoryzacji nie
znają. Galeria mieści się przy ul.
Strzelców Bytomskich 98. Warto
tutaj zajrzeć w wolnej chwili. A

Hala Nowych Technologii, mieszcząca się w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu,
dysponuje od teraz Pracownią Odnawialnych Źródeł Energii. W nowoczesne stanowiska dydaktyczne wyposażyła ją firma Fortum. Pracownia pomoże kształcić przyszłych specjalistów
ds. energii odnawialnej.

BĘDĄ POZNAWAĆ
PRZYSZŁOŚĆ ENERGETYKI

Fortum kompleksowo wyposażyło
nową pracownię, w której znalazły się
stanowiska dydaktyczne umożliwiające uczniom zapoznanie się z najważniejszymi instalacjami do produkcji
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Należą do nich m.in. kolektor słoneczny, moduł fotowoltaiczny,
pompa ciepła, kocioł opalany biomasą czy turbina wiatrowa. Odnawialne
źródła energii to przyszłość energetyki w Polsce i na świecie, dlatego bardzo zależy nam, aby młodzież mogła
kształcić się w tym kierunku.
– Cieszymy się, że mogliśmy stworzyć pracownię OZE właśnie w Zabrzu,
gdzie Fortum przygotowuje kolejną
dużą inwestycję. Będzie to nowoczesna elektrociepłownia zasilana między
innymi paliwem odnawialnym, jakim
jest biomasa – powiedziała Izabela Van
den Bossche z komunikacji korporacyjnej firmy Fortum, która podczas
otwarcia nowej pracowni przybliżyła
słuchaczom koncepcję Gospodarki
Solarnej – systemu energetycznego
przyszłości.

INNOWACYJNY OŚRODEK
SZKOLENIOWY W KRAJU

– Dzięki partnerom takim jak firma Fortum, zabrzańska młodzież ma od dziś
szansę na kształcenie zawodowe
w nowych dziedzinach oraz za pomocą najnowocześniejszych narzędzi, zaś
Zabrze staje się innowacyjnym ośrodkiem szkoleniowym w skali kraju – mówiła podczas otwarcia Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

ZAWÓD POSZUKIWANY

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest w Polsce zawodem nowym. Stanowi odpowiedź
na zmieniającą się strukturę źródeł
energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła odnawialne, takie
jak biomasa, energia wiatrowa czy słoneczna. W całym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu CKPiU uczy się obecnie 1019 osób,
z czego 48 uczniów w dwóch klasach
technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Absolwenci tego
kierunku będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. A
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INTERPRETACJE 2015:
TO TRZEBA ZOBACZYĆ!
Do konkursu siedemnastej edycji
Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki
Reżyserskiej Interpretacje zaproszono 5 ważnych tytułów. Pierwszy ze spektakli konkursowych będzie można zobaczyć w poniedziałek 9 listopada. Klamrą spinającą
są 2 spektakle mistrzowskie.Pierwszy pokazany zostanie na rozpoczęcie festiwalu, czyli w sobotę 7 listopada. Drugi – na jego zakończenie, w niedzielę 15 listopada. a
SPEKTAKLE MISTRZOWSKIE:
• 7 LISTOPADA – „Wujaszek
Wania” – godz. 19, Pałac Młodzieży
w Katowicach; reż. Lev Dodin, Dramatyczny Teatr Mały w St. Petersburgu. • 15 listopada – „Czarodziejska góra”– godz. 17, Międzynarodowe
Centrum Kongresowe; reż. Andrzej
Chyra, koprodukcja Malta Festival Poznań, Opery Bałtyckiej w Gdańsku,
a także Krakowskiego Biura Festiwalowego i Programu II Polskiego Radia.
SPEKTAKLE KONKURSOWE:
• 9 LISTOPADA – „nie-boska komedia. Wszystko powiem Bogu!” –
godz. 19, Teatr Śląski; reż. Monika
Strzępka, Narodowy Teatr Stary im.
H. Modrzejewskiej w Krakowie. • 10
LISTOPADA – „Dybuk”– godz. 19,
Pałac Młodzieży; reżyseria: Maja
Kleczewska, Teatr Żydowski w Warszawie. • 11 LISTOPADA – „Faust” –
godz. 17, Teatr Śląski w Katowicach;
reż. Michał Borczuch, Teatr Polski
w Bydgoszczy. • 11 LISTOPADA –
„Kto wyciągnie kartę wisielca, kto
błazna?” – godz. 21, Centrum Kultury
Katowice; według „Króla Leara” W.
Szekspira; reż. Paweł Miśkiewicz,
Teatr im. Słowackiego w Krakowie. •
13 LISTOPADA – „Portret Damy” –
godz. 19, Pałac Młodzieży w Katowicach; reż. Ewelina Marciniak, Teatr
Wybrzeże w Gdańsku.
ZAPROSZENIE DO ROZMOWY:
• PO SPEKTAKLACH KONKURSOWYCH – na rozmowę do Strefy
Centralnej w Centrum Kultury Katowice zapraszają: Roman Pawłowski
(9 i 11 listopada – po „Fauście”) i Wojciech Majcherek (10, 11 – po spektaklu wieczornym oraz 13 listopada).
BILETY: spektakle mistrzowskie –
90 i 80 zł; konkursowe – 50 i 40 zł.
• Więcej – sprawdź w internecie. a

Ars Cameralis odbywa się
corocznie w listopadzie
w wielu miejscach Śląska.

Festiwal stanowi prezentację najbardziej fascynujących zjawisk
z różnych dziedzin sztuki polskiej
i zagranicznej. Imprezy muzyczne,
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URODZINY MISTRZÓW BAROKU U GORCZYCKIEGO
20 listopada zostanie zainaugurowana „multijubileuszowa” X
edycja Międzynarodowego
Festiwalu im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, celebrująca
okrągłe rocznice urodzin wielkich mistrzów baroku – Bacha,
Haendla, Scarlattiego i samego
Patrona Festiwalu. W programie niemalże 20 koncertów
z udziałem wybitnych gości,
wśród których znajdą się m.in.
Richard Galliano, Concerto
Köln, German Brass, London
Baroque oraz Paul Goodwin,
Patrick Gallois, Rainer Honeck,
Iwona Sobotka, Aukso, Capella
Cracoviensis, Sinfonietta
Cracovia, NOSPR i wielu innych.
Festiwal potrwa do 6 grudnia.
GZM jest jego partnerem.
– Tegoroczna edycja zapowiada
się wyjątkowo spektakularnie,
a wszystko za sprawą zbiegających się w roku 2015 rocznic.
Nieczęsto bowiem zdarza się,
że w jednym roku rodzą się
absolutni giganci, ojcowie prze-

łomu w swojej dziedzinie, twórcy symbolizujący swoją epokę –
mówi Adam Wesołowski,
dyrektor Festiwalu. Tak właśnie stało się w roku 1685, gdy
na świat przyszli Jan Sebastian
Bach, Jerzy Fryderyk Haendel
i Domenico Scarlatti. Na rok
1665 z kolei szacowana jest
(z dużym prawdopodobieństwem) data urodzin legendy
polskiego baroku – Grzegorza
Gerwazego Gorczyckiego. Podkreślając tę niebywałą zbieżność, organizatorzy nadali
tegorocznej edycji podtytuł:

CASSANDRA WILSON, laureatka Grammy
złoży w DMiT w Zabrzu hołd Billie Holiday!

C

eniona i uwielbiana na całym
świecie wokalistka Cassandra
Wilson wystąpi już 4 listopada
w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu
na jedynym koncercie w Polsce.
Program koncertu zdominuje repertuar z albumu „Coming Forth
By Day”, który ukazał się 7 kwietnia, dokładnie w setną rocznicę
urodzin Billie Holiday. „Coming
Forth By Day” to angielskie tłumaczenie tytułu staroegipskiej
„Księgi Umarłych” – zbioru zaklęć

mających pomóc w wędrówce
w zaświaty. – To jest mój hołd dla
piękna, mocy i geniuszu Billie
Holiday – powiedziała Cassandra
Wilson przed premierą płyty. Mój
album jest zbiorem muzycznych
zaklęć, przewodnikiem przez mity, które narosły wokół jej życia.
Jest siłą napędową do ponownego zaistnienia twórczości Billie
Holiday w XXI wieku. Na ten wyjątkowy koncert bilety są po: 139,
189 i 239 zł. To i tak okazja! a

plastyczne, literackie oraz teatralne to wydarzenia artystyczne
na najwyższym poziomie. W tym
roku będzie jazz, rock i elektronika.
Będzie Hiszpania i Afryka. Ars
Cameralis odbędzie się między 8
a 28 listopada. Program i szczegóły na stronie pelniakultury.pl. a

„Jubileusz Baroku – Baroque
Jubilee”. Ale pomimo postawienia baroku oraz czterech
ówczesnych „muzycznych
wieszczy” w centrum zainteresowania, program wydarzenia
nie ogranicza się do wykonań
historycznych, ale kipi mnogością kontekstów i powiązań, niejednokrotnie przekraczając
granice czasu i przestrzeni. Już
koncert inauguracyjny jest
spotkaniem dwóch światów:
muzyki Gorczyckiego z jazzowym światem Możdżera
w Psalmach. Finał X Festiwalu
im. Gorczyckiego zapowiada
się wyjątkowo. W bytomskim
kościele pw. Świętej Trójcy
Paul Goodwin poprowadzi
NOSPR, interpretując „Muzykę
na wodzie” oraz „Muzykę królewskich ogni sztucznych”
Jerzego Fryderyka Haendla.
Całości dopełni pokaz filmowoświetlny, towarzyszący monumentalnej muzyce. Szczegóły
na: www.gorczycki.pl a

Etno impresje, brzmienia
nowe i źródłowe. To jazz!
9. Festiwal Muzyki Improwizowanej jaZZ i okolice 2015. Festiwal
Muzyki Improwizowanej – jaZZ
i okolice / jaZZ & Beyond jest bezpośrednią kontynuacją cyklicznej
imprezy muzycznej, realizowanej
pod tym samym tytułem od 9 lat
w Katowicach, jednak początki
sięgają 2004 roku, kiedy to rozpoczęły się koncerty w Górnośląskim Centrum Kultury i Jazz Klubie Hipnoza w Katowicach jako
cykl: jaZZ i okolice. Od 2012 roku
Festiwal jaZZ i okolice / jaZZ &
Beyond realizowany jest jako wydarzenie odbywające się w kilku
miastach regionu: Chorzowie, Katowicach, Sosnowcu, Jaworznie,
Częstochowie, Tychach i Gliwicach w czasie trzech jesiennych
miesięcy, czyli od końca września
aż do połowy grudnia. W tym roku festiwal odbywa się do 3 grudnia. Tegoroczną, IX edycję festiwalu określa motto: etno inspiracje, brzmienia nowe i źródłowe.
Program festiwalu 2015 nastronie
www.pelniakultury.pl. a

DZIEJE SIĘ W LISTOPADZIE
BYTOM

Kresy Wschodnie to mit czy obraz pamięci pokoleń?
5 listopada w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu spotkają się Kresowiacy. III Międzynarodowej Konferencja Kresowej pt. „Mit Kresów
Wschodnich” patronuje portal pelniakultury.pl. Problematyka Kresów jest wciąż aktualna, a wielu badaczy sięga do „kresowych” tematów. Celem konferencji będzie więc nie tylko refleksja nad koniecznością przekazywania wiedzy o historii dawnych Kresów Rzeczypospolitej, ale też zachowania ich obrazu w pamięci pokoleń.
KATOWICE

Drzewo a Gada i nie tylko…
13 listopada o godz. 18.30, w Teatrze KOREZ – „Nie smuć się w listopadzie”, czyli akcja pod niebanalnym tytułem „Pozwól wyluzować
się mamie i tacie niepełnosprawnego dziecka”. Wystąpi m.in. integracyjny kabaret Drzewo a Gada
z poezją śpiewaną. Stowarzyszenie Absurdalny Kabaret planuje zaprosić także znane twarze kultury, sztuki, mediów i... samorządów.
KATOWICE

Festiwal art+bits z pogranicza sztuki, designu i technologii
Od 13 do 15 listopada potrwa międzynarodowy festiwal art+bits.
Skupia on twórców i badaczy pracujących w obszarze nowych mediów, działań w sieci i eksperymentów technologicznych. Ta edycja
będzie wyjątkowa, festiwal uświetni obchody 150-lecia Katowic.
Większość wydarzeń zaplanowano w nowej siedzibie ASP, powstałej z myślą o multimedialnych przedsięwzięciach na dużą skalę.
Główna wystawa będzie zaprezentowana w galerii Rondo Sztuki.
CHORZÓW

Kim są, jacy są autonomiści?
16 listopada o godz. 19 w Teatrze
Rozrywki w Chorzowie odbędzie
się premiera filmu dokumentalnego „Autonomiści” w reżyserii
Doroty Pryndy. Bohaterami są ci,
którzy uważają się za mniej lub
bardziej zdecydowanych zwolenników idei autonomii. „Autonomiści’ to próba odpowiedzi
na pytanie – kim są ludzie, którzy
zadają sobie pytanie o sens autonomii. Obraz jest również okazją,
żeby Ślązacy mówili o sobie, nie
tylko do siebie, ale także do tych,
którzy nie pochodzą ze Śląska, ale patrzą na ten region poprzez
pryzmat rozmaitych uprzedzeń – mówi Dorota Prynda.
KATOWICE

Artur Rojek w NOSPR: „Składam się z ciągłych powtórzeń”
29 listopada o godz. 18 oraz 20.30
w sali NOSPR dwa koncerty Artura
Rojka. Wokalista, po 20-letniej
współpracy z zespołem Myslowitz,
teraz solo. „Składam się z ciągłych
powtórzeń” to jego solowy debiut.
To materiał będący wypadkową
szerokich fascynacji Rojka. Usłyszymy więc electro-pop, folk, jak
i gitarowe rock’n’rollowe granie.
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