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Bezpłatny miesięcznik informacyjny Parku Śląskiego w Chorzowie

Rusza sezon w zmodernizowanym parku rozrywki

W numerze:

Startuje Legendia Śląskie
Wesołe Miasteczko

Śniadania na trawie od 6 maja
STR. 3

N

owa marka to dopiero początek
zmian, jakie mają miejsce w chorzowskim miasteczku. Śląskie
Wesołe Miasteczko z parku rozrywki zmienia się w tematyczny
park rozrywki, który przenieść ma gości w świat
legend, baśni i opowiadań, a te są tematem przewodnim parku. W sezonie 2016 zaprezentowano pierwszą odsłonę nowej tematyki, jaką była
legenda o Skarbniku – śląskim, dobrym duchu
kopalni. Opowieść towarzyszy spływowi rwącą
rzeką – Diamond River.

W tym sezonie Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko to już park tematyczny, w którym ponad 60 procent terenu i atrakcji zyskało zupełnie nowy wygląd i tematykę. Obok Skarbnika
pojawią się m.in. legendy o kwiecie paproci,
Smoku Wawelskim czy założycielu państwa polskiego – Lechu. Ta ostatnia związana będzie
z wyczekiwanym hitem, nowością w parku, czyli największym w Europie Środkowo-Wschodniej rollercoasterem, dumnie nazywanym Lech
Coasterem, który ma być gotowy na początku
lipca.
Co ważne, Śląskie Wesołe Miasteczko nie
zmienia nazwy, wprowadzona zostaje jedynie
nowa marka, która, dzięki dopisaniu jednego
ważnego słowa do obecnej nazwy, komunikować będzie zmianę Śląskiego Wesołego Miasteczka w park tematyczny.

STR. 2
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To uzupełniona nazwa chorzowskiego tematycznego parku rozrywki. Nowa nazwa nawiązuje
do Legend, które związane są
z atrakcjami, a także do opowiadań i baśni, jakie pojawią się
w kompleksie. Wielkie otwarcie
bram już 29 kwietnia o godzinie 10.

Z Lechem w roli głównej

Ambitne plany parku rozrywki

Śląskie eko
STR. I-IV

Nowoczesne oblicze najstarszego parku rozrywki w Polsce
– Nadal pozostajemy Śląskim Wesołym Miasteczkiem, ale w nowej, tematycznej odsłonie.
Dzięki temu, ciekawie przedstawimy idę miejsca
i zachęcimy gości, którzy odwiedzili nas ostatni
raz kilka lat temu do ponownej wizyty, odświeżymy ich wrażenia – mówi Beata Markiewicz,
Brand Manager Legendii Śląskiego Wesołego
Miasteczka. – Mamy 58 lat tradycji, którą bardzo
cenimy i chcemy nadal kultywować. Co ważne,
napis, który widniał na bramie, zostanie wyeksponowany na naszym terenie, będzie podświetlony i widoczny również z terenu Parku Śląskiego.

Poczucie dobrej inwestycji
Otwarte w 1959 roku Śląskie Wesołe Miasteczko jest najstarszym parkiem rozrywki w Polsce,
a od tego sezonu będzie największym tematycznym parkiem rozrywki w kraju.

– Widzimy zmieniającą się rzeczywistość, obserwujemy i słuchamy jakie oczekiwania mają
nasi goście – podkreśla Juraj Chovaňák, dyrektor marketingu w spółce Tatry mountain resorts a. s., która inwestuje w Legendię. – Wiemy,
że liczą na dobrą zabawę, ale również chcą mieć
poczucie, że kupiony bilet jest dobrą inwestycją. Oczekują bezpośredniej i rzeczowej komunikacji oraz dobrej obsługi. Pragną poczuć się
w naszym parku jak w magicznym, zielonym
i atrakcyjnym miejscu, gdzie świat nabiera kolorowych barw i staje się lepszy. Staramy się nie
tylko spełniać te oczekiwania, ale nawet je wyprzedzać.
Łukasz Respondek
Więcej o otwarciu sezonu w Legendii Śląskim
Wesołym Miasteczku czytaj na str. 2.

Rowerowe widowisko
STR. 8
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Rozmowa miesiąca

O przełomowych miesiącach, jakie czekają Legendię Śląskie Wesołe Miasteczko

Plan jest ambitny, ale realny
– Nowa marka i w zasadzie nowy tematyczny
park rozrywki. Czy klienci powinni zapomnieć
o Śląskim Wesołym Miasteczku?
– W żadnym razie. Śląskie Wesołe Miasteczko to
symbol i znak. Nie chcemy się od niego odcinać.
Zwłaszcza, że właśnie od otwarcia Wesołego
Miasteczka w Chorzowie w ten sposób zaczęto
nazywać polskie parki rozrywki. Jednak dodając
słowo „Legendia”, chcemy zasygnalizować
zmianę i modernizację, o której jako Tatry Mountain Resorts, mówimy od 2015 roku.
– Na jakim etapie jest ten proces? Ile stref tematycznych przygotowaliście?
– Na gości lunaparku czekają obecnie cztery strefy: Magical Village z nową bramą, atrakcjami rodzinnymi i ekstremalnymi, Valley of Dreams
z urządzeniami skierowanymi głównie do rodzin
z dziećmi, najbardziej ekstremalna Magical Mountain z Lech Coasterem i Diamond River
na czele, a także Magical Forest, m.in. z nową
odsłoną Dużej Gwiazdy czyli od teraz Legendia
Flower. W tej chwili tematyzacja parku wynosi
około 60 procent. Docelowo nasz park rozrywki
ma mieć sześć stref tematycznych.
– Strefa wejścia została zmieniona całkowicie.
Czy coś nas zaskoczy już przy samej bramie?
– Podeszliśmy do tego tematu bardzo europejsko. Przy wejściu są zarówno miejsca przyjazne
klientom, infocentrum, ale też kawiarnia, sklepy. Ogromną atrakcją edukacyjną w tym sezonie
będzie sprowadzona z Zawoi ekspozycja „Korona Ziemi”, dzięki której będzie można zobaczyć
makiety najwyższych szczytów wszystkich kontynentów. Obiekt już od jutra można zwiedzać
z przewodnikiem, a dodatkową jego atrakcją
jest gra multimedialna.
– Nie da się ukryć, że najważniejszym wydarzeniem tego sezonu będzie otwarcie Lech Coastera. Co wyróżnia tego rollercoastera?
– Na pewno tematyka i opowieść o utworzeniu
państwa Polskiego – o Lechu, orle i powstaniu
polskiego godła. Nasi goście będą mieli okazję
podjąć wyzwanie Lecha i przeżyć niezapomnianą przygodą. W strefie oczekiwania na przejazd
w dziedzińcu i media roomie, będzie już można
poczuć klimat tamtych czasów. Animacje, które
będzie można zobaczyć, zostały opracowane
przez najlepszą Polską firmę zajmującą się filmem i reklamą. Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko to pierwszy park rozrywki w Polsce,
w którym pojawił się rollercoaster z inwersją,
a dodatkowo jedyny na świecie posiadający po-
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Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko rusza już 29 kwietnia. To zupełnie inny park rozrywki niż jeszcze dwa sezony temu.
Jego goście skorzystają z atrakcji, które przeszły gruntowną modernizację i zaprezentują się w zupełnie nowej odsłonie.
– Jesteśmy przekonani, że zmiany, które dokonały się na przestrzeni ostatnich miesięcy, na wszystkich naszych gościach
zrobią niesamowite wrażenie – przyznaje PAWEŁ CEBULA, dyrektor parku rozrywki w Chorzowie.

Śląskie Wesołe Miasteczko to ważny symbol i znak – mówi Paweł Cebula
dwójną pętlę. Projekt „Lecha” stworzyła holenderska Vecoma, jeden z trzech największych producentów tego typu urządzeń na świecie. Ta
atrakcja to wysoka na 40 metrów kolejka z torem o długości 908 metrów i wagonikiem poruszającym się z maksymalną prędkością 95 km/h.
Przejażdżka potrwa 104 sekundy. Po niej warto
będzie skorzystać z oberży „Lecha”, w której podawane będzie m.in. staropolskie jadło.
– Trudno porównać to miejsce z nieco trącącym
PRL-em miasteczkiem, z którego można było
korzystać jeszcze dwa lata temu. Na co położyliście główny nacisk?
– W tym sezonie skupiliśmy się też na tematyzacji
urządzeń, nadaniu im charakteru, zlokalizowaniu
ich w miejscach zgodnych z naszym master planem, zbudowaniu nowych alejek i punktów gastronomicznych. W ten sposób Śląskiemu Wesołemu Miasteczku chcieliśmy nadać wymiar Legendii. Nowością będą też łódki na stawie. Jestem
przekonany, że część gości nie pozna atrakcji,
na których bawiła się w ubiegłym sezonie. Ich wygląd zmieni się zdecydowanie. Jednym ze sztandarowych tego typu urządzeń będzie diabelski młyn,
wspomniana Legendia Flower, której motywem
przewodnim jest legenda o kwiecie paproci.
– Sporo angielskich nazw pojawiło się na terenie
lunaparku. Liczycie również na klientów zagranicznych?

– W związku z tym, że TMR to inwestor międzynarodowy, chcemy również ściągnąć klientów z państw ościennych. Zainteresowanie,
szczególnie naszym rollercoasterem, jest olbrzymie. W Europie Zachodniej promuje go również
producent. Budowa, tematyzacja i historia, którą chcemy opowiedzieć tym urządzeniem, cieszy się sporą popularnością. Jesteśmy przygotowani na to, że w tym sezonie zrobi się u nas międzynarodowo.
– Do lipca zainwestujecie w Chorzowie około 100 milionów złotych. Z jakiego poziomu frekwencji będziecie usatysfakcjonowani? Macie
jakiś dolny pułap?
– Liczymy, że odwiedzi nas dwa razy więcej
osób niż w zeszłym sezonie, czyli około 300 tysięcy. Nie jesteśmy wielkimi optymistami. Bierzemy pod uwagę wszystkie realia rynkowe. Patrzymy na to bardzo pragmatycznie. Dlatego
uważamy, że ten plan jest ambitny, ale realny.
– Nie pozbyliście się ani Dużej Gwiazdy, ani Samolotów Dużych, atrakcji, które są tu od kilkudziesięciu lat. One nadal mogą przyciągać, czy
traktujecie je tylko jako uzupełnienie oferty?
– Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko nie chce
odcinać się od tego co cieszy i dostarcza rozrywki. Warto przy tym zauważyć, że nasz diabelski
młyn pozostaje największą karuzelą w Polsce,
a samoloty są symbolem tego miejsca. Dzięki

zmianom, nowej tematyzacji i charakterowi, te
urządzenia zyskają świeże oblicze. I znów – głęboko w to wierzę – będą przyciągać klientów.
– Legendia będzie dużą konkurencją do innych
parków rozrywki, w tym Energylandii?
– Jesteśmy największym w Polsce parkiem tematycznym i na tym chcemy się skupić. Na polskim
rynku jest spora przestrzeń dla parków rozrywki. Wspólnie z Energylandią będziemy ją tworzyć i zapewniać świetną zabawę naszym klientom. Jestem o tym przekonany.
– Na razie wygrywacie zdecydowanie ceną. 109
złotych za bilet sezonowy to chyba największy
obok Lech Coastera hit tego lata.
– To na pewno oferta atrakcyjna cenowo, ale też
w sensie biznesowo-społecznym. Oferujemy ponad 150 dni zabawy w cenie niższej niż dwie
wejściówki. Liczymy, że rodziny z dziećmi zdecydują się skorzystać z naszych atrakcji wiele razy. Że to będzie ich lato w Legendii. Jesteśmy
przekonani, że zmiany, które dokonały się
na przestrzeni ostatnich miesięcy, na wszystkich
naszych gościach zrobią niesamowite wrażenie.
Serdecznie zachęcam również do zakupu biletów on-ilne. Cena takich wejściówek jest jeszcze
atrakcyjniejsza.
– Zakładam, że przy tak atrakcyjnych cenach
i skoku jakościowym, te 300 tysięcy jest w tym
sezonie jak najbardziej osiągalne. Wybiegając
jednak jeszcze bardziej w przyszłość, czy macie
gotowy plan na kolejne sezony?
– Cały czas zamierzamy pracować nad poszerzeniem ilości atrakcji, które mogą się pojawić.
Na pewno nie zakończymy na tym, co zostało
zaprezentowane na sezon 2017. Ten obiekt cały
czas będzie starał się sprostać upływającemu czasowi i zachęcać nowościami. Już teraz rozpoczynamy prace nad nowościami na kolejne sezony.
Rozmawiał: Łukasz Respondek

Ceny, dni i godziny
otwarcia
Od 29 kwietnia aż do 7 maja lunapark będzie
czynny codziennie. Przez pozostałą część
maja będzie natomiast dostępny w weekendy,
a od czerwca do 3 września codziennie. Potem, w trybie weekendowym, miasteczko ma
działać do końca października. Bilet normalny
kosztuje 59 złotych, a sezonowy 109. Szczegóły są dostępne na stronie www.legendia.pl.

AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA
Fundacja Park Śląski zaprasza
w maju na bezpłatne zajęcia dla osób
starszych.
■ Akademia Dojrzałego Astronoma
(lista chętnych zamknięta) – wykład „Fale
grawitacyjne” oraz warsztat pod sztucznym
niebem Planetarium, Jacek Czakański, piątek 19
maja, godz. 17, Planetarium Śląskie, sala
konferencyjna
■ Emisja głosu, czyli sztuka ładnego mówienia
– 19, 26 maja (piątek), godz. 14.30-15.30,
Gołębnik

■ Fitness – 9, 16, 23, 30 maja (wtorek),
godz.11.30-12.30, Gołębnik
■ Język angielski dla wszystkich
– 10, 17, 24, 31 maja (środa), godz. 11-12, Bratek
■ Język angielski – rozmówki
– 10, 17, 24, 31 maja (środa), godz. 11-12, Bratek
■ Joga śmiechu – 2, 9, 16, 23, 30 maja (wtorek),
godz. 15-15.40, Gołębnik
■ Komputery i multimedia: ćwiczenia – 8, 15, 22,
29 maja (poniedziałek), godz. 10-11.30; siedziba
Fundacji Park Śląski
■ Rękodzieło – 8, 15, 22 maja (poniedziałek),

godz. 10-12 oraz 4, 11, 18, 25 maja (czwartek),
godz. 14-15.30, Bratek
■ Spacery z kijkami po Parku
9, 16, 23, 30 maja (wtorek), godz. 13-14.30,
start sprzed Bratka
■ Spotkania z kulturą i językiem rosyjskim
– 5, 12, 19, 26 maja (piątek), godz.12.30-14,
Bratek
■ Zielona Akademia – prace pielęgnacyjnoogrodnicze w Parku Śląskim. Chcesz się
przyłączyć? Zadzwoń na numer
666 031 514.

Miejsca zajęć:
■ Gołębnik – al. Różana 6
■ Siedziba Fundacji Park Śląski –
al. Gwiazd 2 (zielony budynek za Marysinym
Dworem)
■ Bratek – aleja Główna (żółty niewielki
budynek, koło ścianek)

Szczegóły na: fundacja.parkslaski.pl,
facebook.com/fundacjaparkslaski
i pod numerem tel. 666 031 514.
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Od 6 maja co dwa tygodnie Park Śląski zaprasza na „Śniadanie na trawie”

ZDJĘCIE: PARK ŚLĄSKI

Nie wszystko musi dziać się szybko
Sobotnie poranki warto
spożytkować inaczej niż
w sklepowych kolejach czy
na przykład porządkując garaż.
Przez to „inaczej” rozumiem
słońce, róże, ciszę, spokój, czas
spędzony z najbliższymi.
To „inaczej” od pięciu lat nazywa
się w Parku Śląskim „Śniadanie
na trawie”.

T

egoroczne „Śniadania…” będą organizowane co dwa tygodnie, ale przez
trzy miesiące. W tym sezonie zaplanowano ich dziesięć: 6 i 20 maja, 3
i 17 czerwca, 1, 15 i 29 lipca, 5 i 19
sierpnia, 2 września. – To nasza odpowiedź
na zapotrzebowanie. Uczestnicy pytali o możliwość wydłużenia tego cyklu na całe wakacje.
Aby nie spowszedniały, postanowiliśmy więc
nieco zmniejszyć jego częstotliwość, ale poprowadzić go aż do samego ich końca – tłumaczy
Łukasz Buszman, rzecznik prasowy Parku Śląskiego. Każda z imprez rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa do 16. Od czerwca, przed „Śniadaniem…”, od godziny 9, w Rosarium odbywać
się będzie joga, a od 20 maja, od godziny 12 –
pilates.

Okazja by zwolnić

Uczestnicy będą mieć okazję odpocząć w pięknych okolicznościach przyrody największego
ogrodu różanego w Polsce, a także pobyć z rodziną, nabrać dystansu do dnia powszedniego.
REKLAMA

MacDonalda przy Hiszpańskich Schodach
w Rzymie, w Polsce nie było nawet sieciowych
restauracji tego typu. Ruchy slow, obejmują jedzenie, modę i kilka innych gałęzi, stawiających
na jakość. Dzięki nim ludzie chcą niekoniecznie
szybko, a lepiej. – Takie podejście jest zdrowsze,
a korelacje między stresem, życiem w ciągłym
pośpiechu, a różnymi chorobami są od dawna
potwierdzone – mówi Rachwaniec -Szczecińska.
– „Śniadanie na trawie” to impreza, która poprawia kondycję fizyczną i psychiczną, daje
możliwość relaksu, odpoczynku i wyciszenia –
zachęca psycholog.

Z przyrodą i ekologią

„Śniadania na trawie” wracają 6 maja
W trakcie spotkań będą promowane tematy
związane ze zdrowym stylem życia, ekologią,
zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością za środowisko. Prelegenci, mają mówić
o idei slow food, żywności genetycznie modyfikowanej i fair trade oraz zdrowej żywności.
– Uczestnictwo w tego typu wydarzeniach to
trend, który nie dotyczy określonej grupy społecznej – podkreśla Żaneta Rachwaniec-Szczecińska, psycholog z Uniwersytetu Śląskiego. –

W samych ludziach pojawia się taka myśl, że
może nie warto za wszystkim biegać, że to, co
serwuje nam świat, niekoniecznie jest dla nas
dobre i zdrowe, że wcale nie jest idealnie, gdy
wszystko dzieje się szybko – dodaje.

Stawiają na jakość
Ruch slow w Polsce narodził się później niż
w Zachodniej Europie. Bo kiedy protestowano
w 1986 roku przeciwko fast foodom i otwarciu

Śniadaniowa formuła, podobnie jak w latach
ubiegłych, jest bardzo luźna, ale program w tym
roku niezwykle bogaty. Chętni będą mogli oczywiście spróbować pysznego jedzenia z food trucków i wypocząć na leżakach. Podobnie jak podczas ostatniej edycji, najmłodsi uczestnicy będą
uczestniczyć w kilku strefach animacji i warsztatów, które przygotuje Studio Artystyczne Maciej. W imprezę włączą się też Uniwersytet
SWPS, który przygotuje wykłady m.in. o seksualizacji jako społecznym tabu, micie rodzica dorosłego oraz technikach relaksacji, a także Centrum Medyczne Signum z wykładem dietetyka
na temat slow food. Całkowitą nowością będą
dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach EkoSpotkania, które zorganizuje
Fundacja Park Śląski.
Łukasz Respondek
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Kolorowy i pachnący zawrót głowy

Bieganie na przywitanie lata

Z „Panią
Kwiatkowską”

Zachęcamy do zapisów na Gryfny Bieg i Bieg
Nocny.

K

ilometr, kolory, muzyka i kolejny kilometr. Łącznie
cztery takie strefy znajdą się na tegorocznej trasie
Gryfnego Biegu, który w Parku Śląskim odbędzie
się 17 czerwca. Będzie to trzeci tegoroczny start zaliczany do Parkowej Korony Biegów. W zeszłym roku,
w Gryfnym Biegu wystartowało 1385 zawodników. Najszybszy
okazał się Andrzej Nowak z czasem 14 minut 29 sekund a najszybszą biegaczką Justyna Adamus – Kowalska z czasem 17 minut
i 41 sekund.

ZDJĘCIE: PARK ŚLĄSKI

Przed nami kolejne starty Parkowej Korony Biegów

Kwiaty zawładną Parkiem Śląskim w weekend 12-14 maja.
To oczywiście z powodu corocznej imprezy, pełnej tematów
ekologicznych.

Ś

częścią wydarzenia obejmującego niemal wszystkie parkowe instytucje i atrakcje – Noc w Parku Śląskim.
Popularność biegania po zmroku rośnie – w zeszłym roku
w Biegu Równonocnym wystartowało 610 osób. Wówczas
pierwszy na mecie po 17 minutach i 4 sekundach pojawił się
Adam Jamiński. W tym roku start biegu zlokalizowany będzie
na Promenadzie gen. J. Ziętka (przy Parku Linowym) a meta
w samym Parku Linowym Silesia. Dystans wyniesie 5 kilometrów, a trasa zostanie zmodyfikowana względem ubiegłorocznej.
Bieg Nocny skierowany jest do osób, które ukończyły 16 rok życia. Po biegu, poza koronacją zwycięzców, będzie możliwość pozostania na terenie Parku Linowego Silesia i skorzystania w atrakcyjnej cenie z nocnego przejścia jego trasami, przewidziano także
ognisko połączone z imprezą integracyjną dla biegaczy.
Do elektronicznego systemu zapisów na biegi można się skierować poprzez strony parkslaski. pl lub aktywnie. parkslaski. pl.

więto Kwiatów ma najdłuższą tradycję spośród wszystkich wydarzeń kulturalnych, organizowanych w Parku Śląskim. W tym
roku odbywa się w dniach 12-14 maja, na dawnych terenach
wystaw ogrodniczych za Halą Wystaw „Kapelusz”, przy Alei Głównej.
Od kilku lat organizowana jest w charakterze festynu rodzinnego, pełnego atrakcji. Najbardziej cenioną przez odwiedzających jest kiermasz
ogrodniczy, posiadający kilkudziesięcioletnią tradycję. Uczestniczą w
nim wystawcy z całej Polski, od których można kupić sadzonki drzew,
krzewów, cebule kwiatowe, zioła, nawozy do uprawy roślin. Kiermasz
będzie czynny codziennie, w godzinach 9-18.
Na scenie odbędą się pokazy florystyczne i prelekcje dotyczące uprawy roślin. W piątek od godziny 11, wspólnie z dziećmi będziemy sadzić klomby kwiatowe w centralnej części Parku Śląskiego, a także będzie można wziąć udział w zajęciach warsztatowych z chorzowską
Plantacją Sztuki. W sobotę odbędą się pokazy układania trawnika
z rolki, połączone z doradztwem jak dbać o przydomową murawę.
Niedziela upłynie pod hasłem ekologii – jej bohaterem będzie Ekoagent czyli Marcin Jałowy, autor programów ekologicznych w TVP Katowice. Marcin będzie uczył dzieci segregacji odpadów, a wraz z katowickim UpStore, czyli jedynym w Polsce magazynem upcyclingowym,
będzie można poznać trudną sztukę nadawania nowej funkcji odpadom. W sobotę i niedzielę pracownicy działu Zieleni Parku poprowadzą warsztaty ogrodnicze. Przewidziano także warsztaty florystyczne
dla dzieci i dorosłych – przygotuje je florystyka, „Pani Kwiatkowska”.
Jak zwykle, Święto Kwiatów będzie też miało oprawę muzyczną –
wystąpią dla Państwa orkiestry dęte, zespół Nevell oraz zespoły z Chorzowskiego Centrum Kultury. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.

Łukasz Respondek

Joanna Karweta

Nagroda za przebranie

Tegoroczny start zaplanowano na godzinę 14 na Polach Marsowych.
– Wszyscy staną na nim w dobrych humorach i mamy nadzieję,
że na metę przybiegną w jeszcze lepszych – mówi Katarzyna Zazgórnik-Sitz z Parku Śląskiego, organizatorka tegorocznej „Korony”. –
Ten bieg chyba jak żaden inny łączy rekreację i dobrą zabawę. Pozytywnych emocji i uśmiechu na pewno nie zabraknie – dodaje.
Trasa ma niecałe 5 kilometrów i wiedzie centralnymi alejkami
Parku Śląskiego. Tym razem to nie czas jest najistotniejszy. Świadczą o tym chociażby kategorie – poza najszybszymi uczestnikami,
nagrody – puchary i upominki – otrzymają ci najśmieszniej przebrani, najstarsi i najlepiej bawiący się na trasie. W trakcie biegu,
w czterech strefach, na uczestników zostaną wysypane kolorowe
proszki. Warto więc wziąć to pod uwagę, kompletując garderobę
na ten start.

Po zmroku

Tym razem nie we wrześniu, a w czerwcu uczestnicy Parkowej
Korony Biegów podbiegną po zmroku. 24 czerwca o godzinie 21.30 wystartuje bowiem Bieg Nocny, który będzie również
REKLAMA

W Gryfnym Biegu liczy się przede wszystkim dobra zabawa

Śląskie z przyszłością
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Historyczny moment dla naszego województwa

ZDJĘCIE: UMWŚ

Metropolia na ostatniej prostej
Teraz trwają w poszczególnych
samorządach konsultacje
społeczne. Potem rady miast
przyjmą stosowne uchwały. Taki
tryb jest niezbędny, by formalnie
od lipca mógł zacząć
funkcjonować nowy podmiot.

P

rezydent RP Andrzej Duda podpisał
ustawę o związku metropolitalnym.
Uroczystość odbyła się w Śląskim
Urzędzie Wojewódzkim. Obecny był
marszałek województwa śląskiego,
wojewoda śląski, metropolita śląski, parlamentarzyści oraz samorządowcy.
– Rozpoczyna się walka z czasem do 30
czerwca. Zrobiliśmy milowy krok, ale teraz musimy się wszyscy zastanawiać, jak nasza metropolia ma wyglądać za 10, czy 20 lat. Jestem jak
najbardziej otwarty na rozmowy z prezydentami, burmistrzami i wójtami w sprawie kompetencji metropolii – uważa Wojciech Saługa,
marszałek województwa śląskiego.

Etap społecznych konsultacji
O historycznym momencie i wyjątkowym traktowaniu ustawy powiedział Andrzej Duda.
– To bardzo specyficzny moment. Stanowi
odstępstwo od reguły, że prezydent podpisuje
ustawy w Pałacu Prezydenckim. W tym geście
wyrażona jest pewna idea, pewne przesłanie. Ta

Jestem otwarty na rozmowy z prezydentami, burmistrzami i wójtami w sprawie kompetencji
metropolii – mówi Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

ustawa bowiem jest tu podpisywana, bo jest tu
kierowana, tu jest jej miejsce. Dziękuję wszystkim posłom i senatorom, ze wszystkich stron
politycznych, za pracę nad tą ustawą – stwierdził prezydent RP.
Harmonogram jest określony. Obecnie czas
na dwutygodniowe konsultacje społeczne. Najwcześniej rozpoczęły się w Wielki Piątek m.in.
w Bytomiu, Chorzowie, Sosnowcu i Zabrzu,. Naj-

później (27 kwietnia) będą mieli okazję wypowiedzieć się na temat Metropolii Śląskiej mieszkańcy Piekar Śląskich. Następnym krokiem jest głosowanie przez poszczególne rady miast. Ostatni
zrobią to rajcy z Wyr – 16 maja. Dzień później
wszystkie przyjęte uchwały trafią do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, który po ich
kompilacji utworzą wniosek o powołanie metropolii, który trafi z kolei do Rady Miasta Katowic.

Tutejsi radni przyjmą uchwałę w sprawie złożenia wniosku o powołanie metropolii.

Ważne zadania związku
Sejmik Województwa Śląskiego do 10 czerwca
będzie miał czas na wydanie swojej opinii, by
w końcu – przez ręce wojewody – wniosek do 14
czerwca trafił do MSWiA.
Wedle przyjętych przez Sejm (9 marca 2017 r.)
przepisów, metropolia śląska powstanie formalnie 1 lipca 2017 r., a zacznie działać – 1 stycznia 2018 r.. Związek metropolitalny (podobnie
jak gwarantował to poprzedni projekt) będzie
otrzymywał dochody z budżetu państwa – 5
proc. udziału w podatku PIT od osób mieszkających na obszarze związku, a więc nawet 250
mln zł rocznie. Będzie także otrzymywał składki z budżetów tworzących go gmin.
Nowa ustawa organizuje w ramach związku
metropolitalnego zadania, które do tej pory były rozproszone. Związek będzie odpowiadał
m.in. za politykę rozwojową, zagospodarowanie
przestrzeni, drogi oraz transport publiczny.
Mieszkańcy będą korzystać z jednego biletu komunikacji oraz sieci infrastruktury rowerowej.
Nowe przepisy stawiają jednak warunek –
na obszarze metropolitalnym musi mieszkać co
najmniej 2 mln osób. Zgodnie z projektem ustawy, związek metropolitalny muszą tworzyć
gminy, które są już ze sobą powiązane (np. urbanizacyjnie) i leżą na tym samym obszarze.
Michał Tabaka

Ważne dyskusje i gość specjalny

EKG odbędzie się po raz dziewiąty
ZDJĘCIE: UMWŚ

Od 10 do 12 maja odbędzie się kolejna edycja Europejskiego
Kongresu Gospodarczego.

U

nia energetyczna obejmuje nie tylko kwestie energii i klimatu. Jej celem jest gruntowna modernizacja całej gospodarki europejskiej oraz
przekształcenie jej w gospodarkę niskoemisyjną i efektywną
pod względem zużycia energii i zasobów, z poszanowaniem zasad sprawiedliwości społecznej. Powinniśmy również położyć nacisk na rozwój zewnętrznego wymiaru unii energetycznej w celu umocnienia czołowej roli
UE na świecie. Teraz, kiedy przedłożono już znaczną część stosownych
wniosków legislacyjnych, rok 2017 powinien być rokiem ich wdrażania.
Z tym przesłaniem odwiedzę państwa członkowskie w ramach nowego cyklu wizyt poświęconych unii energetycznej – zapowiada gość specjalny IX EKG Maroš Šefčovič.
Nie dziwi więc, że w szczegółowym planie Kongresu zaplanowano dwie
sesje: „Energetyka w Europie – najważniejsze pytania” (10.05; godz. 1718.30) oraz „Polityka ochrony klimatu – kontynuacje i korekty” (11.05;
godz. 9.30-11).
Wspólny, energetyczny mianownik wszystkich państw członkowskich to
tylko jeden z tematów, który będzie podejmowany podczas tegorocznej,
dziewiątej już edycji EKG.
W ciągu trzech dni maja, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym
w Katowicach, prowadzona będzie dyskusja na wiele tematów i w przeróżnych kierunkach. Nie zabraknie idei, z takim powodzeniem podjętej podczas ubiegłorocznej edycji, a dotyczącej start-upów (10.05; godz. 12.30-14
„Start-upy – nowa kultura w biznesie”).
Podczas EKG specjaliści i eksperci pochylą się również nad uchwaloną już
i tylko czekająca na wejście w życie (od 1 października br.): „Polski szpital 2017” (pierwsza część 10.05; godz. 12.30-14). Wśród tematów nie zabrakło
też m.in. „Smart City – miasto inteligentne i przyjazne” (11.05; godz. 9.30-11);
„Big Data – wyzwanie dla biznesu” (11.05; godz. 13.30-15), czy „Przyszłość samorządu terytorialnego w Polsce – ustrój” (12.05; godz. 9.30-11).
Michał Tabaka

Kolejna edycja EKG czeka nas na początku maja
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Śląskie w podróży

Na wycieczkę

ZDJĘCIE: KOLEJE ŚLĄSKIE

Pociągiem i rowerem
Wiosna i nadchodząca wielkimi
krokami majówka, to idealny czas
na zaplanowanie bliższych
i dalszych wycieczek. Koleje
Śląskie zachęcają, by w podróż
wybrać się pociągiem, a do tego
zabrać ze sobą rower.

D

la miłośników dwóch kółek, regionalny przewoźnik ma przygotowaną specjalną promocję – na części relacji obsługiwanych przez KŚ
przewóz rowerów jest bezpłatny.
Są to takie odcinki jak: Katowice – Bytom – Tarnowskie Góry – Lubliniec – Częstochowa, Rybnik – Żory – Pszczyna, Wodzisław Śląski – Chałupki – Racibórz, Katowice – Oświęcim oraz
Cieszyn – Czechowice-Dziedzice (mapę połączeń objętych promocją możecie znaleźć
na ostatniej stronie gazety).
Bezpłatny przewóz rowerów to ukłon w stronę aktywnych pasażerów

Na Szlak Zabytków Techniki
Kierunki objęte promocją pozwalają zapoznać się z ciekawymi, choć nie zawsze popularnymi, zakątkami naszego regionu. Interesującym kierunkiem pociągowo-rowerowych
wycie czek mo gą się oka zać np. uni kal ne
obiekty Szlaku Zabytków Techniki w Tarnowskich Górach (Sztolnia Czarnego Pstrąga
i Zabytkowa Kopania Srebra), Rybniku (Zabytkowa Kopalnia Ignacy), Cieszynie (Muzeum Drukarstwa), a także inne przyciągające
REKLAMA

uwagę miejsca, m.in. Park i Muzeum Zamkowe w Pszczynie.
Na miłośników przyrody czekają m.in. parki
krajobrazowe Lasy nad Górną Liswartą i Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich,
Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu, Pojezierze Palowickie w pobliżu Żor, dolina i meandry Odry w Chałupkach, starorzecza Wisły
w okolicach Oświęcimia, gdzie można obserwować rzadkie gatunki ptactwa wodnego, czy
też zespół przyrodniczo-krajobrazowy Żabie

Doły, rezerwat przyrody Segiet oraz sportowa
dolina Dolomity w regionie Bytomia, Chorzowa
i Tarnowskich Gór.

Dłuższy SilesiaWeekend
Koleje Śląskie mają propozycję również dla pozostałych turystów, niekoniecznie podróżujących z rowerem. Z okazji weekendu majowego
wydłużony zostanie okres obowiązywania biletu SilesiaWeekend. Będzie on ważny już
REKLAMA

od godz. 18 w piątek (28 kwietnia) aż do godz. 6
w czwartek (4 maja). Tym sposobem można sobie zaplanować wycieczkę nawet na 6 dni.
A warto przypomnieć, że bilet Silesia Weekend
pozwala również na podróżowanie Kolejami
Czeskimi po całym kraju morawsko-śląskim
(szczegóły oferty i propozycje wycieczek do naszych południowych sąsiadów można znaleźć
na stronie Kolei Śląskich w zakładce Turystyka).
Mat. Koleje Śląskie
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ŚLĄSKIE EKO
Jest uchwała antysmogowa. Sejmik przyjął ją jednogłośnie

ZDJĘCIE: UMWŚ

Wspólny wróg: smog
Sejmik Województwa Śląskiego
jednogłośnie przyjął – jak wielu
określiło: najważniejszą uchwałę
tej kadencji w sprawie
wprowadzenia na obszarze
województwa śląskiego ograniczeń
w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie
paliw.

Z

anim jeszcze radni Sejmiku podjęli
swoją decyzję, z proekologicznym
przesłaniem do radnych i zebranych
gości zwrócił się metropolita katowicki, arcybiskup Wiktor Skworc,
który przywołał encykliki papieża Franciszka I i św. Jana Pawła II.
– Obecny papież zwraca uwagę na nasz
wspólny dom, jakim jest Ziemia. Zaś panowanie
nad jej zasobami to nie przywilej, a służba. Na to
też w swojej encyklice, sprzed 30 lat, zwracał
uwagę Jan Paweł II, który wskazywał na odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów naszej
planety. Przestrzegał przed niszczeniem środowiska naturalnego, które nie może służyć celom
doraźnego użycia – przypomniał.

Trzy daty graniczne

którzy po 1 września planują instalację urządzeń grzewczych. Wedle przyjętych zapisów,
w takim przypadku musze być to kotły minimum klasy 5.
Założono trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od długości lat użytkowania. W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji, trzeba
będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Na rynku są stosowane również
kotły klasy 3 i 4. Ze względu na to, że do roZDJĘCIE: UMWŚ

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1
września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego. Zgodnie z nimi od tego też czasu nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i fotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 proc.
Uchwała obowiązuje także wszystkich tych,

Uchwałę antysmogową przyjęto na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego

ku 2016 wymiana na takie kotły była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej
wymiany na klasę 5 wydłuża się do końca roku 2027. Co istotne, każdy, kto buduje nowy
dom i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem, ma obowiązek zainstalować kocioł klasy 5. Ta regulacja będzie miała zastosowanie
po 12 miesiącach od dnia wejścia w życie
uchwały antysmogowej.

Sprecyzowana funkcja kontrolna
– W celu wykonania zapisów uchwały, zwłaszcza dotyczących wymiany instalacji grzewczych

niezbędne jest zapewnienie dofinansowania
działań w tym zakresie, zarówno na poziomie
kraju, jak i regionu. Jedną z możliwości dofinansowania działań związanych z ograniczeniem
niskiej emisji w województwie śląskim jest Regionalny Program Operacyjny Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL). W ramach RPO WSL wsparcie przewidziano w osi
priorytetowej IV Efektywność energetyczna,
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Jest ono przeznaczone na realizację
projektów dotyczących wytwarzania energii
z odnawialnych źródeł energii wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej – czytamy w uzasadnieniu przyjętych przez Sejmik
przepisów.
Uchwała antysmogowa precyzuje również
funkcję kontrolną. Ta spoczywa na barkach
marszałka województwa, starosty oraz wójta,
burmistrza lub prezydenta. Ci wyznaczają odpowiednich pracowników do przeprowadzania
kontroli.
– Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest
uprawniony do wstępu wraz z rzeczoznawcami
i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części,
na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren, przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, czy żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek
z problematyką kontroli – podaje uzasadnienie
uchwały antysmogowej.
Michał Tabaka

Dla zdrowia mieszkańców

Historyczna chwila dla regionu
Rozmowa z WOJCIECHEM SAŁUGĄ, marszałkiem województwa śląskiego.

Zależy nam przecież wszystkim na jak najczystszym powietrzu, na zmniejszeniu zachorowalności naszych mieszkańców – mówi Wojciech Saługa

– Ma pan faktycznie wrażenie, odczucie, że to rzeczywiście historyczna chwila dla całego regionu?
– Nie mam cienia wątpliwości. Tym bardziej cieszę się, że
udało się na chwilę zakopać spory polityczne. Rok temu
podjęliśmy dyskusję na temat niezbędnych do podjęcia
działań zmierzających do uzyskania jak najczystszego powietrza. W maju 2016 roku powołałem zespół ekspertów,
który wypracował ostateczną wersję tych przepisów. Odbyło się wiele debat, konsultacji, w tym też konsultacji
społecznych, w ramach których mieszkańcy zgłosili
ok. 6500 uwag. Za nami jeden z etapów. Teraz trzeba te
nowe przepisy wdrażać w życie.
– Jak Polska długa i szeroka, pojawiają się głosy, że inicjatywy wojewódzkich samorządów to jedna strona
medalu, a aktywność samego rządu w tym zakresie, to
druga.
– Bez wątpienia potrzebne jest wsparcie rządu, uruchomienie stosownych zarządzeń. Chodzi o wprowadzenie
norm jakościowych na paliwa stałe, czy normy na kotły.
Jak na razie wypowiedzi poszczególnych ministrów gabinetu Beaty Szydło nie napawają optymizmem. Ciosem
w plecy może być procedowana już zmiana w prawie, polegająca na modyfikacji organizacji wojewódzkich fundu-

szy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na których
działalność żadnego wpływu nie będą już miały samorządy. Mamy ciągle nadzieję, że tak się nie stanie i będziemy
mogli w pełni, jak do tej pory, dysponować środkami,
w tym właśnie przeznaczanymi na walkę o czyste powietrze.
– Przepisy przepisami. Tutaj panuje pełna zgoda. Ale
trzeba chyba efektywniej zmieniać mentalność samych mieszkańców, ich przyzwyczajenia.
– Oczywiście nie chodzi o robienie sztuki dla sztuki, czyli
przyjęcie stosownych przepisów i zamkniecie sprawy. Zależy nam przecież wszystkim na jak najczystszym powietrzu, na zmniejszeniu zachorowalności naszych mieszkańców. Przyjęcie uchwały to dopiero początek. Ze swojej
strony planujemy wydanie i jak najefektywniejsze rozpropagowanie specjalnego poradnika dla mieszkańców,
w którym tłumaczymy nowe przepisy i wprowadzany
przez nie harmonogram zmian. Jestem przekonany, że tutaj też sporo zrobią same samorządy lokalne, które będą
prowadzić też w części autonomiczną politykę, chociażby
z zakresu wachlarzu dopłat, czy promocji działań proekologicznych.
Rozmawiał: Michał Tabaka
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Uchwałę poprzedziła debata z wieloma środowiskami

ZDJĘCIA: UMWŚ

Jednogłośnie, ale po konsultacjach
Kilka miesięcy trwały rozmowy i debaty
nad ostatecznym kształtem przepisów antysmogowych. Swoje uwagi zgłaszali producenci
kotłów, przedstawiciele branży górniczej, lekarze, wreszcie reprezentanci alertów smogowych.

D

ebata nad tym, co zrobić, żeby wreszcie nad województwem śląskim niebo było przede wszystkim
czyste, ma już sporą metrykę. Na urodzinowym torcie mogłoby zabraknąć miejsca na świeczki.
Wszystko przyspieszyło jesienią ubiegłego roku.
Media tak w kraju nad Wisłą, jak i zagraniczne powielały informacje o zanieczyszczeniach powietrza na całym świecie i przy tej
okazji „wyróżniały” cały nasz region, jak i poszczególne miasta.
Dane nikogo nie mogły zadawalać. Polityka, z oporem, ale jednak
ustąpiła na chwilę miejsca i rozpoczęła się poważna dyskusja
na temat stosownych przepisów.
– Tylko w Rybniku w tym roku mieliśmy aż 38 dni z alarmem
smogowym, czym przekroczyliśmy roczne limity. 10 i 11 stycznia
norma u nas przekroczona była o 1500 procent. Musimy zacząć
wspólnie działać i dzisiaj robimy w tym kierunku pierwszy krok.
Dzisiaj nie możemy już sobie pozwolić na to, żeby w ekologię nie
inwestować – przekonuje Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

Realne zagrożenie
Przy okazji głosowania nad uchwałą radni wojewódzcy mieli wyjątkowo zaangażowaną publiczność

Na przestrzeni kilku miesięcy swoje uwagi zgłaszali producenci
kotłów, przedstawiciele branży górniczej, lekarze, reprezentanci
alertów smogowych, czy wreszcie sami samorządowcy. Wszyscy
byli zgodni: koniec z czekaniem na nie wiadomo co, trzeba działać.
– Zanieczyszczone powietrze powoduje choroby układu krążenia, układu oddechowego, wpływa na większą liczbę chorób
nowotworowych, czy udarów mózgu. Województwo śląskie to 4
proc. powierzchni całego kraju, ale 12 proc. populacji. Do tego
dochodzi bardzo wysoka urbanizacja, bo aż 13 proc. powierzchni
województwa śląskiego to tereny stricte miejskie. Dla nas smog
jest jak najbardziej realnym zagrożeniem – stawia sprawę jasno
prof. Mariusz Gąsior, kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

6,5 tysiąca uwag i uzupełnień
Na temat przepisów antysmogowych mogli wypowiadać się także sami mieszkańcy, w trakcie konsultacji społecznych. W sumie
spisano przeszło 6,5 tys. przeróżnych uwag i uzupełnień. Gros

Zanieczyszczone powietrze powoduje choroby układu krążenia,
układu oddechowego, wpływa na większą liczbę chorób nowotworowych, czy udarów mózgu

z nich dotyczyła nie samych przepisów, a raczej ich efektywnego
egzekwowania w przyszłości.
Stosownych zapisów w tym zakresie nie zabrakło w uchwale
antysmogowej. Funkcja kontrolna spoczywa na barkach marszałka województwa, starosty oraz wójta, burmistrza lub prezydenta. Ci wyznaczają odpowiednich pracowników do przeprowadzania kontroli.
„Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do wstępu
wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę
na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22
– na pozostały teren, przeprowadzania badań lub wykonywania
innych niezbędnych czynności kontrolnych, żądania pisemnych
lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób
w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, czy żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych
mających związek z problematyką kontroli – podaje uzasadnienie uchwały antysmogowej.
Michał Tabaka

Doświadczenie
z południa

Czekamy
na ruch rządu

WHO alarmuje:
ludzie umierają!

RPO
pomoże?

Henryk Mercik, członek zarządu województwa śląskiego,
spotkał się z delegacją Kraju
Morawsko-Śląskiego na czele
z wicehetman Jarmilą Uvírovą.
Tematem rozmów była jakość
powietrza i sposoby na jej poprawę. U naszych południowych sąsiadów od stycznia bieżącego roku możliwe jest przeprowadzanie kontroli palenisk
lokalnych.
Omówiono również temat projektu i-AIR Region, który stawia
sobie za cel polepszenie jakości
życia mieszkańców regionu poprzez poprawę poszczególnych
komponentów środowiska naturalnego, a także trwającego
Programu Współpracy Czesko-Polskiej – jako przykłady jednych z wielu wspólnych działań.

Aktywność samorządów lokalnych i wojewódzkich (najpierw Sejmik Województwa
Małopolskiego, teraz Sejmik Województwa Śląskiego) w opracowywaniu stosownych przepisów niestety nie idzie w parze
z legislacyjnymi poczynaniami gabinetu
Beaty Szydło. Fachowcy z lewej i prawej
strony są zgodni: bez rządowych rozporządzeń cała walka ze smogiem nie ma najmniejszego sensu.
– Odbyło się wiele debat, konsultacji, w tym
też konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy zgłosili ok. 6500 uwag.
Za nami jeden z etapów. Teraz trzeba te nowe przepisy wdrażać w życie. Potrzebne
jest wsparcie rządu, uruchomienie stosownych zarządzeń. Chodzi o wprowadzenie
norm jakościowych na paliwa stałe, czy normy na kotły. Jak na razie wypowiedzi poszczególnych ministrów rządu nie napawają optymizmem – przekonuje Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
„Ambient Air Pollution Database 2016” wynika,
że 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast
Europy znajduje się w Polsce, z czego aż 10 leży
w województwie śląskim. Natomiast raport Światowej Organizacji Zdrowia z 2015 r. „Economic
cost of the health impact of air pollution in Europe” wykazuje, że w 2010 r. zanieczyszczenia powietrza w Polsce przyczyniły się do śmierci ponad 48,5 tys. Polaków, co z kolei wygenerowało
koszty w wysokości 101,826 mld dolarów. Szacuje
się, że zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 odpowiada za blisko 0,5 mln przedwczesnych zgonów w Europie (ponad 400 tys.
w 28 krajach UE), w tym za blisko 80 proc zgonów
spowodowanych chorobami układu oddechowego
i rakiem płuc. Najnowsze dane wskazują, że w Polsce w 2012 r. z powodu ostrych chorób dolnych
dróg oddechowych odnotowano 12 zgonów, 483
zgonów z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), raka płuc – 5 731, choroby niedokrwiennej serca – 11 987; udaru – 8 376.

Nikt nie udaje, że wymiana kotłów
na taką skalę będzie w ogóle możliwa bez precyzyjnie skonstruowanego wachlarza dofinansowania.
Abstrahując od lokalnych poczynań poszczególnych samorządów
w tej mierze, w skali województwa tak naprawdę jedyna drogą
jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 W ramach RPO
WSL wsparcie przewidziano w osi
priorytetowej IV Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła
energii i gospodarka niskoemisyjna. Jest ono przeznaczone na realizację projektów dotyczących
wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. To w sumie prawie 68 mln euro.
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Dużo zależy od wójtów, burmistrzów i prezydentów

EKO-ZMIANY

Uchwała antysmogowa wyznacza
pewne kierunki, wylicza granice
czasowe dla kolejnych działań.
Diabeł jak zwykle będzie tkwić
w szczegółach, czyli w konkretnych inicjatywach samych miast
i powiatów

ZDJĘCIE: UMWŚ

Teraz czas na samorządy

7 kwietnia 2017 r. – po miesiącach
konsultacji, debat z przedstawicielami
różnych środowisk Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie przyjmuje
uchwa łę w spra wie wpro wa dze nia
na obszarze województwa śląskiego
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw.

P

rzyjęta przez Sejmik Województwa
Śląskiego uchwała antysmogowa
jest dokumentem konsultowanym
wszerz i wzdłuż. Do 6 lutego mieli
prawo na ten temat wypowiedzieć
się tak naprawdę wszyscy, którzy chcieli.
Przedstawiciele alertów smogowych i innych
organizacji, wreszcie samorządów lokalnych.
Na tym jednak aktywność tych ostatnich absolutnie nie powinna się kończyć. Czym innym wszak jest debatowanie nad ogólnymi,
obowiązującymi na terenie całego województwa śląskiego przepisami prawa, a stosowne
zmiany tylko i wyłącznie w prawie miejscowym. To od nich tak naprawdę będzie zależeć,
na jakie maksymalnie dofinansowanie będą
mogli liczyć mieszkańcy poszczególnych miast
przy okazji wymiany pieców. I to też od poczynań prezydentów, burmistrzów i wójtów zależeć będzie w jaki sposób opracowany będzie
i realizowany system kontroli.

Nie ma miejsca na fuszerkę
Podobnie jak inicjatorom uchwały antysmogowej zależy na tym, by przepisy wyszły poza papier i były po prostu realizowane, tak samo
w przypadku poczynań miast i powiatów. Pewne
jest jedno: tutaj na fuszerkę już nie ma miejsca.
– Przez ostatnie trzy lata mieliśmy stosunkowo ciepłe zimy, a i tak odnotowywaliśmy zły
stan powietrza. Chociaż wtedy nie był to jednak

Kalendarium
uchwały
antysmogowej

1 września 2017 r. – od tego dnia, na terenie całego województwa śląskiego zaczną obowiązywać przyjęte przepisy antysmogowe.
Do końca 2021 r. – pierwsza data gra-

niczna: ostateczny termin wymiany kotłów na co najmniej klasę 5 – w przypadku eksploatowania urządzeń powyżej 10
lat od ich produkcji.
Do końca 2023 r. – druga data granicz-

Zdrowie mieszkańców zależeć będzie również od włodarzy poszczególnych gmin

temat nr jeden. Uciążliwości nie były odczuwalne przez tak wielu. W tym sezonie grzewczym
jest fatalnie i trzeba coś z tym zrobić – nie ma
wątpliwości Andrzej Szczygieł z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Wachlarz możliwości jest dosyć szeroki. Różnice w pulach dofinansowań w poszczególnych
miastach mogą być jednak spore. Np. w Sosnowcu nawet do 80 proc., przy spełnieniu warunku,
że całkowita pomoc nie może przekroczyć 8 tys.
zł., a w sąsiednim Jaworznie maksymalna dotacja
to 23 proc. kosztów kwalifikowanych, które jednak nie mogą przekroczyć 3 tys. zł. Podobnie jest
z poczynaniami strażników miejskich w tym
względzie. O tym, w jakim stopniu funkcjonariusze włączą się w system kontroli i egzekucji – zależy od lokalnych włodarzy.

Skuteczne działanie 167 gmin
Przypomnijmy: przyjęte przez Sejmik przepisy
wskazują, że wykonujący kontrolę jest uprawniony do wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren
nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza,
a w godzinach od 6 do 22 na jej pozostałą część.
Ustawa antysmogowa ma obowiązywać na terenie całego województwa i będzie wymagać skutecznego włączenia się wszystkich 167 gmin.
Szacuje się (chociaż tak naprawdę solidnej inwentaryzacji w tym względzie nie przeprowadzono nigdy), że wymienić będzie trzeba w sumie ok. 700 tys. instalacji.

na: termin wymiany kotłów dla użytkujących urządzenia od 5 do 10 lat od daty
ich wyprodukowania.
Do końca 2025 r. – trzecia data granicz-

na: dla użytkowników „najmłodszych”
kotłów – do 5 lat od daty ich produkcji.
Do końca 2027 r. – ostateczna wymia-

na kotłów klasy 3 i 4, których zakup był
dofinansowany jeszcze w 2016 r.
Po 12 miesiącach od obowiązywania
przepisów – każdy, kto buduje nowy
dom i zamierza ogrzewać go węglem lub
drewnem, ma obowiązek zainstalować
kocioł klasy 5.
(mit)

Michał Tabaka

Edukacja antysmogowa
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Młodzież kluczem do sukcesu
Za nami otwarty konkurs ofert na zadania publiczne, dzięki realizacji których mamy oddychać czystszym powietrzem.

Z

arząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie edukacji publicznej, z uwzględnieniem polityki antysmogowej, które będą realizowane w 2017 roku. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 54 tys. zł.
– Działania, jakie podejmujemy w walce ze smogiem, są wielopłaszczyznowe.
Najważniejsza jest jednak kwestia świadomości i edukacji, szczególnie najmłodszych mieszkańców regionu. Od początku partnerem naszych działaniach są podmioty obszaru trzeciego sektora, które są najbliżej ludzi i które są autorami ciekawych inicjatyw. Dlatego też zachęcam – włączajmy się w działania, które uzmysłowią zagrożenia niską emisją – mówi marszałek Wojciech Saługa.
Celem konkursu jest wspomaganie rozwoju oraz uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez działania edukacyjne, z uwzględnieniem polityki antysmogowej, w tym: organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach i konkursach tematycznych, wystawach,
warsztatach; tworzenie programów edukacyjnych; wydawanie niskonakładowych
i niekomercyjnych publikacji, nagrań fonograficznych i audiowizualnych.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert w ramach konkursu były organizacje pozarządowe działające w obszarze edukacji, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne,
spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe.
Oferty dotyczące zadań realizowanych do 30 listopada 2017 r. można było składać
do 24 marca 2017 r.
Michał Tabaka

Czujniki smogowe – osobisty element edukacji dotyczący jakości powietrza
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WFOŚiGW uruchamia kolejną edycję dofinansowań do wymiany źródeł ciepła

Latające laboratorium
skontroluje naszą
atmosferę

ZDJĘCIE: UMWŚ
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Smog Stop, czyli walka
z niską emisją

ULKA już
w przestworzach
Przyjmowanie
wniosków
w ramach akcji
Smog Stop
rozpocznie
się 15 maja

Na terenie Śląskiego Międzyuczelnianego
Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych odbyła się inauguracja Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery
(ULKA) połączona z prezentacją balonu badawczego. Na razie balon przeszedł pomyślnie loty testowe, a teraz pozostaje jedynie
czekać na dobrą pogodę i pierwsze pomiary
powietrza z wysokości.

D

P

rogram Smog Stop „Dofinansowanie zadań realizowanych przez
mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej
emisji”, jest kontynuacją Programu
Pilotażowego realizowanego w 2016 roku.
O udzielenie dofinansowania w formie dotacji
będą mogły się ubiegać osoby fizyczne będące
właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Realny efekt dla środowiska
– Przyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego
uchwała antysmogowa jest jednym z ważniejszych kroków spośród podejmowanych w tro-

sce o stan powietrza w regionie. Cieszę się, że jako Fundusz jesteśmy aktywnym uczestnikiem
szerokich działań mających wpływ na zmniejszenie szczególnie szkodliwej niskiej emisji –
podkreśla Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW
w Katowicach i przypomina, że już w ubiegłym
roku fundusz uruchomił pilotażowy program
pozwalający dofinansowywać wymianę pieców
wśród osób fizycznych. Wówczas kwota 4,2 mln
zł została przeznaczona na likwidację 750 starych kotłów lub pieców o niewielkiej sprawności, opalanych węglem niskiej jakości. Rezultatem tych zabiegów modernizacyjnych jest realny efekt dla środowiska – zmniejszenie emisji
szkodliwych substancji.
– W tym roku również uruchamiamy program
Smog Stop i już od 15 maja rozpoczynamy przyjmowanie wniosków, przeznaczając podobną
kwotę na ten cel – tłumaczy prezes Pilot. – Jeżeli
tylko nasze konkretne działania zostaną wsparte decyzjami na poziomie rządu i znajdą się
na ten cel dodatkowe środki, to w ciągu kilku
najbliższych lat możemy spodziewać się całościowego rozprawienia się ze szkodliwą, niską
emisją – uważa.

Wymiana źródła ciepła
Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach Programu Smog Stop jest wymiana źródła
ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym
pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła oraz dostarczenie
wraz z wnioskiem konkretnych zdjęć potwierdzających celowość inwestycji. Więcej informacji na stronie www.wfosigw.katowice.pl.
Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku. Można je składać
w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul.
Plebiscytowej 19 w godzinach od 7.30 do 15.30
lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu
do Funduszu).
Przed rozpoczęciem naboru zostanie uruchomiony w siedzibie Funduszu w Katowicach
Punkt Konsultacyjny, który będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14.
w którym Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą
szczegółowych informacji na temat programu.
Łukasz Respondek

ZDJĘCIE: WFOŚIGW W KATOWICACH

Niska emisja to sprawa nas
wszystkich. Właśnie dlatego
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach ogłasza program
Smog Stop, który jest adresowany
do osób fizycznych.

zięki powstaniu projektu, w którym będą brali udział naukowcy i studenci
z trzech wydziałów Uniwersytetu Śląskiego: Wydziału Nauk o Ziemi, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, dostępne będzie
kształcenie w zakresie monitoringu stanu środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych metod. Możliwe będą także badania składników
gazowych i aerozoli powietrza, pobór próbek
na różnych wysokościach, do pułapu 4 km. Da
to cenny materiał badawczy i informacyjny,
do wykorzystania nie tylko przez naukowców
z Uniwersytetu Śląskiego.
Jest to kolejny projekt naukowy, który może
liczyć na wsparcie Funduszu. W tym przypadku
dofinansowanie wyniosło 300 tysięcy złotych.
Od początku istnienia Funduszu, Uniwersytet
Śląski otrzymał na rozwój bazy dydaktyczno-naukowej, zakup sprzętu, między innymi specjalistycznego mikroskopu skaningowego, bli(luk)
sko 7 milionów złotych.

Balon ULKA rozpoczął już „pracę”
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Miejski ogrodnik, WITOLD SZWEDKOWSKI z Miejskiej Partyzantki Ogrodniczej

Richard Reynolds

G

dyby starać się przydać Richardowi Reynoldsowi jeden epitet
pewnie byłoby to słowo „esteta”. Bo zdaniem tego ogrodnika estetyka jest najważniejszą funkcją zieleni miejskiej. Trudno się nie
zgodzić, choćby w części. I zależy jak szeroko jesteśmy otwarci na poszukiwania w zakresie upiększania miasta, a niejednoznaczne mogą być zarówno nowe rozwiązania, jak i te sprzed wieków. I tak na przykład betonowe separatory, choć nowoczesne, to tylko udają wiszące ogrody i niekoniecznie zachwycają. Natomiast ziemniaki ze względu na swoje kwiaty
i liście, przez setki lat po sprowadzeniu do Europy, uprawiane były jako
rośliny ozdobne, aż w czasach napoleońskich stały się strawą dla ludzi.
Reynolds nie należy jednak do filozofujących ogrodników by pytać
o sens, obracać model bytu i szukać nowych kontekstów. Jeżeli ma ozdabiać, to używa roślin powszechnie uznanych za… ozdobne. Nawet jeśli
równie pięknie można udekorować gazon roślinami jadalnymi. Serca

miast, zdaniem Reynoldsa, nie są dobrym miejscem na zakładanie farm.
Londyńczyk konsekwentnie i konserwatywnie rozdziela użytkowość
od ozdobności i chwali „gardening as usual” (eng. ogrodnictwo do jakiego
przywykliśmy). Mimo tak zachowawczej postawy, korzystania z wielowiekowej spuścizny angielskich ogrodników, wnosi też nową wartość
do ogrodnictwa XXI wieku. Ośmiela ludzi do dbania o kwiaty w swoim
otoczeniu, udowadnia, że to nie fanaberia i moda, a konieczność. Oczywiście tylko wtedy, jeśli chcemy czuć się dobrze w betonowo-asfaltowych
miastach. Jego książka pt. „Guerilla gardening”. (tłum. partyzanckie
ogrodnictwo) była dla niejednej osoby pierwszym kontaktem z taką formą obywatelskiej aktywności. Reynoldsowi przypisuje się również proklamowanie jednego z ogrodniczych świąt – Dnia Wysiewania Słonecznika – 1 maja. Jest zatem okazja, by Święto Pracy uczcić nie tylko pochodem
ale również czynem. Ku chwale zieleni!

Śląskie kulturalne
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Długie pożegnanie
z rockiem
Tytuł ich najnowszej płyty „inFinite” fani grupy
Deep Purple interpretują jako podróż zespołu
do rockowej nieskończoności a promująca album,
pożegnalna trasa koncertowa
„The Long Goodbye Tour”
ma uświadomić wyznawcom hard-rocka, że
po odejściu Led Zeppelin i Black Sabbath, to już
ostatni weterani z wielkiej trójki klasyków gatunku,
którzy sposobią się do muzycznej emerytury.

A

Katowicki
koncert
Deep Purple
odbędzie
się 24 maja

ż nie chce się wierzyć, że nadchodzi chwila, kiedy dziadkowie
najmłodszych fanów rocka, będą musieli pogodzić się z definitywną nieobecnością zespołu, którego kolejne płyty towarzyszyły im przez całe dorosłe życie. Albumy „In Rock”, „Machine Head”, „Fireball” i koncertowy „Made In Japan”, a do tego legendarne utwory – „Child In Time”, „Smoke On The Water” czy „Perfect Strangers”, to tylko część ponadczasowych brzmień, nastrojów o melodii spod znaku Deep Purple.

rockowych decybeli – pozwólmy Deep Purple na zdjęcie nogi z gazu. Kiedy 24 maja pojawią się po raz kolejny (ostatni?) w katowickim Spodku, nie
oczekujmy od Iana Gillana wokalnych wzlotów do nieba na miarę „Child
In Time”. Przecież zwiększona zawartość rockowych ballad i energetycznych utworów granych w umiarkowanym tempie to nie tylko odzwierciedlenie aktualnej kondycji fizycznej muzyków, ale przede wszystkim efekt
artystycznej ewolucji oraz szlachetnej dojrzałości stylu i brzmienia Deep
Purple po niemal pięciu dekadach doświadczeń w studiu i na scenie.

Razem 340 lat

Ozdoba Spodka

Na szczęście, w muzyce rockowej „nigdy nie mów nigdy”, a widniejący
na zdjęciach towarzyszących nowemu albumowi członkowie polarnej
ekspedycji, dają w wywiadach do zrozumienia, że koniec Deep Purple nie
będzie nagłym i brutalnym wyjęciem wtyczki z gniazdka zasilającego
twórczą inwencję muzyków. Ich lodołamacz, przecinający arktyczną biel
na okładce „inFinite„(vide nasza płyta miesiąca str. 13.), kontynuuje swój
rejs a port docelowy jeszcze kryje się za horyzontem. Z drugiej strony, nie
oczekujmy od Deep Purple nieskończonej aktywności. Średnia wieku
tych pięciu gentlemanów zbliża się do 70, a kiedy w tym roku już wszyscy
zaliczą kolejne urodziny, będą mieli łącznie 340 lat! Zatem – podziwiając
dawną wokalno-gitarową brawurę duetu Gillan/Blackmore oraz lawinę

Koncerty zespołu to ozdoba rockowej historii Spodka, do którego muzycy przyjeżdżali w minionym stuleciu dość często, dzięki bliskiej przyjaźni
z Tomaszem Dziubińskim – nieżyjącym już założycielem katowickiej
agencji Metal Mind. W 1996 Deep Purple uwiecznili Spodek na koncertowej płycie DVD „Live Encounters”, dwa lata później kolejny koncert w Katowicach rozpoczęli swoim debiutanckim przebojem „Hush” a w listopadzie 2000 roku swoje nieśmiertelne przeboje ozdobili brzmieniem orkiestry symfonicznej. W środę, 24 maja za perkusją Deep Purple ponownie
zasiądzie w Spodku mistrz Ian Paice – jedyny współzałożyciel zespołu,
który gra w nim nieprzerwanie od 1968 roku.

W Teatrze Śląskim

Wojciech Zamorski

Szeherezada pod turecką batutą

K

atowicka premiera tego głośnego spektaklu odbyła się w listopadzie 2013 roku. Sztuka Dale
Wassermana w reżyserii Roberta Talarczyka stała się wówczas jednym
z najważniejszych i najbardziej chwalonych przez media i publiczność wy- „Lot nad kukułczym gniazdem”
darzeń teatralnych sezonu, a odtwórca powróci na scenę Teatru Śląskiego
roli Randle'a McMurphy’ego – Dariusz 27 i 28 maja
Chojnacki, otrzymał za swoją kreację
Złotą Maskę. Opromieniony legendarną rolą Jacka Nicholsona w obsypanej
Oscarami i wyreżyserowanej w 1975 roku przez Miloša Formana ekranizacji powieści Kena Keseya – „Lot nad kukułczym gniazdem”, powróci na scenę Teatru
Śląskiego 27 i 28 maja. Historia złodzieja, szulera i chuligana, który, by uniknąć
więzienia, udaje niepoczytalność i trafia do szpitala dla umysłowo chorych, intryguje swoim ponadczasowym wymiarem oraz siłą metaforycznych odniesień
do „normalnej” rzeczywistości. Tu nie ma miejsca na ckliwe zakończenia. Ten
spektakl nie udziela prostych odpowiedzi. Kiedy Randle Patrick McMurphy pojawia się w zakładzie psychiatrycznym prowadzonym przez chłodną i wyrafinowaną siostrę Ratched, zaczyna się rewolucja, której finału nikt nie może przewidzieć. Bo w tym szaleństwie nie ma metody. O inscenizacji „Lotu nad kukułczym
gniazdem” ze znakomitymi kreacjami aktorów Teatru Śląskiego pisała m.in. Gazeta Wyborcza: Motyw przewodni spektaklu, czyli bunt, został potraktowany jako przywilej, który jest dostępny tylko nielicznym – bardziej wrażliwym jednostkom, tym, którzy kochają życie „bardziej”, być może właśnie szaleńcom. Choć –
jak wyraźnie widać w tym spektaklu – szaleństwo może być również formą
ucieczki od życia, pójściem na łatwiznę, rezygnacją z marzeń. Więcej na: www.teOprac. WZ
atrslaski.art.pl.

Jeden z trzech najpopularniejszych utworów orkiestrowych
Nikołaja Rimskiego-Korsakowa pojawi się w piątek, 12 maja
w programie filharmoników śląskich, których tego dnia
poprowadzi turecki dyrygent, Achmed Ender Sakpinar.

M

uzyka oparta na czterech epizodach z „Baśni tysiąca i jednej
nocy”, odwołuje się do kultury Wschodu i stanowi świadectwo niecodziennej wyobraźni oraz kompozytorskiego talentu Rimskiego-Korsakowa w dziedzinie orkiestracji. Solowe partie
skrzypiec spektakularnie spajają poszczególne części utworu, tworząc
wyjątkowo piękną, muzyczną tożsamość Szeherezady. Koncert rozpocznie chóralna wersja uroczej i nastrojowej Pawany op. 50 Gabriela
Fauré – twórcy znanego polskim melomanom za sprawą niezwykłego
Requiem oraz niektórych pieśni. W finale koncertu swoją interpretację Koncertu fortepianowego G-dur Maurice’a Ravela zaprezentuje
wybitny pianista Janusz Olejniczak. Słynne dzieło francuskiego mistrza to tętniące życiem i emocjami wyzwanie dla wirtuoza fortepianu, „lekko i swobodnie omijające rafy klasycznej formy sonatowej”.
Ravel skomponował Requiem dla siebie, z myślą o międzynarodowym tournée pod koniec
lat 20. XX wieku, jednak zły
stan zdrowia przeszkodził mu
w ukończeniu utworu na czas.
Pracę nad koncertem zakończył w 1931 roku, ale nie miał
już sił, by wykonać go publicznie. Prawykonanie zagrała
Marguerite Long, a Maurice RaTurecki dyrygent dzieła, które
vel poprowadził orkiestrę.
Szczegóły na www.filharmo- zobaczymy w Filharmonii
Oprac. WZ Śląskiej
nia-slaska.eu.
ZDJĘCIE: MAT. PROM.

Ponownie zobaczymy głośny
spektakl katowickiej sceny.

ZDJĘCIE: MAT. PROM.

Lot nad kukułczym gniazdem Z tysiąca i jednej nocy

Symfonia wielkiego
miasta
Niezwykła przygoda artystyczna
z pogranicza filmu i muzyki czeka publiczność w kinoteatrze
Rialto w sobotni wieczór, 13 maja. Na ekranie pojawi się godzinny, niemy film
z 1927 roku, któremu towarzyszyć będzie muzyka
rozbrzmiewająca na żywo 90 lat później. Odrestaurowana wersja filmu „Symfonia wielkiego miasta”,
z archiwum Deutsche Kinemathek, to wyrafinowany estetycznie poemat o Berlinie z lat 20. XX. w reżyserii Waltera Ruttmana – wybitnego pioniera kina eksperymentalnego, ze zdjęciami Karla Freunda. Więcej na: www.rialto.katowice.pl
Festiwal Katowice
Kultura Natura
Już po raz trzeci, w sali
koncertowej NOSPR, melomanów czeka artystyczna uczta. W dniach 12-21
maja, na scenie katowickiej „świątyni muzyki”, pojawi się m.in. wspaniała Budapest Festival Orchestra, zaliczana przez magazyn Gramophone do grona jednej z dziesięciu najlepszych na świecie. Na festiwalu zagości także muzyka kameralna w postaci
renomowanego niemieckiego Artemis Quartett.
Pojawi się Graindelavoix, specjalizujący się w muzyce średniowiecza i renesansu. Orkiestra Muzyki Nowej wykona zamówiony przez Festiwal Katowice
Kultura Natura utwór Pawła Mykietyna – Wyliczanka na 3 głosy i 9 instrumentów. Ostatni dzień festiwalu zarezerwowano dla jazzu. Więcej informacji
na: www.kulturanatura.eu.
„Najdroższy”
w Sosnowcu
Sosnowiecki Teatr Zagłębia zaprasza na nader wesołą i lekką komedię francuskiego mistrza gatunku Francisa Vebera, reżysera, scenarzysty i dramaturga znanego w Polsce z takich sztuk jak „Kolacja dla głupca” czy „Plotka”. Premiera sztuki odbyła się w lutym ubiegłego roku a teraz „Najdroższy” powróci na scenę Teatru Zagłębia 21 i 22 maja. W roli Pignona wystąpi Michał Bałaga a towarzyszyć mu będą m.in. Agnieszka Bałaga-Okońska, Edyta Ostojak oraz Małgorzata Sadowska. Szczegóły: www.teatrzaglebia.pl.
„Moja miłość” Bajora
Interesująco zapowiada się poniedziałkowy koncert, 22 maja w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Michał Bajor – choć trudno w to uwierzyć – czaruje i wzrusza swoim
śpiewem już od ponad czterdziestu
lat, jak nikt inny łącząc oryginalny styl z najwyższą
jakością. „Moja miłość” to 19. płyta w jego dyskografii i zarazem trzecie spotkanie mistrza interpretacji
z mistrzem słowa – niedawno zmarłym Wojciechem Młynarskim. Po albumach „Od Piaf do Garou”
i „Moje podróże” przyszedł czas na zbiór najpiękniejszych piosenek o miłości. Większość z nich to
wielkie przeboje, trwale zapisane w historii polskiej
muzyki rozrywkowej i sercach kilku pokoleń słuchaczy, by wymienić tylko „Prześliczną wiolonczelistkę”, „Odkryjemy miłość nieznaną”, „Och, życie
kocham cię nad życie” czy „Nie ma jak u mamy”.
Oprac. WZ
Więcej na: www.teatr-rozrywki.pl.

MAT. PROM.

KULTURALNIE
PO REGIONIE

Purpurowe goodbye w Spodku
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Śląskie aktywne

W Parku Śląskim odbędą się Akademickie Mistrzostwa Polski w MTB

Pro gram
im pre zy

Kolarstwo górskie
w olimpijskiej odsłonie

Piątek 12 maja
16-19.30

ZDJĘCIE: MAT. PROM.

20.00

13 i 14 maja, blisko 260 studentek
i studentów z 46 uczelni wyższych,
zmierzy się z trasą cross-country,
wyznaczoną w Parku Śląskim. Powalczą o medale w ramach Akademickich Mistrzostw Polski MTB.

Sobota 13 maja
10.30

a dwa tygodnie wielu specjalistów
od olimpijskiej formuły kolarstwa górskiego, czyli XCO, przyjedzie do Chorzowa walczyć o tytuł akademickiego
mistrza Polski. Koszulek bronią Aleksandra Podgórska i Jakub Zamroźniak w wyścigu
na czas oraz ponownie Podgórska i Maciej Jeziorski w wyścigu ze startu wspólnego.

12.00

Powrót po dziesięciu latach

12.30

Po kilku latach organizacji imprezy w Przesiece
i Jeleniej Górze, impreza tym razem rozegrana
zostanie na Śląsku, gdzie ostatni raz gościła
w 2007 roku w Cieszynie. Rywalizacja odbędzie
się jak zwykle w olimpijskiej odmianie kolarstwa
górskiego czyli cross-country. Składać się będzie
z jazdy indywidualnej na czas oraz wyścigu ze
startu wspólnego.
Wśród zawodników znajdą się czołowi kolarze
górscy, będący w kadrze narodowej, jak również
zwykli pasjonaci, uprawiający kolarstwo amatorsko. Arenę zmagań stanowić ma Park Śląski
w Chorzowie, który wielokrotnie gościł różne
imprezy sportowe, jednak po raz pierwszy będą
to zawody kolarskie tej rangi. Tutejsza sieć alejek,
ścieżek, oraz naturalne i sztuczne przeszkody

15.30

Z

REKLAMA

– weryfikacja (Hotel
Best Western)
– odprawa techniczna
(Hotel Best Western)

– wyścig indywidualny
na czas kobiet
– wyścig indywidualny
na czas mężczyzn

Niedziela 14 maja
10.00

– wyścig ze startu
wspólnego kobiet
– wyścig ze startu
wspólnego mężczyzn
– dekoracja
zwycięzców
i zakończenie
mistrzostw

Wśród zawodników znajdą się czołowi kolarze górscy, będący w kadrze narodowej

z pewnością pozwolą na wyznaczenie trudnej,
a zarazem widowiskowej rundy.

Dobre sportowe widowisko
Proces nadsyłania zgłoszeń wstępnych już został zakończony. Teraz trwają zgłoszenia ostateczne konkretnych zawodników.
– Mimo, że trasa jest łatwiejsza niż ta z ostatnich lat, wyznaczona runda zawiera kilka cieka-

wych, technicznych sekcji, a przede wszystkim
blisko 300 metrów przewyższenia na okrążeniu. Możemy więc być pewni dobrego, sportowego widowiska – mówi Grzegorz Miedziński,
wieloletni organizator AMP w kolarstwie.
Organizatorzy przygotują także kilka atrakcji
dla uczestników i kibiców. Wszyscy zgromadzeni przy Dużym Kręgu Tanecznym, czyli w strefie
startu i mety zawodów, będą mogli obejrzeć samochody z oferty salonu Auto-Gazda, oraz

sprawdzić nowości produktowe kilku firm
z branży rowerowej. Ponadto, w sobotę, 13 maja
około południa, odbędą się mini-wyścigi dla
dzieci (4-8 lat). – Będzie to krótka runda raczej
w formie zabawy niż wielkiej rywalizacji. Dlatego zapraszamy do kibicowania całe rodziny, aby
dzieci mogły też poczuć klimat zawodów – wyjaśnia Miedziński. Bieżące informacje o imprezie
publikowane są na stronie www.amp-mtb.pl.
Łukasz Respondek

Wydarzenia
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Po raz trzeci ruszy akcja „Z przewodnikiem po Parku Śląskim”

Turystyczne spacery z nagrodą
ZDJĘCIE: PARK ŚLĄSKI

Popularyzacja wiedzy o parku,
przypomnienie jego historii oraz
ukazanie ciekawych miejsc,
do których nie zawsze zaglądamy,
to główne założenia akcji
„Z przewodnikiem po Parku
Śląskim”. W maju rusza jej
trzecia edycja.

„

Nawiązanie do bogatej
turystycznej historii
– Chcemy pokazywać park z różnych perspektyw. A ta akcja w idealny sposób to umożliwia.
Dwie poprzednie jej edycje cieszyły się dużą popularnością – przyznaje Łukasz Buszman,
rzecznik prasowy Parku Śląskiego, który wspólnie z Chorzowskim Centrum Informacji i Turystyki chce w ten sposób zachęcić do poznawania walorów parku i jego historii. – Te spacery
doskonale wpisują się w naszą ofertę. Ukazują
park jako idealne miejsce do uprawiania turystyki. Nawiązują też do historii i do Domu Turysty PTTK, który niegdyś z powadzeniem ścią-

Kolejne spacery z przewodnikiem już od maja
gał do parku tysiące turystów – dodaje Buszman.
Wabikiem na uczestników jest wstęp do kolejnych instytucji w parku po specjalnej cenie.
Warunkiem skorzystania z atrakcji będzie jednak udział w spacerach, które będą prowadzone
przez przewodników z Chorzowskiego Centrum
Informacji i Turystyki.

Popularyzacja wartości
turystyczno-krajoznawczych
Tegoroczny cykl odbędzie się dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta w Chorzowie oraz
przychylności instytucji i jednostek znajdujących się na terenie Parku Śląskiego. Osoby biorą-

Główną osią parku
z zakończeniem w zoo
Cykl rozpocznie się 14 maja. Zbiórkę uczestników zaplanowano przy wejściu głównym
do Parku Śląskiego od ulicy Chorzowskiej. Spacer zostanie poprowadzony główną osią parku,
a przewodnik opowie o najważniejszych miejscach. Później uczestnicy wejdą do Śląskiego
Ogrodu Zoologicznego. Całość potrwa około
cztery godziny. Każde z sześciu spotkań zacznie
się o godzinie 11. Koszt udziału to 3 złote dla
dzieci i młodzieży uczącej się oraz 8 złotych dla
dorosłych. Wyjątkiem będzie wycieczka kończąca się w wesołym miasteczku, gdzie preferencyjna opłata za wstęp zostanie dopiero ustalona.

Z

przewodnikiem po Parku Śląskim” to cykl sześciu spotkań,
które będą się odbywać w każdą
drugą niedzielę miesiąca, od maja do października (14 maja, 11
czerwca, 9 lipca, 13 sierpnia, 10 września, 8
października). W ich trakcie przewodnik opowie o Parku Śląskim, a potem zaprosi do jednej
z jego atrakcji. I to po specjalnej cenie.

wania walorów przyrodniczych i popularyzacji
wartości turystyczno-krajoznawczych Parku
Śląskiego.

ce udział w wycieczkach będą miały możliwość
zapoznania się z historią Parku Śląskiego, jak
i poszczególnych atrakcji: skansenu, zoo, planetarium, wesołego miasteczka, ogrodów tematycznych, kolejki linowej i wąskotorówki.
– Każda wycieczka ma mieć inny charakter
i będzie się zaczynała w rożnych miejscach parku – tłumaczy Mirosław Nawrocki z Chorzowskiego Centrum Informacji i Turystyki. I dodaje, że maksymalna ilość uczestników to 50
osób. – Bardzo zależy nam na jakości obsługi
przewodnickiej – zaznacza. – To ciekawa forma
aktywnego wypoczynku. Taka wycieczka zaspokaja potrzebę wspólnego spędzenia wolnego
czasu oraz daje doskonałą możliwość pozna-

Zapisz się. Liczba miejsc
ograniczona!
Każda osoba chętna do udziału w wycieczce,
powinna dokonać zgłoszenia i opłaty wpisowej. Termin rozpoczęcia zapisów na każdy spacer rozpoczyna się każdego pierwszego dnia
miesiąca, w którym się ona odbędzie. Miejsce
zapisu to Chorzowskie Centrum Informacji
i Turystyki, ul. Floriańska 42/1 w Chorzowie,
od godziny 9 do 17, od poniedziałku do piątku.
Zgłoszenia można również dokonać telefonicznie, pod numerami telefonu: (32) 771 99 74
oraz 502 46 38 28 lub mejlowo: info.cciit@op.pl.
Łukasz Respondek

KONKURS

Wiosna już na dobre zadomowiła się w Parku Śląskim. Najpiękniej kwitną (i pachną!) magnolie, którym niedawne przymrozki
dały się nieco we znaki. Ale i tak warto zajrzeć do naszego Cichego Zakątka (malownicza dolinka obok Dużego Stawu) lub
Rosarium aby nacieszyć oczy urokliwym widokiem. Wraz z wiosną rozkwita też muzyka jednego z najważniejszych zespołów
w historii rocka. Po niemal 50 latach działalności grupa Deep Purple nagrała znakomity album „Inﬁnite” a tytułem trasy
koncertowej („The Long Goodbye Tour”), która przebiega także przez Katowice, sugeruje pożegnanie z fanami. A ci nie mają
zamiaru godzić się z tą nieuniknioną perspektywą. My zapraszamy do kolejnej zgaduj-zgaduli adresowanej do sympatyków
dobrej książki i muzyki. Prezenty dla dwóch zwycięzców tej zgadywanki jak zwykle ufundował empik, który zaprasza
do swojego katowickiego salonu w centrum handlowym Silesia City Center przy ul. Chorzowskiej 107.
Wśród Czytelników, którzy na adres: gazeta.parkowa@parkslaski.pl nadeślą prawidłowe odpowiedzi na oba pytania
rozlosujemy książkę oraz płytę miesiąca. Do odpowiedzi należy dołączyć jednozdaniowe uzasadnienie – „dlaczego to właśnie
do mnie powinna traﬁć akurat ta nagroda”.

KSIĄŻKA MIESIĄCA
Peter Wohlleben

Sekretne życie drzew

Termin nadsyłania odpowiedzi:
25 maja, 2017 r.
Prosimy także o podanie adresu
pocztowego i numeru telefonu.

PŁYTA MIESIĄCA
Deep Purple

poleca:

Leśniczy Peter Wohlleben snuje fascynujące historie o zdumiewających
zdolnościach drzew. Przytacza wyniki najnowszych badań naukowych
i dzieli się swoimi obserwacjami z codziennej pracy w lesie. Otwiera przed nami
sekretny świat, jakiego nie znamy. - Książka ta powinna znaleźć się na półce
każdego, komu zależy na zrozumieniu przyrody i na jej losie, kto ma
zielone serce – mówi Maja Popielarska, znana propagatorka ekologicznego
trybu życia i autorka programu „Maja w ogrodzie”.

Adres redakcji: aleja Różana 2,
41 - 501 Chorzów
Tel. 601 472 618, fax. 032 790 53 76
E – mail: gazeta@parkslaski.pl
Redaktor naczelny: Łukasz Buszman

Oto aktualne pytania:
1. Czy grab to drzewo iglaste?
2. Na jakim instrumencie gra
w zespole Deep Purple
Roger Glover?

Inﬁnite

Nie wiadomo czy tytuł płyty powinien być czytany jako jeno, czy dwa
słowa. Czy oznacza, że Deep Purple myślą, że muzyka jest na zawsze,
czy zamykają cykl rozpoczęty przez „In Rock”? Pytania o przyszłość Deep
Purple pozostają bez odpowiedzi. Produkcją albumu zajął się sławnyBob
Ezrin (m.in. Pink Floyd, Kiss, Alice Cooper, Peter Gabriel). Odpowiadał on
za brzmienie doskonale przyjętego, poprzedniego albumu „Now What?!”
z 2013 roku.

Sekretarz redakcji: Łukasz Respondek
Zespół: Ewa Kulisz, Wojciech Zamorski
Redakcja i korekta: Aneta Bergieł
Projekt i redakcja graficzna:
Marek Michalski

Miesięcznik w nakładzie:
50 tys.egzemplarzy
Dział sprzedaży reklam:
Katarzyna Zazgórnik-Sitz
tel. 666 031 465

Wydawca: Park Śląski w Chorzowie
Gazeta Parkowa także w internecie na:
www.parkslaski.pl
Kolejny numer Gazety Parkowej ukaże się:
6 maja 2017

Po sąsiedzku
ZDJĘCIE: ŚLĄSKIE ZOO

Co nowego w śląskim zoo

Byczek Nemo
Ostatnie miesiące przyniosły do Śląskiego
Ogrodu Zoologicznego powiew wiosny.
Zwierzęta coraz liczniej powracają na wybiegi
po zimowej przerwie, szykuje się też sporo
wydarzeń, które z pewnością dodatkowo
zachęcą do wizyty w ogrodzie.

P

odczas spaceru warto odwiedzić zwierzęta, które przyszły na świat w marcu. Pierwsze narodziny miały miejsce w połowie miesiąca – 12 marca. Po raz pierwszy w chorzowskim zoo
na świat przyszła pigmejka (Callithrix pygmaea). 30 marca na świat przyszedł z kolei byczek bydła
szkockiego (Bos taurus taurus). Zwierzęta te różnią się
od bydła występującego w naszym kraju przede wszystkim
długą i gęstą sierścią oraz ostrymi rogami. Mały Nemo czuje się dobrze; swoje imię maluch zawdzięcza niezwykłej
zdolności ukrywania się na wybiegu, na którym przebywa
wraz z matką i siostrą. Nowym mieszkańcem zoo został
wreszcie samiec tragopana modrolicego (Tragopan temminckii), który przyjechał z Ogrodu Zoologicznego w Miskolcu (Węgry). Ten piękny, azjatycki ptak czeka jeszcze
na przybycie partnerki, z którą zamieszka w wolierze obok
wybiegu kuców.

Ogród „do kuchni”
Dobrą okazją do wizyty w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym
mogą okazać się wydarzenia, w które obfitować będzie
maj. Od 18 do 21 maja – Dni Otwarte Funduszy Europejskich, zapraszamy do obejrzenia „od kuchni” oddanych
w ostatnich latach obiektów, m.in. żyrafiarni, tygrysów czy
pawilonu wolnych lotów. Dodatkowo, w sobotę, 20 maja,
w ramach Dni Pszczoły Miodnej, zoo odwiedzą pszczela-

Biathlon dla każdego

Od przedszkolaka
do stulatka
Jeśli jeszcze nie spróbowałeś swoich sił w jednej z najbardziej
ekscytujących dyscyplin sportowych, to masz na to szansę
na Stadionie Śląskim. 17 czerwca odbędą się zawody z cyklu
„Biathlon dla każdego”. Do udziału w imprezie zaprasza
Polski Związek Biathlonu i Stadion Śląski.

Byczek Nemo na wybiegu
rze. Będzie to okazja, by dowiedzieć się nieco więcej na temat historii pszczelarstwa, zobaczymy jak wiruje się miód
czy odlewa świece z wosku. Nie zabraknie też rozkoszy dla
podniebienia podczas degustacji i kiermaszu miodów.
W tych dniach Ogród przygotował promocyjne ceny biletów dla wszystkich odwiedzających.
Najmłodszych wielbicieli bajkowego Żółwia Franklina
z pewnością zainteresuje odbywający się 23 maja Dzień
Żółwia. W tym dniu odbędą się huczne chrzciny żółwia
mieszkającego w naszym zoo. Z tej okazji najmłodsi będą
mogli wybrać się na spacer szlakiem Żółwia Franklina, czy
też zrobić sobie zdjęcie z jego podobizną.

N

Weekend 27 i 28 maja również zapowiada się bardzo ciekawie – śląskie zoo będzie można spotkać podczas targów
ZooWeekend w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Dla wszystkich odwiedzających ZooWeekend, zoo przygotowało ofertę specjalną: w tych
dniach bilet wstępu do zoo będzie można zakupić w cenie 5zł po okazaniu biletu wstępu na targi. Atrakcji będzie
co nie miara! Dlatego warto już dziś wpisać do swojego kalendarza wycieczkę do chorzowskiego zoo. Pełny cennik
oraz godziny otwarcia zoo można sprawdzić na stronie
www.zoo.silesia.pl.

a lekkoatletycznym boisku treningowym swoje
umiejętności w biegu i strzelaniu, będzie mógł sprawdzić
każdy, kto ma na to ochotę. Zawody składać się będą z biegu
(oczywiście w formule letniej
bez zakładania nart) i strzelania z broni laserowej. Specjalne tarcze
oraz broń laserowa, która jest już dostępna dla większości organizatorów i klubów biathlonowych, powoduje że zawody są w pełni bezpieczne dla ludzi i otoczenia. Przewidzianych jest 9 kategorii wiekowych: od przedszkolaka do kategorii open, w której może wystartować każdy, kto chce poczuć… trochę adrenaliny, co zapewnia kilkusetmetrowy bieg, a potem szybkie strzelanie. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom, a zwycięzcy cenne nagrody.
Program „Biathlon dla każdego”, jest imprezą dla wszystkich grup
wiekowych i ma za zadanie zaktywizowanie mieszkańców miejscowości, gdzie będą odbywały się zawody, do spędzania wolnego czasu
na sportowo. Tego typu wydarzenie jest świetną okazją do rodzinnej
integracji, a także do zacieśniania więzi w lokalnych społecznościach
poprzez sport. Na zawodach gościć będą zawodniczki kadry narodowej – uczestniczki Igrzysk Olimpijskich oraz medalistki mistrzostw
świata i Europy. Warto dodać, że Stadion Śląski uczestniczy w projekcie „Biathlon dla każdego” od pierwszej edycji w roku 2014. Do imprezy można się zarejestrować poprzez stronę: www.stadionslaski.pl

Mat. Śląskie zoo

Mat. Stadion Śląski

Targowy ZooWeekend

REKLAMA

REKLAMA

Przekaż swój 1% podatku
na ZOO w Chorzowie
Razem z nami
chroń zwierzęta.
Ocal je dla przyszłych
pokoleń.

KRS: 0000439455
z dopiskiem ZOO

Wypełniając deklarację podatkową możesz
przeznaczyć 1% podatku na ochronę zwierząt
prowadzoną w ZOO w Chorzowie, wpisując
w polu numer KRS: 0000439455,
a w polu PIT „cel szczegółowy” adnotację „ZOO”

STADION ŚLĄSKI
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Parkowa Akademia Wolontariatu
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Doroczne święto seniorów w nowej odsłonie

Kongres Obywatel Senior na trawie
ZDJĘCIE: RAFAŁ ZDUŃCZYK

Odrobina ruchu, nieco więcej rekreacji
przyprawionych poradami i warsztatami.
Zapraszamy na delektowanie się pierwszą,
wiosenną częścią VI Kongresu Obywatel Senior
– z hasłem „na trawie”.
Kiedy: sobota 20 maja, w godz. 11-16
Gdzie: Rosarium, Park Śląski, Chorzów
Uwaga: w tym roku na Kongres nie trzeba się zgłaszać. Zapraszamy – jak co roku – niezależnie od wieku.
Tegoroczna edycja święta seniorów z całego województwa ma
zupełnie nową formułę – będzie się odbywała w konwencji śniadania na trawie, czyli wolno, swobodnie, bez szaleństw (może
z odrobiną szaleństwa), z namysłem, zdrowo...

Zaczynamy od Śniadania na trawie,
czyli pilates (rozciąga, wzmacnia i uelastycznia wszystkie mięśnie, odciąża kręgosłup, poprawia postawę, obniża poziom
stresu), potem wykład o ogrodzie bylinowym (kiedyś było
tu 186 odmian bylin, krzewów i drzew; dziś to 1,6-hektarowa
oaza ciszy, m.in. z odmianami funkii, liliowcami, liliami, bergeniami, bananowcem mrozoodpornym, bambusami), wykład
o zdrowym stylu życia, warsztaty dla dzieci (samoobsługowe
gry i zabawy dla najmłodszych, zabawy z animatorem – np.
bańki, gry wielkoformatowe, oraz przetwarzanie, oplatanie,
budowanie, lepienie, zszywanie) oraz jedzenie z food tracków
(płatne).

Potem część obiadowa
(co nie oznacza, że przez cały kongresowy dzień będziemy jeść),
czyli główna, w ramach Kongresu Obywatel Senior. W programie
m.in.:

2. Spacery z fachowcami,
którzy ptaki, kwiaty, drzewa w Parku Śląskim obserwują,
pielęgnują, opisują, fotografują od wielu lat.
Może w czasie tych spacerów uda nam się spotkać (będziemy obserwować przez lornetki) i posłuchać – bo w maju, kiedy wiosna jest już
pełna i „wybucha” zielenią, Park Śląski rozbrzmiewa pięknymi głosami – kosów, zięb, rudzików i wilg.

3. Porady fachowców
(medycyna, rehabilitacja, dieta) .
4. Warsztaty:
Występy zespołów senioralnych to już kongresowa tradycja

1. Sport i rekreacja
(szykują wolontariusze-seniorzy i nie tylko seniorzy):
– ćwiczenia fitness z Różą, która od pięciu lat prowadzi jedne
z najpopularniejszych zajęć w ramach Akademii Aktywnego Seniora, czyli gimnastykę dla osób starszych w Parku Śląskim;
– nordic walking z Edwardem, przewodnikiem, który zna Park Śląski jak własną kieszeń, a maszerowanie z kijami to dla niego bułka
z masłem (kije można przynieść własne, można wypożyczyć nasze);
– joga śmiechu z Jagodą i Agnieszką, trenerkami, które od dwóch
lat śmieją się z seniorami w Parku. Bez obaw: nikt nie robi tu lotosu. Zajęcia to seria ćwiczeń aktywizujących, rozciągających, oddechowych, spontanicznego tańca i tzw. ćwiczeń śmiechowych;
– trening rowerowy z rowerowymi globtroterami: Adelą (uwielbia
jeździć na rowerze po parku w długich spódnicach) i Włodkiem
(na koncie ma m.in. przejazd przez całą Polskę) na rowerach parkowych lub własnych;
– gry terenowe z Edwardem, który pokaże i opowie o ciekawych
miejscach w Parku, np. największym ogrodzie różanym w Europie z 30 tys. róż (to tu odbywa się Kongres), rzeźby plenerowe, taneczne kręgi…

– jak zrobić cudeńka z koralików, wełny, papieru itd. radzą mistrzynie rękodzieła, m.in. Lidia, która skończyła wiele kursów,
zna się na filcowaniu, frywolitkach, ozdobach z suszu. Właściwie
na czym Lidia się nie zna?
– jak fotografować przyrodę (prosimy zabrać aparaty, telefony
z aparatami, tablety) poradzi Rafał, nasz fundacyjny i parkowy dokumentalista, autor zdjęć z poprzednich Kongresów (również zdjęć
do obu tekstów na tej kolumnie) i innych imprez parkowych.

5. Występy zespołów senioralnych.
Zgłosili się już seniorzy z Będzina, Bytomia, Rybnika… Będą
śpiewy, teatr, tańce. Czekamy na kolejne zgłoszenia: teatrów,
chórów, zespołów wokalnych, tanecznych, kabaretowych, które
chcą zaprezentować w czasie majowego Kongresu swoje dokonania (planujemy ok. 15-minutowe występy na scenie o wymiarach 4m x 6m). Zgłoszenia z nazwą oraz charakterem zespołu
(teatr, taniec, kabaret, chór itd.) proszę przesłać na adres:
ewa.kulisz@parkslaski.pl

I na zakończenie Kongresu na trawie – deser.
Tu znajdzie się kilka niespodzianek. Opowiemy o nich na stronie
obywatel senior. pl, na naszym profilu na facebooku: facebook.
com/kongresobywatelsenior. Obiecujemy: będą bardzo pyszne.
Ewa Kulisz

Wyróżnienie od rzecznika praw obywatelskich

ZDJĘCIE: RAFAŁ ZDUŃCZYK

Fundacja i Park Śląski są w Złotej Księdze
Halina trafiła tu, bo chciała robić coś więcej
niż tylko słuchać wykładów. Małgosia – bo
zawsze ją nosiło. Edward – bo chce przekazać to, co umie. Krystyna – bo czuła się samotna. Teraz ich miejsce doceniła komisja
ekspertów rzecznika praw obywatelskich.

„P

ark Śląski dla seniorów to przykład
przedsięwzięcia o wyjątkowo dużej
skali, całkowicie oryginalnego, stworzonego oddolnie – ale z systematycznie rosnącą
liczbą partnerów, beneficjentów oraz form
i dziedzin działania” – to fragment uzasadnienia
decyzji komisji, która uznała działania Fundacji
Park Śląski na rzecz seniorów za godne powielenia i wpisała do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk”. Działania mają cztery filary: wolontariat,
bezpłatne zajęcia, kongresy i Sieć Gmin Przyjaznych Seniorom.

Takie były początki
Wszystko zaczęło się w 2011 roku. Grupa seniorów zamarzyła sobie, by w Parku Śląskim były zajęcia dla seniorów. Prowadzić mieli je m.in. oni.
Tak powstała Parkowa Akademia Wolontariatu –
jeszcze nieformalna grupa osób od 50 do 80 lat,
które zaczęły działać na rzecz Parku Śląskiego i seniorów. Wolontariusze z PAW prowadzili bezpłatne zajęcia: językowe, taneczne, malarskie, szachowe. Część zajęć – m.in. komputerowe, dziennikarskie – prowadzili ludzie młodsi.
W 2012 roku powstała Fundacja Park Śląski,
która „przejęła” wolontariuszy (potem do se-

W czasie zajęć komputerowych w ramach
Akademii Aktywnego Seniora ćwiczymy
również, jak zrobić selfie
niorów dołączyli młodzi), zajęcia zostały otwarte dla seniorów spoza wolontariatu. Tak powstała Akademia Aktywnego Seniora.
Matką chrzestną PAW była ówczesna Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz. To ona
zaproponowała, by Park stał się nie tylko miejscem aktywizacji seniorów, ale również debaty
o ich prawach. Tak zrodził się pomysł organizowania dorocznych Kongresów Obywatel Senior
– debat i zajęć.
Po II Kongresie organizatorzy (Fundacja i Park
Śląski) – korzystając z efektów kolejnych debat –

zaproponowali stworzenie wytycznych dla samorządów, które chcą znacznie poprawiać jakość życia starszych mieszkańców. Te z najlepszymi działaniami otrzymują certyfikaty dla
Gmin Przyjaznych Seniorom. One tworzą Siec
Gmin Przyjaznych Seniorom.

ness, rękodzieło, joga śmiechu, warsztat emisji
głosu. Prócz tego odbywają się: indywidualne
porady prawnicze, spotkania z ciekawymi ludźmi. Zajęcia są prowadzone tak, by każdy mógł
się włączyć w dowolnym etapie.

Tak jest teraz

Kongresy Obywatel Senior to doroczne regionalne święto seniorów. Pierwszego dnia odbywają
się m. in.: zajęcia sportowe, rekreacyjne, wycieczki z przyrodnikiem, przewodnikiem, porady,
warsztaty rękodzieła, pierwszej pomocy, występy
zespołów senioralnych… Drugiego dnia odbywają się m. in.: warsztaty o przemocy, bezpieczeństwie, prawach konsumenta, wykłady m.in.
o europejskich i polskich projektach dla seniorów, seksie po sześćdziesiątce, szczęściu na emeryturze, dyskryminacji ze względu na wiek, debaty m.in. o poprawie wizerunku seniorów.
Sieć Gmin Przyjaznych Seniorom to projekt,
który ma propagować zachowania i działania
sprzyjające starszym mieszkańcom gmin. Wyróżnienia otrzymały m.in. Pawłowice za dostępny transport (autobus za 1 zł), włącznie osób
w działania kulturalne (mobilna biblioteka);
Częstochowa za różnorodne działania: począwszy od zbadania sytuacji seniorów, poprzez siłownie, kawiarenkę, na włączeniu seniorów
w decydowanie kończąc.

Parkowa Akademia Wolontariatu to kilkudziesięciu wolontariuszy w wieku 60-83 lata oraz
(od dwóch lat) kilkudziesięciu ludzi młodych.
Pomagają w imprezach organizowanych przez
Fundację Park Śląski oraz Park Śląski. Prowadzą
m. in.: depozyty i punkty żywieniowe w czasie
biegów, gry terenowe, stałe zajęcia dla seniorów, Klub Książki Mówionej dla pacjentów
szpitala geriatrycznego, organizują Kongresy
Obywatel Senior.
Raz w roku odbywa się gala wolontariuszy
fundacyjnych, w czasie której podsumowujemy
działania, wręczamy nagrody i odznaczenia dla
najaktywniejszych, śpiewamy... Mniej uroczyste
spotkania wszystkich wolontariuszy odbywają
się kilka razy w roku. Wolontariusze mają „firmowe” koszulki, plecaczki i swoją siedzibę.

Chcesz sprawdzić się w wolontariacie
seniorów? Zadzwoń: 666 031 514.
Akademia Aktywnego Seniora to stałe (również
w czasie wakacji) bezpłatne zajęcia dla osób
po 60. roku życia, prowadzone przez starszych
wolontariuszy z PAW i kilka młodszych osób:
komputery i multimedia, język angielski na różnych poziomach, język i kultura rosyjska, gimnastyka i taniec, spacery z kijami po Parku, fit-

Chcesz przyjść na nasze zajęcia? Program
na maj – str. 2.

Ewa Kulisz
„Złota Księga Dobrych Praktyk na rzecz
Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”
do pobrania na stronie brpo. gov. pl
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Reklama

