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Rusza sezon w zmodernizowanym parku rozrywki

Startuje Legendia Śląskie
Wesołe Miasteczko
To uzu peł nio na na zwa cho rzow -
skie go te ma tycz ne go par ku roz -
ryw ki. No wa na zwa na wią zu je
do Le gend, któ re zwią za ne są
z atrak cja mi, a tak że do opo wia -
dań i ba śni, ja kie po ja wią się
w kom plek sie. Wiel kie otwar cie
bram już 29 kwiet nia o go dzi -
nie 10.

No wa mar ka to do pie ro po czą tek
zmian, ja kie ma ją miej sce w cho -
rzow skim mia stecz ku. Ślą skie
We so łe Mia stecz ko z par ku roz -
ryw ki zmie nia się w te ma tycz ny

park roz ryw ki, któ ry prze nieść ma go ści w świat
le gend, ba śni i opo wia dań, a te są te ma tem prze -
wod nim par ku. W se zo nie 2016 za pre zen to wa -
no pierw szą od sło nę no wej te ma ty ki, ja ką by ła
le gen da o Skarb ni ku – ślą skim, do brym du chu
ko pal ni. Opo wieść to wa rzy szy spły wo wi rwą cą
rze ką – Dia mond Ri ver.

Z Le chem w ro li głów nej
W tym se zo nie Le gen dia Ślą skie We so łe Mia -
stecz ko to już park te ma tycz ny, w któ rym po -
nad 60 pro cent te re nu i atrak cji zy ska ło zu peł -
nie no wy wy gląd i te ma ty kę. Obok Skarb ni ka
po ja wią się m.in. le gen dy o kwie cie pa pro ci,
Smo ku Wa wel skim czy za ło ży cie lu pań stwa pol -
skie go – Le chu. Ta ostat nia zwią za na bę dzie
z wy cze ki wa nym hi tem, no wo ścią w par ku, czy -
li naj więk szym w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod -
niej rol ler co aste rem, dum nie na zy wa nym Lech
Co aste rem, któ ry ma być go to wy na po cząt ku
lip ca. 

Co waż ne, Ślą skie We so łe Mia stecz ko nie
zmie nia na zwy, wpro wa dzo na zo sta je je dy nie
no wa mar ka, któ ra, dzię ki do pi sa niu jed ne go
waż ne go sło wa do obec nej na zwy, ko mu ni ko -
wać bę dzie zmia nę Ślą skie go We so łe go Mia -
stecz ka w park te ma tycz ny.

– Na dal po zo sta je my Ślą skim We so łym Mia -
stecz kiem, ale w no wej, te ma tycz nej od sło nie.
Dzię ki te mu, cie ka wie przed sta wi my idę miej sca
i za chę ci my go ści, któ rzy od wie dzi li nas ostat ni
raz kil ka lat te mu do po now nej wi zy ty, od świe ży -
my ich wra że nia – mó wi Be ata Mar kie wicz,
Brand Ma na ger Le gen dii Ślą skie go We so łe go
Mia stecz ka. – Ma my 58 lat tra dy cji, któ rą bar dzo
ce ni my i chce my na dal kul ty wo wać. Co waż ne,
na pis, któ ry wid niał na bra mie, zo sta nie wy eks -
po no wa ny na na szym te re nie, bę dzie pod świe tlo -
ny i wi docz ny rów nież z te re nu Par ku Ślą skie go.

Po czu cie do brej in we sty cji
Otwar te w 1959 ro ku Ślą skie We so łe Mia stecz -
ko jest naj star szym par kiem roz ryw ki w Pol sce,
a od te go se zo nu bę dzie naj więk szym te ma tycz -
nym par kiem roz ryw ki w kra ju. 

– Wi dzi my zmie nia ją cą się rze czy wi stość, ob -
ser wu je my i słu cha my ja kie ocze ki wa nia ma ją
na si go ście – pod kre śla Ju raj Cho vaňák, dy rek -
tor mar ke tin gu w spół ce Ta try mo un ta in re -
sorts a. s., któ ra in we stu je w Le gen dię. – Wie my,
że li czą na do brą za ba wę, ale rów nież chcą mieć
po czu cie, że ku pio ny bi let jest do brą in we sty -
cją. Ocze ku ją bez po śred niej i rze czo wej ko mu -
ni ka cji oraz do brej ob słu gi. Pra gną po czuć się
w na szym par ku jak w ma gicz nym, zie lo nym
i atrak cyj nym miej scu, gdzie świat na bie ra ko -
lo ro wych barw i sta je się lep szy. Sta ra my się nie
tyl ko speł niać te ocze ki wa nia, ale na wet je wy -
prze dzać. 

Łu kasz Re spon dek

Wię cej o otwar ciu se zo nu w Le gen dii Ślą skim
We so łym Mia stecz ku czy taj na str. 2.

No wo cze sne ob li cze naj star sze go par ku roz ryw ki w Pol sce



2 Rozmowa miesiąca

O przełomowych miesiącach, jakie czekają Legendię Śląskie Wesołe Miasteczko

Plan jest ambitny, ale realny

A K A D E M I A A K T Y W N E G O  S E N I O R A
Fundacja Park Śląski zaprasza
w maju na bezpłatne zajęcia dla osób
starszych.

■ Aka de mia Doj rza łe go Astro no ma
(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
■ Jo ga śmie chu – 2, 9, 16, 23, 30 maja (wtorek),
godz. 15-15.40, Gołębnik
■ Kom pu te ry i mul ti me dia: ćwi cze nia – 8, 15, 22,
29 maja (poniedziałek), godz. 10-11.30; siedziba
Fundacji Park Śląski   
■ Rę ko dzie ło – 8, 15, 22 maja (poniedziałek),

godz. 10-12 oraz  4, 11, 18, 25 maja (czwartek),
godz. 14-15.30, Bratek
■ Spa ce ry z kij ka mi po Par ku
9, 16, 23, 30 maja (wtorek), godz. 13-14.30,
start sprzed Bratka 
■ Spo tka nia z kul tu rą i ję zy kiem ro syj skim
– 5, 12, 19, 26 maja (piątek), godz.12.30-14,
Bratek
■ Zielona Akademia – prace pielęgnacyjno-
ogrodnicze w Parku Śląskim. Chcesz się
przyłączyć? Zadzwoń na numer
666 031 514.

Miej sca za jęć:
■ Gołębnik – al. Różana 6
■ Sie dzi ba Fun da cji Park Ślą ski –
al. Gwiazd 2 (zie lo ny bu dy nek za Ma ry si nym
Dwo rem)
■ Bra tek – ale ja Głów na (żół ty niewielki
bu dy nek, koło ścianek)

Szcze gó ły na: fun da cja.park sla ski.pl, 
fa ce bo ok.com/fun da cja park sla ski
i pod nu me rem tel. 666 031 514.

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.

– No wa mar ka i w za sa dzie no wy te ma tycz ny
park roz ryw ki. Czy klien ci po win ni za po mnieć
o Ślą skim We so łym Mia stecz ku?
– W żad nym ra zie. Ślą skie We so łe Mia stecz ko to
sym bol i znak. Nie chce my się od nie go od ci nać.
Zwłasz cza, że wła śnie od otwar cia We so łe go
Mia stecz ka w Cho rzo wie w ten spo sób za czę to
na zy wać pol skie par ki roz ryw ki. Jed nak do da jąc
sło wo „Le gen dia”, chce my za sy gna li zo wać
zmia nę i mo der ni za cję, o któ rej ja ko Ta try Mo -
un ta in Re sorts, mó wi my od 2015 ro ku.
– Na ja kim eta pie jest ten pro ces? Ile stref te ma -
tycz nych przy go to wa li ście?
– Na go ści lu na par ku cze ka ją obec nie czte ry stre -
fy: Ma gi cal Vil la ge z no wą bra mą, atrak cja mi ro -
dzin ny mi i eks tre mal ny mi, Val ley of Dre ams
z urzą dze nia mi skie ro wa ny mi głów nie do ro dzin
z dzieć mi, naj bar dziej eks tre mal na Ma gi cal Mo -
un ta in z Lech Co aste rem i Dia mond Ri ver
na cze le, a tak że Ma gi cal Fo rest, m.in. z no wą
od sło ną Du żej Gwiaz dy czy li od te raz Le gen dia
Flo wer. W tej chwi li te ma ty za cja par ku wy no si
oko ło 60 pro cent. Do ce lo wo nasz park roz ryw ki
ma mieć sześć stref te ma tycz nych.
– Stre fa wej ścia zo sta ła zmie nio na cał ko wi cie.
Czy coś nas za sko czy już przy sa mej bra mie?
– Po de szli śmy do te go te ma tu bar dzo eu ro pej -
sko. Przy wej ściu są za rów no miej sca przy ja zne
klien tom, in fo cen trum, ale też ka wiar nia, skle -
py. Ogrom ną atrak cją edu ka cyj ną w tym se zo nie
bę dzie spro wa dzo na z Za woi eks po zy cja „Ko ro -
na Zie mi”, dzię ki któ rej bę dzie moż na zo ba czyć
ma kie ty naj wyż szych szczy tów wszyst kich kon -
ty nen tów. Obiekt już od ju tra moż na zwie dzać
z prze wod ni kiem, a do dat ko wą je go atrak cją
jest gra mul ti me dial na.
– Nie da się ukryć, że naj waż niej szym wy da rze -
niem te go se zo nu bę dzie otwar cie Lech Co aste -
ra. Co wy róż nia te go rol ler co aste ra?
– Na pew no te ma ty ka i opo wieść o utwo rze niu
pań stwa Pol skie go – o Le chu, or le i po wsta niu
pol skie go go dła. Na si go ście bę dą mie li oka zję
pod jąć wy zwa nie Le cha i prze żyć nie za po mnia -
ną przy go dą. W stre fie ocze ki wa nia na prze jazd
w dzie dziń cu i me dia ro omie, bę dzie już moż na
po czuć kli mat tam tych cza sów. Ani ma cje, któ re
bę dzie moż na zo ba czyć, zo sta ły opra co wa ne
przez naj lep szą Pol ską fir mę zaj mu ją cą się fil -
mem i re kla mą. Le gen dia Ślą skie We so łe Mia -
stecz ko to pierw szy park roz ryw ki w Pol sce,
w któ rym po ja wił się rol ler co aster z in wer sją,
a do dat ko wo je dy ny na świe cie po sia da ją cy po -

dwój ną pę tlę. Pro jekt „Le cha” stwo rzy ła ho len -
der ska Ve co ma, je den z trzech naj więk szych pro -
du cen tów te go ty pu urzą dzeń na świe cie. Ta
atrak cja to wy so ka na 40 me trów ko lej ka z to -
rem o dłu go ści 908 me trów i wa go ni kiem po ru -
sza ją cym się z mak sy mal ną pręd ko ścią 95 km/h.
Prze jażdż ka po trwa 104 se kun dy. Po niej war to
bę dzie sko rzy stać z obe rży „Le cha”, w któ rej po -
da wa ne bę dzie m.in. sta ro pol skie ja dło.
– Trud no po rów nać to miej sce z nie co trą cą cym
PRL -em mia stecz kiem, z któ re go moż na by ło
ko rzy stać jesz cze dwa la ta te mu. Na co po ło ży -
li ście głów ny na cisk?
– W tym se zo nie sku pi li śmy się też na te ma ty za cji
urzą dzeń, nada niu im cha rak te ru, zlo ka li zo wa niu
ich w miej scach zgod nych z na szym ma ster pla -
nem, zbu do wa niu no wych ale jek i punk tów ga -
stro no micz nych. W ten spo sób Ślą skie mu We so łe -
mu Mia stecz ku chcie li śmy nadać wy miar Le gen -
dii. No wo ścią bę dą też łód ki na sta wie. Je stem
prze ko na ny, że część go ści nie po zna atrak cji,
na któ rych ba wi ła się w ubie głym se zo nie. Ich wy -
gląd zmie ni się zde cy do wa nie. Jed nym ze sztan da -
ro wych te go ty pu urzą dzeń bę dzie dia bel ski młyn,
wspo mnia na Le gen dia Flo wer, któ rej mo ty wem
prze wod nim jest le gen da o kwie cie pa pro ci.
– Spo ro an giel skich nazw po ja wi ło się na te re nie
lu na par ku. Li czy cie rów nież na klien tów za gra -
nicz nych?

– W związ ku z tym, że TMR to in we stor mię -
dzy na ro do wy, chce my rów nież ścią gnąć klien -
tów z państw ościen nych. Za in te re so wa nie,
szcze gól nie na szym rol ler co aste rem, jest ol brzy -
mie. W Eu ro pie Za chod niej pro mu je go rów nież
pro du cent. Bu do wa, te ma ty za cja i hi sto ria, któ -
rą chce my opo wie dzieć tym urzą dze niem, cie -
szy się spo rą po pu lar no ścią. Je ste śmy przy go to -
wa ni na to, że w tym se zo nie zro bi się u nas mię -
dzy na ro do wo.
– Do lip ca za in we stu je cie w Cho rzo wie oko -
ło 100 mi lio nów zło tych. Z ja kie go po zio mu fre -
kwen cji bę dzie cie usa tys fak cjo no wa ni? Ma cie
ja kiś dol ny pu łap?
– Li czy my, że od wie dzi nas dwa ra zy wię cej
osób niż w ze szłym se zo nie, czy li oko ło 300 ty -
się cy. Nie je ste śmy wiel ki mi opty mi sta mi. Bie -
rze my pod uwa gę wszyst kie re alia ryn ko we. Pa -
trzy my na to bar dzo prag ma tycz nie. Dla te go
uwa ża my, że ten plan jest am bit ny, ale re al ny.
– Nie po zby li ście się ani Du żej Gwiaz dy, ani Sa -
mo lo tów Du żych, atrak cji, któ re są tu od kil ku -
dzie się ciu lat. One na dal mo gą przy cią gać, czy
trak tu je cie je tyl ko ja ko uzu peł nie nie ofer ty?
– Le gen dia Ślą skie We so łe Mia stecz ko nie chce
od ci nać się od te go co cie szy i do star cza roz ryw -
ki. War to przy tym za uwa żyć, że nasz dia bel ski
młyn po zo sta je naj więk szą ka ru ze lą w Pol sce,
a sa mo lo ty są sym bo lem te go miej sca. Dzię ki

zmia nom, no wej te ma ty za cji i cha rak te ro wi, te
urzą dze nia zy ska ją świe że ob li cze. I znów – głę -
bo ko w to wie rzę – bę dą przy cią gać klien tów.
– Le gen dia bę dzie du żą kon ku ren cją do in nych
par ków roz ryw ki, w tym Ener gy lan dii?
– Je ste śmy naj więk szym w Pol sce par kiem te ma -
tycz nym i na tym chce my się sku pić. Na pol skim
ryn ku jest spo ra prze strzeń dla par ków roz ryw -
ki. Wspól nie z Ener gy lan dią bę dzie my ją two -
rzyć i za pew niać świet ną za ba wę na szym klien -
tom. Je stem o tym prze ko na ny.
– Na ra zie wy gry wa cie zde cy do wa nie ce ną. 109
zło tych za bi let se zo no wy to chy ba naj więk szy
obok Lech Co aste ra hit te go la ta. 
– To na pew no ofer ta atrak cyj na ce no wo, ale też
w sen sie biz ne so wo -spo łecz nym. Ofe ru je my po -
nad 150 dni za ba wy w ce nie niż szej niż dwie
wej ściów ki. Li czy my, że ro dzi ny z dzieć mi zde -
cy du ją się sko rzy stać z na szych atrak cji wie le ra -
zy. Że to bę dzie ich la to w Le gen dii. Je ste śmy
prze ko na ni, że zmia ny, któ re do ko na ły się
na prze strze ni ostat nich mie się cy, na wszyst kich
na szych go ściach zro bią nie sa mo wi te wra że nie.
Ser decz nie za chę cam rów nież do za ku pu bi le -
tów on -il ne. Ce na ta kich wej śció wek jest jesz cze
atrak cyj niej sza.
– Za kła dam, że przy tak atrak cyj nych ce nach
i sko ku ja ko ścio wym, te 300 ty się cy jest w tym
se zo nie jak naj bar dziej osią gal ne. Wy bie ga jąc
jed nak jesz cze bar dziej w przy szłość, czy ma cie
go to wy plan na ko lej ne se zo ny?
– Ca ły czas za mie rza my pra co wać nad po sze rze -
niem ilo ści atrak cji, któ re mo gą się po ja wić.
Na pew no nie za koń czy my na tym, co zo sta ło
za pre zen to wa ne na se zon 2017. Ten obiekt ca ły
czas bę dzie sta rał się spro stać upły wa ją ce mu cza -
so wi i za chę cać no wo ścia mi. Już te raz roz po czy -
na my pra ce nad no wo ścia mi na ko lej ne se zo ny.

Roz ma wiał: Łu kasz Re spon dek

Ce ny, dni i go dzi ny
otwar cia
Od 29 kwiet nia aż do 7 ma ja lu na park bę dzie
czyn ny co dzien nie. Przez po zo sta łą część
ma ja bę dzie na to miast do stęp ny w week en dy,
a od czerw ca do 3 wrze śnia co dzien nie. Po -
tem, w try bie week en do wym, mia stecz ko ma
dzia łać do koń ca paź dzier ni ka. Bi let nor mal ny
kosz tu je 59 zło tych, a se zo no wy 109. Szcze -
gó ły są do stęp ne na stro nie www.le gen dia.pl. 

Śląskie Wesołe Miasteczko to ważny symbol i znak – mówi Paweł Cebula
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3Wydarzenia

Od 6 maja co dwa tygodnie Park Śląski zaprasza na „Śniadanie na trawie”

Nie wszystko musi dziać się szybko

R E K L A M A

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”. 

Te go rocz ne „Śnia da nia…” bę dą or ga -
ni zo wa ne co dwa ty go dnie, ale przez
trzy mie sią ce. W tym se zo nie za pla -
no wa no ich dzie sięć: 6 i 20 ma ja, 3
i 17 czerw ca, 1, 15 i 29 lip ca, 5 i 19

sierp nia, 2 wrze śnia. – To na sza od po wiedź
na za po trze bo wa nie. Uczest ni cy py ta li o moż li -
wość wy dłu że nia te go cy klu na ca łe wa ka cje.
Aby nie spo wsze dnia ły, po sta no wi li śmy więc
nie co zmniej szyć je go czę sto tli wość, ale po pro -
wa dzić go aż do sa me go ich koń ca – tłu ma czy
Łu kasz Busz man, rzecz nik pra so wy Par ku Ślą -
skie go. Każ da z im prez roz pocz nie się o go dzi -
nie 10 i po trwa do 16. Od czerw ca, przed „Śnia -
da niem…”, od go dzi ny 9, w Ro sa rium od by wać
się bę dzie jo ga, a od 20 ma ja, od go dzi ny 12 –
pi la tes.

Oka zja by zwol nić
Uczest ni cy bę dą mieć oka zję od po cząć w pięk -
nych oko licz no ściach przy ro dy naj więk sze go
ogro du ró ża ne go w Pol sce, a tak że po być z ro dzi -
ną, na brać dy stan su do dnia po wsze dnie go.

W trak cie spo tkań bę dą pro mo wa ne te ma ty
zwią za ne ze zdro wym sty lem ży cia, eko lo gią,
zrów no wa żo nym roz wo jem i od po wie dzial no -
ścią za śro do wi sko. Pre le gen ci, ma ją mó wić
o idei slow fo od, żyw no ści ge ne tycz nie mo dy fi -
ko wa nej i fa ir tra de oraz zdro wej żyw no ści.

– Uczest nic two w te go ty pu wy da rze niach to
trend, któ ry nie do ty czy okre ślo nej gru py spo -
łecz nej – pod kre śla Ża ne ta Ra chwa niec -Szcze -
ciń ska, psy cho log z Uni wer sy te tu Ślą skie go. –

W sa mych lu dziach po ja wia się ta ka myśl, że
mo że nie war to za wszyst kim bie gać, że to, co
ser wu je nam świat, nie ko niecz nie jest dla nas
do bre i zdro we, że wca le nie jest ide al nie, gdy
wszyst ko dzie je się szyb ko – do da je. 

Sta wia ją na ja kość
Ruch slow w Pol sce na ro dził się póź niej niż
w Za chod niej Eu ro pie. Bo kie dy pro te sto wa no
w 1986 ro ku prze ciw ko fast fo odom i otwar ciu

Mac Do nal da przy Hisz pań skich Scho dach
w Rzy mie, w Pol sce nie by ło na wet sie cio wych
re stau ra cji te go ty pu. Ru chy slow, obej mu ją je -
dze nie, mo dę i kil ka in nych ga łę zi, sta wia ją cych
na ja kość. Dzię ki nim lu dzie chcą nie ko niecz nie
szyb ko, a le piej. – Ta kie po dej ście jest zdrow sze,
a ko re la cje mię dzy stre sem, ży ciem w cią głym
po śpie chu, a róż ny mi cho ro ba mi są od daw na
po twier dzo ne – mó wi Ra chwa niec -Szcze ciń ska.
– „Śnia da nie na tra wie” to im pre za, któ ra po -
pra wia kon dy cję fi zycz ną i psy chicz ną, da je
moż li wość re lak su, od po czyn ku i wy ci sze nia –
za chę ca psy cho log.

Z przy ro dą i eko lo gią
Śnia da nio wa for mu ła, po dob nie jak w la tach
ubie głych, jest bar dzo luź na, ale pro gram w tym
ro ku nie zwy kle bo ga ty. Chęt ni bę dą mo gli oczy -
wi ście spró bo wać pysz ne go je dze nia z fo od truc -
ków i wy po cząć na le ża kach. Po dob nie jak pod -
czas ostat niej edy cji, naj młod si uczest ni cy bę dą
uczest ni czyć w kil ku stre fach ani ma cji i warsz ta -
tów, któ re przy go tu je Stu dio Ar ty stycz ne Ma -
ciej. W im pre zę włą czą się też Uni wer sy tet
SWPS, któ ry przy go tu je wy kła dy m.in. o sek su -
ali za cji ja ko spo łecz nym ta bu, mi cie ro dzi ca do -
ro słe go oraz tech ni kach re lak sa cji, a tak że Cen -
trum Me dycz ne Si gnum z wy kła dem die te ty ka
na te mat slow fo od. Cał ko wi tą no wo ścią bę dą
do fi nan so wa ne przez Wo je wódz ki Fun dusz
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Ka to wi cach Eko Spot ka nia, któ re zor ga ni zu je
Fun da cja Park Ślą ski.

Łu kasz Re spon dek

„Śnia da nia na tra wie” wra ca ją 6 ma ja
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4 Wydarzenia

Przed nami kolejne starty Parkowej Korony Biegów

Bieganie na przywitanie lata

R E K L A M A

Za chę ca my do za pi sów na Gryf ny Bieg i Bieg
Noc ny.

Ki lo metr, ko lo ry, mu zy ka i ko lej ny ki lo metr. Łącz nie
czte ry ta kie stre fy znaj dą się na te go rocz nej tra sie
Gryf ne go Bie gu, któ ry w Par ku Ślą skim od bę dzie
się 17 czerw ca. Bę dzie to trze ci te go rocz ny start za li -
cza ny do Par ko wej Ko ro ny Bie gów. W ze szłym ro ku,

w Gryf nym Bie gu wy star to wa ło 1385 za wod ni ków. Naj szyb szy
oka zał się An drzej No wak z cza sem 14 mi nut 29 se kund a naj -
szyb szą bie gacz ką Ju sty na Ada mus – Ko wal ska z cza sem 17 mi nut
i 41 se kund. 

Na gro da za prze bra nie
Te go rocz ny start za pla no wa no na go dzi nę 14 na Po lach Mar so -
wych. 

– Wszy scy sta ną na nim w do brych hu mo rach i ma my na dzie ję,
że na me tę przy bie gną w jesz cze lep szych – mó wi Ka ta rzy na Za zgór -
nik -Sitz z Par ku Ślą skie go, or ga ni za tor ka te go rocz nej „Ko ro ny”. –
Ten bieg chy ba jak ża den in ny łą czy re kre ację i do brą za ba wę. Po zy -
tyw nych emo cji i uśmie chu na pew no nie za brak nie – do da je.

Tra sa ma nie ca łe 5 ki lo me trów i wie dzie cen tral ny mi alej ka mi
Par ku Ślą skie go. Tym ra zem to nie czas jest naj istot niej szy. Świad -
czą o tym cho ciaż by ka te go rie – po za naj szyb szy mi uczest ni ka mi,
na gro dy – pu cha ry i upo min ki – otrzy ma ją ci naj śmiesz niej prze -
bra ni, naj star si i naj le piej ba wią cy się na tra sie. W trak cie bie gu,
w czte rech stre fach, na uczest ni ków zo sta ną wy sy pa ne ko lo ro we
prosz ki. War to więc wziąć to pod uwa gę, kom ple tu jąc gar de ro bę
na ten start.

Po zmro ku
Tym ra zem nie we wrze śniu, a w czerw cu uczest ni cy Par ko wej
Ko ro ny Bie gów pod bie gną po zmro ku. 24 czerw ca o go dzi -
nie 21.30 wy star tu je bo wiem Bieg Noc ny, któ ry bę dzie rów nież

czę ścią wy da rze nia obej mu ją ce go nie mal wszyst kie par ko we in -
sty tu cje i atrak cje – Noc w Par ku Ślą skim.

Po pu lar ność bie ga nia po zmro ku ro śnie – w ze szłym ro ku
w Bie gu Rów no noc nym wy star to wa ło 610 osób. Wów czas
pierw szy na me cie po 17 mi nu tach i 4 se kun dach po ja wił się
Adam Ja miń ski. W tym ro ku start bie gu zlo ka li zo wa ny bę dzie
na Pro me na dzie gen. J. Zięt ka (przy Par ku Li no wym) a me ta
w sa mym Par ku Li no wym Si le sia. Dy stans wy nie sie 5 ki lo me -
trów, a tra sa zo sta nie zmo dy fi ko wa na wzglę dem ubie gło rocz nej.
Bieg Noc ny skie ro wa ny jest do osób, któ re ukoń czy ły 16 rok ży -
cia. Po bie gu, po za ko ro na cją zwy cięz ców, bę dzie moż li wość po -
zo sta nia na te re nie Par ku Li no we go Si le sia i sko rzy sta nia w atrak -
cyj nej ce nie z noc ne go przej ścia je go tra sa mi, prze wi dzia no tak że
ogni sko po łą czo ne z im pre zą in te gra cyj ną dla bie ga czy.

Do elek tro nicz ne go sys te mu za pi sów na bie gi moż na się skie -
ro wać po przez stro ny park sla ski. pl lub ak tyw nie. park sla ski. pl.

Łu kasz Re spon dek

Kwia ty za wład ną Par kiem Ślą skim w week end 12-14 ma ja.
To oczy wi ście z po wo du co rocz nej im pre zy, peł nej te ma tów
eko lo gicz nych.

Świę to Kwia tów ma naj dłuż szą tra dy cję spo śród wszyst kich wy -
da rzeń kul tu ral nych, or ga ni zo wa nych w Par ku Ślą skim. W tym
ro ku od by wa się w dniach 12-14 ma ja, na daw nych te re nach

wy staw ogrod ni czych za Ha lą Wy staw „Ka pe lusz”, przy Alei Głów nej.
Od kil ku lat or ga ni zo wa na jest w cha rak te rze fe sty nu ro dzin ne go, peł -
ne go atrak cji. Naj bar dziej ce nio ną przez od wie dza ją cych jest kier masz
ogrod ni czy, po sia da ją cy kil ku dzie się cio let nią tra dy cję. Uczestniczą w
nim wy staw cy z ca łej Pol ski, od któ rych moż na ku pić sa dzon ki drzew,
krze wów, ce bu le kwia to we, zio ła, na wo zy do upra wy ro ślin. Kier masz
bę dzie czyn ny co dzien nie, w go dzi nach 9-18. 

Na sce nie odbędą się po ka zy flo ry stycz ne i pre lek cje do ty czą ce upra -
wy ro ślin. W pią tek od go dzi ny 11, wspól nie z dzieć mi bę dzie my sa -
dzić klom by kwia to we w cen tral nej czę ści Par ku Ślą skie go, a tak że bę -
dzie moż na wziąć udział w za ję ciach warsz ta to wych z cho rzow ską
Plan ta cją Sztu ki. W so bo tę od bę dą się po ka zy ukła da nia traw ni ka
z rol ki, po łą czo ne z do radz twem jak dbać o przy do mo wą mu ra wę.
Nie dzie la upły nie pod ha słem eko lo gii – jej bo ha te rem bę dzie Eko -
agent czy li Mar cin Ja ło wy, au tor pro gra mów eko lo gicz nych w TVP Ka -
to wi ce. Mar cin bę dzie uczył dzie ci se gre ga cji od pa dów, a wraz z ka to -
wic kim UpSto re, czy li je dy nym w Pol sce ma ga zy nem upcyc lin go wym,
bę dzie moż na poznać trudną sztu kę nada wa nia no wej funk cji od pa -
dom. W so bo tę i nie dzie lę pra cow ni cy dzia łu Zie le ni Par ku po pro wa -
dzą warsz ta ty ogrod ni cze. Prze wi dzia no tak że warsz ta ty flo ry stycz ne
dla dzie ci i do ro słych – przy go tu je je flo ry sty ka, „Pa ni Kwiat kow ska”. 

Jak zwy kle, Świę to Kwia tów bę dzie też mia ło opra wę mu zycz ną –
wy stą pią dla Pań stwa or kie stry dę te, ze spół Ne vell oraz ze spo ły z Cho -
rzow skie go Cen trum Kul tu ry. Wstęp na im pre zę jest bez płat ny.

Jo an na Kar we ta

W Gryf nym Bie gu li czy się przede wszyst kim do bra za ba wa 
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Ko lo ro wy i pach ną cy za wrót gło wy

Z „Pa nią
Kwiat kow ską”



5Śląskie z przyszłością

Historyczny moment dla naszego województwa

Metropolia na ostatniej prostej

Ważne dyskusje i gość specjalny

EKG odbędzie się po raz dziewiąty

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
re zy dent RP An drzej Du da pod pi sał
usta wę o związ ku me tro po li tal nym.
Uro czy stość od by ła się w Ślą skim
Urzę dzie Wo je wódz kim. Obec ny był
mar sza łek wo je wódz twa ślą skie go,

wo je wo da ślą ski, me tro po li ta ślą ski, par la men -
ta rzy ści oraz sa mo rzą dow cy.

– Roz po czy na się wal ka z cza sem do 30
czerw ca. Zro bi li śmy mi lo wy krok, ale te raz mu -
si my się wszy scy za sta na wiać, jak na sza me tro -
po lia ma wy glą dać za 10, czy 20 lat. Je stem jak
naj bar dziej otwar ty na roz mo wy z pre zy den ta -
mi, bur mi strza mi i wój ta mi w spra wie kom pe -
ten cji me tro po lii – uwa ża Woj ciech Sa łu ga,
mar sza łek wo je wódz twa ślą skie go. 

Etap spo łecz nych kon sul ta cji

O hi sto rycz nym mo men cie i wy jąt ko wym trak -
to wa niu usta wy po wie dział An drzej Du da.

– To bar dzo spe cy ficz ny mo ment. Sta no wi
od stęp stwo od re gu ły, że pre zy dent pod pi su je
usta wy w Pa ła cu Pre zy denc kim. W tym ge ście
wy ra żo na jest pew na idea, pew ne prze sła nie. Ta

usta wa bo wiem jest tu pod pi sy wa na, bo jest tu
kie ro wa na, tu jest jej miej sce. Dzię ku ję wszyst -
kim po słom i se na to rom, ze wszyst kich stron
po li tycz nych, za pra cę nad tą usta wą – stwier -
dził pre zy dent RP.

Har mo no gram jest okre ślo ny. Obec nie czas
na dwu ty go dnio we kon sul ta cje spo łecz ne. Naj -
wcze śniej roz po czę ły się w Wiel ki Pią tek m.in.
w By to miu, Cho rzo wie, So snow cu i Za brzu,. Naj -

póź niej (27 kwiet nia) bę dą mie li oka zję wy po wie -
dzieć się na te mat Me tro po lii Ślą skiej miesz kań -
cy Pie kar Śląskich. Na stęp nym kro kiem jest gło -
so wa nie przez po szcze gól ne ra dy miast. Ostat ni
zro bią to raj cy z Wyr – 16 ma ja. Dzień póź niej
wszyst kie przy ję te uchwa ły tra fią do Gór no ślą -
skie go Związ ku Me tro po li tal ne go, któ ry po ich
kom pi la cji utwo rzą wnio sek o po wo ła nie me tro -
po lii, któ ry tra fi z ko lei do Ra dy Mia sta Ka to wic.

Tu tej si rad ni przyj mą uchwa łę w spra wie zło że -
nia wnio sku o po wo ła nie me tro po lii.

Waż ne za da nia związ ku

Sej mik Wo je wódz twa Ślą skie go do 10 czerw ca
bę dzie miał czas na wy da nie swo jej opi nii, by
w koń cu – przez rę ce wo je wo dy – wnio sek do 14
czerw ca tra fił do MSWiA. 

We dle przy ję tych przez Sejm (9 mar ca 2017 r.)
prze pi sów, me tro po lia ślą ska po wsta nie for -
mal nie 1 lip ca 2017 r., a za cznie dzia łać – 1 stycz -
nia 2018 r.. Zwią zek me tro po li tal ny (po dob nie
jak gwa ran to wał to po przed ni pro jekt) bę dzie
otrzy my wał do cho dy z bu dże tu pań stwa – 5
proc. udzia łu w po dat ku PIT od osób miesz ka ją -
cych na ob sza rze związ ku, a więc na wet 250
mln zł rocz nie. Bę dzie tak że otrzy my wał skład -
ki z bu dże tów two rzą cych go gmin.

No wa usta wa or ga ni zu je w ra mach związ ku
me tro po li tal ne go za da nia, któ re do tej po ry by -
ły roz pro szo ne. Zwią zek bę dzie od po wia dał
m.in. za po li ty kę roz wo jo wą, za go spo da ro wa nie
prze strze ni, dro gi oraz trans port pu blicz ny.
Miesz kań cy bę dą ko rzy stać z jed ne go bi le tu ko -
mu ni ka cji oraz sie ci in fra struk tu ry ro we ro wej.
No we prze pi sy sta wia ją jed nak wa ru nek –
na ob sza rze me tro po li tal nym mu si miesz kać co
naj mniej 2 mln osób. Zgod nie z pro jek tem usta -
wy, zwią zek me tro po li tal ny mu szą two rzyć
gmi ny, któ re są już ze so bą po wią za ne (np. urba -
ni za cyj nie) i le żą na tym sa mym ob sza rze.

Mi chał Ta ba ka

Je stem otwar ty na roz mo wy z pre zy den ta mi, bur mi strza mi i wój ta mi w spra wie kom pe ten cji
me tro po lii – mó wi Woj ciech Sa łu ga, mar sza łek wo je wódz twa ślą skie go. 

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

Unia ener ge tycz na obej mu je nie tyl ko kwe stie ener gii i kli ma tu. Jej ce -
lem jest grun tow na mo der ni za cja ca łej go spo dar ki eu ro pej skiej oraz
prze kształ ce nie jej w go spo dar kę ni sko emi syj ną i efek tyw ną

pod wzglę dem zu ży cia ener gii i za so bów, z po sza no wa niem za sad spra wie -
dli wo ści spo łecz nej. Po win ni śmy rów nież po ło żyć na cisk na roz wój ze -
wnętrz ne go wy mia ru unii ener ge tycz nej w ce lu umoc nie nia czo ło wej ro li
UE na świe cie. Te raz, kie dy przed ło żo no już znacz ną część sto sow nych
wnio sków le gi sla cyj nych, rok 2017 po wi nien być ro kiem ich wdra ża nia.
Z tym prze sła niem od wie dzę pań stwa człon kow skie w ra mach no we go cy -
klu wi zyt po świę co nych unii ener ge tycz nej – za po wia da gość spe cjal -
ny IX EKG Ma roš Šefčovič.

Nie dzi wi więc, że w szcze gó ło wym pla nie Kon gre su za pla no wa no dwie
se sje: „Ener ge ty ka w Eu ro pie – naj waż niej sze py ta nia” (10.05; godz. 17-
18.30) oraz „Po li ty ka ochro ny kli ma tu – kon ty nu acje i ko rek ty” (11.05;
godz. 9.30-11).

Wspól ny, ener ge tycz ny mia now nik wszyst kich państw człon kow skich to
tyl ko je den z te ma tów, któ ry bę dzie po dej mo wa ny pod czas te go rocz nej,
dzie wią tej już edy cji EKG.

W cią gu trzech dni ma ja, w Mię dzy na ro do wym Cen trum Kon gre so wym
w Ka to wi cach, pro wa dzo na bę dzie dys ku sja na wie le te ma tów i w prze róż -
nych kie run kach. Nie za brak nie idei, z ta kim po wo dze niem pod ję tej pod -
czas ubie gło rocz nej edy cji, a do ty czą cej start -upów (10.05; godz. 12.30-14
„Start -upy – no wa kul tu ra w biz ne sie”). 

Pod czas EKG spe cja li ści i eks per ci po chy lą się rów nież nad uchwa lo ną już
i tyl ko cze ka ją ca na wej ście w ży cie (od 1 paź dzier ni ka br.): „Pol ski szpi -
tal 2017” (pierw sza część 10.05; godz. 12.30-14). Wśród te ma tów nie za bra kło
też m.in. „Smart Ci ty – mia sto in te li gent ne i przy ja zne” (11.05; godz. 9.30-11);
„Big Da ta – wy zwa nie dla biz ne su” (11.05; godz. 13.30-15), czy „Przy szłość sa -
mo rzą du te ry to rial ne go w Pol sce – ustrój” (12.05; godz. 9.30-11). 

Mi chał Ta ba ka Ko lej na edy cja EKG cze ka nas na po cząt ku ma ja
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6 Śląskie w podróży

Na wycieczkę 

Pociągiem i rowerem

R E K L A M A R E K L A M A

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 mi ło śni ków dwóch kó łek, re gio -
nal ny prze woź nik ma przy go to -
wa ną spe cjal ną pro mo cję – na czę -
ści re la cji ob słu gi wa nych przez KŚ
prze wóz ro we rów jest bez płat ny.

Są to ta kie od cin ki jak: Ka to wi ce – By tom – Tar -
now skie Gó ry – Lu bli niec – Czę sto cho wa, Ryb -
nik – Żo ry – Pszczy na, Wo dzi sław Ślą ski – Cha -
łup ki – Ra ci bórz, Ka to wi ce – Oświę cim oraz
Cie szyn – Cze cho wi ce -Dzie dzi ce (ma pę po łą -
czeń ob ję tych pro mo cją mo że cie zna leźć
na ostat niej stro nie ga ze ty).

Na Szlak Za byt ków Tech ni ki

Kie run ki ob ję te pro mo cją po zwa la ją za po -
znać się z cie ka wy mi, choć nie za wsze po pu -
lar ny mi, za kąt ka mi na sze go re gio nu. In te re -
su ją cym kie run kiem po cią go wo -ro we ro wych
wy cie czek mo gą się oka zać np. uni kal ne
obiek ty Szla ku Za byt ków Tech ni ki w Tar -
now skich Gó rach (Sztol nia Czar ne go Pstrą ga
i Za byt ko wa Ko pa nia Sre bra), Ryb ni ku (Za -
byt ko wa Ko pal nia Igna cy), Cie szy nie (Mu -
zeum Dru kar stwa), a tak że in ne przy cią ga ją ce

uwa gę miej sca, m.in. Park i Mu zeum Zam ko -
we w Pszczy nie.

Na mi ło śni ków przy ro dy cze ka ją m.in. par ki
kra jo bra zo we La sy nad Gór ną Li swar tą i Cy ster -
skie Kom po zy cje Kra jo bra zo we Rud Wiel kich,
Ar bo re tum Bra my Mo raw skiej w Ra ci bo rzu, Po -
je zie rze Pa lo wic kie w po bli żu Żor, do li na i me -
an dry Od ry w Cha łup kach, sta ro rze cza Wi sły
w oko li cach Oświę ci mia, gdzie moż na ob ser -
wo wać rzad kie ga tun ki ptac twa wod ne go, czy
też ze spół przy rod ni czo -kra jo bra zo wy Ża bie

Do ły, re zer wat przy ro dy Se giet oraz spor to wa
do li na Do lo mi ty w re gio nie By to mia, Cho rzo wa
i Tar now skich Gór.

Dłuż szy Si le sia Week end

Ko le je Ślą skie ma ją pro po zy cję rów nież dla po -
zo sta łych tu ry stów, nie ko niecz nie po dró żu ją -
cych z ro we rem. Z oka zji week en du ma jo we go
wy dłu żo ny zo sta nie okres obo wią zy wa nia bi le -
tu Si le sia Week end. Bę dzie on waż ny już

od godz. 18 w pią tek (28 kwiet nia) aż do godz. 6
w czwar tek (4 ma ja). Tym spo so bem moż na so -
bie za pla no wać wy ciecz kę na wet na 6 dni.
A war to przy po mnieć, że bi let Si le sia Week end
po zwa la rów nież na po dró żo wa nie Ko le ja mi
Cze ski mi po ca łym kra ju mo raw sko -ślą skim
(szcze gó ły ofer ty i pro po zy cje wy cie czek do na -
szych po łu dnio wych są sia dów moż na zna leźć
na stro nie Ko lei Ślą skich w za kład ce Tu ry sty -
ka).

Mat. Ko le je Ślą skie

Bez płat ny prze wóz ro we rów to ukłon w stro nę ak tyw nych pa sa że rów
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IŚLĄSKIE EKO
Jest uchwała antysmogowa. Sejmik przyjął ją jednogłośnie

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
a nim jesz cze rad ni Sej mi ku pod ję li
swo ją de cy zję, z pro eko lo gicz nym
prze sła niem do rad nych i ze bra nych
go ści zwró cił się me tro po li ta ka to -
wic ki, ar cy bi skup Wik tor Skworc,

któ ry przy wo łał en cy kli ki pa pie ża Fran cisz -
ka I i św. Ja na Paw ła II.

– Obec ny pa pież zwra ca uwa gę na nasz
wspól ny dom, ja kim jest Zie mia. Zaś pa no wa nie
nad jej za so ba mi to nie przy wi lej, a służ ba. Na to
też w swo jej en cy kli ce, sprzed 30 lat, zwra cał
uwa gę Jan Pa weł II, któ ry wska zy wał na od po -
wie dzial ne wy ko rzy sty wa nie za so bów na szej
pla ne ty. Prze strze gał przed nisz cze niem śro do -
wi ska na tu ral ne go, któ re nie mo że słu żyć ce lom
do raź ne go uży cia – przy po mniał.

Trzy da ty gra nicz ne

No we prze pi sy za czną obo wią zy wać od 1
wrze śnia 2017 r. na te re nie ca łe go wo je wódz -
twa ślą skie go. Zgod nie z ni mi od te go też cza -
su nie bę dzie moż na sto so wać wę gla bru nat -
ne go, mu łów i fo to kon cen tra tów oraz bio ma -
sy sta łej o wil got no ści po wy żej 20 proc.
Uchwa ła obo wią zu je tak że wszyst kich tych,

któ rzy po 1 wrze śnia pla nu ją in sta la cję urzą -
dzeń grzew czych. We dle przy ję tych za pi sów,
w ta kim przy pad ku mu sze być to ko tły mi ni -
mum kla sy 5. 

Za ło żo no trzy da ty gra nicz ne wy mia ny sta -
rych ko tłów w za leż no ści od dłu go ści lat użyt -
ko wa nia. W przy pad ku ko tłów eks plo ato wa -
nych po wy żej 10 lat od da ty pro duk cji, trze ba
bę dzie je wy mie nić na kla sę 5 do koń ca 2021 ro -
ku. Ci, któ rzy użyt ku ją ko tły od 5-10 lat, po win -
ni wy mie nić je do koń ca 2023 ro ku, a użyt kow -
ni cy naj młod szych ko tłów ma ją czas do koń -
ca 2025 ro ku. Na ryn ku są sto so wa ne rów nież
ko tły kla sy 3 i 4. Ze wzglę du na to, że do ro -

ku 2016 wy mia na na ta kie ko tły by ła do fi nan -
so wy wa na, gra nicz ną da tę ich obo wiąz ko wej
wy mia ny na kla sę 5 wy dłu ża się do koń ca ro -
ku 2027. Co istot ne, każ dy, kto bu du je no wy
dom i za mie rza ogrze wać go wę glem lub drew -
nem, ma obo wią zek za in sta lo wać ko cioł kla -
sy 5. Ta re gu la cja bę dzie mia ła za sto so wa nie
po 12 mie sią cach od dnia wej ścia w ży cie
uchwa ły an ty smo go wej.

Spre cy zo wa na funk cja kon tro l na

– W ce lu wy ko na nia za pi sów uchwa ły, zwłasz -
cza do ty czą cych wy mia ny in sta la cji grzew czych

nie zbęd ne jest za pew nie nie do fi nan so wa nia
dzia łań w tym za kre sie, za rów no na po zio mie
kra ju, jak i re gio nu. Jed ną z moż li wo ści do fi nan -
so wa nia dzia łań zwią za nych z ogra ni cze niem
ni skiej emi sji w wo je wódz twie ślą skim jest Re -
gio nal ny Pro gram Ope ra cyj ny Wo je wódz twa
Ślą skie go na la ta 2014-2020 (RPO WSL). W ra -
mach RPO WSL wspar cie prze wi dzia no w osi
prio ry te to wej IV Efek tyw ność ener ge tycz na,
od na wial ne źró dła ener gii i go spo dar ka ni sko -
emi syj na. Jest ono prze zna czo ne na re ali za cję
pro jek tów do ty czą cych wy twa rza nia ener gii
z od na wial nych źró deł ener gii wraz z pod łą cze -
niem do sie ci dys try bu cyj nej/prze sy ło wej – czy -
ta my w uza sad nie niu przy ję tych przez Sej mik
prze pi sów. 

Uchwa ła an ty smo go wa pre cy zu je rów nież
funk cję kon tro l ną. Ta spo czy wa na bar kach
mar szał ka wo je wódz twa, sta ro sty oraz wój ta,
bur mi strza lub pre zy den ta. Ci wy zna cza ją od -
po wied nich pra cow ni ków do prze pro wa dza nia
kon tro li.

– Kon tro lu ją cy, wy ko nu jąc kon tro lę, jest
upraw nio ny do wstę pu wraz z rze czo znaw ca mi
i nie zbęd nym sprzę tem przez ca łą do bę na te -
ren nie ru cho mo ści, obiek tu lub ich czę ści,
na któ rych pro wa dzo na jest dzia łal ność go spo -
dar cza, a w go dzi nach od 6 do 22 – na po zo sta -
ły te ren, prze pro wa dza nia ba dań lub wy ko ny -
wa nia in nych nie zbęd nych czyn no ści kon tro l -
nych, żą da nia pi sem nych lub ust nych in for ma -
cji oraz wzy wa nia i prze słu chi wa nia osób w za -
kre sie nie zbęd nym do usta le nia sta nu fak tycz -
ne go, czy żą da nia oka za nia do ku men tów i udo -
stęp nie nia wszel kich da nych ma ją cych zwią zek
z pro ble ma ty ką kon tro li – po da je uza sad nie nie
uchwa ły an ty smo go wej. 

Mi chał Ta ba ka

Uchwałę antysmogową przyjęto na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego

– Ma pan fak tycz nie wra że nie, od czu cie, że to rze czy -
wi ście hi sto rycz na chwi la dla ca łe go re gio nu?
– Nie mam cie nia wąt pli wo ści. Tym bar dziej cie szę się, że
uda ło się na chwi lę za ko pać spo ry po li tycz ne. Rok te mu
pod ję li śmy dys ku sję na te mat nie zbęd nych do pod ję cia
dzia łań zmie rza ją cych do uzy ska nia jak naj czyst sze go po -
wie trza. W ma ju 2016 ro ku po wo ła łem ze spół eks per tów,
któ ry wy pra co wał osta tecz ną wer sję tych prze pi sów. Od -
by ło się wie le de bat, kon sul ta cji, w tym też kon sul ta cji
spo łecz nych, w ra mach któ rych miesz kań cy zgło si li
ok. 6500 uwag. Za na mi je den z eta pów. Te raz trze ba te
no we prze pi sy wdra żać w ży cie. 
– Jak Pol ska dłu ga i sze ro ka, po ja wia ją się gło sy, że ini -
cja ty wy wo je wódz kich sa mo rzą dów to jed na stro na
me da lu, a ak tyw ność sa me go rzą du w tym za kre sie, to
dru ga.
– Bez wąt pie nia po trzeb ne jest wspar cie rzą du, uru cho -
mie nie sto sow nych za rzą dzeń. Cho dzi o wpro wa dze nie
norm ja ko ścio wych na pa li wa sta łe, czy nor my na ko tły.
Jak na ra zie wy po wie dzi po szcze gól nych mi ni strów ga bi -
ne tu Be aty Szy dło nie na pa wa ją opty mi zmem. Cio sem
w ple cy mo że być pro ce do wa na już zmia na w pra wie, po -
le ga ją ca na mo dy fi ka cji or ga ni za cji wo je wódz kich fun du -

szy ochro ny śro do wi ska i go spo dar ki wod nej, na któ rych
dzia łal ność żad ne go wpły wu nie bę dą już mia ły sa mo rzą -
dy. Ma my cią gle na dzie ję, że tak się nie sta nie i bę dzie my
mo gli w peł ni, jak do tej po ry, dys po no wać środ ka mi,
w tym wła śnie prze zna cza ny mi na wal kę o czy ste po wie -
trze. 
– Prze pi sy prze pi sa mi. Tu taj pa nu je peł na zgo da. Ale
trze ba chy ba efek tyw niej zmie niać men tal ność sa -
mych miesz kań ców, ich przy zwy cza je nia.
– Oczy wi ście nie cho dzi o ro bie nie sztu ki dla sztu ki, czy li
przy ję cie sto sow nych prze pi sów i za mknie cie spra wy. Za -
le ży nam prze cież wszyst kim na jak naj czyst szym po wie -
trzu, na zmniej sze niu za cho ro wal no ści na szych miesz -
kań ców. Przy ję cie uchwa ły to do pie ro po czą tek. Ze swo jej
stro ny pla nu je my wy da nie i jak naj efek tyw niej sze roz pro -
pa go wa nie spe cjal ne go po rad ni ka dla miesz kań ców,
w któ rym tłu ma czy my no we prze pi sy i wpro wa dza ny
przez nie har mo no gram zmian. Je stem prze ko na ny, że tu -
taj też spo ro zro bią sa me sa mo rzą dy lo kal ne, któ re bę dą
pro wa dzić też w czę ści au to no micz ną po li ty kę, cho ciaż by
z za kre su wa chla rzu do płat, czy pro mo cji dzia łań pro eko -
lo gicz nych.

Roz ma wiał: Mi chał Ta ba ka
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Ś Dla zdrowia mieszkańców

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

Za le ży nam prze cież wszyst kim na jak naj czyst szym po wie trzu, na zmniej -
sze niu za cho ro wal no ści na szych miesz kań ców – mó wi Woj ciech Sa łu ga



Uchwałę poprzedziła debata z wieloma środowiskami

Jednogłośnie, ale po konsultacjach
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Do świad cze nie
z po łu dnia
Hen ryk Mer cik, czło nek za rzą -
du wo je wódz twa ślą skie go,
spo tkał się z de le ga cją Kra ju
Mo raw sko -Ślą skie go na cze le
z wi ce het man Jar mi lą Uvíro vą.
Te ma tem roz mów by ła ja kość
po wie trza i spo so by na jej po -
pra wę. U na szych po łu dnio -
wych są sia dów od stycz nia bie -
żą ce go ro ku moż li we jest prze -
pro wa dza nie kon tro li pa le nisk
lo kal nych.
Omó wio no rów nież te mat pro -
jek tu i -AIR Re gion, któ ry sta wia
so bie za cel po lep sze nie ja ko ści
ży cia miesz kań ców re gio nu po -
przez po pra wę po szcze gól nych
kom po nen tów śro do wi ska na -
tu ral ne go, a tak że trwa ją ce go
Pro gra mu Współ pra cy Cze sko -
-Pol skiej – ja ko przy kła dy jed -
nych z wie lu wspól nych dzia łań.

Cze ka my
na ruch rzą du
Ak tyw ność sa mo rzą dów lo kal nych i wo je -
wódz kich (naj pierw Sej mik Wo je wódz twa
Ma ło pol skie go, te raz Sej mik Wo je wódz -
twa Ślą skie go) w opra co wy wa niu sto sow -
nych prze pi sów nie ste ty nie idzie w pa rze
z le gi sla cyj ny mi po czy na nia mi ga bi ne tu
Be aty Szy dło. Fa chow cy z le wej i pra wej
stro ny są zgod ni: bez rzą do wych roz po rzą -
dzeń ca ła wal ka ze smo giem nie ma naj -
mniej sze go sen su. 
– Od by ło się wie le de bat, kon sul ta cji, w tym
też kon sul ta cji spo łecz nych, w ra mach któ -
rych miesz kań cy zgło si li ok. 6500 uwag.
Za na mi je den z eta pów. Te raz trze ba te no -
we prze pi sy wdra żać w ży cie. Po trzeb ne
jest wspar cie rzą du, uru cho mie nie sto sow -
nych za rzą dzeń. Cho dzi o wpro wa dze nie
norm ja ko ścio wych na pa li wa sta łe, czy nor -
my na ko tły. Jak na ra zie wy po wie dzi po -
szcze gól nych mi ni strów rzą du nie na pa wa -
ją opty mi zmem – prze ko nu je Woj ciech Sa -
łu ga, mar sza łek wo je wódz twa ślą skie go.

WHO alar mu je:
lu dzie umie ra ją!
Z ra por tu Świa to wej Or ga ni za cji Zdro wia (WHO)
„Am bient Air Pol lu tion Da ta ba se 2016” wy ni ka,
że 33 z 50 naj bar dziej za nie czysz czo nych miast
Eu ro py znaj du je się w Pol sce, z cze go aż 10 le ży
w wo je wódz twie ślą skim. Na to miast ra port Świa -
to wej Or ga ni za cji Zdro wia z 2015 r. „Eco no mic
cost of the he alth im pact of air pol lu tion in Eu ro -
pe” wy ka zu je, że w 2010 r. za nie czysz cze nia po -
wie trza w Pol sce przy czy ni ły się do śmier ci po -
nad 48,5 tys. Po la ków, co z ko lei wy ge ne ro wa ło
kosz ty w wy so ko ści 101,826 mld do la rów. Sza cu je
się, że za nie czysz cze nie po wie trza py łem za wie -
szo nym PM2,5 od po wia da za bli sko 0,5 mln przed -
wcze snych zgo nów w Eu ro pie (po nad 400 tys.
w 28 kra jach UE), w tym za bli sko 80 proc zgo nów
spo wo do wa nych cho ro ba mi ukła du od de cho we go
i ra kiem płuc. Naj now sze da ne wska zu ją, że w Pol -
sce w 2012 r. z po wo du ostrych cho rób dol nych
dróg od de cho wych od no to wa no 12 zgo nów, 483
zgo nów z po wo du prze wle kłej ob tu ra cyj nej cho ro -
by płuc (PO ChP), ra ka płuc – 5 731, cho ro by nie do -
krwien nej ser ca – 11 987; uda ru – 8 376.

RPO
po mo że?
Nikt nie uda je, że wy mia na ko tłów
na ta ką ska lę bę dzie w ogó le moż -
li wa bez pre cy zyj nie skon stru owa -
ne go wa chla rza do fi nan so wa nia.
Abs tra hu jąc od lo kal nych po czy -
nań po szcze gól nych sa mo rzą dów
w tej mie rze, w ska li wo je wódz -
twa tak na praw dę je dy na dro gą
jest Re gio nal ny Pro gram Ope ra -
cyj ny Wo je wódz twa Ślą skie go
na la ta 2014-2020 W ra mach RPO
WSL wspar cie prze wi dzia no w osi
prio ry te to wej IV Efek tyw ność
ener ge tycz na, od na wial ne źró dła
ener gii i go spo dar ka ni sko emi syj -
na. Jest ono prze zna czo ne na re -
ali za cję pro jek tów do ty czą cych
wy twa rza nia ener gii z od na wial -
nych źró deł ener gii wraz z pod łą -
cze niem do sie ci dys try bu cyj -
nej/prze sy ło wej. To w su mie pra -
wie 68 mln eu ro.

Kil ka mie się cy trwa ły roz mo wy i de ba ty
nad osta tecz nym kształ tem prze pi sów an ty -
smo go wych. Swo je uwa gi zgła sza li pro du cen ci
ko tłów, przed sta wi cie le bran ży gór ni czej, le ka -
rze, wresz cie re pre zen tan ci aler tów smo go wych.

D
e ba ta nad tym, co zro bić, że by wresz cie nad wo je -
wódz twem ślą skim nie bo by ło przede wszyst kim
czy ste, ma już spo rą me try kę. Na uro dzi no wym tor -
cie mo gło by za brak nąć miej sca na świecz ki.
Wszyst ko przy spie szy ło je sie nią ubie głe go ro ku.

Me dia tak w kra ju nad Wi słą, jak i za gra nicz ne po wie la ły in for -
ma cje o za nie czysz cze niach po wie trza na ca łym świe cie i przy tej
oka zji „wy róż nia ły” ca ły nasz re gion, jak i po szcze gól ne mia sta.
Da ne ni ko go nie mo gły za da wa lać. Po li ty ka, z opo rem, ale jed nak
ustą pi ła na chwi lę miej sca i roz po czę ła się po waż na dys ku sja
na te mat sto sow nych prze pi sów. 

– Tyl ko w Ryb ni ku w tym ro ku mie li śmy aż 38 dni z alar mem
smo go wym, czym prze kro czy li śmy rocz ne li mi ty. 10 i 11 stycz nia
nor ma u nas prze kro czo na by ła o 1500 pro cent. Mu si my za cząć
wspól nie dzia łać i dzi siaj ro bi my w tym kie run ku pierw szy krok.
Dzi siaj nie mo że my już so bie po zwo lić na to, że by w eko lo gię nie
in we sto wać – prze ko nu je Piotr Ku cze ra, pre zy dent Ryb ni ka.

Re al ne za gro że nie

Na prze strze ni kil ku mie się cy swo je uwa gi zgła sza li pro du cen ci
ko tłów, przed sta wi cie le bran ży gór ni czej, le ka rze, re pre zen tan ci
aler tów smo go wych, czy wresz cie sa mi sa mo rzą dow cy. Wszy scy
by li zgod ni: ko niec z cze ka niem na nie wia do mo co, trze ba dzia -
łać. 

– Za nie czysz czo ne po wie trze po wo du je cho ro by ukła du krą -
że nia, ukła du od de cho we go, wpły wa na więk szą licz bę cho rób
no wo two ro wych, czy uda rów mó zgu. Wo je wódz two ślą skie to 4
proc. po wierzch ni ca łe go kra ju, ale 12 proc. po pu la cji. Do te go
do cho dzi bar dzo wy so ka urba ni za cja, bo aż 13 proc. po wierzch ni
wo je wódz twa ślą skie go to te re ny stric te miej skie. Dla nas smog
jest jak naj bar dziej re al nym za gro że niem – sta wia spra wę ja sno
prof. Ma riusz Gą sior, kie row nik III Ka te dry i Od dzia łu Kli nicz ne -
go Kar dio lo gii Ślą skie go Cen trum Cho rób Ser ca w Za brzu. 

6,5 ty sią ca uwag i uzu peł nień

Na te mat prze pi sów an ty smo go wych mo gli wy po wia dać się tak -
że sa mi miesz kań cy, w trak cie kon sul ta cji spo łecz nych. W su mie
spi sa no prze szło 6,5 tys. prze róż nych uwag i uzu peł nień. Gros

z nich do ty czy ła nie sa mych prze pi sów, a ra czej ich efek tyw ne go
eg ze kwo wa nia w przy szło ści. 

Sto sow nych za pi sów w tym za kre sie nie za bra kło w uchwa le
an ty smo go wej. Funk cja kon tro l na spo czy wa na bar kach mar -
szał ka wo je wódz twa, sta ro sty oraz wój ta, bur mi strza lub pre zy -
den ta. Ci wy zna cza ją od po wied nich pra cow ni ków do prze pro -
wa dza nia kon tro li.

„Kon tro lu ją cy, wy ko nu jąc kon tro lę, jest upraw nio ny do wstę pu
wraz z rze czo znaw ca mi i nie zbęd nym sprzę tem przez ca łą do bę
na te ren nie ru cho mo ści, obiek tu lub ich czę ści, na któ rych pro -
wa dzo na jest dzia łal ność go spo dar cza, a w go dzi nach od 6 do 22
– na po zo sta ły te ren, prze pro wa dza nia ba dań lub wy ko ny wa nia
in nych nie zbęd nych czyn no ści kon tro l nych, żą da nia pi sem nych
lub ust nych in for ma cji oraz wzy wa nia i prze słu chi wa nia osób
w za kre sie nie zbęd nym do usta le nia sta nu fak tycz ne go, czy żą -
da nia oka za nia do ku men tów i udo stęp nie nia wszel kich da nych
ma ją cych zwią zek z pro ble ma ty ką kon tro li – po da je uza sad nie -
nie uchwa ły an ty smo go wej. 

Mi chał Ta ba ka

Przy oka zji gło so wa nia nad uchwa łą rad ni wo je wódz cy mie li wy jąt ko wo za an ga żo wa ną pu blicz ność

Za nie czysz czo ne po wie trze po wo du je cho ro by ukła du krą że nia,
ukła du od de cho we go, wpły wa na więk szą licz bę cho rób no wo -
two ro wych, czy uda rów mó zgu



Dużo zależy od wójtów, burmistrzów i prezydentów

Teraz czas na samorządy
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Kalendarium
uchwały
antysmogowej
7 kwiet nia 2017 r. – po mie sią cach
kon sul ta cji, de bat z przed sta wi cie la mi
róż nych śro do wisk Sej mik Wo je wódz -
twa Ślą skie go jed no gło śnie przyj mu je
uchwa łę w spra wie wpro wa dze nia
na ob sza rze wo je wódz twa ślą skie go
ogra ni czeń w za kre sie eks plo ata cji in -
sta la cji, w któ rych na stę pu je spa la nie
pa liw.

1 wrze śnia 2017 r. – od te go dnia, na te -
re nie ca łe go wo je wódz twa ślą skie go za -
czną obo wią zy wać przy ję te prze pi sy an -
ty smo go we.

Do koń ca 2021 r. – pierw sza da ta gra -
nicz na: osta tecz ny ter min wy mia ny ko -
tłów na co naj mniej kla sę 5 – w przy pad -
ku eks plo ato wa nia urzą dzeń po wy żej 10
lat od ich pro duk cji.

Do koń ca 2023 r. – dru ga da ta gra nicz -
na: ter min wy mia ny ko tłów dla użyt ku -
ją cych urzą dze nia od 5 do 10 lat od da ty
ich wy pro du ko wa nia.

Do koń ca 2025 r. – trze cia da ta gra nicz -
na: dla użyt kow ni ków „naj młod szych”
ko tłów – do 5 lat od da ty ich pro duk cji.

Do koń ca 2027 r. – osta tecz na wy mia -
na ko tłów kla sy 3 i 4, któ rych za kup był
do fi nan so wa ny jesz cze w 2016 r. 
Po 12 mie sią cach od obo wią zy wa nia
prze pi sów – każ dy, kto bu du je no wy
dom i za mie rza ogrze wać go wę glem lub
drew nem, ma obo wią zek za in sta lo wać
ko cioł kla sy 5.

(mit)
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Za na mi otwar ty kon kurs ofert na za da nia pu blicz ne, dzię ki re ali za cji któ -
rych ma my od dy chać czyst szym po wie trzem.

Za rząd Wo je wódz twa Ślą skie go ogło sił otwar ty kon kurs ofert na za da nia pu -
blicz ne w dzie dzi nie edu ka cji pu blicz nej, z uwzględ nie niem po li ty ki an ty -
smo go wej, któ re bę dą re ali zo wa ne w 2017 ro ku. Na re ali za cję za da nia prze -

zna czo no kwo tę 54 tys. zł.
– Dzia ła nia, ja kie po dej mu je my w wal ce ze smo giem, są wie lo płasz czy zno we.

Naj waż niej sza jest jed nak kwe stia świa do mo ści i edu ka cji, szcze gól nie naj młod -
szych miesz kań ców re gio nu. Od po cząt ku part ne rem na szych dzia ła niach są pod -
mio ty ob sza ru trze cie go sek to ra, któ re są naj bli żej lu dzi i któ re są au to ra mi cie ka -
wych ini cja tyw. Dla te go też za chę cam – włą czaj my się w dzia ła nia, któ re uzmy sło -
wią za gro że nia ni ską emi sją – mó wi mar sza łek Woj ciech Sa łu ga.

Ce lem kon kur su jest wspo ma ga nie roz wo ju oraz uzdol nień dzie ci i mło dzie ży po -
przez dzia ła nia edu ka cyj ne, z uwzględ nie niem po li ty ki an ty smo go wej, w tym: or ga -
ni zo wa nie lub uczest nic two w olim pia dach i kon kur sach te ma tycz nych, wy sta wach,
warsz ta tach; two rze nie pro gra mów edu ka cyj nych; wy da wa nie ni sko na kła do wych
i nie ko mer cyj nych pu bli ka cji, na grań fo no gra ficz nych i au dio wi zu al nych. 

Pod mio ta mi upraw nio ny mi do zło że nia ofert w ra mach kon kur su by ły or ga ni -
za cje po za rzą do we dzia ła ją ce w ob sza rze edu ka cji, ko ścio ły i związ ki wy zna nio -
we, sto wa rzy sze nia jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go, spół dziel nie so cjal ne,
spół ki ak cyj ne i spół ki z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią oraz klu by spor to we.
Ofer ty do ty czą ce za dań re ali zo wa nych do 30 li sto pa da 2017 r. moż na by ło skła dać
do 24 mar ca 2017 r.

Mi chał Ta ba ka

Uchwa ła an ty smo go wa wy zna cza
pew ne kie run ki, wy li cza gra ni ce
cza so we dla ko lej nych dzia łań.
Dia beł jak zwy kle bę dzie tkwić
w szcze gó łach, czy li w kon kret -
nych ini cja ty wach sa mych miast
i po wia tów

P
rzy ję ta przez Sej mik Wo je wódz twa
Ślą skie go uchwa ła an ty smo go wa
jest do ku men tem kon sul to wa nym
wszerz i wzdłuż. Do 6 lu te go mie li
pra wo na ten te mat wy po wie dzieć

się tak na praw dę wszy scy, któ rzy chcie li.
Przed sta wi cie le aler tów smo go wych i in nych
or ga ni za cji, wresz cie sa mo rzą dów lo kal nych.
Na tym jed nak ak tyw ność tych ostat nich ab -
so lut nie nie po win na się koń czyć. Czym in -
nym wszak jest de ba to wa nie nad ogól ny mi,
obo wią zu ją cy mi na te re nie ca łe go wo je wódz -
twa ślą skie go prze pi sa mi pra wa, a sto sow ne
zmia ny tyl ko i wy łącz nie w pra wie miej sco -
wym. To od nich tak na praw dę bę dzie za le żeć,
na ja kie mak sy mal nie do fi nan so wa nie bę dą
mo gli li czyć miesz kań cy po szcze gól nych miast
przy oka zji wy mia ny pie ców. I to też od po czy -
nań pre zy den tów, bur mi strzów i wój tów za le -
żeć bę dzie w ja ki spo sób opra co wa ny bę dzie
i re ali zo wa ny sys tem kon tro li. 

Nie ma miej sca na fu szer kę

Po dob nie jak ini cja to rom uchwa ły an ty smo go -
wej za le ży na tym, by prze pi sy wy szły po za pa -
pier i by ły po pro stu re ali zo wa ne, tak sa mo
w przy pad ku po czy nań miast i po wia tów. Pew ne
jest jed no: tu taj na fu szer kę już nie ma miej sca. 

– Przez ostat nie trzy la ta mie li śmy sto sun ko -
wo cie płe zi my, a i tak od no to wy wa li śmy zły
stan po wie trza. Cho ciaż wte dy nie był to jed nak

te mat nr je den. Uciąż li wo ści nie by ły od czu wal -
ne przez tak wie lu. W tym se zo nie grzew czym
jest fa tal nie i trze ba coś z tym zro bić – nie ma
wąt pli wo ści An drzej Szczy gieł z Wo je wódz kie -
go In spek to ra tu Ochro ny Śro do wi ska.

Wa chlarz moż li wo ści jest do syć sze ro ki. Róż -
ni ce w pu lach do fi nan so wań w po szcze gól nych
mia stach mo gą być jed nak spo re. Np. w So snow -
cu na wet do 80 proc., przy speł nie niu wa run ku,
że cał ko wi ta po moc nie mo że prze kro czyć 8 tys.
zł., a w są sied nim Ja worz nie mak sy mal na do ta cja
to 23 proc. kosz tów kwa li fi ko wa nych, któ re jed -
nak nie mo gą prze kro czyć 3 tys. zł. Po dob nie jest
z po czy na nia mi straż ni ków miej skich w tym
wzglę dzie. O tym, w ja kim stop niu funk cjo na riu -
sze włą czą się w sys tem kon tro li i eg ze ku cji – za -
le ży od lo kal nych wło da rzy. 

Sku tecz ne dzia ła nie 167 gmin

Przy po mnij my: przy ję te przez Sej mik prze pi sy
wska zu ją, że wy ko nu ją cy kon tro lę jest upraw -
nio ny do wstę pu wraz z rze czo znaw ca mi i nie -
zbęd nym sprzę tem przez ca łą do bę na te ren
nie ru cho mo ści, obiek tu lub ich czę ści, na któ -
rych pro wa dzo na jest dzia łal ność go spo dar cza,
a w go dzi nach od 6 do 22 na jej po zo sta łą część.
Usta wa an ty smo go wa ma obo wią zy wać na te re -
nie ca łe go wo je wódz twa i bę dzie wy ma gać sku -
tecz ne go włą cze nia się wszyst kich 167 gmin.
Sza cu je się (cho ciaż tak na praw dę so lid nej in -
wen ta ry za cji w tym wzglę dzie nie prze pro wa -
dzo no ni gdy), że wy mie nić bę dzie trze ba w su -
mie ok. 700 tys. in sta la cji. 

Mi chał Ta ba ka

Zdrowie mieszkańców zależeć będzie również od włodarzy poszczególnych gmin
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Edukacja antysmogowa 

Młodzież kluczem do sukcesu

Czujniki smogowe – osobisty element edukacji dotyczący jakości powietrza



WFOŚiGW uruchamia kolejną edycję dofinansowań do wymiany źródeł ciepła 

Smog Stop, czyli walka
z niską emisją

IV ŚLĄSKIE EKO

Richard Reynolds
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Miejski ogrodnik, WITOLD SZWEDKOWSKI z Miejskiej Partyzantki Ogrodniczej

Gdy by sta rać się przy dać Ri char do wi Rey nold so wi je den epi tet
pew nie by ło by to sło wo „es te ta”. Bo zda niem te go ogrod ni ka es te -
ty ka jest naj waż niej szą funk cją zie le ni miej skiej. Trud no się nie

zgo dzić, choć by w czę ści. I za le ży jak sze ro ko je ste śmy otwar ci na po szu -
ki wa nia w za kre sie upięk sza nia mia sta, a nie jed no znacz ne mo gą być za -
rów no no we roz wią za nia, jak i te sprzed wie ków. I tak na przy kład be to -
no we se pa ra to ry, choć no wo cze sne, to tyl ko uda ją wi szą ce ogro dy i nie -
ko niecz nie za chwy ca ją. Na to miast ziem nia ki ze wzglę du na swo je kwia ty
i li ście, przez set ki lat po spro wa dze niu do Eu ro py, upra wia ne by ły ja ko
ro śli ny ozdob ne, aż w cza sach na po le oń skich sta ły się stra wą dla lu dzi.
Rey nolds nie na le ży jed nak do fi lo zo fu ją cych ogrod ni ków by py tać
o sens, ob ra cać mo del by tu i szu kać no wych kon tek stów. Je że li ma ozda -
biać, to uży wa ro ślin po wszech nie uzna nych za… ozdob ne. Na wet je śli
rów nie pięk nie moż na ude ko ro wać ga zon ro śli na mi ja dal ny mi. Ser ca

miast, zda niem Rey nold sa, nie są do brym miej scem na za kła da nie farm.
Lon dyń czyk kon se kwent nie i kon ser wa tyw nie roz dzie la użyt ko wość
od ozdob no ści i chwa li „gar de ning as usu al” (eng. ogrod nic two do ja kie go
przy wy kli śmy). Mi mo tak za cho waw czej po sta wy, ko rzy sta nia z wie lo -
wie ko wej spu ści zny an giel skich ogrod ni ków, wno si też no wą war tość
do ogrod nic twa XXI wie ku. Ośmie la lu dzi do dba nia o kwia ty w swo im
oto cze niu, udo wad nia, że to nie fa na be ria i mo da, a ko niecz ność. Oczy -
wi ście tyl ko wte dy, je śli chce my czuć się do brze w be to no wo -as fal to wych
mia stach. Je go książ ka pt. „Gu eril la gar de ning”. (tłum. par ty zanc kie
ogrod nic two) by ła dla nie jed nej oso by pierw szym kon tak tem z ta ką for -
mą oby wa tel skiej ak tyw no ści. Rey nold so wi przy pi su je się rów nież pro -
kla mo wa nie jed ne go z ogrod ni czych świąt – Dnia Wy sie wa nia Sło necz ni -
ka – 1 ma ja. Jest za tem oka zja, by Świę to Pra cy uczcić nie tyl ko po cho dem
ale rów nież czy nem. Ku chwa le zie le ni!
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Ś Na te re nie Ślą skie go Mię dzy uczel nia ne go
Cen trum Edu ka cji i Ba dań In ter dy scy pli nar -
nych od by ła się in au gu ra cja Uni wer sy tec -
kich La bo ra to riów Kon tro li At mos fe ry
(ULKA) po łą czo na z pre zen ta cją ba lo nu ba -
daw cze go. Na ra zie ba lon prze szedł po myśl -
nie lo ty te sto we, a te raz po zo sta je je dy nie
cze kać na do brą po go dę i pierw sze po mia ry
po wie trza z wy so ko ści.

Dzię ki po wsta niu pro jek tu, w któ rym bę -
dą bra li udział na ukow cy i stu den ci
z trzech wy dzia łów Uni wer sy te tu Ślą -

skie go: Wy dzia łu Na uk o Zie mi, Wy dzia łu Bio -
lo gii i Ochro ny Śro do wi ska oraz Wy dzia łu Ma -
te ma ty ki, Fi zy ki i Che mii, do stęp ne bę dzie
kształ ce nie w za kre sie mo ni to rin gu sta nu śro -
do wi ska z wy ko rzy sta niem no wo cze snych me -
tod. Moż li we bę dą tak że ba da nia skład ni ków
ga zo wych i ae ro zo li po wie trza, po bór pró bek
na róż nych wy so ko ściach, do pu ła pu 4 km. Da
to cen ny ma te riał ba daw czy i in for ma cyj ny,
do wy ko rzy sta nia nie tyl ko przez na ukow ców
z Uni wer sy te tu Ślą skie go.

Jest to ko lej ny pro jekt na uko wy, któ ry mo że
li czyć na wspar cie Fun du szu. W tym przy pad ku
do fi nan so wa nie wy nio sło 300 ty się cy zło tych.
Od po cząt ku ist nie nia Fun du szu, Uni wer sy tet
Ślą ski otrzy mał na roz wój ba zy dy dak tycz no -
-na uko wej, za kup sprzę tu, mię dzy in ny mi spe -
cja li stycz ne go mi kro sko pu ska nin go we go, bli -
sko 7 mi lio nów zło tych. (luk)

Ba lon ULKA roz po czął już „pra cę”
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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.

P
ro gram Smog Stop „Do fi nan so wa -
nie za dań re ali zo wa nych przez
miesz kań ców wo je wódz twa ślą skie -
go na rzecz ogra ni cze nia ni skiej
emi sji”, jest kon ty nu acją Pro gra mu

Pi lo ta żo we go re ali zo wa ne go w 2016 ro ku.
O udzie le nie do fi nan so wa nia w for mie do ta cji
bę dą mo gły się ubie gać oso by fi zycz ne bę dą ce
wła ści cie la mi lub współ wła ści cie la mi jed no ro -
dzin ne go bu dyn ku miesz kal ne go. 

Re al ny efekt dla śro do wi ska

– Przy ję ta przez Sej mik Wo je wódz twa Ślą skie go
uchwa ła an ty smo go wa jest jed nym z waż niej -
szych kro ków spo śród po dej mo wa nych w tro -

sce o stan po wie trza w re gio nie. Cie szę się, że ja -
ko Fun dusz je ste śmy ak tyw nym uczest ni kiem
sze ro kich dzia łań ma ją cych wpływ na zmniej -
sze nie szcze gól nie szko dli wej ni skiej emi sji –
pod kre śla An drzej Pi lot, pre zes WFO ŚiGW
w Ka to wi cach i przy po mi na, że już w ubie głym
ro ku fun dusz uru cho mił pi lo ta żo wy pro gram
po zwa la ją cy do fi nan so wy wać wy mia nę pie ców
wśród osób fi zycz nych. Wów czas kwo ta 4,2 mln
zł zo sta ła prze zna czo na na li kwi da cję 750 sta -
rych ko tłów lub pie ców o nie wiel kiej spraw no -
ści, opa la nych wę glem ni skiej ja ko ści. Re zul ta -
tem tych za bie gów mo der ni za cyj nych jest re al -
ny efekt dla śro do wi ska – zmniej sze nie emi sji
szko dli wych sub stan cji. 

– W tym ro ku rów nież uru cha mia my pro gram
Smog Stop i już od 15 ma ja roz po czy na my przyj -
mo wa nie wnio sków, prze zna cza jąc po dob ną
kwo tę na ten cel – tłu ma czy pre zes Pi lot. – Je że li
tyl ko na sze kon kret ne dzia ła nia zo sta ną wspar -
te de cy zja mi na po zio mie rzą du i znaj dą się
na ten cel do dat ko we środ ki, to w cią gu kil ku
naj bliż szych lat mo że my spo dzie wać się ca ło -
ścio we go roz pra wie nia się ze szko dli wą, ni ską
emi sją – uwa ża.

Wy mia na źró dła cie pła

Wa run kiem ko niecz nym uzy ska nia do ta cji w ra -
mach Pro gra mu Smog Stop jest wy mia na źró dła
cie pła w od da nym do użyt ko wa nia i ogrze wa -
nym obiek cie, tj. fi zycz na li kwi da cja do tych cza -
so we go źró dła cie pła opa la ne go pa li wem sta łym
pra cu ją ce go na po trze by cen tral ne go ogrze wa -
nia, za bu do wa no we go źró dła oraz do star cze nie
wraz z wnio skiem kon kret nych zdjęć po twier -
dza ją cych ce lo wość in we sty cji. Wię cej in for ma -
cji na stro nie www.wfo sigw.ka to wi ce.pl.

Wnio ski o do fi nan so wa nie przyj mo wa ne bę -
dą od 15 do 26 ma ja 2017 ro ku. Moż na je skła dać
w sie dzi bie WFO ŚiGW w Ka to wi cach przy ul.
Ple bi scy to wej 19 w go dzi nach od 7.30 do 15.30
lub prze słać pocz tą (de cy du je da ta wpły wu
do Fun du szu).

Przed roz po czę ciem na bo ru zo sta nie uru cho -
mio ny w sie dzi bie Fun du szu w Ka to wi cach
Punkt Kon sul ta cyj ny, któ ry bę dzie czyn ny od po -
nie dział ku do piąt ku w go dzi nach od 9 do 14.
w któ rym Pra cow ni cy WFO ŚiGW udzie lać bę dą
szcze gó ło wych in for ma cji na te mat pro gra mu. 

Łu kasz Re spon dek

Przyjmowanie
wniosków
w ramach akcji
Smog Stop
rozpocznie
się 15 maja

Z
D

JĘ
C

IE
: U

M
W

Ś

La ta ją ce la bo ra to rium
skon tro lu je na szą
at mos fe rę 

ULKA już
w prze stwo rzach



7Śląskie kulturalne

Symfonia wielkiego
miasta
Nie zwy kła przy go da ar ty stycz na
z po gra ni cza fil mu i mu zy ki cze -
ka pu blicz ność w ki no te atrze
Rial to w so bot ni wie czór, 13 ma -
ja. Na ekra nie po ja wi się go dzin ny, nie my film
z 1927 ro ku, któ re mu to wa rzy szyć bę dzie mu zy ka
roz brzmie wa ją ca na ży wo 90 lat póź niej. Od re stau -
ro wa na wer sja fil mu „Sym fo nia wiel kie go mia sta”,
z ar chi wum Deut sche Ki ne ma thek, to wy ra fi no wa -
ny es te tycz nie po emat o Ber li nie z lat 20. XX. w re -
ży se rii Wal te ra Rut t ma na –  wy bit nego pio nie ra ki -
na eks pe ry men tal ne go, ze zdję cia mi Kar la Freun -
da. Wię cej na: www.rial to.ka to wi ce.pl

Festiwal Katowice
Kultura Natura
Już po raz trze ci, w sa li
kon cer to wej NO SPR, me -
lo ma nów cze ka ar ty stycz na uczta. W dniach 12-21
ma ja, na sce nie ka to wic kiej „świą ty ni mu zy ki”, po -
ja wi się m.in. wspa nia ła Bu da pest Fe sti val Or che -
stra, za li cza na przez ma ga zyn Gra mo pho ne do gro -
na jed nej z dzie się ciu naj lep szych na świe cie. Na fe -
sti wa lu za go ści tak że mu zy ka ka me ral na w po sta ci
re no mo wa ne go nie miec kie go Ar te mis Qu ar tett.
Po ja wi się Gra in de la vo ix, spe cja li zu ją cy się w mu zy -
ce śre dnio wie cza i re ne san su. Or kie stra Mu zy ki No -
wej wy ko na za mó wio ny przez Fe sti wal Ka to wi ce
Kul tu ra Na tu ra utwór Paw ła My kie ty na – Wy li czan -
ka na 3 gło sy i 9 in stru men tów. Ostat ni dzień fe sti -
wa lu za re zer wo wa no dla jaz zu. Wię cej in for ma cji
na: www.kul tu ra na tu ra.eu.

„Najdroższy”
w Sosnowcu
So sno wiec ki Te atr Za głę -
bia za pra sza na na der we -
so łą i lek ką ko me dię fran -
cu skie go mi strza ga tun ku Fran ci sa Ve be ra, re ży se -
ra, sce na rzy sty i dra ma tur ga zna ne go w Pol sce z ta -
kich sztuk jak „Ko la cja dla głup ca” czy „Plot ka”. Pre -
mie ra sztu ki od by ła się w lu tym ubie głe go ro ku a te -
raz „Naj droż szy” po wró ci na sce nę Te atru Za głę -
bia 21 i 22 ma ja. W ro li Pi gno na wy stą pi Mi chał Ba -
ła ga a to wa rzy szyć mu bę dą m.in. Agniesz ka Ba ła -
ga -Okoń ska, Edy ta Osto jak oraz Mał go rza ta Sa -
dow ska. Szcze gó ły: www.te atrza gle bia.pl.

„Moja miłość” Bajora
In te re su ją co za po wia da się po nie -
dział ko wy kon cert, 22 ma ja w Te -
atrze Roz ryw ki w Cho rzo wie. Mi -
chał Ba jor – choć trud no w to uwie -
rzyć – cza ru je i wzru sza swo im
śpie wem już od po nad czter dzie stu
lat, jak nikt in ny łą cząc ory gi nal ny styl z naj wyż szą
ja ko ścią. „Mo ja mi łość” to 19. pły ta w je go dys ko gra -
fii i za ra zem trze cie spo tka nie mi strza in ter pre ta cji
z mi strzem sło wa – nie daw no zmar łym Woj cie -
chem Mły nar skim. Po al bu mach „Od Piaf do Ga rou”
i „Mo je po dró że” przy szedł czas na zbiór naj pięk -
niej szych pio se nek o mi ło ści. Więk szość z nich to
wiel kie prze bo je, trwa le za pi sa ne w hi sto rii pol skiej
mu zy ki roz ryw ko wej i ser cach kil ku po ko leń słu -
cha czy, by wy mie nić tyl ko „Prze ślicz ną wio lon cze -
list kę”, „Od kry je my mi łość nie zna ną”, „Och, ży cie
ko cham cię nad ży cie” czy „Nie ma jak u ma my”.
Wię cej na: www.te atr -roz ryw ki.pl.                Oprac. WZ

KULTURALNIE
PO REGIONIE

M
AT

. P
R

O
M

.

W Teatrze Śląskim  

Lot nad kukułczym gniazdem
Szeherezada pod turecką batutą 

Z tysiąca i jednej nocy

Purpurowe goodbye w Spodku 

Długie pożegnanie
z rockiem

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.

Mu zy ka opar ta na czte rech epi zo dach z „Ba śni ty sią ca i jed nej
no cy”, od wo łu je się do kul tu ry Wscho du i sta no wi świa dec -
two nie co dzien nej wy obraź ni oraz kom po zy tor skie go ta -

len tu Rim skie go -Kor sa ko wa w dzie dzi nie or kie stra cji. So lo we par tie
skrzy piec spek ta ku lar nie spa ja ją po szcze gól ne czę ści utwo ru, two rząc
wy jąt ko wo pięk ną, mu zycz ną toż sa mość Sze he re za dy. Kon cert roz -
pocz nie chó ral na wer sja uro czej i na stro jo wej Pa wa ny op. 50 Ga brie la
Fauré – twór cy zna ne go pol skim me lo ma nom za spra wą nie zwy kłe go
Re qu iem oraz nie któ rych pie śni. W fi na le kon cer tu swo ją in ter pre ta -
cję Kon cer tu for te pia no we go G -dur Mau ri ce’a Ra ve la za pre zen tu je
wy bit ny pia ni sta Ja nusz Olej ni czak. Słyn ne dzie ło fran cu skie go mi -
strza to tęt nią ce ży ciem i emo cja mi wy zwa nie dla wir tu oza for te pia -
nu, „lek ko i swo bod nie omi ja ją ce ra fy kla sycz nej for my so na to wej”.
Ra vel skom po no wał Re qu iem dla sie bie, z my ślą o mię dzy na ro -
do wym to urnée pod ko niec
lat 20. XX wie ku, jed nak zły
stan zdro wia prze szko dził mu
w ukoń cze niu utwo ru na czas.
Pra cę nad kon cer tem za koń -
czył w 1931 ro ku, ale nie miał
już sił, by wy ko nać go pu blicz -
nie. Pra wy ko na nie za gra ła
Mar gu eri te Long, a Mau ri ce Ra -
vel po pro wa dził or kie strę.

Szcze gó ły na www.fil har mo -
nia -sla ska.eu. Oprac. WZ

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
ż nie chce się wie rzyć, że nad cho dzi chwi la, kie dy dziad ko wie
naj młod szych fa nów roc ka, bę dą mu sie li po go dzić się z de fi -
ni tyw ną nie obec no ścią ze spo łu, któ re go ko lej ne pły ty to wa -
rzy szy ły im przez ca łe do ro słe ży cie. Al bu my „In Rock”, „Ma -
chi ne He ad”, „Fi re ball” i kon cer to wy „Ma de In Ja pan”, a do te -

go le gen dar ne utwo ry – „Child In Ti me”, „Smo ke On The Wa ter” czy „Per -
fect Stran gers”, to tyl ko część po nad cza so wych brzmień, na stro jów o me -
lo dii spod zna ku De ep Pur ple. 

Ra zem 340 lat

Na szczę ście, w mu zy ce roc ko wej „ni gdy nie mów ni gdy”, a wid nie ją cy
na zdję ciach to wa rzy szą cych no we mu al bu mo wi człon ko wie po lar nej
eks pe dy cji, da ją w wy wia dach do zro zu mie nia, że ko niec De ep Pur ple nie
bę dzie na głym i bru tal nym wy ję ciem wtycz ki z gniazd ka za si la ją ce go
twór czą in wen cję mu zy ków. Ich lo do ła macz, prze ci na ją cy ark tycz ną biel
na okład ce „in Fi ni te„(vi de na sza pły ta mie sią ca str. 13.), kon ty nu uje swój
rejs a port do ce lo wy jesz cze kry je się za ho ry zon tem. Z dru giej stro ny, nie
ocze kuj my od De ep Pur ple nie skoń czo nej ak tyw no ści. Śred nia wie ku
tych pię ciu gen tle ma nów zbli ża się do 70, a kie dy w tym ro ku już wszy scy
za li czą ko lej ne uro dzi ny, bę dą mie li łącz nie 340 lat! Za tem – po dzi wia jąc
daw ną wo kal no -gi ta ro wą bra wu rę du etu Gil lan/Black mo re oraz la wi nę

roc ko wych de cy be li – po zwól my De ep Pur ple na zdję cie no gi z ga zu. Kie -
dy 24 ma ja po ja wią się po raz ko lej ny (ostat ni?) w ka to wic kim Spodku, nie
ocze kuj my od Ia na Gil la na wo kal nych wzlo tów do nie ba na mia rę „Child
In Ti me”. Prze cież zwięk szo na za war tość roc ko wych bal lad i ener ge tycz -
nych utwo rów gra nych w umiar ko wa nym tem pie to nie tyl ko od zwier cie -
dle nie ak tu al nej kon dy cji fi zycz nej mu zy ków, ale przede wszyst kim efekt
ar ty stycz nej ewo lu cji oraz szla chet nej doj rza ło ści sty lu i brzmie nia De ep
Pur ple po nie mal pię ciu de ka dach do świad czeń w stu diu i na sce nie. 

Ozdo ba Spodka

Kon cer ty ze spo łu to ozdo ba roc ko wej hi sto rii Spodka, do któ re go mu zy -
cy przy jeż dża li w mi nio nym stu le ciu dość czę sto, dzię ki bli skiej przy jaź ni
z To ma szem Dziu biń skim – nie ży ją cym już za ło ży cie lem ka to wic kiej
agen cji Me tal Mind. W 1996 De ep Pur ple uwiecz ni li Spodek na kon cer to -
wej pły cie DVD „Li ve En co un ters”, dwa la ta póź niej ko lej ny kon cert w Ka -
to wi cach roz po czę li swo im de biu tanc kim prze bo jem „Hush” a w li sto pa -
dzie 2000 ro ku swo je nie śmier tel ne prze bo je ozdo bi li brzmie niem or kie -
stry sym fo nicz nej. W śro dę, 24 ma ja za per ku sją De ep Pur ple po now nie
za sią dzie w Spodku mistrz Ian Pa ice – je dy ny współ za ło ży ciel ze spo łu,
któ ry gra w nim nie prze rwa nie od 1968 ro ku.

Woj ciech Za mor ski

Ponownie zobaczymy głośny
spektakl katowickiej sceny.

Ka to wic ka pre mie ra te go gło śne -
go spek ta klu od by ła się w li sto -
pa dzie 2013 ro ku. Sztu ka Da le

Was ser ma na w re ży se rii Ro ber ta Ta -
lar czy ka sta ła się wów czas jed nym
z naj waż niej szych i naj bar dziej chwa -
lo nych przez me dia i pu blicz ność wy -
da rzeń te atral nych se zo nu, a od twór ca
ro li Ran dle'a McMur phy’ego – Da riusz
Choj nac ki, otrzy mał za swo ją kre ację
Zło tą Ma skę. Opro mie nio ny le gen dar ną ro lą Jac ka Ni chol so na w ob sy pa nej
Osca ra mi i wy re ży se ro wa nej w 1975 ro ku przez Mi loša For ma na ekra ni za cji po -
wie ści Ke na Ke seya – „Lot nad ku kuł czym gniaz dem”, po wró ci na sce nę Te atru
Ślą skie go 27 i 28 ma ja. Hi sto ria zło dzie ja, szu le ra i chu li ga na, któ ry, by unik nąć
wię zie nia, uda je nie po czy tal ność i tra fia do szpi ta la dla umy sło wo cho rych, in -
try gu je swo im po nad cza so wym wy mia rem oraz si łą me ta fo rycz nych od nie sień
do „nor mal nej” rze czy wi sto ści. Tu nie ma miej sca na ckli we za koń cze nia. Ten
spek takl nie udzie la pro stych od po wie dzi. Kie dy Ran dle Pa trick McMur phy po ja -
wia się w za kła dzie psy chia trycz nym pro wa dzo nym przez chłod ną i wy ra fi no -
wa ną sio strę Rat ched, za czy na się re wo lu cja, któ rej fi na łu nikt nie mo że prze wi -
dzieć. Bo w tym sza leń stwie nie ma me to dy. O in sce ni za cji „Lo tu nad ku kuł czym
gniaz dem” ze zna ko mi ty mi kre acja mi ak to rów Te atru Ślą skie go pi sa ła m.in. Ga -
ze ta Wy bor cza: Mo tyw prze wod ni spek ta klu, czy li bunt, zo stał po trak to wa ny ja -
ko przy wi lej, któ ry jest do stęp ny tyl ko nie licz nym – bar dziej wraż li wym jed nost -
kom, tym, któ rzy ko cha ją ży cie „bar dziej”, być mo że wła śnie sza leń com. Choć –
jak wy raź nie wi dać w tym spek ta klu – sza leń stwo mo że być rów nież for mą

uciecz ki od ży cia, pój ściem na ła twi znę, re zy gna cją z ma rzeń. Wię cej na: www.te -
atr sla ski.art.pl. Oprac. WZ

Ka to wic ki
kon cert
De ep Pur ple
od bę dzie
się 24 ma ja

Tu rec ki dy ry gent dzie ła, któ re
zo ba czy my w Fil har mo nii
Ślą skiej
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„Lot nad ku kuł czym gniaz dem”
po wró ci na sce nę Te atru Ślą skie go
27 i 28 ma ja
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8 Śląskie aktywne

W Parku Śląskim odbędą się Akademickie Mistrzostwa Polski w MTB 

Kolarstwo górskie
w olimpijskiej odsłonie

R E K L A M A

13 i 14 ma ja, bli sko 260 stu den tek
i stu den tów z 46 uczel ni wyż szych,
zmie rzy się z tra są cross -co un try,
wy zna czo ną w Par ku Ślą skim. Po -
wal czą o me da le w ra mach Aka -
de mic kich Mi strzostw Pol ski MTB.

Z
a dwa ty go dnie wie lu spe cja li stów
od olim pij skiej for mu ły ko lar stwa gór -
skie go, czy li XCO, przy je dzie do Cho -
rzo wa wal czyć o ty tuł aka de mic kie go
mi strza Pol ski. Ko szu lek bro nią Alek -

san dra Pod gór ska i Ja kub Za mroź niak w wy ści gu
na czas oraz po now nie Pod gór ska i Ma ciej Je zior -
ski w wy ści gu ze star tu wspól ne go. 

Po wrót po dzie się ciu la tach

Po kil ku la tach or ga ni za cji im pre zy w Prze sie ce
i Je le niej Gó rze, im pre za tym ra zem ro ze gra na
zo sta nie na Ślą sku, gdzie ostat ni raz go ści ła
w 2007 ro ku w Cie szy nie. Ry wa li za cja od bę dzie
się jak zwy kle w olim pij skiej od mia nie ko lar stwa
gór skie go czy li cross -co un try. Skła dać się bę dzie
z jaz dy in dy wi du al nej na czas oraz wy ści gu ze
star tu wspól ne go. 

Wśród za wod ni ków znaj dą się czo ło wi ko la rze
gór scy, bę dą cy w ka drze na ro do wej, jak rów nież
zwy kli pa sjo na ci, upra wia ją cy ko lar stwo ama tor -
sko. Are nę zma gań sta no wić ma Park Ślą ski
w Cho rzo wie, któ ry wie lo krot nie go ścił róż ne
im pre zy spor to we, jed nak po raz pierw szy bę dą
to za wo dy ko lar skie tej ran gi. Tu tej sza sieć ale jek,
ście żek, oraz na tu ral ne i sztucz ne prze szko dy

z pew no ścią po zwo lą na wy zna cze nie trud nej,
a za ra zem wi do wi sko wej run dy. 

Do bre spor to we wi do wi sko

Pro ces nad sy ła nia zgło szeń wstęp nych już zo -
stał za koń czo ny. Te raz trwa ją zgło sze nia osta -
tecz ne kon kret nych za wod ni ków. 

– Mi mo, że tra sa jest ła twiej sza niż ta z ostat -
nich lat, wy zna czo na run da za wie ra kil ka cie ka -

wych, tech nicz nych sek cji, a przede wszyst kim
bli sko 300 me trów prze wyż sze nia na okrą że -
niu. Mo że my więc być pew ni do bre go, spor to -
we go wi do wi ska – mó wi Grze gorz Mie dziń ski,
wie lo let ni or ga ni za tor AMP w ko lar stwie. 

Or ga ni za to rzy przy go tu ją tak że kil ka atrak cji
dla uczest ni ków i ki bi ców. Wszy scy zgro ma dze -
ni przy Du żym Krę gu Ta necz nym, czy li w stre fie
star tu i me ty za wo dów, bę dą mo gli obej rzeć sa -
mo cho dy z ofer ty sa lo nu Au to -Gaz da, oraz

spraw dzić no wo ści pro duk to we kil ku firm
z bran ży ro we ro wej. Po nad to, w so bo tę, 13 ma ja
oko ło po łu dnia, od bę dą się mi ni -wy ści gi dla
dzie ci (4-8 lat). – Bę dzie to krót ka run da ra czej
w for mie za ba wy niż wiel kiej ry wa li za cji. Dla te -
go za pra sza my do ki bi co wa nia ca łe ro dzi ny, aby
dzie ci mo gły też po czuć kli mat za wo dów – wy ja -
śnia Mie dziń ski. Bie żą ce in for ma cje o im pre zie
pu bli ko wa ne są na stro nie www.amp -mtb.pl.

Łu kasz Re spon dek

Pro gram
im pre zy
Pią tek 12 ma ja 

16-19.30 – we ry fi ka cja (Ho tel 
Best We stern)

20.00 – od pra wa tech nicz na
(Ho tel Best We stern)

So bo ta 13 ma ja 

10.30 – wy ścig in dy wi du al ny 
na czas ko biet

12.00 – wy ścig in dy wi du al ny 
na czas męż czyzn

Nie dzie la 14 ma ja

10.00 – wy ścig ze star tu
wspól ne go ko biet

12.30 – wy ścig ze star tu
wspól ne go męż czyzn

15.30 – de ko ra cja
zwy cięz ców
i za koń cze nie
mi strzostw

Wśród za wod ni ków znaj dą się czo ło wi ko la rze gór scy, bę dą cy w ka drze na ro do wej
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KSIĄŻKA MIESIĄCA
Peter Wohlleben

Sekretne życie drzew

PŁYTA  MIESIĄCA
Deep Purple

Infinitepoleca:

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”.

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

Termin nadsyłania odpowiedzi:
25 maja, 2017 r.

Prosimy także o podanie adresu
pocztowego i numeru telefonu. 

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. 

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”.

K O N K U R S

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

Turystyczne spacery z nagrodą
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.

„Zprze wod ni kiem po Par ku Ślą -
skim” to cykl sze ściu spo tkań,
któ re bę dą się od by wać w każ dą
dru gą nie dzie lę mie sią ca, od ma -
ja do paź dzier ni ka (14 ma ja, 11

czerw ca, 9 lip ca, 13 sierp nia, 10 wrze śnia, 8
paź dzier ni ka). W ich trak cie prze wod nik opo -
wie o Par ku Ślą skim, a po tem za pro si do jed nej
z je go atrak cji. I to po spe cjal nej ce nie.

Na wią za nie do bo ga tej
tu ry stycz nej hi sto rii

– Chce my po ka zy wać park z róż nych per spek -
tyw. A ta ak cja w ide al ny spo sób to umoż li wia.
Dwie po przed nie jej edy cje cie szy ły się du żą po -
pu lar no ścią – przy zna je Łu kasz Busz man,
rzecz nik pra so wy Par ku Ślą skie go, któ ry wspól -
nie z Cho rzow skim Cen trum In for ma cji i Tu ry -
sty ki chce w ten spo sób za chę cić do po zna wa -
nia wa lo rów par ku i je go hi sto rii. – Te spa ce ry
do sko na le wpi su ją się w na szą ofer tę. Uka zu ją
park ja ko ide al ne miej sce do upra wia nia tu ry -
sty ki. Na wią zu ją też do hi sto rii i do Do mu Tu -
ry sty PTTK, któ ry nie gdyś z po wa dze niem ścią -

gał do par ku ty sią ce tu ry stów – do da je Busz -
man.

Wa bi kiem na uczest ni ków jest wstęp do ko -
lej nych in sty tu cji w par ku po spe cjal nej ce nie.
Wa run kiem sko rzy sta nia z atrak cji bę dzie jed -
nak udział w spa ce rach, któ re bę dą pro wa dzo ne
przez prze wod ni ków z Cho rzow skie go Cen trum
In for ma cji i Tu ry sty ki.

Po pu la ry za cja war to ści
tu ry stycz no -kra jo znaw czych

Te go rocz ny cykl od bę dzie się dzię ki fi nan so we -
mu wspar ciu Urzę du Mia sta w Cho rzo wie oraz
przy chyl no ści in sty tu cji i jed no stek znaj du ją -
cych się na te re nie Par ku Ślą skie go. Oso by bio rą -

ce udział w wy ciecz kach bę dą mia ły moż li wość
za po zna nia się z hi sto rią Par ku Ślą skie go, jak
i po szcze gól nych atrak cji: skan se nu, zoo, pla ne -
ta rium, we so łe go mia stecz ka, ogro dów te ma -
tycz nych, ko lej ki li no wej i wą sko to rów ki.

– Każ da wy ciecz ka ma mieć in ny cha rak ter
i bę dzie się za czy na ła w roż nych miej scach par -
ku – tłu ma czy Mi ro sław Na wroc ki z Cho rzow -
skie go Cen trum In for ma cji i Tu ry sty ki. I do da -
je, że mak sy mal na ilość uczest ni ków to 50
osób. – Bar dzo za le ży nam na ja ko ści ob słu gi
prze wod nic kiej – za zna cza. – To cie ka wa for ma
ak tyw ne go wy po czyn ku. Ta ka wy ciecz ka za -
spo ka ja po trze bę wspól ne go spę dze nia wol ne go
cza su oraz da je do sko na łą moż li wość po zna -

wa nia wa lo rów przy rod ni czych i po pu la ry za cji
war to ści tu ry stycz no -kra jo znaw czych Par ku
Ślą skie go.

Głów ną osią par ku
z za koń cze niem w zoo

Cykl roz pocz nie się 14 ma ja. Zbiór kę uczest ni -
ków za pla no wa no przy wej ściu głów nym
do Par ku Ślą skie go od uli cy Cho rzow skiej. Spa -
cer zo sta nie po pro wa dzo ny głów ną osią par ku,
a prze wod nik opo wie o naj waż niej szych miej -
scach. Póź niej uczest ni cy wej dą do Ślą skie go
Ogro du Zoo lo gicz ne go. Ca łość po trwa oko ło
czte ry go dzi ny. Każ de z sze ściu spo tkań za cznie
się o go dzi nie 11. Koszt udzia łu to 3 zło te dla
dzie ci i mło dzie ży uczą cej się oraz 8 zło tych dla
do ro słych. Wy jąt kiem bę dzie wy ciecz ka koń czą -
ca się w we so łym mia stecz ku, gdzie pre fe ren cyj -
na opła ta za wstęp zo sta nie do pie ro usta lo na.

Za pisz się. Licz ba miejsc
ogra ni czo na!

Każ da oso ba chęt na do udzia łu w wy ciecz ce,
po win na do ko nać zgło sze nia i opła ty wpi so -
wej. Ter min roz po czę cia za pi sów na każ dy spa -
cer roz po czy na się każ de go pierw sze go dnia
mie sią ca, w któ rym się ona od bę dzie. Miej sce
za pi su to Cho rzow skie Cen trum In for ma cji
i Tu ry sty ki, ul. Flo riań ska 42/1 w Cho rzo wie,
od go dzi ny 9 do 17, od po nie dział ku do piąt ku. 

Zgło sze nia moż na rów nież do ko nać te le fo -
nicz nie, pod nu me ra mi te le fo nu: (32) 771 99 74
oraz 502 46 38 28 lub mej lo wo: in fo.cciit@op.pl.

Łu kasz Re spon dek

Kolejne spacery z przewodnikiem już od maja
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10 Po sąsiedzku

Co nowego w śląskim zoo

Byczek Nemo

R E K L A M A R E K L A M A

Przekaż swój 1% podatku
na ZOO w Chorzowie 

KRS: 0000439455
z dopiskiem ZOO

Razem z nami
chroń zwierzęta.
Ocal je dla przyszłych
pokoleń.

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”
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Biathlon dla każdego

Od przedszkolaka
do stulatka

Na lek ko atle tycz nym bo -
isku tre nin go wym swo je

umie jęt no ści w bie gu i strze la -
niu, bę dzie mógł spraw dzić
każ dy, kto ma na to ocho tę. Za -
wo dy skła dać się bę dą z bie gu
(oczy wi ście w for mu le let niej
bez za kła da nia nart) i strze la nia z bro ni la se ro wej. Spe cjal ne tar cze
oraz broń la se ro wa, któ ra jest już do stęp na dla więk szo ści or ga ni za -
to rów i klu bów bia th lo no wych, po wo du je że za wo dy są w peł ni bez -
piecz ne dla lu dzi i oto cze nia. Prze wi dzia nych jest 9 ka te go rii wie ko -
wych: od przed szko la ka do ka te go rii open, w któ rej mo że wy star to -
wać każ dy, kto chce po czuć… tro chę ad re na li ny, co za pew nia kil ku -
set me tro wy bieg, a po tem szyb kie strze la nie. Każ dy uczest nik otrzy -
mu je pa miąt ko wy dy plom, a zwy cięz cy cen ne na gro dy.

Pro gram „Bia th lon dla każ de go”, jest im pre zą dla wszyst kich grup
wie ko wych i ma za za da nie zak ty wi zo wa nie miesz kań ców miej sco -
wo ści, gdzie bę dą od by wa ły się za wo dy, do spę dza nia wol ne go cza su
na spor to wo. Te go ty pu wy da rze nie jest świet ną oka zją do ro dzin nej
in te gra cji, a tak że do za cie śnia nia wię zi w lo kal nych spo łecz no ściach
po przez sport. Na za wo dach go ścić bę dą za wod nicz ki ka dry na ro do -
wej – uczest nicz ki Igrzysk Olim pij skich oraz me da list ki mi strzostw
świa ta i Eu ro py. War to do dać, że Sta dion Ślą ski uczest ni czy w pro jek -
cie „Bia th lon dla każ de go” od pierw szej edy cji w ro ku 2014. Do im -
pre zy moż na się za re je stro wać po przez stro nę: www.sta dion sla ski.pl

Mat. Sta dion Ślą ski

Ostat nie mie sią ce przy nio sły do Ślą skie go
Ogro du Zoo lo gicz ne go po wiew wio sny.
Zwie rzę ta co raz licz niej po wra ca ją na wy bie gi
po zi mo wej prze rwie, szy ku je się też spo ro
wy da rzeń, któ re z pew no ścią do dat ko wo
za chę cą do wi zy ty w ogro dzie. By czek Ne mo na wy bie gu

Pod czas spa ce ru war to od wie dzić zwie rzę ta, któ -
re przy szły na świat w mar cu. Pierw sze na ro dzi -
ny mia ły miej sce w po ło wie mie sią ca – 12 mar -
ca. Po raz pierw szy w cho rzow skim zoo
na świat przy szła pig mej ka (Cal li th rix pyg ma -

ea). 30 mar ca na świat przy szedł z ko lei by czek by dła
szkoc kie go (Bos tau rus tau rus). Zwie rzę ta te róż nią się
od by dła wy stę pu ją ce go w na szym kra ju przede wszyst kim
dłu gą i gę stą sier ścią oraz ostry mi ro ga mi. Ma ły Ne mo czu -
je się do brze; swo je imię ma luch za wdzię cza nie zwy kłej
zdol no ści ukry wa nia się na wy bie gu, na któ rym prze by wa
wraz z mat ką i sio strą. No wym miesz kań cem zoo zo stał
wresz cie sa miec tra go pa na mo dro li ce go (Tra go pan tem -
minc kii), któ ry przy je chał z Ogro du Zoo lo gicz ne go w Mi -
skol cu (Wę gry). Ten pięk ny, azja tyc ki ptak cze ka jesz cze
na przy by cie part ner ki, z któ rą za miesz ka w wo lie rze obok
wy bie gu ku ców.

Ogród „do kuch ni”
Do brą oka zją do wi zy ty w Ślą skim Ogro dzie Zoo lo gicz nym
mo gą oka zać się wy da rze nia, w któ re ob fi to wać bę dzie
maj. Od 18 do 21 ma ja – Dni Otwar te Fun du szy Eu ro pej -
skich, za pra sza my do obej rze nia „od kuch ni” od da nych
w ostat nich la tach obiek tów, m.in. ży ra fiar ni, ty gry sów czy
pa wi lo nu wol nych lo tów. Do dat ko wo, w so bo tę, 20 ma ja,
w ra mach Dni Pszczo ły Miod nej, zoo od wie dzą pszcze la -

rze. Bę dzie to oka zja, by do wie dzieć się nie co wię cej na te -
mat hi sto rii pszcze lar stwa, zo ba czy my jak wi ru je się miód
czy od le wa świe ce z wo sku. Nie za brak nie też roz ko szy dla
pod nie bie nia pod czas de gu sta cji i kier ma szu mio dów.
W tych dniach Ogród przy go to wał pro mo cyj ne ce ny bi le -
tów dla wszyst kich od wie dza ją cych.

Naj młod szych wiel bi cie li baj ko we go Żół wia Fran kli na
z pew no ścią za in te re su je od by wa ją cy się 23 ma ja Dzień
Żół wia. W tym dniu od bę dą się hucz ne chrzci ny żół wia
miesz ka ją ce go w na szym zoo. Z tej oka zji naj młod si bę dą
mo gli wy brać się na spa cer szla kiem Żół wia Fran kli na, czy
też zro bić so bie zdję cie z je go po do bi zną. 

Tar go wy Zoo Week end
Week end 27 i 28 ma ja rów nież za po wia da się bar dzo cie -
ka wie – ślą skie zoo bę dzie moż na spo tkać pod czas tar gów
Zoo Week end w Mię dzy na ro do wym Cen trum Kon gre so -
wym w Ka to wi cach. Dla wszyst kich od wie dza ją cych Zoo -
Week end, zoo przy go to wa ło ofer tę spe cjal ną: w tych
dniach bi let wstę pu do zoo bę dzie moż na za ku pić w ce -
nie 5zł po oka za niu bi le tu wstę pu na tar gi. Atrak cji bę dzie
co nie mia ra! Dla te go war to już dziś wpi sać do swo je go ka -
len da rza wy ciecz kę do cho rzow skie go zoo. Peł ny cen nik
oraz go dzi ny otwar cia zoo moż na spraw dzić na stro nie
www.zoo.si le sia.pl.

Mat. Ślą skie zoo
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Je śli jesz cze nie spró bo wa łeś swo ich sił w jed nej z naj bar dziej
eks cy tu ją cych dys cy plin spor to wych, to masz na to szan sę
na Sta dio nie Ślą skim. 17 czerw ca od bę dą się za wo dy z cy klu
„Bia th lon dla każ de go”. Do udzia łu w im pre zie za pra sza
Pol ski Zwią zek Bia th lo nu i Sta dion Ślą ski.
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Doroczne święto seniorów w nowej odsłonie

Kongres Obywatel Senior na trawie

Ha li na tra fi ła tu, bo chcia ła ro bić coś wię cej
niż tyl ko słu chać wy kła dów. Mał go sia – bo
za wsze ją no si ło. Edward – bo chce prze ka -
zać to, co umie. Kry sty na – bo czu ła się sa -
mot na. Te raz ich miej sce do ce ni ła ko mi sja
eks per tów rzecz ni ka praw oby wa tel skich.

„Park Ślą ski dla se nio rów to przy kład
przed się wzię cia o wy jąt ko wo du żej
ska li, cał ko wi cie ory gi nal ne go, stwo -

rzo ne go od dol nie – ale z sys te ma tycz nie ro sną cą
licz bą part ne rów, be ne fi cjen tów oraz form
i dzie dzin dzia ła nia” – to frag ment uza sad nie nia
de cy zji ko mi sji, któ ra uzna ła dzia ła nia Fun da cji
Park Ślą ski na rzecz se nio rów za god ne po wie le -
nia i wpi sa ła do „Zło tej Księ gi Do brych Prak -
tyk”. Dzia ła nia ma ją czte ry fi la ry: wo lon ta riat,
bez płat ne za ję cia, kon gre sy i Sieć Gmin Przy ja -
znych Se nio rom.

Ta kie by ły po cząt ki
Wszyst ko za czę ło się w 2011 ro ku. Gru pa se nio -
rów za ma rzy ła so bie, by w Par ku Ślą skim by ły za -
ję cia dla se nio rów. Pro wa dzić mie li je m.in. oni.
Tak po wsta ła Par ko wa Aka de mia Wo lon ta ria tu –
jesz cze nie for mal na gru pa osób od 50 do 80 lat,
któ re za czę ły dzia łać na rzecz Par ku Ślą skie go i se -
nio rów. Wo lon ta riu sze z PAW pro wa dzi li bez płat -
ne za ję cia: ję zy ko we, ta necz ne, ma lar skie, sza -
cho we. Część za jęć – m.in. kom pu te ro we, dzien -
ni kar skie – pro wa dzi li lu dzie młod si. 

W 2012 ro ku po wsta ła Fun da cja Park Ślą ski,
któ ra „prze ję ła” wo lon ta riu szy (po tem do se -

nio rów do łą czy li mło dzi), za ję cia zo sta ły otwar -
te dla se nio rów spo za wo lon ta ria tu. Tak po -
wsta ła Aka de mia Ak tyw ne go Se nio ra.

Mat ką chrzest ną PAW by ła ów cze sna Rzecz -
nik Praw Oby wa tel skich Ire na Li po wicz. To ona
za pro po no wa ła, by Park stał się nie tyl ko miej -
scem ak ty wi za cji se nio rów, ale rów nież de ba ty
o ich pra wach. Tak zro dził się po mysł or ga ni zo -
wa nia do rocz nych Kon gre sów Oby wa tel Se nior
– de bat i za jęć. 

Po II Kon gre sie or ga ni za to rzy (Fun da cja i Park
Ślą ski) – ko rzy sta jąc z efek tów ko lej nych de bat –

za pro po no wa li stwo rze nie wy tycz nych dla sa -
mo rzą dów, któ re chcą znacz nie po pra wiać ja -
kość ży cia star szych miesz kań ców. Te z naj lep -
szy mi dzia ła nia mi otrzy mu ją cer ty fi ka ty dla
Gmin Przy ja znych Se nio rom. One two rzą Siec
Gmin Przy ja znych Se nio rom.

Tak jest te raz
Par ko wa Aka de mia Wo lon ta ria tu to kil ku dzie -
się ciu wo lon ta riu szy w wie ku 60-83 la ta oraz
(od dwóch lat) kil ku dzie się ciu lu dzi mło dych.
Po ma ga ją w im pre zach or ga ni zo wa nych przez
Fun da cję Park Ślą ski oraz Park Ślą ski. Pro wa dzą
m. in.: de po zy ty i punk ty ży wie nio we w cza sie
bie gów, gry te re no we, sta łe za ję cia dla se nio -
rów, Klub Książ ki Mó wio nej dla pa cjen tów
szpi ta la ge ria trycz ne go, or ga ni zu ją Kon gre sy
Oby wa tel Se nior.

Raz w ro ku od by wa się ga la wo lon ta riu szy
fun da cyj nych, w cza sie któ rej pod su mo wu je my
dzia ła nia, wrę cza my na gro dy i od zna cze nia dla
naj ak tyw niej szych, śpie wa my... Mniej uro czy ste
spo tka nia wszyst kich wo lon ta riu szy od by wa ją
się kil ka ra zy w ro ku. Wo lon ta riu sze ma ją „fir -
mo we” ko szul ki, ple cacz ki i swo ją sie dzi bę.
Chcesz spraw dzić się w wo lon ta ria cie
se nio rów? Za dzwoń: 666 031 514.
Aka de mia Ak tyw ne go Se nio ra to sta łe (rów nież
w cza sie wa ka cji) bez płat ne za ję cia dla osób
po 60. ro ku ży cia, pro wa dzo ne przez star szych
wo lon ta riu szy z PAW i kil ka młod szych osób:
kom pu te ry i mul ti me dia, ję zyk an giel ski na róż -
nych po zio mach, ję zyk i kul tu ra ro syj ska, gim -
na sty ka i ta niec, spa ce ry z ki ja mi po Par ku, fit -

ness, rę ko dzie ło, jo ga śmie chu, warsz tat emi sji
gło su. Prócz te go od by wa ją się: in dy wi du al ne
po ra dy praw ni cze, spo tka nia z cie ka wy mi ludź -
mi. Za ję cia są pro wa dzo ne tak, by każ dy mógł
się włą czyć w do wol nym eta pie.
Chcesz przyjść na na sze za ję cia? Pro gram
na maj – str. 2.
Kon gre sy Oby wa tel Se nior to do rocz ne re gio nal -
ne świę to se nio rów. Pierw sze go dnia od by wa ją
się m. in.: za ję cia spor to we, re kre acyj ne, wy ciecz -
ki z przy rod ni kiem, prze wod ni kiem, po ra dy,
warsz ta ty rę ko dzie ła, pierw szej po mo cy, wy stę py
ze spo łów se nio ral nych… Dru gie go dnia od by -
wa ją się m. in.: warsz ta ty o prze mo cy, bez pie -
czeń stwie, pra wach kon su men ta, wy kła dy m.in.
o eu ro pej skich i pol skich pro jek tach dla se nio -
rów, sek sie po sześć dzie siąt ce, szczę ściu na eme -
ry tu rze, dys kry mi na cji ze wzglę du na wiek, de -
ba ty m.in. o po pra wie wi ze run ku se nio rów.

Sieć Gmin Przy ja znych Se nio rom to pro jekt,
któ ry ma pro pa go wać za cho wa nia i dzia ła nia
sprzy ja ją ce star szym miesz kań com gmin. Wy -
róż nie nia otrzy ma ły m.in. Paw ło wi ce za do stęp -
ny trans port (au to bus za 1 zł), włącz nie osób
w dzia ła nia kul tu ral ne (mo bil na bi blio te ka);
Czę sto cho wa za róż no rod ne dzia ła nia: po cząw -
szy od zba da nia sy tu acji se nio rów, po przez si -
łow nie, ka wia ren kę, na włą cze niu se nio rów
w de cy do wa nie koń cząc.

Ewa Ku lisz

„Zło ta Księ ga Do brych Prak tyk na rzecz
Spo łecz ne go Uczest nic twa Osób Star szych”

do po bra nia na stro nie brpo. gov. pl

Odrobina ruchu, nieco więcej rekreacji
przyprawionych poradami i warsztatami.
Zapraszamy na delektowanie się pierwszą,
wiosenną częścią VI Kongresu Obywatel Senior
– z hasłem „na trawie”. 

Kie dy: so bo ta 20 ma ja, w godz. 11-16
Gdzie: Ro sa rium, Park Ślą ski, Cho rzów
Uwa ga: w tym ro ku na Kon gres nie trze ba się zgła szać. Za pra sza -
my – jak co ro ku – nie za leż nie od wie ku.

Te go rocz na edy cja świę ta se nio rów z ca łe go wo je wódz twa ma
zu peł nie no wą for mu łę – bę dzie się od by wa ła w kon wen cji śnia -
da nia na tra wie, czy li wol no, swo bod nie, bez sza leństw (mo że
z odro bi ną sza leń stwa), z na my słem, zdro wo... 

Za czy na my od Śnia da nia na tra wie,
czy li pi la tes (roz cią ga, wzmac nia i uela stycz nia wszyst kie mię -
śnie, od cią ża krę go słup, po pra wia po sta wę, ob ni ża po ziom
stre su), po tem wy kład o ogro dzie by li no wym (kie dyś by ło
tu 186 od mian by lin, krze wów i drzew; dziś to 1,6-hek ta ro wa
oa za ci szy, m.in. z od mia na mi fun kii, li liow ca mi, li lia mi, ber -
ge nia mi, ba na now cem mro zo od por nym, bam bu sa mi), wy kład
o zdro wym sty lu ży cia, warsz ta ty dla dzie ci (sa mo ob słu go we
gry i za ba wy dla naj młod szych, za ba wy z ani ma to rem – np.
bań ki, gry wiel ko for ma to we, oraz prze twa rza nie, opla ta nie,
bu do wa nie, le pie nie, zszy wa nie) oraz je dze nie z fo od trac ków
(płat ne).

Po tem część obia do wa
(co nie ozna cza, że przez ca ły kon gre so wy dzień bę dzie my jeść),
czy li głów na, w ra mach Kon gre su Oby wa tel Se nior. W pro gra mie
m.in.: 

1. Sport i re kre acja
(szy ku ją wo lon ta riu sze-se nio rzy i nie tyl ko se nio rzy):
– ćwi cze nia fit ness z Ró żą, któ ra od pię ciu lat pro wa dzi jed ne
z naj po pu lar niej szych za jęć w ra mach Aka de mii Ak tyw ne go Se -
nio ra, czy li gim na sty kę dla osób star szych w Par ku Ślą skim;
– nor dic wal king z Edwar dem, prze wod ni kiem, któ ry zna Park Ślą -
ski jak wła sną kie szeń, a ma sze ro wa nie z ki ja mi to dla nie go buł ka
z ma słem (ki je moż na przy nieść wła sne, moż na wy po ży czyć na sze);
– jo ga śmie chu z Ja go dą i Agniesz ką, tre ner ka mi, któ re od dwóch
lat śmie ją się z se nio ra mi w Par ku. Bez obaw: nikt nie ro bi tu lo -
to su. Za ję cia to se ria ćwi czeń ak ty wi zu ją cych, roz cią ga ją cych, od -
de cho wych, spon ta nicz ne go tań ca i tzw. ćwi czeń śmie cho wych; 
– tre ning ro we ro wy z ro we ro wy mi glob tro te ra mi: Ade lą (uwiel bia
jeź dzić na ro we rze po par ku w dłu gich spód ni cach) i Włod kiem
(na kon cie ma m.in. prze jazd przez ca łą Pol skę) na ro we rach par -
ko wych lub wła snych;
– gry te re no we z Edwar dem, któ ry po ka że i opo wie o cie ka wych
miej scach w Par ku, np. naj więk szym ogro dzie ró ża nym w Eu ro -
pie z 30 tys. róż (to tu od by wa się Kon gres), rzeź by ple ne ro we, ta -
necz ne krę gi…

2. Spa ce ry z fa chow ca mi,
któ rzy pta ki, kwia ty, drze wa w Par ku Ślą skim ob ser wu ją,
pie lę gnu ją, opi su ją, fo to gra fu ją od wie lu lat.
Mo że w cza sie tych spa ce rów uda nam się spo tkać (bę dzie my ob ser -
wo wać przez lor net ki) i po słu chać – bo w ma ju, kie dy wio sna jest już
peł na i „wy bu cha” zie le nią, Park Ślą ski roz brzmie wa pięk ny mi gło -
sa mi – ko sów, zięb, ru dzi ków i wilg.
3. Po ra dy fa chow ców
(me dy cy na, re ha bi li ta cja, die ta) . 
4. Warsz ta ty: 
– jak zro bić cu deń ka z ko ra li ków, weł ny, pa pie ru itd. ra dzą mi -
strzy nie rę ko dzie ła, m.in. Li dia, któ ra skoń czy ła wie le kur sów,
zna się na fil co wa niu, fry wo lit kach, ozdo bach z su szu. Wła ści wie
na czym Li dia się nie zna?
– jak fo to gra fo wać przy ro dę (pro si my za brać apa ra ty, te le fo ny
z apa ra ta mi, ta ble ty) po ra dzi Ra fał, nasz fun da cyj ny i par ko wy do -
ku men ta li sta, au tor zdjęć z po przed nich Kon gre sów (rów nież zdjęć
do obu tek stów na tej ko lum nie) i in nych im prez par ko wych. 
5. Wy stę py ze spo łów se nio ral nych. 
Zgło si li się już se nio rzy z Bę dzi na, By to mia, Ryb ni ka… Bę dą
śpie wy, te atr, tań ce. Cze ka my na ko lej ne zgło sze nia: te atrów,
chó rów, ze spo łów wo kal nych, ta necz nych, ka ba re to wych, któ re
chcą za pre zen to wać w cza sie ma jo we go Kon gre su swo je do ko -
na nia (pla nu je my ok. 15-mi nu to we wy stę py na sce nie o wy mia -
rach 4m x 6m). Zgło sze nia z na zwą oraz cha rak te rem ze spo łu
(te atr, ta niec, ka ba ret, chór itd.) pro szę prze słać na ad res:
ewa.ku lisz@park sla ski.pl

I na za koń cze nie Kon gre su na tra wie – de ser. 
Tu znaj dzie się kil ka nie spo dzia nek. Opo wie my o nich na stro nie
oby wa tel se nior. pl, na na szym pro fi lu na fa ce bo oku: fa ce bo ok.
com/kon gre so by wa tel se nior. Obie cu je my: bę dą bar dzo pysz ne.

Ewa Ku lisz

Wy stę py ze spo łów se nio ral nych to już kon gre so wa tra dy cja
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Wy róż nie nie od rzecz ni ka praw oby wa tel skich

Fun da cja i Park Ślą ski są w Zło tej Księ dze

W cza sie za jęć kom pu te ro wych w ra mach
Aka de mii Ak tyw ne go Se nio ra ćwi czy my
rów nież, jak zro bić sel fie
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