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w skrócie
śląskie. dla seniora

marszałek
pisze do ministra

Już prawie

Wojciech Saługa, marszałek
województwa śląskiego, wysłał na ręce Ministra Energii
swoje negatywne stanowisko
w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego jakości
paliw. Szczególnie niepokojące są informacje, jakoby do
handlu dopuszczane miały
być substancje zabraniane
uchwałą antysmogową.

0
3
milionów

samochodów
jeździ po polskich
drogach

>> s. 2

Nie wyobrażam sobie życia bez samochodu
- mówi Piotr Lipa.

Fot.: radosław kaźmieczak

za mała
subwencja
oświatowa

W ciągu trzech lat subwencja oświatowa zmniejszyła
się w województwie śląskim
o 17 mln zł. Jeszcze nigdy budżet województwa tak sporo
nie musiał w tym względzie
dopłacać. Czy apel Sejmiku
Województwa Śląskiego ma
szansę cokolwiek tu zmienić?
>> s. 3


szukajcie na ulicach

srebrnego listka

Organizowany w Parku Śląskim piknik był doskonałą okazją do prezentacji
nowego pomysłu realizowanego z myślą o osobach starszych

N

a początku tej
kadencji samorządowej powołaliśmy do życia
Śląską Radę do
spraw Seniorów. I jej członkowie faktycznie z nami rozmawiają, podpowiadają swoje rozwiązania. Tak właśnie
powstały takie inicjatywy jak
chociażby Koperta Życia, Śląska Karta Seniora czy Paszport da Seniora. I takie też
konsultacje zrodziły Srebrny

Listek, który chcemy dzisiaj
wszystkim zaprezentować –
zwrócił się podczas pikniku
„Łączymy pokolenia” głównie do osób starszych marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
Zasada jest prosta: skoro zielony listek wszystkich użytkowników dróg ostrzega przed
niedoświadczonym
jeszcze
kierowcą, który dopiero co zaczyna szlifować swoje umiejętności, to dlaczego takiego roz-

wiązania nie powielić również
w stosunku do osób starszych?
Srebrny listek umieszczony
w widocznym miejscu na szybie auta powinien u innych
kierowców powstrzymać agresję i skłonić do wyrozumiałości i ewentualnej pomocy.
Takie rozwiązania mogą tylko
podnieść poziom bezpieczeństwa na polskich drogach,
na których z roku na rok jest
coraz tłoczniej. Polska zaś
w liczbie zarejestrowanych sa-

mochodów powoli zbliża się
do 30 mln.
- To jest bardzo dobra inicjatywa i z dumą przykleję
w samochodzie srebrny listek.
Prowadzę sad i samochód jest
mi niezbędny do pracy, dlatego
nie wyobrażam sobie życia bez
samochodu. Kiedy utraciłem
prawo jazdy, musiałem uczyć
się jeździć niemal od nowa,
ale uważam, że warto być bezpiecznym na drodze, a takie
akcje na pewno w tym pomogą

– przekonuje Piotr Lipa, który
pierwszy raz za kółkiem usiadł
kilkadziesiąt lat temu.
Organizatorzy kampanii chcą
namówić do udziału w akcji
miasta i gminy oraz centra
handlowe, aby wydzielały na
parkingach miejsca parkingowe przeznaczone dla seniorów
z samochodami oznaczonymi
srebrnym listkiem.

Więcej o wojewódzkich inicjatywach względem osób starszych przeczytasz na >> s. 6.

pko Silesia
Marathon
tuż tuż

Już za kilka tygodni spotykamy
się na starcie największego maratonu w aglomeracji śląskiej
- 10. jubileuszowa edycja PKO
Silesia Marathon rusza 7 października z Katowic. Tak jak
w roku ubiegłym, tak i teraz
biegacze finiszować będą na
bieżni nowego Stadionu Ślą>> s. 3
skiego.

społeczeństwo

więcej pieniędzy na innowacje

Z końcem lipca Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
jewództwa poczyniły w walce
z niską emisją.
Na dodatkowe wsparcie mogą
liczyć również przedsiębiorcy,
a to dzięki rozszerzeniu działań priorytetowych w osiach:
I Nowoczesna gospodarka
oraz III Konkurencyjność
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ramach I osi będą
oni mogli inwestować w usługi proinnowacyjne. Natomiast
zmiany w obszarze III osi
wynikają głównie z potrzeby
umiędzynarodowienia gospodarki regionu. Przedsiębior-

cy z regionu wyrobili sobie
już markę jako innowacyjni
i godni zaufania partnerzy
biznesowi. Do tej pory w RPO
brakowało jednak mechanizmów wspierających promocję śląskich firm na zagranicznych rynkach. Nowe działanie
z zakresu konkurencyjności
MŚP otworzy im możliwość
nawiązywania
długoterminowych relacji partnerskich
z przedsiębiorcami z całego
świata oraz ułatwi promocję
śląskich pomysłów biznesowych za granicą.

- Więcej mamy na innowacje
oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, więcej na efektywność
energetyczną, na doposażenie
służb ratowniczych, więcej na
usługi społeczne. Rezygnujemy
przy tym ze wsparcia pojazdów
napędzanych silnikami diesla
w transporcie miejskim – przekonuje wicemarszałek Michał
Gramatyka.
O zrealizowanych już inwestycjach w ramach obecnego
i wcześniejszego (na lata 20072013) RPO – czytaj na >> s. 4-5.

O nowych zadaniach RPO mówili
marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa
(z prawej) i wicemarszałek Michał Gramatyka.

Fot.: tomasz żak

Z

aktualizowany
program
operacyjny rozszerzono
m.in. o trzy nowe
obszary wsparcia,
które odpowiadają na aktualne potrzeby regionu i jego
mieszkańców.
Stworzono
m.in. możliwość wsparcia
projektów dotyczących wymiany indywidualnych źródeł ciepła na wysokosprawne
kotły opalane m.in. paliwem
stałym wraz z ewentualną
termomodernizacją – jest to
kolejny krok, jaki władze wo-
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ekologia

TRWA WOJNA
o czyste powietrze

metropolia

coraz liczniejsza
Kolejne miasta zgłaszająchęć dołączenia do podmiotu
zrzeszającego śląsko-zagłębiowskie gminy

J

ednym z punktów obrad ostatniej sesji Sejmiku Województwa
Śląskiego było podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia opinii dotyczącej zmiany obszaru i granic
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii o gminy Ornontowice, Orzesze, Krupski Młyn,
Miasteczko Śląskie, Toszek,
Tworóg oraz Wielowieś.
- Siedem gmin złożyło akces
o przystąpienie do
GZM, co pokazuje, że Metropolia
dobrze
zapisuje
się w świadomości
samorządowców.
Jeszcze rok temu
Metropolię tworzyło 41 gmin, dziś
kolejnych 7 chce do
Metropolii przystąpić. To cieszy
– argumentował marszałek
województwa śląskiego Wojciech Saługa.
„Sejmik Województwa Śląskiego pozytywnie opiniuje przedmiotowy wniosek.
W regionalnych dokumentach strategicznych i planistycznych, tj. w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego
„ŚLĄSKIE 2020+” oraz w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa
Śląskiego 2020+ metropolia,
wraz ze swoim obszarem
funkcjonalnym, rozumiana

Negatywną opinię na temat rządowego projektu rozporządzenia
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych przesłał na ręce
Ministra Energii marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa
zanieczyszczenia powietrza
w naszym kraju? Wstydliwe
zestawienia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
z miastami najbardziej owładniętymi przez smog i ich najliczniejszą reprezentację z Polski właśnie?
Najnowsze badania nie pozostawiają złudzeń. Wg WHO
na 50 miast z najgorszym powietrzem w Europie już nie
33, a 36 jest z Polski. Marnym
pocieszeniem jest to, że dwa
pierwsze miejsce oddaliśmy
Bułgarom. Na 20 najbardziej
zanieczyszczonych miast Starego Kontynentu 16 jest z Polski. Z kolei odsetek tych miast,
które przekraczają obowiązujące do 2020 r. normy jakości
powietrza, wynosi u nas aż 72
proc.
Tymczasem rząd, pracując
nad legislacyjnymi fundamentami programu „Czyste
powietrze”, wcale nie zamierza
być kategoryczny w swoich
działaniach. Rozporządzenie
o jakości paliw stałych może

pozwalać na coś, co zabraniają
samorządy w swoich przepisach.
- W ustawie zapisane jest, że
sprzedaż mułów i flotokoncentratów będzie zakazana, a rozporządzenie bocznymi drzwiami próbuje wprowadzić je na
rynek, dopuszczając sprzedaż
paliw pomieszanych z tymi
odpadami – alarmuje Piotr
Siergiej z Polskiego Alarmu
Smogowego.
Swoje negatywne stanowisko
na ręce Ministra Energii przesłał również marszałek Wojciech Saługa.
„Województwo śląskie jest
najbardziej
zanieczyszczonym regionem w Polsce pod
względem jakości powietrza.
W styczniu br. wszedł w życie
drugi już Program ochrony
powietrza obejmujący swym
zasięgiem teren całego województwa. Z modelowania
jakości powietrza jasno wynika, że jedynie 100-procentowa
realizacja wskazanych działań
naprawczych przyczyni się

do obniżenia przekraczanych
notorycznie wartości dopuszczalnych dla pyłów zawieszonych” – czytamy w piśmie
adresowanym do ministra
Tchórzewskiego. W opinii
marszałka Saługi przygotowany projekt „nie spełnia oczekiwań Województwa Śląskiego, gdyż określa parametry
poszczególnych sortymentów
węgla, które nie przyczynią
się do obniżenia niskiej emisji,
a wręcz przeciwnie – usankcjonują złą jakość paliw stałych
dla sektora bytowo-komunalnego” – czytamy w dokumencie.
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tysię ków

- tylu Pola roku
016
zmarło w 2 ziałania
w wyniku d u
smog

W zeszłym roku jury było pod wrażeniem
architektonicznej koncepcji zadaszenia dworca autobusowego w Piekarach Śl.

Fot.:fotolia

M

ijają
kolejne
miesiące i ciągle
brak wyraźnej
ofensywy władz
centralnych
w walce ze smogiem. Za to
w przestrzeni publicznej pojawiają się informacje, jakoby
strona rządowa miękła wobec
lobby górniczego. Efektem
ma być dopuszczanie do handlu produktów węglowych, o
których absolutny zakaz od
początku apelowali samorządowcy.
Rząd z pewnością wie o destrukcyjnym oddziaływaniu
zanieczyszczonego powietrza
na zdrowie Polaków. Świadczą
o tym chociażby ostatnie ustalenia raportu Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii, według których w 2016 r.
smog spowodował śmierć 19
tys. Polaków, koszty zdrowotne wyliczono na astronomiczną sumę do 30 mld zł rocznie.
A sytuacja ulega pogorszeniu.
Pamiętacie medialną burzę
sprzed kilku lat w sprawie

Od września Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza najmłodszych mieszkańców
regionu do obejrzenia spektaklu pt. „Bajka o Księciu i złym smogu” przygotowanego przez
Stowarzyszenie „Teatr Czwarta Scena” i Teatr „Gry i Ludzie”

S

tatystyki wskazują,
lono ustawę o samorządzie
że dziś młodzi parwojewództwa).
tycypują w polityce
Młodzi będą też uczestniczyć
rzadziej niż starsze
w warsztatach tworzenia aupokolenia. Poziom
torskich projektów ekologiczobywatelskiej aktywności jest
nych, których zwieńczeniem
zdecydowanie niższy niż ich
będzie udział w konkursie
rówieśników w latach 70. czy
„Nasz pomysł na EKOśląskie”.
80. Dlatego tak ważne jest
W tym roku nacisk poobecnie
rozwijanie
łożono na promocję
kapitału społecznedziałań antysmogogo i prowadzenie
wych, co związane
rozważnej edukajest z wprowadla
h
cji obywatelskiej
dzoną w regionie
c
y
sz
– mówi marszałek
uchwałą antysmonajlep ół
szk
Wojciech Saługa.
gową i realizowaną
Lekcje
obywatelkampanią „Mogę!
skie to akcja od kil#zatrzymać
smog”.
ku lat organizowana przez
Zwieńczeniem lekcji będzie
Urząd Marszałkowski Wowielki finał konkursu, podczas
jewództwa Śląskiego. Jej cektórego młodzi przedstawią
lem jest zapoznanie uczniów
swoje pomysły na ekologiczne
szkół
ponadgimnazjalnych
inicjatywy. Szkoły, które staną
z podstawowymi informacjana podium, będą mogły zrealimi na temat samorządności
zować swoje projekty. Otrzyoraz kompetencji samorządu
mają na to 2 tys. zł oraz dodatregionalnego, ze szczególnym
kowe środki do wykorzystania
uwzględnieniem wiedzy o
przez klasę na wybrany cel.
województwie śląskim, które
Szkoły, które uplasują się na
w tym roku obchodzi rocznicę
kolejnych trzech miejscach,
dwudziestolecia samorządnootrzymają nagrody w wysokości (5 czerwca 1998 r. uchwaści 1 tys. zł.

ł
2 tys. z

ilustracja: Beata Zdęba
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z terenu województwa śląskiego. Spektakle odbędą się:
24 września w Katowicach,
godz.10.00 (Pałac Młodzieży przy ul. Mikołowskiej 26),
1 października w Częstochowie, godz. 11.00 (Miejski Dom
Kultury przy ul. Majora Waleriana Łukasińskiego50/68),
8 października w Sosnowcu,
godz. 10.00 (Energetyczne
Centrum Kultury Miejski
Klub im. Jana Kiepury przy ul.
Będzińskiej 65), 22 października w Bielsku-Białej, godz.
10.00 (Dom Kultury Włókniarzy przy ul. 1 Maja 12),
29 października w Rybniku,
godz. 10.00 (Dom Kultury
Chwałowice przy ul. 1 Maja
91B).
Udział w spektaklu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu
się decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator wydarzenia
zapewnia dojazd na miejsce
wystawiania spektaklu. Więcej informacji o rekrutacji na
stronie:
turozmawiamy.slaskie.pl.

szkoła
młodych obywateli
Uczniowie dwudziestu szkół ponadgimnazjalnych
już we wrześniu wezmą udział w lekcjach
obywatelskich organizowanych przez Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego. Nie tylko
dowiedzą się, jak funkcjonują samorządy, ale
też stworzą własny oddolny projekt ekologiczny.
Właśnie ruszyła rekrutacja szkół

w teatrze z dobrym księciem
i złym smogiem
czestnicy poznają
historię księcia
cierpiącego
na
dotkliwe przypadłości zdrowotne
wynikające ze szkodliwego
działania smogu, który każdej jesieni i zimy atakuje jego
królestwo. Kolejni goście
odwiedzający księcia będą
próbowali pomóc zwalczyć
intruza różnymi metodami,
a przy okazji wzajemnie nauczyć się, jak wcielać w życie pozytywne zachowania
i działania niwelujące smog.
Pomysł na spektakl teatralny
dla dzieci – jako skuteczną
formę edukacji – narodził się
podczas warsztatów partycypacyjnych z mieszkańcami
zorganizowanych w 2017 r.
przez Urząd Marszałkowski
w ramach akcji „Śląskie bez
smogu!”.
Przedstawienie
skierowane
jest do dzieci w wieku 6-9
lat, tzn. do najstarszej grupy
przedszkolnej oraz uczniów
klas I-II szkół podstawowych

jest jako główne ogniwo koncentrujące procesy rozwoju
gospodarczego i społecznego
województwa, a także podnoszące
konkurencyjność
całego regionu jako jednego
z krajowych biegunów rozwoju
o znaczeniu europejskim. Jako
że gminy Ornontowice i Orzesze należą do określonego
w powyższych dokumentach
obszaru funkcjonalnego metropolii, opiniuje się przedmiotowy wniosek
pozytywnie” - czytamy w uzasadnieniu uchwały.
Co dalej? Po uzyskaniu opinii Sejmiku
odbędzie
się dyskusja na
ten temat na poziomie zgromadzenia GZM. Powinna ona
zakończyć się przesłaniem
stosownych wniosków (wraz
z uzasadnieniem i opiniami)
do premiera.
Samorządowców z jednej strony cieszy rozrastanie Metropolii, z drugiej zastanawia,
kiedy i jak zakończyć się może
ów proces.
- Kiedyś miało być to 14 miast;
dziś będzie już 48. Stawiam
otwarte pytanie, gdzie będzie
granica rozszerzania się Metropoli – sygnalizuje potrzebę
dyskusji na ten temat marszałek Wojciech Saługa.
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Sejmik apeluje w sprawie
subwencji oświatowych
Dopłata z budżetu centralnego do zadań edukacyjnych prowadzonych przez samorządy jest
z roku na rok niższa. Ciężar muszą unieść gminne budżety, które już ledwo zipią

J

uż pod koniec marca
br. samorządowcy pisali do minister edukacji Anny Zalewskiej
w sprawie subwencji
oświatowej. Alarmowali, że pieniędzy wystarczy
tylko do października.
„Bez zmiany mechanizmu finansowania oświaty, a przynajmniej zwiększenia środków
związanych z podwyżkami
dla nauczycieli, samorządy
staną przed problemem braku
funduszy na wypłatę wynagrodzeń w systemie oświaty w
listopadzie i grudniu 2018 r.” –
czytamy w ich stanowisku.
Resort edukacji pozostał niewzruszony. Ustami swojego
rzecznika prasowego przekazał, że samorządowcy dostali
na ten cel już dość pieniędzy
i więcej ich nie będzie. Zdaniem MEN sama subwencja

oświatowa miała się zwiękjednak nic nie wskazuje, żeby
szyć do 1,2 mld zł (o niecałe
rząd zmienił zdanie w tej kwe2,78 proc.). Na podwyżki dla
stii.
nauczycieli specjalnie zaś
Tymczasem sprawa brakuprzeniesiono pieniądze z puli
jących pieniędzy w oświacie
przeznaczonej na dodatek
stanęła
na
mieszkaniowy
ostatniej wadla
nauczykacyjnej sesji
cieli. Resort
Sejmiku Woedukacji przyjewództwa
pomniał też, że – o tyle zmniejszyła Śląskiego.
wysokość sub- Od 3 lat
się subwencja
wencji deterkwota suboświatowa dla
minuje liczba
w e n c j i
uczniów na daoświatowej
śląskiego w ciągu
nym obszarze.
zmniejtrzech lat
Jeszcze przed
szyła się o
wakacjami
17
milioogólnopolskie
nów złotych,
media podawały, że kolejne
a konieczność wzrostu dopłat
miasta informują o spodziez budżetu województwa do
wanych kłopotach finansosubwencji oświatowej nigdy nie
wych, jakie dotrą do nich jebyła aż tak wysoka - podkresienią, spowodowanych zbyt
śliła Małgorzata Ochęduszniską subwencją. Na razie
ko-Ludwik, członek Zarządu

17 mld zł

Województwa Śląskiego.
Sejmik Województwa Śląskiego postanowił wystosować do
władz centralnych odpowiedni apel w tej sprawie.
„Wysokie standardy kształcenia, ogólnego i zawodowego,
gwarantują młodym ludziom
mobilność na rynku edukacyjnym i pracy. Wydaje się, że
ten fakt nie powinien budzić
wątpliwości. Tymczasem rzeczywistość wydaje się być tego
faktu jawnym zaprzeczeniem.
Efektem złego finansowania
oświaty będzie zaprzepaszczenie wieloletniego dorobku
nauczycieli i samorządów.
Przerzucanie ciężarów finansowania edukacji na samorządy jest rozwiązaniem
krótkowzrocznym i w dalszej
perspektywie grozi polskiej
szkole zapaścią” - czytamy
w dokumencie.

poznajmy się
Rozmowa z

Michałem Kandeferem,

pracownikiem referatu ochrony
gruntów rolnych i leśnych
oraz łowiectwa w Wydziale Terenów
Wiejskich, a prywatnie zapalonym
kolarzem-amatorem

marzę o
kolarskich
szczytach
Śląskie.pl: - Podobno Pan i Pana jednoślad to
jedno…
Michał Kandefer: - Tak... Wszystko zaczęło się
w 2007 r., kiedy jako piętnastolatek wybrałem się
z grupką znajomych na pierwszą swoją wyprawę. Sprzęt
„komunijny”, sakwy materiałowe, brak jakiegokolwiek
doświadczenia w aspekcie turystyki rowerowej. Po
dwóch godzinach jazdy każdy z nas ustanowił nowy
rekord dystansu dziennego, a licznik pod koniec dnia
zatrzymał się na 172 kilometrach! Celem wyprawy było
Wilno i choć miała to być największa rowerowa przygodą
życia, okazała się jedynie rozgrzewką. Kilka lat później
razem z grupą NINIWA Team wyruszyłem
z Polski do Afryki (Maroko), gdzie odcinek z Gibraltaru
do Ceuty przebyliśmy promem, a następnie na odległą
i dziką Syberię, która definitywnie była największą
przygodą mojego życia. W ponad dwumiesięcznej
trasie przejechaliśmy 8380 km, z czego część stanowiły
bezdroża, stepy czy nawierzchnie szutrowe, które
po kilku chwilach padającego deszczu zamieniały
się w błotnistą i przez kilka dni nieprzejezdną dla
samochodów drogę. Była to wspaniała przygoda, która
skończyła się nad Bajkałem, a zwieńczeniem jej jest
wydana przez stowarzyszenie książka z podróży.
Śląskie.pl: - Jak wygląda Pana rowerowy dzień?
Michał Kandefer: -- Od kiedy pracuję, rower nie jest już
tak często używany, jak bym sobie tego życzył, ale drogę
do pracy i z powrotem pokonuję na moim jednośladzie.
Jazda na rowerze jest dla mnie największym hobby.
Jedynie w wolne dni mogę pozwolić sobie na codzienne
eskapady czy kilkugodzinny trening. W naszym regionie
przybywa dobrych tras rowerowych, a wykorzystując
samochód czy kolej, można dotrzeć w dalsze zakątki
Polski. Aktualnie jeżdżę na rowerze przełajowym, który
daje mi możliwość jazdy po urozmaiconym terenie. Z
przyjemnością przemierzam trasy asfaltowe, ale także
po założeniu grubszych opon „wypuszczam się” w teren
łapać trochę więcej adrenaliny.
Śląskie.pl: - Najbliższe rowerowe plany?
Michał Kandefer: - Oj, plany są! Głównym celem jest
zdobywanie kultowych alpejskich przełęczy, które
możemy oglądać podczas śledzenia kolarskich zmagań.
Największym moim marzeniem jest zdobycie Passo
dello Stelvio, Mont Ventoux, a także słynne Alpe d’Huez.
Jeśli tylko czas, zdrowie i zaplecze finansowe pozwolą, to
chciałbym wybrać się w atrakcyjnie rowerowo kierunki,
których dotychczas nie miałem okazji poznać.
Rozmawiał: Michał Tabaka
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W codziennej gonitwie często nie zdajemy sobie sprawy z tego,
jak wiele inwestycji wokół nas zostało zrealizowanych
dzięki funduszom europejskim
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Od lat województwo śląskie bryluje podwzględem
efektywnoścI i skuteczności w wydatkowaniu
europejskich funduszy.
Najlepiej potwierdza to ostateczne rozliczenie
perspektywy unijnej na lata 2007-2013. Wtedy nasze
województwo miało drugi pod względem wielkości
program operacyjny (w obecnej 2014-2020 śląski
Regionalny Program Operacyjny to już zdecydowanie
lider całego zestawienia). Na jego realizację
przeznaczono ponad 1,7 mld euro, co przełożyło się na
astronomiczną sumę dotacji w wysokości ponad 7,3 mld
zł. Dzięki tym pieniądzom zrealizowano na terenie
całego województwa 5700 projektów inwestycyjnych.
Efekty realizacji śląskiego RPO na lata 2007-2013
to m.in. ponad 12 tys. miejsc pracy, 190 inwestycji
na zaniedbanych terenach miejskich, 60 km nowych
dróg oraz 235 nowych autobusów i tramwajów.
Chociaż rozliczenie kolejnego śląskiego RPO na lata
2014-2020 dopiero przed nami, chcemy już teraz
zaprezentować przykłady inwestycji największych
i najbardziej prestiżowych.

FoT: ra2nski

Ekspozycja śląskiej
historii

FoT: muzeum śląskie

FoT: muzeum śląskie

Nowa siedziba Muzeum Śląskiego w Katowicach
Dofinansowanie UE: 178 mln zł
Oddanie do użytku: czerwiec 2015 r.
Zgodnie z oryginalną koncepcją architektoniczną
wszystkie kondygnacje głównego budynku znajdują
się pod ziemią. Nad powierzchnią widoczne są jedynie
szklane wieże doświetlające podziemne ekspozycje. Dzięki
takiemu rozwiązaniu zabytkowe budynki dawnej kopalni,
mimo iż położone w głębi terenu, nie zostały zasłonięte
nowym gmachem. Na ponad 6 tys. m2 powierzchni
wystawienniczej przygotowano aż sześć wystaw stałych,
w tym ekspozycja dotycząca historii Górnego Śląska
oraz szeroko zaprezentowana kolekcja zbiorów Centrum
Scenografii Polskiej.
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Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
Dofinansowanie UE: 182 mln zł
Oddanie do użytku: marzec 2015 r.
Dawne tereny Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”,
zlokalizowane w centrum miasta obok Spodka, w całości
przekształcono w tak zwaną Strefę Kultury.
Dzięki nowej aranżacji przestrzeni zdegradowany,
postindustrialny krajobraz przeobraził się w nowoczesne
centrum sztuki, a jednocześnie największą instytucję
kultury w regionie.
Budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego
w Katowicach to obiekt o funkcji kongresowej,
konferencyjnej, wystawienniczej, targowej i widowiskowej.
Odbywają się w nim takie wydarzenia jak Europejski
Kongres Gospodarczy czy Europejski Kongres Małych
i Średnich Przedsiębiorstw.
Posiada on także strefę ogólnodostępną - jest to
porośnięte zielenią ukośne przejście przez dach budynku
przybierające w tym miejscu formę przesmyku, doliny.

FoT: ra2nski

Śląskie na torach
Uzupełnienie taboru na potrzeby realizowania
kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich –
zakup elektrycznych Elfów 2
Dofinansowanie UE: 139 mln zł
Realizacja: w trakcie

W poprzedniej, jak i w obecnej unijnej perspektywie
nie brakuje inwestycji ściśle związanych z kulturą. Dość
wymienić takie zadania jak przebudowa i modernizacja
siedziby chorzowskiego Teatru Rozrywki wraz z termomodernizacją budynku zaplecza (w sumie blisko 8 mln zł);
rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach (ponad 31,2
mln zł), czy przebudowa kompleksu scenicznego wraz
z zapleczem Opery Śląskiej w Bytomiu (przeszło 2,1 mln
zł). Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o rewitalizacji
zespołu pałacowo-parkowego – siedziby Zespołu Pieśni i
Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie,
na co przeznaczono ponad 22,1 mln zł.

3m1ln,. 2
zł
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kultura przez
największe K

FoT: koleje śląskie

Przedmiotem projektu jest nabycie przez Województwo
Śląskie 12 sztuk fabrycznie nowych czteroczłonowych
elektrycznych zespołów trakcyjnych. Tabor będzie oddany
w dzierżawę spółce Koleje Śląskie, która będzie go wykorzystywała do wykonywania wojewódzkich kolejowych
przewozów pasażerskich.

FoT: archiwum zespołu „Śląsk”

FoT: filharmonia śląska

FoT: teatr rozrywki

- to koszt
rozbudowy kiej
Śląs
Filharmonii icach
w Katow
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Łączyliśmy pokolenia

strategia na lata
Samorząd województwa śląskiego nie zwalnia tempa
w pomocy skierowanej do osób starszych. Dodatkowo
pojawiają się kolejne, cenne inicjatywy
wają się całym województwie.
Senioralia zwykle podzielone
są na trzy strefy tematyczne:
zdrowia, aktywności i relaksu.
W strefie zdrowia można skorzystać z różnego rodzaju badań jak np. badanie ciśnienia
krwi, badanie poziomu cukru,
można skorzystać z osteobusa

3

– na tyle stref
tematycznych
podzielone są
zwykle senioralia
(badanie osteoporozy), spirobusa ( badanie objętości i pojemności płuc) oraz kardiobusa (badanie serca).
Tylko we wrześniu tego typu
wydarzenia miały miejsce w
Kłobucku (7.09) i Zawierciu
(14.09).
Nie maleje także popularność
Śląskiej Karty Seniora. To
oferta specjalnych usług, ulg
oraz szczególnych uprawnień
pozwalających na udostępnienie zasobów instytucji kultury, rekreacji i edukacji na te-

renie województwa śląskiego
w celu dodatkowego wsparcia
i wzbogacenia życia osób, które ukończyły 60. rok życia.
Z kolei w ostatnich tygodniach
zintensyfikowano działania
mające ułatwić osobom starszym przemieszczanie się
z jednego punktu do drugiego.
Właśnie taki cel ma Srebrny
Listek, który ma informować
innych użytkowników dróg,
że kierowca tego auta wcale
nie jest mniej doświadczony,
tylko nieco starszy. Więc i refleks może być już nie najlepszy. W rewanżu zawsze jednak
lepsza będzie empatia i wyrozumiałość niż agresja.
W tym samym kierunku podążają założenia akcji „Senior
na drodze. Jestem świadomy,
będę bezpieczny”, w której
organizatorom udało się połączyć przyjemne z pożytecznym. Warsztaty i szkolenia
dla seniorów odbywały się na
Stadionie Śląskim i dotyczyły
bezpieczeństwa na drodze.
W ramach wydarzenia przewidziano także m.in. serwis
rowerowy, zajęcia sprawnościowe i edukacyjne, a także
zwiedzanie obiektu. Kolejna
odsłona akcji odbędzie się 19
września w Częstochowie.

B

ezpłatne badania
wzroku, masy mięśniowej i kostnej
czy badanie pamięci pod kątem
zaburzeń
neurologicznych
– z takiego między innymi
medycznego wsparcia mogli korzystać wszyscy, którzy
w przedostatni wakacyjny
czwartek (23.08) odwiedzili
Rosarium w Parku Śląskim.
To bowiem miejsce wybrano na organizację pikniku

Wojciech Saługa, marszałek
województwa śląskiego.
Na pikniku nie zabrakło stoisk reprezentujących podjęte
przez Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego programy, takie jak np. „Śląskie.
Dla kobiety” czy „Śląskie. Dla
seniora”. Jednym z najchętniej odwiedzanych było to ze
śląskimi smakami, gdzie jak
zawsze królował i cieszył podniebienia gości chlyb z tustym
i ogórkiem kiszonym.

Senioralia w Chorzowie cieszyły się
sporym zainteresowaniem.

ubarwić jesień życia
Kolejna odsłona senioraliów za nami. Tym razem seniorzy spotkali się na
dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Raciborzu

Z
FoT: tomasz żak

„Łączymy pokolenia” – wspólnego przedsięwzięcia UMWS
i „Dziennika Zachodniego”.
- Dobrze znowu widzieć się
w Parku Śląskim, tej najpiękniejszej przestrzeni publicznej
w naszym województwie. Godne i aktywne życie w późniejszym wieku to wyzwanie cywilizacyjne. Ale jesień życia wcale
nie musi być samotna. Dzisiaj
udowadniamy, że istnieje alternatywa – przywitał gości
i otworzył oficjalnie piknik

programem „Śląskie
dla Seniora” staramy się dotrzeć wszędzie, żeby zachęcić
osoby starsze do
wyjścia z domu i aktywności.
Politykę senioralną na szczeblu województwa wpisaliśmy
w swój sztandar i chcemy kontynuować proces, który zapoczątkowaliśmy i realizujemy z
seniorami i dla seniorów. Nie
mamy monopolu na wiedzę,
chcemy was słuchać i czerpać
z waszych doświadczeń – mówił w trakcie otwarcia imprezy

marszałek Wojciech Saługa.
W trakcie spotkania jego
uczestnicy mogli skorzystać
z porad i badań lekarskich,
porad dietetyków, a także zaopatrzyć się w Kopertę Życia
czy Paszport Zdrowia Seniora.
Nie zabrakło również aktywności fizycznej, zajęć z nordic walking czy gimnastyki
w plenerze. Wszystko po to,
by zachęcić osoby starsze do
wyjścia z domu i aktywności.
Spotkanie uświetnił występ
Krzysztofa Respondka.
- To spotkanie zorganizowano

z inicjatywy samych seniorów, którzy podczas jednej z
poprzednich imprez zaprosili
marszałka Wojciecha Saługę
do Raciborza. Cieszę się, że
do spotkania doszło. To dobre
miejsce i właściwy moment, by
również podziękować za środki
unijne, które trafiają do naszego miasta i regionu, zmieniając
go na lepsze. Mam nadzieję,
że w najbliższych latach nadal
będzie mogli liczyć na zastrzyk
europejskich funduszy – dodał
prezydent Raciborza Mirosław Lenk.

Występy artystyczne w ramach kłobuckich Senioraliów
podziwiała publiczność w różnym wieku.

Gimnastyka plenerowa - jedna z wielu atrakcji dostępnych
podczas mysłowickich Senioaliów.

FoT: tomasz żak

O

d kilku lat dane
Głównego
Urzędu Statystycznego
są
jednoznaczne:
polskie społeczeństwo starzeje się. Ten demograficzny
trend może być w przyszłości bardzo kłopotliwy, tak
z punktu widzenia socjalnego,
jak i gospodarczego. Potrzeba strategicznych rozwiązań
jest oczywista. Wpisują się
w to liczne inicjatywy samorządu Województwa Śląskiego.
- W ciągu paru lat udało nam się stworzyć system,
dzięki któremu zdecydowanie
efektywniej wsłuchujemy się
w argumenty seniorów i robimy wszystko, co w naszej mocy,
żeby im umilić życie. To proces
stały i do tego jeszcze ewoluuje.
Dzięki temu ciągle funkcjonują
sprawdzone już działania, ale
też pojawiają się całkiem nowe
– przekonuje Wojciech Saługa, marszałek województwa
śląskiego.
Z inicjatywy władz województwa powstała m.in. Śląska
Rada ds. Seniorów, Paszport
do zdrowia seniora, a także
akcja promująca Kopertę Życia. Nie możemy zapomnieć
o senioraliach, czyli cyklu imprez dla seniorów, które odby-

Parkowe Rosarium gościło uczestników wspólnego pikniku Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i redakcji „Dziennika Zachodniego”

FoT: radoslaw kaźmierczak

Śląskie dla seniorów, czyli

w Parku Śląskim
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po godzinach

śląskie od kuchni

jurajski żur

Horoskop
urzędowy

ŚLĄSKIE

SMAKI

na grzybach

Wodnik: 20.01-18.02

Sprawa, w którą się wplątałeś,
znajdzie swój szczęśliwy finał.
Sprawca twoich kłopotów
dostanie za swoje, a ty
odzyskasz spokój ducha
i należne odszkodowanie.
Warunek – nie ustawaj w walce.

Prezentujemy kulinarne perełki serwowane przez
restauracje wchodzące w skład Szlaku Kulinarnego
„Śląskie smaki”. Podróżując tym tropem, zdajemy
sobie sprawę z tego, jak bardzo różnorodna jest
nasza kuchnia regionalna

Najbliższe dni przyniosą
niespodziewany przypływ
gotówki. Nie zapomnij jednak
wypełnić kuponu lotto czy
kupić zdrapkę, bo pieniądze
same z nieba nie spadają.

PRZYGOTOWANIE:

głównie borowików, rydzów,
kozaków i maślaków. Ich suszona wersja stanowi doskonały dodatek do wielu potraw
i dań, ale przede wszystkim
jest kwintesencją tego, z czego
Jura Krakowsko-Częstochowska słynie najbardziej: niepowtarzalnego w smaku żuru na
grzybach - aromatycznej zupy
na zakwasie z mąki żytniej
podawanej z okraszonymi
ziemniakami.

Ugotuj suszone grzyby
(najlepiej borowiki)
z dodatkiem cebuli, listka
laurowego, kilku ziaren
pieprzu i ziela angielskiego.
Zalej je żurem i pogotuj
jeszcze chwilę. Dopraw solą
i pieprzem. Zjedz
z ziemniakami lub chlebem.

ostatnia prosta przed
Już za kilka tygodni spotykamy się na starcie największego
maratonu w aglomeracji śląskiej - 10. jubileuszowa
edycja PKO Silesia Marathon rusza 7 października z Katowic

Za nami kolejna impreza przywracająca Stadion
Śląski do dawnej chwały

Tras
maratoan
biegnie u
przez

ż 15 lat fani spenacja nie ma tylu sukcesów co
edwaya musieli
właśnie Polacy. Ale 1 września
czekać na powrót
na Stadionie Śląskim zwycięzzmagań
żużlocę wyłonił dopiero bieg finałowych na Stadion
wy, w którym Polakom udało
Śląski. A trzeba przyznać, że
się na koniec zmienić wynik.
związek dawnego Kotła CzaOstatecznie żużlowcy z orzełrownic z tą dyscypliną sporkiem na piersiach pokonali
tu jest wyjątkowy. Wszak to
Resztę Świata 46-44. Ich zmatutaj, w Chorzowie, 45 lat
gania na Stadionie śledziło
temu, w 1973
blisko 17 tys.
r. pierwszy w
fanów.
historii tytuł
Żużlowa ReIndywidualprezentacja
nego Mistrza
Polski wystąŚwiata
wypiła w skławalczył Jerzy
dzie: Maciej
– tyle lat czekał
Szczakiel,
Janowski,
pokonując w
żużel na powrót na Przemysław
biegu dodatPawlicki,
Stadion Śląski
kowym NoPatryk Duwozelandczyka
dek, Janusz
Ivana Maugera.
Ko ł o d z i e j ,
Teraz, kiedy otwarty Stadion
Bartosz Zmarzlik oraz Kacper
Śląski podbija serca wszystWoryna. W drużynie obcokich kibiców sportowych,
krajowców wystąpili: Chris
przyszedł czas na powrót żużi Jack Holder, Nicki Pedersen,
la na „stare śmieci”. Debiutem
Matej Zagar, Andriej Kudriapo 15 latach był mecz między
szow oraz Martin Vaculik.
Reprezentacją Polski a Resztą
Najwięcej punktów w polskiej
Świata. Gospodarze byli muekipie uzyskał Maciej Jankowrowanymi faworytami. W hiski – 13, a w drużynie Reszty
storii speedwaya żadna inna
Świata Matej Zagar – 11.

samowite przeżycie, a doping
widowni wyzwala doprawdy
wszelkie rezerwy. To trzeba po
prostu przeżyć! - mówi Grzegorz Wawrzyczek, ambasador
biegu i uczestnik wszystkich 9
edycji Silesia Marathon.
Jak co roku możemy Was
zapewnić, że atrakcji nie zabraknie również na trasie.
Przebiegniecie obok takich
miejsc jak Muzeum Śląskie,
Strefa Kultury, Spodek, NOSPR, Park Śląski, Dolina
Trzech Stawów, Nikiszowiec,
Szopienice i wiele innych – będzie zielono, będzie kulturowo
i historycznie.
- Dlaczego warto wziąć udział
w PKO Silesia Marathon? Od
kiedy pamiętam, zawsze miał
on na celu przyciągnąć do
siebie sympatyków biegania,
tworząc atmosferę czegoś wielkiego, ale przede wszystkim
opartego na wspólnej pasji
i naturalnej potrzebie biegania.
Tu nagrodą samą w sobie jest

przede wszystkim uczestnictwo
w tym wydarzeniu. Trasa PKO
Silesia Marathon prowadzona
jest przez prawdziwe perełki
Śląska, a tym samym jej trud
maleje w obliczu malowniczych widoków - mówi Patrycja Włodarczyk, trzykrotna
zwyciężczyni Silesia Marathon
wśród kobiet.
Ale nie zapominajmy, że PKO
Silesia Marathon to również
wspaniałe imprezy towarzyszące takie jak 13. PKO Silesia
Półmaraton oraz Mini Silesia
Marathon, czyli Bieg o Puchar
Radia RMF FM, na które również serdecznie zapraszamy.
Mamy nadzieję, że ten rok
także okaże się rekordowy,
zarówno pod względem frekwencji uczestników, jak i ich
wyników. Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia nie
tylko biegaczy, ale i kibiców,
wolontariuszy i wszystkich,
którzy chętni są spędzić ten
dzień w biegowej atmosferze.

Początek roku szkolnego
to zapowiedź kłopotów.
Spacyfikuj dzieci, zanim
w powakacyjnym rozbrykaniu
rozniosą szkołę, a ty wylądujesz
na dywaniku u dyrektora.

Rak: 22.06-22.07

Wszystko w domu i pracy
dobrze się układa? Nie ciesz
się zawczasu, bo wściekle
bolący ząb skutecznie ukróci
twoją radość z sukcesów. Do
dentysty marsz, nim będzie
za późno.

Lew: 23.07-23.08

Narobiłeś się jak wół, a szef
ślepy jak kret. Znów śmietankę
spije ten cwaniaczek-wazeliniarz, co nawet palcem
nie kiwnął. Jeśli nie zbierzesz
się na odwagę i nie załatwisz
sprawy raz a dobrze, zawsze
będziesz wyrobnikiem
w biurze.

Panna: 24.08-22.09

Nie podejmuj pochopnych
decyzji. Atrakcyjna inwestycja
może okazać się totalną wpadką.
Postępuj rozważnie, kalkuluj
ryzyko. Lepszy wróbel w garści
niż gołąb na dachu.

Waga: 23.09-22.10

Niebawem twoje urodziny.
Nie przesadź ze świętowaniem,
bo nazajutrz trzeba na
trzeźwo stawić czoła
obowiązkom w pracy. A cały
urlop zużyty, nie poratujesz
się dniem wolnym. Ergo –
impreza w sobotę.

Skorpion: 23.10-21.11

Nie odrzucaj połączeń
z nieznanych numerów.
Jedno z nich to olbrzymia
niespodzianka. Odezwie się
dawny znajomy, a twój świat
stanie na głowie.

Strzelec: 22.11-21.12

Niezałatwione sprawy
przypomną o sobie
w bolesny sposób. Oberwiesz
z kilku stron naraz. Nie
można temu zapobiec, ale
zminimalizować skutki jak
najbardziej. Po prostu myśl
perspektywicznie.

Koziorożec: 22.12-19.01

Polacy pokonali Resztę Świata
ostatnim rzutem na taśmę.
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S

ilesia Marathon to
jedyny w Polsce
i Europie bieg
maratoński prowadzący ulicami
czterech miast: Katowic, Mysłowic, Siemianowic Śląskich
i Chorzowa. Ulicami, przez
które w ciągu jednego weekendu może przebiec nawet 8
tysięcy osób!
Tak jak w roku ubiegłym, tak
i teraz biegacze finiszować
będą na bieżni nowego Stadionu Śląskiego, który jako
największy obiekt lekkoatletyczny w tej części Europy
gwarantuje niezapomniane
emocje na mecie.
- Muszę przyznać, że w zasadzie od startu cały czas myśli
się o takiej mecie. Zaczynając
moją przygodę z bieganiem 25
lat temu, nie przypuszczałem,
że będzie mi dane kończyć bieg
na królewskim dystansie w tak
legendarnym miejscu. Finisz
na Stadionie Śląskim to nie-

FoT: PKO Silesia Marathon
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Ambasadorzy PKO Silesia Marathon
na bieżni Stadionu Śląskiego.

Byk: 20.04-22.05

Bliźnięta: 23.05-21.06

A

4

miasta

Współmałżonek ma focha,
a ty nie masz pojęcia, o co
chodzi. A chodzi o to, że
zapominasz o równowadze
praca-dom. Przewartościuj
priorytety, a sytuacja wróci
do sympatycznej normy.
Decyzja o dodatkowym
urlopie okaże się trafna.
Choć to zaledwie kilka dni,
odpoczniesz od zgiełku
i powakacyjnego wzmożenia
w pracy. Wykorzystaj ten czas
maksymalnie na wszelkie
przyjemności. Należy ci się.

żużlowa wygrana
z resztą świata

sport

10. PKO Silesia
Marathon!

Baran: 21.03-19.04
FoT: ARCHIWUM PRASOWE

J

ura
Krakowsko-Częstochowska słynie
z zapierających dech
w piersiach krajobrazów, Szlaku Orlich
Gniazd, tras wspinaczki
skałkowej. Nie zamykają one
listy jurajskich cudów, do
których bez wątpienia należą
także rozległe lasy bukowo-sosnowe. Dzięki hojności
natury jesienią można tu zbierać ogromne ilości grzybów:

Ryby: 19.02-20.03

Nad twoim horyzontem
zaświeci słońce. Głowa do
góry, nadchodzą lepsze dni.
Nastaw się pozytywnie do
życia, a dostrzeżesz uśmiech
losu w każdej małej sprawie.

8|
juromania

coraz bliżej święto

orlego szlaku

		

śląsk
zapr ie.pl
as
za

Już 22 września wyjątkowe wydarzenie promujące
zarówno województwo śląskie, jak i małopolskie
a propozycje poszczególnych
obiektów będą tak bogate, że
turystom po święcie pozostanie niedosyt. To zachęci ich do
odwiedzenia obiektów również
w innym terminie i podczas
kolejnej edycji święta za rok.
Mam nadzieję, że doświadczenia naszych partnerów z Czech
pozwolą nam uniknąć błędów
i pomogą stworzyć unikatowe
w skali kraju, a może i Europy,
wydarzenie promujące region
i Jurę – przekonuje wicemarszałek województwa śląskiego
Stanisław Dąbrowa.
Wymiana doświadczeń
była
fundamentem
wspólnych warsztatów.
Takich, podczas których
dyskutowano o najwłaściwszej i najefektywniejszej promocji
p o -

szczególnych obiektów, jak
i całego Szlaku, odbyło się
w ostatnim czasie naprawdę
sporo. W efekcie już 22 września zasypać ma nas prawdziwa lawina atrakcji. Wydarzenie zaś ma sporą szansę stać
się co najmniej tak rozpoznawalnym jak Industriada, przy
okazji rozsławiając cały Szlak
i wchodzące w jego skład
obiekty.
Mianem Orlich Gniazd określane są dawne jurajskie fortyfikacje - średniowieczne
zamki lub ich ruiny, m.in.
w Korzkwi, Ojcowie,
Sułoszowie, Rabsztynie, Bydlinie, Smoleniu,

Pilicy, Podzamczu, Morsku,
Bobolicach, Mirowie oraz
Olsztynie. Łącznie na Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej
znajdują się pozostałości ponad 20 zamków - kiedyś
strzegących
granicy
K ró l e s t w a
Polskiego
przed napadami z Górnego
Śląska.
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T

o pierwsza edycja
wydarzenia,
którego celem jest
promocja szlaku
znajdującego się na
terenie województw śląskiego i małopolskiego. W maju
br. ogłoszono konkurs na jak
najlepszą promocję Szlaku
Orlich Gniazd. Z budżetu woj.
śląskiego przeznaczono na to
zadanie pół miliona złotych.
- To zdecydowanie jeden z najbardziej urokliwych zakątków
w całym kraju. Takie święto
jest świetną okazją do jego wypromowania, do tego, żeby był
bardziej znany w Polsce, jak
i za granicą – uważa Robert
Nieroda ze Związku Gmin Jurajskich.
Samorządowcy z Jury włączają się w organizację święta.
Nie mogło w tym gronie także zabraknąć przedstawicieli
szlakowych obiektów, jak i
samych goprowców. Wsparcia
udzielają również organizatorzy słynnego na całą Europę
Święta Pięciolistnej Róży, organizowanego od początku lat
90. XX w czeskim Krumlovie.
- Mimo, że znam dobrze Szlak
Orlich Gniazd, niektórymi propozycjami jestem zaskoczony.
Zanosi się na wielką atrakcję
dla turystów. Jura jest rozległa,

prawie 100 lat historii
Szlak Orlich Gniazd otrzymał Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji
Turystycznej, stając się najlepszym produktem turystycznym Polski
jako turystyczny szlak pieszy
o długości 163,9 km, biegnący
od Krakowa do Częstochowy. W kolejnych latach trasa
szlaku była wielokrotnie korygowana, nieco zmieniono
pierwotny przebieg, a skupiono się przede wszystkim na
zwiększeniu jego atrakcyjności. Swą poetycką nazwę szlak

I
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budowle sakralne i wytwory
przyrody. To wszystko czyni
go niewątpliwie jednym z najbardziej malowniczych szlaków w Polsce. W 2012 roku
Szlak Orlich Gniazd, którym

zawdzięcza ruinom i zamkom
znajdującym się wzdłuż trasy,
które budowane były najczęściej na szczytach wzniesień,
pośród trudno dostępnych
skał wapiennych – i stąd właśnie „Orle Gniazda”. Oprócz
zamków na szlaku można
również podziwiać szereg
innych atrakcji – zabytkowe

opiekuje się Związek Gmin
Jurajskich, otrzymał Złoty
Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej, stając się tym
samym najlepszym produktem turystycznym Polski.

mpulsem do organizacji
święta, a także opracowania Strategii komunikacji
marketingowej dla Szlaku, były wnioski złożone
przez mieszkańców północno-wschodniej części regionu w
trakcie powstawania dokumentu Kierunek Śląskie 3.0.
I właśnie Rozwój Szlaku Orlich Gniazd znalazł się wśród
głównych umieszczonych tam
projektów społecznych. Celem
wszystkich wydarzeń ma być
promocja walorów Jury i upowszechnianie jej dziedzictwa
historyczno-kulturowego oraz
przyrodniczego.
O to, że zadanie wykonamy
bezbłędnie – jestem spokojny.
Od lat mamy tylko powody do
dumy przy marketingowym

zapleczu Industriady – święta Szlaku Zabytków Techniki
Województwa Śląskiego. Skupia on obecnie 42 najciekawsze
obiekty dziedzictwa przemysłowego w całym regionie. Na
tegoroczną Industriadę złożyło
się ponad 500 atrakcji w 44
obiektach położonych w 25
miejscowościach. I kolejny raz
było to wydarzenie wyjątkowe, cieszące się coraz większą
popularnością wśród samych
mieszkańców.
Podobnie jest w przypadku
Święta Szlaku Orlich Gniazd.
To wydarzenie ma odbyć się w
kilkunastu obiektach i gminach
położonych między Krakowem
i Częstochową, promując i integrując obiekty Szlaku.
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do Krakowa. Ale potem zabrakło stałych prac i konserwacji.
Do renowacji, już po drugiej
wojnie światowej, podszedł
Kazimierz Sosnowski – znany
turysta i krajoznawca. Dwa
lata później, w 1950 r., dzięki funduszom pozyskanym z
Ministerstwa Komunikacji,
szlak ostatecznie wyznaczono

między krakowem
a częstochową
Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego
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H

istoria szlaku sięga 1927 r., kiedy
Stanisław Leszczycki przedstawił taką ideę na
łamach czasopisma „Ziemia”.
Trzy lata później wyznaczono
szlak z Krakowa przez Płaskowyż Ojcowski i Garb Tęczyński, a następnie powracający

promocja
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