Burmistrz
Sławkowa
interweniuje w sprawie CPK
Trwają konsultacje związane z planami budowy linii kolejowych
do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Do 10 marca mieszkańcy
mogą wyrazić swoją opinię w tej sprawie. Burmistrz Sławkowa
wystąpił również z oficjalnym pismem do prezesa spółki.

Będą badać kolonię nietoperzy
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
poinformowała o zamiarze zlecenia w tym roku badań kolonii
nietoperzy na wieży parafialnego kościoła w Sławkowie. To
odpowiedź na wniosek sławkowskich urzędników, którzy w
styczniu poprosili RDOŚ o objęcie bytującej na kościelnej
wieży kolonii specjalną ochroną.

W pierwszych dniach stycznia do Katowic trafiło pismo, w
którym urząd miasta w Sławkowie poprosił RDOŚ o podjęcie
działań pozwalających określić status dwóch gatunków
nietoperzy bytujących na wieży kościoła pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego. Chodzi o nocka orzęsionego i nocka dużego. To
pokłosie ekspertyzy, opracowanej jeszcze w 2017 roku na
zlecenie miasta przez specjalistę chiropterologa.

– Z opracowania wynikało jednoznacznie, że ewentualny montaż
anten na kościelnej wieży będzie stanowił ogromne zagrożenie
dla całej kolonii. Poprosiliśmy więc regionalnego dyrektora
ochrony środowiska o działania, które pozwolą utrzymać
wielkość populacji i zapewnią warunki do trwałego bytowania
tam kolonii rozrodczej – wyjaśnia Maksym Pięta, pełnomocnik
burmistrza Sławkowa ds. ochrony środowiska.

W odpowiedzi katowicki RDOŚ zapowiedział przeprowadzenie badań
terenowych, z których wnioski posłużyć mają do podjęcia
odpowiednich kroków w zakresie ochrony kolonii, włącznie z
ewentualnym utworzeniem obszaru Natura 2000 lub ustanowieniem
strefy ochrony ostoi miejsc rozrodu lub regularnego
przebywania tego gatunku.

Aktywni seniorzy
Mija drugi miesiąc nowego roku akademickiego Uniwersytetu
Pięknego Wieku, działającego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła
II w Sławkowie. Czas seniorom wypełniają zajęcia artystyczne,
kulturalne oraz praktyczne warsztaty tematyczne. Nie brakuje
też dostosowanych do potrzeb seniorów zajęć ruchowych.

Część wykładów realizowana jest przy współpracy z Akademią WSB
z Dąbrowy Górniczej w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W
listopadzie seniorzy wzięli udział w podróży po historii
fotografii od Talbota i Daguerr`a do współczesności. Spotkali
się z dietetykiem, trenowali też ciało i umysł. Jedno ze
spotkań z ekspertem poświęcone zostało mediacjom. Nie zabrakło

zajęć plastycznych, w ramach których studenci UPW
przygotowywali świąteczne ozdoby do dekoracji drzwi i ścian.
Odbyły się również warsztaty z brydża, języka angielskiego i
zajęcia informatyczne.

W tym miesiącu seniorzy będą jeszcze mieli okazję do wzięcia
udziału w zajęciach śpiewu. A już w grudniu czekać będą na
nich kolejne atrakcje. Aktualizowany na bieżąco harmonogram
zajęć można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie
internetowej Zespołu Szkół w Sławkowie (kafelek „Życie Szkoły”
–> „Uniwersytet Pięknego Wieku”).

– Uniwersytet Pięknego Wieku jest otwarty dla wszystkich
zainteresowanych seniorów. Dołączyć do grona studentów można w
każdej chwili. Jest to doskonała okazja do wyjścia z domu i
spędzenia kilku chwil w miłym towarzystwie. Staramy się, by
oferta była jak najbogatsza i zróżnicowana, aby każdy
zainteresowany znalazł coś dla siebie – mówi Beata Tomsia,
wicedyrektor ZS im. Jana Pawła II w Sławkowie i koordynator
Uniwersytetu Pięknego Wieku.

Sławków:
Międzynarodowe
marsze na orientację
Młodzież z dwunastu państw przemierzała w środę 17 lipca
tereny zielone Sławkowa z mapą i kompasem w ręku. Marsze na
orientację, które regularnie odbywają się w Sławkowie, tym
razem miały międzynarodowy charakter.

Wszystko za sprawą Międzynarodowej Wioski Dziecięcej,
organizowanej przez Stowarzyszenie CISV Dąbrowa Górnicza. Jej
uczestnicy – jedenastolatki (ze Stanów Zjednoczonych,
Norwegii, Litwy, Polski, Izraela, Kostaryki, Meksyku,
Brazylii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Francji)
wraz z opiekunami przez cztery tygodnie uczą się o prawach
człowieka, kształtują też swoją wrażliwość społeczną i
kulturową.

– Poza tak poważną tematyką, pobyt w tak zwanej „wiosce” dla
młodzieży jest również doskonałą zabawą, niezapomnianym
przeżyciem, a także okazją do zawarcia wielu nowych
znajomości. Uczestnicy doskonalą przy tym znajomość języka
angielskiego – opowiada Janusz Mróz, zastępca burmistrza
Sławkowa i członek CISV Dąbrowa Górnicza. Młodzież w czasie
pobytu w Polsce mieszka w jednej ze szkół w Dąbrowie
Górniczej. Dwa weekendy poszczególni uczestnicy spędzają u
polskich rodzin.

CISV Polska (Children International Summer Village) jest
niezależną, międzynarodową organizacją non-profit, działającą
na rzecz pokoju poprzez edukację dzieci i młodzieży. Celem
CISV jest wychowywanie młodego pokolenia poprzez spotkania i
wzajemne poznawanie się, tak, by młodzi ludzie czerpali radość
z życia w przyjaźni bez względu na rasę, pochodzenie, język,
wyznawaną religię, przekonania czy status społeczny.
Organizację założyła kilkadziesiąt lat temu amerykańska
psycholożka dr Doris Allen, nominowana za to do Pokojowej
Nagrody Nobla. Stowarzyszenie organizuje spotkania dzieci i
młodzieży na całym świecie, od kilku lat również w Dąbrowie
Górniczej.

Źródło: www.slawkow.pl.

Sławków: Trwają prace w MOK
Mimo wakacji nie zwalniają tempa prace związane z
termomodernizacją Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie.
Zakończyły się roboty wyburzeniowe, zniknęła stara kotłownia.
Wymieniona została instalacja centralnego ogrzewania.

Częściowo zdemontowane są już też kanały wentylacyjne.
Równolegle trwają prace na zewnątrz budynku. – Aktualnie
ocieplana jest elewacja, wymieniane pokrycie dachowe i
instalacja elektryczna, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz –
mówi dyrektor MOK w Sławkowie Michał Kluczewski.

Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka w Sławkowie odbywa się
dzięki pozyskaniu przez miasto ponad 2,8 mln zł z Unii
Europejskiej. Całość inwestycji warta jest ponad 4,8 mln zł.
Kompleksowy remont, na który ośrodek czekał od wielu lat,
obejmuje zarówno wnętrze, jak i część zewnętrzną budynku. Poza
dociepleniem ścian, nową elewacją, wymianą dachu i stolarki
okiennej powstanie plenerowa scena z widownią na 80 miejsc.
Miejsce za budynkiem stanie się przestrzenią do gier, zabaw i
animacji na wolnym powietrzu. Znikną przerdzewiałe rynny,
zacieki i ubytki tynku, które straszyły tu od lat.

Całkowicie zmieniony zostanie system ogrzewania. Opalanie
węglem zostanie zastąpione ogrzewaniem gazowym, co pomoże też
w ograniczaniu zjawiska smogu. Na nasłonecznionej części dachu
pojawią się panele fotowoltaiczne. Przynieść ma to
oszczędności w zużyciu prądu. Ekologiczna rewolucja w MOK

obejmuje też wymianę wszystkich źródeł światła wraz z
modernizacją
instalacji
elektrycznej.
Nowoczesne,
energooszczędne oświetlenie z systemem sterowania zyska dzięki
temu również scena widowiskowa ośrodka. Właściwą cyrkulację
powietrza i rozchodzenia się ciepła zapewni zmodernizowany
system wentylacji mechanicznej sali widowiskowej i sali
baletowej. Dzięki wymianie sufitu nad widownią i zastosowaniu
wełny drzewnej poprawią się też warunki akustyczne.

Źródło: www.slawkow.pl.

Kolejne pstrągi
Przemszy

w

Białej

Pół tysiąca młodych pstrągów potokowych trafiło właśnie do
Białej Przemszy w Sławkowie. To kolejne już zarybienie w tym
roku, zorganizowane przez Polski Związek Wędkarski oddział
Katowice i członków Koła Wędkarskiego nr 107 z Bukowna przy
wsparciu Społecznej Straży Rybackiej.

W czasie poprzedniego zarybiania, przeprowadzonego w kwietniu,
do Białej Przemszy i Sztoły trafiło 10 tys. pstrągów.

Pstrąg potokowy to ryba z rodziny łososiowatych. Dorasta do
około 80 cm długości i osiąga wagę do 5 kg. Żyje głównie w
dobrze natlenionych i zimnych, wartkich rzekach.

Źródło: www.slawkow.pl.

Sławków
na
znaczkach

turystycznych

Dział Kultury Dawnej Miejskiego Ośrodka Kultury i ruiny zamku
biskupów krakowskich trafiły właśnie na turystyczne znaczki.
Pamiątki kupić można w punkcie informacji turystycznej przy
Rynku 9. Znaczek ma nie tylko przypominać o wizycie w
Sławkowie, ale również zachęcać do udziału w grze
kolekcjonerskiej.

„Turystyczne Znaczki” to inicjatywa, dzięki której na okrągłe,
drewniane krążki trafiło już ponad osiemset miejsc i obiektów
w Polsce. Przedsięwzięcie ma charakter międzynarodowy. Znaczki
obecne są już w kilkunastu europejskich krajach. Medaliony o
średnicy 60 mm wykonywane są ręcznie z w pełni ekologicznego
materiału. Są potwierdzeniem i pamiątką pobytu turysty w danym
miejscu. Są one dedykowane danemu obiektowi, a to oznacza, że
nie można zdobyć go nigdzie indziej.

– Do znaczka przymocowana jest papierowa, informacyjna
karteczka i naklejka, którą można wkleić na przykład do
kolekcjonerskiego zeszytu. Każdy znaczek ma swój numer.
Znajdziemy tam adres strony internetowej „Turystycznego
Znaczka”, kod kreskowy miejsca i podstawowe zasady gry
kolekcjonerskiej – wyjaśnia Daniel Kaznodziej z Działu Kultury
Dawnej MOK w Sławkowie. Po zeskanowaniu kodu QR można też

posłuchać o ciekawostkach związanych z przedstawionym na
znaczku miejscem.

Zasady gry są proste. Trzeba zebrać dziesięć znaczków,
opatrzonych kolejnymi numerami, odciąć od nich papierowe
kupony i wysłać pod podany na nich adres. W nagrodę otrzymać
można specjalny znaczek kolekcjonerski.

Baza miejsc, w których dostępne są znaczki wraz z ich opisem,
dostępna jest na stronie internetowej organizatora
przedsięwzięcia.

Źródło: www.slawkow.pl.

Rowerowy Maj: Blisko 200 tys.
przejazdów na rowerach w
Metropolii
Rowerowy Maj to ogólnopolska akcja, która promuje zdrowy tryb
życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci i młodzieży. W tym
roku do wydarzenia dołączyła część gmin GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii. Przez cały miesiąc blisko 10
tysięcy dzieci i młodzieży z naszego regionu pokonywało drogę
do szkoły lub przedszkola na rowerze, rowerku dziecięcym bądź
hulajnodze. Ci uczniowie, którzy byli najbardziej aktywni,
otrzymają wyjątkowe nagrody.

Rowerowy Maj to akcja zapoczątkowana w 2014 r. w Gdańsku. Po
sukcesie pierwszej edycji, kolejne miasta w Polsce zaczęły
włączać się w to wydarzenie (m.in. Warszawa, Wrocław czy
Kraków). W tegorocznej edycji wzięło udział 47 miast, z
których aż 10 to gminy członkowskie GZM: Będzin, Bieruń,
Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Siemianowice Śląskie, Sławków,
Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Wojkowice oraz Wyry. Jakim
zainteresowaniem cieszyła się akcja organizowana w Metropolii?

– Całkiem sporym, jeśli weźmiemy pod uwagę, że uczniowie
dokonali blisko 200 tysięcy przejazdów, choć pogoda w maju
wcale nas nie rozpieszczała – mówi Marcin Dworak, oficer
rowerowy Metropolii.

W trakcie Rowerowego Maja 9,5 tysiąca uczniów z Metropolii
dokonało 198 tysięcy przejazdów do szkół i przedszkoli. W
akcji uczestniczyło 76 placówek oświatowych z 10 gmin.
Najwięcej aktywnych szkół było w Będzinie – 21. Również w tym
mieście odnotowano największą liczbę przejazdów – 68406. Z
kolei największą frekwencją wykazała się młodzież z gminy
Wyry, w której ponad 600 uczniów dokonało 13 tys. przejazdów.
Frekwencja dzieci w Wyrach zaangażowanych w akcję wyniosła
niemal połowę.

Rywalizacja w Rowerowym Maju odbywała się na trzech poziomach:
między uczniami w klasach, między klasami w szkole, a także
między szkołami w mieście. Uczestnicy prowadzili dzienniczki,
do których przyklejali naklejkę, ilekroć przyjeżdżali do
szkoły rowerem lub hulajnogą. Na zakończenie akcji najbardziej
aktywni uczniowie otrzymają nagrody – Metropolia wręczy im
zestaw przednich i tylnych lampek rowerowych.

– Ale to nie nagrody są najważniejsze, lecz fakt, że dzieci i

młodzież wykorzystują zdrowy i efektywny model komunikacyjny –
zauważa Marcin Dworak.

– Widzimy, że coraz częściej to rodzice dowożą dzieciaki do
szkół samochodami, a to nie ma zbyt wiele wspólnego z ruchem
czy wspomnianą efektywnością podróżowania. Akcje takie jak
Rowery Maj mogą to zmienić. Warto zauważyć, że średni dystans
od domu do szkoły wynosi u nas zaledwie 1,5 km. To idealny
odcinek do przejechania rowerem czy hulajnogą. Co ciekawe,
można zauważyć, że gdy kolejne edycje Rowerowego Maja
dobiegają końca, uczniowie jeszcze w czerwcu dojeżdżają do
szkół na rowerach. To pokazuje, że akcja przynosi efekty –
dodaje oficer rowerowy.

Będzin,

który

ustanowił

rekord

w

Metropolii

podczas

tegorocznej edycji Rowerowego Maja, podsumuje akcję już w
sobotę, 1 czerwca. W Parku Syberka o godz. 12 najaktywniejsi
uczniowie otrzymają wyróżnienia, a także metropolitalne lampki
rowerowe. Wydarzenie będzie połączone ze świętowaniem Dnia
Dziecka.

Więcej na temat akcji Rowerowy Maj: https://rowerowymaj.eu/

Metropolia utworzyła
zakupową gazu

grupę

Po wspólnym zakupie energii elektrycznej, przyszła pora na

wspólny zakup gazu. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
powołała grupę, która w latach 2020-2021 chce wspólnie kupować
to paliwo. W jej skład weszło 21 miast i gmin GZM. Ogłoszenie
przetargu planowane jest na trzeci kwartał 2019 roku.

– Będzie to największa grupa zakupowa gazu w Polsce oraz
pierwszy grupowy zakup gazu w Metropolii – zapowiada Kazimierz
Karolczak,
przewodniczący
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii.

– Podobnie jak przy okazji wspólnego zakupu prądu, chcemy
wynegocjować korzystniejsze stawki niż gdyby każdy miał
ogłaszać przetarg indywidualnie. Obecnie gromadzimy dane
niezbędne do opracowania dokumentacji przetargowej, zaś samo
ogłoszenie przetargu planujemy na trzeci kwartał tego roku –
dodaje.

Obecnie Metropolia podpisała porozumienie ws. przygotowania i
przeprowadzenia tego postępowania. Porozumienie zostało
podpisanie przez 21 gmin członkowskich: Będzin, Chełm Śląski,
Chorzów, Czeladź, Gliwice, Imielin, Katowice, Łaziska Górne,
Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Psary, Ruda Śląska,
Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sławków, Sosnowiec,
Sośnicowice, Świętochłowice, Tychy, Zabrze. Wszystkie te gminy
uczestniczą także we wspólnym zakupie prądu.

Podobnie jak w przypadku energii elektrycznej, projekt zakłada
centralizację i optymalizację zakupu gazu dla miast i gmin
Metropolii, a także dla ich placówek i instytucji. Dzięki
wspólnym zakupom, możliwe jest negocjowanie korzystniejszych
stawek u dostawców.

Metropolia nie rezygnuje także ze wspólnego zakupu energii
elektrycznej – w tej sprawie zostanie ogłoszony osobny
przetarg. Obecnie opracowywana jest dokumentacja przetargowa
na zakup energii na lata 2020-2021. Grupę stworzy aż 113
zamawiających, w ramach których działa ponad 300 jednostek.
Przypomnijmy, że grupa zakupowa energii elektrycznej na rok
2019 liczyła 73 zamawiających, skupiających 289 jednostek.
Łącznie zamówiono prawie pół TWh energii.

Zabrzmiał
Dąbrowskiego

Mazurek

Ponad dwustu sześćdziesięciu uczniów Szkoły Podstawowej im.
Jana Baranowskiego wykonało wspólnie a capella 17 maja hymn
Polski, „Rotę” oraz „Odę do radości”. Sławkowska podstawówka
znalazła się w gronie trzystu polskich szkół, które biorą
udział w ogólnopolskim konkursie „Do Hymnu”.

Celem organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury konkursu
jest kształtowanie poczucia wspólnoty w kontekście
historycznym, doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania
pieśni hymnicznych, a także edukacja muzyczna.

Młodych wykonawców, przygotowywanych do występu przez
nauczycielkę muzyki Małgorzatę Kostkę, oceniało specjalnie,
powołane przez organizatora jury. Występ poprzedziły długie i
intensywne przygotowania.

Wyniki konkursu mają być znane w pierwszej połowie czerwca.
Zwycięskie szkoły otrzymają nagrody finansowe.

Film z występu można obejrzeć TUTAJ

Źródło:www.slawkow.pl

