Grudzień 2019 (numer 30)

Dzisiejszy numer powstał, aby pokazać walory naszego pięknego województwa.
Województwo Śląskie, już od dłuższego czasu przeżywa dynamiczny rozwój na wielu
płaszczyznach. W tym wydaniu pragnę przedstawić:
1.
2.
3.
4.

Edukacja na wysokim poziomie
Województwo Śląskie jako ośrodek biznesu i gospodarki
Śląsk - kopalnia atrakcji
Kolorowe jarmarki, czyli gdzie wybrać się na święta

Edukacja na wysokim poziomie
Województwo Śląskie bardzo dba o wykształcenie mieszkańców. Na terenie
województwa działają zarówno szkoły publiczne jak i te prywatne. Wiele szkół
podstawowych łączy codzienną naukę z nauką empatii (szkoły integracyjne) czy
rozwijaniem umiejętności sportowych. Istnieje wiele dyscyplin, w których mogą spełniać
się młodzi Ślązacy. W samym Bytomiu powstały klasy o takich profilach jak: piła nożna,
piłka wodna, judo, koszykówka, lekkoatletyka, pływactwo, hokej, tenis ziemny czy
wspinaczka sportowa. Ponadto Śląsk oferuje również szeroki wybór szkół średnich. Od
elitarnych liceów poprzez szkoły branżowe i technika. W szkołach tych uczniowie mogą
doskonalić swoje umiejętności, a także rozwijać zainteresowania na wielu płaszczyznach.
Do najczęściej wybieranych kierunków należą te związane z informatyką, grafiką
komputerową, mechaniką, hotelarstwem, gastronomią oraz kierunki związane ze sztuką
(licea plastyczne, klasy teatralne).
Prawdziwym atutem śląskiej edukacji są jednak szkoły wyższe. Ich wysoki poziom jest
przyczyną coraz częściej spotykanych studentów zza granicy lub odległych miejsc Polski.
Na terenie Województwa Śląskiego działa ok. 40 szkół wyższych, w tym m.in.
uniwersytety, szkoły techniczne, ekonomiczne, pedagogiczna. Do najbardziej znanych
uczelni należą: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Śląska, Śląski
Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych i Akademia Muzyczna.
Warto wspomnieć, że wiele śląskich szkół współpracuje z europejskimi placówkami w
ramach międzynarodowej wymiany uczniowskiej, a także bierze udział w realizacji
projektów europejskich jak Erasmus czy POWER

Województwo Śląskie jako ośrodek
biznesu i gospodarki
Dlaczego Śląsk?
1. Inwestycje
Śląskie jest najbardziej atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym regionem w Polsce.
Jednym z filarów wysokiej pozycji Śląskiego w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej
jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), która dotychczas przyciągnęła
inwestycje o wartości około 26 mld zł, tworząc ponad 56 tys. nowych miejsc pracy.
Sukcesem jest fakt, iż KSSE została uznana za najlepszą strefę ekonomiczną w 2015 i w
2016 r.
2. Gospodarka
Śląskie to jeden z najsilniejszych gospodarczo (12,4 proc. PKB) regionów w Polsce. To
największy zurbanizowany obszar w Europie środkowo-wschodniej, mający najwyższą
średnią krajową gęstość zaludnienia oraz wskaźnik ludności miejskiej – ponad 77%.
Inwestorów wspiera wiele instytucji otoczenia biznesu.

3. Tradycja i pracowitość
Śląsk od zawsze był symbolem wytrwałości i pracy, to tutaj ludzie od pokoleń pracują w
przemyśle. To także region innowacji i kreatywnych kadr. Ponad 2,8 milionów osób w
wieku produkcyjnym i prawie 119 tys. studentów zapewnia ogromne i różnorodne
zasoby pracy oraz wielkość i chłonność rynku zbytu.
4. Sieć transportowa
Śląskie to najgęstsza w kraju sieć dróg ekspresowych i autostrad oraz bliskość granicy z
Czechami i Słowacją. W promieniu 600 km od Katowic znajduje się 6 europejskich stolic:
Warszawa, Berlin, Praga, Budapeszt, Wiedeń i Bratysława. Euroterminal w Sławkowie
(kolej szerokotorowa) zapewnia bezpośredni dostęp do rynków Azji. Lotnisko Katowice
jest liderem w ruchu cargo w kraju wśród lotnisk regionalnych.

5. Arena międzynarodowa
Region jest ważnym ośrodkiem wystawienniczo-targowym i konferencyjnym. Corocznie
organizowany jest Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Jest to największa
impreza biznesowa w Europie Centralnej, tworząca przestrzeń do wymiany opinii elit
politycznych, biznesowych, naukowych i ekonomicznych.

Śląsk - kopalnia atrakcji
Śląskie jest pełne pozytywnej energii, czerpiącej swoje źródła z różnorodności kulturowej
i krajobrazowej. Region obfituje w najbardziej zróżnicowane atrakcje turystyczne w
kraju. Są nimi m.in:
Zespół Klasztorny oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie

Szlak Orlich Gniazd na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Szlak Zabytków Techniki

Muzeum Browaru Żywiec

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

To tylko kilka z atrakcji Śląska. Tak naprawdę każdy znajdzie tu coś dla siebie. Miłośników
spacerów zapraszam do Parku Śląskiego, fanów wspinaczek – na południe, natomiast
smakoszy z pewnością zainteresuje szlak kulinarny Śląskie Smaki.

Kolorowe jarmarki, czyli tak było w Święta
Wszyscy znają słynne jarmarki bożonarodzeniowe w Dreźnie, Pradze czy Salzburgu.
Warto wiedzieć, że nasze śląskie jarmarki wcale nie odstają od reszty, chciałabym je
Wam przybliżyć.

Katowice, rynek

Na tutejszych stoiskach znajdziemy rękodzieło, świąteczne ozdoby, ceramikę, ręcznie
malowane bombki, do tego decoupage, eko torby, kartki świąteczne, wianki, bukiety, stroiki,
zabawki z drewna, biżuterię, ikony i dewocjonalia. Dostępne są też pierniki, lizaki, naturalne
miody pszczele, wędliny litewskie i węgierskie, sery ze Słowacji i Holandii, a także nalewki,
likiery, miody pitne, wina z różnych stron świata.
Na placu przed Skarbkiem powstała również strefa gastronomiczna, w której skosztujemy
przysmaków kuchni węgierskiej, hiszpańskiej, belgijskich frytek i specjałów kuchni polskiej i
śląskiej: pierogów, placówką, bigosu i śląskiego żurku.

W trakcie jarmarku zaplanowano szereg wydarzeń towarzyszących. Są to m.in. koncerty,
parada mikołajkowa, spektakle teatralne, spotkanie z Mikołajem i wspólne kolędowanie.
Na rynku znajdziemy też szopkę bożonarodzeniową, domek św. Mikołaja, baśniowy
pociąg i krainę bajek. Tuż obok dostępna bezpłatnie jest ślizgawka pod chmurką

Katowice Nikiszowiec, plac Wyzwolenia
Na placu wyzwolenia pojawi się ponad 200 wystawców z całej Polski. Wśród nich m.in.
stragany z najwyższej jakości rękodziełem i sztuką użytkową. W tym roku podczas jarmarku
zostanie wydzielona specjalna strefa gastro, która znajdować się będzie na Skwerze
Zillmannów

W programie jarmarku nie zabraknie wydarzeń dodatkowych. Będzie przedstawienie
„Gorączka Mikołajowa" w wykonaniu „Teatru Gry i Ludzie”, pojawi się też śląski Mikołaj. Do
tego będą tu karuzele wiedeńska i mikołajkowa.

Na tutejszej scenie wystąpią też m.in. zespoły N.I.E., proWOKALNI, „Albo i nie” i „Nivel, a
także Orkiestra Dęta Wieczorek oraz Chór Mieszany „Ogniwo”. Natomiast w kościele św.

Anny zaplanowano koncert „Ave Maria i inne dzieła muzyki sakralnej” w wykonaniu duetu
Agata Widera i Weronika Kępka z akompaniamentem Tadeusza Barylskiego.

Bielsko-Biała Rynek, plac Bolesława Chrobrego, plac Wojska
Polskiego
W tym roku, Bielsko-Biała zorganizowała jarmarki z dużym rozmachem. Po raz pierwszy
ulokowano je w trzech miejscach na raz. Na Rynku, w drewnianych pawilonach
handlowych, czynne są stoiska gastronomiczne. Na placu Bolesława Chrobrego otwarto
strefa dla dzieci z karuzelami, saniami Mikołaja, animacjami z udziałem elfów i innymi
atrakcjami. Tam również ustawiono stoiska z zabawkami i innymi artykułami dla dzieci.
Stoiska z wyrobami świątecznymi i rękodziełem rozlokowano na placu Wojska Polskiego
obok lodowiska.

,

Na estradzie na Rynku wystąpią m.in.: Kasia Cerekwicka, Aleksandra Nykiel, Tomek
Lewandowski & SzeSzeMa, Damian Luber z zespołem, Trojak Stret Cimbo , ARKA NOEGO
OFFICIAL, Dzień Dobry, Kamuflaż, Włóczykije, Kapela Góralska Beskid, uczniowie
Akademii Dźwięku z Cieszyna, uczniowie Hollywoodzkiej Szkoły Śpiewu i Bielskiego
Studia Piosenki.

Żywiec, Rynek
Co roku jarmark otwierany jest przez burmistrz Żywca. W tym roku będzie można posłuchać
muzyki, spróbować góralskich specjałów, pojawią się też stoiska handlowe.

W tym roku zobaczymy około 40 stoisk z różnorodnym asortymentem. Na stoiskach będzie
można nabyć m.in. ozdoby świąteczne, wyroby rękodzielnicze, twórczość ludową, zabawki,
wypieki świąteczne oraz produkty gastronomiczne.

Program jarmarku uzupełnią występy zespołów artystycznych, pokazy rzeźbienia piłą mechaniczną,
sokolników i gotowania oraz śpiewanie kolęd.

Nie martw się, jeżeli nie zdążyłeś na któryś z jarmarków. Odbywają się co rok!
To już koniec trzydziestego numeru Bon Voyage. Dziękuję za
poświęcony czas i życzę Szczęśliwego Nowego Roku.
Do zobaczenia w następnym wydaniu!

