IBM – aktywacja!
ANa taką inwestycję Katowice czekały i zabiegały o nią od lat. Teraz jest
AJest też szansą dla zdolnych i aktywnych na pracę w światowej firmie!
IBM otworzył nową siedzibę
w Katowicach. – To jest kropka
nad„i”,jeślichodziorozwójsektoranowoczesnychusługbiznesowychwKatowicach –takprezydent Katowic Piotr Uszok komentował w kwietniu otwarcie
siedziby Globalnego Centrum
Dostarczania Usług firmy IBM.

Święta Wielkanocne
to szczególny czas zgłębiania tajemnicy
Zmartwychwstania Pańskiego,
która wzbogaca nas dobrem i miłością.
Niech Wielkanoc będzie
niepowtarzalnym przeżyciem
dającym nadzieję oraz budzącym pokój.

Jak to widzi prezydent?
–Zperspektywyczasumogępowiedzieć, że współpraca z IBM
to jedna z ważniejszych historii
mojego życia. Dlaczego? Z reguły inwestorzy przyjeżdżają, dokonują analiz, zabierają dane
do zarządu i tam podejmują decyzję.WprzypadkufirmyIBMta
droga była zupełnie inna. Kilka
lat temu zarząd firmy podjął decyzję, żeby skierować do Katowic specjalistów wysokiego
szczebla, tzw. Executive Service
Corps. Wtedy dzieliliśmy się doświadczeniami w ramach programuSmarterCities,adziśmożemy świętować kolejny etap
współpracy,tymrazemwnowej
siedzibie IBM w Katowicach –
powiedziałpodczasuroczystości otwarcia centrum usług IBM
prezydent Katowic.
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Jak to widzi szef IBM?
– Chciałem przede wszystkim
podziękować władzom lokalnym,jakirządowym,bezwsparcia których realizacja projektu
o tej skali nie byłaby możliwa.
Ponadto, dziękuję uniwersytetom,któreodpoczątkuwykazywałydużezaangażowaniewnasze przedsięwzięcie – mówił
podczas otwarcia Stef Stangret,
dyrektor Centrum Dostarczania
UsługIBMwPolsce.Nowekatowickie centrum IBM należy
dosiecistrategicznychplacówek
tej informatycznej firmy o światowym znaczeniu. a
Dla kogo jest praca – czytaj str. 2

odzina pojmowana jako
tradycja i przyszłość, duma i troska, ale przede
wszystkim ludzka więź łącząca
pokolenia jest fundamentem życia społecznego. W samorządach podejmujemy wiele starań, aby stworzyć właściwy klimat dla rozwoju rodzin. Od siedmiu lat Metropolitalne Święto
Rodziny koncentruje uwagę
na upowszechnianiu bezcennych wartości rodzinnych. Idea
Metropolitalnego Święta Rodziny zrodziła się podczas wspólnej
pielgrzymki samorządowców,
parlamentarzystów i duchownych na czele z Arcybiskupem
Damianem Zimoniem, Metropolitą Górnośląskim, do grobu
błogosławionego Jana Pawła II.
To właśnie wtedy naszą inicjatywę wsparła śp. Krystyna Bochenek, wicemarszałek Senatu VII
kadencji. W organizację Święta
włączyły się przede wszystkim
władze samorządowe ponad 20
śląskich miast, Górnośląski

b Przecięciewstęginastąpiłoprzy udzialezarząduoraz pracownikówfirmy,władzsamorządowych,jakrównieżreprezentantówAmbasadyUSA.Otwarcie biurawA4BusinessParkwKatowicachzamykakolejnyetap
procesurozwojuamerykańskiejfirmywmieście.IBMzająłcałysiedmiokondygnacyjnybiurowiecoddany
doużytkowaniawmarcu tegorokuiwybudowanyprzezfirmęEchoInvestment.Wedługprognozinwestora,
w2015roku w katowickiejsiedzibieIBMmapracowaćokoło 2tysiące specjalistów.

Dębowy Maj Festiwal to 72 godziny
sportu i rekreacji, święto dla wszystkich, którzy cenią ruch na świeżym
powietrzu, uprawiają sport, bądź
dopiero mają zamiar. Pogoria zaprasza
na wielką majówkę! CZYTAJ STR. 2

Gwiazdy nakanonizację Jana Pawła II.
Alicja Majewska jest
jednąznich.Kogo
jeszcze usłyszymy?
CZYTAJ STR. 4

Związek Metropolitalny, duchowieństwo, stowarzyszenia, organizacje społeczne i osoby fizyczne. Co roku w ramach Święta odbywa się około 40 imprez
naukowych, kulturalnych i sportowych, w których zawsze bierze udział kilkadziesiąt tysięcy
osób. W ubiegłym roku dołączyło do nas województwo opolskie, a w 2014 roku uzyskaliśmy
deklarację przyłączenia się Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Diecezji Częstochowskiej. Tegoroczne Święto rozpocznie się 17 maja, zaś zakończy 1 czerwca koncertem oratoryjnym w Katedrze
Chrystusa Króla w Katowicach.
W programie przewidziano
m.in. pielgrzymkę mężczyzn
do Sanktuarium Matki Boskiej
Piekarskiej, II Diecezjalne Święto
Młodych, Marsz dla życia i rodziny, III Wielką Zabawę Rodzinną, promocję książek ks. Jerzego Szymika oraz wiele innych
imprez. Serdecznie zapraszam
na inaugurację VII Metropolitalnego Święta Rodziny, którego
hasłem przewodnim jest: „Rodzina miłością wielka”. a
Koncert na start – czytaj str. 4

Bytom stawia na przedsiębiorców –
mówi prezydent Damian Bartyla. Czy
tylko? Nie, bo stawia na dobre inicjatywy i na mieszkańców. Jakie ma więc
dla nich (i też dla gości) niespodzianki
na 760. urodziny? CZYTAJ STR. 3
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PRZED KONGRESEM

DawidKostempski,
przewodniczący
ZarząduGZM,
członekRady
Patronackiej
Europejskiego
Kongresu
Gospodarczego:
Europejski Kongres Gospodarczy
wKatowicach jest trzydniowym cyklem debat ispotkań z udziałem
sześciu tysięcy gości zPolski, Europy,
świata. Wblisko stu sesjach bierze co
roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy iprzedstawiciele rządów państw europejskich,
prezesi największych firm, naukowcy ipraktycy, decydenci, mający realny wpływ nażycie gospodarcze
ispołeczne. W maju br. minie 10 lat
odnajwiększego w historii Wspólnoty rozszerzenia Unii Europejskiej,
doktórej przystąpiło wówczas dziesięć państw – w tym kraje Europy
Centralnej i republiki nadbałtyckie.
Podsumowanietegookresumożebyć
ciekawymtematempublicznejdebaty–szczególniewobliczuwyzwań,jakiestająprzedposzerzonąUniąEuropejskąuprogunowejdekady.TowłaśnieaktualnymdylematomrozwojowymUniipoświęconebędąkluczowe
sesjeEuropejskiegoKongresuGospodarczego2014wKatowicach.
WprogramieKongresu,któregoGZM
odsamegopoczątkujestwspółorganizatorem,niezabrakniesesjipoświęconychtakimdziedzinomgospodarki
iżyciapublicznego,jak:finanse,energetykaipaliwa,górnictwoihutnictwo,samorządnośćipolityka
regionalna,infrastruktura,transportilogistyka,budownictwoinieruchomości.
Zapraszam na Kongres i towarzyszące
mu imprezy! a

Przed nami Dębowy Maj

Rowerowyzawrótgłowy
wDąbrowieGórniczej

DębowyMajFestiwalto72godziny sportu i rekreacji, święto dla
wszystkich, którzy cenią sobie
ruch na świeżym powietrzu,
uprawiają sport, bądź dopiero
mają zamiar spróbować. Od
1 do 4 maja w Dąbrowie Górniczej festiwal odbywa się już
po raz trzeci. Bo Dębowy Maj to
przede wszystkim majówka
na sportowo.

b UczestnicyubiegłorocznegofestiwaluDębowyMaj,jakwidać,nabrakatrakcjinienarzekali.Buzieroześmiane,
pełnyluz,relaksiwypoczynek.Ale...aktywny.Boimprezama charaktersportowy,conieprzeszkadzawrozrywce

a To rewolucja!Dotychczasowerekreacyjneścieżkirowerowezostaną
uzupełnioneprzezmiejskąinfrastrukturęrowerową!Otakichperspektywachmówiprzyjęty przezRadęMiejską dokument–PolitykaRowerowa
miastaDąbrowaGórnicza.Głównym
założeniempromocjitzw.Zielonej
Mobilnościjeststworzeniespójnej
ibezpiecznejinfrastrukturyrowerowejzintegrowanejzkomunikacjąpubliczną.–Tworzącsiećpołączeńrowerowych,chcemyzachęcićmieszkańców dorezygnacjizcodziennegopodróżowaniasamochodem,przesiadki
naroweriprzemieszczaniasiękomunikacjąpubliczną.Będzieto łatwiejsze,bo wnowymunijnymprogramowaniu miastoma natencelponad55
mlnzł–mówiTobiaszNykamowicz,
oficerrowerowyzdąbrowskiegoUM.

browskichstowarzyszeń,klubów
czy inicjatyw sportowych. Bo to
zaangażowanie ludzi sprawia,
że na festiwalu Dębowy Maj każdy znajdzie coś dla siebie.
Wczasiemajówkinanudęnie
będą mogli narzekać lekkoatleci,
rowerzyści, wodniacy, skaterzy,
wspinacze, amatorzy sportów
walki, koszykarze, siatkarze czy
miłośnicy fitness. Będzie można
braćudziałwewspólnychćwiczeniach, treningach, warsztatach
czyzawodach.Niezabraknieoka-

Münster jużtoma,alemy
nauczymysięszybciej...

Fanów liczymy w setkach!
Poprzednie edycje imprezy odbywającej się pod hasłem DębowyMaj,pokazały,żezainteresowanie festiwalem jest ogromne.
W setkach można liczyć ludzi
biorących udział w zawodach,
warsztatach oraz pokazach. Nic
dziwnego, ponieważ Centra
Sportów Letnich i Wodnych
w Parku Zielona i przy Pogorii III
oferujądoskonałezapleczetechniczne do uprawiania różnorakich sportów: od koszykówki,
rolkarstwa, biegów, marszów
nordic walking, po wspinaczkę,
siatkówkęplażową,kajakarstwo
oraz wiele innych.

Na nudę nikt nie narzeka
Ideąfestiwalujestpokazanieszerokiego wachlarza możliwości,
któredająnamobiektyPogoriiIII
oraz ich otoczenie przyrodnicze.
Jest nią również, a może przede
wszystkim, także promocja dą-

zji do podziwiania turniejowych
zmagań, pokazów albo rozmów
z instruktorami, którzy odkryją
tajniki rozmaitych sportów.

Grillowanie z celebrytą
Każdy dzień będzie obfitował
w wiele atrakcji. Wszyscy, bez
względu na wiek, preferowaną
dyscyplinę czy kondycję znajdą
ciekawąofertę.Festiwaloweimprezy zagoszczą od 1 do 4 maja
nadPogoriąIIIiwParkuZielona.
Oprócz wydarzeń sportowych,

a Wtymrokuchorzowianiemieli
dopodziału2,1mlnzł.Miasto,inaczej
niżprzedrokiem,kiedyporazpierwszyzainicjowanoBudżetObywatelski,
podzielonona7okręgów.Otownioskowalimieszkańcyniektórychdzielnic.DecyzjąmieszkańcówwChorzowieBatorympowstałoponad20
miejscpostojowych,wChorzowieII
wybudowanoparkingnaponad60
pojazdów,wcentrumiChorzowieStarymtrwarewitalizacjaParkuHutnikówiAleiWycieczkowej.Mieszkańcy
mielina te inwestycje 1,6mlnzł. (E)

Zaplanuj majówkę
z Dębowym Majem
nad Pogorią III
i w Parku Zielona.
Będą same atrakcje!

bNa terenie GEOsfery stanęło
12 modeli triasowych kręgowców wykonanych w pracowni
Wojciecha Mendzelewskiego.
Brązowe posągi to rekonstrukcje
gadów charakterystycznych dla
Śląska sprzed ponad 200 milionów lat. Nawiązują do odkryć
polskich uczonych, odpowiedzialnych za przełom w światowej paleontologii. Modele wykonano w skali 1:1. Największy
ma dwa metry ( jak ten na zdjęciu). Jest więc stosunkowo niewielki, ale pokazuje rzeczywiste
rozmiary praprzodków dinozaurów, bo od jurajskich gigantów
dzieli je 50 milionów lat.a

SosnowieckiParkSielecki
jestdladziecii...seniorów

Chorzów dzieliłkawałek
obywatelskiegotortu

nad jeziorem Pogoria III znów
rozbłysną różnobarwne sztuczne ognie, a w niedzielę będzie
można grillować z celebrytą
MasterChefa. a

Podpatrzone, czyli... prajaszczury wróciły do Jaworzna

W SKRÓCIE Z MIAST

a Budowaogrodujordanowskiego
wParkuSieleckim kosztowała około
640tys.zł. Ogródskładasięztrzech
strefwyposażonychw17urządzeńdla
dzieciitrzypodwójneurządzeniadla
dorosłych.Sątum.in.placzabawdla
dzieciimłodzieży,siłownia terenowa
istrefadlaseniorów.Oestetykę miejscaizieleńma dbaćMiejskiZakład
UsługKomunalnychwSosnowcu. (E)

PROSTO Z MIASTA

a IstotnymgłosemiwsparciemwrealizowaniuwDąbrowieGórniczej
dziaW skrócie z Metropolii
łańprorowerowychjestdziałalnośćorganizacjipozarządowych.Taką organizacjąjeststowarzyszenieRowerowa
Dąbrowa.–Mojąambicjąiludzi,zktórymipracujemy, jestto,abyrowerturystycznystałsięrównieżśrodkiemkomunikacji.Staramysięteżpodglądać
rozwiązaniastosowanewinnych,bardziejdoświadczonychrowerowomiastach,chcemyrównaćdonajlepszych
–mówiZbigniewPodraza,prezydent
DąbrowyGórniczej.Jednymzmiast,
naktórymwzorujesięDąbrowa,jest
niemieckieMünster.–Münster rowerowezmianywprowadzaodpołowy
lat60.Tokilkadziesiątlatzmianmentalności.Mamnadzieję,żewDąbrowie
proces tenbędzie szybszy,ale również nieco łatwiejszy–podsumowuje
prezydentPodraza. (D)

Chcesz pracować w IBM? Masz szansę, jeśli doskonale znasz angielski
Katowickie centrum rozpoczęło
działaniaoperacyjnewewrześniu
2013 r., jednak dopiero od zeszłegomiesiącadziaławdocelowejlokalizacji.Odkwietniajużotwartej.
ObecnieIBMzatrudniawmieście kilkaset osób w dwóch lokalizacjach: w Centrum Biurowym
Francuska (ul. Francuska 34) oraz
wA4BusinessPark(ul.Francuska
42), gdzie od kwietnia mieści się
główna siedziba firmy. Docelowo
ma tu pracować około 2 tysiące
specjalistów. – Centrum staje się
częścią wielkiej społeczności IBM
uczestniczącej w wymianie wiedzyidoświadczeń,zarównolokalnie, jak i globalnie. Oddział ten da
nam możliwość świadczenia naj-

wyższej klasy usług dla naszych
klientówwEuropie,aletakżewinnychczęściachświata.Jednocześnieuważam,żekorzyścidlalokalnej gospodarki oraz rozwój umiejętności tutejszych pracowników
będą nieocenione – mówił Stef
Stangret, dyrektor Centrum Dostarczania Usług IBM w Polsce,
podczas otwarcia centrum.
IBM współpracuje już z Politechniką Śląską, Uniwersytetem
Śląskim, Uniwersytetem Ekonomicznym i Górnośląską Wyższą
Szkołą Handlową, uruchamiając
programpraktykstudenckich.Firma zapowiada, że będzie rozszerzaćwspółpracęześląskimiuczelniami,wspierającstudentówwre-

alizacji ich projektów rozwojowychorazumożliwiającimdostęp
do najbardziej innowacyjnych
technologii.Jednak,jakpodkreślają jej przedstawiciele, największy
naciskIBMkładzienaumiejętnościjęzykowepotencjalnychkandydatówdopracywcentrum. –Osobę władającą językami obcymi
zdecydowanie łatwiej i szybciej
nauczyć zagadnień związanych
z problemami informatycznymi
niż specjalistę IT szkolić w zakresie umiejętności językowych.
Przy aplikowaniu należy też pamiętać,żejęzykangielskinieuchodzi w naszej firmie za język obcy,
ajegoznajomośćjestabsolutnąkoniecznością–dodajeStefStangret.

Działania informatycznego gigantaobserwowanesąprzez inne
firmy, co może zachęcić je do ulokowaniaunas kapitałuiutworzenianowychmiejscpracy.Wsektorze nowoczesnych usług biznesowych w aglomeracji katowickiej
pracuje 12 tys. osób, a do końca
2014 r. będzie ich 15 tys. a (ZIT)

IBM już dziś
wspiera studentów
i chce dać pracę
najlepszym. Szlifuj
więc angielski!
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Bytom ma 760 lat, ale jest młody
i wita nas z otwartymi ramionami!
GŁOS PREZYDENTA

Damian Bartyla,
prezydent
Bytomia, mówi
o warunkach,
jakie miasto
stwarza dla
przedsiębiorców,
aby im pomóc

Czy760-lecienadaniaprawmiejskich to dobra okazja do świętowania?Takiepytaniezadajewielusceptyków.PrezydentBytomia
odpowiada: bardzo dobra. Bo
przytejokazjimówisięonaszym
mieście wiele. To także dobra

Wieść o tym, że
Bytom świętuje
swoje urodziny,
dotarła już nawet
do Berlina
okazja, by podsumować to, co
udałonamsięzrobić,byzmienić
wizerunek Bytomia zarówno
w oczach inwestorów, jak i samych mieszkańców. Czego więc
potrzebuje Bytom i co zapowiada w ramach jubileuszu?
Dla Bytomia bardzo ważne
jest, że w końcu dostrzeżono jego problemy na szczeblu krajowym.Dziękiwsparciuwieluosób

iosobistemuzaangażowaniuwicepremierElżbietyBieńkowskiej,
Bytom stoi przed wielką szansą
rewitalizacjiipowrotunanależne
miejsce w aglomeracji górnośląskiej. Kolejnym trudnym tematem, z jakim zmierzył się prezydent Bartyla już na początku objęciafunkcji,byłŚląskiTeatrTańca.–Dziśzradościąmogępowiedzieć: taniec nie zniknął z kulturalnej mapy Bytomia. Powstały
na postindustrialnych fundamentach po byłej KWK Rozbark
Bytomski Teatr Tańca i Ruchu
Rozbarktomiejscegodneodwiedzenia – mówi Damian Bartyla.
A co na jubileusz? Wydarzeń
kulturalnych nie zabraknie nie
tylkonadeskachnowegoteatru.
W ramach jubileuszowych obchodów 760-lecia zaplanowano
ok. 80 imprez kulturalnych. Powody do radości mogą mieć entuzjaści zabawy pod gołym niebem. Dni Bytomia z gwiazdami
polskiej sceny i estrady odbędą
się w trzech odsłonach! O sierp-

niowych i wrześniowych imprezachopowiemywkolejnychwydaniach naszej gazety. Dzisiaj te
kwietniowe i majowe.
Dokalendarzawpisałysięflagowe bytomskie imprezy: Krawiecka Art Pasaż (cykl kameralnychkoncertówwśredniowiecznejuliczceprzyRynku),MiędzynarodowyFestiwalTeatralnyTeatromania i VI Festiwal Dziwnie
Fajne, na którego MiędzygalaktycznyZlotSuperbohaterówzrokunarokzjeżdżacorazwięcejludzi.OfestiwalusłyszałacałaPolska.Wzeszłymrokuprzemaszerowało ulicami Bytomia ok. 600
uczestników. Początek imprezy:
25 kwietnia. Ciekawie zapowiada się też początek maja. 2 maja,
wDniuFlagiRP,odbędziesięprapremieraoratorium„Pielgrzym”
dedykowanegopapieżowiJanowi Pawłowi II. A 3 maja – wielki
finał Festiwalu Twórczości Patriotycznej. Poznamy laureatów
konkursu. Na scenie pojawią się
Lech Makowiecki i Zayazd. a

Miastokrokpokrokustwarzaprzedsiębiorcomkorzystnewarunkidorozkręcaniabiznesu.Sąjużpierwsze
efekty–chętninadzierżawędziałek
wstworzonejwubiegłymroku
BytomskiejStrefieAktywnościGospodarczejoraznowemiejscapracy
wfirmach.NatereniebyłejHutyBobrekrozpoczniedziałalnośćzakład
produkcyjnyzajmującysięprodukcją
wełnymineralnej,któradazatrudnienie200osobom.Przyul.SzybyRycerskieotwartazostałanowasiedziba
firmy Wapskart,produkującejopakowania,którazatrudniakilkudziesięciu
pracowników.Przybytomskiejobwodnicyprodukcjęzaczynarównież
firmaReichCK,którawspółpracuje
międzyinnymiztakimigigantami,jak
BOSCH.TerazkolejnymkrokiembędziewłączenieterenówpobyłejKWK
PowstańcówŚląskichdoKatowickiej
SpecjalnejStrefyEkonomicznej.Dzięki17milionompozyskanymnauzbrojenietegoterenuznaczniewzrasta
szansanaprzyciągnięciedoBytomia
dużychinwestorów.Byskuteczniej
pozyskiwaćnowychprzedsiębiorców
orazpromowaćBytomjakomiasto
przyjazneinwestoromiułatwićzainteresowanymzałatwieniewszelkich
formalności,powołaliśmyrównież
BytomskąAgencjęRozwojuInwestycji.Obniżamypodatkiorazstawki
zadzierżawęlokaliużytkowych.PodczasIIIEuropejskiegoKongresuMałychiŚrednichPrzedsiębiorstwnasze
działaniazostałydocenione,aBytom
otrzymałtytułliderawewspieraniu
rozwojufirmtegosektora.ZapraszamdoBytomia,bowiem,żenasze
miastonapewnomożebyćatrakcyjnym miejscemdlabiznesu. a

Miasta Metropolii w strefie
inwestycyjnych możliwości
Komitet Stały Rady Ministrów
podjął decyzję o rozszerzeniu
granic Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w ośmiu
miastach, w tym w sześciu należącychdoGórnośląskiegoZwiązku Metropolitalnego.
Zarząd Strefy od dawna sygnalizował,żenaterenyzkolejnego rozszerzenia czekają klienci
mającygotoweprojekty.Naprywatnych gruntach w Gliwicach
Huta Łabędy wybuduje np. nowy wydział produkcji rur przewodowych ze szwem. W Dąbrowie Górniczej spółka SaintGobain Glass Polska rozbuduje
i zmodernizuje linię produkcyjnąwceluwdrożenianowejtechnologiiformowaniaszkła.WBytomiu17,5-hektarowyterendawnejkopalniPowstańcówŚląskich
czeka już na uzbrojenie. Inwestor, który oddawna ma fabrykę
w Strefie, będzie realizował nowe projekty związane m.in. ze
wzrostem zatrudnienia. Chodzi
o amerykańskiego producenta
siedzeń samochodowych i poszyć, firmę Lear Corporation,
którawtyskimzakładzieuruchamia nową linię produkcyjną.
KSSE poszerzy się też o jeden
ze świętochłowickich terenów
inwestycyjnych – znajdujący się
przy ul. Zielonej (Zgoda). Obecnie liczy on niecałe 2 ha. Docelowo ma jednak zajmować powierzchnię 8 ha. – Wierzę, że
utworzenie w naszym mieście
strefyekonomicznejbędziemagnesemdlainwestorów,którzybędą tworzyć tu miejsca pracy.
Zpewnościąwkolejnychmiesiącach będziemy chcieli włączać
do Strefy kolejne tereny – mówi
Dawid Kostempski, prezydent
Świętochłowic. Teren przy ul.
Zielonej sąsiadujący z obszarem
przyszłej Strefy jest obecnie uzbrajany. Kończy się budowa kanalizacjiogólnospławnej.Trwają

prace przy kanalizacji deszczowej. Bez komplikacji przebiega
korytowanie pod nawierzchnię
drogi. Projekt zakłada budowę
drogiwrazzchodnikami,zjazdamiizieleńcami,budowęoświetlenia,przebudowęsieciwodociągowychinapowietrznejsiecirozdzielczejniskiegonapięcia.Przebudowane zostanie skrzyżowanieul.Zielonejzul.Śląską,wyremontowanyprzejazdprzeztorowisko i ok. 140 metrów ul. Śląskiej. Po zakończeniu prac, czyli
jesienią tego roku, możliwe będzie poszerzenie granic KSSE
wtymrejonie.Terenprzyul.Zielonej uzbraja firma Skanska S.A.
Całeprzedsięwzięciezamkniesię
kwotą 3,5 mln zł. Koszt prac wykonywanychprzezPrzedsiębiorstwo Budowy Dróg „Drogopol”
przyDTŚwyniesie2,7mlnzł.Inwestycjew85proc.finansowane
są z funduszy europejskich.
Strefę najprawdopodobniej
zasilątakżeterenypobyłejkopalni Polska (3,89 ha) i te położone
popołudniowejstronieDTŚwrejoniestawuMarcin(2,69ha).Decyzję w tej sprawie powinniśmy
poznać jeszcze w tym roku.
Przy DTŚ już trwają prace zakładające przebudowę wjazdów
i zjazdów, budowę ronda obsługującego przyległe działki, ogólnodostępnejdrogiwewnętrznej,
oświetleniailiniizasilającej.Powstanie też nowa sieć energetyczna, wodociągowa oraz kanalizacja deszczowa. Docelowo zmieni się także organizacja ruchu.a

Katowicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna
to, na razie, ponad
2 tys. ha gruntów.
I ciągle rośnie...

Trzy miasta Metropolii działają w partnerstwie

b Prezydenci (od lewej): Kazimierz Górski (Sosnowiec), Edward Lasok
(Mysłowice) i Paweł Silbert (Jaworzno) podpisują umowę partnerską

Prezydenci Mysłowic, Jaworzna
iSosnowcapodpisaliumowępartnerską dotyczącą realizacji projektuzzakresuzagospodarowaniaterenów zdegradowanych. Dzięki
podpisanemuporozumieniumożliwe będzie przygotowanie pełnej
dokumentacjitechnicznejdotyczącej obszarów położonych na terenie miast, w tym m.in. na ocenę
stopniazanieczyszczeniagruntów
poprzemysłowychi ekspertyzęstanu technicznego obiektów. Na ten
cel miasta partnerskie pozyskały
ponad 2,2 mln zł ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 20072013. – Wtym gronie podpisujemy

porozumienie już po raz drugi, co
bezwątpieniajestdowodemnato,
że potrafimy i chcemy współpracować–powiedziałEdwardLasok,
prezydentMysłowic.Opracowana
dokumentacjaprojektowastworzy
możliwość aplikowania i realizacji
projektów, m.in. w perspektywie
2014-2020.Łącznawartośćprojektu,,StrategiarozwojugospodarczegomiastMysłowice,Jaworzno,Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjałterenówpoprzemysłowych
wodniesieniudoobszarufunkcjonalnegoAglomeracjiŚląskiej”,którego zakończenie przewiduje się
na drugi kwartał 2015 roku, wynosi 2.479.460,00 złotych. a

STREFA UROŚNIE O PONAD 116 HEKTARÓW
a KatowickaSpecjalnaStrefaEkonomicznaobecnieobejmujeponad2tys.
hawok.40miastachigminachwojewództw:śląskiego,opolskiegoimałopolskiego.JestnajwiększąwPolsce
strefą podwzględemliczbynowych
miejscpracy i wartościinwestycji.Zrealizowanowniejponad230projek-

tówdających51tys.miejscpracy.Obliczono,żejednomiejscepracywstrefieprzyczyniasiędopowstaniaod3
do5miejscpozanią.Szacujesię,żeinwestycje,któremogąbyćrealizowane
nawłączanymświętochłowickimtereniestrefy,pozwoląnautworzenie
ok.90nowychmiejscpracy.
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Od 12 października

Last Robots w Rajzefiber

Co? Gdzie? Kiedy?

20kwietniaogodz.22w katowickim klubie Rajzefiber wystąpią
Last Robots. Dziś Last Robots,
wcześniej Electricity!, a indywidualnie: Bert i Igor. Ten znany
warszawski duet działa od 7 lat.
Nietylkomiksująnaimprezach,
ale produkują własne nagrania,
atakżesąautoramiremiksówdla
zespołów D4D, Plastic, Kamp!,
Fox, Out Of Tune i dla Noviki.
Support: 5CET. Bilety w cenie 10
zł,donabyciaprzedwejściem.A

BYTOM

„Kyks” wystąpi w bytomskiej Bramie
18 kwietnia o godz. 20 w klubie
Brama odbędzie się koncert Jana
„Kyksa” Skrzeka. Artysta wystąpi
solo, prezentując swój bogaty dorobek. „Kyks” to młodszy brat Józefa Skrzeka. Muzyk i kompozytor
bluesowy, wirtuoz harmonijki ustnej, gra na fortepianie. Utożsamia
się z kulturą Górnego Śląska.
WWstęp
dniachna22-27
października
koncert
jest bezpłatny.

Poznaj dyskretny urok
kruchej, starej porcelany

GLIWICE

W Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie
Śląskiej do 22 czerwca można
obejrzeć wystawę pt. „Urok starej porcelany”. Ekspozycja prezentujenajciekawszeegzemplarze z kolekcji porcelany liczącej
prawie 500 pozycji, której zasobypochodząm.in.zfabrykiporcelany Giesche w KatowicachBogucicach i Huty Franciszka
w Bykowinie. Zgromadzone eksponaty, w większości pochodzącezokresumiędzywojenneCO TO JEST PODZIEMNA TURYSTYKA? NIE WIESZ, TO JEDŹ NA TARGI
go i początku lat 40. XX wieku,
zostanąwystawionewmuzeum bPełnąparą ruszyłyjuż przygocentówperfum, jakrównieżzaryrozrósłsięnawielemiastMeb
towaniadoVIMiędzynarodopo raz pierwszy. Kolekcję stanorządcówjaskińotwartychdla
tropolii,zaczęłosię
wZabrzu.
wią naczynia użytkowe i stołowychTargów Turystyki Dzieturystyki, podziemnychszlaDzisiajZabrzejestmiastemnaudzictwaPrzemysłowegoiTurywe, zestawy okolicznościowe
kówturystycznych,fortyfikacji
ki imedycyny,kulturyisportu.
stykiPodziemnej,któreodbędą
oraz figurkisakralne.Wramach
orazprzedstawicielimiast,reAleopoprzemysłowejturystysięwdniach 23 i 24maja wHali
wystawy prowadzone będą dla
gionówiwydawnictwturycewmieściesięniezapomina.
MiejskiegoOśrodkaSportuiRedzieci i młodzieży warsztaty ze
stycznych.Zabrze,jeszczenieW2003roku Zabrzeotrzymało
kreacji,mieszczącegosię
zdobienia porcelany. A
dawnojednoznajwiększych
certyfikatPolskiejOrganizacji
przyul.Matejki 6wZabrzu.
centrówprzemysłowychwEuTurystykizaTurystycznyProDoudziału wtargach zaproszoropie,odziedziczyłozabytki
duktRoku,,Zabrze–MiastoTunoprzedstawicieliinstytucji
techniki orazprzemysłowąarrystykiPrzemysłowej”. Polska
iobiektówdziedzictwaprzemychitekturę,którasięgaswoimi
IzbaTurystykiprzyznałamiastu
słowego:kopalńudostępniokorzeniaminawet dwawieki
nagrody,,Kompas” i,,Globus”
nychdozwiedzaniaprzezturywstecz.Niektóre zmaszynto
za szczególnywkładwpromostów,szlakówturystyki
unikatowenaskalęświatową
cjęturystycznąregionu.
b
poprzemysłowej,browarów
eksponaty,którepomimoupłyWuznaniuzasługnarzeczdzieotwartychdlaruchuturystyczwulatwciążfunkcjonują.Wieże,
dzictwaprzemysłowegoŚwianego,winnic oraz winiarni,szlaszybygórniczeoraznaziemne
towaOrganizacjaTurystyczna
kówrękodziełaartystycznego,
ipodziemneszlakistanowią
(UNWTO) zsiedzibąwMadryfabrykspożywczychotwartych
atutymiasta.Współtworzą go
cie(Hiszpania)wyznaczyłaZadlaturystów,palarnikawy,prowrazzwyjątkowymi zabytkami
brzenasiedzibęMiędzynarododucentówbiżuterii, zakładów
architekturymodernistycznej.
wegoCentrumDokumentacji
jubilerskichudostępnionychdla
Budowanienaszegosłynnego
iBadańnadDziedzictwemPrzeruchuturystycznego,produSzlakuZabytkówTechniki,któmysłowymdlaTurystyki.

RAWA ZNOWU W
RYTMIE BLUESA!

ŚMIEJ SIĘ RAZEM
Z DEBEŚCIAKIEM

Spacer z Cudotwórnią

Rodzina Pospieszalskich
na start Święta Rodziny
b

Cudotwórnia Events wspólnie
zUrzędemMiejskimwSosnowcu organizuje wycieczki „Śladami sosnowieckich Dietlów”. To
drugaedycjatejimprezy.Najbliższe spacery odbędą się 10 maja
i 7 czerwca. Warunkiem udziału
jestwykupieniecegiełkiza10zł,
z której dochód będzie przeznaczony na organizację kolejnych
spaceróworazrestauracjęzabytkowych budynków. Szczegóły
na: www.cudotwornia.com. A

17 maja o godz. 17 zostanie zaib
naugurowane Metropolitalne
Święto Rodziny. Tegoroczna,
siódma edycja, odbywać się będzie pod hasłem „Rodzina miłością wielka”. Stąd też nieprzyb
padkowy wybór zespołu inaugurującego Święto. Dwa pokolenia rodziny Pospieszalskich
wystąpią tego dnia podczas
koncertu w zabrzańskim Domu
Muzyki i Tańca. Na scenie zobaczymy i usłyszymy aż czter-

naście osób. Większość z nich
opanowała grę na kilku instrumentach. Trudno znaleźć instrument, na którym nie grają.
W jednym wydarzeniu muzycznym posłuchamy zatem
orkiestry dętej, kapeli rockowej, jazz-bandu i kameralnej
smyczkowej orkiestry. Niektórzy członkowie znanego rodu
przyjadą specjalnie na zabrzańbski koncert z Wielkiej Brytanii
i Danii.
Bilety w cenie 60, 50 oraz 30
złotychdonabyciawkasieDomu
Muzyki i Tańca lub on-line. A

Otwierają się międzynarodowe „Drzwi”
22 kwietnia rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Filmowy
„Drzwi”. Tytułowe „Drzwi” stanowią motyw przejścia w inny świat –
tworzenia rzeczy niemożliwych
Od21 do25 października
i opowiadania o nich na różne sposoby. Siódma edycja MFF „Drzwi”
odbędzie się w Centrum Kultury
Studenckiej „Mrowisko” i potrwa
do 27 kwietnia. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
GLIWICE

Dziecięce Spotkania Teatralne po raz XX
23 kwietnia w Gliwickim Teatrze Muzycznym rozpoczną się jubileuszowe, XX Dziecięce Spotkania Teatralne. Ambicją organizatoOd
24jest
do 26
października młodych widzów w przeświadczeniu, że
rów
wychowywanie
teatr jest sztuką wspaniałą, piękną i potrzebną. Pierwszego dnia
4 zaprezentuje
października Teatr Banialuka z Bielska-Białej.
Ozon Wideo
„Małą Syrenkę”
Art Festiwal
ZABRZE

Koncert na kanonizację Jana Pawła II
„Kartki z nienapisanego dziennika”– PROGRAM
25 kwietnia Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej, Chór
„Resonans con tutti” i soliści: Alicja Majewska, Marek Bałata
(wokal), Włodzimierz Korcz (fortepian) wystąpią z okazji kanonizacji Jana Pawła II. „Koncert Pieśni
Sakralnych” w kościele św. Wojciecha o godz. 19. Wstęp wolny.
GLIWICE

I – 22 października:
WDZIEŃ
Klubie
Studenckim Spirala – Hałas Miasta
26 kwietnia na scenie Spirali w drugiej edycji wydarzenia Hałas
Miasta wystąpią kapele z Gliwic i okolic. Charytatywnym celem
imprezy jest pomoc sześcioletniej Ani Urban. Rozpoczęcie o godz.
19. Bilety w przedsprzedaży: 15 zł, w dniu koncertu: 20 zł.
KATOWICE

Zombie znakiem firmowym Cropp Kultowe
16 maja rusza największa w Polsce
impreza poświęcona kinu gatunDZIEŃ III 26 października
ków – 17. Festiwal Filmowy Croppgodz. 19 Filharmonia ZabrzańKultowe. Znakiem firmowym tej ska:
edycji będzie postać zombie, która
pojawi się na ekranach (i nie tylko).
Karnety są w sprzedaży poprzez
DZIEŃ II 24Studenci
października
ticketportal.pl.
za karnet
godz.
19 100 Kopalnia
Guido:
zapłacą
zł, a pozostali
– 125 zł.
Dodatek na
przygotowany
na zlecenie
Dodatek przygotowany
zlecenie Górnośląskiego
Związku Metropolitalnego
Górnośląskiego
Związkuz GZM,
Metropolitalnego
Materiały
prasowe i zdjęcia pochodzą
chyba że zaznaczono inaczej

