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Rok konsekwentnego rozwoju

Województwo Śląskie znajduje się w momencie przełomowym, w przededniu wyzwań, które na lata określą jego
pozycję w zmieniającym się świecie. Świadomi naszych atutów i gotowi na zmianę, chcemy zdefiniować region od nowa,
nadać nowy impuls gospodarce i stać się jednym z liderów
przemian, wyznaczać trendy i inspirować. Przed nami długi
i żmudny proces transformacji, chcemy mieć realny wpływ
na jego kształt i przeprowadzić go w sposób przejrzysty,
z uwzględnieniem interesów strony społecznej. Naszą ambicją jest Zielone Śląskie, tętniące życiem, ale równocześnie
silne swoją różnorodnością i dumne z tego, skąd się wywodzi. Mamy wszelkie atuty, by zmienić krzywdzący stereotyp
Śląska i oprzeć jego przyszłość na największym potencjale
regionu, jakim niewątpliwie są ludzie; ich doświadczenie, wiedza, wykształcenie i przekazywany z pokolenia na pokolenie
mocny etos pracy.
Od kilkunastu miesięcy zmagamy się z pandemią koronawirusa, która zmusiła nas do zweryfikowania naszych planów
i założeń. Zadziałaliśmy błyskawicznie podając tlen służbie
zdrowia i przedsiębiorcom. Opiewający na 1,4 mld zł „Śląski
Pakiet dla Gospodarki” pozwolił przedsiębiorcom przetrwać
ten trudny czas, a środki, które trafiły do firm niejednokrotnie uratowały je przed zamknięciem i pozwoliły ocalić miejsca pracy. Województwo Śląskie zostało wyróżnione prestiżowym tytułem Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości
za najlepszą strategię w zakresie wsparcia gospodarki
i przedsiębiorstw w okresie walki z pandemią. To dla nas dowód na to, że zadziałaliśmy skutecznie i motywacja do dalszej pracy dla regionu.
Nie zatrzymujemy się. Nie myślimy o tym co było, tylko
co wciąż przed nami, stąd zorganizowane w październiku na
Stadionie Śląskim Europejskie Forum Przyszłości i przyjęta
przed rokiem jednogłośnie przez Sejmik strategia „Zielone

Śląskie 2030”. Głównym założeniem strategii jest poprawa
jakości życia w regionie oraz zielona transformacja gospodarcza. Śląskie odchodzi od przemysłu ciężkiego w kierunku
nowoczesnych, ekologicznych technologii. Europejskie Forum
Przyszłości stało się miejscem wymiany poglądów i szerokiej
dyskusji o przyszłości regionu, Polski i Europy w gronie ekspertów z różnych branż i wierzę, że wnioski, które wynikają
z tej debaty pomogą nam stworzyć region otwarty na zmiany
i konkurencyjny, jakże różny od tego, w którym żyliśmy kilka
dekad temu.
Impulsem rozwojowym będzie dla nas z pewnością nowa
perspektywa unijna i gigantyczne pieniądze, które trafią do
regionu w najbliższych latach - 4,86 mld euro. Śląskie jest
pierwszym regionem w procesie konsultacji i największym
beneficjentem środków spośród wszystkich regionów. To olbrzymie środki, jakimi region nigdy nie dysponował i szansa,
żeby zmienić wizerunek regionu i nadać mu nowy charakter. Ponad 2,1 mld zł trafi do samorządów w województwie
śląskim z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.
Przyszłość regionu zależy od nas samych i tego, w jaki
sposób wykorzystamy nasze przewagi, szanse i potencjał.

Z poważaniem

Jakub Chełstowski
Marszałek Województwa Śląskiego
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W 2021 roku priorytetem stało się dla nas wsparcie służby
zdrowia i pomoc przedsiębiorcom, którzy bardzo mocno ucierpieli wskutek koronawirusa. Nasze województwo doskonale
poradziło sobie z tym kryzysem, o czym świadczy niski poziom bezrobocia. Zwłaszcza ostatni rok był dla nas swego rodzaju egzaminem z odpowiedzialności za region. Tego jednak
wymaga od nas społeczeństwo, które obdarzyło nas zaufaniem. Uważam, że poradziliśmy sobie z problemami, które
wywołała pandemia. Sztuką jest odnaleźć się w trudnych
czasach.

Jan Kawulok

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

Drugi rok z rzędu mamy rekordowy budżet. Przypomnę,
że w ubiegłym roku były to 2 mld zł, w tym w roku mówimy
o kwocie zbliżonej, a wszystkie wpisane w grafik inwestycje realizowane są zgodnie z planem. Największe w historii środki przeznaczamy na inwestycje drogowe, wsparcie
przedsiębiorców, ekologię czy służbę zdrowia. Minione trzy
lata to solidnie przepracowany czas. Musieliśmy się odnaleźć
w sytuacji, z którą nie miał do czynienia żaden z poprzednich
składów Sejmiku ani Zarządów Województwa i to w całej
historii. Te wysiłki zostały docenione przez Komisję Europejską. W marcu bieżącego roku Województwo Śląskie otrzymało prestiżowy tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości, ale nie zatrzymujemy się i myślimy o przyszłości. Czekają
nas ogromne wyzwania związane z realizacją programu
Zielone Śląskie 2030 i z procesem transformacji, przed którym stoi województwo.
Naszym marzeniem, które pragniemy przekuć w rzeczywistość, jest region innowacyjny, stawiający na ambitne
projekty gospodarcze, medyczne i społeczne. Rolą Sejmiku
jest zwracanie uwagi na wszelkie detale związane z pracą
Zarządu Województwa. Czasami są to uwagi krytyczne, ale
konstruktywna wymiana opinii może przynieść zawsze wiele
dobrego. To dobry moment, by podziękować za dotychczasową współpracę, którą uważam za wzorcową. Zgoda zawsze
buduje. Najlepszym tego przykładem jest jednogłośne przyjęcie strategii Zielone Śląskie 2030. To milowy krok w budowie regionu dla przyszłych pokoleń. Warto pamiętać, że przyszłość województwa zależy od nas samych.
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01 Gospodarka
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Województwo Śląskie zostało wyróżnione za najlepszą strategię w zakresie wspierania przedsiębiorczości
w czasie walki z pandemią i otrzymało prestiżowy tytuł
„Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości”. To projekt
nagradzający regiony UE wyróżniające się wybitną i innowacyjną strategią przedsiębiorczości.

1,4
mld zł

Śląskie we współpracy z Komisją Europejską przygotowało
największy w Polsce regionalny program pomocy gospodarce o wartości 1,4 mld zł. To skuteczne rozwiązanie
pozwoliło przetrwać wielu firmom trudny czas, a przede
wszystkim ocalić tysiące miejsc pracy. Władze regionu zareagowały błyskawicznie na pandemię COVID-19. Śląskie jako
jeden z trzech pierwszych regionów w Unii Europejskiej
dokonało zmian w RPO Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 w celu zapewnienia natychmiastowego wsparcia dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
działających w regionie. Śląski Pakiet dla Gospodarki był
wsparciem dla przedsiębiorców i uzupełnieniem tzw. tarczy
antykryzysowej.
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O przyszłości regionu i Europy rozmawiano w trakcie pierwszej edycji Europejskiego Forum Przyszłości, które odbywało się na Stadionie Śląskim w dniach 6-8 października 2021.
W wydarzeniu uczestniczyło 8 tysięcy osób, a w formie online
30 tysięcy uczestników. W 60 panelach dotyczących przyszłości województwa i zjednoczonej Europy wzięło udział
330 panelistów i ekspertów z niemal wszystkich branż.
Europejskie Forum Przyszłości stało się płaszczyzną wymiany poglądów o regionie, Polsce i Europie w kontekście szans
i zagrożeń.
Sporo miejsca w trakcie forum poświęcono nowej unijnej perspektywie i transformacji energetycznej, która jest
największym wyzwaniem stojącym przed województwem.
Śląskie jest największym beneficjentem środków unijnych
spośród wszystkich regionów. W ramach nowej perspektywy do regionu trafi 4,86 mld zł, w tym przynajmniej 2 mld zł
z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

30

tys.
uczestników
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Wsparcie rynku pracy
W 2021 roku w ramach środków pochodzących z Unii
Europejskiej wsparcie w ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach otrzymało ponad 32 tys. osób,
łączna wartość wsparcia to niemal 355 mln zł w ramach
działań związanych m.in. z aktywizacją zawodową osób
bezrobotnych, wsparciem dla osób zwolnionych i zagrożonych utratą pracy, szkoleniami i doradztwem dla
przedsiębiorców, wspieraniem kompetencji cyfrowych.
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach realizował wsparcie w ramach rządowych „tarcz antykryzysowych” z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na
dofinansowanie pensji pracowników. Z tych możliwości
skorzystało prawie 100 tys. pracowników z ponad 9 tys.
firm. Łączna kwota wsparcia to 441,5 mln zł.

441,5

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Konkurs „Innowacje w MŚP”
- realizowany ze wstępną alokacją na poziomie 86 mln zł.
Odbiorcami były mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
z regionu, a minimalna wartość projektu to 100 tys. zł.
Zarząd Województwa zwiększył alokację w konkursie, dzięki
czemu dofinansowanie otrzymało 67 projektów na kwotę
dofinansowania 117 mln zł.

Śląski Pakiet dla Gospodarki - Inwestycje w MŚP
- celem konkursu jest utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii, zachowanie miejsc pracy zagrożonych likwidacją
i przeciwdziałanie gospodarczym skutkom COVID-19. Pierwotna alokacja była zaplanowana na poziomie 76 mln zł,
ale dzięki działaniom Zarządu Województwa zwiększono ją
do 373 mln zł. W ramach konkursu wsparcie uzyskało już
654 przedsiębiorców.

Wsparcie MŚP z branży turystycznej

mln zł

pomoc dla

100
tysięcy

pracowników

- pomoc skierowana do przedsiębiorców z regionu w formie dofinansowania projektów inwestycyjnych podnoszących ich konkurencyjność. Wstępną alokację zaplanowano
na poziomie 76 mln zł. W konkursie zgłoszono 173 wnioski,
z kwotą łączną przekraczającą 65 mln zł. Wśród wnioskodawców znalazło się ponad 30 przedsiębiorstw związanych z branżą turystyczną, w tym 20 hoteli, 17 podmiotów
oferujących bazę noclegową, 58 firm z branży gastronomicznej, a także przedsiębiorstwa świadczące usługi związane z przemysłem czasu wolnego. Większość wniosków
dotyczy podniesienia konkurencyjności restauracji i placówek gastronomicznych, doposażenia bądź modernizacji
obiektów oferujących bazę noclegową i przedsięwzięć związanych z tzw. przemysłem czasu wolnego.
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Jakub Chełstowski

Marszałek Województwa Śląskiego
„Przed nami wielkie wyzwania. Śląsk jest gotowy na zmiany
i czeka na tę zmianę. Czas nam ucieka. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do transformacji, która musi się opierać
na współpracy samorządu, strony rządowej i Komisji Europejskiej, a przede wszystkim musi się odbywać tu, na Śląsku – to
dotyczy zresztą wszystkich regionów górniczych w Polsce.
Chcemy przejść od planowania i dyskusji nad wyzwaniami,
do działania i realizacji gotowych przedsięwzięć. Śląsk ma
ogromny potencjał, przed nami wiele pracy, ale i szansa na
nowe otwarcie. Ważne, by w tym procesie uwzględnić interes
mieszkańców”.

11mln2,zł 4
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02 Zdrowie

300
mln zł
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Województwo Śląskie przekazało na walkę z pandemią
COVID-19 ponad 300 mln zł. To rekord w skali kraju.
Śląskie jako jeden z trzech pierwszych regionów w Unii
Europejskiej uzyskało zgodę na zmiany w Regionalnym
Programie Operacyjnym na lata 2014-2020, dzięki czemu możliwe było przekierowanie 75 mln euro na walkę
z COVID-19. W regionie pomiędzy szpitale podzielono
ogółem aż 123 mln zł, które trafiły do kilkudziesięciu
placówek medycznych. Kwota 105 mln zł pochodziła
z RPO Województwa Śląskiego, 12 mln zł to środki z budżetu państwa, a 6 mln zł to wkład beneficjentów.

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego zdecydowali się
przekazać na służbę zdrowia dodatkowe 62 mln zł z budżetu. 27 mln zł rozdysponowano na ustabilizowanie finansów
szpitali, 21 mln zł na inwestycje, a 12 mln zł na przeciwdziałanie epidemii. Zarząd województwa uruchomił ponadto
13 mln zł przeznaczonych dla placówek sprawujących całodobową opiekę nad seniorami i sfinansowanie zatrudnienia pracowników, specjalistów ds. opieki i pielęgnacji, zakup
środków ochrony indywidualnej i doposażenie placówek
w sprzęt.
Kolejnych 65 mln zł przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej dla 26 szpitali. Sejmik Województwa Śląskiego
przyjął uchwałę intencyjną w sprawie powołania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia dla szpitali powiatowych.
Środki w wysokości 11,8 mln zł zostały przeznaczone na
zakup sprzętu niezbędnego do walki z pandemią. Śląskie
wsparło również szpitale, dla których organem prowadzącym są gminy i powiaty. W ramach pomocy w walce z COVID-19 flotę Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach zasiliło 10 ultranowoczesnych ambulansów typu
C. Karetki kosztowały 4,4 mln zł i obsługują stacje pogotowia w kilku miastach aglomeracji. Trzy ambulanse trafiły też
do pogotowia ratunkowego w Cieszynie.
Blisko 19,5 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycje
w szpitalach wojewódzkich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W sumie wartość projektów przekroczy
25,5 mln zł, z czego ponad 3,8 mln zł to środki Województwa Śląskiego, a kwotę 2,1 mln zł zabezpieczą szpitale.
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50
Tylko w ciągu ostatniego roku Województwo
Śląskie przeznaczyło 50 mln zł na inwestycje
w szpitalach podległych Urzędowi Marszałkowskiemu. Środki trafiły do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich
Górach, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, Szpitala
Kolejowego w Wilkowicach Bystrej, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju, Centrum Leczenia Oparzeń
im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich,
Katowickiego Centrum Onkologii, Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca
w Wodzisławiu Śląskim oraz Miejskich Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Żorach.

mln zł

na inwestycje

W związku z trudną sytuacją w Szpitalu Specjalistycznym
w Rybniku placówka zostanie zasilona kwotą 15 mln zł,
z kolei do szpitali w Bielsku-Białej i Częstochowie trafi po
5 mln zł. Pieniądze pozwolą placówkom na uregulowanie
zaległych zobowiązań. Z funduszy unijnych zostaną pozyskane środki na budowę nowoczesnego oddziału onkologicznego.
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1,23
mld zł

Walka ze smogiem i troska o poprawę jakości powietrza
to priorytety dla Zarządu Województwa. Od początku
kadencji we współpracy z Komisją Europejską i rządem
RP władze województwa podejmują konkretne działania
mające na celu pozyskanie funduszy dla samorządów
oraz mieszkańców na odnawialne źródła energii, walkę
z niską emisją, ekologiczny transport czy wymianę źródeł ciepła.
W dniach 22-23 listopada 2021 roku w przestrzeni konferencyjnej Stadionu Śląskiego zainaugurowano pierwszą
edycję Śląskiego Konwentu Klimatycznego CLIMATE-CON.
Konwent stał się areną dyskusji i szerokiej debaty dotyczącej ochrony powietrza, środowiska i klimatu. Wydarzenie łączyło w sobie cechy konferencji, warsztatów i skupiło
się na najważniejszych wyzwaniach związanych z klimatem
i poprawą jakości powietrza. Za nami 2 dni debaty, 15 sesji
tematycznych z udziałem ekspertów, warsztaty i dyskusja
o tym, jak zmieniać świat w trosce o środowisko naturalne.
Konwent to szansa na nowe otwarcie w dyskusji o zmianach
klimatycznych i poprawie jakości życia.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 20142020 ogłoszono 25 naborów z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz termomodernizacji, na łączną kwotę
1,23 mld zł. W październiku 2020 roku Sejmik jednomyślnie przyjął wieloletnią strategię dla województwa, której
podstawą jest program „Zielone Śląskie 2030”. Strategia
koncentruje się na poprawie jakości życia w regionie oraz
zielonej transformacji gospodarczej.
Niemal pół miliarda euro w ramach RPO Województwa Śląskiego zaprogramowano na pakiet działań antysmogowych
w regionie. Na dofinansowanie mogły liczyć projekty dotyczące budowy i modernizacji instalacji do produkcji energii.
Wspierane były działania w zakresie infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane centra przesiadkowe
– w tym dworce autobusowe i kolejowe, parkingi, drogi
rowerowe), zakup taboru autobusowego i tramwajowego,
wdrażanie inteligentnych systemów transportowych oraz
wymiana oświetlenia w gminach na instalacje o wyższej
efektywności energetycznej.
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Duży nacisk położono na projekty edukacyjno-informacyjne podejmowane na rzecz uświadamiania mieszkańców
o szkodliwym wpływie smogu na ich zdrowie, promowania
działań prozdrowotnych i proekologicznych, ochrony i poprawy stanu zdrowia mieszkańców. W ramach akcji „MOGĘ!
Zatrzymać SMOG” do 571 przedszkoli przekazano łącznie
1379 oczyszczaczy powietrza. W efekcie realizacji projektu „InfoSMOG-MED” powstała z kolei platforma cyfrowa
i aplikacja Śląskie SMOGSTOP i przeprowadzono kampanię
„Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre”. Jej celem było
zwiększenie świadomości na temat negatywnego wpływu
zanieczyszczonego powietrza na zdrowie i promocja zachowań prozdrowotnych i proekologicznych.

22

Sejmik przyjął „Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego do roku 2026”, którego celem jest wskazanie
działań naprawczych prowadzących do poprawy stanu jakości powietrza. W ramach konsultacji umowy partnerstwa
na lata 2021-2027 Zarząd Województwa stara się o dodatkowe 1,2 mld euro z funduszy UE na walkę z niską emisją.
Środki pozwoliłyby samorządom dofinansować wymianę
źródeł ciepła u mieszkańców. Na ten cel zostaną przeznaczone też środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Krajowego Planu Odbudowy.

Ekologiczny transport
Śląskie ma być regionem przyjaznym środowisku. To jeden
z priorytetów trwającej kadencji samorządu województwa.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach realizacji
„Programu dla Śląska” – dofinansowało zakup 43 zeroemisyjnych autobusów oraz 34 punktów ładowania.
Przedsięwzięcie o wartości ponad 138 mln zł uzyskało
również wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Tyskie Linie Trolejbusowe, Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach otrzymają do 85 proc.
wsparcia na zakup elektrycznych autobusów oraz stacji
ładowania. Do czterech śląskich podmiotów trafi w sumie
ponad 120 mln zł dofinansowania. W regionie przybywa
także centrów przesiadkowych. Dwa z nich powstały w Katowicach, trwa budowa centrów przesiadkowych w Tychach
i Zabrzu. Wszystkie powstają dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Wielopoziomowy parking w Tychach powstaje u zbiegu ulic
Wyszyńskiego i Edukacji. Wartość projektu to 14,9 mln zł,
z czego 11,5 mln zł to środki unijne. Dwa duże centra przesiadkowe powstały w Katowicach. Pierwszy przy węźle Zawodzie (dofinansowanie z RPO wyniosło 53,2 mln zł). Centrum przesiadkowe powstało też w Brynowie. Koszt jego
dofinansowania z RPO to prawie 56 mln zł.

Przykłady Eko Inwestycji:
TYCHY – miasto stawia na poprawę jakości powietrza
i odnawialne źródła energii. Przy wsparciu województwa
w 648 lokalizacjach zamontowanych zostanie: 647 szt. instalacji fotowoltaicznych, 97 szt. instalacji solarnych, 199
szt. powietrznych pomp ciepła do centralnego ogrzewania
i/lub ciepłej wody użytkowej, 17 szt. kotłów na biomasę.
Projekt przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń
i zmniejszenia zapotrzebowania na energię wytwarzaną
z tradycyjnego źródła. Program zakłada możliwość skorzystania z więcej niż jednego rodzaju instalacji, np. paneli
fotowoltaicznych wraz z pompą ciepła. Koszt całkowity:
23,2 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to aż 20,5 mln zł.

PSZCZYNA – projekt Słoneczna Gmina Pszczyna obejmuje działania związane z budową infrastruktury służącej do
wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w budynkach
mieszkalnych na terenie gminy. Projekt zakłada budowę
400 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,364 MW.
Celem jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i w konsekwencji redukcja niskiej emisji, głównego problemu środowiskowego w Pszczynie i podniesienie
poziomu bezpieczeństwa energetycznego poprzez budowę
rozproszonych źródeł wytwórczych. Wartość inwestycji to
4,1 mln zł, z czego 3,9 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
LĘDZINY – w gminie trwa wymiana słupów oświetleniowych. Zniknie 364 opraw starego typu i zamontowane
zostaną oprawy typu LED o mocach od 24 do 72W w 16
lokalizacjach. Wzrost efektywności energetycznej zmniejszy problem niskiej emisji. Wartość projektu to niespełna
400 tys. zł. W Lędzinach realizowany jest także program
demontażu nieefektywnych ekologicznie pieców, kotłów
i palenisk łącznie z wymianą źródła ciepła na źródło
o zwiększonej sprawności ekologicznej. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych
do powietrza z procesów spalania paliw stałych w budynkach stanowiących własność gminy. Wartość projektu wynosi 632 tys. zł.
BIERUŃ – gmina otrzymała środki na poprawę efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. W ramach projektu
zmodernizowane zostaną budynki użyteczności publicznej.
Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska
dzięki ograniczeniu niskiej emisji. Dzięki tym działaniom budynki zostaną ocieplone i zmniejszą się koszty ich utrzymania. Wartość projektu to 7,1 mln zł, a kwota dofinansowania
z funduszy europejskich to ponad 5,3 mln zł. W Bieruniu
Starym powstanie także nowoczesne centrum przesiadkowe w obrębie dworca autobusowego. W ramach projektu utworzonych zostanie 3,4 km tras rowerowych. Wartość
ogólna projektu wyniesie 3 mln zł z czego dofinansowanie
UE to 2,6 mln zł.
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W latach 2018-2021 na realizację inwestycji drogowych
w regionie przeznaczono 1,46 mld zł. W perspektywie
najbliższych trzech lat planowane są przedsięwzięcia
o wartości 1,15 mld zł. Środki na ten cel pochodzą z Unii
Europejskiej, budżetu państwa i województwa. W tegorocznym budżecie na zadania drogowe zapisano kwotę
około 540 mln zł. Śląskie inwestuje w infrastrukturę
drogową i wzmacnia potencjał regionu. Nowe drogi służą przedsiębiorcom, poprawiają komfort jazdy i jakość
życia mieszkańców.
Wśród najważniejszych inwestycji znajdują się m.in.:

Przebudowa DW 913
Do użytku oddano mierzący 12,6 km odcinek Drogi Wojewódzkiej nr 913 od skrzyżowania z DK 78 w Celinach Nowej
Wsi do skrzyżowania z DW 86 w Będzinie. To alternatywna
do drogi S1 trasa dojazdowa do portu lotniczego w Pyrzowicach. Do lotniska dotrzemy znacznie szybciej. Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 124,9 mln zł.

Przebudowa DW 933
Regionalna Droga
Racibórz-Pszczyna
Obwodnica Raciborza stanowi nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 935 i jest częścią Drogi Regionalnej w nowym
śladzie, biegnącej ze wschodu na zachód od DK 1 w Pszczynie do DK 45 w gminie Rudnik. Efektem inwestycji ma być
udrożnienie obecnej infrastruktury drogowej w regionie
i zwiększenie potencjału inwestycyjnego Raciborza i powiatu raciborskiego. W ramach zadania planuje się budowę
7,83 km drogi, w tym m.in.: 2 rond i 6 obiektów inżynierskich. Inwestycja zakończy się w 2022 roku, a koszt robót
budowlanych to 283,8 mln zł.

Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy DW nr 933 na odcinku Wodzisław Śląski-Jastrzębie-Zdrój i Pawłowice-Pszczyna.
W listopadzie 2021 roku oddano do użytku pierwszy z odcinków, a fragment z Pawłowic do Pszczyny zostanie udostępniony kierowcom do końca roku. Realizacja ma usprawnić ruch komunikacyjny między miastami powiatowymi
i poprawi skomunikowanie z drogami krajowymi. W ramach
zadania zrealizowano 23,3 km drogi. Koszt robót budowlanych to 240,6 mln zł.

Przebudowa DW 791
Odcinek przewidziany do przebudowy rozpoczyna się
na skrzyżowaniu z DK 1 w Kolonii Poczesna, a kończy na
skrzyżowaniu z DK 78 w Zawierciu. Celem realizacji jest
miejscowe poszerzenie drogi i przebudowa istniejących
skrzyżowań, co usprawni ruch komunikacyjny i poprawi
bezpieczeństwo, w tym ruch pieszy i rowerowy. W ramach
zadania planuje się przebudowę 24,5 km drogi, w tym m.in.:
5 rond i 5 obiektów inżynierskich. Inwestycja zakończy się w
pierwszym kwartale 2022 roku, a koszt robót budowlanych
wyniesie 239,2 mln zł.
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Przebudowa DW 925
Na początku 2022 roku ruszą prace związane z przebudową
odcinka DW 925 od granicy miasta Ruda Śląska do granicy
Rybnika. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę połączenia Ruda Śląska-Rybnik, przepustowości i płynności ruchu
na drodze łączącej A1 i A4 oraz na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Inwestycja ma zakończyć się we wrześniu 2023
roku, a koszt robót budowlanych to 197 mln zł.

W ramach RPO zakończono inwestycje o łącznej
długości prawie 45 km, które kosztowały
440 mln zł (w tym 320 mln zł z RPO). Są to:

fragment DW 913 od skrzyżowania z ul.
Piłsudskiego w Pyrzowicach do węzła z S1,
obwodnica Pawłowic (nowy przebieg DW 935)

Przebudowa DW 948
Realizacja obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 948
od skrzyżowania DK 52 do skrzyżowania z DW 946. Inwestycja poprawi komunikację między miastami regionu Kętami
i Żywcem w połączeniu z drogami krajowymi 52 oraz S1.
W ramach zadania planowana jest przebudowa 17,40 km
drogi, w tym 2 rond i 9 obiektów inżynierskich. Zakończenie
inwestycji planowane jest na październik 2024 roku.
W ramach RPO zakończono inwestycje o łącznej długości
prawie 45 km, które kosztowały 440 mln zł (w tym 320 mln
zł z RPO). Obecnie przygotowywane są kolejne inwestycje
ujęte na liście rankingowej na łączną sumę ok. 1,7 mld zł.
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obwodnica Myszkowa (nowy przebieg DW 791)
przebudowa DW 793 na odcinku Żarki-Myszków
obwodnica Woźnik (DW 789)
obwodnica Buczkowic (nowy przebieg DW 942)
przebudowa DW 913 od DK 78 do DK 86,
stanowiącej alternatywny dojazd
do Międzynarodowego Portu Lotniczego
Katowice-Pyrzowice

Koleje Śląskie
Bezpieczny i ekologiczny transport jest jednym z priorytetów władz województwa. W RPO Województwa Śląskiego
na ten cel, w odniesieniu do infrastruktury, jak i organizacji
przewozów pasażerskich i zakupu taboru, przeznaczono
113 mln euro. Samorząd województwa odpowiada za organizację kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich.
Przeznaczono na ten cel 198,4 mln zł.
Wśród inwestycji przewidzianych do dofinansowania
w perspektywie 2021-2027 województwo zaplanowało zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego na rzecz

kolejowych pasażerskich przewozów o charakterze
regionalnym oraz rozbudowę i doposażenie zaplecza technicznego spółki Koleje Śląskie w Katowicach przy ul. Raciborskiej. Dofinansowanie do projektu jest szacowane na
poziomie 60 mln euro, a całkowita wartość inwestycji to ok.
70,6 mln euro.
Województwa śląskie i małopolskie podpisały również list
intencyjny o współpracy dotyczący rewitalizacji linii kolejowej nr 97 na odcinku Sucha Beskidzka-Żywiec.

113
mln euro
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05 Projekty
Unijne
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1,6
mld zł

W ostatnim roku w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego wybrano do dofinansowania ponad 1000 projektów i podpisano umowy
na dofinansowanie na kwotę 1,6 mld zł. Łączna wartość
rozliczonych środków to ponad 9,2 mld zł co stanowi
prawie 60 procent alokacji całego programu. Wartość zaangażowanych środków w nabory to z kolei 16,96 mld zł,
czyli blisko 109 procent całej alokacji.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłoszono trzy nabory wniosków z łącznym budżetem w wysokości
6,7 mln zł. W wyniku tych i wcześniejszych naborów wybrano do dofinansowania 371 projektów na łączną kwotę 318,1
mln zł. Podpisano 388 umów na łączną kwotę 320,5 mln zł.
Środki wygospodarowane na działania związane z łagodzeniem skutków pandemii w ramach RPO to ok. 720 mln zł.
Te pieniądze posłużyły na realizację projektów w obszarze służby zdrowia, przedsiębiorców, wsparcia podmiotów
z sektora ekonomii społecznej i dofinansowania kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej.
3 listopada 2021 roku Zarząd Województwa przyjął projekt
programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”,
określający główne obszary i szczegółowe kierunki działań
na rzecz rozwoju województwa w nowej perspektywie unijnego finansowania. Zarząd przeprowadził szereg spotkań
konsultacyjnych dotyczących transformacji społeczno-gospodarczej regionu, podczas których konsultowano zapisy
Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji i Funduszy Europejskich dla Śląskiego. Nowy program regionalny,
podobnie jak dotychczasowy RPO WSL 2014-2020, będzie
zarządzany przez Zarząd Województwa Śląskiego. Zakres
wsparcia programu obejmie pięć celów polityki spójności
Unii Europejskiej wskazanych w projektach rozporządzeń
dla perspektywy finansowej 2021-2027.
W ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego
do regionu trafi ok. 2,8 mld euro, zaś ze środków Funduszu
Sprawiedliwej Transformacji województwo uzyska ok. 2,06
mld euro. Łączna wartość wyniesie 4,86 mld euro, co odpowiada 140 proc. alokacji na lata 2014-2020.
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06 Kultura
i wydarzenia
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223,9
mln zł

Wydatki na kulturę w budżecie województwa rosną
systematycznie z roku na rok. W 2021 zapisano na ten
cel aż 223,9 mln zł, czyli o 10 mln zł więcej niż w roku
wcześniejszym i ponad 60 mln zł więcej niż w roku 2018.
Śląskie wspiera instytucje kultury, co jest szczególnie
trudne w trakcie pandemii, gdy większość z nich miała
trudności z normalnym funkcjonowaniem.

Opera Śląska
Opera Śląska w Bytomiu zostanie kompleksowo zmodernizowana. Realizacja inwestycji o wartości 56 mln zł odbywa
się przy wsparciu Województwa Śląskiego. Przedmiotem
projektu jest przeprowadzenie prac w zakresie m.in. mechaniki sceny dolnej, mechanizacji górnej, elektroakustyki,
oświetlenia scenicznego, instalacji wewnętrznych, instalacji

elektrycznej. W ramach projektu zostaną wykonane roboty
budowlano-konserwatorskie, roboty budowlane związane
z przebudową infrastruktury technicznej, w tym prace
związane ze sceną i jej technologią, prace instalacyjne i zabezpieczające substancję zabytku. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Efektem inwestycji będą komfortowe warunki dla artystów i publiczności.
Opera Śląska w Bytomiu jest jedną z kulturalnych pereł
województwa śląskiego. Zakończenie prac przewidziano na
2023 rok.
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Planetarium Śląskie
Planetarium Śląskie po modernizacji będzie pełniło rolę
Śląskiego Parku Nauki. Pod trwającą budową wkopano
symboliczną kapsułę czasu. W kapsule znalazł się list do
potomnych, egzemplarze regionalnej prasy, maseczki covidowe i karta pamięci z filmem, obrazującym chwilę umieszczenia jej w ziemi. Kapsuła zostanie wyciągnięta w 2061,
a moment ten splecie się z zaćmieniem księżyca. W nowym
budynku oprócz astronomii będą prezentowane zagadnienia związane z sejsmologią i meteorologią. Znajdzie się też
miejsce na pracownie i sale konferencyjne. W zabytkowym
budynku zmodernizowana zostanie sala projekcyjna, wymienione fotele, ekran, system dźwiękowy oraz projekcyjny.
Projektor Zeissa, który był wykorzystywany przez ponad 62

lata, będzie wyeksponowany w nowym gmachu. Jego miejsce zajmie hybrydowy system projekcji. W sąsiedztwie budynku będzie zlokalizowana stała ekspozycja zewnętrzna,
prezentująca różne aspekty ruchu obrotowego. Nowa część
obiektu będzie połączona ze starą podziemnymi korytarzami. Dziedziniec stanie się w przyszłości halą, na dachu
której odtworzony zostanie zegar słoneczny. Planetarium
wzbogaci się o nowy gmach o powierzchni ponad 2,5 tysiąca
metrów kwadratowych. Większa jego część będzie się mieścić pod ziemią. Całość inwestycji przekroczy 154 mln zł.
Ponad 93 mln zł udało się pozyskać z Unii Europejskiej,
14 mln zł z budżetu państwa oraz ok. 47 mln zł ze środków
budżetu województwa śląskiego.

154
mln zł
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Rok Górali
Sejmik Województwa ustanowił rok 2021 Rokiem Górali
Województwa Śląskiego. Ustanowienie Roku Górali to forma
wsparcia mieszkańców tych ziem, silnie związanych z historią, tradycją i kulturą. Szacunek dla bogactwa tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie wyraża się w zachowaniu gwary, stroju ludowego, tańców i śpiewów, ale także
w obronie wartości chrześcijańskich w życiu społecznym
i rodzinnym, w zachowaniu dóbr kultury, w dbałości o środowisko i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego.

34

Inauguracja Roku odbyła się w Domu Ludowym w Radziechowach. Wśród wielu wydarzeń odbywających się w Roku
Górali znalazły się liczne wystawy związane z tradycjami
góralskimi, koncerty, warsztaty, prezentacje rzemiosła artystycznego i imprezy plenerowe, w tym góralska majówka ze
św. Janem Pawłem II, otwarcie bacówki u Greniów, wystawa
pn. „Górale Żywieccy wczoraj i dziś”, pasterskie lato w Beskidzie Małym, koncert Beskid Folk Festiwal, Msza Święta
Trzech Narodów na Trójstyku, Dni Koronki Koniakowskiej,
czy XI Pasterska Jesień w Kamesznicy.
Zaangażowanie Województwa Śląskiego w obchody Roku
Górali to ponad 600 tysięcy złotych.

600
tys. zł
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Gwiazda Górnośląska
Gwiazda Górnośląska to wyróżnienie nawiązujące do historycznego odznaczenia z czasów II Rzeczypospolitej
i ma w tradycji regionu ważne miejsce. Została ustanowiona
w 1925 roku i była nadawana „w dowód uznania zasług
położonych w walkach o wieczyste prawa Śląska piastowskiego”. Dziś, po latach, gdy Śląsk jest częścią Polski, co
w dużym stopniu zawdzięczamy Powstańcom Śląskim,
honorowane są nią osoby i instytucje, od duchowieństwa,
przez środowisko kultury, aż po samorządy lokalne, które
przyczyniają się do rozwoju województwa, mają istotny
wkład w jego promocję i budowę tożsamości Śląska. To forma podtrzymania dziedzictwa przodków i podziękowania
za pracę, poświęcenie i zaangażowanie dla rozwoju Śląska.

Panteon Górnośląski
Panteon Górnośląski powstaje w podziemiach katedry
Chrystusa Króla w Katowicach, gdzie na ponad 2 tys. metrów kwadratowych zostaną upamiętnione osoby ważne
dla regionu – bohaterowie związani ze Śląskiem, szczególnie uczestnicy Powstań Śląskich i wybitne postaci związane
z kulturą, nauką i sztuką. Nowa instytucja kultury będzie
prowadzić działalność o charakterze kulturalnym, naukowym i edukacyjnym w zakresie historii Górnego Śląska po
zakończeniu I Wojny Światowej. Jednym z głównych celów
utworzenia Panteonu jest uczczenie pamięci osób zasłużonych dla polskości ziem Górnego Śląska ze szczególnym
uwzględnieniem twórców, artystów, naukowców, polityków,
żołnierzy i ludzi Kościoła. Przygotowano już biografie pierwszych 160 wybitnych postaci. Panteon powstanie również
w celu upamiętnienia ważnych dla Śląska rocznic: stulecia
przyłączenia części Górnego Śląska do odradzającej się
Polski, stulecia polskiej administracji kościelnej na Górnym
Śląsku i upamiętnienia trzech Powstań Śląskich.
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Śląskie Centrum
Wolności i Solidarności
W Katowicach-Brynowie powstaje nowa siedziba Śląskiego
Centrum Wolności i Solidarności. Na jej potrzeby adaptowany jest budynek przy ulicy Wincentego Pola 65, funkcjonujący jako Muzeum – Izba Pamięci Kopalni „Wujek”. Polska
Grupa Górnicza przekazała trzy obiekty na rzecz Śląskiego
Centrum Wolności i Solidarności, projektu realizowanego
wspólnie przez Województwo Śląskie oraz miasto Katowice.
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności to miejsce bardzo
ważne dla tożsamości Katowic i całego regionu. Splata się
w nim przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. Opowiada o dramatycznych wydarzeniach sprzed 40 lat, historię

ludzi, którzy walcząc o wolność, oddali za nią życie. Centrum
będzie pełniło funkcję edukacyjną, przypominało o wydarzeniach, bez których nie byłoby wolnej Polski. Rozbudowa centrum będzie kosztowała w sumie 15 mln zł. ŚCWiS
zajmie powierzchnię 1200 metrów kwadratowych. W salach
zostaną umieszczone pamiątki z okresu stanu wojennego. Kluczowe będą sceny inscenizacji wydarzeń i związane
z nimi scenografie. W miejscu, gdzie zlokalizowano siedzibę
centrum, znajduje się rampa, z której strzelano do protestujących górników.

15
mln zł
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Carbon Festival
CARBON Silesia Festival to nowe dwudniowe wydarzenie na
muzycznej mapie Polski, w którym najlepsza muzyka łączy
się z niesamowitą industrialną przestrzenią Sztolni Królowa
Luiza w Zabrzu. Tegoroczna odsłona imprezy odbywała się
w dniach 3-4 września 2021 roku. Dla uczestników zagrało
35 artystów muzyki elektronicznej, na 3 scenach, w scenografii wykorzystującej wyjątkową, postindustrialną przestrzeń. Uczestnicy festiwalu mogli odpocząć w strefie chill,
ale także zwiedzić przestrzeń festiwalu i muzeum. Sztolnia
Królowa Luiza w Zabrzu stała się kolorowym, tętniącym życiem centrum polskiej muzyki klubowej.

35
artystów
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07 Turystyka

87,5
mln zł
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Turystyka to jedna z branż, które w czasie pandemii
ucierpiały najbardziej. Stąd potrzeba wsparcia dla
przedsiębiorców, samorządów i wydarzeń, które promują atrakcyjność turystyczną regionu. W efekcie powstał
Śląski Pakiet dla Turystyki, którego wartość w 2021 roku
wzrosła do 87,5 mln zł.

Działania skupiły się na dwóch obszarach: wsparciu gmin
z obszaru turystyki oraz wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw z tej branży. 21 gmin z Beskidu Śląskiego, Śląska Cieszyńskiego, Beskidu Żywieckiego i Jury Krakowsko-Częstochowskiej otrzymało wsparcie w łącznej wysokości
10 mln zł, żeby zachęcić samorządy do podjęcia inicjatyw
na rzecz przedsiębiorców w formie zwolnień podatkowych
i poprawy ich płynności finansowej. Wsparto realizację 39
zadań z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej oraz działań na rzecz rozwoju
i promocji turystyki o wartości 17,5 mln zł.
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Z kolei wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw to pomoc w kwocie 76 mln zł, jako działania uzupełniające dla
tarczy antykryzysowej i inne narzędzia pozwalające firmom
utrzymać się na rynku. Dofinansowanie odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego 2014-2020. Maksymalna kwota dofinansowania
przewidziana w naborze wynosi 500 tys. zł, minimalna 50
tys. zł, a zakres pomocy sięga 85 procent kosztów kwalifikowalnych.
Przedsiębiorstwa mogą przeznaczyć dotacje m.in. na inwestycje przyczyniające się do utrzymania działalności, podniesienie atrakcyjności oferowanych usług i prace modernizacyjne podwyższające standard bazy gastronomicznej czy
noclegowej.

76
mln zł

Festiwal Górnej Odry
W tym trudnym dla branży turystycznej roku udało się
zorganizować trzy duże wydarzenia plenerowe, które
przyciągnęły tysiące odwiedzających. W czerwcu na terenie siedmiu gmin turystycznych subregionu zachodniego
odbyła się pierwsza edycja Festiwalu Górnej Odry, czyli święta nowej marki turystycznej województwa – Krainy
Górnej Odry. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 70 tysięcy
osób, zorganizowano prawie 100 wydarzeń w 19 lokalizacjach.
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Ogród Japoński
Ogród Japoński w Parku Śląskim to element modernizacji
tego miejsca, będącego jedną z wizytówek Śląska. W ciągu najbliższych lat do Parku Śląskiego trafi ponad dwieście milionów złotych w ramach unijnej inicjatywy Jessica.
W efekcie tych inwestycji powstanie nowoczesna przestrzeń
rekreacyjna, służąca mieszkańcom regionu i turystom.
W uroczystym otwarciu Ogrodu Japońskiego wziął udział
premier RP Mateusz Morawiecki. Ogród położony jest między halą wystaw „Kapelusz” i Rosarium. Główną oś kompozycji stanowi rozbudowany układ wodny składający się

14
mln zł

z dwupoziomowego zbiornika wodnego, strumienia i wodospadu. Całość systemu zaprojektowano z wykorzystaniem
istniejącego ukształtowania terenu. Odwiedzający park
mogą podziwiać to wyjątkowe miejsce z przeszklonego tarasu widokowego. W jego pobliżu znajduje się ogród Zen,
w którym można zobaczyć nieregularne głazy i roślinność.
Wartość zrealizowanego projektu to 14 mln zł. Ogród
Japoński odwiedził w tym roku ambasador Japonii Akio
Miyajima.
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Industriada
Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się również dwie
uznane marki regionu – Industriada i Juromania. Tegoroczna odsłona Święta Szlaku Zabytków Techniki odbywała
się w 33 obiektach zlokalizowanych w 25 miejscowościach
i przebiegała pod hasłem „Technika. To Was zaskoczy”.
Industriada od dwunastu lat łączy przeszłość i teraźniejszość, czego efektem są na nowo odkrywane historie
o regionie. Inauguracja święta odbywała się na terenie
Zabytkowego Osiedla Patronackiego kopalni „Dębieńsko”
– Familoki w Czerwionce-Leszczynach, jednego z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych kolonii tego typu. Finał
święta odbywał się w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu, która zamieniła się w najbardziej industrialną strefę kultury
w Polsce. Gwiazdą wieczoru był Mrozu.

33
obiekty
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Juromania

63
lokalizacje

Z roku na rok rośnie również popularność Juromanii czyli święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej. To wyjątkowe
wydarzenie przyciąga na Jurę tysiące miłośników historii,
unikalnych krajobrazów i walorów przyrodniczych regionu. Uczestnicy święta mają okazję przenieść się w czasie,
w średniowieczne klimaty jurajskich zamków i warowni,
zasmakować w znakomitej kuchni, wziąć udział w licznych pokazach, warsztatach i atrakcjach dla całych rodzin.
Wydarzenia odbywały się w 63 lokalizacjach i uczestniczyło
w nich prawie 25 tys. osób. Inauguracja Juromanii odbyła
się tym razem na błoniach przy ruinach zamku w Siewierzu.
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08 Sport
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Województwo Śląskie jest liderem wśród regionów pod
względem nakładów na sport. W tym trudnym, pandemicznym czasie nie zrezygnowaliśmy z największych
imprez, udowadniając, że jesteśmy w stanie zorganizować wydarzenia sportowe na najwyższym światowym
poziomie, dbając o bezpieczeństwo. Stadion Śląski jest
areną zmagań najlepszych sportowców na świecie, ale
jednocześnie obiektem otwartym, na którym startują
młodzi sportowcy i amatorzy, którzy mają okazję poczuć
niesamowitą atmosferę Kotła Czarownic.

4,5
mln zł

kultura
fizyczna

1

mln zł
bezpieczeństwo
w górach
i nad wodą
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Lekkoatletyka
To był rok sportowych wrażeń na Stadionie Śląskim. Nasz
region stał się stolicą polskiej lekkoatletyki. W tym roku
gościliśmy cztery duże imprezy: Mistrzostwa Świata Sztafet, Drużynowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce, podczas których biało-czerwoni sięgnęli po złoty medal i dwa
memoriały – Janusza Kusocińskiego i Kamili Skolimowskiej.
Ostatnia z imprez była podziękowaniem dla naszych medalistów z Tokio, wśród których nie zabrakło ambasadorów
Województwa Śląskiego i przyciągnęła blisko 35 tysięcy widzów. „Kocioł Czarownic” w uznaniu za znakomitą organizację sportowych wydarzeń został gospodarzem Mistrzostw
Europy w Lekkoatletyce w 2028 roku.

35
tysięcy
widzów
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Dobromir Karamarinov

p.o. prezydenta European Athletics
„Stadion Śląski jako gospodarz Drużynowych Mistrzostw
Europy w Lekkoatletyce stanął na wysokości zadania i udowodnił, że jest godnym zaufania partnerem do organizacji
imprez dużego kalibru. Jestem przekonany, że Stadion Śląski
doskonale sprawdzi się również w nowej roli – organizatora
Lekkoatletycznych Mistrzostw Europy zaplanowanych na
2028 rok”.
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Silesia Marathon
Ponad 8 tysięcy uczestników z całej Polski stanęło na starcie trzynastej edycji Silesia Marathonu. Trasa biegu tradycyjnie wiodła przez cztery miasta: Katowice, Siemianowice
Śląskie, Chorzów i Mysłowice, z metą na bieżni Stadionu
Śląskiego. W mini maratonie wystartowało 2 tys. uczestników, w półmaratonie 3,2 tys. biegaczy, 2,6 tys. w maratonie i 300 zawodników w ultramaratonie. W zawodach wzięli
udział zawodnicy nie tylko z Polski, ale również z Ukrainy,
Rosji, Szwecji, Słowacji, a nawet USA i Maroka. Najstarszy
uczestnik biegu miał 86 lat.

8

tysięcy
biegaczy
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Program Klub
Milion złotych trafiło do klubów sportowych w regionie
w ramach drugiej edycji Programu Klub. Wsparcie otrzymało 87 klubów reprezentujących różne dyscypliny sportu.
Dodatkowe 200 tys. zł w formie grantów przekazano 23 klubom. To środki skierowane do klubów sportowych z myślą
o szkoleniu młodzieży, organizowaniu turniejów czy obozów, także dla klubów z mniejszych miejscowości, gdzie
środki ze składek czy pochodzące od lokalnych sponsorów
są niewystarczające do utrzymania i szkolenia na odpowiednim poziomie. Kluby mogą przeznaczyć pieniądze na
opłacenie pracy trenerów, sprzęt, przygotowania do sezonu
podczas obozów.

1

milion zł

Hokej
Śląski Dom Hokeja to nowy projekt Polskiego Związku
Hokeja na Lodzie, którego mecenasem zostało Województwo Śląskie. Wystarczy wspomnieć, że kluby z regionu zdobyły aż 24 tytuły mistrza Polski, a hokejowe tradycje są
w regionie ciągle żywe. Projekt zakłada współpracę, która
obejmuje działania promocyjne oparte na potencjale medialnym polskiego hokeja. Województwo Śląskie jako mecenas Śląskiego Domu Hokeja włączy się finansowo w organizację ważnych dla tej dyscypliny wydarzeń. W kalendarzu
najważniejszych imprez sportowych są m.in. Mistrzostwa
Świata Mężczyzn Dywizji IB i Mistrzostwa Świata Kobiet
Dywizji IB w Katowicach w 2022 roku i finał Pucharu Polski
w Bytomiu, w grudniu 2021 r.
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Piłka ręczna
Województwo Śląskie i miasto Katowice podpisały ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce list intencyjny w sprawie organizacji mistrzostw świata w 2023 roku. Mecze polskiej reprezentacji i inauguracja mistrzostw odbędą się w katowickim
Spodku. To największa i najbardziej prestiżowa impreza
w piłce ręcznej, w której wezmą udział 32 drużyny. Mistrzostwa zorganizują wspólnie Polska i Szwecja.

32

drużyny
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09 Powstania
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Od początku obecnej kadencji Samorządu Województwa
istotne miejsce zajmuje pamięć o zrywach narodowościowych na Śląsku. Sto lat temu trzy bohaterskie powstania zadecydowały o powrocie Śląska do Ojczyzny.
W regionie trwają obchody stulecia tych wydarzeń.
W tym roku uczciliśmy setną rocznicę III Powstania Śląskiego.

Oficjalne uroczystości związane z rocznicą tych wydarzeń
odbywały się na Górze św. Anny. Województwo Śląskie zorganizowało szereg uroczystości związanych ze stuleciem
wybuchu powstań śląskich, inspirując liczne wydarzenia,
konferencje, wystawy i warsztaty, upamiętniające uczestników tych bohaterskich zrywów i ich znaczenie dla rozwoju
Polski. W planach jest także realizacja serialu o Wojciechu
Korfantym. Obchody tych wydarzeń odbywały się też w Parku Śląskim, z udziałem premiera RP Mateusza Morawieckiego. Uroczystość zakończyła się wspólnym sadzeniem Dębu
Powstań Śląskich w hołdzie bohaterom wydarzeń sprzed
stu lat.
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Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach
otrzymał imię Wojciecha Korfantego. W uroczystościach
uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda. Tablica pamiątkowa została odsłonięta w nowym łączniku pomiędzy terminalami lotniska. Wybór Wojciecha Korfantego na patrona
lotniska to potwierdzenie wagi jego zasług dla Ojczyzny.
Tego samego dnia w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
w Koszęcinie odbył się uroczysty koncert z okazji setnej
rocznicy Powstań Śląskich.
Prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w uroczystościach
z okazji 100. rocznicy zakończenia III Powstania Śląskiego. Uroczystości odbywały się pod pomnikiem Powstań
Śląskich w Katowicach i w Parku Śląskim. W mobilnych kontenerach w pobliżu hali Kapelusz umieszczono wystawę
„Atlas pamięci”, poświęconą 40. rocznicy powstania NSZZ
„Solidarność”. Każdy kontener skupiał się na wydarzeniach
w jednym z miast - Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu-Zdroju
i Dąbrowie Górniczej. Jedną z imprez towarzyszących były
zawody balonowe na Polach Marsowych w Parku Śląskim.
19 profesjonalnych załóg baloniarskich rywalizowało
o puchar Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

Andrzej Duda,
Prezydent RP

„Port Lotniczy przyjmuje dziś imię bohatera, wielkiego patrioty, jednego z Ojców naszej Niepodległości, Wojciecha
Korfantego. Jeszcze w czasie, gdy niepodległość Polski nie
była proklamowana, Wojciech Korfanty twardo powiedział,
że te ziemie, które są ziemiami polskimi, a które nawet od XIII
wieku są w rękach niemieckich i które znajdują się pod niemieckim zaborem, powinny stanowić część Rzeczypospolitej,
powinny zostać Polsce zwrócone”.
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4 lipca 2021 roku odbyło się także wyjątkowe wydarzenie
upamiętniające setną rocznicę III Powstania Śląskiego Bieg Bohaterów. Bieg odbył się na symbolicznym dystansie 4,2 km. Trasa biegu była nieprzypadkowa i wyjątkowa.
Prowadziła śladem biegowym Silesia Marathonu. Dodatkowo bieg symbolicznie połączył dwa miejsca nawiązujące do
Powstań Śląskich, czyli Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach oraz Plac Powstań Śląskich w Parku Śląskim, gdzie
na pamiątkę tych wydarzeń wbito 1750 flag. Bieg zaliczany
był do Triady Biegowej Powstań Śląskich. 11 listopada 2021
roku, w Narodowe Święto Niepodległości, na Stadionie
Śląskim Marszałek Województwa Jakub Chełstowski wręczył
biegaczom okolicznościowe puchary.
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Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: kancelaria@slaskie.pl
tel. centrala: +48 (32) 20 78 888
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

