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Za nami intensywny czas, pełen żmudnej pracy, 
setek inspirujących spotkań i dyskusji na temat 
kształtu i roli, jaką województwo śląskie powin-
no odgrywać w przyszłości. U podstaw naszych 
działań zawsze leży troska o region i jego miesz-
kańców. Pragniemy, żeby mieszkańcy byli dumni 
z województwa śląskiego, chcieli tu pracować, 
realizować swoje pasje i spędzać czas w gronie 
najbliższych. Aby tak się stało niezbędna jest 
poprawa jakości życia, bogata oferta spędzania 
czasu wolnego i dobry stan środowiska natural-
nego. Te elementy układają się w spójną całość 
i stanowią wyzwanie, któremu musimy sprostać. 
Przed nami ogromne inwestycje w Parku Śląskim, 
miejscu szczególnym dla pokoleń mieszkańców 
regionu. Naszą ambicją jest uczynienie tej prze-
strzeni przyjazną i nowoczesną, dlatego zaprosi-
liśmy do współpracy społeczników i wszystkich, 
którym dobro tego miejsca leży na sercu. Budu-
jemy markę Stadionu Śląskiego, który przyciąga 
tysiące kibiców i gwiazdy światowego sportu. 
Zależy nam na tym, by był miejscem otwartym, 
inspirował zawodowych sportowców i amato-
rów, dla których możliwość kontaktu z legendą 
jest motywacją do pokonywania kolejnych ba-
rier. Przed nami mnóstwo wyzwań. Wojewódz-
two Śląskie przeszło w ostatnich latach ogrom-
ną metamorfozę, jednak wciąż jest wiele miejsc, 

które zasługują na drugie życie, dlatego wspól-
nie z przedstawicielami Rządu i Komisji Europej-
skiej pracujemy nad zmianą wizerunku regionu. 
Wierzę, że w nowym unijnym budżecie znajdą się 
konkretne środki na realizację tego celu. Walczy-
my o lepszą jakość powietrza, nie sloganami i ha-
słami, a realnymi działaniami. Dzięki współpracy 
ze stroną rządową pozyskaliśmy na ten cel milio-
ny złotych, stawiając na transport niskoemisyjny 
i odnawialne źródła energii. Inwestujemy w in-
nowacje i nowe technologie w przemyśle, rozwi-
jamy inteligentne specjalizacje, po to, by zbudo-
wać konkurencyjny i nowoczesny region. Śląskie 
zasługuje na nowe otwarcie w oparciu o tożsa-
mość i tradycję, pielęgnowane przez mieszkań-
ców. Obchody stulecia wybuchu Powstań Ślą-
skich udowodniły, że wiemy gdzie zmierzamy i na 
czym budujemy przyszłość, czerpiąc z głęboko 
zakorzenionych wartości.

Z poważaniem

Dwanaście miesięcy temu 
miałem zaszczyt i przyjemność stanąć na czele Zarządu 

Województwa Śląskiego i zacząć pracę z ludźmi, 
dla których wspólnym celem jest rozwój regionu. 
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Jan Kawulok
Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego

To był szczególny rok dla Sejmiku Województwa Śląskiego. Dzięki dobrej współpracy 
z  Zarządem Województwa Śląskiego udało się podjąć szereg inicjatyw pozwalających 
na realizację ważnych projektów, takich  jak Inicjatywa Sołecka czy program roczni-
cowych obchodów 100-lecia Powstań Śląskich. Efektywne założenia budżetowe prze-
kładają się również na wdrażanie działań inwestycyjnych i społecznych. Sprawy woje-
wództwa śląskiego są też coraz bardziej widoczne i doceniane na arenie ogólnopolskiej, 
o czym świadczy wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy podczas uroczystej sesji Sejmiku 
Województwa Śląskiego i jego historyczne wystąpienie.
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Wojciech Kałuża
Wicemarszałek

Województwa Śląskiego

Konsekwentna praca dla mieszkańców wyznacza kierunek mojej działalności w samo-
rządzie od wielu lat. Podobnie jak w  Żorach, gdzie przez sześć lat pełniłem funkcję 
wiceprezydenta, zawsze koncentrowałem się na realizowaniu inwestycji i  rozwiązy-
waniu problemów społecznych. Uważam, że mieszkańcy oczekują sprawnej realizacji 
zadań, poprawiających jakość ich życia. Oczekują skuteczności w tym, co my samorzą-
dowcy robimy. Wsparcie zmian w województwie śląskim oznaczało możliwość wdraża-
nia przedsięwzięć ekologicznych, infrastrukturalnych czy społecznych. Projekty unijne, 
pozyskiwanie dodatkowego finansowania m.in. na odnawialne źródła energii lub walkę 
z  niską emisją, to obszary, na których koncentrowałem się w  ostatnich miesiącach. 
Te działania będę konsekwentnie realizował w kolejnych latach. 
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Podsumowując rok kadencji samorządu należy podkreślić skalę wyzwań, przed którymi 
stanęliśmy. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby m.in. poprawić sytuację w służbie zdrowia. 
Zrealizowaliśmy inwestycje, modernizując placówki i usprawniając ich funkcjonowanie. 
Efekty to m.in. przeniesienie Oddziału Dermatologii dla Dzieci z Katowickiego Centrum 
Onkologii do Centrum Pediatrii w Sosnowcu. To jedyna taka placówka w naszym regio-
nie. Umożliwiliśmy dalsze funkcjonowanie Ośrodka Ostrych Zatruć, tworząc Oddział 
Toksykologii w  Szpitalu Specjalistycznym w  Sosnowcu. Rozpoczęliśmy pracę nad stwo-
rzeniem Regionalnej Polityki Zdrowia. Warto także podkreślić pracę, którą wykonaliśmy 
wspólnie z samorządami i środowiskami rowerowymi na rzecz rozwoju polityki rowerowej. 
Powołaliśmy Śląską Radę Rowerową. To kierunek, który będziemy wzmacniać. 

Dariusz Starzycki
Wicemarszałek 
Województwa Śląskiego
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Sprawne wdrażanie projektów unijnych m.in. na działania społeczne czy szkolnictwo 
zawodowe to jeden z  moich priorytetów. Od pierwszego dnia skoncentrowałam się 
właśnie na tym obszarze. Swoje doświadczenie wyniesione z samorządu Miasta Bytom 
przełożyłam na to, aby maksymalnie ułatwić procedury, przed którymi stoją organizacje 
pozarządowe i jednostki samorządowe. Ważnym aspektem jest również walka o czyste 
powietrze. Uruchomiliśmy m.in. przedsięwzięcie skierowane do przedszkoli w regionie. 
W ramach akcji „Stop! Mogę zatrzymać smog” przeprowadzimy szeroko zakrojoną akcję 
edukacyjną wśród najmłodszych mieszkańców województwa. Dodatkowym elementem 
jest przekazanie oczyszczaczy powietrza, które z  pewnością będą przydatne. Warto 
również wspomnieć o działaniach na rzecz rewitalizacji samorządów. 

Izabela Domogała
Członek Zarządu

Województwa Śląskiego

9



Beata Białowąs
Członek Zarządu
Województwa Śląskiego

Jednym z priorytetów Zarządu Województwa Śląskiego obecnej kadencji jest zrównowa-
żony rozwój. Zależy nam na tym, by wspierać nie tylko największe gminy, ale docierać rów-
nież do tych niewielkich, stąd środki przeznaczone na konkurs „Inicjatywa Sołecka”. W tym 
roku do sołectw z regionu trafiło łącznie 4,5 mln zł, jednak pomysły, które zostały zgło-
szone przez gminy, opiewały na kwotę ponad 10 mln zł. Widać zatem, że inicjatywa spo-
tkała się z wielkim zainteresowaniem. Najistotniejszą wartością projektu jest jego oddolny 
charakter, to, że sami mieszkańcy sołectw mogą zdecydować o tym, na co chcą przezna-
czyć środki. Limit wsparcia dla gminy wynosił 60 tys. zł, a pomysły na ich wykorzystanie 
były bardzo zróżnicowane: od budowy i doposażenia placów zabaw i siłowni na świeżym 
powietrzu, przez infrastrukturę parkingową i turystyczną, po zakup strojów i instrumentów 
dla zespołów ludowych. To wielkie wsparcie małych spraw, które na pewno zaprocentuje.
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Michał Woś
Minister Środowiska, Członek 

Zarządu Województwa Śląskiego

Zarówno w samorządzie, jak i na szczeblu rządowym zależy mi na pracy na rzecz Śląska. 
Wierzę, że będziemy kontynuować proces naprawy regionu, by rozwijał się coraz lepiej. 
Byłem odpowiedzialny za cztery obszary: edukację, rolnictwo, tematykę drogową oraz 
kolejową. W pierwszym z nich niezwykle ważne było zainicjowanie działań pozwalają-
cych na wsparcie dzieci już od okresu przedszkolnego tak, aby nie ograniczało się ono 
tylko do stypendiów. Wdrożyliśmy projekt „Inicjatywy Sołeckiej”, a ponadto sfinalizo-
waliśmy trudny kontrakt z firmą PESA w celu wyposażenia w nowy tabor Kolei Śląskich. 
Przeprowadziliśmy też duże przetargi na budowę ważnych dróg w województwie. Mój 
mandat radnego województwa nie wygasł, więc nadal współpracuję z władzami samo-
rządowymi na Śląsku, podkreślę – w bardzo dobrej atmosferze.
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01 
Transformacje górnicze
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Marszałek Jakub Chełstowski oraz wicemarsza-
łek Wojciech Kałuża konsekwentnie angażują 
się w pracę działającej przy Komisji Europejskiej 
Platformy Regionów Górniczych w Transformacji. 
Podczas odbywających się m.in. w Brukseli dys-
kusji panelowych poruszane są zagadnienia 
związane z  problemami restrukturyzacji spo-
łeczno-gospodarczej regionów górniczych oraz 
transformacji systemu energetycznego, ekoinno-
wacji i czystego powietrza. Pracę rozpoczął rów-
nież powołany przez Marszałka Województwa 
Śląskiego Zespół Regionalny dla Inicjatywy 
Regionów Górniczych. Jego zadaniem jest uspo-
łecznienie procesu transformacji, wyłanianie 
projektów, koordynacja działań zarządu i innych 
partnerów transformacji, a także monitorowanie 
postępu realizacji projektów. Zespół liczy obecnie 
39 członków, przedstawicieli różnych środowisk: 
rządowych, samorządowych, pozarządowych, 
biznesowych, naukowych i  eksperckich, a  także 
środowisk kultury. Województwo śląskie jako 
największy region górniczy w UE ma podstawy, 
aby otrzymać znaczne wsparcie na modernizację 
gospodarczą i rewitalizację społeczną. To szansa 
na dynamiczny rozwój regionu.

Christopher 
Todd
Dyrektor wydziału 
ds. Polski w Dyrekcji 
Generalnej 
Komisji Europejskiej

Województwo śląskie jest jednym z  europej-
skich liderów w zakresie aktywności i jakości pro-
jektów w  ramach Inicjatywy na rzecz Regionów 
w Transformacji. Proces ten na Śląsku to nie tylko 
wyzwania z  sektora energii i  technologii zwią-
zanych z czystym powietrzem, ale także wszech-
stronne wsparcie dla firm, startupów i  współ-
pracy z  sektorem badawczym. Cieszymy się, że 
władze regionalne podejmują aktywne działa-
nia w  tym zakresie. Polityka Spójności wspiera 
i będzie wspierała rozwój i transformację Śląska 
także w przyszłości.
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02 
Park Śląski
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Modernizacja Parku Śląskiego to jeden z  najważniejszych procesów realizowa-
nych przez Zarząd Województwa Śląskiego. Ostatnie miesiące były w tym kontek-
ście szczególnie istotne, a  pierwsze efekty prac inwestycyjnych są już widoczne. 
Konsekwentnie realizowany jest projekt rewitalizacji Parku Śląskiego, którego prace 
koordynuje specjalnie powołany zespół. Marszałek Jakub Chełstowski powołał pio-
nierską Radę Społeczną ds. Parku Śląskiego. W jej skład weszli przedstawiciele sto-
warzyszeń oraz środowisk skupionych wokół parku. Kolejnym istotnym przedsięwzię-
ciem – również zorganizowanym po raz pierwszy – był tzw. Okrągły Stół dla Parku 
Śląskiego, który stał się szeroką formą debaty dotyczącą przyszłości Parku oraz 
próbą wypracowania wspólnych rekomendacji dotyczących planowanych inwestycji 
na jego obszarze. Park Śląski to również wiele ciekawych akcji, zarówno społecznych, 
jak i ekologicznych. Frekwencyjnym sukcesem okazała się akcja „Razem dla Parku 
Śląskiego”, w ramach której w kilku miejscach posadzono 1327 drzew.
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Zakończyły się prace związane z remontem i kon-
serwacją rzeźby Karolinka oraz remontem odcinka 
alei Harcerskiej od ulicy Parkowej do ronda na Sta-
dionie Śląskim. Trwają prace na alejach w central-
nej części parku. Wkrótce ma się rozpocząć montaż 
oświetlenia na alei Leśnej. Obejmie budowę nowej 
sieci kablowej z 56 słupami oświetleniowymi przy 
alei Leśnej, od skrzyżowania z aleją Dojazdową do 
parkingu przy restauracji „Villa Gardena”. Jeszcze 
w tym roku ruszy odtwarzanie skradzionej w 2016 
roku „Kobiety z  dzbanem”, a  także wyburzanie 
kotłowni na terenie starego ogrodnictwa, które 
umożliwi nową adaptację tego miejsca. Wśród 
ważnych zadań, które wkrótce mają wystartować, 
jest budowa wodnego placu zabaw i odnowienie 
Świątyni Petrycha. Ponadto Park Śląski ogłosił dwa 
dialogi techniczne. Pierwszy dotyczy wykonania 
rozbudowanej aplikacji mobilnej, która umożliwi 
wprowadzenie wielu nowinek technicznych. Dzięki 
niej użytkownicy będą mogli m.in. dokonać zaku-
pu biletów lub zaplanować swoją wizytę w Parku 
Śląskim.
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03 
Infrastruktura
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Infrastruktura kolejowa to jeden z  priorytetów 
dla Zarządu Województwa Śląskiego. W  tym 
zakresie realizowana jest szeroka współpraca 
z administracją rządową oraz strukturami Komisji 
Europejskiej. Została podpisana umowa na rewi-
talizację linii kolejowych Bronów-Bieniowiec-
Skoczów-Goleszów-Cieszyn/Wisła Głębce. Projekt 
obejmuje rehabilitację linii kolejowych na wskaza-
nych odcinkach o łącznej długości prawie 52 km. 
Wartość całkowita projektu to 565,6 mln zł z czego 
dofinansowanie wynosi 367,2 mln zł. Spółka PKP 
PLK rozpoczęła inwestycję za ponad 256 mln zł. 
Wymienione zostaną tory, rozjazdy, sieci trakcyjne 
i  urządzenia sterowania ruchem m.in. na trasie 
z Bytomia do Zabrza Biskupic, z Mysłowic Brzezinki 
w stronę Dąbrowy Górniczej-Ząbkowic. W ramach 
prac zostaną wymienione 34 km torów i sieci trak-
cyjnej oraz 32 rozjazdy. Zaplanowano odnowę 35 
obiektów inżynieryjnych, m.in. mostów, przepu-
stów i wiaduktów.

19



Odpowiadając na oczekiwania mieszkańców 
regionu i wpisując się w aktualne trendy w zakre-
sie mobilności, samorząd województwa podejmuje 
szereg działań w zakresie rozwoju infrastruktury 
rowerowej. W tym roku przyjęte zostały założenia 
regionalnej polityki rowerowej wraz z koncepcją 
sieci regionalnych tras rowerowych, powołano 
również Śląską Radę Rowerową. Województwo 
śląskie bierze także aktywny udział w krajowych 
i międzynarodowych projektach rowerowych, m.in. 
uczestniczy w pracach nad stworzeniem między-
regionalnej trasy rowerowej wzdłuż Odry – „Blue 
Velo” czy międzynarodowej trasy EuroVelo – Szlak 
Kultury Przemysłowej.
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W województwie śląskim realizowanych jest 26 pro-
jektów na drogach krajowych o  łącznej wartości 
318 mln zł. 7 projektów zostało już zakończonych, 
np. w Sosnowcu zmodernizowana została estakada 
drogi ekspresowej S1, w Nakle przebudowano wia-
dukt nad linią kolejową PKP w ciągu drogi krajowej 
46. Trwają także prace na autostradzie A1. Od sierp-
nia 2019 można już jeździć nowym, 33 kilometrowym 
odcinkiem autostrady od węzła Pyrzowice do węzła 
Częstochowa Południe.
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04 
Ekologia
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Troska o czyste powietrze i walka ze smogiem to 
również priorytety dla Zarządu Województwa. 
Jako pierwszy region w kraju województwo ślą-
skie realizuje program „Stop Smog”. Mieszkańcy 
korzystają również z programu „Czyste Powietrze”. 
Zarząd pozyskał dodatkowe 35 mln euro dla gmin 
poniżej 100 tysięcy mieszkańców, właśnie na 
walkę z niską emisją. Pozyskano także 85 mln zł na 
odnawialne źródła energii, co dowodzi skutecz-
ności działań władz województwa. Ze zwiększo-
nych środków skorzysta aż 27 gmin, zamiast 6 lub 
7 z pierwotnej alokacji. Kolejnych 270 mln zł zosta-
nie przeznaczonych na termomodernizację budyn-
ków. Zarząd Województwa zainicjował ponadto 
kampanię edukacyjną „Mogę! Zatrzymać Smog 
– Przedszkolaku złap oddech”. Do przedszkoli 
z województwa śląskiego trafi pięćset oczyszcza-
czy powietrza. Celem kampanii jest podniesienie 
świadomości ekologicznej mieszkańców, w szcze-
gólności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodzi-
ców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczysz-
czonego powietrza na zdrowie.
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Ochrona zdrowia
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Jednym z kluczowych zadań dla Zarządu Województwa jest inwestycja w medycynę. Widoczne są 
już pierwsze sukcesy. W  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w  Sosnowcu 
otwarto Oddział Toksykologii. Oddział przejął leczenie pacjentów z ośrodka działającego w struktu-
rze Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Ważnym punktem było również 
przeniesienie Oddziału Dermatologii dla dzieci do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. 
Oddział jest jedyną komórką organizacyjną o takim profilu w województwie i jednym z czterech szpi-
talnych oddziałów dermatologicznych dla dzieci w kraju. Mali pacjenci mogą tu liczyć na fachową 
pomoc w komfortowych warunkach. Trwają prace nad opracowaniem Regionalnej Polityki Zdrowia 
Województwa Śląskiego. Dokument ma wskazywać strategiczne kierunki rozwoju ochrony zdrowia na 
następnych 10 lat (do 2030 roku). Nowoczesne technologie medyczne zajmują ważne miejsce w stra-
tegii województwa śląskiego. 
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Projekty unijne
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Województwo śląskie od wielu miesięcy aktyw-
nie uczestniczy w  przygotowaniach do skutecz-
nego wykorzystania funduszy z nowego budżetu 
Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027. Marszałek 
Jakub Chełstowski konsekwentnie wskazuje 
na to, że nasz region ma nie tylko ambicje, ale 
przede wszystkim potencjał do tego, aby efek-
tywnie przejść przez proces transformacji i wejść 
na nową ścieżkę rozwoju gospodarczego, nauko-
wego, medycznego i  społecznego. W  ostatnim 
roku podpisanych zostało 1169 umów opiewają-
cych na kwotę ok. 2,6 mld zł. Środki zaangażo-
wane w umowy z beneficjentami stanowią 71,9% 
całej alokacji w RPO WSL, w  listopadzie 2018  r. 
stanowiły 59,2% całej alokacji w Programie. Kwota 
wypłacona z RPO WSL na rzecz beneficjentów to 
obecnie 4,1 mld zł, w  listopadzie 2018 r. wyno-
siła 2,3 mld zł. Województwo Śląskie realizuje 30 
umów o dofinansowanie dla których jest benefi-
cjentem środków z RPO WSL. Wartość tych umów 
to kwota: 1, 5 mld zł.

Krzysztof 
Wójcik
Dyrekcja Generalna ds. 
Polityki Regionalnej 
i Miejskiej Komisji Euro-
pejskiej

Na Śląsku przygotowane są dobre projekty, słu-
żące np. internacjonalizacji działalności firm, 
kompleksowej inwentaryzacji terenów zdegrado-
wanych też stworzeniu efektywnego akceleratora 
biznesowego.
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Gospodarka
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Województwo śląskie posiada doświadczoną 
kadrę specjalistów, naukowców, przedsiębiorców 
i inwestorów. Jest rozwiniętym ośrodkiem uniwer-
syteckim, który przyciąga studentów z  całego 
kraju i  świata. Śląskie to także wiele placówek 
badawczo  – rozwojowych oraz instytucji oto-
czenia biznesu. Według stanu na koniec sierpnia 
2019 r. wysokość stopy bezrobocia w  regionie 
wynosiła 3,6% (kraj 5,2%). Nasz region to także 
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która 
z roku na rok generuje nowe miejsca pracy i przy-
ciąga inwestorów z całego świata wciąż posze-
rzając swoją ofertę. Obecnie działa w niej ponad 
390 przedsiębiorstw, które łącznie zainwesto-
wały około 36 mld złotych i  stworzyły 80 tys. 
miejsc pracy. Śląskie wspiera nowe technologie 
i innowacje, by stale konkurować z innymi ośrod-
kami w Europie.
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Kultura i wydarzenia
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Województwo Śląskie stawia na kulturę. Zarząd 
Województwa zwiększył kwotę na działalność instytucji kul-
tury. Na ten cel przeznaczono w tym roku 190,9 mln zł. Dla 
porównania, w zeszłym roku było to 163,4 mln zł. Nakłady 
na kulturę zwiększono aż o 27,5 mln zł. Daje to większą moż-
liwość funkcjonowania i  realizowania ambitnych planów 
artystycznych. Liczba i  jakość wydarzeń kulturalnych oraz 
rosnące grono uczestników pokazują, że to środki dobrze 
zainwestowane. Działalność instytucji kultury jest wizytówką 
regionu oraz kraju na całym świecie. Warto podkreślić, że 
w  tym roku, poza własną działalnością, instytucje kultury 
wpisały się w obchody 100-lecia Powstań Śląskich.
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SEC Żużel
Stadion Śląski jest legendarnym obiektem dla 
fanów polskiego żużla. Choć tor żużlowy powstał 
tu dopiero w  1972 roku, to Chorzów gościł naj-
ważniejsze imprezy światowego żużla. Do takich 
wydarzeń zaliczamy finał Mistrzostw Europy 
w żużlu. Wielki finał w  tym roku miał podwójne 
znaczenie. Był to nie tylko ostatni etap tego-
rocznych indywidualnych Mistrzostw Europy, ale 
również upamiętnienie bohaterów walczących 
w  Powstaniach Śląskich. W  wydarzeniu wzięło 
udział ponad 25 tysięcy widzów, którzy zdziera-
jąc gardła zagrzewali do boju swoich faworytów.

Fest Festival
Park Śląski dla dziesiątek tysięcy mieszkańców re-
gionu to przestrzeń odpoczynku od zgiełku i co-
dzienności. Jest również miejscem niesamowitych 
wydarzeń. Dowodem na to jest zorganizowany 
na jego terenie, przy wsparciu województwa ślą-
skiego, po raz pierwszy w roku 2019 wielki festi-
wal muzyczny Fest Festival. W wydarzeniu wzięło 
udział ponad 20 tys. gości z całego świata. Festi-
wal spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem ze 
strony publiczności i muzycznych krytyków.

Silesia Marathon
11 Silesia Marathon to największa impreza bie-
gowa w regionie. Dzięki wsparciu Województwa 
Śląskiego tegoroczna edycja, podobnie jak inne 
wielkie wydarzenia sportowe w  naszym woje-
wództwie, promowała i  przypominała o  stule-
ciu Powstań Śląskich. Organizatorzy wydarzenia, 
chcąc upamiętnić ten ważny dla regionu jubileusz 
oraz biorąc pod uwagę ponad 7 tysięcy uczest-
ników, przygotowali poświęconą powstaniom 
triadę biegową. W  ramach imprezy, dla uczcze-
nia setnej rocznicy Powstań Śląskich, odbył się 
również „Bieg Śląskie 1919-2019”, skierowany do 
uczniów szkół podstawowych. Trasa biegu popro-
wadzona była alejkami Parku Śląskiego z metą na 
bieżni stadionu, a jej długość liczyła 1919 metrów.
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Tegoroczny Śląski Air Show był wyjątkowy – ta największa impreza 
lotnicza w regionie została  wpisana w program oficjalnych obcho-
dów stulecia Powstań Śląskich. W czerwcu na lotnisku Muchowiec 
w  Katowicach byliśmy świadkami wspaniałych pokazów w  prze-
stworzach oraz na ziemi. Z  okazji stulecia wybuchu I  Powstania 
Śląskiego w  programie imprezy pojawiły się rekonstrukcje histo-
ryczne, w których wzięło udział ponad 400 rekonstruktorów oraz 
100 zabytkowych pojazdów. Uczestnicy Śląskiej Fajery zobaczyli 
m.in. rekonstrukcje walk powietrznych z czasów I wojny światowej 
w wykonaniu ekipy Pterodactyl Flight, rekonstrukcje walk powstań-
czych oraz pokaz dynamiczny samolotu Piper L-4A Grasshopper. 
Prawdziwym hitem tegorocznego show był niski przelot dwóch 
samolotów F16 należących do polskiej armii. W wydarzeniu udział 
wzięło ponad 9 tysięcy osób.

Fajera Air Show
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Roztańczony Śląski
Roztańczony Śląski czyli Majówka 2019 na 
Stadionie Śląskim był prawdziwym świę-
tem muzyki tanecznej, w którym wzięły udział 
tłumy fanów, bawiących się na płycie obiektu. 
Transmisja imprezy na antenie Polsatu przycią-
gnęła milionową publiczność przed telewizory. 
Łącznie na scenie Stadionu Śląskiego dla ponad 
40 tys. widzów wystąpiło około 20 artystów, 
a  największe emocje wzbudził występ Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk”, który wspólnie z publiczno-
ścią wykonał słynną piosenkę „Szła dzieweczka 
do laseczka”.

Piknik Militarny
8 maja na placu Sejmu Śląskiego oraz placu Chro-
brego w Katowicach odbył się Piknik Militarny zor-
ganizowany w związku z obchodami 100-lecia Po-
wstań Śląskich.
W programie pikniku znalazły się m.in. prezentacje 
służb mundurowych, grup rekonstrukcyjnych oraz 
sprzętu wojskowego. Była to także niepowtarzal-
na okazja, by zobaczyć m.in. kołowy transporter 
opancerzony „Rosomak” oraz czołg PT 91 Twardy. 
W trakcie wydarzenia wystąpił również Zespół Pie-
śni i Tańca „Śląsk” oraz mażoretki.

Cybersec CEE
Województwo śląskie staje się ważnym miej-
scem dla społeczności związanych ze światem 
nowych technologii. Jedną z  najważniejszych 
branż high-tech jest internet rzeczy oraz bez-
pieczeństwo cyfrowe. Aby pomóc w  rozwoju tej 
dziedziny nowoczesnej gospodarki w  naszym 
regionie Województwo Śląskie zostało partne-
rem konferencji Cybersec – największego wyda-
rzenia poświęconego cyberbezpieczeństwu 
w Europie Środkowej, skupiającego niemal 2 tys. 
specjalistów ze świata szerokorozumianego bez-
pieczeństwa w sieci. W czasie tegorocznej edycji 
Cybersec Zarząd Województwa zainicjował także 
powstanie klastra internetu rzeczy.
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Powstania Śląskie
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„Rapsodia Śląska” Jana A.P. Kaczmarka – monumen-
talne widowisko multimedialne poświęcone setnej 
rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego. W koncercie 
wzięli udział m.in. Monika Brodka, Miuosh, Grubson, 
IGO. 
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Specjalne uroczystości – wieczór powstańczy, widowisko 
historyczne, uroczysta msza święta – odbyły się na tere-
nie kopalni „Mysłowice”, gdzie rozpoczęło się I Powstanie 
Śląskie. Odsłonięto również tablicę upamiętniającą 
Powstańców Śląskich.
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Rok 2019 został ogłoszony przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Rokiem Powstań Śląskich, 
a  przez Sejmik Województwa 
Śląskiego – Rokiem Stulecia 
Wybuchu I Powstania Śląskiego. 
Jest to jednocześnie początek 
czteroletnich obchodów jubile-
uszowych.

W  Górnośląskim Parku 
Etnograficznym prezydent RP 
Andrzej Duda wraz z  marszał-
kiem województwa śląskiego 
Jakubem Chełstowskim posadził 
Dąb Powstań Śląskich. 16 sierp-
nia w gmachu Sejmu Śląskiego 
prezydent RP Andrzej Duda 
wziął udział w  okolicznościo-
wej sesji Sejmiku Województwa 
Śląskiego z okazji setnej rocznicy 
wybuchu I Powstania Śląskiego 
i odsłonił pamiątkową tablicę. 
W  swoim wystąpieniu powie-
dział, że „Powstania Śląskie 
były lekcją polskości Ślązaków, 
którą czcimy do dzisiaj i z której 
powinniśmy czerpać”.
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Wyjątkowym wydarzeniem była defilada „Wierni 
Polsce” z okazji Święta Wojska Polskiego. Dla 
uczczenia setnej rocznicy wybuchu I Powstania 
Śląskiego zorganizowano ją w Katowicach. 
Uczestniczyli w niej najważniejsi przedstawi-
ciele władz państwowych z Prezydentem RP, 
Marszałkami Sejmu i Senatu oraz Premierem RP, 
parlamentarzyści i władze regionu z marszałkiem 
Jakubem Chełstowskim na czele.

Na placu przy Teatrze Śląskim w  Katowicach 
marszałek Jakub Chełstowski otworzył wystawę 
mobilną Ex Silesia Lux. To niezwykłe przedsię-
wzięcie historyczne realizowane było przez insty-
tucję kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris 
w  Katowicach w  ramach obchodów 100-lecia 
Powstań Śląskich.

Pociąg „Powstaniec Śląski” kursuje po regionie 
w ramach połączeń Kolei Śląskich. Specjalna gra-
fika została przygotowana zarówno na zewnątrz, 
jak i wewnątrz pociągu.
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Stadion Śląski

42



Stadion Śląski jest niezmiennie areną najwięk-
szych wydarzeń sportowych, kulturalnych i  roz-
rywkowych. Stadion Śląski udowadnia, że jest 
wyjątkowym obiektem lekkoatletycznym w Polsce. 
Dysponuje najlepszą infrastrukturą, a tysiące kibi-
ców, dopingujących gwiazdy światowej lekko-
atletyki tworzą wyjątkowy klimat. Potwierdziły 
to Memoriał Kamili Skolimowskiej i  Memoriał 
Janusza Kusocińskiego. Na Stadionie Śląskim 
organizowane będą mistrzostwa świata sztafet. 
Warto podkreślić, że Zarząd Województwa zapro-
sił do współpracy sportowe ambasadorki woje-
wództwa śląskiego – Anitę Włodarczyk, Justynę 
Święty-Ersetic i  Ewę Swobodę. Na Stadionie 
Śląskim zorganizowany został Sylwester, koncert 
„Roztańczony Śląski” i wielkie widowisko muzycz-
no-multimedialne „Rapsodia Śląska” Jana A.P. 
Kaczmarka w 100-lecie Powstań Śląskich.

Anita
Włodarczyk
Dwukrotna 
Mistrzyni Olimpijska, 
czterokrotna Mistrzyni 
Świata w rzucie młotem

To dla mnie duże wyróżnienie, że jestem ambasa-
dorem województwa śląskiego. Dziękuję za do-
strzeżenie moich osiągnieć, chcę wesprzeć Śląskie 
w promocji lekkiej atletyki i aktywnego stylu życia, 
szczególnie w przypadku dzieci i młodzieży. My-
ślę, że nasza współpraca będzie bardzo owocna 
i przyniesie wszystkim korzyści.
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Turystyka
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Śląskie to turystyczna perełka, jest ciekawym i zie-
lonym rejonem, który dzięki swojej różnorodności 
ma do zaoferowania szeroki wachlarz atrakcji 
turystycznych. Wciąż rozbudowuje ofertę i tworzy 
odpowiednią infrastrukturę, która przyciąga jesz-
cze więcej turystów. Z oferty turystycznej naszego 
województwa w ostatnim roku skorzystało 5 mln 
osób, co przełożyło się również na budżety miej-
scowej branży turystycznej, które zostały zasilone 
łączną kwotą ponad 5 mld zł. Działania w zakre-
sie turystyki i promocji regionu są doceniane przez 
wiele osób, potwierdzeniem tego, że warto inwe-
stować w turystykę jest m.in. ostatnie wyróżnie-
nie dla Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu - Nagroda 
Europa Nostra 2019, najbardziej prestiżowa 
w dziedzinie dziedzictwa kulturowego w Europie.
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Projekty społeczne
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W ostatnim roku zrealizowano szereg projektów społecznych. Każdy 
z  nich miał na celu realizację priorytetu Zarządu Województwa 
Śląskiego obecnej kadencji, którym jest zrównoważony rozwój 
całego regionu. Jednym z  najważniejszych zadań wdrożonych 
w  2019 roku był konkurs „Inicjatywa Sołecka”. Dzięki niemu do 
sołectw w  województwie trafiło łącznie 4,5 mln złotych. Zarząd 
Województwa włączył się także w  inicjatywę stworzenia wspól-
nego biletu na przejazdy autobusami, tramwajami i  pociągami, 
widząc w tym szansę na rozwój transportu przyjaznego środowisku 
oraz wsparcie mobilności mieszkańców regionu. Działaniem, które 
miało się do tego przyczynić była także zakończona dużym sukce-
sem akcja „Kolej na ferie”. W czasie ferii każdy uczeń mógł podróżo-
wać pociągami Kolei Śląskich wyłącznie na podstawie legitymacji 
szkolnej – bez dodatkowych opłat. Kolejnym obszarem wspieranym 
przez Zarząd Województwa jest edukacja i szkolnictwo zawodowe. 
Realizowany w 2019 roku projekt „Śląskie. Zawodowcy” ma na celu 
poprawę wizerunku szkolnictwa zawodowego i zwiększenie szans 
młodzieży na rynku pracy. Na realizację tego działania przezna-
czono imponującą kwotę 17,2 mln złotych.
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