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1. Historia, tradycje, tożsamość. 

 

Historia, tradycje 

Wiejskie początki 

1598 rok. Ksiądz Kazimierski wizytuje parafię bogucką. W jego zapisach opisujących tę wizytację 

pojawia się pierwsza wzmianka o Katowicach.  

W XIV wieku w miejscach występowania płytko zalegających rud żelaza powstawały kuźnice, a wraz z 

nimi osady. Kuźnica Bogucka usytuowana nad brzegiem Rawy należała do najstarszych zakładów tego 

typu w Polsce. Poza Kuźnicą Bogucką w okolicy funkcjonują jeszcze trzy podobne – załęska, 

szopieńska i roździeńska. Od takich osad zaczyna się rodowód Katowic. W połowie XVI wieku kuźnicy 

na nadanym sobie obszarze rozwijają osadnictwo rolnicze – około 1580 r. kuźnik bogucki Andrzej 

zakłada na swoim gruncie wieś Katowice. Tę właśnie wieś wzmiankuje ksiądz Kazimierski w protokole 

wizytacji parafii – jako „villę novą” (czyli nową wieś). 

Pochodzenie nazwy miasta nie jest jednoznaczne – może wzięło się od słowa „kąty”, którym 

określano kiedyś chaty pracujących przy wyrębie i przewożeniu drewna do bogucickiej kuźnicy. 

Niewykluczone, że nazwa Katowice pochodzi od przezwiska pierwszego osadnika – dzierżawcy Kata. 

 

Przeobrażenia związane z rozwojem przemysłu 

Rozwój wsi Katowice rozpoczyna uruchomienie Kolei Górnośląskiej – połączenia Wrocławia z 

Mysłowicami. Dzieje się tak za sprawą Towarzystwa Kolei Górnośląskiej (Oberschlesische Eisenbahn 

AG, w skrócie OSE) 3 października 1846 r. Pierwszy pociąg osobowy wjeżdża na stację kolejową w 

Katowicach 6 sierpnia 1847 r. W tym i kolejnym roku Katowice uzyskują połączenie z siecią kolei 

europejskich – Berlinem, Krakowem, Wiedniem i Warszawą. Przełomowe znaczenie dla rozwoju 

Katowic miało przejęcie dóbr ziemskich przez Wincklerów (Franz von Winckler kupuje dobra rycerskie 

Katowice w 1838 roku, w 1841 roku przenosi do Katowic zarząd swoich dóbr). Rozbudowa linii 

komunikacyjnych i szybka industrializacja zaowocowały urbanizacją wsi. 11 września 1865 r. król Prus 

Wilhelm I Hohenzollern nadaje Katowicom prawa miejskie. Stało się tak także dzięki dążeniem dwóch 

osób – lekarza Richarda Holtze oraz Friedricha Grundmanna, ówczesnego dyrektora naczelnego dóbr 

Thiele-Wincklera. W okresie zarządu Grundmanna powstaje wiele obiektów publicznej użyteczności: 

• kościoły – ewangelicki przy ul. Warszawskiej (1856-58), kościół Najświętszej Marii Panny przy 

ul. Mariackiej (1870), kościół pw. św. Szczepana w Bogucicach, 

• klasztory – bonifratrów i jadwiżanek, 

• szpitale – szpital oo. Bonifratrów, 

• sierocińce – sierociniec ss. Jadwiżanek, 

W 1895 r. powstaje łaźnia miejska przy ul. Mickiewicza. 
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W 1889 r. w Katowicach lokuje się prężny koncern przemysłowy Kattowitzer Aktien-Gesellschaft, a za 

jego przykładem idzie pięć znanych banków. Wiek XIX upływa dla Katowic pod znakiem rozwoju 

przemysłu. Rozwijają się zwłaszcza huty i kopalnie. Pod koniec XIX wieku w Katowicach powstaje kilka 

szczególnie istotnych dla rozwoju miasta instytucji: 

• Górnośląska Konwencja Węglowa, 

• Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych, 

• gwarectwa węglowe, 

• Państwowa Dyrekcja Poczt, 

• Sąd Okręgowy, 

• Dyrekcja Prusko-Królewskich Kolei Państwowych. 

Na początku XX wieku (budowany w latach 1905-1907) w Katowicach oddano do użytku Teatr Miejski 

(późniejszy Teatr Śląski). I wojna światowa oznacza dla Katowic przede wszystkim rozwój przemysłu i 

sprzyjającą koniunkturę, zwłaszcza dla hutnictwa. 

Powstania śląskie i plebiscyt 

W Katowicach działają liczne polskie organizacje – patriotyczne i społeczne, jak np.: 

• Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, 

• Towarzystwo Czytelni Ludowych, 

• Towarzystwo Polek, 

• Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska (komenda), 

• Straż Obywatelska, 

• Polski Klub Sportowy „Pogoń”, 

• Związek Wojacki, 

• Towarzystwo Oświaty na Śląsku im. św. Jacka. 

W trakcie I powstania śląskiego, w sierpniu 1919 r., w niektórych dzisiejszych dzielnicach miasta 

(Szopienice, Bogucice, Dąbrówka Mała) dochodzi do kilkudniowych walk powstańców śląskich z SOS 

(Freikorps). W dniach 17-18 sierpnia 1920 r. dochodzi w mieście do zamieszek – niemieckie bojówki 

atakują oddziały francuskie i polskich mieszkańców miasta. Demolują budynki – Polskiego Komitetu 

Plebiscytowego, redakcje polskich gazet, polskie sklepy, restauracje. Także te wydarzenia 

doprowadzają do wybuchu 20 sierpnia strajku w Katowicach, a następnie – do wybuchu II powstania 

śląskiego. W czasie II powstania w Katowicach ogłoszony zostaje stan oblężenia, walki odbywają się w 

takich dzisiejszych dzielnicach jak m.in. Załęska Hałda, Bogucice, Dąb. 

W tych okolicznościach odbywa się 20 marca 1921 r. Plebiscyt na Górnym Śląsku. W okręgu 

wyborczym Katowice, który obejmuje i powiat, i miasto, 51,9% wyborców opowiada się za 

pozostaniem w Niemczech (w samym mieście – 85,4%, w powiecie – 44,4%). 

Podczas III powstania śląskiego, 3 maja 1921 r. miasto zostaje opanowane przez powstańców 

śląskich, którzy jednak wycofują się na polecenie Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i 

Plebiscytowej na Górnym Śląsku. Pomiędzy 16-30 maja 1921 r. niemieckie bojówki atakują 

stacjonujące w Katowicach wojska francuskie, udaje się opanować sytuację dzięki wsparciu 

powstańców śląskich. 
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Katowice – stolicą autonomicznego województwa śląskiego 

15 lipca 1920 ustawa Sejmu RP mianuje Katowice stolicą autonomicznego województwa śląskiego z 

własnym parlamentem (Sejm Śląski) oraz skarbem (Skarb Śląski). 17 czerwca 1922 r. w Katowicach 

rozpoczynają się uroczystości przejęcia miasta przez Rzeczpospolitą Polską, 19 czerwca na budynkach 

urzędowych zawisną polskie flagi. 20 czerwca odbywają się na rynku główne uroczystości, w których 

biorą udział nowy wojewoda Józef Rymer, Wojciech Korfanty, Paweł Chrobok, Jak Wyglenda, Jan 

Kapica. Prezydent miasta Alfons Górnik wita oddziały wojskowe WP, dowodzone przez generała 

Stanisława Szeptyckiego, wkraczające od Zawodzia.  

Lata międzywojenne były dla Katowic okresem ogromnego rozwoju, Katowice wchłaniają duże 

podmiejskie gminy; liczba ludności wzrasta z 56 tys. w 1922 r. do 135 tys. w 1939 r. Katowice stają się 

największym centrum gospodarczym, stolicą najbogatszego regionu kraju. W 1924 r. są siedzibą aż 53 

banków, 14 zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych, 9 zagranicznych koncernów. 

Wojewoda Michał Grażyński wspomaga utworzenie Instytutu Pedagogicznego z wykładowcami 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych (uczelni technicznej) 

oraz Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. W 1926 r. oddano do użytku nowoczesne 

lotnisko na Muchowcu. Powołano Muzeum Śląskie, które znajduje siedzibę na piątym piętrze Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach. Zakończona zostaje budowa siedziby Muzeum Śląskiego, ówcześnie 

najnowocześniejszego gmachu muzealnego w Europie (gmach zostanie rozebrany przez Niemców w 

1940 r.). W 1937 powstaje nowy budynek Polskiego Radia. Zaczyna funkcjonować Archiwum Akt 

Dawnych Województwa Śląskiego. Rozbudowuje się południowa część miasta, powstają luksusowe 

osiedla willowe na Ligocie, monumentalne budowle sakralne (m. in. katedra, kościół garnizonowy). 

Budowane są pierwsze w kraju wieżowce – Dom profesorów Śląskich Technicznych Zakładów 

Naukowych i Drapacz Chmur.  

Po wybuchu II wojny światowej Górny Śląsk zostaje włączony bezpośrednio do III Rzeszy, a Katowice 

stają się siedzibą władz rejencji (od 1 listopada 1939 r.), a potem prowincji górnośląskiej. W trakcie 

okupacji niszczone są ślady polskości i śląskości Katowic – zmieniane są nazwy ulic, rozbiórce ulega 

gmach Muzeum Śląskiego, usuwane są pomniki i płyty pamiątkowe (m.in. pomnik Moniuszki, pomniki 

ku czci powstańców śląskich). Języka polskiego i gwary śląskiej nie wolno używać na ulicy, nie wolno 

odprawiać mszy ani uczyć w języku polskim. Wielu obywateli zostaje przymusowo wcielonych w 

szeregi Wehrmachtu i wysłanych na front wschodni. Licznych polskich mieszkańców wypędzono. 

Miasto przeżywa zastój.  

 

Katowice – stolicą Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 

Katowice zostają wyzwolone spod niemieckiej okupacji przez Armię Czerwoną 27 stycznia 1945 r. Po 

1945r. miasto odzyskuje swoją dawną pozycję ośrodka przemysłowego i administracyjnego. 

Pierwszym wojewodą zostaje Jerzy Ziętek, a pierwszym prezydentem – Józef Wesołowski. Trzyletnim 

epizodem jest zmiana nazwy Katowic na Stalinogród (7 marca 1953 r. – 10 grudnia 1956 r.). Rośnie 

ranga miasta jako ośrodka naukowego i kulturalnego. Katowice stają się centrum uniwersyteckim. 

Powstają nowe osiedla i reprezentacyjne budowle – jak pomnik Powstańców Śląskich, hala SPODEK, 

które zostaną symbolami miasta.  
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Po 13 grudnia 1981 r., po wprowadzeniu stanu wojennego, w Katowicach dochodzi do strajku załóg 

m.in. w hucie „Baildon” oraz kopalniach „Staszic”, „Wieczorek” i „Wujek”. 16 grudnia 1981 r., po 

użyciu przez ZOMO broni, ginie na miejscu siedmiu górników z kopalni „Wujek”, dwóch kolejnych, na 

skutek odniesionych ran umiera później w szpitalu.  

25 marca 1992 Katowice stają się stolicą metropolii katowickiej, w skład której weszły: archidiecezja 

katowicka, diecezja gliwicka i diecezja opolska (jako sufraganie). 

Tożsamość 

Silne poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców, zgodnie z „Raportem na temat wielkich miast Polski 

- Katowice” (PwC, 2011) zalicza się do największych atutów miasta (w ocenie Kapitału Ludzkiego i 

Społecznego Katowic). W sejmiku śląskim zasiadają radni z Ruchu Autonomii Śląska, co jest 

ewenementem w skali kraju. Wybory samorządowe w Katowicach wygrał po raz czwarty kandydat 

lokalnego ugrupowania – podobne poparcie dla lokalnego ugrupowania w wyborach samorządowych 

z 2010 roku wyrazili jedynie mieszkańcy Wrocławia i Gdyni. 
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2. Sytuacja demograficzna. 

 

Wykres 1. Ludność Katowic wg faktycznego miejsca zamieszkania w latach 2002-2010 (os.) 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 2. Saldo migracji wewnętrznych w Katowicach w latach 2002-2010 (os.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 3. Saldo migracji zagranicznych w Katowicach w latach 2002-2010 (os.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 4. Przyrost naturalny na 1000 ludności w Katowicach w latach 2002-2010  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 5. Gęstość zaludnienia – ludność na km2 w Katowicach w latach 2002-2010 (os.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 6. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem – ludność w wieku 

przedprodukcyjnym w Katowicach w latach 2002-2010 (%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 7. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem – ludność w wieku 

produkcyjnym w Katowicach w latach 2002-2010 (%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 8. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem – ludność w wieku 

poprodukcyjnym w Katowicach w latach 2002-2010 (%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 9. Wskaźnik obciążenia demograficznego – ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 

osób w wieku produkcyjnym w Katowicach w latach 2002-2010 (os.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 10. Wskaźnik obciążenia demograficznego – ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 

osób w wieku przedprodukcyjnym w Katowicach w latach 2002-2010 (os.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 11. Wskaźnik obciążenia demograficznego – ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 

osób w wieku produkcyjnym w Katowicach w latach 2002-2010 (os.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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3. Aktywność mieszkańców (zawodowa, społeczna, kulturalna, 

sportowo-rekreacyjna). 

 

Wykres 12. Pracujący ogółem w Katowicach w latach 2002-2010 (os.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 13. Bezrobotni zarejestrowani ogółem w Katowicach w latach 2004-2010 (os.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 14. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 

Katowicach w latach 2003-2009 (%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Liczba organizacji pozarządowych w Katowicach (obliczenia własne na podstawie bazy danych ze 

strony ww.ngo.pl): 13821 

Liczba organizacji pozarządowych na 10000 ludności w 2010 roku (306 826 os.): 45 

Wykres 15. Widzowie ogółem w Katowicach w latach 2002-2010 (os.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

                                                           
1
 Zamieszczona na stronie Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu) baza NGO zawiera łącznie 328 

rekordów. 
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Wykres 16. Zwiedzający muzea i oddziały w Katowicach w latach 2002-2010 (os.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 17. Uczestnicy imprez organizowanych przez domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice  

w Katowicach w latach 2003-2009 (os.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 18. Zwiedzający obiekty działalności wystawienniczej w Katowicach w latach 2004-2010 

(os.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 19. Zespoły artystyczne w Katowicach w latach 2003-2009 (szt.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 20. Członkowie zespołów artystycznych w Katowicach w latach 2003-2009 (os.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 21. Kluby sportowe łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS w Katowicach w latach 

2002-2010 (szt.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 22. Ćwiczący ogółem w klubach sportowych w Katowicach w latach 2002-2010 (os.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 23. Ćwiczący mężczyźni w klubach sportowych w Katowicach w latach 2002-2010 (os.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 24. Ćwiczące kobiety w klubach sportowych w Katowicach w latach 2002-2010 (os.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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4. Zagospodarowanie przestrzeni, obiekty o szczególnych walorach 

architektonicznych. 

 

Tabela 1. Inwestycje w tkankę urbanistyczną Katowic wraz z ich planowanymi funkcjami 

(rozpoczęte lub zakończone w latach 2010-2011). 

Lp. Inwestycja (2010-2011) Stan 
zaawansowania 

inwestycji  
(w toku/ 

zrealizowana) 

Podstawowa funkcja, 
jaką będzie pełnić 

1.  Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia NOSPR (3 budynki – sala 
koncertowa z widownią na 1672 osoby, w tym 
dla 6 osób z niepełnosprawnością, foyer z atrium 
(budynek pierścienia) z garażem na 112 
samochodów, salami prób sekcyjnych, zapleczem 
administracyjno-biurowym, biblioteką, salą 
konferencyjną, restauracją, salą kameralną w 
atrium oraz budynek techniczny 
(wentylatorownia), amfiteatr, plac 
reprezentacyjny przed wejściem głównym oraz 
wzdłuż ul. Olimpijskiej) 

w toku Obiekt 
wielofunkcyjny –
funkcje: kulturalna, 
konferencyjna 

2.  Wielofunkcyjny budynek Międzynarodowego 
Centrum Kongresowego MCK (budynek wraz z 
obiektami towarzyszącym, m.in. korytarzem 
łączącym MCK i Halę Widowiskowo-Sportową 
„Spodek”) 

w toku Obiekt 
wielofunkcyjny – 
funkcje: kongresowa, 
kulturalna, 
ekspozycyjno-
targowa 

3.  Siedziba Nowego Muzeum Śląskiego w toku Kulturalna 

4.  Miejski Dom Kultury Koszutka – filia Dąb przy ul. 
Krzyżowej 

w toku Kulturalna 

5.  Modernizacja obiektu Pałacu Młodzieży im. Prof. 
A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 
(obejmująca m. in. modernizację teatru z 
zapleczem scenicznym, usunięcie barier 
architektonicznych) 

w toku Kulturalna 

6.  Miejski Dom Kultury Zawodzie (modernizacja 
istniejącego budynku, wyposażenie sceny) 

zrealizowana X 
2007 – VIII 
2010 

Kulturalna 

7.  Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic 
przy ul. Rymarskiej (modernizacja w celu 
dostosowania w całości do funkcji muzealnej, 
wyposażenie, instalacja monitoringu) 

zrealizowana 
VIII 2009 – X 
2010 

Kulturalna 

8.  Modernizacja obiektu SPODEK (system 
teleinformatyczny sieci telewizji kablowej, 
punkty dostępu WiFi, wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej, modernizacja oświetlenia, 

zrealizowana 
VII 2008 – III 
2010 

Obiekt 
wielofunkcyjny – 
funkcje: kulturalna, 
sportowa 
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klimatyzacja, wzmocnienie konstrukcji) 

 

9.  Boisko wielofunkcyjne przy ul. Kijowskiej (boisko 
o wymiarach 26 m x 44 m, zawierające pole do 
gry piłki ręcznej, nożnej i koszykowej) 

w toku Rekreacyjno-
sportowa 

10.  Boisko wielofunkcyjne przy Placu Ojca Widucha 
(boisko o wymiarach 25 m x 15 m, dostosowane 
do gry w koszykówkę i piłkę nożną, z 
wymalowanym polem do gry w koszykówkę o 
wymiarach 23 m x 13 m) 

w toku Rekreacyjno-
sportowa 

11.  Trasa rowerowa łącząca ośrodek BOLINA z 
systemem tras rowerowych w mieście oraz z 
Mysłowicami 

w toku Rekreacyjno-
sportowa 

12.  Modernizacja Ośrodka Sportowego przy ul. 
Alfreda (przebudowa i modernizacja hali 
sportowej o kubaturze 21 960,20 m3 ) 

w toku Rekreacyjno-
sportowa 

13.  Hala Sportowa dla Gimnazjum nr 19 przy ul. 
Spółdzielczości (hala sportowo-widowiskowa o 
kubaturze 18 817,34 m3, tablice wyników 
sportowych, trybuny stałe i chowane) 

zrealizowana VI 
2010 – VI 2011 

Rekreacyjno-
sportowa 

14.  Trasa rowerowa nr 103 (na odcinku Park Kultury i 
Wypoczynku poprzez os. Tysiąclecia, nad DTŚ, ul. 
Wiśniowa, os. Witosa, pod autostradą A-4 oraz 
przez istniejące ścieżki Załęskiej Hałdy) 

zrealizowana 
VIII 2010- IX 
2010 

Rekreacyjno-
sportowa 

15.  Orlik 2012 przy ul. Gliwickiej (boisko do piłki 
nożnej o wymiarach 30 m x 62 m, boisko 
wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę, 
monitoring) 

zrealizowana IX 
2010 – XII 2010 

Rekreacyjno-
sportowa 

16.  Boisko wielofunkcyjne przy ul. Księżnej Jadwigi 
Śląskiej (boisko dostosowane do gry w piłkę 
nożną, oświetlenie) 

zrealizowana VI 
2010 – XII 2010 

Rekreacyjno-
sportowa 

17.  Boisko wielofunkcyjne przy ul. Grabskiego 
(boisko dostosowane do gry w piłkę ręczną i 
nożną, stanowiska do gry w koszykówkę uliczną) 

zrealizowana 
VII 2010 - -XII 
2010 

Rekreacyjno-
sportowa 

18.  Boisko treningowe z zapleczem sportowym przy 
ul. B. Żeleńskiego (boisko do piłki nożnej, boksy 
dla zawodników, trybuny stacjonarne, 
oświetlenie, monitoring) 

zrealizowana II 
2009 – II 2010 

Rekreacyjno-
sportowa 

19.  Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 45 
przy ul. Korczaka  

zrealizowana III 
2009 – VIII 
2010 

Rekreacyjno-
sportowa 

 

20.  Budynek mieszkalny, komunalny przy ul. Le 
Ronda (3 segmenty jednoklapkowe z 
nieużytkowym poddaszem, 4 kondygnacje w 
segmencie A, po 3 w segmentach B i C, całkowita 
liczba mieszkań - 20) 

w toku Mieszkalna 

21.  Budynek wielorodzinny komunalny przy ul. 
Bytkowskiej (dwa 5-kondygnacyjne segmenty z 
garażami na części przyziemia, liczba mieszkań - 
30) 

w toku Mieszkalna 
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22.  Budynek mieszkalny, komunalny przy ul. 
Techników (cztery 3-kondygnacyjne segmenty) 

w toku Mieszkalna 

23.  Przygotowanie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe dla osiedla Bażantów (układ 
drogowy wraz z chodnikami, ścieżkami 
rowerowymi, wjazdami do posesji, sieć 
wodociągowa, oświetlenie uliczne, przebudowa 
linii teletechnicznych, zagospodarowanie 
terenów zielonych) 

w toku Mieszkalna 

24.  Budowa ul. Koszykowej od ul. Panewnickiej do 
ul. Owsianej oraz przygotowanie terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. 
Koszykowej (budowa drogi ul. Koszykowej wraz z 
chodnikami, parkingami, zatoką postojową dla 
autobusów, wjazdami do posesji, przebudowa 
części drogi ul. Panewnickiej, oświetlenie uliczne, 
przebudowa urządzeń teletechnicznych, 
zagospodarowanie terenu) 

w toku Mieszkalna 

25.  Przygotowanie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe na osiedlu BULWARY RAWY 
(drogi, parkingi, chodniki, oświetlenie) 

w toku Mieszkalna 

26.  Przygotowanie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe przy ul. Sławka – Rataja TBS 
(modernizacja ulic i oświetlenia) 

zrealizowana III 
2007 – XI 2010 

Mieszkalna 

27.  Przygotowanie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów ul. B. 
Żeleńskiego, Zawilców (droga, oświetlenie, sieci 
infrastruktury technicznej) 

zrealizowana II 
2010 – XII 2010 

Mieszkalna 

28.  Przygotowanie terenu pod budownictwo 
mieszkaniowe przy ul. Grota Roweckiego i 
Kopaniny Lewe (droga, oświetlenie) 

zrealizowana 
VII 2008 – VIII 
2010 

Mieszkalna 

 

29.  Modernizacja skweru przy ul. Sokolskiej (nowe 
nawierzchnie ciągów pieszych, montaż małej 
architektury, trzy fontanny, oświetlenie terenu) 

w toku Rekreacyjna 

30.  Rewitalizacja doliny rzeki Ślepiotki w rejonie ul. 
Jankego (alejki, amfiteatr, mała architektura, 
tereny zielone, koryto rzeki) 

zrealizowana IV 
2010 – XI 2010 

Rekreacyjna, 
edukacyjna 

31.  Zagospodarowanie akwenu Dolina Trzech 
Stawów (budowle sportowe i rekreacyjne, tereny 
trawiaste, piaszczyste, boiska, parking, alejki 
parkowe, staw i sadzawka, oświetlenie) 

zrealizowana II 
2010 – IX 2010 

Rekreacyjno-
sportowa 

32.  Strefy Aktywności Rodzinnej (sześć stref 
obejmujących integracyjne place zabaw i obiekty 
dla potrzeb aktywnego trybu życia, urządzenie 
terenów zielonych, mała architektura: ul. 
Krzyżowa, ul. Księżnej Jadwigi, ul. Wajdy, ul. 
Marcinkowskiego, ul. Wojska Polskiego, ul. 
jesionowa/Cisowa) 

zrealizowana XI 
2009 – VIII 
2010 

Rekreacyjna, 
integracyjna 

 

33.  Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1 w toku Użyteczności 
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(przebudowa i rozbudowa budynku wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania na budynek 
administracyjno-biurowo-usługowy użyteczności 
publicznej) 

publicznej 

34.  Siedziba Straży Miejskiej (3-segmentowy 
budynek główny, budynek gospodarczy, boksy 
dla psów) 

w toku Użyteczności 
publicznej 

35.  Przebudowa budynku na potrzeby Komisariatu 
Policji przy ul. Lwowskiej  

zrealizowana I 
2009 – VII 2010 

Użyteczności 
publicznej 

 

36.  Budowa drugiej linii technologicznej do spalania 
odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji 
Odpadków Szpitalnych i Komunalnych przy ul. 
Hutniczej (budowa hali, linii do termicznego 
unieszkodliwiania odpadów medycznych i 
weterynaryjnych) 

w toku Użyteczności 
publicznej 

37.  Zamknięcie oraz rekultywacja techniczna i 
biologiczna pierwszej kwatery składowiska 
odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej 

Zrealizowana 
VIII 2010 – VI 
2011 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony BIP Urzędu Miasta Katowice: bip.um.katowice.pl oraz ze strony 

Urzędu Miasta Katowice: www.katowice.eu. 

 

Tabela 2. Obiekty objęte ochroną Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

gminie Katowice (pogrubioną czcionką zaznaczono największe atrakcje turystyczne Katowic) 

Obiekt zabytkowy adres  
 
Lp. 

Zabytki sakralne 

1. Gmach kurii metropolitalnej z lat 1927-1933, według projektu 
Zygmunta Gawlika i Franciszka Mączyńskiego w stylu o cechach 
neobaroku i neoklasycyzmu. 

Katowice 
ul. Jordana 39 

2. Gmach archikatedry pod wezwaniem Chrystusa Króla z lat 1927-
1954 według projektu Zygmunta Gawlika i Franciszka 
Mączyńskiego w stylu klasycystycznym. 

Katowice 
ul. Plebiscytowa 49 
 

3. Zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem świętych Piotra i 
Pawła z 1899 roku według projektu Josepha Ebersa w stylu 
neogotyckim: 
- budynek kościoła,  
- budynek plebanii,  
- ogrodzenie kościelne. 

Katowice 
ul. Mikołowska 32-34 
 

4. Kościół parafialny pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny z 1870 roku, neogotycki, murowany z 
piaskowca (dolomit śląski). 

Katowice 
Plac księdza Emila Szramka 
4 

5. Kościół garnizonowy pod wezwaniem świętego Kazimierza z lat 
1930-1933, jednowieżowy, murowany, tynkowany. 
 

Katowice, narożnik ul. 
Kopernika i ul. M. Curie-
Skłodowskiej 

6. Kościół ewangelicko-augsburski pw. Zmartwychwstania 
Pańskiego wraz z plebanią z końca XIX wieku, neogotycki, 
pierwszy murowany obiekt sakralny. 

Katowice ul. Warszawska 
18 

7. Kościół  parafialny pod wezwaniem świętego Szczepana z lat Katowice - Bogucice 
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1892-1894, z wieżą, neogotycki.  

8. Zespół sześciu figur przed kościołem parafialnym świętego 
Szczepana – święty Paweł, święty Piotr, święty Szczepan, święty 
Józef z Dzieciątkiem, Najświętsza Maria Panna, święta Barbara. 

Katowice - Bogucice 

9. Kościół parafialny pod wezwaniem świętego Antoniego z 1912 
roku według projektu architekta Fischera w stylu neobarokowym. 

Katowice – Dąbrówka Mała 
Aleja Niepodległości 4 

10. Kościół i klasztor Ojców Franciszkanów wraz z parkiem z lat 
1905-1908, neoromański. 

Katowice –  Panewniki 

11. Zespół kościelny: 
- kościół parafialny pod wezwaniem świętej Jadwigi z lat 1885-
1887 w stylu neogotyckim, 
- Kaplica Ogrójca z 1903 roku według projektu Ludwika 
Schneidera w stylu neogotyckim, 
- grupa rzeźb "Adoracja Krzyża" i Pieta z przełomu XIX i XX wieku. 

Katowice – Szopienice 
Plac Powstańców 3 

12. Kościół Ewangelicko-Augsburski „Zbawiciela”  Katowice – Szopienice  
ul. księdza biskupa 
Herberta Bednorza 20 

13. Kościół parafialny pod wezwaniem świętego Józefa z początku XX 
wieku z wieżą, neogotycki. 

Katowice – Załęże 
ul. Gliwicka 76 

14. Kościół filialny świętego Michała (przeniesiony z Syryni, pow. 
rybnicki), z dzwonnicą, z XVI wieku, drewniany. 

Katowice 
Park im. Kościuszki 

15. Kaplica cmentarna z połowy XIX wieku z wieżą, neoromańska. Katowice – Bogucice ul. 
Wróblewskiego 

 Nekropolie 

16. Zespół cmentarny, który tworzą (w ramach ogrodzenia): 
- cmentarz ewangelicki z 1882 roku, pomiędzy ulicami: Francuską, 
Powstańców i Damrota oraz cmentarzem rzymsko-katolickim, 
- cmentarz rzymsko-katolicki z 1860 roku, pomiędzy ulicami: 
Francuską, Powstańców i Damrota oraz cmentarzem 
ewangelickim na południu i terenem zabudowanym na północy. 

Katowice 
ul. Francuska 
 

17. Zespół cmentarza wyznania mojżeszowego z XIX wieku, jedna z 
najstarszych nekropolii w mieście (założona w 1868 r.). 

Katowice 
ul. Kozielska 16 

18. Zespół cmentarny z końca XVIII wieku (obecny kształt pochodzi z 
przełomu XIX i XX wieku) - cmentarz parafialny i cmentarz 
fraterski. 
Zespół tworzą: 
- układ przestrzenny cmentarza, 
- zespół budynków cmentarnych i małej architektury, 
- ogrodzenie z bramami, 
- zespół starodrzewu, 
- zespół zabytkowych nagrobków. 

Katowice - Bogucice 
ul. Wróblewskiego 
ul. Podhalańska 
 

 Zabytki świeckie – architektura przeznaczenia publicznego 

19. Gmach Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego z lat 1925-1932 
w stylu wtórnego neoklasycyzmu. 

Katowice 
ul. Jagiellońska 25 

20. Zespół Aresztu Śledczego z XIX/XX wieku w stylu eklektyzmu. Katowice ul. Mikołowska 
10 

21. Zespół budynków Sądu Wojewódzkiego, składający się z gmachu 
starego sądu (ulica świętego Andrzeja 18) z 1889 roku w stylu 
neorenesansu niemieckiego, i nowego budynku sądu (ulica 
świętego Andrzeja 16) z 1913 roku w stylu neobarokowym, 

Katowice 
ul. Świętego Andrzeja 16-
18 
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połączonych przewiązką. 

22. Budynek administracyjny Zarządu Spółki Akcyjnej Hohenlohe 
(obecnie gmach Sądu Apelacyjnego), wzniesiony prawdopodobnie 
w 1905 roku w stylu neoklasycyzmu z elementami modernizmu. 

Katowice 
Aleja Wojciecha Korfantego  
 

23. Budynek banku z 1911 roku, przebudowany w latach 1923-1924 
w stylu neorenesansu klasycyzującego. 

Katowice 
ul. Bankowa 5 

24. Budynek banku z 1930 roku w stylu ekspresjonistycznym. 
` 

Katowice 
ul. Mickiewicza 3 

25. Budynek banku z 1923 roku w stylu nawiązującym do 
neoklasycyzmu. 

Katowice 
ul. Warszawska 7 

26. Budynek banku z 1928 roku w stylu wtórnego neoklasycyzmu. 
 

Katowice 
ul. Warszawska 8 

27. Budynek banku z 1938 roku w stylu zbliżonym do modernizmu o 
formach funkcjonalizmu. 

Katowice 
ul. Warszawska 14 

28. Gmach Urzędu Skarbowego z lat 1930-1932 według projektu 
Tadeusza Kozłowskiego i Stefana Bryły w stylu funkcjonalizmu. 

Katowice 
ul. Żwirki i Wigury 15-17 
(róg ul. Curie-Skłodowskiej) 

29. Kompleks zabudowań dawnego dworca, który tworzą bryły hal 
dworcowych oraz gmachy towarzyszące, w tym dawnych 
budynków biurowych, mieszkalnych, restauracji i poczekalni - 
około 1906 roku (w latach sześćdziesiątych przebudowany w 
partii środkowej) w stylu modernizmu historycznego. 

Katowice 
ul. Dworcowa 2-10 
 

30. Budynek Łaźni Miejskiej z końca XIX i początku XX wieku. Katowice 
ul. Mickiewicza 5 

31. Budynek Szpitala Sióstr Elżbietanek z lat 1907-1912. Katowice 
ul. Warszawska 52 

32. Budynek Państwowej Filharmonii Śląskiej z około 1880 roku w 
stylu neoklasycyzmu. 

Katowice 
ul. Sokolska 2 

33. Budynek Teatru Śląskiego z lat 1906-1907 w stylu 
modernistycznym. 

Katowice 
Rynek 2 
 

34. Budynek hotelu - obecnie gmach Muzeum Śląskiego – z 1898 
roku, neogotycki, murowany z cegły. 

Katowice 
Aleja Korfantego 3 

35. Budynek Biblioteki Śląskiej z 1934 roku zaprojektowany w stylu 
funkcjonalizmu przez architektów J. Rybickiego  i S. Tabeńskiego. 
 

Katowice 
ul.  Francuska 12 
róg ulicy Wojewódzkiej 

36. Budynek dawnego kasyna oficerskiego - obecnie Akademia Sztuk 
Pięknych – z około 1930 roku według projektu L. Sikorskiego w 
stylu modernizmu. 

Katowice 
ul. Raciborska 37 
 

37. Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej, neogotycki. Katowice 
ul. Wojewódzka 33 

38. Budynek Wydziału Biologii Uniwersytetu Śląskiego z 1913 roku w 
stylu historyzmu i wczesnego modernizmu. 

Katowice 
ul. Jagiellońska 28 

39. Budynek przedszkola z 1938 roku w stylu funkcjonalizmu. 
 

Katowice 
ul. Barbary 25 

40. Gmach III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza z lat 
1898-1900 według projektu Józefa Perzika w stylu neogotyckim. 

Katowice 
ul. Mickiewicza 11 

41. Zabudowania dawnego Hotelu "Monopol", które tworzą trzy 
kamienice, około 1900 roku w stylu eklektycznym z elementami 
secesji i neogotyku. 

Katowice 
ul. Dworcowa 5 i 7 
ul. Dyrekcyjna 2 

42. Budynek dawnej kawiarni Wojko z końca XIX wieku, z witrażami, Katowice 
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eklektyczny. ul. Mickiewicza 8 

43. Zespół dawnego Konwentu Ojców Bonifratrów i Szpitala 
Miejskiego Nr 1 z lat 1872-1874 oraz z lat 1902-1903 w stylu 
historyzmu z elementami neoromańskimi i neogotyckim. 

Katowice - Bogucice 
ul. Markiefki 85-87 
 

44. Zespół Domu Dziecka z lat 1858-1931 w stylu historyzmu z 
elementami neoromańskimi, neorenesansowymi oraz 
modernizmu z elementami ekspresjonizmu. 

Katowice - Bogucice 
ul. Leopolda 1-3 

45. Dawny Ratusz w Bogucicach (obecnie gmach Rektoratu Akademii 
Ekonomicznej). 

Katowice - Bogucice 
ul. 1 Maja 50 

46. Ratusz w Dąbrówce Małej wzniesiony około 1907 roku w stylu 
eklektyzmu z elementami modernistyczno-secesyjnymi. 

Katowice – Dąbrówka Mała 
ul. Le Ronda 16 

47. Budynek VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza z 1906 
roku według projektu Kuntze`go, budowniczego miejskiego z 
Opola, w stylu neogotyckim. 

Katowice – Szopienice 
ul. Lwowska 2 

48. Zespół budynków szkoły i przedszkola z przełomu XIX i XX wieku w 
stylu neogotyckim. 

Katowice – Zawodzie 
ul. Staszica 2 

 Zespoły parkowe 

49. Zespół parku im. Tadeusza Kościuszki, ostatecznie ukształtowany 
w 1922 roku: 
- układ kompozycyjny, 
- zespół zieleni, 
- wieża spadochronowa z kaplicą, 
- pomnik Tadeusza Kościuszki, 
- muszla koncertowa, 
- altana murowana (w części centralnej), 
- elementy małej architektury, 
- cmentarz żołnierzy radzieckich. 

Katowice, pomiędzy 
ulicami: Kościuszki, 
Górnośląską i Piękną oraz 
ogródkami działkowymi. 

 Zabytki świeckie – architektura mieszkalna 

50. Kamienica - obecnie Scena Kameralna Teatru Śląskiego – z 1908 
roku według projektu Metzinga w stylu modernizmu. 

Katowice 
ul. Warszawska 2 

51. Kamienica z 1909 roku w stylu secesji. 
 

Katowice 
ul. Bogucicka 6 

52. Kamienica z około 1914 roku. Katowice 
ul. Drzymały 18 

53. Kamienica z 1906 roku według projektu Grunfelda w stylu 
modernizmu z elementami secesji. 

Katowice 
ul. Dyrekcyjna 10 
 

54. Kamienica mieszkalna z lat 1894/1895 według projektu J. 
Kustoscha, przebudowana w roku 1902 w strefie przyziemia, w 
stylu eklektycznym. 

Katowice 
ul. Jagiellońska 3 
 

55. Willa z pierwszego dziesięciolecia XX wieku, wolnostojąca, 
modernistyczna. 

Katowice 
ul. Kantorówny 20 
(u zbiegu z ul. Zamenhoffa) 

56. Budynek będący pozostałością skrzydła mieszkalnego Muzeum 
Śląskiego z 1935 roku, murowany z cegły z okładziną kamienną. 

Katowice 
ul. Kobylińskiego 5 

57. Kamienica mieszkalno-handlowa z lat 1896-1906 według projektu 
Paula Frantziocha, eklektyczna z elementami secesji i neogotyku. 

Katowice 
ul. Kochanowskiego 2 
ul. Plebiscytowa 1 

58. Kamienica z 1896 roku według projektu Leona Goldsteina, 
eklektyczna. 

Katowice 
ul. Kordeckiego 1/1A 
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59. Kamienica mieszkalna z około 1930 roku wybudowana przez firmę 
budowlaną Jana Piechulka w stylu funkcjonalizmu. 

Katowice 
ul. Koszarowa 5 

60. Kamienica z 1913 roku według projektu Josepha Kutza, 
modernistyczna. 

Katowice 
ul. Kościuszki 49 

61. Budynki z początku XX wieku, secesyjne. Katowice 
ul. Matejki 2 i 4 

62. Kamienica. Katowice 
Plac Karola Miarki 6 

63. Kamienica mieszkalno-handlowa z 1899 rok w stylu historyzmu. Katowice 
ul. Mielęckiego 4 

64. Kamienica z 1906 roku według projektu Ludwiga Goldsteina w 
stylu secesyjnym z elementami modernizmu, murowana z cegły. 

Katowice 
ul. Mickiewicza 26 

65. Zespół kamienic mieszkalnych zamknięty w czworoboku pomiędzy 
wymienionymi ulicami z około 1900 roku w stylu eklektycznym z 
elementami zapowiadającymi secesję. 

Katowice 
ul. Moniuszki 2,4 
- Aleja Korfantego - 
ul. Piastowska 1,3 

66. Kamienica, wzniesiona około 1905 roku według projektu 
budowniczego A. Zimmermanna, w skład której wchodzą: 
1) budynek główny (mieszkalno-handlowy), usytuowany wzdłuż 
ul. Stanisława Moniuszki, 
2) trzy oficyny mieszkalne, usytuowane w granicach działki od 
strony wschodniej, zachodniej i południowej. 

Katowice 
ul. Stanisława Moniuszki 5 

67. Kamienica w typie "willi miejskiej" z 1924 roku według projektu 
Rudolfa Fischera w stylu uproszczonego historyzmu lat 
dwudziestych. 

Katowice 
ul.  Opolska 15 
 

68. Budynek mieszkalny (kamienica) wzniesiony w 1939 roku według 
projektu Stanisława Gruszki w stylu modernizmu. 

Katowice 
ul. PCK 10 

69. Budynek z końca XIX wieku, neogotycki, murowany z cegły. Katowice 
ul. Pocztowa 7 

70. Willa z lat 1926-1930 według projektu inż. Tadeusza Michejdy w 
stylu modernizmu z elementami funkcjonalizmu. 

Katowice 
ul.Poniatowskiego 19 

71. Willa, tzw. "Korfantówka" (od 1923 roku dom Wojciecha 
Korfantego) z lat 1908-1909 według projektu Paula Franziocha 
jako dom własny. 

Katowice 
ul. Powstańców 23 
(róg ulicy Sienkiewicza) 

72. Budynek z 1932 roku wzniesiony przez firmę budowlaną inż. 
J.Piechulka  w stylu funkcjonalizmu. 

Katowice 
ul. Raciborska 48 

73. Zespół kamienic, stworzony przez trzy kamienice w kwartale 
między ulicami Rybnicką i Reymonta, z 1923 roku, wzniesiony 
przez firmę budowlaną Ignatza Grünfelda w stylu modernizmu z 
elementami neobaroku. 

Katowice 
ul. Rybnicka 3, 5, 7 
 
 

74. Zespół kamienic stworzony przez zwarty blok czterech kamienic, z 
1923 roku w stylu modernizmu z elementami neobaroku. 

Katowice 
ul. Rybnicka  8, 10, 12, 14 

75. Kamienica (fasada pochodzi z 1922 roku) z około 1869 roku, 
nadbudowana i przebudowana w 1922 roku. 

Katowice 
Rynek 7 

76. Budynek z początku XX wieku w stylu historyzmu. Katowice 
ul. Słowackiego 22 
ul. 3 Maja 40 

77. Kamienica mieszkalno-handlowa z 1905 roku w stylu secesyjnym. Katowice 
ul. Słowackiego 39 

78. Willa wraz oficyną w otoczeniu zieleni, z około 1900 roku - dom 
własny mistrza budowlanego Luisa Dame. 

Katowice 
ul. Sokolska 8 
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(róg ul. Zabrskiej) 

79. Budynek z 1924 roku, eklektyczny, z elementami historyzmu i 
modernizmu. 
Otoczenie willi o charakterze ozdobno-użytkowym z około 1924 
roku. 

Katowice 
ul. Stalmacha 17 
 
 

80. Kamienica mieszkalno-handlowa z 1894 roku w stylu neobaroku. Katowice 
ul. Staromiejska 2 

81. Kamienica z lat 1904-1906 prawdopodobnie według projektu 
Ignatza Grünfelda w stylu modernizmu. 

Katowice 
ul. Staromiejska 6 

82. Kamienica mieszkalno-handlowa z 1905 roku według projektu 
architekta Fryderyka Jaunicha w stylu secesyjnym. 

Katowice 
ul. Staromiejska 21 

83. Dom mieszkalny – kamienica z 1906 roku według projektu 
mistrzów budowlanych Perla und Trappa. Budynek bez wyraźnych 
cech stylowych - modernistyczny w wyrazie, z pozostałościami 
secesyjnego wyglądu. 

Katowice 
ul. Stawowa 4 
 
 

84. Kamienica wzniesiona w latach 1891-1900 w stylu neobarokowym 
według projektu wykonanego przez pracownię Ignatza Grünfelda. 

Katowice 
Plac Wilhelma Szewczyka 1 

85. Kamienica z początku XX wieku, eklektyczna, z elementami 
neorenesansu, neogotyku i neobaroku. 

Katowice 
ul. Świętego Jana 6 

86. Kamienica z końca XIX wieku, neobarokowa, narożna, murowana, 
tynkowana. 

Katowice 
ul. 3 Maja  
ul. Stawowa 13 

87. Kamienica z lat 1903-1907, secesyjna. Katowice 
ul. 3 Maja 6 i 8 

88. Kamienica z 1904 roku w stylu secesji. Katowice 
ul. 3 Maja 17 

89. Kamienica mieszkalno-handlowa z 1874 roku według projektu 
Paula Jackischa z Bytomia w stylu eklektycznym z elementami 
neorenesansu. 

Katowice 
ul. Warszawska 1 
 

90. Kamienica z 1897 roku neobarokowa. Katowice 
ul. Warszawska 6 

91. Kamienica mieszczańska wzniesioną w 1873 roku w stylu 
modernizmu. 

Katowice 
ul. Warszawska 28a 

92. Kamienica mieszkalna z 1870 roku, przebudowana w 1895 roku, w 
stylu historyzmu. 

Katowice 
ul. Warszawska 30 

93. Kamienica z 1902 roku wzniesiona przez firmę budowlaną Ignatza 
Grünfelda w stylu secesyjnym. 

Katowice 
ul. Warszawska 31 

94. Kamienica z 1894 roku w stylu neobarokowym. Katowice 
ul.Warszawska 35 

95. Willa ogrodowa tzw. willa Kramstów z lat 1875-1876 według 
projektu Juliusza Hasse w stylu neoklasycystycznym. 

Katowice 
ul. Warszawska 37 

96. Dawna willa z 1870 roku, eklektyczna, murowana, tynkowana. Katowice 
ul. Warszawska 42 

97. Kamienica z 1857 roku, przebudowana w 1936 roku przez 
Franciszka Krzywdę-Polkowskiego, scalona w 1936 roku z 
sąsiednimi budynkami przy ul. Warszawskiej 47 i 49, w stylu 
neorenesansu. 

Katowice 
ul. Warszawska 45 
ulica. Warszawskiej 47 i 49 

98. Kamienica z 1937 roku według projektu Tadeusza Kozłowskiego w 
stylu funkcjonalizmu. 

Katowice 
ul. Warszawska 57 

99. Budynek z 1910 roku, prawdopodobnie według projektu Hugo 
Weissenberga, w stylu wczesnego modernizmu z elementami 

Katowice 
ul. Wita Stwosza 3 
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secesji. 

100. Kamienica mieszkalna z pierwszej ćwierci XX wieku w stylu 
klasycyzującym. 

Katowice 
ul. Wojewódzka 29 

101. Dawna willa Gerdesa z 1896 roku, eklektyczna z użyciem form 
renesansu włoskiego, murowana. 

Katowice 
ul. Wojewódzka 42 

102. Kamienica z 1909 roku secesyjna. Katowice 
ul. Wojewódzka 50 

103. Kamienica z przełomu XIX i XX wieku, eklektyczna z elementami 
neoklasycyzmu. 

Katowice 
Plac Wolności 1 

104. Kamienica z około 1894 roku według projektu L. Dame w stylu 
eklektyzmu. 

Katowice 
Plac Wolności 2 
- róg ul. Sokolskiej 

105. Kamienica z 1907 roku, neoklasycystyczna. Katowice 
Plac Wolności 5 

106. Kamienica z 1896 roku, eklektyczna z elementami neorenesansu i 
secesji. 

Katowice 
Plac Wolności 6 

107. Budynek narożny ze schyłku XIX wieku w stylu uproszczonego 
baroku. 

Katowice 
Plac Wolności 8 

108. Budynek narożny z 1901 roku według projektu Ludwika 
Goldsteina w stylu eklektyzmu. 

Katowice 
Plac Wolności 9 
ul. Sądowa 2 

109. Willa ogrodowa z lat 1907-1909 w stylu eklektyzmu. Katowice 
Plac Wolności 10 

110. Kamienica z lat 1911-1912 modernistyczna. Katowice 
Plac Wolności 10a 

111. Budynek mieszkalny z lat 1903-1904 według projektu 
podpisanego przez Georga Schalscha w stylu secesyjnym z 
elementami neogotyku. 

Katowice 
Plac Wolności 11 
 

112. Budynek mieszkalny z lat 1874-1876 w stylu modernistycznym. Katowice 
Plac Wolności 12 

113. Budynek z 1872 roku, klasycystyczny, murowany, tynkowany. Katowice 
Plac Wolności 12a 

114. Kamienica z 1937 roku według projektu Stanisława Tabeńskiego w 
stylu funkcjonalizmu. 

Katowice 
ul. Zacisze 1 

115. Budynek z początku XX wieku, murowany z cegły. 
 

Katowice – Szopienice 
ul. Bednorza 60  

116. Budynek dworski dawnego folwarku z 1886 roku, przebudowany 
w 1905 roku według projektu Georga i Emila Zillmannów. 

Katowice – Załęże 
ul. Gliwicka 159 

117. Założenie  dawnego dworu z ostatniego dziesięciolecia XIX wieku: 
- układ przestrzenny, 
- budynek mieszkalny, 
- budynek gospodarczy, 
- zespół zieleni. 

Katowice – Dąbrówka Mała 
ul. Żyzna 1-2 
 

 Zabytki techniki 
118. Wieża wodna z 1912 rok secesyjna. Katowice – Dąbrówka Mała 

ul. Korczaka 

119. Wieża wodna z 1908 roku historyzująca z elementami 
neomanieryzmu. 

Katowice –  Giszowiec 
ul. Pszczyńska 

120. Zespół zabudowy szybu Bartosz - nadszybie z wieżą, maszynownia 
z wyposażeniem oraz budynek siłowni i hali sprężarek - należący 

Katowice 
ul. Kopalniana 6 
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do KWK Kleofas-Katowice, powstały w latach 1883-1895.  

121. Parowa maszyna wyciągowa znajdująca się w maszynowni szybu 
Bartosz KHW Kopalni Węgla Kamiennego Katowice-Kleofas Ruch II 
Katowice  

Katowice 
ul. Kopalniana 6 

122. Zespół zabudowy Szybu "Pułaski" z lat 1903-1911, 
charakterystyczny dla architektury przemysłowej początku XX 
wieku: 
• nadszybie z wieżą wyciągową, 
• sortownia, 
• maszynownia, 
• warsztat mechaniczny i kuźnia, 
• stolarnia, 
• cechownia i łaźnia. 

Katowice –  Nikiszowiec 
ul. Szopienicka 
 

123. Zespół zabudowy dawnej huty cynku z lat 1908-1912 - hala nr 1 
pieców destylacyjnych wraz z kominami, cechownia, wieża 
ciśnień, portiernia nr 1. 

Katowice - Szopienice 

124. Zespół zabudowy dawnego browaru i słodowni Mokrskiego: 
- dawna warzelnia (obecnie palarnia kawy) z 1880 roku, 
- budynek dawnych piwnic i chłodni (obecnie magazyny) po 1880 
roku, 
- budynek dawnej słodowni (obecnie hurtownia ryb i magazyn) z 
około 1890 roku, 
- budynek starej kotłowni i maszynowni (obecnie nie użytkowany) 
z lat osiemdziesiątych XIX wieku, 
- budynek maszynowni i kotłowni (obecnie nieużytkowany) pod 
koniec XIX wieku, przebudowany po 1945 roku, 
- budynek dawnej piwiarni (obecnie administracyjny) lata 
dziewięćdziesiąte XIX wieku, 
- budynek dawnej stajni (obecnie magazyn) pod koniec XIX wieku, 
- budynek mieszkalny i remiza strażacka (obecnie mieszkalny) 
koniec XIX wieku, 
- budynek dawnej stajni i bednarni (obecnie magazyn i warsztat) 
początek XX wieku, 
- budynek dawnego szaletu i altanka (obecnie łaźnia i biuro) lata 
trzydzieste XX wieku, 
- budynek portierni. 

Katowice – Szopienice 
ul. Księdza Huberta 
Bednorza 2a-6 

125. Dawne zabudowania Szybu "Alfred" po 1869 roku. Katowice – Wełnowiec 
Plac Alfreda 1-13 

126. Most nad rzeką Mleczną z końca XIX wieku, kamienny, ceglany, 
konstrukcja łukowa. 

Katowice – Podlesie 
rzeką Mleczna 

 Zabytki poprzemysłowe 

127. Fragment osiedla robotniczego z lat 1907-1914 - rynek, szkoła, 
dawny budynek administracyjny, dawne nadleśnictwo, park 
centralny, dawna gospoda, budynek łaźni, pralni, magla, dawny 
zespół domów noclegowych, poczta oraz osiem kwartałów 
zabudowy mieszkaniowej. 

Katowice – Giszowiec 
 
 
 

128. Fragment osiedla robotniczego - część wschodnia. Katowice – Giszowiec 

129. Budynek mieszkalno-usługowy z pierwszej ćwierci XX wieku, 
modernistyczny. 

Katowice – Giszowiec 
Plac Pod Lipami 7-10 

130. Dawna willa dyrektora kopalni Giesche z lat 1907-1910 według 
projektu E. i G. Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Pszczyńska 10 
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131. Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym, 
wzniesiony w latach 1907-1912 według projektu Emila i Georga 
Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Agaty 4 

132. Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym, 
wzniesiony w latach 1907-1912 według projektu Emila i Georga 
Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Antoniego 1 

133. Dwurodzinny dom robotniczy, wzniesiony w latach 1907-1912 
według projektu Emila i Georga Zillmannów. 

Katowice –  Giszowiec 
ul. Antoniego 4 

134. Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym, 
wzniesiony w latach 1907-1912 według projektu Emila i Georga 
Zillmannów. 

Katowice –  Giszowiec 
ul. Barbórki 1 

135. Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym 
usytuowany w Katowicach przy ulicy Barbórki 2, wzniesiony w 
latach 1907-1912 według projektu Emila i Georga Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Barbórki 2 

136. Dwurodzinny dom robotniczy, wzniesiony w latach 1907-1912 
według projektu Emila i Georga Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Barbórki 4 

137. Dwurodzinny dom robotniczy, wzniesiony w latach 1907-1912 
według projektu Emila i Georga Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Działkowa 5 

138. Dom nauczycielski, wzniesiony w latach 1907-1912 według 
projektu Emila i Georga Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Działkowa 28 

139. Czterorodzinny dom robotniczy, wzniesiony w latach 1907-1912 
według projektu Emila i Georga Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Ewy 1 

140. Dwurodzinny dom robotniczy, wzniesiony w latach 1907-1912 
według projektu Emila i Georga Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Ewy 2 

141. Dwurodzinny dom robotniczy, wzniesiony w latach 1907-1912 
według projektu Emila i Georga Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Ewy 3 

142. Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym, 
wzniesiony w latach 1907-1912 według projektu Emila i Georga 
Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Gościnna 1 

143. Dwurodzinny dom robotniczy, wzniesiony w latach 1907-1912 
według projektu Emila i Georga Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Gościnna 2 

144. Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym, 
wzniesiony w latach 1907-1912 według projektu Emila i Georga 
Zillmannów. 

Katowice –. Giszowiec 
ul. Gościnna 4 

145. Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym, 
wzniesiony w latach 1907-1912 według projektu Emila i Georga 
Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Gościnna 7 

146. Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym, 
wzniesiony w latach 1907-1912 według projektu Emila i Georga 
Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Górniczego Stanu 37-39 

147. Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym, 
wzniesiony w latach 1907-1912 według projektu Emila i Georga 
Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Górniczego Stanu 49-51 

148. Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym, 
wzniesiony w latach 1907-1912 według projektu Emila i Georga 
Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Górniczego Stanu 65-67 

149. Dwurodzinny dom robotniczy, wzniesiony w latach 1907-1912 
według projektu Emila i Georga Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Kwiatowa 24 

150. Dwurodzinny dom robotniczy, wzniesiony w latach 1907-1912 
według projektu Emila i Georga Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Kwiatowa 26 

151. Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym, Katowice – Giszowiec 
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wzniesiony w latach 1907-1912 według projektu Emila i Georga 
Zillmannów. 

ul. Młodzieżowa 19 

152. Dwurodzinny dom robotniczy, wzniesiony w latach 1907-1912 
według projektu Emila i Georga Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Pod Kasztanami 11 

153. Dwurodzinny dom robotniczy, wzniesiony w latach 1907-1912 
według projektu Emila i Georga Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Przyjemna 2 

154. Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym, 
wzniesiony w latach 1907-1912 według projektu Emila i Georga 
Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Przyjemna 3 

155. Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym, 
wzniesiony w latach 1907-1912 według projektu Emila i Georga 
Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Przyjemna 4 

156. Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym, 
wzniesiony w latach 1907-1912 według projektu Emila i Georga 
Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Przyjemna 6 

157. Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym, 
wzniesiony w latach 1907-1912 według projektu Emila i Georga 
Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Przyjemna 10 

158. Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym, 
wzniesiony w latach 1907-1912 według projektu Emila i Georga 
Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Przyjemna 15 

159. Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym, 
wzniesiony w latach 1907-1912 według projektu Emila i Georga 
Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Przyjemna 16 

160. Dwurodzinny dom robotniczy, wzniesiony w latach 1907-1912 
według projektu Emila i Georga Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Przyjazna 7 

161. Dwurodzinny dom robotniczy, wzniesiony w latach 1907-1912 
według projektu Emila i Georga Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Przyjazna 8 

162. Dwurodzinny dom robotniczy, wzniesiony w latach 1907-1912 
według projektu Emila i Georga Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Przyjazna 9 

163. Dwurodzinny dom robotniczy, wzniesiony w latach 1907-1912 
według projektu Emila i Georga Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Przyjazna 12 

164. Dwurodzinny dom robotniczy, wzniesiony w latach 1907-1912 
według projektu Emila i Georga Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Przyjazna 14 

165. Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym, 
wzniesiony w latach 1907-1912 według projektu Emila i Georga 
Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Przyjazna 15 

166. Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym, 
wzniesiony w latach 1907-1912 według projektu Emila i Georga 
Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Przyjazna 18 

167. Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym, 
wzniesiony w latach 1907-1912 według projektu Emila i Georga 
Zillmannów 

Katowice – Giszowiec 
ul. Przyjazna 21 

168. Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym, 
wzniesiony w latach 1907-1912 według projektu Emila i Georga 
Zillmannów 

Katowice – Giszowiec 
ul. Przyjazna 22 

169. Dwurodzinny dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym, 
wzniesiony w latach 1907-1912 według projektu Emila i Georga 
Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Radosna 1 

170. Budynek jadłodajni i kantyny domów noclegowych, wzniesiony 
w latach 1907-1912 według projektu Emila i Georga Zillmannów. 

Katowice – Giszowiec 
ul. Radosna 35 
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171. Osiedle robotnicze z lat 1908-1918, obejmujące ulice: księdza 
Ficka, Giszowiecka, Odrowążów, Czechowa, Janowska, świętej 
Anny, Garbarska, Rymarska, Nałkowskiej, Szopienicka, Plac 
Wyzwolenia. 

Katowice – Nikiszowiec 
 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 

www.wkz.katowice.pl. 
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5. Infrastruktura społeczna (badawczo-rozwojowa, edukacyjna, 

kultury, opieki zdrowotnej, sportowo-rekreacyjna). 

 

Wykres 25. Przedszkola bez specjalnych ogółem w Katowicach w latach 2002-2010  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 26. Miejsca ogółem w przedszkolach bez specjalnych w Katowicach w latach 2002-2010 

(msc.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 27. Dzieci ogółem w przedszkolach bez specjalnych w Katowicach w latach 2002-2010 

(os.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 28. Licea ogólnokształcące ponadgimnazjalne dla młodzieży bez specjalnych w 

Katowicach w latach 2002-2010  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 29. Uczniowie liceów ogólnokształcących ponadgimnazjalnych dla młodzieży bez 

specjalnych w Katowicach w latach 2002-2010 (os.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 30. Absolwenci liceów ogólnokształcących ponadgimnazjalnych dla młodzieży bez 

specjalnych w Katowicach w latach 2006-2010 (os.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 31. Szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe ogółem w Katowicach w latach 

2004-2010  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 32. Uczniowie szkół artystycznych dających uprawnienia zawodowe ogółem w 

Katowicach w latach 2004-2010 (os.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 33. Absolwenci szkół artystycznych dających uprawnienia zawodowe ogółem w 

Katowicach w latach 2004-2010 (os.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 34. Komputery w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży (bez specjalnych) ogółem 

w Katowicach w latach 2008-2010 (szt.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 35. Komputery z dostępem do Internetu w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży 

(bez specjalnych) ogółem w Katowicach w latach 2008-2010 (szt.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 36. Pracownie komputerowe w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży (bez 

specjalnych) ogółem w Katowicach w latach 2008-2010 (szt.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 37. Kina stałe ogółem w Katowicach w latach 2002-2010 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 38. Kina stałe ogółem – obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich w Katowicach w latach 2002-2008 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 



 | S t r o n a  
 

41 

 

Wykres 39. Miejsca na widowni w kinach stałych ogółem w Katowicach w latach 2002-2010 

(msc.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 40. Seanse w kinach stałych ogółem w Katowicach w latach 2002-2010  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 41. Muzea łącznie z oddziałami w Katowicach w latach 2002-2010  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 42. Muzea łącznie z oddziałami - obiekty przystosowane dla osób poruszających się na 

wózkach inwalidzkich w Katowicach w latach 2002-2008  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 43. Imprezy oświatowe w muzeach ogółem w Katowicach w latach 2002-2008 (szt.)  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 44. Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w Katowicach w latach 2003-2009 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 45. Imprezy organizowane przez domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w Katowicach 

w latach 2003-2009 (szt.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 46. Galeria i salony sztuki w Katowicach w latach 2004-2010  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 47. Galerie i salony sztuki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach 

w Katowicach w latach 2004-2008  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 48. Wystawy w obiektach działalności wystawienniczej (polskie w kraju) w Katowicach 

w latach 2002-2010 (szt.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 49. Wystawy w obiektach działalności wystawienniczej (polskie za granicą) w 

Katowicach w latach 2002-2010 (szt.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 50. Wystawy w obiektach działalności wystawienniczej (zagraniczne w Polsce) w 

Katowicach w latach 2002-2010 (szt.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 51. Wystawy w obiektach działalności wystawienniczej (międzynarodowe w Polsce) w 

Katowicach w latach 2002-2010 (szt.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Tabela 3. Instytucje kultury w Katowicach w 2010 

Kategoria Liczba Widzowie  
(w stałej sali,  
w os.) w 2010 

Chór 1 0 

Filharmonia 1 33 229 

Orkiestra 
symfoniczna i 
kameralna 

1 11 707 

Teatr 
dramatyczny 

2 65 133 

Teatr lalkowy 1 19 629 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 52. Biblioteki i filie w Katowicach w latach 2002-2010  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 53. Placówki biblioteczne przystosowane dla osób poruszających się na wózkach w 

Katowicach w latach 2002-2008  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 54. Księgozbiór w placówkach bibliotecznych w Katowicach w latach 2002-2010 (wol.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 55. Czytelnicy w ciągu roku w placówkach bibliotecznych w Katowicach w latach 2002-

2010 (os.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 56. Ludność na 1 placówkę biblioteczną w Katowicach w latach 2002-2010 (os.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 57. Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności w Katowicach w latach 2002-2010 (wol.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 58. Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności w Katowicach w latach 2002-2010 

(os.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 59. Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w Katowicach w latach 2002-2010 (wol.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 60. Żłobki w Katowicach w latach 2002-2010  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 61. Miejsca w żłobkach (łącznie z oddziałami) w Katowicach w latach 2002-2010 (msc.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 62. Dzieci przebywające w żłobkach (łącznie z oddziałami) w ciągu roku w Katowicach 

w latach 2002-2010 (os.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 63. Zakłady opieki zdrowotnej ogółem w Katowicach w latach 2004-2010  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 64. Apteki w Katowicach w latach 2002-2010  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 65. Ludność na aptekę ogólnodostępną w Katowicach w latach 2002-2010 (os.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Tabela 4. Obiekty sportowe w Katowicach w 2010 

Kategoria Liczba w tym – liczba obiektów 
przystosowanych do 

potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami 

ruchu 

stadiony 3 1 

boiska do gier wielkich 10 4 

boiska do gier małych 6 3 

boiska uniwersalne - wielozadaniowe 5 3 

hale sportowe wielofunkcyjne o wymiarach 
44 m x 22 m  i większe 

4 4 

hale sportowe o wymiarach od 36 m x 19 m i 
do 44 m x 22 m 

3 2 

sale gimnastyczne o wymiarach od 24 m x 
12 m do poniżej 36 m x 19 m 

5 1 

korty tenisowe kryte 5 2 

pływalnie kryte 4 1 

pływalnie otwarte 9 9 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Długość tras w Katowicach (2010): 

• Narciarskie trasy zjazdowe: 0,2 km. 

• Narciarskie trasy biegowe: 0 km, 

• Ścieżki rowerowe: 97,8 km. 

 

W rankingu Newsweeka z 2010 r., oceniającym przyjazność wszystkich polskich stolic województw, 

mieszkańców pytano o ich ocenę: 

• oferty edukacyjnej,  

• oferty kulturalnej, 

• atrakcyjności turystycznej, 

• infrastruktury drogowej, 

• czystości i porządku, 

• możliwości zawodowego rozwoju, 

• wyglądu miasta 

Katowice z 31 pkt zajęły 10 pozycję (1 miejsce – Wrocław, 74 pkt, 2 miejsce – Kraków, 63 pkt, 3 

miejsce – Poznań, 62 pkt, 4 miejsce – Toruń, 58 pkt, 5 miejsce - Rzeszów, 56 pkt, 6 miejsce – 

Warszawa, 49 pkt, 7 miejsce – Gdańsk, 47 pkt, 8 miejsce – Zielona Góra i Białystok, 38 pkt, 9 miejsce 

– Gorzów Wielkopolski, 36 pkt, 10 miejsce – Katowice i Kielce, 31 pkt)2. 

                                                           
2
 http://spoleczenstwo.newsweek.pl/ranking--newsweeka---wroclaw-i-inni,58117,1,1.html 
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6. Infrastruktura techniczna (drogi, ITC, kolej, lotnisko, sieci 

dostarczające media). 

 

Wykres 66. Drogi gminne o nawierzchni twardej w Katowicach w latach 2003-2004 (km) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 67. Drogi gminne o nawierzchni twardej ulepszonej w Katowicach w latach 2003-2004 

(km) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 68. Drogi gminne o nawierzchni gruntowej w Katowicach w latach 2003-2004 (km) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 69. Trasy komunikacyjne autobusowe w Katowicach w latach 2002-2006 (km) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

 

 

 

 



 | S t r o n a  
 

58 

Wykres 70. Trasy komunikacyjne tramwajowe w Katowicach w latach 2002-2006 (km) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 71. Korzystający z instalacji kanalizacyjnej w % ogółu ludności w Katowicach w latach 

2002-2008 (%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 72. Sieć rozdzielcza kanalizacyjna na 100 km2 w Katowicach w latach 2002-2008 (km) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 73. Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności w Katowicach w latach 2004-

2008 (%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 74. Sieć rozdzielcza gazowa na 100 km2 w Katowicach w latach 2002-2008 (km) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 75. Mieszkania wyposażone w instalacje – w % ogółu mieszkań (łazienka) w Katowicach 

w latach 2004-2008 (%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

 

 

 



 | S t r o n a  
 

61 

Wykres 76. Mieszkania wyposażone w instalacje – w % ogółu mieszkań (centralne ogrzewanie) 

w Katowicach w latach 2004-2008 (%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Katowice mają dogodne połączenia z głównymi europejskimi miastami, w niedalekiej odległości 

znajdują się Berlin, Bratysława, Praga, Warszawa i Wiedeń. W mieście krzyżują się ważne szlaki 

komunikacyjne kraju i Europy, tu spotykają się trasy Północ-Południe i Wschód-Zachód. Przez 

Katowice prowadzą transeuropejskie korytarze – z Berlina przez Wrocław, Katowice i Kraków do 

Lwowa oraz z Gdańska przez Katowice do Żyliny. Przez miasto przebiegają dwie autostrady – 

budowana A1 i istniejąca A4. 

Przez Katowice przechodzą główne międzynarodowe linie kolejowe – z Drezna do Lwowa oraz łącząca 

regiony nadbałtyckie z obszarami położonymi nad morzem Adriatyckim i na Bałkanach. Bezpośrednie 

połączenie kolejowe Katowice posiadają z Berlinem, Bratysławą, Hamburgiem, Pragą, Wiedniem czy 

Warszawą. W Katowicach zatrzymują się pociągi InterCity i EuroCity. 

Na terenie miasta funkcjonuje port lotniczy Katowice – Muchowiec, przystosowany do obsługi 

małego ruchu lotniczego, głównie biznesowego.  

 

Według raportu serwisu korkowo.pl, który porównał sytuację na drogach Katowic i Krakowa, znacznie 

płynniej jeździ się w Katowicach – średnie prędkości są wyższe niż w Krakowie, a szczyty 

komunikacyjne mniej dotkliwe.  

Szczyt komunikacyjny w Katowicach ma miejsce o 8.00 i nie jest bardzo uciążliwy. Prędkościomierze 

wskazują wtedy średnio 36 km/h; Kraków nie zbliży się do tego wyniku przez większą część dnia. W 

południe średnie prędkości stabilizują się na poziomie około 36 km/h w Katowicach i 33 km/h w 

Krakowie. Różnica między miastami jest wtedy znacznie mniejsza niż rano. Popołudniowy szczyt 

komunikacyjny rozpoczyna się o 15.00, gdy w Katowicach średnia prędkość spada do 32 km/h, a w 
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Krakowie do 28 km/h. Już godzinę później średnie prędkości w stolicy Śląska zaczynają jednak rosnąć, 

podczas gdy w Krakowie zatory utrzymują się do wieczora. O 17.00 wraca znaczna dysproporcja 

między miastami. Kraków stoi, średnia prędkość nie przekracza 29 km/h, w Katowicach 

prędkościomierze pokazują średnio już 41 km/h. W Krakowie średnie prędkości rosną nieznacznie, 

pod koniec dnia osiągając średni wynik na poziomie 36 km/h. W Katowicach tymczasem gwałtowny 

skok następuje o 19.00, gdy średnia prędkość wzrasta aż do 51 km/h – o 17 km/h więcej niż w 

Krakowie. Do 21.00 wzrost jest już minimalny.  

Średnia prędkość w ciągu całego dnia wynosi 32 km/h w Krakowie i 41 km/h w Katowicach (średnia 

prędkość w Warszawie wynosi 38 km/h). Jeśli porównać wyniki dwudziestu największych miast, 

okaże się, że kierowcy jeżdżą w nich ze średnią prędkością wynoszącą 32 km/h, dokładnie tyle, ile w 

Krakowie. Na tym tle Katowice wypadają znakomicie.3 

 

W rankingu Miasto Przyjazne Kierowcy „Auto Świata” z 2011 r. Katowice zajęły 8 pozycję (1 miejsce – 

Białystok, 2 miejsce – Toruń, 3 miejsce - Poznań). Na końcową ocenę wpływ miały: 

• bezpieczeństwo kierowców, 

• pomoc miasta w rozwiązywaniu problemów zmotoryzowanych,  

• opinia kierowców o mieście. 

 

                                                           
3
 http://korkowo.pl/raport-katowice-wyprzedzily-krakow 
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7. Rynek mieszkaniowy. 

 

Wykres 77. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w Katowicach w latach 2002-2008 

(m2) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 78. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w Katowicach w latach 

2002-2008 (m2) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 



 | S t r o n a  
 

64 

Wykres 79. Mieszkania ogółem w Katowicach w latach 2002-2008 (mieszk.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 80. Powierzchna użytkowa mieszkań w Katowicach w latach 2002-2008 (m2) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 81. Zasoby mieszkaniowe osób fizycznych w Katowicach w latach 2002-2006 (mieszk.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 82. Zasoby mieszkaniowe osób fizycznych - powierzchnia użytkowa mieszkań w 

Katowicach w latach 2002-2006 (m2) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 83. Zasoby TBS – mieszkania w Katowicach w latach 2002-2006 (mieszk.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 84. Zasoby TBS - powierzchnia użytkowa mieszkań w Katowicach w latach 2002-2006 

(m2) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 85. Mieszkania oddane do użytkowania ogółem w Katowicach w latach 2002-2010 

(mieszk.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 86. Mieszkania oddane do użytkowania- powierzchnia użytkowa ogółem w Katowicach 

w latach 2002-2010 (m2) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 87. Nowe mieszkania oddane do użytkowania ogółem w Katowicach w latach 2008-

2010 (mieszk.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 88. Mieszkania oddane do użytkowania – nowe spółdzielcze w Katowicach w latach 

2008-2010 (mieszk.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 89. Mieszkania oddane do użytkowania – nowe komunalne w Katowicach w latach 

2008-2010 (mieszk.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 90. Mieszkania oddane do użytkowania – nowe społeczne czynszowe w Katowicach w 

latach 2008-2010 (mieszk.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 91. Mieszkania oddane do użytkowania – nowe przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 

w Katowicach w latach 2008-2010 (mieszk.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 92. Mieszkania oddane do użytkowania – nowe indywidualne w Katowicach w latach 

2008-2010 (mieszk.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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8. Rynek nieruchomości inwestycyjnych. 

 

Aktualna oferta inwestycyjna miasta obejmuje 16 propozycji: 

• 12 terenów inwestycyjnych, 

• park wodny, 

• 2 parkingi podziemne, 

• transformację centrum miasta. 

 

Katowice uzyskały, zgodnie z opracowaniem Instytutu Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o 

Przedsiębiorstwie SGH4, ocenę potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej na poziomie Klasy A 

(najwyższa atrakcyjność). W grupie powiatów województwa śląskiego, które znalazły się w Klasie A, 

są, prócz Katowic, Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, 

Jastrzębie-Zdrój, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska oraz Rybnik. 

 

                                                           
4
 Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2010, Województwo śląskie; H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, 

Warszawa, X 2010 
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9. Oferta kulturalna i rozrywkowa. 

 

Tabela 5. Kluczowi animatorzy życia kulturalnego Katowic oraz przedsięwzięcia kulturalne o 

oddziaływaniu ogólnopolskim i międzynarodowym 

MUZYKA 
 

Lp. Animatorzy Przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim  
i międzynarodowym 

1. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego 
Radia (powstała w 1935 r. w Warszawie, 
reaktywowana w marcu 1945 r. w 
Katowicach; 120 muzyków NOSPR daje 
ponad 45 koncertów w kraju i za granicą, w 
tym 25 w Katowicach; średnia roczna 
frekwencja na koncertach w siedzibie (1000 
miejsc) to 17 755 osób, co stanowi 82% jej 
wykorzystania; abonamentowe koncerty 
NOSPR są transmitowane na antenie 
Drugiego Programu Polskiego Radia, rocznie, 
w ramach transmisji i odtworzeń – Polskie 
Radio nadaje średnio 238 godzin muzyki w 
wykonaniu NOSPR, do statutowych zadań 
orkiestry należy nagrywanie muzyki na 
potrzeby Polskiego Radia, w ostatnich latach 
NOSPR nagrywała średnio 460 minut muzyki 
w każdym z sezonów; NOSPR wydaje średnio 
4 płyty rocznie) 

Festiwal Prawykonań – Polska Muzyka 
Najnowsza (organizowany przez NOSPR, w 
2011 odbyła się jego 4. edycja) 

2. Filharmonia Śląska (powstała 1 kwietnia 
1945 r., posiada trzy stałe zespoły: 100-
osobową orkiestrę symfoniczną, 16-osobową 
orkiestrę kameralną i chór liczący 58 osób, 
dające średnio ponad 150 koncertów 
krajowych i zagranicznych rocznie, w tym 
ponad 90 w siedzibie, poza tym artyści 
Filharmonii dają około 30 koncertów Młodej 
Filharmonii dla dzieci i młodzieży szkolnej, 
około 400 umuzykalniających audycji 
szkolnych i od 2009 r. około 60 audycji 
przedszkolnych w ciągu roku; Filharmonia 
wydaje średnio 3 płyty rocznie) 

Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. 
Grzegorza Fitelberga (organizowany przez 
Filharmonię Śląską, od 1979 r., w 
listopadzie 2012 r. odbędzie się jego 9. 
edycja, do udziału w ostatnim konkursie 
(2007 r.) zgłosiło się ponad 200 dyrygentów 
ze wszystkich, poza Afryką, kontynentów) 

3. Akademia Muzyczna im. Karola 
Szymanowskiego (wizytówką uczelni jest 
działalność Akademickiej Orkiestry 
Symfonicznej, pracującej w systemie 
sesyjnym, dającej nie mniej niż 5 koncertów 
rocznie, pozostałe zespoły Akademii 
Muzycznej to: Akademicka Orkiestra Dęta, 
Akademicka Orkiestra Barokowa, Chór 

Międzynarodowy Konkurs na Wiolonczelę 
Solo im. Józefa Drohomireckiego 
(organizowany przez Akademię Muzyczną 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 
w marcu 2012 roku odbędzie się jego 4. 
edycja) 
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Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach, Chór Kameralny, Chór 
Instytutu Wokalno-Aktorskiego. Big-Band 
Instytutu Jazzu, Orkiestra Sinfonietta Sonora) 

4. Instytucja Promocji i Upowszechniania 
Muzyki „Silesia” (działa od 1983 r., główne 
formy jej działalności to: 

• organizowanie imprez (festiwale, 
promocja muzyki klasycznej, promocja 
talentów),  

• promocja Śląska,  

• edukacja muzyczna dzieci i 
młodzieży, 

• organizowanie koncertów dla 
melomanów – w ramach cyklów o 
różnorodnej tematyce) 

Międzynarodowy Festiwal Młodych 
Laureatów Konkursów Muzycznych 
(organizowany przez Instytucję Promocji i 
Upowszechniania Muzyki „Silesia”, w 2011 
odbędzie się jego 21. edycja) 

5. Zespół Śpiewaków Miasta Katowice 
„Camerata Silesia” (założony w 1990 r., od 
2004 r., funkcjonujący jako miejska 
samorządowa instytucja kultury, najbardziej 
rozpoznawalny polski zespół specjalizujący 
się w wykonywaniu muzyki dawnej i 
współczesnej) 

Śląskie Dni Muzyki Współczesnej 
(organizowane w cyklach dwuletnich przez 
Oddział Katowicki Związku Kompozytorów 
Polskich) 

6. Śląski Związek Chórów i Orkiestr (w końcu 
2009 r. zrzeszone były 152 chóry i 51 
orkiestr, zespoły te skupiały ogółem 3863 
śpiewaków i muzyków, w tym 233 młodzieży 
i 269 dzieci, a dały w ciągu 2009 r. 2515 
koncertów w kraju i 98 za granicą, w 2010 r. 
obchodzono stulecie śląskiego związku 
śpiewaczego) 

Górnośląski Festiwal Kameralistyki „Ars 
Cameralis Silesiae Superiors” 
(organizowany przez Instytucję Kultury Ars 
Cameralis Silesiae Superioris) 

7. Festiwal Muzyki Bluesowej Rawa Blues 
(najstarszy festiwal bluesowy w Polsce, 
jeden z najbardziej uznanych w Europie i 
największy w świecie odbywający się „in-
door”, w 2011 odbędzie się jego 30. edycja) 

8. Off Festival (festiwal muzyki alternatywnej 
organizowany od 2006 r., od 2010 r. w 
Katowicach) 

9. 

 

Tauron Nowa Muzyka Festiwal (festiwal 
muzyki współczesnej – z pogranicza jazzu, 
elektroniki i tanecznych rytmów, w 2010 r. 
zdobył tytuł Najlepszego Małego Festiwalu 
w Europie przyznany przez European 
Festival Awards, w 2011 r. odbyła się 6. 
Edycja festiwalu) 

TEATR 
 

1. Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej 
„Interpretacje” (organizowany przez 
Centrum Kultury Katowice, w 2011 r. 
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odbyła się jego 13. edycja) 

2. Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek 
„Katowice Dzieciom” (organizowany przez 
Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”, w 
2011 r. odbyła się jego 10. edycja) 

3. Teatr A PART (Stowarzyszenie Teatralne A 
PART) 

Międzynarodowy Festiwal Sztuk 
Performatywnych „A PART” (od bieżącego 
roku pod nową nazwą, organizowany przez 
Stowarzyszenie Teatralne A PART, w 2011 r. 
odbyła się jego 17. edycja) 

4. Teatr Korez Katowicki Karnawał Komedii (organizowany 
przez Teatr Korez i Teatr Śląski im. 
Stanisława Wyspiańskiego, w 2011 r.. 
odbyła się jego 6. edycja) 

5. Stowarzyszenie Teatr „Cogitatur” Letni Ogród Teatralny LOT (organizowany 
przez Teatr Korez i Centrum Kultury 
Katowice, w 2011 r. odbyła się jego 13. 
edycja) 

6. Scena GuGalander (Stowarzyszenie Teatr 
„GuGalander”) 

7. Teatr „Bez Sceny” 

8. Teatr Gry i Ludzie (Stowarzyszenie „Ogrody 
Teatru”) 

9. Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział 
Wojewódzki Katowice 

10. Centrum Scenografii Polskiej 

11. Autorski Teatr Batis 

12. Impresaryjny Teatr Młodego Widza 

13. Teatr EPTY-A 

 

PLASTYKA 
 

1. Galeria Sztuki Współczesnej BWA Światowa Wystawa Laureatów „Intergrafia” 
(organizowana w cyklach trzyletnich przez 
BWA, od 1994 r.) 

2. Galeria Sztuki Współczesnej „Fra Angelico” Triennale Grafiki Polskiej (organizowane 
przez BWA, od 1991 r.) 

3. Galeria „ENGRAM” Biennale Plakatu Polskiego (organizowane 
przez BWA, w 2011 r, odbyła się jego 22. 
edycja) 

4. Galeria „Szyb WILSON” 
 

Międzynarodowy „Art Naif Festiwal” 
(festiwal sztuki naiwnej z całego świata, 
organizowany przez Fundację Eco Art. 
Silesia i Galerię Szyb Wilson; w 2011 r. 
odbyła się 4. edycja festiwalu, który jest 
jedynym takim wydarzeniem w Europie) 

5. Galeria „SEKTOR I” 

6. Galeria „PIĘTRO WYŻEJ” 

7. Galeria „PUSTA” (galeria fotografii) 

8. Galeria „5” 

9. Galeria „AKWARELA” 

10. Galeria „MARMUROWA” 
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11. Galeria „NA ŻYWO” 

12. Galeria ZPAP ART NOVA 1 

13. Galeria ZPAP ART. NOVA 2 

14. Galeria Fotografii Związku Polskich Artystów 
Fotografików 

15. Galeria „MAGIEL” 

16. Galeria „RONDO SZTUKI” 

17. Mała Galeria 

18. Galeria Sztuki Użytkowej Deja Vu 

19. Galeria Skalska 

20. Galeria Marchołt 

FILM 
 

1. Instytucja Filmowa „Silesia - Film” 
(realizująca swoje zadania statutowe 
poprzez Centrum Sztuki Filmowej, na które 
składa m. in. się Filmoteka Śląska, Dział 
Promocji i Programowania Kin, Zespół 
Produkcji i Usług Filmowych, kino CSF, 
Kinoteatr Rialto, kino Światowid, Śląski 
Fundusz Filmowy) 

Międzynarodowy Festiwal Filmowy 
REGIOFUN (organizowany przez Instytucję 
Filmową „Silesia Film, w 2011 r. odbędzie 
się jego 2. edycja)” 

2. Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa 
Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach 

3. Cinema City Punkt 44 

4. Silesia City Center 

5. Silesia Film Centrum Sztuki Filmowej 

 

MUZEA 
 

1. Muzeum Śląskie 

2. Muzeum Archidiecezjalne 

3. Muzeum Historii Katowic 

 

(najbardziej znaczące dla kulturalnego życia Katowic) MIEJSKIE DOMY KULTURY 
 

1. Centrum Kultury Katowice im. Krystyny 
Bochenek 

2. Giszowieckie Centrum Kultury 

3. Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego 

4. Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego 

 

WZORNICTWO/DIZAJN 

1. Akademia Sztuk Pięknych AGRAFA – Międzynarodowe Biennale 
Studenckiej Grafiki Projektowej 
(organizowana przez ASP) 

2. Muzeum Śląskie Konkurs Książka Dobrze Zaprojektowana – 
Zacznijmy od Dzieci (organizowany przez 
ASP we współpracy z wydawnictwami) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów o stanie kultury, przygotowanych na Kongres Kultury Województwa 

Śląskiego, 2010. 
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Najbardziej reprezentatywnym obiektem, w których organizowane są imprezy muzyczne w 

Katowicach jest SPODEK; wśród klubów muzycznych na wyróżnienie zasługują Mega Club (istniejący 

od 1993 r., wcześniej jako Pod Rurą) i Jazz Club Hipnoza (jeden z najlepszych klubów jazzowych w 

całym kraju). 
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10. Oferta edukacyjna. 

 

System edukacyjny Katowic bez wątpienia pełni funkcje regionalne. Charakter ponadlokalny mają 

placówki: 

• prowadzone przez samorząd województwa: 

o Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 1 im. Zofii Szlenkierówny, 

• prowadzone przez właściwych ministrów: 

o szkoły artystyczne: 

� Zespół Szkół Plastycznych, 

� Zespół Państwowych Szkół Muzycznych. 

 

Szkolnictwo artystyczne w Katowicach obejmuje następujące placówki: 

• Szkoły muzyczne: 

o Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza, 

o Zespół Państwowych Szkół Muzycznych (z internatem), w skład którego wchodzą: 

� Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki, 

� Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Karola Szymanowskiego, 

o Prywatna Szkoła Muzyki Rozrywkowej I stopnia „Nice Noise” (niepubliczna), 

o Prywatna Szkoła Muzyki Rozrywkowej II stopnia „Nice Noise” (niepubliczna), 

o Prywatna Szkoła Muzyczka I stopnia „Artis” (niepubliczna), 

• Szkoły plastyczne: 

o Zespół Szkół Plastycznych, w skład którego wchodzą: 

� Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, 

� Liceum Plastyczne, 

• Szkoły baletowe: 

o Prywatna Artystyczna Szkoła Baletowa „Terpsychora” (niepubliczna), 

• Inne: 

o Policealna Szkoła Aktorska „ART-PLAY” (niepubliczna), 

o Studium Aktorskie przy Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach 

(niepubliczne). 

 

W dwóch liceach ogólnokształcących prowadzone są oddziały dwujęzyczne, tj. w: 

• I Liceum Ogólnokształcącym, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. 

Mikołaja Kopernika (oddziały z językiem wykładowym francuskim), 

• Prywatnym Anglojęzycznym Liceum Ogólnokształcącym im. M. Wańkowicza (oddziały z 

językiem wykładowym angielskim). 

W Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2011, na liście pierwszych 100 miejsc 

(dostępnym na stronie www.perspektywy.pl) znalazły się następujące katowickie licea: 



 | S t r o n a  
 

78 

• III LO im. Adama Mickiewicza – miejsce 34, wynik: 54,84 (wynik 100 otrzymało LO, które 

zajęło 1. miejsce w rankingu), 

• I Społeczne LO im. Stanisława Konarskiego STO – miejsce 82, wynik: 50,40. 

 

W Katowicach działa 7 państwowych szkół wyższych: 

• Uniwersytet Ekonomiczny, 

• Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, 

• Akademia Sztuk Pięknych, 

• Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, 

• Śląski Uniwersytet Medyczny, 

• Uniwersytet Śląski, 

• Filia Politechniki Śląskiej 

oraz 12 szkół wyższych niepublicznych: 

• Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 

• Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, 

• Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka, 

• Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 

• Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Wydział Nauk 

Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, 

• Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w Katowicach, 

• Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, 

• Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, 

• Wyższa Szkoła Techniczna, 

• Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa, 

• Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Katowicach, 

• Wyższa Szkoła Mechatroniki. 

W Katowicach funkcjonuje ponadto Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne, którego alumni studiują 

także na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. 

W Ogólnopolskim Rankingu uczelni akademickich z 2011 (dostępnym na stronie 

www.perspektywy.pl), na liście pierwszych 100 miejsc znalazły się następujące katowickie uczelnie: 

• Politechnika Śląska w Gliwicach, miejsce: 15, wynik:  

o ogółem: 51,72 (wynik Uniwersytetu Warszawskiego zajmującego 1. miejsce w rankingu: 100) 

o prestiż 25%: 26,69 (wynik Uniwersytetu Warszawskiego zajmującego 1. miejsce w rankingu: 

100) 

o innowacyjność 5%: 55,65 (wynik Uniwersytetu Warszawskiego zajmującego 1. miejsce w 

rankingu: 52,64) 

o potencjał naukowy 15%: 67,38 (wynik Uniwersytetu Warszawskiego zajmującego 1. miejsce 

w rankingu: 100) 
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o efektywność naukowa 30%: 47,33 (wynik Uniwersytetu Warszawskiego zajmującego 1. 

miejsce w rankingu: 74,34) 

o warunki studiowania 10%: 61,77 (wynik Uniwersytetu Warszawskiego zajmującego 1. miejsce 

w rankingu: 69,83) 

o umiędzynarodowienie 15%: 31,52 (wynik Uniwersytetu Warszawskiego zajmującego 1. 

miejsce w rankingu: 100) 

• Uniwersytet Śląski w Katowicach, miejsce 16, wynik:  

o ogółem: 51,47  

o prestiż 25%: 21,90  

o innowacyjność 5%: 49,64  

o potencjał naukowy 15%: 71,73  

o efektywność naukowa 30%: 60,64  

o warunki studiowania 10%: 63,03  

o umiędzynarodowienie 15%: 19,12  

• Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, miejsce 26, wynik:  

o ogółem: 44,85  

o prestiż 25%: 3,98  

o innowacyjność 5%: 5,26  

o potencjał naukowy 15%: 61,97  

o efektywność naukowa 30%: 71,09  

o warunki studiowania 10%: 79,51  

o umiędzynarodowienie 15%: 17,95  

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, miejsce 44, wynik:  

o ogółem: 32,64  

o prestiż 25%: 15,17  

o innowacyjność 5%: 9,11  

o potencjał naukowy 15%: 60,73  

o efektywność naukowa 30%: 26,07  

o warunki studiowania 10%: 30,91  

o umiędzynarodowienie 15%: 28,42  

• Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, miejsce 71, 

wynik:  

o ogółem: 23,04  

o prestiż 25%: 0,38  

o innowacyjność 5%: 0,00  

o potencjał naukowy 15%: 70,24  

o efektywność naukowa 30%: 4,23  

o warunki studiowania 10%: 41,42  

o umiędzynarodowienie 15%: 21,18  

• Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, miejsce 83, 

wynik:  

o ogółem: 18,66  

o prestiż 25%: 4,04  

o innowacyjność 5%: 11,45  

o potencjał naukowy 15%: 35,92  
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o efektywność naukowa 30%: 12,78  

o warunki studiowania 10%: 32,23  

o umiędzynarodowienie 15%: 15,37.  

 

W Ogólnopolskim Rankingu niepublicznych uczelni magisterskich z 2010 (dostępnym na stronie 

www.perspektywy.pl), na liście pierwszych 100 miejsc znalazły się następujące katowickie uczelnie: 

• Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, miejsce: 10, 

wynik:  

o ogółem: 47,15 (wynik Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zajmującej 1. miejsce w 

rankingu: 100) 

o prestiż: 29,70 (wynik Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zajmującej 1. miejsce w 

rankingu: 100) 

o siła naukowa: 57,60 (wynik Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zajmującej 1. miejsce 

w rankingu: 94,7) 

o innowacyjność: 0,00 (wynik Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zajmującej 1. 

miejsce w rankingu: 7,7) 

o warunki studiowania: 45,00 (wynik Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zajmującej 1. 

miejsce w rankingu: 73,50) 

o umiędzynarodowienie: 14,40 (wynik Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zajmującej 

1. miejsce w rankingu: 100) 

• Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, miejsce: 32, 

wynik:  

o ogółem: 33,65  

o prestiż: 9,40  

o siła naukowa: 34,70  

o innowacyjność: 0,00  

o warunki studiowania: 53,60  

o umiędzynarodowienie: 8,10  

• Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, miejsce: 72, wynik:  

o ogółem: 21,07  

o prestiż: 0,00  

o siła naukowa: 19,30  

o innowacyjność: 0,00  

o warunki studiowania: 44,30  

o umiędzynarodowienie: 0,50  

• Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, miejsce: 74, wynik:  

o ogółem: 20,85  

o prestiż: 0,08  

o siła naukowa: 27,90  

o innowacyjność: 5,60  

o warunki studiowania: 30,20  

o umiędzynarodowienie: 0,30  

• Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. J. Ziętka w Katowicach, miejsce: 84, wynik:  
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o ogółem: 19,23  

o prestiż: 3,70  

o siła naukowa: 21,50  

o innowacyjność: 1,40  

o warunki studiowania: 29,90  

o umiędzynarodowienie: 4,30.  

 

W Ogólnopolskim Rankingu niepublicznych uczelni licencjackich z 2010 (dostępnym na stronie 

www.perspektywy.pl), na liście pierwszych 100 miejsc znalazła się następująca katowicka uczelnia: 

• Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach, miejsce: 67, wynik:  

o ogółem: 35,02 (wynik Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w 

Zamościu zajmującej 1. miejsce w rankingu: 100) 

o prestiż: 13,40 (wynik Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w 

Zamościu zajmującej 1. miejsce w rankingu: 38,60) 

o siła naukowa: 30,30 (wynik Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego 

w Zamościu zajmującej 1. miejsce w rankingu: 76,40) 

o innowacyjność: 14,60 (wynik Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. 

Zamoyskiego w Zamościu zajmującej 1. miejsce w rankingu: 8,80) 

o warunki studiowania: 23,30 (wynik Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. 

Zamoyskiego w Zamościu zajmującej 1. miejsce w rankingu: 72,20) 

o umiędzynarodowienie: 5,80 (wynik Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. 

Zamoyskiego w Zamościu zajmującej 1. miejsce w rankingu: 43,20). 

 

 

11. Oferta sportowo-rekreacyjna. 

 

Wybitni sportowcy związani z Katowicami: 

• Justyna Kowalczyk – najlepsza polska biegaczka narciarska, wychowanka katowickiego AWF, 

zadebiutowała w zawodach Pucharu Świata w 2001, wielokrotna medalistka Pucharu Świata, ma na 

swoim koncie już trzy Kryształowe Kule (co udało się jej jako drugiej w historii zawodniczce), 

• Tomasz Najduch – najbardziej utytułowany zawodnik karate kyokushin, urodzony w 

Katowicach, wielokrotny medalista mistrzostw Polski i Europy, 

• Zawodnicy piłki nożnej: 

o Edward Józef Szymkowiak – reprezentant kadry narodowej (54 występów w kadrze), 

o Jan Furtok – reprezentant kadry narodowej (34 występów w kadrze), 

o Tomasz Zdebel – reprezentant kadry narodowej, 

o Ewald Oskar Dytko – mający na swoim koncie występ w Mistrzostwach Świata w Meksyku w 

1938 roku, 
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o Ernest Otto Wilimowski – występujący w kadrze polskiej jak i niemieckiej, 

• Janusz Sidło – mistrz lekkoatletyki, 5-krotny medalista igrzysk olimpijskich w rzucie 

oszczepem, 

• Jerzy Kukuczka – jeden z najwybitniejszych himalaistów, w ciągu 8 lat zdobył 14 

ośmiotysięczników, co nie udało się do tej pory żadnemu innemu sportowcowi. 

Katowickie kluby sportowe dają możliwość trenowania wielu dyscyplin sportowych: 

• piłki nożnej – wśród najbardziej zasłużonych katowickich klubów wymienić należy: 

o GKS Katowice – funkcjonujący od 1964 roku; piłkarze GieKSy 5 razy grali w finale Pucharu 

Polski, 4 razy zdobywając wicemistrzostwo Polski, 2 razy zwyciężyli w Superpucharze Polski i 4 razy 

zajęli trzecie miejsce w I lidze, wielokrotnie brali też udział w rozgrywkach europejskich Pucharów, 

o Rozwój Katowice, 

o Kolejarz 24 Katowice, 

o MK Górnik Katowice, 

o LGKS 38 Podlesianka, 

o BKS Sparta, 

o Jango Katowice (odnoszący sukcesy w pierwszej lidze rozgrywek halowej piłki nożnej), 

• hokeja: 

o HC GKS Katowice – klub mający na swoi koncie wielokrotne zdobycie Mistrzostwa i 

Wicemistrzostwa Polski, 

o Naprzód Janów, 

• sztuk walki: 

o Śląski Klub Kyokushin Karate, 

o Klub Sportowy YOSHINKAN AIKIDO-BUMEIKAN JODO, 

o Śląski Klub Karate „GOLIAT”. 

• jeździectwa – Katowicki Klub Jeździecki.  

W Katowicach są też kluby, w których można ćwiczyć wiele dyscyplin sportowych, należą do nich: 

• Klub Sportowo Rekreacyjny VIS Sport (m. in. narciarstwo zjazdowe, pływanie, tenis ziemny, 

żeglarstwo), 

• Klub Rekreacyjno Sportowy TKKF Czarni (karate, boks, badminton), 

• AZS AWF – największy z nich, skupiający studentów katowickiej AWF. 

Wydarzenia sportowe 

Na mapie wydarzeń ważnych czy wyjątkowych, nie tylko w skali kraju, odbywających się w 

Katowicach, szczególne miejsce zajmuje SPODEK – Hala Widowiskowo-sportowa SPODEK oddana do 

użytku w 1971 roku, największy tego typu obiekt w Polsce, zaprojektowana na prawie 12 tysięcy 

widzów, miejsce organizacji widowisk cyklicznych, ale i jednorazowych, prestiżowych wydarzeń (jak 

finał Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn Eurobasket 2009). Wśród imprez cyklicznych, jakie 

odbywają się w SPODKU wymienić można: 

• gale bokserskie z udziałem największych gwiazd tej dyscypliny, 

• mecze Ligi Światowej piłki siatkowej mężczyzn i kobiet, 

• zawody motorowe Freestyle Motocross. 
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W Katowicach odbywają się regularnie biegi uliczne: 

• bieg Uliczny im. Wojciecha Korfantego, w którym bierze rokrocznie kilkaset osób, 

przemierzając trasę o długości około 8 km, ulicami Katowic i Siemianowic Śląskich, w 2011 r. Bieg 

odbył się po raz 18., 

• bieg „4Energy”, odbywający się w centrum Katowic. 

Infrastruktura Katowic sprzyja również organizacji rajdów rowerowych oraz rajdów w kolarstwie 

górskim. 

 

Przestrzenie rekreacyjne – wśród wielu skwerów i parków, dających możliwość spędzania wolnego 

czasu w otoczeniu natury, zdecydowanie wyróżniają się cztery kompleksy parkowe z właściwą sobie 

infrastrukturą: 

• Park Kościuszki – największy park mieszczący się w granicach miasta, położony między ulicami 

Mikołowską, Kościuszki i Górnośląską, stylem nawiązujący do ogrodów angielskich oraz klasycznych, 

ze zróżnicowanym drzewostanem (ponad 90 gatunków drzew i krzewów), na jego terenie położony 

jest kościół św. Michała Archanioła z 1510 roku, jedyna w Polsce wieża spadochronowa oraz galeria 

rzeźby plenerowej twórców z regionu, 

• Dolina Trzech Stawów – zawdzięczająca swą nazwę trzem zbiornikom wodnym (Staw Rybny, 

Staw Sportowy, Kąpielisko), dający możliwości wędkowania czy aktywności sportowej (na terenie 

parku znajdują się ścieżki rowerowe, istnieje możliwość uprawiania sportów wodnych, wypożyczenia 

sprzętu wodnego), 

• Katowicki Park Leśny im. Romana Stachonia – teren należący do leśnego pasa ochronnego 

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, w jego skład wchodzi m. in. rezerwat przyrody „Las 

Murckowski” (pozostałość po Puszczy Śląskiej), rezerwat buków, gdzie rośnie bukowy starodrzew 

mający ponad 150 lat, 

• Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Jerzego Ziętka – zajmujący teren o powierzchni 

620 ha między Katowicami, Chorzowem i Siemianowicami Śląskimi park z różnorodną ofertą dla 

wypoczywających – m. in. Stadion Śląski, gdzie rozgrywane są mecze piłkarskiej kadry narodowej, 

Śląski Ogród Zoologiczny, Górnośląski Park Etnograficzny, Śląskie Wesołe Miasteczko, Planetarium 

Śląskie, kąpielisko FALA, liczne placówki gastronomiczne. 

Obiekty sportowe: 

• sale sportowe: 

o Hala Widowiskowo-Sportowa SPODEK na Al. Korfantego (dwie sale widowisko-sportowe, 

całoroczne lodowisko, siłownia), 

o Sala Sportowa MOSIR-u na ul. Józefowskiej (pełnowymiarowa sala do siatkówki i koszykówki, 

siłownia), 

o Sala Sportowa AWF Katowice na ul. Raciborskiej (pełnowymiarowa sala do siatkówki, 

koszykówki, badmintona, ścianka wspinaczkowa), 

o Sala Sportowa AWF Katowice na ul. Mikołowskiej (pełnowymiarowa sala sportowa), 

o Hala Sportowa na ul. 11 listopada (wielofunkcyjna hala sportowa z widownią i zapleczem), 
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• liczne boiska, 

• baseny: 

o kąpielisko „BUGLA” przy ul. Żeliwnej (4 baseny kąpielowe, zjeżdżalnie rynnowe, boiska do gry 

w koszykówkę i siatkówkę, stół do ping-ponga, miejsce do grillowania, czynne sezonowo), 

o kąpielisko „ROLNA” na ul. Nasypowej (siłownia, sauna, solarium, hydromasaż – otwarte 

całorocznie + czynne sezonowo 3 baseny kąpielowe, zjeżdżalnie rynnowe, sauna, siłownia, jacuzzi, 

solarium, stół do ping-ponga, plac zabaw), 

o kąpielisko „ZADOLE” na ul. Wczasowej (tenis stołowy, bilard – otwarte całorocznie + czynne 

sezonowo 2 baseny kąpielowe, zjeżdżalnia rynnowa, korty tenisowe, stół do ping-ponga, plac zabaw 

dla dzieci, bilard), 

o kąpielisko „BOLINA” na ul. Leśnego Potoku, 

o kąpieliska i baseny KWK - „Murcki”, „Staszic”, „Wieczorek”, 

o basen w „Pałacu Młodzieży” na ul. Mikołowskiej (basen kryty o długości 25 m, 6 torów do 

pływania), 

o basen przy Centrum Rehabilitacji, Odnowy Biologicznej i Sportu „Derrata” przy ul. Boya-

Żeleńskiego (basen kryty), 

o akwen „MORAWA” w Katowicach-Szopienicach (otwarte kąpielisko sezonowe), 

• korty tenisowe: 

o korty tenisowe - Zajazd Pod Wzgórzem Wandy na ul. Bielskiej (korty odkryte, jeden 

oświetlony), 

o korty tenisowe „PRO-TEN” przy ul. Szopienickiej (4 oświetlone korty ziemne, 4 korty kryte ze 

sztuczną trawą), 

o korty tenisowe im. J. Jędrzejowskiej na ul. Astrów (3 korty kryte balonem, ogrzewane, 7 

odkrytych o nawierzchni ceglastej), 

o korty tenisowe „PRO-SERW” przy ul. Ceglanej (3 korty kryte, ogrzewane, 5 kortów odkrytych), 

o korty tenisowe – kąpielisko „ZADOLE” przy ul. Wczasowej (2 korty odkryte), 

o korty tenisowe – Camping 215 – Dolina Trzech Stawów na ul. Murckowskiej (1 kort odkryty), 

o korty tenisowe – Ośrodek Sportowy „SŁOWIANIN” (2 korty odkryte), 

• kluby jeździeckie: 

o Katowicki Klub Jeździecki na ul. Francuskiej (jazda konna, hipoterapia, przejażdżki bryczką), 

o „STADNINA” Klub Jeździecki na ul. Panewnickiej (jazda konna, hipoterapia, przejażdżki 

bryczką), 

• siłownie, fitness: 

o World Class Health Academy na ul. Dyrekcyjnej, w pasażu Hotelu Monopol (fitness club, 

siłownia, aerobik, basen, siłownia, sauna sucha, łaźnia parowa), 

o siłownie „GYMNASION” w Centrum Handlowym „BELG” na ul. Przemysłowej, w budynku 

Altusu na ul. Uniwersyteckiej i Silesia City Center na ul. Chorzowskiej (siłownie, aerobik, solarium, 

sauna, masaże), 

o Studio Fitness dla Kobiet na ul. Kossak-Sztuckiej (siłownia, odnowa biologiczna, zajęcia dla 

dzieci, nowoczesne formy ruchu – step, dance, yoga, aerobic), 

o Siłownia PROACTIV na ul. Sokolskiej (siłownia, aerobik, pilates), 

o Centrum Odnowy Biologicznej – COB na ul. Wesołej (siłownia, fitness, aerobik, sauny, jacuzzi, 

kosmetyka, fryzjerstwo, masaże), 

• kręgielnie: 

o FUN CITY – Silesia City Center na ul. Chorzowskiej, 
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o PUNKT 44 – Cinema City na ul. Gliwickiej, 

• lodowiska: 

o lodowisko przy PWS „SPODEK” przy Al. Korfantego, całoroczne, 

o lodowisko „JANTOR” na ul. Nałkowskiej, całoroczne, 

o lodowisko przy ul. Kościuszki i Ceglanej, działające w sezonie zimowym, 

• ośrodki sportowo-rekreacyjne: 

o „Camping 215” oraz przystań wodna na Dolinie Trzech Stawów przy ul. Murckowskiej 

(możliwość wypożyczenia sprzętu do uprawiania sportów wodnych – kajaków, rowerów wodnych, 

desek surfingowych, stół do ping-ponga, miejsca do grillowania, sauna), 

o Ośrodek Sportowy „SŁOWIANIN” na ul. 1 Maja (boisko do piłki nożnej ze sztuczną 

nawierzchnią, boiska do gier zespołowych, korty tenisowe, skate-park, siłownia), 

o Centrum Zdrowia, Sportu i Rekreacji – „FITNESS FUN” przy ul. Ceglanej (siłownia, aerobik, 

sauny fińskie, solaria, masaż, konsultacje i porady dietetyka, komnata solna), 

o Centrum Rehabilitacji, Odnowy Biologicznej i Sportu „DERRATA” na ul. Boya-Żeleńskiego 

(basen kryty, odnowa biologiczna, masaże podwodne, siłownia, sauna, solarium, rehabilitacja), 

o Centrum Wspinaczkowe „TRANSFORMATOR” przy ul. Medyków (największe centrum 

wspinaczkowe na Śląsku). 

Katowickie trasy rowerowe: 

• Trasa nr 1 – w sumie liczy 26 km, funkcjonuje od 2000 roku jako pierwsza trasa wytyczona w 

Katowicach, prowadzi od pomnika Powstańców Śląskich, przez Bulwary Rawy, Dolinę Trzech Stawów, 

Lasy Murckowskie aż do Kostuchny i Podlesia; można nią dojechać przez Tychy i Kobiór aż do zamku 

w Pszczynie, 

• Trasa nr 2 – jej katowicki odcinek liczy 12,4 km, biegnie przez Katowice, Orzesze, Rybnik i 

Racibórz aż po czeski Krnov, w Katowicach zaczyna się spod Wieży Spadochronowej, przez Lasy 

Panewnickie i Park Na Zadolu, kończąc się w rejonie ośrodka wypoczynkowego Starganiec, przy 

granicy z Mikołowem, 

• Trasa nr 3 – trasa o długości 15,5 km, rozpoczyna się w Panewnikach, przy granicy z Rudą 

Śląską i prowadzi przez Piotrowice w kierunku Giszowca, na ulicy Jankego łączy się z trasą nr 101, 

kończy na Giszowcu za przejściem podziemnym pod ul. Pszczyńską,  

• Trasa nr 5 – trasa o długości 8 km, swój początek ma w Dolinie Trzech Stawów, gdzie łączy się 

z Trasą nr 1, od Doliny Trzech Stawów prowadzi do Nikiszowca przez Szopienice, kończy się przy 

granicy z Sosnowcem, 

• Trasa nr 101 – o długości 20 km, prowadzi głównie przez tereny leśne, od Ochojca, przez 

Giszowiec i Murcki, do Lędzin, 

• Trasa nr 153 – trasa o długości 6,4 km, stanowi wariant Trasy nr 1, od której odbija w Lasach 

Murckowskich, łączy się z Trasą nr 101 tuż przed granicą z Lędzinami, 

• Trasa nr 122 – liczy 7,6 km, jest rozwinięciem Trasy nr 2 pozwalającym na ominięcie ruchu 

drogowego, rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulic Załęskiej i Szadoka, prowadzi przez Lasy Panewnickie 

do Panewnik. 
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12. Bezpieczeństwo. 

 

Zespół psychologa społecznego prof. Janusza Czapińskiego na potrzeby badania Diagnoza Społeczna 

20095 utworzył trzy wskaźniki syntetyczne: ofiar (wiktymizacji), sprawców i ogólny, łączący 

poprzednie dwa – przestępczości. Rozkład tych trzech wskaźników związanych z naruszaniem prawa 

w przekroju miast wojewódzkich uplasował Katowice na 2 miejscu (tuż za Szczecinem): 

• Wskaźnik przestępczości:  Katowice – 0,217, Szczecin – 0,248, 

• Wskaźnik wiktymizacji:   Katowice – 0,154, Szczecin – 0,150, 

• Wskaźnik sprawców:   Katowice – 0,063, Szczecin – 0,099. 

Z kolei pod względem natężenia zjawisk patologicznych Katowice zajęło pozycję po Szczecinie  

i Zabrzu – Szczecin, wartość wskaźnika (im niższa wartość wskaźnika tym większa patologia) -0,31, 

Zabrze: -0,30, Katowice: -0,29. 

 

                                                           
5
 

http://www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/baza_projektow_badawczych_efs/Documents/Raport_gl

owny_Diagnoza_spoleczna_2009.pdf 
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13. Potencjał gospodarczy (przedsiębiorczość mieszkańców, 

inwestorów (w tym zagranicznych), profil branżowy miasta i jego 

zmiany). 

 

Wykres 93. Podmioty gospodarki narodowej ogółem w Katowicach w latach 2002-2010 (jed. 

gosp.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

Wykres 94. Podmioty wg sektorów własnościowych – sektor publiczny ogółem w Katowicach  

w latach 2002-2010 (jed. gosp.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 95. Podmioty wg sektorów własnościowych – sektor prywatny ogółem w Katowicach  

w latach 2002-2010 (jed. gosp.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 96. Podmioty wg klas wielkości – 0-9 w Katowicach w latach 2002-2010 (jed. gosp.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 97. Podmioty wg klas wielkości – 10-49 w Katowicach w latach 2002-2010 (jed. gosp.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 98. Podmioty wg klas wielkości – 50-249 w Katowicach w latach 2002-2010 (jed. gosp.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 99. Podmioty wg klas wielkości – 250-999 w Katowicach w latach 2002-2010 (jed. 

gosp.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 100. Podmioty wg klas wielkości – 1000 i więcej w Katowicach w latach 2002-2010 (jed. 

gosp.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 101. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności w Katowicach w latach 

2002-2010 (jed. gosp.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 102. Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w 

Katowicach w latach 2004-2010 (jed. gosp.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 103. Jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności w Katowicach w latach 

2004-2010 (jed. gosp.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 104. Pracujący według sektorów ekonomicznych w Katowicach w 2001 (% osób) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 105. Pracujący według sektorów ekonomicznych w Katowicach w 2003 (% osób) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 106. Jednostki wpisane do rejestru REGON według PKD 2007 i rodzajów działalności w 

Katowicach w 2009 (% jed. gosp.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 107. Jednostki wpisane do rejestru REGON według PKD 2007 i rodzajów działalności w 

Katowicach w 2010 (% jed. gosp.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 108. Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego (sektor publiczny) w 

Katowicach w latach 2002-2010 (jed. gosp.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 109. Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego (sektor prywatny) w 

Katowicach w latach 2002-2010 (jed. gosp.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Według rankingu Forbes z 2010 r. – Miasta atrakcyjne dla biznesu, Katowice zajęły 10 miejsce pod 

względem dynamiki przyrostu firm, który wyniósł w stolicy Śląska -23,7% (1 miejsce – Lublin, 39,3%, 2 

miejsce – Poznań, 12,4%, 3 miejsce – Łódź, 4,2%). Zestawienie miast atrakcyjnych dla biznesu zostało 

oparte na danych przygotowanych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. O kolejności 

przesądziła dynamika wzrostu liczby spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym w 

2009 r. wobec 2008 r., pomniejszona o spółki znajdujące się w upadłości i likwidacji. Tym samym 

zestawienie pokazuje, które ośrodki w ostatnim czasie najwięcej zyskały w oczach przedsiębiorców. 

Ujemny odsetek oznacza wolniejszy przyrost spółek, nie zaś spadek liczby firm w mieście. 

 

W rankingu Newsweeka z 2010 postanowiono sprawdzić, które z polskich miast (15 centrów 

regionów) najlepiej radzi sobie z kumulacją kapitału ludzkiego czyli z pozyskiwaniem  

i zatrzymywaniem mieszkańców o wiedzy i umiejętnościach najbardziej potrzebnych z punktu 

widzenia i społeczeństwa i gospodarki (czyli przede wszystkim absolwentów wyższych uczelni, 

specjalistów). W epoce gospodarki opartej na wiedzy, najważniejsze stają się nowoczesne miejsca 

pracy, ośrodki badawcze, oferta edukacyjna i kulturalna.  

Katowice we wspomnianym rankingu uzyskały 4. pozycję, z wynikiem ogólnym 80,5 pkt (1. miejsce – 

Wrocław, 100,75 pkt, 2. miejsce – Warszawa, 100,5 pkt, miejsce 3. – Poznań, 100 pkt).  

W ocenie jakości pracy brano pod uwagę: 

• średnią pensję brutto osoby z wyższym wykształceniem (zł), 

• oferty pracy dla osób z wyższym wykształceniem (% wszystkich ofert), 
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• osoby z wyższym wykształceniem wśród bezrobotnych do wszystkich aktywnych 

bezrobotnych (%), 

• firmy na 1000 mieszkańców (liczba firm), 

• centra badawcze koncernów z nowoczesnych branż (liczba centrów) 

i Katowice, z wynikiem cząstkowym 26 pkt, zajęły 7. pozycję (1. miejsce – Warszawa, 45,5 pkt, 2. 

miejsce – Poznań, 42,5 pkt, 3. miejsce – Wrocław, 40,25 pkt, 4. miejsce – Gdańsk, 38 pkt, 5. miejsce – 

Kraków, 32 pkt, 6. miejsce – Szczecin, 29 pkt). 

W ocenie jakości życia miały znaczenie: 

• powierzchnia mieszkania, którą można kupić za średnią pensję brutto osoby z wyższym 

wykształceniem (m2), 

• liczba lekarzy na 1000 mieszkańców, 

• imprezy organizowane lub finansowane przez miasto (liczba imprez), 

• obiekty kulturalne na 1000 mieszkańców (liczba obiektów), 

• obiekty sportowe na 1000 mieszkańców (liczba obiektów), 

• infrastruktura (lotnisko, połączenie z autostradą 

i Katowice, z liczbą pkt 37,75 (wynik cząstkowy) zajęły 1. miejsce (2. miejsce - Kraków, 33 pkt, 2. 

miejsce – Opole, 32,25 pkt). Katowice otrzymały określenie „miasta do życia”, jako miasto, któremu 

udało się zachować najlepszy balans między zaletami metropolitalności i plusami mniejszego miasta. 

Ujęcie przyjęte przez autorów rankingu uwzględniało z jednej strony klimat miasta i jego faktyczne 

nasycenie placówkami sportowymi czy kulturalnymi, z drugiej wskazywało na łatwość dostępu 

mieszkańców do tych dóbr. I tak np. w Warszawie na 1000 mieszkańców przypada 3,9 lekarza, w 

Katowicach – 5,2. Za przeciętną pensję brutto posiadacz dyplomu wyższej uczelni kupi w Katowicach 

niemal metr kwadratowy mieszkania, w stolicy – 0,66 m2. 

Jakość edukacji rozpatrywano pod względem: 

• liczby studentów, 

• uczelni z pierwszej 30 w rankingu „Perspektyw” (liczba uczelni), 

• studentów w przeliczeniu na wykładowców (liczba studentów na 1 profesora), 

• pozytywnych opinii mieszkańców o ich mieście z „Rankingu reputacji miast” (indeks w 

punktach) 

i Katowice uzyskały (ocena cząstkowa) 10. pozycję, z 12 pkt (1. miejsce – Warszawa, 28,5 pkt, 2. 

miejsce – Poznań, 24,75 pkt, 3. miejsce – Kraków, 23,25 pkt). 

Wysoka pozycja Wrocławia, Poznania i Katowic w rankingu może świadczyć, że miasta te przejmują w 

swoich regionach rolę gospodarczego centrum, jakie przez lata miała wyłącznie Warszawa. Gdyby 

sparafrazować powiedzenie Francuzów, mawiających, że najlepiej mieszkać we Francji, ale zarabiać w 

Szwajcarii, należałoby powiedzieć, że najlepiej mieszkać w Katowicach, ale pracować i zarabiać w 

Warszawie.6 

                                                           
6
 http://biznes.newsweek.pl/ranking-polskich-miast--gdzie-mieszkac-gdzie-pracowac-,62002,3,1.html 
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14. Instytucje otoczenia biznesu. 

 

Wykres 110. Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON według działów PKD 2007 – 

działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność 

powiązana w Katowicach w latach 2009-2010 (jed. gosp.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 111. Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON według działów PKD 2007 – 

działalność usługowa w zakresie informacji w Katowicach w latach 2009-2010 (jed. gosp.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 112. Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON według działów PKD 2007 – 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa w Katowicach w latach 2009-2010 (jed. gosp.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 113. Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON według działów PKD 2007 – 

działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe w Katowicach w latach 

2009-2010 (jed. gosp.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 114. Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON według działów PKD 2007 – 

badania naukowe i prace rozwojowe w Katowicach w latach 2009-2010 (jed. gosp.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 115. Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON według działów PKD 2007 – 

reklama, badanie rynku i opinii publicznej w Katowicach w latach 2009-2010 (jed. gosp.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 116. Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON według działów PKD 2007 – 

działalność związana z zatrudnieniem w Katowicach w latach 2009-2010 (jed. gosp.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 117. Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON według działów PKD 2007 – 

działalność związana z administracją, obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca 

prowadzenie działalności gospodarczej w Katowicach w latach 2009-2010 (jed. gosp.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA (KSSE SA), powołana w 1996 r., ustanowiona, po 

przedłużeniu, do 2020 r., w podstrefie tyskiej obejmuje także tereny w samych Katowicach (ponad 21 

ha w Bogucicach-Zawodziu, Śródmieściu-Załężu, Roździeniu i Ligocie). Na terenach strefowych 

Katowic działa 9 polskich i zagranicznych inwestorów, łączna liczba zatrudnionych wynosi ponad 2300 

osób.  
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15. Organizacje pozarządowe. 

Wśród organizacji pozarządowych, jakie znajdują się w bazie dostępnej na stronie internetowej 

Urzędu Miasta7 największą reprezentacją cieszą się następujące obszary działalności: 

• Kultura fizyczna, sport, turystyka i rekreacja, 

• Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym, 

• Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 

• Pomoc dziecku i rodzinie, 

• Ochrona i promocja zdrowia, 

• Nauka, edukacja i wychowanie.  

 

Wykres 118. Obszary działalności organizacji pozarządowych w Katowicach, 2011 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.katowice.eu. 

                                                           
7
 http://www.katowice.eu/ngo/wszystkie.php 
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Z 328 organizacji, jakie znajdują się bazie Urzędu Miasta 68 (21%) z nich ma status OPP (organizacji 

pożytku publicznego). 

 

Wykres 119. Organizacje pozarządowe w Katowicach – posiadające i nieposiadające status OPP, 

2011 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.katowice.eu. 
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Wykres 120. Fundacje w Katowicach w latach 2002-2010 (jed. gosp.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.katowice.eu. 

Wykres 121. Stowarzyszenia i organizacje społeczne w Katowicach w latach 2002-2010 (jed. 

gosp.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.katowice.eu. 
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Konkursy dotacyjne dla organizacji pozarządowych ogłaszane są przez następujące wydziały Urzędu 

Miasta Katowice: 

• Wydział Polityki Społecznej, 

• Wydział Sportu i Turystyki, 

• Wydział Kultury. 

Uznając wagę współpracy pozafinansowej miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi 

utworzono zespoły pełniące rolę inicjatywną i doradczą, w których skład wchodzą zarówno 

przedstawiciele samorządu jak i organizacji pozarządowych. Aktualnie funkcjonują zespoły doradcze 

ds.: 

• Współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

• Opieki nad dzieckiem i rodziną, 

• Pomocy osobom bezdomnym, 

• Pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym oraz osobom zaburzonym psychicznie i ich 

rodzinom, 

• Zdrowia, 

• Pomocy osobom bezrobotnym, 

• Rozwiązywania problemów uzależnień oraz pomocy rodzinie i przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

W katowickim Urzędzie utworzono, w ramach Wydziału Polityki Społecznej, Inkubator Społecznej 

Przedsiębiorczości (ISP), oferujący bezpłatne doradztwo, specjalistyczne konsultacje oraz wsparcie 

infrastrukturalne dla stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych oraz mieszkańców województwa 

śląskiego zainteresowanych założeniem i działalnością podmiotów ekonomii społecznej. 
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16. Lokalne mass media. 

 

W Katowicach znajdują się redakcje następujących stacji telewizyjnych: 

• Stacje ogólnopolskie posiadające redakcje w katowickim regionie medialnym: 

o POLSAT, data rozpoczęcia nadawania: 5 grudnia 1992 r., wydawca: Telewizja Polsat SA, czas 

emisji: całodobowy, profil programowy: ogólnokrajowa telewizja prywatna koncesjonowana, odbiór 

programów: ogólnokrajowy, dostępny również w sieciach kablowych i platformach cyfrowych, 

• Stacje ponadregionalne posiadające redakcje w katowickim regionie medialnym: 

o TVN, data rozpoczęcia nadawania: 3 października 1997 r., wydawca: Grupa TVN SA, czas 

emisji: całodobowy, profil programowy: ponadregionalna telewizja prywatna koncesjonowana, 

odbiór programów: ponadregionalny, dostępny również w sieciach kablowych i platformach 

cyfrowych, 

• Stacje regionalne: 

o Telewizja Polska SA Oddział w Katowicach, data rozpoczęcia nadawania: 3 grudnia 1957 r., 

wydawca: Skarb Państwa, czas emisji: około 4 godz. programu własnego, profil programowy: 

regionalne telewizja publiczna, odbiór programów: województwo śląskie, 

• Stacje rozpowszechniane drogą satelitarną: 

o TVS, data rozpoczęcia nadawania: 29 marca 2008 r., wydawca: TVS Sp. z o.o., czas emisji: 

całodobowy, profil programowy: regionalna/niekodowana telewizja satelitarna komercyjna o profilu 

regionalnym, odbiór programów: dostępna w sieciach kablowych, platformach cyfrowych oraz 

poprzez odbiór satelitarny. 

Ponadto funkcjonuje 6 redakcji radiowych: 

• Stacje ogólnopolskie posiadające redakcje w katowickim regionie medialnym: 

o RADIO ZET, data rozpoczęcia nadawania: 28 września 1990 r. (jako Radio Gazeta), wydawca: 

Eurozet Sp. z o.o., program nadawany jest przez cały tydzień, 24 godziny na dobę, 

o RMF FM, wydawca: Grupa RMF FM Sp. z o.o., program nadawany jest przez cały tydzień, 24 

godziny na dobę, 

• Stacje regionalne: 

o RADIO EM, data rozpoczęcia nadawania: 1 kwietnia 2002 r., wydawca: Kuria Metropolitalna 

w Katowicach, program nadawany jest przez cały tydzień, 24 godziny na dobę, 

o POLSKIE RADIO KATOWICE, data rozpoczęcia nadawania: 4 grudnia 1927 r., wydawca: Polskie 

Radio, Regionalna Rozgłośnia Polskiego Radia, Radio Katowice SA, program nadawany jest przez cały 

tydzień, 24 godziny na dobę, 

• Stacje sieciowe: 

o ANTYRADIO, data rozpoczęcia nadawania: 1 czerwca 2005 r., wydawca: AdPoint Sp.  

z o.o., program nadawany jest przez cały tydzień, 24 godziny na dobę, 

o PLANETA FM KATOWICE, data rozpoczęcia nadawania: 1 luty 2002 r., wydawca: AdPoint Sp. z 

o.o., program nadawany jest przez cały tydzień, 24 godziny na dobę. 

 

Prasa obejmuje następujące tytuły: 
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• Dzienniki ogólnopolskie wydzielające kolumny z katowickiego regionu medialnego: 

o Super Express – wydanie śląskie, dziennik (ukazuje się 6 razy w tygodniu), wydawca: Murator 

SA, miejsce wydawania: Warszawa, zasięg rozpowszechniania: byłe województwa bielskie, 

częstochowskie, katowickie, opolskie, nakład: średni nakład jednorazowy 456,1 tys. egzemplarzy, 

• Dzienniki ogólnopolskie posiadające oddziały w katowickim regionie medialnym: 

o Fakt Katowice, lokalne wydanie Faktu, dziennik (ukazuje się 6 razy w tygodniu), wydawca: 

Axel Springer Polska Sp. z o.o., miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 1 czerwca 

2005 r., zasięg rozpowszechniania: byłe województwa katowickie i bielskie, nakład: średni nakład 

jednorazowy 618,8 tys. egzemplarzy, 

• Dzienniki: 

o Sport, dziennik (ukazuje się 6 razy w tygodniu), wydawca: Axel Springer Polska Sp.  

z o.o., miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 30 lipca 1945 r., zasięg 

rozpowszechniania: województwa śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie, małopolskie, 

podkarpackie, świętokrzyskie, nakład: 20 tys. egzemplarzy, 

• Tygodniki: 

o Bogucka Rodzina, tygodnik, wydawca: Parafia Rzymskokatolicka św. Szczepana w Katowicach, 

miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: kwiecień 1995 r., zasięg rozpowszechniania: 

parafia, 

o Gość Niedzielny – tygodnik, wydawca: Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej w Katowicach, 

miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 9 września 1923 r., zasięg 

rozpowszechniania: ogólnokrajowy, nakład: 200 tys. egzemplarzy, 

o Trybuna Górnicza. Tygodnik społeczno-gospodarczy, tygodnik, wydawca: Wydawnictwo 

Górnicze Sp. z o.o., miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 9 czerwca 1994 r., 

zasięg rozpowszechniania: byłe województwa katowickie, bielskie, częstochowskie, nakład: 70 tys. 

egzemplarzy, 

o Tygodnik Śląsko-Dąbrowski. NSZZ „Solidarność”, tygodnik, wydawca: Zarząd Regionu Śląsko-

Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, miejsce wydawania: Katowice,  

o Wiadomości Katedralne, tygodnik, wydawca: Parafia Rzymskokatolicka Chrystusa Króla w 

Katowicach, miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 1999 r., zasięg 

rozpowszechniania: parafia, nakład: 600 egzemplarzy, 

o Wiadomości Parafialne, tygodnik, wydawca: Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Katowicach, miejsce wydawania: Katowice, zasięg rozpowszechniania: 

parafia, 

• Dwutygodniki: 

o Artpapier, dwutygodnik, wydawca: Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne, miejsce 

wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 2003 r., 

o Górnik, dwutygodnik, wydawca: Oficyna Wydawnicza „Górnik”, miejsce wydawania: 

Katowice, data pierwszego wydania: 1897 r., zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy, 

o Nowy Przegląd Katowicki. Bezpłatny dwutygodnik publicystyczno-reklamowy, dwutygodnik, 

wydawca: NPK Sp. z o.o., miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: lipiec 2002 r., 

zasięg rozpowszechniania Katowice, nakład: 30 tys. egzemplarzy, 

• Miesięczniki: 

o AE Forum. Biuletyn Akademii Ekonomicznej w Katowicach, miesięcznik, wydawca: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 

1999 r., 
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o Apostolstwo Chorych, miesięcznik, wydawca: Polski Sekretariat Apostolstwa Chorych, miejsce 

wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: czerwiec 1930 r., zasięg rozpowszechniania: 

ogólnokrajowy, nakład: 45 tys. egzemplarzy, 

o Arka. Gazeta Parafialna, miesięcznik, wydawca: Zespół Synodalny przy Parafii 

Rzymskokatolickiej Opatrzności Bożej w Katowicach, miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego 

wydania: 19 grudnia 1992 r., zasięg rozpowszechniania: parafia, 

o Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. Miesięcznik Wyższego Urzędu 

Górniczego, miesięcznik, wydawca: Wyższy Urząd Górniczy, miejsce wydawania: Katowice, data 

wydania pierwszego numeru: 1992 r., zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy, nakład: 850 

egzemplarzy, 

o Biuletyn Samorządowy, miesięcznik, wydawca: Rada Jednostki Pomocniczej nr 21, miejsce 

wydawania: Katowice, zasięg rozpowszechniania: Katowice-Kostuchna, nakład: 1 tys. egzemplarzy, 

o Cukiernictwo i Piekarstwo, miesięcznik, wydawca: Elamed E. i R. Cholewa Sp. J., miejsce 

wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: styczeń 2003 r., zasięg rozpowszechniania: 

ogólnokrajowy, 

o Energetyka. Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej, miesięcznik, 

wydawca: SEP COSiW Warszawa, Oficyna Wydawnicza ENERGIA Katowice, miejsce wydawania: 

Katowice, data pierwszego wydania: 1947 r., zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy, 

o Euroregiony/Europrojekty.pl, miesięcznik, wydawca: Euro-Regional Press Editor, miejsce 

wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 2004 r., zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy, 

nakład: 5 tys. egzemplarzy, 

o Euro 25. Magazyn Wspólnoty Europejskiej, miesięcznik, wydawca: Katowicka Agencja 

Wydawnicza, miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: styczeń 2005 r., zasięg 

rozpowszechniania: województwo śląskie, nakład: 5 tys. egzemplarzy, 

o Focus Nierdzewne. Czasopismo fachowe poświęcone stalom nierdzewnym, miesięcznik, 

wydawca: Focus Nierdzewne Sp. z o.o., miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 

2001 r., zasięg rozpowszechniania: ogólnopolski, nakład: 4 tys. egzemplarzy, 

o Forum Biznesu. Dodatek Informacyjno-Promocyjny, miesięcznik, wydawca: Media Press, 

miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 2001 r., zasięg rozpowszechniania: 

ogólnopolski, 

o Gazeta Uniwersytecka UŚ. Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, miesięcznik, 

wydawca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 

październik 1992 r., zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy, nakład: 1 tys. egzemplarzy, 

o Głos św. Ludwika, miesięcznik, wydawca: Parafia Rzymskokatolicka św. Ludwika Króla i 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach Panewnikach, miejsce wydawania: Katowice, 

data pierwszego wydania: październik 1995 r., zasięg rozpowszechniania: parafia, nakład: 1,2 tys. 

egzemplarzy, 

o Jaskółka Śląska, miesięcznik, Wydawca: Ruch Autonomii Śląska, miejsce wydawania: 

Katowice, data pierwszego wydania: styczeń 1994 r., zasięg rozpowszechniania: Śląsk, nakład: 3 tys. 

egzemplarzy, 

o Lekarz. Miesięcznik dla lekarza rodzinnego, internisty, pediatry, miesięcznik, wydawca: 

Elamed E i R. Cholewa Sp. J., miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: luty 1997 r., 

zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy, nakład: 9 tys. egzemplarzy, 
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o Magazyn Autostrady, miesięcznik, wydawca: Elamed E. i R. Cholewa Sp. J., miejsce 

wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: styczeń 2003 r., zasięg rozpowszechniania: 

ogólnokrajowy,  

o Magazyn Studentów Uniwersytetu Śląskiego „Suplement”, miesięcznik, wydawca: 

Międzywydziałowe Koło Naukowe „Inicjatywa” Orzy Wydziale Nauk Społecznych w Uniwersytecie 

Śląskim, miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: styczeń 2003 r., nakład: 1 tys. 

egzemplarzy, 

o Mały Gość Niedzielny, miesięcznik, Wydawca: Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej w 

Katowicach „Gość Niedzielny”, miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 1928 r., 

zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy, nakład 105 tys. egzemplarzy, 

o MPM. Magazyn Przemysłu Mięsnego, miesięcznik, wydawca: Elamed E i R Cholewa Sp. J., 

miejsce wydawania: Katowice, zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy, 

o Metal Hammer, miesięcznik, wydawca: Metal Mind Productions Sp. z o.o., miejsce 

wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: listopad 1990 r., zasięg rozpowszechniania: 

ogólnokrajowy,  

o Miriam, miesięcznik, wydawca: Parafia rzymskokatolicka Matki Bożej Różańcowej w 

Katowicach, miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: grudzień 2001 r., zasięg 

rozpowszechniania: parafia, 

o Murator Południowy, regionalny dodatek do Muratora, miesięcznik, wydawca: Murator SA, 

miejsce wydawania: Katowice, zasięg rozpowszechniania: województwa śląskie, dolnośląskie, 

małopolskie, opolskie, 

o Murator Śląski, regionalny dodatek do Muratora, miesięcznik, wydawca: Murator SA, miejsce 

wydawania: Katowice, zasięg rozpowszechniania: województwo śląskie, 

o Nasze Forum, miesięcznik, wydawca: Południowy Koncern Energetyczny SA, miejsce 

wydawania: Katowice, nakład: 4,5 tys. egzemplarzy, 

o Nasze Sprawy. Magazyn informacyjny osób niepełnosprawnych, miesięcznik, wydawca: 

Agencja Nasze Sprawy, miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 1989 r.,  

o Nowy Przemysł. Miesięcznik Gospodarczy, miesięcznik, wydawca: PTWP SA, miejsce 

wydawania: Katowice, zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy, 

o Ogólnopolski Przegląd medyczny. Magazyn Przedsiębiorczych Lekarzy i Menedżerów Służby 

Zdrowia, miesięcznik, wydawca: Elamed E. i R. Cholewa Sp. J., miejsce wydawania: Katowice, data 

pierwszego wydania: 1992 r, zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy, nakład: 6 tys. egzemplarzy, 

o Pielgrzym, miesięcznik, wydawca: Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny w Katowicach, miejsce wydawania: Katowice, zasięg rozpowszechniania: parafia, 

o Podpora Rodzin. Miesięcznik parafii św. Józefa na Załężu, miesięcznik, wydawca: Parafia 

Rzymskokatolicka św. Józefa w Katowicach, miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 

listopad 1990 r., zasięg rozpowszechniania: parafia, nakład: 500 egzemplarzy, 

o Posłanie Świętego Antoniego, miesięcznik, wydawca: Parafia rzymskokatolicka św. Antoniego 

w Katowicach, miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: luty 1993 r., zasięg 

rozpowszechniania: parafia, nakład: 200 egzemplarzy, 

o Promotor, Bezpieczeństwo, Komfort, Praca, miesięcznik, wydawca: Elamed E. i R. Cholewa 

Sp. J., miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 1996 r., zasięg rozpowszechniania: 

ogólnokrajowy, nakład: 5 tys. egzemplarzy, 
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o Pro Medico. Pismo Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, miesięcznik, wydawca; Śląska Izba 

Lekarska w Katowicach, miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 1993 r., zasięg 

rozpowszechniania: województwo śląskie,  

o Przegląd Górniczy. Miesięcznik Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, 

miesięcznik, wydawca: Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, miejsce 

wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 1 październik 1903 r., zasięg rozpowszechniania: 

ogólnokrajowy,  

o Raport Branżowy. Papier, biuro, szkło, miesięcznik, wydawca: Agencja Wydawniczo-

Reklamowa MADIN, miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania maj 1996 r., zasięg 

rozpowszechniania: ogólnokrajowy, nakład: 5 tys. egzemplarzy. 

o Rynek Zdrowia, miesięcznik, wydawca: PTWP SA, miejsce wydawania: Katowice, data 

pierwszego wydania: styczeń 2005 r., zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy, nakład: 15 tys. 

egzemplarzy, 

o Szaman. Człowiek – zdrowie – natura, miesięcznik, wydawca: MEDPRESS Sp. z o.o., miejsce 

wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: sierpień 1990 r., zasięg rozpowszechniania: 

ogólnokrajowy, nakład: 30 tys. egzemplarzy, 

o Szlaki. Miesięcznik Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu 

Przemysłowego, miesięcznik, wydawca: Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, miejsce 

wydawania: Katowice, nakład: 20 tys. egzemplarzy, 

o Śląsk. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny, miesięcznik, wydawca: Górnośląskie Towarzystwo 

Literackie w Katowicach, miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: listopad 1995 r., 

zasięg rozpowszechniania: województwo śląskie oraz Warszawa i Wrocław, nakład 4 tys. 

egzemplarzy, 

o TPS – Twój Przegląd Stomatologiczny, miesięcznik, wydawca: Elamed E. i R. Cholewa Sp. J., 

miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 1997 r., zasięg rozpowszechniania: 

ogólnokrajowy, nakład: 10 tys. egzemplarzy. 

o Trybuna Leśnika, miesięcznik, wydawca: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w 

Katowicach, miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: styczeń 1956 r., zasięg 

rozpowszechniania: ogólnopolski, nakład: 3,6 tys. egzemplarzy, 

o Trinitas, miesięcznik, wydawca: Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej w 

Katowicach Kostuchnie, miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: wrzesień 1994 r., 

zasięg rozpowszechniania: parafia, 

o Ultramaryna. Kolory miasta, miesięcznik, wydawca: Ultramaryna S.C., miejsce wydawania: 

Katowice, data pierwszego wydania: 1 maja 2001 r., zasięg rozpowszechniania: Bytom, Chorzów, 

Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, 

Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, nakład: 10 tys. egzemplarzy, 

o Weterynaria w Praktyce, miesięcznik, wydawca: Elamed E. i R. Cholewa Sp. J., miejsce 

wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: styczeń 2004 r., zasięg rozpowszechniania: 

ogólnokrajowy, nakład: 5 tys. egzemplarzy, 

o Wiadomości Archidiecezjalne. Organ Urzędowy Kurii Metropolitalnej w Katowicach, 

miesięcznik, Wydawca: Kuria Metropolitalna w Katowicach, miejsce wydawania: Katowice, data 

pierwszego wydania: 1 grudnia 1926 r., zasięg rozpowszechniania: archidiecezja katowicka Kościoła 

Rzymskokatolickiego, nakład: 1,3 tys. egzemplarzy, 

o Wiadomości PKM Katowice, miesięcznik, wydawca: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 

Katowice Sp. z o.o., miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: kwiecień 2005 r., zasięg 
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rozpowszechniania: Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Zabrze, nakład: 20 tys. 

egzemplarzy, 

o Wokół Nas, miesięcznik, wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” w Katowicach, 

miejsce wydawania: Chorzów, zasięg rozpowszechniania: zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska 

Hałda” w Katowicach, nakład: 4 tys. egzemplarzy, 

o WRC. Magazyn Rajdowy, miesięcznik, wydawca: WRC Media S.C., miejsce wydawania: 

Katowice, zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy, 

o Wspólne Sprawy. Gazeta Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, miesięcznik, wydawca: 

„URSA” Sp. z o.o., miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: kwiecień 1991 r., zasięg 

rozpowszechniania: zasoby Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, nakład: 19,1 tys. egzemplarzy, 

o Zielona Liga, miesięcznik, wydawca: Górnośląska Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., miejsce 

wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: kwiecień 1996 r., zasięg rozpowszechniania: 

województwo śląskie, 

• Dwumiesięczniki: 

o Biuletyn Górniczy, dwumiesięcznik, wydawca: Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa w 

Katowicach, miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 1 marca 1995 r., zasięg 

rozpowszechniania: ogólnokrajowy, 

o Głos Tysiąclecia, dwumiesięcznik, wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” w Katowicach, 

miejsce wydawania: Katowice, zasięg rozpowszechniania: zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”, 

nakład: 10 tys. egzemplarzy, 

o Infrastruktura Transportu, dwumiesięcznik, wydawca: Elamed E. i R. Cholewa Sp. J., miejsce 

wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: maj 2008 r., zasięg rozpowszechniania: 

ogólnokrajowy, nakład: 5 tys. egzemplarzy, 

o Interplay. Automaty, bilard, bowling, dart, lunaparki, piłkarzy ki, cyrki, dwumiesięcznik, 

wydawca: Park Rodzinny Piotr Wiecha, miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 

wrzesień 1994 r., zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy,  

o Interplayer. Magazyn dla graczy, dwumiesięcznik, wydawca: Park Rodzinny Piotr Wiecha, 

miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 2008 r., zasięg rozpowszechniania: 

ogólnokrajowy, 

o Laboratorium – przegląd ogólnopolski, dwumiesięcznik, wydawca: Elamed E. i R. Cholewa Sp. 

J., miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 1998 r., zasięg rozpowszechniania: 

ogólnokrajowy, nakład: 6 tys. egzemplarzy, 

o Mój Dom, dwumiesięcznik, wydawca: Interteam S.C., miejsce wydawania: Katowice, data 

pierwszego wydania: 1997 r., zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy, 

o Nowoczesny Technik Dentystyczny, dwumiesięcznik, wydawca: Elamed E. i R. Cholewa Sp. J., 

miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 2002 r., zasięg rozpowszechniania: 

ogólnokrajowy, nakład: 6 tys. egzemplarzy, 

o Przystanek Józefowiec, dwumiesięcznik, wydawca: Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa 

Robotnika w Katowicach, miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 27 listopada 1994 

r., zasięg rozpowszechniania: parafia, nakład: 750 egzemplarzy, 

o Stal Metale & Nowe Technologie, dwumiesięcznik, wydawca: Elamed E. i R. Cholewa Sp. J., 

miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 2006 r., zasięg rozpowszechniania: 

ogólnokrajowy, nakład: 5 tys. egzemplarzy, 
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o U Oblatów, dwumiesięcznik, wydawca: Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Katowicach, miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 24 grudnia 1991 r., 

zasięg rozpowszechniania: parafia, 

o W Akcji. Taktyka, technika, profilaktyka, dwumiesięcznik, wydawca: Elamed E. i R. Cholewa 

Sp. J., miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: listopad 2001 r., zasięg 

rozpowszechniania: ogólnokrajowy, nakład: 3,5 tys. egzemplarzy, 

• 5 razy w roku: 

o Nasza Gazeta. Bezpłatny Biuletyn Związku Górnośląskiego, ukazuje się 5 razy w roku, 

wydawca: Związek Górnośląski Katowice, miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 

grudzień 1989 r., zasięg rozpowszechniania: województwo śląskie, 

• Kwartalniki: 

o ECCLESIA. Magazyn gospodarczy dla duchowieństwa, kwartalnik, wydawca: Elamed E. i R. 

Cholewa Sp. J., miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: styczeń 2006 r., zasięg 

rozpowszechniania: ogólnokrajowy, nakład: 7 tys., egzemplarzy, 

o Ekologia Przemysłowa, kwartalnik, wydawca: Elamed E. i R. Cholewa Sp. J., miejsce 

wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: kwiecień 2008 r., zasięg rozpowszechniania: 

ogólnokrajowy, nakład: 5 tys. egzemplarzy, 

o Ewangelik, kwartalnik, wydawca: Instytut Matki Ewy, miejsce wydawania: Katowice, data 

pierwszego wydania: 11 maja 2003 r., zasięg rozpowszechniania: diecezja katowicka Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego, 

o FA-ART. Kwartalnik literacki, kwartalnik, wydawca: Wydawnictwo FA-art. Konrad C. Kęder, 

miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 1988 r., zasięg rozpowszechniania: 

ogólnokrajowy, nakład: 900 egzemplarzy, 

o Guliwer. Czasopismo o książce dla dzieci, kwartalnik, wydawca: „Śląsk” Sp. z o.o., miejsce 

wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 1991 r., zasięg rozpowszechniania: ogólnopolski, 

nakład: 1,5 tys. egzemplarzy, 

o Informator Parafialny, kwartalnik, wydawca: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach, 

miejsce wydawania: Katowice, zasięg rozpowszechniania: parafia, 

o Mosty, kwartalnik, wydawca: Elamed E. i R. Cholewa Sp. J., miejsce wydawania: Katowice, 

data pierwszego wydania: 2006 r., zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy, 

o Na Górnym, kwartalnik, wydawca: Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej Piekarskiej w 

Katowicach, miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: grudzień 2007 r., zasięg 

rozpowszechniania: parafia, nakład: 500 egzemplarzy, 

o Na Ratunek, kwartalnik, wydawca: Elamed E. i R. Cholewa Sp. J., miejsce wydawania: 

Katowice, data pierwszego wydania: styczeń 2007 r., zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy, 

nakład: 4 tys. egzemplarzy, 

o Nowoczesne Hale, kwartalnik, wydawca: Elamed E. i R. Cholewa Sp. J., miejsce wydawania: 

Katowice, dat pierwszego wydania: listopad 2008 r., zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy, 

o Opcje. Kwartalnik kulturalny, kwartalnik, wydawca: Górnośląskie Centrum Kultury, miejsce 

wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 1993 r., zasięg rozpowszechniania: ogólnopolski, 

nakład: 1,2 tys. egzemplarzy, 

o Pod Kontrolą. Automatyk i pomiary, kwartalnik, wydawca: Przedsiębiorstwo Automatyzacji i 

Pomiarów INTROL Sp. z o.o., miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: styczeń 2007 

r., zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy, nakład: 2 tys. egzemplarzy, 
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o Przyroda Górnego Śląska. Biuletyn Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, kwartalnik, 

wydawca: Centrum dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, miejsce wydawania: Katowice, data 

pierwszego wydania: październik 1995 r., zasięg rozpowszechniania: województwo śląskie, nakład: 2 

tys. egzemplarzy, 

o Rehabilitacja w Praktyce, kwartalnik, wydawca: Elamed E. i R. Cholewa Sp. J., miejsce 

wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 2006 r., zasięg rozpowszechniania: ogólnokrajowy, 

nakład: 6 tys. egzemplarzy, 

o Weterynaria w Terenie, kwartalnik, wydawca: Elamed E. i R. Cholewa Sp. J., miejsce 

wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: styczeń 2007 r., zasięg rozpowszechniania: 

ogólnokrajowy, nakład: 3 tys. egzemplarzy, 

• Półroczniki: 

o Informa. Magazyn studentów WSTI w Katowicach, półrocznik, wydawca: Wyższa Szkoła 

Technologii Informatycznych w Katowicach, miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 

grudzień 2007 r., zasięg rozpowszechniania: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, nakład: 1 

tys. egzemplarzy, 

• Roczniki: 

o Natura Silesiae Superioris, rocznik, wydawca: Centrum dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, 

miejsce wydawania: Katowice, data pierwszego wydania: 1997 r., zasięg rozpowszechniania: 

województwo śląskie, nakład: 120 egzemplarzy, 

• Nieregularne: 

o Nasza Myśl. Pismo Kleryków WŚSD w Katowicach, nieregularne, wydawca: Wyższe Śląskie 

Seminarium Duchowne w Katowicach, miejsce wydawania: Katowice, zasięg rozpowszechniania: 

Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach, 

o WSZOPEZIN. Elektroniczny periodyk społeczności WSZOP, nieregularne, wydawca: Studenckie 

Koło Informatyczne Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, miejsce wydawania: 

Katowice, data pierwszego wydania: grudzień 2008 r., zasięg rozpowszechniania: Wyższa Szkoła 

Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. 

W Sosnowcu swoje redakcje mają (m. in.): 

• Dziennik Zachodni Polska The Times, dziennik, wydawca: Polskapresse Sp. z o.o., miejsce 

wydawania: Sosnowiec, data pierwszego wydania: 6 luty 1945 r., zasięg rozpowszechniania: 

województwo śląskie, nakład: średnio jednorazowy nakład 94,5 tys. egzemplarzy, 

• Katowickie Echo Miasta, dziennik (ukazuje się 2 razy w tygodniu), wydawca: Polskapresse Sp. 

z o.o., miejsce wydawania: Katowice, zasięg rozpowszechniania: wybrane miejsca Katowic, Gliwic, 

Zabrza, Rudy Śląskiej, Chorzowa, Bytomia, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic, Jaworzna, 

W Tychach umieściła swoją siedzibę Gazeta Wyborcza Katowice: 

• Gazeta Wyborcza Katowice. Lokalne wydanie Gazety Wyborczej, dziennik (ukazuje się 6 razy 

w tygodniu), wydawca: Agora SA, miejsce wydawania: Warszawa, data pierwszego wydania: 22 luty 

1990 r., zasięg rozpowszechniania: województwo śląskie bez powiatów częstochowskiego, 

kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego, nakład: 47 tys. egzemplarzy. 

Serwisy internetowe, których redakcja mieści się w Katowicach lub które o Katowicach traktują: 
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• strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (WWW.silesia-

region.pl), profil tematyczny: regionalny, 

• Strona internetowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (WWW.katowice.uw.gov.pl), profil 

tematyczny: regionalny, 

• Strona internetowa Urzędu Miasta Katowice (WWW.katowice.eu), profil tematyczny: lokalny, 

• Bliżejkatowic.pl (WWW.blizejkatowic.pl), profil tematyczny: lokalny, 

• Gazeta.pl.katowice (WWW.katowice.gazeta.pl), profil tematyczny: regionalny, 

• Gospodarkaśląska.pl (WWW.gospodarkaslaska.pl), profil tematyczny: regionalny, 

• Epinacz.pl. magazyn studencki (WWW.espinacz.pl), profil tematyczny: subregionalny, 

• Insilesia.pl. Pierwszy śląski NewsWire (WWW.insilesia.pl), profil tematyczny: regionalny, 

• Interplay.pl. Portal Branży Rozrywkowej (interplay.pl), profil tematyczny: ogólnokrajowy, 

• MM Moje Miasto MMSILESIA (WWW.mmsilesia.pl), profil tematyczny: regionalny, 

• Mojekatowice.pl. Lokalny Portal Informacyjny – Klikasz i Wiesz (WWW.mojekatowice.pl), 

profil tematyczny: lokalny, 

• Portal.katowice.pl (portal.katowice.pl), profil tematyczny: lokalny, 

• Piotrowice.katowice.pl (portal.piotrowice.katowice.pl), profil tematyczny: lokalny, 

• Wnp.pl. Portal Gospodarczy (WWW.wnp.pl), profil tematyczny: ogólnokrajowy 

• Rynekzdrowia.pl (WWW.rynekzdrowia.pl), profil tematyczny: ogólnokrajowy, 

• Portalsamorządowy.pl (WWW.portalsamorzadowy.pl), profil tematyczny: ogólnokrajowy, 

• Rynekaptek.pl (WWW.rynekaptek.pl), profil tematyczny: ogólnokrajowy, 

• Zicherka.pl (WWW.zicherka.pl), profil tematyczny: ogólnokrajowy. 
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17. Funkcje metropolitalne. Projekty i działania rozwojowe Katowic 

w zakresie inwestycji miejskich. 

 

Wykres 122. Dochody budżetowe – środki z budżetu Unii Europejskiej ogółem pozyskane w 

Katowicach w latach 2006-2009 (zł) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 123. Dochody budżetowe – środki z budżetu Unii Europejskiej inwestycyjne pozyskane w 

Katowicach w latach 2006-2009 (zł) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 124. Wydatki budżetowe ogółem w Katowicach w latach 2002-2010 (zł) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 125. Wydatki majątkowe inwestycyjne ogółem w Katowicach w latach 2002-2010 (zł) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Strategiczne inwestycje realizowane obecnie na terenie Katowic: 

• Modernizacja linii tramwajowych – rozbudowa infrastruktury torowej i sieciowej o kolejne 

2,5 km, modernizacja 48 km toru, zakup 30 sztuk nowoczesnego taboru niskopodłogowego, 

modernizacja 85 sztuk posiadanych tramwajów; projekt obejmuje swoim zasięgiem Katowice oraz 

Bytom, Chorzów, Rudę Śląską, Sosnowiec i Zabrze, 
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• Przebudowa dworca kolejowego – modernizacja hali dworca ma się zakończyć w 2012 r., a 

wolnostojącego wieżowca w 2013 r., 

• Transformacja centrum Katowic – trwający od 2006 r., projekt obejmuje wiele inwestycji w 

infrastrukturę drogową, tworzenie przestrzeni publicznej i komercyjnej i obejmuje swoich zasięgiem 

150 ha w ścisłym centrum miasta, 

• Budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego – MCK będzie położone w ścisłym 

centrum miasta, w pobliżu SPODKA, umożliwi organizację kongresów, zjazdów, konferencji, wydarzeń 

o charakterze kulturalno-społecznym oraz przedsięwzięć o charakterze ekspozycyjno-targowym, w 

MKC będą dwie sale wystawiennicze o łącznej powierzchni ponad 16 tys. m2, sala bankietowa, 

zaplecze gastronomiczne; MCK ma zostać oddane do użytku w 2013 r., 

• Nowa siedziba Muzeum Śląskiego – nowy gmach muzeum powstanie na terenie dawnej KWK 

„Katowice”, w sąsiedztwie SPODKA i MCK, projekt zakłada częściową adaptację zabytkowych 

pokopalnianych obiektów, pochodzących z przełomu XIX i XX wieku i ma zostać zakończony w 2012 r., 

• Nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia – inwestycja realizowana 

na terenie dawnej KWK „Katowice”, budowa ma się zakończyć w 2013 r. 

 

Katowice w przeprowadzonym w 2011 r. przez „Wspólnotę” Rankingu Najzamożniejszych 

Samorządów zajęły 3 pozycję, z zamożnością per capita 2010 3824,18 (1 miejsce – Warszawa, 

4956,22, 2 miejsce – Wrocław, 4277,31).8 

 

W 2006 r., w Rankingu European Regional Economic Growth Index (EREG), na podstawie 14 

wskaźników, oceniono, które miasta i regiony w ciągu najbliższych kilku lat osiągną najbardziej 

dynamiczny wzrost gospodarczy. Ocenie poddano m.in. prognozy rozwoju wzrostu gospodarczego, 

rynek nieruchomości i inwestycji, przewidywany wzrost liczby miejsc pracy, atmosferę i warunki do 

prowadzenia interesów. Na tej podstawie określono potencjał gospodarczy, bogactwo mieszkańców 

oraz ryzyko inwestycyjne. Katowice zajęły w tym rankingu 81 pozycję (1 miejsce – Londyn, 2 miejsce – 

Paryż, 3 miejsce – Dublin, polskie miasta znalazły się w rankingu na następujących miejscach: 44 – 

Warszawa, 52 – Poznań, 71 – Kraków, 74 – Wrocław, 83 – Gdańsk/Gdynia, 84 – Łódź, 89 - Szczecin). 

 

                                                           
8
 http://www.wspolnota.org.pl/dodatkowestrony/index/18 
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18. Projekty „miękkie” w obszarze kultury, edukacji, współpracy  

z inwestorami. 

 

Wykres 126. Wydatki na 1 mieszkańca ogółem w Katowicach w latach 2002-2010 (zł) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 

 

Wykres 127. Wydatki na 1 mieszkańca na oświatę i wychowanie w Katowicach w latach 2002-

2010 (zł) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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Wykres 128. Wydatki na 1 mieszkańca na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 

Katowicach w latach 2002-2010 (zł) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych). 
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19. Działania w zakresie promocji miasta (wyróżnienia, nagrody, 

osiągnięcia). 

 

Wśród najważniejszych nagród i wyróżnień przyznanych miastu Katowice oraz pozycji zajętych w 

rankingach należy wymienić następujące: 

• nagrody: 

o Nagroda Europy 2008 (Katowice otrzymały tą prestiżową nagrodę za międzynarodową 

współpracę z miastami francuskimi Strasburgiem i Saint-Etienne, niemiecką Kolonią, holenderskim 

Groningen, duńskim Odense, czeskimi Opavą i Ostavą, węgierskim Miszkolcem i słowackimi 

Koszycami, z którymi wspólnie zrealizowały szereg imprez kulturalnych, sportowych, wymian 

młodzieży i studentów oraz nawiązały współpracę gospodarczą i naukową); Rada Europy przyznaje 4 

wyróżnienia dla miast – w porządku rosnącym są to: Dyplom Europejski, Flaga Honorowa, Tablica 

Honorowa, Nagroda Europy, 

o Nagroda dla najlepszego europejskiego festiwalu dla Tauron Nowa Muzyka (w kategorii small 

festival) w 2010 r., 

o Nagroda w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna w kategorii Architektura dla Strażnicy w 

Szopienicach w 2009 r., 

o Nagroda Rady Europy w 2008 r., 

o Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznana przez Sejmik 

Województwa Śląskiego w 2005 r., 

o „Za służbę na rzecz pokoju” dla Prezydenta przyznana przez Związek Weteranów Republiki 

Czeskiej, przekazana przez Konsula Republiki Czeskiej w Katowicach w 2005 r.,  

o Tablica Honorowa od Rady Europy w 2000 r. 

o Flaga Honorowa od Rady Europy w 1998 r., 

• wyróżnienia: 

o Certyfikat Miasta 12 gwiazd, przyznany w uznaniu zaangażowania w organizację 

Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady 

Europy w 2011 r., 

o umieszczenie Nikiszowca na liście Pomników Historii w 2011 r., 

o uznanie przez Komisję Europejską (Dyrekcję Generalną ds. Społeczeństwa Informacyjnego i 

Mediów) Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) za wzorowy przykład 

europejskiej administracji w 2011 r., 

o awans do finału konkursu Europejska Stolica Kultury 2016 w 2010 r., 

o Certyfikat ISO 9001-2000 w 2008 r., 

o Dyplom uznania – Złota Setka Samorządów 2005 – 3 miejsce w kategorii miast powiatów 

grodzkich w 2005 r., 

o Dyplom uznania – ekstraklasa miast powiatów grodzkich w Wielkim Rankingu Miast Centrum 

Badań regionalnych w 2003 r., 

o Dyplom uznania za inwestycje w rozwój lokalny w latach 1999-2001 – Złota Setka 

Samorządów, ranking Centrum Badań Regionalnych i „Rzeczpospolitej 

o Dyplom uznania za miejsce w pierwszej klasie pod względem potencjału rozwojowego w 

kategorii powiatów grodzkich w 2002 r.,” 
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• miejsca w rankingach: 

o 19 miejsce (najlepsze wśród wielkich metropolii) w klasyfikacji generalnej w rankingu miasta 

przyjaznych dla biznesu według „Rzeczpospolitej” w 2011 r., 

o 1 miejsce za „e-urząd” w kategorii Funkcjonalność e-urzędów na witrynach miejskich według 

magazynu „Komputer Świat” w 2011 r., 

o 11 miejsce w Rankingu Najlepszych Prezydentów Miasta według Newsweek Polska w 2011 r.,  

o 2 miejsce w rankingu „Gdzie żyje się najlepiej” przeprowadzonym przez Przekrój w 2010 r., 

o 1 miejsce w rankingu miast magazynu Newsweek w kategorii Jakość Życia w 2010 r., 

o 2 miejsce w konkursie na najlepszy polski camping Mister Camping (Camping 215) w 2010 r., 

o 2 miejsce dla Off-Festivalu w plebiscycie Trzeciego Programu Polskiego Radia w 2010 r., 

o 3 miejsce dla festiwalu Tauron Nowa Muzyka w plebiscycie Trzeciego Programu Polskiego 

Radia w 2010 r., 

o Laureat Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w kategorii Najlepsze miasto na prawach 

powiatu w 2008 r., 

o Tytuł najlepszego miasta w dziedzinie innowacji (2 miejsce w kategorii miast na prawach 

powiatu) w rankingu „Rzeczpospolitej” w 2008 r., 

o Finalista XII Konkursu Lider Informatyki 2008 w kategorii sektor publiczny, 

o Rating A- w 2008 r., 

o 2 miejsce w konkursie World Leadership Awards London dla projektu samorządu miasta 

Katowice – Drogowa Trasa Średnicowa w kategorii Transport w 2006 r., 

o 1 miejsce w rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” w kategorii Najlepsze miasto w 

dziedzinie rozwoju inwestycji w 2006 r., 

o 1 miejsce w Rankingu Inwestycyjnym Samorządów 2002-2004 „Wspólnoty” w grupie miast 

wojewódzkich w 2004 r., 

o 1 miejsce w Rankingu Inwestycyjnym Samorządów 2001-2003 „Wspólnoty”  w grupie miast 

wojewódzkich, 

o lider w kategorii miast powiatów grodzkich Złotej Setki Samorządów 2003 – w uznaniu za 

inwestycje w rozwój lokalny w latach 2000-2002, w rankingu Centrum Badań Regionalnych i 

„Rzeczpospolitej” w 2003 r. 


