
Z
mieniamy nasze miasta  dla lep-
szej przyszłości – pod takim ha-
słem odbędzie się 11. Światowe 
Forum Miejskie (World Urban Fo-
rum WUF11) – najnowsza edycja 
największego i najważniejszego 

wydarzenia na świecie poświęconego rozwo-
jowi miast. – Zapraszam wszystkich mieszkań-
ców Katowic do udziału w Światowym Forum 
Miejskim!  Jako miasto, które przeszło ogromną, 

wielowątkową transformację, jesteśmy bardzo 
dumni, mogąc gościć wydarzenie takiej rangi. 
Spotkajmy się w Katowicach i wspólnie rozma-
wiajmy o zrównoważonym rozwoju świata – za-
prasza Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

To najważniejsze globalne wydarzenie do-
tyczące polityki, transformacji i rozwoju miast. 
– WUF11 to szansa dla Polski na pokazanie spo-
łeczności światowej jej zaangażowania w osią-
ganie zrównoważonej przyszłości miast – mówi 

Maimunah Mohd Sharif, dyrektor wykonawczy 
UN-Habitat. 

Organizatorem spotkania pod egidą Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych są UN-Habitat, 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
oraz miasto Katowice. Po raz pierwszy będzie 
ono mieć miejsce w Europie Środkowo-Wschod-
niej. 

Forum odbywa się co dwa lata i gości 
od kilku do nawet ponad 20 tysięcy uczestni-

ków reprezentujących rządy, regiony, miasta, 
organizacje pozarządowe i instytucje finan-
sowe. Ale co najważniejsze: WUF to nie tylko 
panele i dyskusje światowych liderów, to rów-
nież szereg wydarzeń skierowanych do miesz-
kańców Katowic oraz pozostałych miast Me-
tropolii. Dlatego w trakcie Światowego Forum 
Miejskiego uruchomionych zostanie 11 tema-
tycznych stref dla mieszkańców w centrum 
miasta. Nie może Cię tam zabraknąć! (JG)

Cały świat w Katowicach: Spotkajmy 
się na Światowym Forum Miejskim
Po Barcelonie, Vancouver, Rio de Janeiro czy Abu Zabi nadszedł czas na Katowice. Od 26 do 30 
czerwca nasze miasto będzie światową stolicą dialogu wszystkich, którym na sercu leży los ich  
małych ojczyzn. Dołącz do nas i zmieniaj nasze miasta dla lepszej przyszłości!

ŚWIATOWE FORUM MIEJSKIE
ZMIENIAMY NASZE MIASTA DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI
Wydawca: Urząd Miasta Katowice    www.wuf11.katowice.eu Czerwiec 2022 r.
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TO WARTO WIEDZIEĆ Bezpłatny informator 
mieszkańca
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Katowice będą gospodarzem największego 
i najważniejszego na świecie wydarzenia 
o miastach przyszłości – 11. Sesji Światowego 
Forum Miejskiego.  Do naszego miasta przy-
jadą tysiące ludzi z całego świata – eksper-
tów, samorządowców, polityków, przedsię-
biorców. Każdy z nich będzie miał do opowie-
dzenia historię o tym, jak rozwiązuje pro-
blemy swojego miasta i jak wyobraża sobie 
przyszłość swojej małej ojczyzny. Jednak nie 
tylko dyskusjami WUF stoi. Organizatorzy 
przygotowali dla mieszkańców i turystów 
moc atrakcji na Urban Expo i w 11 strefach 
WUF na mieście. Czym będzie się różnił 
WUF11 od wcześniejszych spotkań? Jakie 
atrakcje czekają na mieszkańców Katowic? 
Jakie korzyści WUF11 może przynieść dla 
miasta i regionu, o tym rozmawiamy z Grze-
gorzem Pudą, ministrem Funduszy i Polityki 
Regionalnej. 

O miano gospodarza 11. sesji Światowego Fo-
rum Miejskiego starały się między innymi 
Meksyk, Petersburg czy Dortmund. Organi-
zator WUF – ONZ – postawił na Katowice. Ja-
kimi mocnymi kartami zagrało miasto?  

Dziś miasta muszą być elastyczne, od-
porne i dostosowywać się do zmieniającego 
się świata. W Katowicach przemysłowa hi-
storia i poprzemysłowa architektura łączą 
się z aspiracjami do bycia centrum kultury 
i biznesu. W wielu punktach miasta akcenty 
górniczej i przemysłowej przeszłości re-
gionu są wyraźnie widoczne i spójnie wpi-
sują się w nowe przestrzenie. Widać to 
choćby w Strefie Kultury. Aplikując na go-
spodarza WUF chcieliśmy opowiedzieć tę 

historię światu. Pokazać, jak na przestrzeni 
30 lat, może zmienić się miasto i podzielić 
się naszymi doświadczeniami. Zresztą nie 
tylko Katowice przeszły ogromną prze-
mianę. To historia także o Warszawie, Kra-
kowie, Wrocławiu czy Gdańsku. Nasi part-
nerzy z ONZ dostrzegli potencjał Polski i Ka-
towic i po raz pierwszy postanowili zorgani-
zować WUF w Europie Środkowo-Wschod-
niej. To prestiż i wyróżnienie, ale też możli-
wość promocji Polski wśród międzynarodo-
wej publiczności.  

Skoro już przy benefitach jesteśmy. Czy 
warto inwestować w tego typu imprezy? 
Na co oprócz promocji możemy liczyć? 

Chcemy wykorzystać skalę i międzyna-
rodowy charakter imprezy. Będziemy pro-
mować nie tylko transformację polskich 
miast, ale również gospodarcze walory na-
szego kraju i naszych firm. Zresztą na WUF11 
przyjedzie mnóstwo przedsiębiorców, 
przede wszystkim na Urban Expo, gdzie 
będą prezentować miejskie rozwiązania. 
Będą mieli sposobność nawiązać nowe kon-
takty, które, być może, przerodzą się w kon-
trakty. Jest to szansa dla polskich przedsię-
biorców.  

WUF11 to również rozwój lokalnych 
biznesów. Hotele, restauracje, sklepy do-
staną dodatkowy zastrzyk gotówki zwią-
zany z przyjazdem do Katowic i okolicznych 
miast. Nie tylko teraz, ale też w przyszłości.  

Mieszkańcom Katowic tego typu  
wydarzenia kojarzą się zazwyczaj z za-
mkniętymi ulicami i większym tłokiem w re-
stauracjach i komunikacji miejskiej. Czy 
WUF odczaruje ten obraz? 

Bardzo zależy nam na tym, by WUF nie 
był tylko wydarzeniem dla specjalistów 
od polityki miejskiej. Działamy w sercu mia-
sta i chcemy, by to serce jeszcze mocniej 
biło. Przygotowaliśmy szereg atrakcji dla 
mieszkańców i turystów. Nie będzie to zwy-
kła konferencja, a wielki festiwal miejski.  

Atrakcją, która na każdym Światowym 
Forum Miejskim cieszy się największym za-
interesowaniem, jest Urban EXPO. To prze-
strzeń wystawiennicza, w której swoje pa-
wilony prezentują Państwa, miasta, organi-
zacje międzynarodowe i pozarządowe oraz 
firmy. Będzie ich około 100. Często są to im-

ponujące konstrukcje z ciekawymi funkcjo-
nalnościami. Na Urban EXPO będzie można 
zarejestrować się bezpłatnie i na miejscu. 
Polska i Katowice prezentowały się ze 
swoim pawilonem na poprzedniej edycji 
WUF w Abu Zabi. Nasz pawilon swoją styli-
styką nawiązywał do Śląska i cieszył się gi-
gantycznym zainteresowaniem. Na Urban 
Expo będzie można zarejestrować się on-
line lub na miejscu. Zachęcam oczywiście 
do rejestracji internetowej, bo to oszczęd-
ność czasu i możliwość wejścia też na teren 
MCK, gdzie odbywać się będą wszystkie 
dyskusje.  

Hasło tegorocznej sesji to „Zmieniamy nasze 
miasta dla lepszej przyszłości”. To hasło 
może zawierać wiele przesłań, o czym zatem 
będą dyskutować uczestnicy WUF11? 

Początkowo, dyskusja w trakcie WUF11 
miała toczyć się wokół sześciu tematów. Bę-
dziemy mówić o sprawiedliwych miastach, 
zielonej przyszłości miast, innowacjach 
miejskich, budowaniu odporności miast, fi-
nansach, a także planowaniu i zarządzaniu 
miastami. W obliczu agresji rosyjskiej 
na Ukrainę zdecydowaliśmy się na włącze-
nie dodatkowego tematu – odbudowy miast 
po kryzysach. Wiem jak bardzo mieszkańcy 
Katowic i pozostałych miast aglomeracji 
otworzyli swoje serca dla Ukraińców. 
Chcemy na WUF raz jeszcze okazać solidar-
ność z miastami Ukrainy, które dzielnie sta-
wiają czoła rosyjskiej agresji, ale są też kon-
sekwentnie niszczone przez rosyjskie woj-
ska.  
Rozmawiała Joanna Górska

Międzynarodowy festiwal miejski: 
w Katowicach o zrównoważonym rozwoju
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Wywiad z ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorzem Pudą

Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości
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GRATKĄ DLA TYCH, KTÓRZY W CZASIE  WUF11 ZNAJDĄ SIĘ W KATOWICACH BĘDĄ  TEŻ SPECJALNIE WYZNACZONE STREFY W MIEŚCIE  POD WSPÓLNYM SZYLDEM  
„WUF NA MIEŚCIE”.  STREFY ZLOKALIZOWANE BĘDĄ POZA MCK,  ALE W ODLEGŁOŚCI MAKSYMALNIE KILKU MINUT  PIECHOTĄ OD CENTRUM KONFERENCYJNEGO.  

W 11 STREFACH KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE.  
BĘDZIE MIĘDZY INNYMI STREFA RELAKSU, NAUKI, INNOWACJI, MUZYKI, KULTURY I SZTUKI, MIASTECZKO MŁODYCH CZY URBAN CINEMA BY SANTANDER.
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Panie Prezydencie, WUF, czyli Światowe Fo-
rum Miejskie, odbywa się tym razem w Kato-
wicach. Skąd pomysł, by starać się o organiza-
cję tego wydarzenia?  

Marcin Krupa, prezydent Katowic: 
Kiedy dowiedziałem się, że nasz kraj ma 
szansę być gospodarzem Światowego Fo-
rum Miejskiego, od razu wyraziłem goto-
wość i chęć współpracy. Chcieliśmy pokazać 
to, co udało się nam zrobić w ostatnich la-
tach w kwestii przemian gospodarczo-wize-
runkowych. Cała Strefa Kultury, gdzie odbę-
dzie się WUF, czyli siedziba NOSPR, Mu-
zeum Śląskie, Międzynarodowe Centrum 
Kongresowe, to tereny pogórnicze. Kilkana-
ście lat temu, w samym centrum Katowic 
funkcjonowała kopalnia. Jednak w pewnym 
momencie pewne stało się, że świat idzie 
do przodu i trzeba szukać alternatyw w roz-
woju miasta. Postawiliśmy na przemysł spo-
tkań. Stąd Międzynarodowe Centrum Kon-
gresowe, które dało nową wizję i jakość mia-
sta. Dziś turystyka biznesowa przynosi 
około 200 milionów złotych rocznie. Są to 
realne zyski dla nas wszystkich – wizerun-
kowe dla miasta, które stało się dzisiaj wizy-
tówką dla wielu wydarzeń. One stały się na-
tomiast magnesem dla przedsiębiorców, 
którzy oferują wiele ciekawych ofert pracy 
naszym mieszkańcom. Pierwszym wyda-
rzeniem, które ukierunkowało rozwój Kato-
wic, był Intel Extreme Masters ponad de-
kadę temu, a w 2018 roku Szczyt Klima-
tyczny ONZ pozwolił nam pozyskać organi-
zację Światowego Forum Miejskiego, które 
za kilka dni będziemy gościć.  

W pamięci mamy Szczyt Klimatyczny ONZ, 
który odbył się w Katowicach w 2018 roku. 
Czym wspomniana impreza różni się od Świa-
towego Forum Miejskiego? 

Przede wszystkim tematyką. Szczyt kli-
matyczny skupiał się wokół ekologii, walki 
o czyste powietrze, zielonej transformacji. 
Teraz będziemy rozmawiać o problemach 
współczesnych miast dużo szerzej, bo poru-
szymy płaszczyznę także społeczną i gospo-
darczą. Chcemy także wciągnąć w to wyda-
rzenie jeszcze mocniej mieszkańców. Dla-
tego przygotowujemy kilkanaście stref 
na obszarze Katowic. Ten projekt nosi na-
zwę „WUF na mieście”. W poszczególnych 
strefach, zlokalizowanych w centrum Kato-
wic, poruszane będą najróżniejsze zagad-
nienia – od nauki, przez innowacje, po sze-
roko rozumianą sztukę. Chcemy pokazywać 
to, co jest ważne z punktu społecznego, co 
nadaje nam komfort życia, ale też wpływa 
na nasz rozwój jako społeczeństwa. Ponadto 
w wydarzeniu może wziąć udział każdy 
bezpośrednio – dlatego zachęcam wszyst-
kich katowiczan, w tym rodziny z dziećmi, 
do rejestracji.  Na wydarzeniu będzie można 
wziąć udział osobiście w dyskusji, zobaczyć 
stoiska i pawilony kilkudziesięciu państw,  

w tym nasze katowickie miejsce na WUF11. 
Ponad 200 m2 powierzchni będzie poświę-
conych rewitalizacji Katowic.  

Jakie korzyści może przynieść Światowe Fo-
rum Miejskie Katowicom i innym miastom 
w Polsce i na świecie? 

Zależy nam na tym, aby mieszkańcy wie-
dzieli, że w Katowicach dzieją się rzeczy 
ważne. To po pierwsze. Organizacja tej im-
prezy to kolejny sygnał wysyłany w świat, 

mówiący o tym, że Katowice mają się czym 
chwalić w globalnej skali, biorąc pod uwagę 
zarówno dziedzictwo, jak i nowoczesność, 
zieleń, kulturę i muzykę.  Jeśli chodzi o Świa-
towe Forum Miejskie, to ważne też, żeby wy-
brzmiało, że to nie jest zwykła konferencja. 
WUF ma służyć konkretnym rozwiązaniom 
opartym o 17 celów zrównoważonego roz-
woju. To droga, którą powinniśmy podążać 
my wszyscy, aby budować zrównoważone 
miasta. Jeśli uda nam się stworzyć swoiste in-
strukcje o tym, co trzeba zrobić, aby nasze 
społeczności rozwijały się lepiej, to będzie to 
ogromny sukces, który wpłynie na naszą 
przyszłość. Przed nami ogromne wyzwania. 
Zmieniający się klimat, wojna w Ukrainie 
po zbrodniczej inwazji Rosji, dostosowanie się 
do dynamicznego rynku pracy, coraz mniej-
sza ilość miejsca w centrum miasta. To 
wszystko rodzi pytania o to, w jaki sposób 
kształtować miasto, jak przyciągać nowych 
mieszkańców oraz jak wygląda wysoka jakość 
życia w nowoczesnym mieście. 
Rozmawiał  Sławomir  Rybok 

W Katowicach dzieją się rzeczy ważne
Wywiad z prezydentem Katowic Marcinem Krupą
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TO NIE JEST ZWYKŁA KONFEREN-
CJA. WUF MA SŁUŻYĆ KONKRET-
NYM ROZWIĄZANIOM OPARTYM 
O 17 CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO 

ROZWOJU. TO DROGA, KTÓRĄ 
POWINNIŚMY PODĄŻAĆ MY 

WSZYSCY, ABY BUDOWAĆ ZRÓW-
NOWAŻONE MIASTA.

Chcesz być w centrum 
zmian? Odwiedź oficjalną 

stronę gov.pl/wuf11 
i zarejestruj się na WUF11!
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Zarejestruj się teraz
worldurbanforum.org

Zarejestrować 
można się też,  
skanując kod 
QR.

Jak się zarejestrować 
krok po kroku? 
Zobacz krótki film 
instruktażowy. 
Zeskanuj kod QR.

Rejestracja  
trwa 

do 22 czerwca.

Udział  
w wydarzeniu  
jest bezpłatny.

Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości

Zapraszamy  
całe rodziny z dziećmi

Osoby zarejestrowane będą 
mogły poruszać się bezpłatnie 
komunikacją miejską podczas 

trwania wydarzenia.
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Miasteczko 
młodych 
To strefa plenerowa w Parku Boguckim. 
Będą w niej organizowane liczne atrakcje 
dla młodzieży. Uczestnictwo w nich po-
zwoli pogłębić wiedzę z zakresu funkcjono-
wania miasta, poznać ciekawych ludzi z ca-
łego świata i miło spędzić czas przy dobrej 
muzyce. W Miasteczku będzie można także 
wziąć udział w różnych aktywnościach 
sportowych. W programie m.in. silent di-
sco, kino plenerowe, rozgrywki piłki siatko-
wej i zajęcia jogi. 
 
Gospodarz i partnerzy: Rada Młodych 
przy WUF11, miasto Katowice 
 
Lokalizacja: Park Bogucki 
 
 

Strefa relaksu 
Strefa znajdować się będzie przy rynku 
w cieniu feniksów kanaryjskich, które kilka 
lat temu wprowadziły do śródmieścia du-
cha egzotyki. Będzie to miejsce przezna-
czone do odpoczynku i relaksu. W spokoj-
nej atmosferze strefy będzie można pogłę-
bić wiedzę o kierunkach rozwoju świata 
wyznaczonych przez cele zrównoważonego 
rozwoju. 
 
Gospodarz: Miasto Katowice 
 
Lokalizacja: Rynek, nad Rawą 
 
 

Metrolab 
Strefa dyskusji o mieście i polityce miejskiej 
w różnych kontekstach: transportu i mobil-
ności, planowania przestrzennego, ekologii, 
gospodarki oraz tożsamości społeczno-kul-
turowej. Planowane są w niej spotkania, de-
baty, wystawy i warsztaty poruszające kwe-
stie ważne dla mieszkańców metropolii. Bę-
dzie tu można poznać cele i priorytety Gór-
nośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także 
realizowane w niej projekty. 
 
Gospodarz: Górnośląsko-Zagłębiowska Me-
tropolia 

 
Lokalizacja: Centrum Informacji Naukowej 
i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11A 
 
 

Strefa nauki 
Strefa utworzona we współpracy 
z uczelniami, które pomogą spojrzeć 

z bliska na tematy miejskich technologii, 
ekologii i zrównoważonego rozwoju 
przez pryzmat nauk ścisłych, technicz-
nych i społecznych, a także sztuki czy 
sportu. Spotkania przyjmą formę wykła-
dów, debat i warsztatów oraz innych 
form aktywności, zarówno w plenerze – 
w ustawionych w tym celu namiotach, 
jak i wewnątrz budynków Uniwersytetu 
Śląskiego. 

Gospodarz i partnerzy: Uniwersytet Śląski 
oraz Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk 
Pięknych, Akademia Wychowania Fizycz-
nego, Akademia WSB, Politechnika Śląska, 
Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet 
Ekonomiczny 
 
Lokalizacja: Wydział Humanistyczny 
Uniwersytetu Śląskiego, ul. Uniwersy-
tecka 4  

WUF11 na mieście: 
spotkajmy się!

     11 stref miejskich na 11. sesję

Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości
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Strefa  
centrum 
Zlokalizowana w sercu miasta strefa będzie 
zachęcała katowiczan, mieszkańców metro-
polii oraz gości WUF11 do odwiedzin przede 
wszystkim licznymi wydarzeniami arty-
stycznymi. W głównej przestrzeni rynku 
stanie scena, na której nie zabraknie mu-
zycznych niespodzianek, koncertów, wystę-
pów lokalnych artystów czy teatralnych 
przedstawień. Będzie też okazja do wzięcia 
udziału w wieczornych potańcówkach. 
 
Gospodarz i partnerzy: Miasto Katowice 
 
Lokalizacja: Rynek 
 

Strefa  
innowacji 
W Strefie innowacji podczas warsztatów, 
pokazów, debat oraz spotkań z praktykami 
i ekspertami zostaną poruszone tematy in-
nowacyjności miejskiej, projektów impac-
towych i rozwiązań smart city. Przewi-
dziano prezentacje sposobów wykorzysta-
nia technologii sztucznej inteligencji i IoT 
czy technologii służących innowacjom spo-
łecznym; nie zabraknie też wątków związa-
nych z transformacją przestrzeni miejskiej, 
jaka dokonuje się dzięki współpracy samo-
rządu ze środowiskiem biznesowym. 
 
Gospodarz i partnerzy: Miasto Katowice 
 
Lokalizacja: Miejski Inkubator Przedsiębior-
czości Rawa.Ink, ul. Teatralna 17A 

KATO Urban 
Corner 
Zlokalizowana w samym centrum miasta 
strefa stanie się centrum edukacji o celach 
zrównoważonego rozwoju. Od czerwca 
do końca września na rogu ulic Młyńskiej 
i Pocztowej będzie można odwiedzić inte-
raktywną wystawę poświęconą kierunkom 
rozwoju współczesnego świata oraz wziąć 
udział w dziesiątkach ciekawych wydarzeń. 
Będzie tu można m.in. sprawdzić, jak Kato-
wice realizują cele zrównoważonego roz-
woju, wziąć udział w warsztatach dla doro-
słych i dzieci, projekcjach filmowych czy spo-
tkaniach z ekspertami. Program wydarzeń 
dostępny będzie na www.katourbancor-
ner.pl – na tej stronie będzie można też zagrać 
w gry o tematyce zrównoważonego rozwoju. 
 
Gospodarz: Miasto Katowice 
 
Lokalizacja: róg ulic Młyńskiej i Pocztowej 
 

Strefa kultury 
i sztuki 
Strefa zaaranżowana w przestrzeni Mu-
zeum Śląskiego, które zostało utworzone 
na terenach dawnej kopalni węgla kamien-
nego. Jej umiejscowienie wyraźnie nawią-
zuje do śląskiego dziedzictwa, a jednocze-
śnie przypomina o nowoczesnym wize-
runku Katowic, które rozwijają się na funda-
mencie kultury i „przemysłu spotkań”. 
Każdy gość WUF11 będzie miał szansę od-
wiedzić tu wystawę o historii i transformacji 
regionu, która – podobnie jak cała prze-

strzeń Strefy – odnosi się wprost do tematu 
przewodniego tegorocznej konferencji. 
 
Gospodarz: Województwo Śląskie 
 
Lokalizacja: Muzeum Śląskie, ul. T. Dobro-
wolskiego 1 
 

Strefa miasta 
muzyki 
Strefa, zlokalizowana w najbardziej rozryw-
kowej części Katowic, będzie podpowiadała 
nie tylko uczestnikom WUF11, ale i okolicz-
nym mieszkańcom chętnie odwiedzającym 
deptak przy ul. Mariackiej, propozycje wie-
czornej integracji i zabawy. Dzięki zaplano-
wanym tu koncertom i występom lokalnych 
zespołów Katowice przypomną o swoim ty-
tule miasta kreatywnego UNESCO w dzie-
dzinie muzyki. Ulica Mariacka odpowie jed-
nak nie tylko na potrzeby fanów muzyki, ale 
również smakoszy dzięki licznym restaura-
cjom i kawiarniom, z których wiele zaanga-
żowało się w program „WUF Friendly”, 
przygotowując specjalne menu dla uczest-
ników Forum. 
 
Gospodarz: Miasto Katowice 
 
Lokalizacja: deptak przy ul. Mariackiej 
 
 

Miasto360 

Strefa zlokalizowana w śródmieściu – 
w miejscu, w którym przecinają się najważ-
niejsze trakty komunikacyjne Katowic – 
zdaje się przypominać o ciągłym rozwoju 

miasta, o szansach i wyzwaniach, które 
przed nim stoją, ale też o przeszkodach 
na drodze do dalszego wzrostu. Podobnie 
jak przygotowana przez Akademię Sztuk 
Pięknych wystawa „Utopie/Dystopie. Przy-
szłość Miasta”, którą będzie można tutaj 
oglądać. W strefie odbędą się również Fo-
rum Obserwatorium Polityki Miejskiej, 
Urban Lab Forum oraz sesja Human Smart 
Cities. Wszystko w formie inspirujących wy-
kładów, warsztatów, spotkań autorskich 
i swobodnych dyskusji pozwalających 
na wymianę doświadczeń i refleksji na te-
mat przyszłości miast. 
 
Gospodarz: Instytut Rozwoju Miast i Regio-
nów, Akademia Sztuk Pięknych w Katowi-
cach 
 
Lokalizacja: Rondo Sztuki przy Rondzie im. 
gen. J. Ziętka 
 

Urban Cinema  
by Santander 
Zlokalizowane w śródmieściu znane kino 
studyjne będzie przestrzenią dla rozmowy 
o problematyce miejskiej z zaangażowa-
niem przedstawicieli nauki, polityki i miesz-
kańców. Będzie tu można uczestniczyć 
w wieczornych seansach filmowych o tema-
tyce miejskiej oraz środowiskowej. Pokazy 
będą uzupełnione spotkaniami z eksper-
tami, podczas których będzie okazja 
do udziału w otwartej dyskusji. 
 
Gospodarz i partnerzy: Instytut Rozwoju 
Miast i Regionów, Santander Bank Polska 
 
Lokalizacja: Kino „Rialto”, ul. Św. Jana 24

Mapę 11 stref  
wraz z obszernymi 
opisami można 
zobaczyć również 
skanując kod QR.

Światowego Forum Miejskiego

Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości

W Katowicach pod wspólnym szyldem „WUF na mieście”  
powstaje 11 stref otwartych dla mieszkańców miasta i metropolii.  
Zapraszamy całe rodziny!  Strefy zlokalizowane są poza  
Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ale w odległości 
maksymalnie kilku minut piechotą od centrum konferencyjnego. 
W 11 strefach każdy – bezpłatnie i bez rejestracji  
– znajdzie coś dla siebie.
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Ś
wiatowe Forum Miejskie przy-
ciągnie do Katowic tysiące go-
ści ze wszystkich kontynentów. 
Organizacja tak dużego wyda-
rzenia wiąże się ze zmianami 
w organizacji ruchu – w szcze-

gólności w Strefie Kultury i jej sąsiedztwie.  
– Dbając o komfort mieszkańców, nie pla-

nujemy zamknięcia głównych dróg w centrum 
miasta, takich jak al. Roździeńskiego, ul. Kato-
wicka czy tunelu pod rondem. Przygotowany 
plan przewiduje zamknięcie dla ruchu kołowego 
wyłącznie terenów Strefy Kultury, która stano-
wić będzie miejsce obrad i wystaw. Prosimy 
mieszkańców o zwracanie szczególnej uwagi 
na oznakowanie i niejeżdżenie na pamięć w oko-
licy Strefy Kultury – mówi Sandra Hajduk, rzecz-
nik prasowy Urzędu Miasta Katowice. I dodaje: 
– Terminy zmiany organizacji ruchu mogą się 
zmienić zgodnie z poleceniami służb odpowie-
dzialnych za bezpieczeństwo.  Ze względu 
na możliwość zmian zachęcamy Państwa do śle-
dzenia aktualnych informacji, które będą publi-
kowane na stronie www. katowice.eu. 

Bezpłatne centra przesiadkowe 
Zachęcamy też do korzystania z funkcjonują-
cych na terenie miasta Park&Ride’ów. Pozwalają 
one pozostawić samochód na bezpiecznym par-
kingu oraz szybko i komfortowo podróżować 
do centrum miasta: tramwajem (CP Zawodzie, 
CP Brynów) lub pociągiem (CP Ligota). Obecnie 
w katowickich centrach przesiadkowych można 
parkować za darmo.  

Komunikacja publiczna 
W związku z WUF11 wystąpią zmiany w funk-
cjonowaniu komunikacji miejskiej.  

W dniach od 23 czerwca do 3 lipca w związku 
z odbywającym się w Katowicach Światowym 
Forum Miejskim uruchomiane zostaną specjal-
nie linie autobusowe WUF1 oraz WUF2. 
 
Linia WUF1: 
•  Trasa linii WUF1 w kierunku przystanku Ka-

towice World Urban Forum: Katowice Dwo-
rzec 08 – Katowice Plac Wolności 03 – Kato-
wice Sokolska 04 – Katowice World Urban 
Forum 31 

•  Trasa linii WUF1 w kierunku przystanku Ka-
towice Dworzec: Katowice World Urban Fo-
rum 31 – Katowice Chorzowska 01 – Katowice 
Sokolska 05 – Katowice Plac Wolności 02 – Ka-
towice Sądowa 01A – Katowice Dworzec 08 

•  Linia WUF1 w dniach od 23 do 25 czerwca oraz 
1 do 3 lipca 2022 r. kursować będzie w godzi-
nach 6:20–9:40 oraz 13:40–19:40 z częstotliwo-
ścią 40 minut. Z kolei w dniach 26 do 30 
czerwca kursować będzie w godzinach 6:00–
9:40 oraz 13:20–19:40 z częstotliwością 20 mi-
nut. 

 
Linia WUF2: 
•  Trasa linii WUF2 w kierunku przystanku Ka-

towice Dworzec: Katowice World Urban Fo-
rum 31 – Katowice Aleja Korfantego 02 – Kato-
wice Mickiewicza 02 – Katowice Dworzec 05 

•  Trasa linii WUF2 w kierunku przystanku Ka-
towice World Urban Forum: Katowice Dwo-
rzec 05 – Katowice Jagiellońska 01 – Katowice 
Mariacka 01 – Katowice Szkolna 01 – Katowice 
Aleja Korfantego 01 – Katowice World Urban 
Forum 31 

•  Linia WUF2 w dniach od 23 do 25 czerwca oraz 
1 do 3 lipca 2022 r. kursować będzie w godzi-
nach 6:25–10:25 oraz 13:45–19:45 z częstotliwo-
ścią 40 minut. Z kolei w dniach 26 do 30 czerwca 
kursować będzie w godzinach 6:15–10:15 oraz 
13:55–20:15 z częstotliwością 20 minut. 

 
Dla linii WUF1 i WUF2 zostanie uruchomione sta-
nowisko tymczasowe Katowice World Urban Fo-
rum zlokalizowane przy Alei Korfantego 
przy Spodku. 

Wprowadzone zostaną także zmiany 
w funkcjonowaniu linii AP: 
•  do obsługi przez linię zostaną włączone stano-

wiska Katowice Strefa Kultury NOSPR 01 i 02 
•  od obsługi linii skierowany zostanie tabor 

o zwiększonej pojemności. 
 

Zarząd Transportu Metropolitalnego zachęca 
do śledzenie strony internetowej rj.metropo-
liaztm.pl. 
Dla osób zarejestrowanych na WUF11 i posiadają-
cych wejściówkę, przewidziano darmowy transport 
komunikacją miejską.

Zmiany w organizacji ruchu w trakcie WUF11 
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Postój taxi

Strefa do wsiadania i wysiadania
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Wejście główne - rejestracja / wyjście
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PARKING
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PARKING

Najważniejsze zmiany 
w organizacji ruchu:

Parking A – zamknięty do 9 lipca 

Parkingi B i C – zamknięte do 1 lipca

 
Zamknięcie ul. Haralda od ul. Góreckiego

Plac Sławika i Antalla oraz MCK 
– zamknięte do 9 lipca 

Zmiany na ul. Korfantego na odcinku 

od ronda do ul. Olimpijskiej – od 23 czerwca 

do 3 lipca:

  - przy jezdni wschodniej wyznaczony 

  - zostanie dodatkowy przystanek, strefy 

  - do wsiadania i wysiadania, obowiązywać 

  - też będzie zakaz postoju

  - przy jezdni zachodniej – wyznaczony 

  - zostanie postój taxi

Zamknięcie ul. Olimpijskiej na odcinku od 

zjazdu do KTW do ul. Góreckiego – od 12 

czerwca do 9 lipca 

Zamknięcie ul. Góreckiego na odcinku od 

ul. Olimpijskiej do ul. Haralda – od 20 czerw-

ca do 1 lipca

Zamknięcie ul. Olimpijskiej na odcinku od 

zjazdu do KTW do al. Korfantego – od 26 do 

30 czerwca 

Poza obszarami ogrodzonymi (parkingi) 
teren będzie ogólnodostępny dla pieszych

Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości



Panie Premierze, 26 czerwca rozpocznie się 
w Katowicach 11. World Urban Forum – 11. 
Światowe Forum Miejskie. To kolejne, 
po Szczycie Klimatycznym COP24, wielkie 
wydarzenie organizowane przez Organiza-
cję Narodów Zjednoczonych w naszym mie-
ście. Katowice ewidentnie przypadły ONZ 
do gustu. Jak Pan myśli – dlaczego? 

Katowice wiele razy sprawdziły się jako 
gospodarz poważnych, międzynarodowych 
imprez. Wspomniał Pan – zakończony suk-
cesem – COP24 z 2018 r., ale przecież jest 
również chociażby nasz Europejski Kongres 
Gospodarczy (za rok zorganizujemy 15. jego 
edycję!) czy kultowy, międzynarodowy tur-
niej esportowy Intel Extreme Masters – jego 
finały od 10 już lat odbywają się w Spodku. 
W 2015 r. Katowice uzyskały ponadto tytuł 
Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie 
muzyki, a niedawno, jako pierwszy w histo-
rii reprezentant Europy Środkowo-Wschod-
niej, uznane zostały za Europejskie Miasto 
Nauki. To wszystko buduje rozpoznawal-
ność, markę i renomę – że, mówiąc językiem 
młodzieży, „Katowice zawsze dowożą”. A to 
procentuje kolejnymi atrakcyjnymi propo-
zycjami, najlepszym tego przykładem jest 
właśnie Forum Miejskie.   

Pozostając przy języku młodzieżowym – 
mamy szansę wprowadzać trendy, być influ-
encerami wśród miast?  

Już to robimy! Katowice stanowią 
swoisty wzór i inspirację – powiedziałbym 
wręcz na skalę globalną – dla tych miast, 
które chcą przekształcać się z ośrodków in-
dustrialnych w centra biznesu, innowacji 
i start-upów, kultury czy wielkich wyda-
rzeń. Proces przemiany Katowic z kojarzo-
nych głównie z wydobyciem węgla i prze-
mysłem ciężkim w miasto nowych techno-
logii  to historia sukcesu, ilustracja dobrze 
pomyślanej i efektywnie poprowadzonej 
transformacji.  

ONZ (i nie tylko!) z pewnością dostrzega 
też bogate i stale rozwijające się zaplecze in-
frastrukturalne, pozwalające na organizację 
imprez najwyższej rangi: Strefa Kultury, co 
ciekawe, na terenie po dawnej kopalni, do-
skonała komunikacja transportowa, liczne 
hotele czy restauracje. Wiele przemysło-
wych i poprzemysłowych miast chce „być 
jak Katowice”. 

Pamiętajmy również, że sukces Kato-
wic był dotąd możliwy dzięki odpowied-
niemu finansowaniu samorządów w Pol-
sce, co dzisiaj stało się, niestety, poważnie 
zagrożone wskutek zakusów centralizacji 
finansowej obecnych polskich władz.   

World Urban Forum jako najważniejsza 
na świecie konferencja poświęcona za-
gadnieniom miejskim, była niejedno-
krotnie punktem zapalnym zmian o glo-
balnym zasięgu. Czy Pana zdaniem, mo-
żemy spodziewać się takich wydarzeń 

i tym razem? Na czym skupi się 11. edycja 
World Urban Forum? 

Odbędzie się ono w kompletnie innej 
rzeczywistości niż ostatnia edycja; od Fo-
rum w Abu Zabi w lutym 2020 r. minęło nie-
wiele ponad 2 lata, ale wydaje się 
to całą epoką. W tym cza-
sie świat doświad-
czył dramatu 
pandemii 

koronawirusa, z wszelkimi jego bolesnymi 
konsekwencjami dla życia i zdrowia setek 
milionów ludzi, dla gospodarek i społe-
czeństw, w tym także dla miast; a obecnie 
na naszych oczach czwarty miesiąc roz-

grywa się tragedia barbarzyńskiej 
rosyjskiej wojny w Ukrainie 

i aktów ludobój-
stwa, które 

przywołują 

najgorsze demony XX wieku. Jednym z jej 
skutków jest ogromna fala uchodźców – 
w samych Katowicach, w ciągu niecałych 
dwóch miesięcy, przybyło blisko 100 tysięcy 
osób! To dowód godnej podziwu gościnno-
ści mieszkańców miasta, ale jednocześnie 
wielkie wyzwanie. I to wszystko stanowić 
będzie istotny kontekst obrad Forum, które 
koncentruje się na siedmiu zagadnieniach: 
reagowaniu na kryzysy i odbudowie miast, 
budowaniu ich odporności, na przyszłości 
gospodarki i finansów miejskich, innowa-
cjach i technologiach, planowaniu i zarzą-
dzaniu miejskim, na miastach sprawiedli-
wych i ich zielonej przyszłości. Ważnych 
i ciekawych tematów na pewno nie zabrak-
nie! 

25 września 2015 roku w Nowym Jorku 
wszystkie państwa członkowskie ONZ przy-
jęły agendę na rzecz zrównoważonego roz-
woju 2030 zawierającą 17 celów zrównowa-
żonego rozwoju. Jak ocenia Pan to, co udało 
się osiągnąć światu w drodze do ich realiza-
cji? 

Wydaje mi się, że generalnie nadal, 
niestety, jest nam dalej niż bliżej do ich re-
alizacji. Co nie oznacza, oczywiście, że nie 
czynimy postępów – zwłaszcza w niektó-
rych obszarach i krajach. W UE, od 2019 r., 
wiele tych działań prowadzimy pod szyl-
dem Europejskiego Zielonego Ładu. Cho-
dzi tu nie tylko o ograniczanie emisji CO2 
i zmian klimatu, ale też o ochronę środowi-
ska, stabilne dostawy czystej energii, do-
stępność i jakość wody, gospodarkę 
o obiegu zamkniętym czy transformację 
energetyczną. Przypomnę, że w centrum 
Zielonego Ładu mamy Fundusz Sprawie-
dliwej Transformacji, którego powołanie 
zaproponowałem w Parlamencie Europej-
skim w 2018 r. Jego głównymi beneficjen-
tami mają być unijne regiony i miasta gór-
nicze, takie jak województwo śląskie i Ka-
towice właśnie. 

Jak z realizacją celów zrównoważonego roz-
woju radzą sobie w Pana opinii Katowice, 
a szerzej – całe nasze państwo? 

Myślę, że rośnie u nas świadomość, dla-
czego ten zrównoważony rozwój jest tak 
istotny. A jeśli chodzi o Katowice – dobrze 
radzą sobie one z realizacją celów wyzna-
czonych przez ONZ. Świadczą o tym cho-
ciażby wysoka, w wielu aspektach, jakość 
życia w mieście i nowoczesne usługi, tro-
ska o rodziny, dzieci i seniorów, bycie lide-
rem walki ze smogiem, jeden z najniż-
szych w kraju wskaźników bezrobocia, 
wspieranie lokalnych przedsiębiorców 
przy jednoczesnym przyciąganiu wiel-
kich globalnych inwestorów – wymienię 
tylko Capgemini, Fujitsu czy Rockwell 
Automation. Dobrze to robicie, Katowice 
– tak trzymać!  

Rozmawiał Kamil Kalkowski

Dobrze to robicie, Katowice  
– tak trzymać!
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Wywiad z byłym premierem RP, europosłem, prof. Jerzym Buzkiem

KATOWICE STANOWIĄ  
SWOISTY WZÓR I INSPIRACJĘ  

– POWIEDZIAŁBYM WRĘCZ  
NA SKALĘ GLOBALNĄ  

– DLA TYCH MIAST, KTÓRE CHCĄ  
PRZEKSZTAŁCAĆ SIĘ Z OŚRODKÓW  

INDUSTRIALNYCH W CENTRA  
BIZNESU, INNOWACJI I START-UPÓW,  

KULTURY CZY WIELKICH  
WYDARZEŃ. 
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Lepsza przyszłość 
zaczyna się w Katowicach

Poniżej przybliżamy 17 celów zrównoważonego   
 pokazujemy, w jaki sposób  

• Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i mło-
dzieży: 
        - prawie 200 dzieci i młodzieży rocznie bierze udział w ofer-
cie  letniego i zimowego wypoczynku 
        - ok. 1500 osób korzysta z oferty placówek  
        - 5,7 mln zł to roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek 
• Centra Społecznościowe oraz Programy Aktywności Lokalnej 
• Program pomocowy promujący zwolnienie od podatku nie-
ruchomości prowadzących działalność non-profit, z którego 
skorzystało 21 podmiotów 
• otwarcie sklepów socjalnych przy ul. Tysiąclecia 82 oraz 
przy ul. Świdnickiej 25 
• prowadzenie sklepu społecznego przy ul. Morcinka 3a

• Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – 3 jadłodajnie 
oraz 6 punktów wydawania żywności 
• Jadłodzielnia w Jadłodajni 
• Dofinansowywany z budżetu miasta program „Zupa w Kato” – 
ponad 1100 darmowych posiłków dla potrzebujących dziennie

• budowa hal sportowych, np. przy LO im. gen. Maczka, przy Zespole 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2  
• otwarcie dwóch basenów miejskich Burowiec i Brynów; na ukoń-
czeniu budowa basenu w Zadolu 
• budowa sztucznego lodowiska w Murckach  
• budowa trzech wodnych placów zabaw: na os. Odrodzenia przy ul. 
Biedronek, na os. Tysiąclecia w rejonie ul. Ułańskiej i ul. Jadwigi Ślą-
skiej oraz przy wejściu od ul. Pułaskiego na Dolinę Trzech Stawów 
• wielofunkcyjny kompleks sportowy przy ul. Asnyka w miejscu 
dawnego stadionu „Kolejarza” - kończy się budowa. W jego skład 
wejdą: stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, boiska do baseballu, piłki 
ręcznej i koszykówki, dwa boiska do siatkówki plażowej i plac tre-
ningowy street workout. 
• tężnia solankowa w parku Zadole - oddana do użytku w 2019 r.; 
przygotowania do budowy tężni solankowej na os. Tysiąclecia 
• budowa stadionu miejskiego - w trakcie 
• budowa placów zabaw na terenach miejskich (np. w parku Ko-
ściuszki, na Dolinie Trzech Stawów, w dzielnicach) 
• Żłobki miejskie: 
        - 13 oddziałów Żłobka Miejskiego ma do dyspozycji 949 miejsc 
opieki 
        - 34 żłobki niepubliczne oraz 2 kluby dziecięce, które łącznie 
dysponowały 1407 miejscami 
        - 1154 miejsca opieki w 30 żłobkach niepublicznych otrzymało 
dotację, która obniżyła koszty obecności dzieci w żłobku pono-
szone przez rodziców

• Program P-TECH – edukacja informatyczna dla uczniów 
szkół średnich. Lokalnie program został zaimplementowany 
przez IBM we współpracy z samorządem Katowic oraz Fu-
jitsu Technology Solutions i Instytutem Badań Edukacyjnych. 
Głównym celem Programu jest przygotowanie młodzieży 
do pracy w zawodach o specjalności informatycznej. Obec-
nie w pilotażu biorą udział dwie szkoły techniczne z Katowic: 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Kato-
wicach, który współpracuje z IBM Polska i Kyndryl oraz Ślą-
skie Techniczne Zakłady Naukowe z Katowic, realizujące 
program dydaktyczny z Fujitsu Technology Solutions.  
• Katowice Miastem Fachowców – program, który ma zachę-
cić młodzież stojącą przed wyborem dalszej ścieżki edukacji 
do podejmowania kształcenia w szkołach branżowych 
i technicznych poprzez ukazanie im atrakcyjnych perspek-
tyw zawodowych, program wizyt studyjnych w katowickich 
firmach, który zasięgiem obejmuje ponad 300 uczniów klas 
VII szkół podstawowych. 
• Festiwal „Sięgnij po zawód”: 
• Muzykodrom i programy edukacyjne KMO 
• Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”
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    • Społeczny Doradca Prezydenta ds. Równego Traktowania 
    • JazzArt Festival w inicjatywie Keychange (z parytetem 
płci) 
    • Zdecydowana walka z wszelkimi formami przemocy: 
        - Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie 
        - Współpraca w oparciu zarówno o własne agendy (MOPS, 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej), jak i z organizacjami (m.in. 
Stowarzyszeniem PoMOC dla Kobiet i Kobiet z dziećmi) 
        - Działania interwencyjne, Niebieska Karta, poradnictwo 
psychologiczne, pedagogiczne, prawne, interwencja kryzy-
sowa, działania profilaktyczne 
        - Wizyty środowiskowe
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Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości
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Katowice to doskonały przykład miasta, które z sukcesem przeszło transformację – z typowo górniczego, przemysłowego miasta 
w miejsce zielone, nowoczesne, kładące nacisk na kulturę czy nowoczesne usługi, a jednocześnie pełne szacunku dla swojej histo-
rii. Przemiana ta została dostrzeżona i Katowice ponownie będą gospodarzem wydarzenia pod patronatem ONZ.  
 
W 2015 roku podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju ONZ, opracowano globalne cele zrównoważonego rozwoju. Jak twierdzą 
ci, którzy podpisali tę agendę, jest ona „kartą praw dla ludzi i naszej planety w XXI wieku”. Przedstawione w niej cele, największe 
wyzwania stawiają przed miastami. Dlatego jedną z najważniejszych platform wymiany doświadczeń pomiędzy samorządowcami 
stało się Światowe Forum Miejskie (WUF – World Urban Forum), którego gospodarzem, zbliżającej się 11. edycji, będą Katowice.
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• Budowa zbiorników retencyjnych – powstało 17 z 25 plano-
wanych zbiorników retencyjnych. 
• „Katowicka Kranówka – Szluknij się z kokotka” 
• Program „Łapiemy deszczówkę” – Komunalny Zakład Go-
spodarki Komunalnej rozpoczął akcję, w ramach której mon-
tuje zbiorniki na deszczówkę, którą później można wykorzy-
stywać do podlewania roślin. Zamontowano 19 zbiorników 

• Miejskie Centrum Energii: 
        - Od momentu uruchomienia w 2018 roku ekodoradcy 
udzielili już ponad 12 tys. porad związanych z szeroko rozu-
mianą ochroną powietrza, dotyczących m.in. oszczędzania 
energii, wymiany systemów ogrzewania i związanych z tym 
miejskich programów wsparcia 
• „Poprawa jakości powietrza w mieście Katowice poprzez 
wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w bu-
dynkach jednorodzinnych” 
• Termomodernizacja w miejskich budynkach mieszkalnych 
– w Katowicach realizowane są różne projekty termomo-
dernizacji budynków użyteczności publicznej o wartości 
ponad 100 mln zł. Głównym celem tych inwestycji jest ogra-
niczanie zużycia energii – zarówno cieplnej, jak i elektrycz-
nej  
• Program „Czyste Powietrze” – w MCE uruchomiono punkt 
przyjmowania wniosków do Programu „Czyste Powietrze”. 
W roku 2021 poprzez MCE, wysłano do WFOŚiGW w Katowi-
cach 52 wnioski 
• Rada ds. Poprawy Jakości Powietrza 
• System monitoringu nośników energii i wody wraz z możli-
wością sterowania w obiektach użyteczności publicznej 
miasta Katowice – SMIS. Zadanie realizowane będzie w la-
tach 2021-2024 i docelowo obejmie 71 budynków 
• elektryczne autobusy i najbardziej rozbudowana sieć po-
łączeń tramwajowych w regionie (transport publiczny), car-
sharing (współdzielony transport samochodowy), czy też 
elektryczne hulajnogi i skutery 
• 68 ogólnodostępnych stacji ładowania (144 punkty łado-
wania), dedykowanych samochodom elektrycznym 
• Zakup niskoemisyjnego taboru – od 2015 zostało kupio-
nych lub zakontraktowanych 135 autobusów 
• Kampania edukacyjna „#nieTruj” – powstała w celu pod-
niesienia świadomości mieszkańców Katowic na temat za-
nieczyszczenia powietrza, przyczyn jego powstawania, 
wpływu na komfort życia, zagrożeń płynących z niskiej emi-
sji oraz możliwości przeciwdziałania temu zjawisku. Na ulice 
miasta ruszył Smogobus, który w 2020 odwiedził 29 miejsc 
na mapie miasta, ponad 550 mieszkańców otrzymało po-
rady, a 160 złożyło w nim swoje wnioski o dotację na wy-
mianę źródła ogrzewania. W roku 2021 rozkład jazdy obej-
mował 30 przystanków Smogobusa. Z porad skorzystało 
ponad 500 osób i ponad 100 złożyło wnioski o dofinanso-
wanie

• Fabryka Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczych 
• Rozwój turystyki biznesowej – w 2019 roku (przed wybu-
chem pandemii) zorganizowano w Katowicach 6453 wyda-
rzenia biznesowe, po raz pierwszy w historii badań, które są 
prowadzone od 2012 roku, liczba uczestników wydarzeń biz-
nesowych przekroczyła milion osób.  Ich wydatki wyniosły 
niemal 210 mln zł 
• Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy – w związku z ogranicze-
niami związanymi z pandemią, miasto uruchomiło pomoc dla 
przedsiębiorców. W ramach dwóch edycji KPP miasto udzieliło 
przedsiębiorcom ulg i bonifikat w wysokości ponad 15 mln zł 
• Promocja przedsiębiorczości 
• Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink – to nowo-
czesna przestrzeń biurowa, umożliwiająca rozwój w obsza-
rach przedsiębiorczości i innowacyjności

• Kopalnia  Start-upów – w tym konkursie na najlepszy start-
up w ciągu trzech lat na nagrody miasto przeznacza milion 
złotych 
• w Katowicach utworzono pierwszy w Polsce Showroom In-
nowacji Io – Showroom jest  przestrzenią cyberfizyczną do-
stępną w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink 
(Teatralna 17a). 
•  Realizacja „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 2016-
2023 
• Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura In-
formacji Przestrzennej  
• Naprawmyto.pl – Katowice uruchomiły aplikację, która 
służy do mapowania usterek w mieście, łącznie rozwiązali-
śmy już 61185 problemów 
• Partnerstwo w projekcie NOSPR AI, stworzenie pierwszej 
na świecie sztucznej inteligencji, z którą można porozma-
wiać o muzyce klasycznej 
• Katowicki Inteligentny System Monitorowania i Analiz: 
        - prawie 300 kamer 
        - w 2021 roku Straż Miejska podjęła 3517 interwencji 
na podstawie zapisów z KISMiA, a Policja wykorzystała 
do prowadzonych postępowań materiały z monitoringu 624 
razy 
• plan utworzenia Katowickiego HUBu gamingowo-techno-
logicznego w miejscu dawnej kopalni Wieczorek 
• Intel Extreme Masters – katowicki turniej będący mistrzo-
stwami świata w grach komputerowych to setki tysięcy kibi-
ców na świecie i światowa czołówka graczy
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rozwoju ONZ i na wybranych przykładach 
są one realizowane w Katowicach.

Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości



10 | www.katowice.eu

Lepsza przyszłość zaczyna się w Katowicach

• Śniadanie Wielkanocne i Wigilia dla samotnych – co roku 
Fundacja Wolne Miejsce razem z miastem Katowice i Górno-
śląsko-Zagłębiowską Metropolią organizują Metropolitalne 
Śniadanie Wielkanocne oraz Wigilię dla kilku tysięcy samot-
nych osób. 
• #ZaadoptujDonice 
• Leśny piknik rodzinny „Ekoodpowiedzialnie”

• Dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania nawet 
do 10 tys. zł 
• W latach 2015-2021 dzięki miejskiemu programowi dofi-
nansowano wymianę 6 273 źródeł ciepła kosztem ponad 
53,5 mln zł 
• KZGM intensyfikuje swoje działania i planuje przeprowadzić 
zmianę sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych znajdu-
jących się w zasobach miasta Katowice. Do 2023 roku planuje 
się modernizację 47 budynków na kwotę prawie 99 mln zł 
• „Plan na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP)” 
• „Plan adaptacji miasta Katowice do zmian klimatu do roku 
2030” 
• wCOP drzewo – dzięki aplikacji rośnie już ponad tysiąc drzew. 
W trzeciej edycji mieszkańcy zgłosili ponad 1000 wniosków 
• kontrole palenisk – w przypadku podejrzenia spalania od-
padów lub niedozwolonego paliwa Straż Miejska przepro-
wadza kontrole lokali mieszkalnych oraz podmiotów gospo-
darczych, w latach 2011 – 2021 wykonano prawie 20,9 tys. 
kontroli). Działaniom kontrolnym towarzyszą działania in-
formacyjne 
• Od stycznia 2018 Straż Miejska dokonuje kontroli składu 
spalin m.in. z użyciem drona 
 W ten sposób przeprowadzono dodatkowo już ponad 2000 
kontroli

• Budowa stanicy żeglarskiej na stawie Morawa 
• Selektywna zbiórka śmieci 
• SprzątaMy Dzielnice – w 4 edycjach setki wolontariuszy po-
sprzątały 24 tereny zielone, 5 edycja była specjalna – 
wspólna z uchodźcami z Ukrainy, którzy mieszkają w akade-
mikach w Ligocie 
• Plan rewitalizacja Doliny Pięciu Stawów – warta 50 milio-
nów złotych rewitalizacja będzie największym zielonym pro-
jektem w historii Katowic 

Miejskie ule – Katowice przygotowały ule dla 240 tys. pszczół. 
Dotychczas Katowice posiadały trzy ule – przy basenach oraz 
NOSPR. W tym roku liczba uli zwiększyła się do siedmiu 
• Szczególnym atutem miasta są rzadkie gatunki flory 
i fauny czy zbiorowiska roślinne w części objęte ochroną 
prawną. Niektóre z nich są chronione w specjalnie w tym 
celu powołanych obszarach, np. w rezerwatach przyrody: 
„Las Murckowski”, chroniący lasy bukowe i mieszane pora-
stające stoki Wzgórza Wandy, oraz „Ochojec”, chroniący ro-
śliny górskie 
• Zakład Zieleni Miejskiej – pracuje na terenie 1200 ha zieleni, 
blisko 600 ha parków, dużych skwerów, mniejszych placów 
oraz 400 ha pasów drogowych i zielonych użytków 
• Katowice - jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce, 
a tereny zielone to blisko połowa powierzchni miasta

• Konsultacje społeczne organizowane w sprawach ważnych 
dla społeczności 
• Budżet Obywatelski – do tej pory dzięki aktywności miesz-
kańców do realizacji wybrano prawie 1000 projektów, z któ-
rych ponad 840 o łącznej wartości ok. 119 mln zł już zostało 
zrealizowanych. Katowicki budżet obywatelski - największy 
w Polsce per capita wśród miast wojewódzkich. Wysoka fre-
kwencja - np. prawie 16% w głosowaniu w 2021 r.  
• Zielony Budżet – dotychczas w dwóch edycjach Zielonego 
Budżetu mieszkańcy złożyli 292 projekty – z nich do realizacji 
trafiło 143, ich koszt sięga 5 mln zł 
• Rzetelnie informowanie o działaniach miasta 
• „Nie” dla każdej formy przemocy: 
        - W 2021 r. w MOPS-ie udzielono 600 porad specjalistycznych 
        - przeprowadzono 1600 konsultacji indywidualnych oraz 
zorganizowano 51 spotkań rodzinnych  
        - Miejski telefon zaufania dzwonił w ubiegłym roku 1400 
razy 

• Metropolia GZM 
• Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich 
• Współpraca z UNESCO, Global Parliament of Mayors, Euro-
cities i innymi organizacjami międzynarodowymi 
• 11 miast partnerskich na całym świecie  
• Prezydent Katowic - członkiem komitetu wykonawczego, 
czyli zarządu Globalnego Parlamentu Burmistrzów - między-
narodowego stowarzyszenia, skupiającego włodarzy miast 
z całego świata

• Program „Katowicki Senior w Mieście” – realizacja zadań 
wynikających z programu „Katowicki Senior w Mieście” 
na lata 2022-2027 jest finansowana z budżetu miasta, a jej 
łączny koszt tylko w roku 2022 wynosi ponad 52 mln zł 
• Usługi transportowe dla niepełnosprawnych katowiczan: 
        - liczba osób korzystających z przewozów w roku 2021 wy-
niosła 2680 osób, w tym 509 osób na wózkach dla niepełno-
sprawnych 
• Inkubator Zawodowej Aktywizacji Seniora – celem projektu 
jest pomoc seniorom w powrocie na rynek pracy 
• Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawno-
ściami 
• Społeczny Doradca Prezydenta ds. Równego Traktowania 
• Bezpłatny transport miejski dla dzieci do 16. roku życia 
w Katowicach i metropolii

• Przebudowa newralgicznych odcinków dróg (DK81, DK86) 
– największa inwestycja drogowa od dziesięcioleci, o łącz-
nym koszcie 410 mln zł 
• Budowa centrów przesiadkowych na Ligocie, Zawodziu 
i Brynowie  – budowa kosztowała odpowiednio 9 mln zł, 95 
mln zł oraz 90 mln zł  
• Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem – 
MZUiM podpisał umowę na zaprojektowanie, budowę 
i wdrożenie ITS)   
• Międzynarodowy dworzec autobusowy „Sądowa” – war-
tość inwestycji 66 mln zł 
• Przebudowa Śródmieścia (ul. Dworcowa, ul. Tylna Ma-
riacka) – zamykanie kolejnych ulic dla ruchu samochodo-
wego i oddanie przestrzeni pieszym 
• W latach 2015-2021 wybudowano ponad 36 km nowych 
dróg rowerowych za blisko 29 mln zł
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Katowice Energy Innovation Challenge – to kon-
kurs przygotowany przez pracowników Urzędu 
Miasta Katowice w kooperacji z partnerami 
z UN-Habitat i wyzwanie skierowane do inno-
watorów z całego świata. Polegało na zapropo-
nowaniu innowacji, która pomoże w rozwiązy-
waniu problemów związanych  z komunikacją 
i zarządzaniem informacją i danymi przy prze-
chodzeniu na alternatywne, czyste czy odna-
wialne źródła energii. Zespoły musiały zapro-
ponować rozwiązanie oparte o uwarunkowa-
nia energetyczne Katowic. 

Podczas Demo Day, który odbył się 25 maja 
spośród zgłoszonych projektów jury wybrało 
trzy najbardziej obiecujące. Co ważne, wszyst-
kie wpisywały się w 7. Cel Zrównoważonego 
Rozwoju (Czysta i dostępna energia) oraz zało-
żenia Agendy 2030. Laureatami zostały zespoły: 

  Scipopulis – innowacyjna firma zajmująca 
się analizą, przetwarzaniem, integracją i wizuali-
zacją danych dotyczących transportu publicz-
nego, skupiająca się na przekształcaniu miast 
w „inteligentne miasta”. 

  Scan the Sun – aplikacja mobilna do pro-
jektowania i oceny instalacji słonecznych 

w oparciu o metody 
naukowe i dane fi-
zyczne uzyskane 
z czujników smart-
fona. 

  TekUncorked – 
zunifikowane rozwią-
zanie do monitoro-
wania i automatyza-
cji dystrybucji zaso-
bów sieci energetycz-
nej, takich jak pod-
stacje LT, filary zasi-
lające i transforma-
tory. 

– Miasta są in-
kubatorami innowa-
cji i nowych techno-
logii. Dlatego musimy 
wspierać rozwój rozwiązań zapewniających za-
sobooszczędną energię na poziomie lokalnym, 
aby zastąpić paliwa kopalne. Zwycięzcy kato-
wickiego Energy Innovation Challenge dają 
przykład tego, jak powinniśmy myśleć o zielo-
nych i zrównoważonych miastach, które dbają 

o dobro wszystkich – pokreśliła 
Maimunah Mohd Sharif, dyrektor wykonaw-
cza ONZ-Habitat 

Dwie osoby z każdej z trzech zwycięskich 
organizacji zostaną nagrodzone wizytą w Kato-
wicach, gdzie wezmą udział w programie akce-

leracyjnym przygotowanym 
przez Miejski Inkubator Przedsię-
biorczości Rawa.Ink. Program bę-
dzie realizowany pod patronatem 
UN-Habitat. Poza zwycięzcami Ka-
towice Energy Innovation Chal-
lenge w programie wezmą udział 
start-upy, które były laureatami 
dwóch poprzednich edycji kon-
kursu na miejski start-up „Kopalnia 
Start-upów” oraz start-up wybrany 
spośród zespołów zgłoszonych 
przez miasta partnerskie Katowic. 

Dodatkową nagrodą dla laure-
atów Katowice Energy Innovation 
Challenge, tegorocznego laureata 
„Kopalni Start-upów” oraz laureata 
ze ścieżki miast partnerskich będzie 
możliwość zaprezentowania pro-
jektu w ramach głównego pro-

gramu WUF11. Będzie to okazja do sieciowania 
kontaktów i nawiązania relacji z inwestorami, 
innowatorami miejskimi czy przedstawicie-
lami miast odpowiedzialnymi za innowacje. 
(red)

ą aą ńa ape niajń ąc ch aą odobro s stkich pokreśliłał
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Miasto oczami mieszkańców

Co to jest miasto zrównoważone? 
Nie wiem. Wiem, jakie jest moje miasto, Ka-
towice. Dla mnie jest i zawsze było stolicą 
kultury, miastem twórczej energii i działań 
obywatelskich. Miastem wsłuchującym się 
w głosy swoich mieszkańców i realizującym 
ich aspiracje i marzenia. Kiedy patrzę na wi-
dzów naszego teatru, roześmianych, zamy-
ślonych, wzruszonych, idących po spekta-

klu na wystawę do Galerii Teatru Korez, spo-
tykających swoich znajomych wychodzą-
cych z koncertu na dużej sali KMO, to widzę 
ludzi myślących i poszukujących, karmią-
cych swoje dusze sztuką i rozrywką na naj-
wyższym poziomie.  

Kiedy spoglądam na widzów stojących 
w kolejkach po bilety na spektakle w ramach 
dwóch festiwali teatralnych organizowa-
nych przez Korez dzięki funduszom miej-
skim, zimowego i letniego, to patrzę na mo-
ich współobywateli. Ludzi, którym nie jest 
wszystko jedno. Którzy mają pasje. To wła-
śnie tak tworzymy malarzy, muzyków, akto-
rów, architektów...  I to wszystko może się 
dziać w Katowicach, mieście młodym, dy-
namicznym, twórczym. Mieście patrzącym 
z odwagą w przyszłość, ale niezapominają-
cym o dziedzictwie przodków.  

To moje miejsce na ziemi, tutaj jestem 
szczęśliwy i zrównoważony. A jeżeli ja je-
stem, to może i moje miasto jest. Jest i ciągle 
się staje, bo to proces, który zależy od nas, 
katowiczan. 

Mirosław Neinert,  
aktor, dyrektor Teatru Korez w Katowicach

Myślę, że Katowice mają 17 powodów, aby 
śmiało nazwać się miastem zrównoważo-
nego rozwoju. Każdego dnia możemy za-
uważyć rozwój przestrzeni naszego mia-
sta, którego działania zaspokajają po-
trzeby nie tylko nas tu i teraz, ale i przy-
szłych pokoleń. Realizacja tych zadań po-
zwoli pozostawić obszary społeczne, eko-
nomiczne czy środowiskowe na dużo lep-
szym poziomie przyszłym pokoleniom. To 
dzięki takim programom,  jak na przykład  
„Katowicka Kranówka – Szluknij się z ko-
kotka”, „Katowicki Senior w Mieście”, 
„Katowice Miastem Fachowców”, „Festi-
wal Sięgnij po zawód” oraz wiele innych, 
możemy brać czynny udział w procesie 
„udoskonalania”  naszego miasta. To dzia-
łania nie tylko samorządu, ale i nas miesz-
kańców na wielu płaszczyznach życia co-
dziennego, pozwolą zadbać o naszą 
wspólną przyszłość i rozwój naszego mia-
sta. 
 
 

Oliwier Kosma,  
stowarzyszenie W Kręgu Natury

Katowickie wyzwanie dla innowatorów z całego świata

Nasze miasto pięknieje, stając się coraz bar-
dziej zielone, władze miasta dbają  o do-
stępność oraz przyjazność miejskich prze-
strzeni i usług.  Miasto nie jest już tylko po-
strzegane jako miasto przemysłowe, a jest 
postrzegane jako miejsce atrakcyjne do na-
uki, rozwoju i realizacji twórczych ambicji, 
jednocześnie jest  przyjazne do życia 
wszystkich osób, niezależnie od ich cech 
osobistych czy przynależności grupowej. 
Pokazujemy, że jesteśmy miastem gościn-
nym, przyjaznym i solidarnym, przygoto-
wując rozwiązania ułatwiające rozpoczęcie 
samodzielnego życia uchodźcom i innym  
przybywającym osobom, które nie posłu-

gują się językiem polskim. Jestem katowi-
czanką od urodzenia, doceniam wszystkie 
pozytywne zmiany nie tylko w obszarze 
społecznym, ale również w gospodarczym 
i środowiskowym. Dzięki tym zmianom 
mieszka nam się coraz lepiej, a nasze mia-
sto osiąga coraz wyższe standardy miasta 
zrównoważonego. 

Jednym z wyzwań dla władz naszego 
miasta jest zapewnienie wszystkim miesz-
kańcom równych szans, czyli sprawiedli-
wego traktowania i włączania do społeczno-
ści, niezależnie od statusu danej osoby. Wy-
maga to poświęcenia szczególnej uwagi gru-
pom mniejszościowym, bez względu 

na wiek, płeć, niepełnosprawność, orienta-
cję seksualną, przynależność wyznaniową 
i etniczną oraz status społeczny. To zobo-
wiązanie oraz  przeciwdziałanie dyskrymi-
nacji jest zgodne z wizją nowoczesnych Ka-
towic jako wspólnoty opartej na demokracji, 
otwartości i współpracy. Tylko dzięki za-
pewnieniu każdej osobie równego dostępu 
do usług i świadczeń miejskich oraz do peł-
nego uczestnictwa w życiu miasta jest moż-
liwy wielopłaszczyznowy rozwój społeczny 
i ekonomiczny Katowic, a przez to wzrost ja-
kości naszego życia. 

Ewa Piaskowska,  
społeczny doradca ds. równego traktowaniaFo
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Kilka tysięcy policjantów będzie stać 
na straży bezpieczeństwa mieszkańców 
i uczestników WUF11. W trakcie czerw-
cowego forum w Katowicach wprowa-
dzone zostaną szczególne zasady doty-
czące bezpieczeństwa. Teren wokół 
Spodka i MCK będzie wyłączony spod 
polskiej jurysdykcji – zarządzać nim bę-
dzie Organizacja Narodów Zjednoczo-
nych. 

W związku z organizacją imprezy 
powstała ustawa o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z organizacją XI se-
sji Światowego Forum Miejskiego w Ka-
towicach w roku 2022. Dokument okre-
śla szczególne rozwiązania w związku 
z organizacją forum w ramach Programu 
Narodów Zjednoczonych do spraw Osie-
dli Ludzkich UN-Habitat, w tym zadania 
organów administracji publicznej oraz 
służb, w szczególności w zakresie zapew-
nienia bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego. Ponadto ustawa ta – w okresie 
od 72 godzin przed rozpoczęciem WUF11 

do 48 godzin po zakończeniu – zabrania 
uczestniczenia w zgromadzeniach spon-
tanicznych na terenie miasta Katowice. 

Polska Agencja Żeglugi Powietrz-
nej wprowadzi od 21 czerwca od go-
dziny 00.00 do 30 czerwca do godziny 
23.00 tymczasową strefę ograniczoną 
EP R107  
(Katowice), w której obowiązuje 
 całkowity zakaz wykonywania lotów 
z wyłączeniem: 

•  lotów o statusie HEAD, STATE, HOSP, 
FFR, na hasło GARDA, ALPHA, 
SCRAMBLE, 

•  lotów wykonywanych w celu 
udzielenia pomocy w przypadku 
zagrożenia życia lub zdrowia, lo-
tów LPR, 

•  lotów wykonywanych za zgodą 
i na potrzeby KWP w Katowicach. 

– Doświadczenia polskiej Policji wynika-
jące z zabezpieczenia m.in. Szczytu 
NATO,  Światowych Dni Młodzieży oraz 
COP 24 pokazują, że zastosowanie takich 

działań jest skuteczne. Wszystkie wyda-
rzenia odbyły się bez zakłóceń. Wprowa-
dzone przepisy pozwoliły na podjęcie 
właściwych działań w związku z możli-
wym zagrożeniem terrorystycznym, jak 
również na wyeliminowanie szeregu in-
nych niebezpiecznych sytuacji – mówi 
Aleksandra Nowara, rzecznik śląskiej po-
licji.  

W gotowości są też katowicka Straż 
Miejska, Policja, Straż Pożarna. Katowic-
kie służby miejskie są cały czas w goto-
wości i będą ochraniać nie tylko uczest-
ników WUF11 z całego świata, ale rów-
nież dbać o bezpieczeństwo mieszkań-
ców Katowic. 

Warto wspomnieć, że wykorzystują 
do tego Katowicki Inteligentny System 
Monitoringu i Analizy (KISMiA). To no-
woczesny system, w skład którego 
wchodzi niemal 300 kamer monito-
ringu. Tylko w 2021 roku Straż Miejska 
podjęła 3,5 tysiąca interwencji na pod-
stawie zapisów z KISMiA. (Pol/red) 

Bezpiecznie w trakcie WUF11

W
 organizacji wydarzenia 
pomagać będzie aż 340 
wolontariuszy – z Kato-
wic i z innych miast Pol-
ski, w tym około 100 cu-
dzoziemców mieszkają-

cych w Polsce i na całym świecie: z Boliwii, 
Ugandy, Chile, USA, Meksyku, Niemiec, Ho-
landii, Hiszpanii, Portugalii, którzy przyjadą 
specjalnie na WUF.  

– Organizacja tak dużego wydarzenia to ol-
brzymie logistyczne wyzwanie, wymagające 
współpracy wielu osób i podmiotów z całego 
kraju, a także wsparcia ochotników. Dzięki pracy 
wolontariuszy uczestnicy spotkania będą mogli 
swobodnie poruszać się zarówno w strefie za-
mkniętej konferencji, jak i w mieście, by mogli 
korzystać z przygotowanych dla nich atrakcji – 
mówi Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta 
Katowic ds. organizacji pozarządowych.  

Wolontariusze zaangażowani zostaną 
do działań na terenie MCK i Spodka – między 
innymi, by pomagać gościom w miejscu reje-
stracji, w dojściu do sal konferencyjnych i hal 
wystawowych, by wspierać panelistów w kwe-
stiach organizacyjno-biurowych i dziennika-
rzy w sali mediów. – Będą też asystować osobom 
z niepełnosprawnościami. Ich działania w prze-
strzeni miasta to również obsługa punktów in-
formacyjnych w ważnych miejscach, m.in. na te-

renie dworców i lotniska w Pyrzowicach, w ho-
telach, w centrach informacji turystycznej czy 
w miejscach sąsiadujących bezpośrednio z tere-
nem konferencji oraz patrole informacyjne 
w centrum Katowic, czy pomoc w organizacji 
Miasteczka Młodych – dodaje Agnieszka Lis.  

Organizatorem wolontariatu jest Stowa-
rzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu 
w ramach zadania publicznego zleconego 
przez Prezydenta Miasta Katowice. (JG)

W organizacji wydarzenia pomagają 
wolontariusze z całego świata

Jestem wolontariuszem, głównie, 
bo lubię pomagać – zarówno bliskim, jak 
i obcym osobom. Dodatkowo wolonta-
riat daje mi ogromne możliwości roz-
woju – mogę poćwiczyć swoje zdolności 
językowe, nabyć nowe umiejętności (np. 
wiedzę z zakresu organizacji imprez ma-
sowych) oraz poznaję ludzi z całego 
świata. Do tego interesuje mnie tema-
tyka Światowego Forum Miejskiego – 
zwłaszcza historia i plany na rozwój me-
tropolii. Mam nadzieję mieć z tego wyda-
rzenia wiele niezapomnianych wspo-
mnień!  

Kamil Lis, wolontariusz

F
o

t.
 U

M
k

Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości

F
o

t.
 U

M
K

F
o

t.
 U

n
it

e
d

 N
a

ti
o

n
s

 V
o

lu
n

te
e

rs



Darmowy transport publiczny na terenie Gór-
nośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
Dla wszystkich uczestników WUF11 dostępny 
jest bezpłatny zbiorowy transport publiczny 
organizowany przez Zarząd Transportu 
Metropolitalnego (ZTM) na terenie Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii. 
Bezpłatne przejazdy zbiorowym transportem 
publicznym dla uczestników WUF11 są nielimito-
wane i dostępne w terminie od 23 czerwca do 3 
lipca.  
Dokumentem uprawniającym do darmowych 
przejazdów jest identyfikator, który uczestnik 
odbiera osobiście w punkcie odbioru identyfika-
torów w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym (MCK). Dlatego do chwili odebra-
nia identyfikatora, uczestnik jest zobowiązany 
do opłacania przejazdów transportem publicz-
nym zgodnie z obowiązującymi taryfami prze-
woźników. 

Newsletter PI Cities 
PI Cities to codzienny bezpłatny newsletter, opi-
sujący kluczowe wydarzenia ze Światowego 
Forum Miejskiego. W specjalnie stworzonym 
serwisie znajdą się relacje z najważniejszych 
debat, sylwetki najciekawszych osób uczestni-
czących w WUF, podsumowania kuluarowych 
dyskusji, analizy istotnych dla samorządów 
pomysłów przedstawianych przez prelegentów 
w czasie Forum, a także zapowiedzi istotnych 
wydarzeń. Newsletter publikowany będzie 
codziennie, w języku polskim i angielskim.  
Projekt realizowany jest przez Politykę Insight 
oraz Unię Metropolii Polskich.  
Rejestracja:  
www.politykainsight.pl/pi-cities/rejestracja  

Urban EXPO – świat w pigułce 
•  Na Urban Expo, przy budynku NOSPR, pojawi się bli-

sko 100 wystawców z 43 krajów ze wszystkich re-
gionów świata, m.in. z USA, Niemiec, Francji, Mek-
syku, Korei Południowej, Indonezji, Kenii czy Tajlandii. 
Połowa wystawców pochodzi spoza Europy. Na 8 
tysiącach metrów kwadratowych swoje pawilony 
promocyjne zaprezentują państwa, miasta, organi-
zacje międzynarodowe i pozarządowe oraz firmy 

•  Polska zaprezentuje się  w 21 pawilonach i stoiskach. 
Wystawiać się będą m.in. miasto Katowice, jako go-
spodarz wydarzenia, prezentujący rozwiązania wpro-
wadzone do usprawnienia życia w metropolii, Zwią-
zek Miast Polskich, Górnośląsko-Zagłębiowska Me-
tropolia, a także prywatne przedsiębiorstwa  

•  Jedna z firm przedstawi swoje propozycje wobec 
wykorzystania technologii geoinformacyjnych do za-
rządzania miastem. Na wystawie będzie można za-
poznać się z Regionalną Mapą Koron Drzew i Lokalną 
Mapą Drzew – narzędziami wspierającymi planowa-

nie miejskich inwestycji i ochronę przyrody. Będzie 
też firma specjalizująca się w produktach solarnych 
(na przykład miejskich ławkach z Wi-Fi i możliwością 
ładowania telefonów), które mają służyć wspieraniu 
Smart Cities. Kolejna z marek zaprasza na wirtualny 
spacer po Zielonym Szpitalu. To miejsce, które prze-
niesie nas do szpitala przyszłości – z nowoczesnymi 
rozwiązaniami o zmniejszonym wpływie na środo-
wisko naturalne 

•  O zielonych rozwiązaniach dla miast usłyszymy 
od przedstawicieli Polskiego Kongresu Klimatycz-
nego 

•  Twórcy narzędzia NaprawmyTo.pl, które pomaga 
zgłaszać miejsca w mieście wymagające naprawy, 
opowiedzą o tym, jak angażować mieszkańców 
w sprawy społeczne. Natomiast  Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie 
zachęcać do wprowadzania rozwiązań w ramach 
idei dostępności 

•  Obowiązkowym punktem podczas Urban EXPO bę-
dzie Pawilon Polski 

•  Bezpłatna rejestracja na stronie: 
   https://www.unevents.org/Home/Register 
•  Na Urban EXPO będzie można zapisać się także 

na miejscu wydarzenia. Mimo tego rejestracja online 
przyspiesza ten proces i pozwala wejść bez kolejki 

•  Zapraszamy również do wspólnej przestrzeni Unii 
Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich i Związku 
Miast Ukrainy podczas Urban Expo w ramach WUF11. 

WUF11 – to warto wiedzieć
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Połowa ludzi na świecie żyje dziś w miastach, 
a szacuje się, że do 2050 roku odsetek ten prze-
kroczy 68 procent. Świat musi zjednoczyć siły 
i uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, 
stabilnymi, zrównoważonymi i przeciwdziałają-
cymi wykluczeniom społecznym.  
Jedenaste Światowe Forum Miejskie będzie 
obejmowało sesje otwarcia i zamknięcia, roz-
mowy i panele specjalne, spotkania przy okrą-
głym stole oraz cykl wydarzeń organizowa-
nych i prowadzonych przez ONZ Habitat, rząd 
Polski, Urząd Miasta Katowice i szereg partne-
rów. W tym roku mamy rekordową liczbę 
zgłoszeń do udziału w wydarzeniach prowa-
dzonych przez naszych partnerów – jest ich 
niemal tysiąc.   
Wspólnie przyjrzymy się więc rozwiązaniom, 
które dążą do przekształcania miast z myślą 
o lepszej przyszłości. Z uwagi na sytuację 
związaną z uchodźcami, z którą borykają się 
obecnie Katowice, współpracujemy z polskim 
rządem, aby w programie WUF11 jako klu-
czowy element uwzględnić kwestię odbu-
dowy po inwazji Rosji na Ukrainę. Efektem Fo-

rum będzie propozycja zdecydowanych dzia-
łań, tak zwanych deklaracji katowickich. 
Chcemy bowiem, by wszyscy uczestnicy wy-
darzenia wrócili do domu z zestawem zadań 
i rekomendacji, mających na celu wdrożenie 
nowej agendy miejskiej i osiągnięcie naszych 
globalnych celów. 
Światowe Forum Miejskie to platforma wy-
miany najnowszych idei w dziedzinie zrówno-
ważonej urbanizacji. Posłuży ona również jako 
źródło informacji do zgromadzenia ONZ Habi-
tat, którego sesja ma się odbyć w 2023 roku. 
Sekretariat wciąż pracuje nad nadaniem form, 
rozmachu oraz nad koordynacją wydarzeń 
kluczowych – spotkań, które będą miały miej-
sce na świecie w 2022 roku i później. 
Z niecierpliwością czekam na możliwość powi-
tania Państwa w Katowicach w czerwcu. 

 

MAIMUNAH MOHD SHARIF – DYREKTOR  

WYKONAWCZA PROGRAMU NARODÓW ZJEDNO-

CZONYCH DS. OSIEDLI LUDZKICH (UN- HABITAT),  

W TRAKCIE EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPO-

DARCZEGO, KATOWICE 2022
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Katowice już za kilka dni będą miastem gosz-
czącym 11. Sesję Światowego Forum Miej-
skiego. Co takiego mają do zaoferowania 
światu w tym względzie Katowice?  

Skala zmian, jakie zaszły na obszarze 
Katowic i całego górnośląsko-zagłębiow-
skiego obszaru metropolitalnego po 1989 
roku, w wyniku transformacji ustrojowej 
i gospodarczej, jest bezprecedensowa. 
Na przestrzeni 30 lat całkowicie zmieniło się 
jej oblicze – od monofunkcyjnego regionu 
zdominowanego przez przemysł ciężki 
do zielonej metropolii, której kierunki roz-
woju wyznacza przemysł kultury i spotkań. 
Katowice są dziś jednym z najszybciej rozwi-
jających się oraz najważniejszych miast 
w Polsce. Są symbolem polskiego sukcesu 
ekonomicznego i rozwojowego – zajmują 16 
pozycję jeśli chodzi o PKB spośród wszyst-
kich miast UE.  

Katowice, jak i cały region Górnego Ślą-
ska, narodziły się i rozwijały w oparciu o wy-
dobycie zasobów węgla kamiennego. Dzięki 
„czarnemu złotu” powstał tutaj największy 
w Europie Środkowej okręg przemysłowy. 
Dominujący w powojennej Polsce i w innych 
krajach tzw. bloku sowieckiego paradygmat 
rozwoju przemysłu ciężkiego, a przy tym 
nieefektywność centralnie sterowanej go-
spodarki zdeterminowały skrajnie niezrów-
noważony i ekstensywny model rozwoju Ka-
towic oraz całej konurbacji górnośląskiej.  

Przemiany ustrojowe i gospodarcze, ja-
kie dokonały się w Polsce i w pozostałych 
krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 
ujawniły nie tylko katastrofalny stan środo-
wiska, ale również zacofanie technologiczne 
przemysłu. Setki tysięcy ludzi stanęło z dnia 
na dzień przed wizją bezrobocia. Moderniza-
cja „starych okręgów przemysłowych” sta-
nowiła wielkie wyzwanie nawet dla wysoko 
rozwiniętych gospodarek, takich jak Wielka 
Brytania, Niemcy czy Francja, a co dopiero 
dla kraju, który de facto zbankrutował, nie 
dysponował nowoczesnymi technologiami, 
nie miał ani know-how, ani kapitału. Miasto, 
które tak mocno odczuło konsekwencje nie-
zrównoważonego rozwoju, wiedziało, że 
aby przetrwać, potrzebuje radykalnej 
zmiany; potrzebuje zrównoważonego roz-
woju, który powinien poprawić stan środo-
wiska, ale jednocześnie zapewnić bez-
pieczne i dobrze płatne miejsca pracy 
mieszkańcom.  

Mission impossible? 
Z perspektywy blisko 30 lat transfor-

macji można śmiało powiedzieć, że misja 
ta powiodła się, choć z pewnością jeszcze 
nie zakończyła. Udało się nie tylko zapo-
biec katastrofie ekologicznej i powstrzy-
mać gospodarcze i społeczne załamanie; 
udało się przełamać stare zależności, jed-
nocześnie zachowując pamięć i kreatywnie 

czerpiąc z przemysłowego dziedzictwa re-
gionu. Dziś Katowice to prężnie rozwijający 
się ośrodek przemysłowy, akademicki oraz 
kulturalny. Sukces ten był możliwy dzięki ko-
ordynacji działań na szczeblu krajowym i lo-
kalnym; dzięki determinacji zarówno władz 
samorządowych, szeregu lokalnych i regio-
nalnych instytucji, ale przede wszystkim 
dzięki zaangażowaniu i determinacji miesz-
kańców, którzy w obliczu trudności potrafili 
dostrzec potencjał i zawalczyć o jego przy-
szłość. 

Wiele miast na świecie podlega obecnie pro-
cesom transformacji. Co zatem wyróżnia 
na ich tle transformację, jaką prze-
szła Górnośląsko-Zagłę-
biowska Metropolia 
i inne polskie 
miasta 
po 1989 
roku?  

Przede wszystkim procesy transformacji 
w Metropolii i Polsce nie były nastawione 
na doraźne korzyści wąskiej grupy, ale nakiero-
wane na długofalowe efekty, z których korzy-
stać mogą w równym stopniu wszyscy miesz-
kańcy. Transformacja w znacznym stopniu 
miała sprawiedliwy i odpowiedzialny charak-
ter i zorientowana była przede wszystkim 
na mieszkańców. Procesy transformacji trady-
cyjnego regionu przemysłu ciężkiego, jakim 
była niegdyś Metropolia, nie doprowadziły 
do nadmiernej polaryzacji społecznej i segre-
gacji przestrzenno-społecznej. Nie doprowa-
dziły do masowego ubóstwa i bezdomności. 
Gdy porównamy efekty polskiej transformacji 
z sytuacją wielu innych krajów na świecie, to 
nie sposób nie zauważyć, że ciągłemu wzro-
stowi gospodarczemu towarzyszyło relatyw-
nie małe rozwarstwienie społeczne.  

Drugim aspektem jest reindustrializa-
cja. Procesy transformacji w Metropolii nie 
doprowadziły do całkowitego zaniku prze-
mysłu, lecz zmiany jego oblicza. Katowice 
i Metropolia to w dalszym ciągu silny ośro-
dek przemysłowy. Niemniej dzisiaj są to 
ośrodki przemysłu kreatywnego – opierają-
cego się na nowoczesnych technologiach 
i sektorach innowacyjnych. To właśnie 
w Metropolii swoje siedziby lokują najważ-
niejsze globalne firmy informatyczne 
i przedsiębiorstwa precyzyjnego przemysłu. 
To w Katowicach odbywają się globalne fi-
nały Intel Master Extreme. Katowice i Metro-
polia są miejscem powstawania i dyfuzji in-
nowacji – nie tylko w Polsce, ale również 
w skali międzynarodowej.  

Ogrom przemian, jakie zaszły w ostatnich 
latach, symbolizuje powstała na terenie daw-
nej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice 

Strefa Kultury – miejsce organizacji 
WUF. W miejscu, gdzie jesz-

cze kilka lat temu wy-
dobywano wę-

giel, w 2015 
roku po-

wstało 
Mię-

dzynarodowe Centrum Kongresowe. Obok zn
ajduje się nowa siedziba NOSPR, gdzie koncer-
tują najlepsi na świecie muzycy, oraz nowe 
Muzeum Śląskie gromadzące zbiory w salach 
zbudowanych 14 metrów pod ziemią. Zmie-
niając oblicze miasta, Katowice pamiętają 
o dziedzictwie kulturowym – zapraszając 
do odwiedzenia zabytkowej dzielnicy Nikiszo-
wiec i innych miejsc na Szlaku Zabytków Tech-
niki. Polecają modernistyczną i secesyjną ar-
chitekturę w Śródmieściu. Dzięki skali zreali-
zowanych oraz rozpoczętych inwestycji Kato-
wice stają się nowoczesną metropolią, którą 
warto bliżej poznać. 

To właśnie Strefa Kultury stała się nowym 
symbolem Katowic. Miasta, w którym doko-
nała się niezwykła metamorfoza na niemal 
wszystkich polach.  

Nie byłoby jej bez przemiany katowi-
czan, którzy pokochali swoje miasto, stając 
się jego ambasadorami. To przebudzenie roz-
poczęło się na dobre kilka lat temu, podczas 
starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 
i trwa nadal. Dumni ze swojej małej ojczyzny 
mieszkańcy są największym atutem Katowic. 
Ich zaangażowanie aktywuje zmiany stolicy 
województwa śląskiego, jednego z najlepiej 
rozwijających się miast w Polsce. Kluczowy 
czynnik tego sukcesu tkwi w tym, że Kato-
wice jako największy ośrodek w regionie 
stały się liderem współpracy metropolitalnej. 
Wieloletnie wysiłki na rzecz oddolnej inte-
gracji górnośląskiego obszaru metropolital-
nego zaowocowały ustawą powołującą Me-
tropolię. Współpraca terytorialna to także 
silne związki z Krakowem i regionem Mało-
polski Zachodniej (efekt: Strategia rozwoju 
dla makroregionu Polski Południowej). 

Katowice stanęły na nogi, pokonując 
wiele wyzwań i barier. Okres transformacji 
społeczno-gospodarczej nie był bezbolesny, 
ale ostatecznie zarówno miasto, jak i region 
zdołały zdefiniować się na nowo i znaleźć 
równowagę, własną ścieżkę pomiędzy po-
trzebą rozwoju gospodarczego i dbania o ja-
kość środowiska. To jest niezwykle cenne do-
świadczenie z punktu widzenia wszystkich 
miast i krajów na świecie, które również stoją 
dziś przed wyzwaniem transformacji. WUF11 
to z pewnością doskonała okazja, aby podzie-
lić się tymi doświadczeniami ze światem, ale 
to również szansa dla Katowic i innych pol-
skich miast, aby skorzystać z doświadczeń 
innych, uczyć się od tych miast, które rów-
nież mogą pochwalić się osiągnięciami. 

W takcie WUF11 chcemy dzielić się 
przede wszystkim naszymi osiągnięciami, 
ale nie powinniśmy zapominać o wyzwa-
niach i problemach. Mam nadzieję, że 
WUF11 wykorzystamy właśnie do tego, 
żeby jak najlepiej zaplanować i przygoto-
wać się do kolejnego etapu miejskiej trans-
formacji. 

Mieszkańcy są największym 
atutem Katowic
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Z Karolem Janasem z Obserwatorium Polityki Miejskiej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów  
(IRMiR jest partnerem strategicznym WUF11) rozmawia Sławomir Rybok

W TAKCIE WUF11 
CHCEMY DZIELIĆ SIĘ  

PRZEDE WSZYSTKIM NASZYMI  
OSIĄGNIĘCIAMI, ALE NIE POWINNIŚMY 

ZAPOMINAĆ O WYZWANIACH I PROBLE-
MACH. MAM NADZIEJĘ, ŻE WUF11 WYKO-
RZYSTAMY WŁAŚNIE DO TEGO, ŻEBY JAK 

NAJLEPIEJ ZAPLANOWAĆ I PRZYGOTO-
WAĆ SIĘ DO KOLEJNEGO ETAPU  

MIEJSKIEJ TRANSFORMACJI

Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości
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W
ydarzenia tak wysokiej 
rangi jak Światowe Fo-
rum Miejskie zawsze 
przynoszą olbrzymie zy-
ski wizerunkowe dla go-
spodarza. Trudno prze-

cież wyobrazić sobie lepszą okazję do promo-
cji niż organizacja imprezy tworzonej 
pod szyldem Organizacji Narodów Zjedno-
czonych. Nie jest wcale przypadkiem, że jako 
organizator WUF dołączamy do grona takich 
miast jak Barcelona, Vancouver, Rio de Jane-
iro, Neapol, Kuala Lumpur czy Abu Dhabi. 
Katowice stają się marką rozpoznawalną 
na całym świecie, a dzieje się tak, ponieważ 
w naszym mieście odbywają się wydarzenia 
najwyższej możliwej rangi. Pamiętajmy, że 
ONZ miała okazję przekonać się o wysokim 

potencjale naszego miasta podczas organi-
zacji Szczytu Klimatycznego. Ponadto w Ka-
towicach cyklicznie odbywają się również 
inne wielkie eventy, jak Intel Extreme Ma-
sters, określane często największą imprezą 
e-sportową na świecie, czy Europejski Kon-
gres Gospodarczy – największa impreza biz-
nesowa Europy Centralnej. 

Katowice dzisiaj, jako stolica prawie  
4,5 milionowego województwa oraz pierw-
szej w Polsce metropolii, to prężnie rozwija-
jące się miasto. Świadczy o tym sukces go-
spodarczy, który odniosło dzięki umiejęt-
nemu łączeniu bogactwa dziedzictwa z no-
woczesnością, stając się kreatywnym i inno-
wacyjnym ośrodkiem, powstałym na solid-
nych fundamentach przemysłowej przeszło-
ści. Przejawem tej nowej jakości miasta jest 

między innymi Strefa Kultury, kontynuująca 
dobre tradycje usytuowanego w sąsiedztwie 
Spodka.  

Przemiana miasta została dostrzeżona 
i ponownie Katowice będą gospodarzem ko-
lejnego wydarzenia pod patronatem ONZ: 
Światowego Forum Miejskiego. – To kolejne 
znaczące wydarzenie, po Szczycie Klimatycz-
nym ONZ w 2018 r., którego Katowice są go-
spodarzem. Przyznanie naszemu miastu or-
ganizacji tego wydarzenia to nie tylko nagro-
dzenie przemiany, jaka w nim zaszła, ale też 
znakomita promocja i impuls do dalszych 
zmian – mówi Marcin Krupa, prezydent Ka-
towic.  

Światowe Forum Miejskie to najważniej-
sze globalne wydarzenie dotyczące polityki, 
transformacji i rozwoju miast. WUF11 to także 

wymierne zyski dla naszych mieszkańców. 
Podczas organizacji tak dużego wydarzenia 
korzystają lokalni przedsiębiorcy, osoby wy-
najmujące swoje mieszkania gościom wyda-
rzenia, hotelarze, restauratorzy, właściciele 
sklepów, taksówkarze, firmy transportowe 
i cateringowe. Statystycznie uczestnik konfe-
rencji korzystający z noclegu zostawia w Kato-
wicach blisko 749 zł. Co ważne, wiele osób 
przyjeżdżających do Katowic w celach bizne-
sowych chętnie tu wraca, by np. z całą rodziną 
iść na koncert do Narodowej Orkiestry Sym-
fonicznej Polskiego Radia w jednej z najlep-
szych sal koncertowych świata czy też wybrać 
się na jeden z katowickich festiwali znanych 
w całej Europie. Niektórzy po takim przyjeź-
dzie potrafią przenieść do nas swój biznes czy 
nawet tu zamieszkać.

ONZ wróciła do Katowic z kolejnym 
ważnym wydarzeniem – to nie przypadek

Turystyka biznesowa w Katowicach w 2019 roku (przed wybuchem pandemii):

6453 

wydarzenia 

biznesowe

Po raz pierwszy w historii badań,  

które są prowadzone od 2012 roku, 

liczba uczestników wydarzeń 

biznesowych przekroczyła milion osób 

– 1 020 187 osób w 2019 roku 

(o 34,7% więcej niż w 2018 roku)

ponad 

 

2000 

miejsc w hotelach

251 spotkań konferencyjnych 

i biznesowych na terenie MCK, 

w których udział wzięło 

ponad 727 tys. uczestników

Największym wydarzeniem było  

Intel Extreme Masters, 

w którym udział wzięło 

ponad 174 tys. uczestników

Średnio wydatki delegata 

korzystającego z noclegu 

wynosiły ponad 749 zł, 
w tym na noclegi 

nieco ponad 399 zł

Uczestnicy 

konferencji jednodniowych 

średnio pozostawili 

w mieście 178 zł

Całkowite wydatki uczestników 

spotkań konferencyjnych wyniosły 

prawie 210 mln zł
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O
rganizator WUF11 – UN-Habi-
tat opublikował szczegółowy 
program imprezy. By wziąć 
w niej udział, trzeba się zare-
jestrować. Jakie atrakcje cze-
kają na uczestników World 

Urban Forum?  

Wokół siedmiu dialogów  
– wydarzenia  
w katowickim MCK 
W niedzielę, 26 czerwca, odbędzie się uroczy-
ste wciągnięcie flag na maszt. To zapowiedź 
poniedziałkowego oficjalnego otwarcia 
WUF11 w Międzynarodowym Centrum Kon-
gresowym. Na uczestników czeka niezwykłe 
widowisko rozpoczynające pobyt w Katowi-
cach, które przez kilka dni staną się stolicą 
wszystkich miast.  

Dyskusje na WUF11 będą toczyły się wo-
kół siedmiu głównych obszarów tematycz-
nych, takich jak: „Miasta sprawiedliwe”, „Zie-
lona przyszłość miast” czy „Innowacje i tech-
nologie”. Debaty o miastach otworzy temat 
(dialog) dodatkowy, który został zaplano-
wany w odpowiedzi na sytuację w Ukrainie. 
Każdego kolejnego dnia będzie można uczest-
niczyć w równoległych wydarzeniach w ra-
mach dwóch dialogów (tematów).  

Bądź częścią WUF11  
– otwórz się na ludzi i miasto! 
Po południu organizatorzy zapraszają na roz-
mowy przy okrągłych stołach i sesje spe-
cjalne. To m.in. debaty o zrównoważonej 
urbanistyce, sprawiedliwym kształtowaniu 

miast i zmianach klimatycznych. W dysku-
sję o przyszłości miast będzie mógł się włą-
czyć aktywnie każdy.  

Ideą WUF11 jest dialog, okazji do rozmów 
więc nie zabraknie. W samym Międzynaro-
dowym Centrum Kongresowym będzie 
można wziąć udział w różnych wydarzeniach 
pobocznych, równie atrakcyjnych, co główne 

dialogi. Na głosy z miast organizatorzy będą 
czekać w strefie „Voices from Cities”. Głodni 
wiedzy będą mogli skorzystać z „Urban Lib-
rary”. Warto też zostawić sobie czas na spo-
tkania networkingowe. To szansa na nowe 
kontakty, nowe kontrakty, poznanie najnow-
szych trendów i świeżych pomysłów, które 
można wdrożyć w swoim mieście.  

Ale WUF11 to nie tylko wydarzenia 
z agendy. Impreza to festiwal miejski z całym 
jego rozmachem. Centrum Katowic prze-
mieni się w 11 stref „WUF w mieście”. A tam 
na uczestników WUF czekać będą koncerty, 
pikniki, joga na świeżym powietrzu czy silent 
disco. Słowem: relaks i odpoczynek po peł-
nym wrażeń dniu. 

Program WUF11 pełen ciekawych spotkań

  Setki warsztatów, debat, dyskusji na to-
powe tematy miejskie 

  Udział znanych osobistości ze świata na-
uki, biznesu i polityki 

  80 tys. metrów kwadratowych po-
wierzchni, na których odbędzie się WUF 

  Kilkanaście tysięcy gości ze 160 krajów 
  Fascynująca strefa wystawiennicza – 

Urban Expo, w której w specjalnie wybu-
dowanych pawilonach będą pokazane 
osiągnięcia miast, państw, firm i NGO-sów 
w dziedzinie zrównoważonej urbanizacji. 
Na Urban EXPO można zarejestrować się 
bezpłatnie i na miejscu 

  Urban Expo to również: 
 m  blisko 100 wystawców z 43 krajów (np. 

Niemcy, Izrael, Węgry, Malezja, Arabia 
Saudyjska) 

 m  możliwość rozmowy z ludźmi z całego 
świata 

  11 stref WUF w Katowicach pod wspól-
nym szyldem „WUF na mieście”, w któ-
rych m.in.: będzie można obejrzeć filmy 
o tematyce miejskiej, poznać naukowe 
ciekawostki, podyskutować z młodymi 

ludźmi, odpocząć lub po prostu zjeść coś 
pysznego 

  Publikacja World Cities Report 2022 – naj-
ważniejszej na świecie publikacji poświę-
conej miastom 

  340 wolontariuszy (w tym ok. 100 cudzo-
ziemców) będzie pomagać w organizacji 
WUF 

  Kilka tysięcy policjantów będzie dbało o bez-
pieczeństwo mieszkańców i gości szczytu

WUF11 w pigułce

Fo
t.

 A
rc

h
iw

u
m

Więcej informacji na:   
www.gov.pl/web/wuf11

Program wydarzenia:   
https://wuf.unhabitat.org/
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