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Wybiła dwunasta. Rozpoczęliśmy Nowy Rok 2030! Kto by pomyślał, że świat będzie dziś tak              

wyglądał... Pamiętam, jak razem z przyjaciółmi równo dziesięć lat temu zostaliśmy           

poproszeni o przewidzenie przyszłości i przedstawienie swojej wizji Śląska właśnie w 2030            

roku. Cóż, widok, który roztacza się przed moimi oczami, ma tak niewiele wspólnego z              

tamtymi wyobrażeniami...  

Może aktualnie nadal nie mamy latających samochodów ani lewitujących         

poduszkowców, ale zmiany, które zaszły na przełomie ostatniej dekady i tak przewyższają            

nasze najśmielsze oczekiwania. Województwo Śląskie ostatnimi laty borykało się z wieloma           

uciążliwymi bolączkami, które w istotny sposób pogarszały komfort życia mieszkańców: a to            

za mało miejsc parkingowych, a to za dużo betonu, za mało zieleni… Nie były to łatwe do                 

rozwiązania problemy, czasami wymagały nakładu znacznych funduszy, a nawet dużej          

ingerencji w infrastrukturę danych miast. Ostatnia dekada była niezwykle intensywna pod           

względem zmian, zmian które ostatecznie wszystkim nam wyszły na dobre. A od czego się              

zaczęło? Tak właściwie to … od korków i zatłoczonych ulic.  

W momencie, w którym to piszę, mamy w samych tylko Katowicach 3 ogromne             

parkingi podziemne obsługiwane przez sztuczną inteligencję która dokładnie wie które          

miejsce parkingowe jest wolne i który samochód należy do jakiego właściciela. Na całym             

Śląsku powstało 15 takich obiektów. Ale dlaczego tak dużo? I dlaczego tak wielkie są to               

parkingi? Otóż w roku 2025 definitywnie zabroniono wjazdu samochodów osobowych do           

większości centrów miast, właśnie na Śląsku, było to pierwsze województwo w Polsce które             

tak stanowczo podeszło do tego tematu.  

Jednak z decyzją braku możliwości wjazdu do centrum miast wiązał się jeszcze jeden             

postęp, równie ważny: na przełomie tej dekady bardzo mocno rozbudowano centra           

przesiadkowe. Było to rozwiązanie o tyle istotne że nie wykluczyło całkowicie roli            

komunikacji miejskiej, a wręcz wzmocniło jej rolę w codziennym życiu mieszkańców. Każdy            

dojeżdżający do danego miasta z daleka mógł zostawić swój samochód w takowym centrum,             

aby następnie przesiąść się przykładowo na tramwaj.  

 

 

 

 



 

 

 

I to właśnie linie tramwajowe, odgrywają tu kluczową rolę gdyż one również uległy             

znaczącej zmianie, rzekłabym wręcz że się potroiły – i istotnie tak się stało, władze              

wojewódzkie aby do granic możliwości ograniczyć udział autobusów w komunikacji          

miejskiej wprowadziły do obiegu trolejbusy (co do tej pory było u nas niespotykane) oraz              

rozbudowali i poszerzyli wszystkie linie tramwajowe. Był to milowy krok w redukcji emisji             

spalin w naszym regionie.  

Jednak nie samą komunikacją człowiek żyje, zmiany dokonane w tym obszarze to            

zaledwie ułamek tego jak ogromnym zmianom poddane zostało nasze wspólne miejsce           

zamieszkania. Sądzę że gdyby mieszkaniec Śląska przed dziesięciu laty zobaczył to           

województwo teraz, ogromnie by się zdumiał.  

Z wyglądu zmieniło się praktycznie wszystko, ale po kolei. Jak wszyscy wiemy            

naszym znakiem rozpoznawczym jeśli chodzi o architekturę są urocze, ceglane kamieniczki           

które goszczą w większości Śląskich miast (i nie tylko), są one swoistą wizytówką naszego              

regionu. Niestety po upływie lat, większość z nich została nadgryziona zębem czasu, co             

negatywnie wpłynęło na ich wygląd oraz stan ogólny. Na szczęście nasze władze            

wojewódzkie podjęły się pozyskania funduszy z Unii Europejskiej na renowację tych           

urokliwych, zabytków co poskutkowało tym że 2030 roku kamieniczki nadal są, lecz            

wyglądają o wiele bardziej atrakcyjnie i zachwycająco.  

No dobrze, to powiedziałam o odrestaurowaniu kamienic, a co z resztą infrastruktury?            

Tutaj również zmiany są ogromne, najlepiej widać je na przykładzie Katowic jako stolicy.             

Miasto to na przełomie lat w wyglądu zaczęło przypominać bardziej Warszawę niż zwykłą             

stolicę Śląska. Dlaczego? Otóż dzisiaj gdy odwiedzisz Katowice zobaczysz sporo wysokich,           

szklanych drapaczy chmur wyjętych rodem z panoramy Nowego Jorku. Nie są to jednak             

zwykłe budowle tego typu. Budynki te zaopatrzone zostały w ogromną ilość paneli            

słonecznych a ich dachy pokryto cienką warstwą trawy oraz krzewów które są swego rodzaju              

oazą dla wszelkiego rodzaju ptactwa czy mikroorganizmów oraz upiększają ogólny krajobraz,           

dodając mu niewątpliwego uroku.  

I to właśnie Katowice, jako pierwsze Śląskie miasto zapoczątkowało również zupełnie           

inne podejście do zieleni i sposobów jej zagospodarowywania. Dzięki decyzjom  

 

 



 

 

 

 

 

zapoczątkowanym właśnie w tutaj zieleń w 90% obszarów na Śląsku całkowicie zmieniła            

swój wygląd. Nie była całkowicie koszona, jak to miało miejsce przed laty, lecz na większych               

przestrzeniach, tak zwanych łąkach kwietnych pozostawiono nie koszone tereny aby mogły           

korzystać z nich owady i zwierzęta jak na przykład jeże, motyle czy zające. Była to bardzo                

ważna decyzja która poprawiła jakość ekosystemu w naszym regionie.  

Do całokształtu zmian doszły również rzeczy nieco bardziej trywialne, lecz równie           

ważne: jako że Śląsk jest nadal typowo przemysłową krainą, na kominy każdej z fabryk              

właściciele mają obowiązek zakładać tak zwane biofiltry które oczyszczają wydobywający się           

dym powodując że nie jest on już szkodliwy. Jednak nie tylko fabryki zostały włączone do               

ogromnego programu oczyszczania powietrza w naszym województwie. Większość domów         

jednorodzinnych również zainstalowała na swoich kominach takowe filtry, dzięki czemu          

problem smogu zmniejszył się u nas o ponad 60%. Jest to ogromne osiągnięcie jako iż               

właśnie smog stanowił jeden z największym ówczesnych problemów.  

Podsumowując: zmiany na przełomie ostatniej dekady wypadły naprawdę imponująco         

i stały się niezwykle znaczące, zarówno dla nas mieszkańców jak i całej Śląskiej aglomeracji.              

Myślę że wiele pozostałych polskich województw mogłoby brać przykład właśnie ze Śląska            

pod względem licznych modernizacji. Aktualnie w roku 2030 jesteśmy najlepiej rozwiniętym           

województwem w Polsce, potocznie nazwanym Polską Doliną Krzemową ze względu na           

duży i znaczący rozwój IT (techniki informatycznej), co jest niewątpliwym powodem do            

zaszczytu i radości. Cieszę się, że mogę mieszkać i edukować się właśnie tutaj oraz że nasze                

ukochane województwo zmieniło się w tylu aspektach życia na lepsze 

 


