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Część 2 
– Parki i przestrzeń zielona 

Katowic 



Lasy Panewnickie

Lasy panewnickie są ogromnym kompleksem leśnym na granicy Katowic,
Mikołowa, Rudy Śląskiej i Chorzowa, należącymi niegdyś do Puszczy Śląskiej.
Możemy znaleźć tam m.in. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Uroczysko
Buczyna”, zbiornik wodny Starganiec (dawny obiekt rekreacyjny) oraz Hałdę
Panewnicką, usypaną z odpadów wyprodukowanych przez kopalnie „Halemba”.

Do szlaków przebiegających przez ten las należą:

Szlak Bohaterów Wieży Spadochronowej

Szlak Dwudziestopięciolecia PTTK

Szlak Krawędziowy GOP



Uroczysko Buczyna



Hałda Panewnicka





Rezerwat przyrody 
Ochojec

Rezerwat przyrody Ochojec ma powierzchnię 25,79 ha, utworzony został w roku
1982. Swoją sławę zawdzięcza temu, że został stworzony na potrzeby ochrony
unikatowej rośliny – liczydło górskie, które występuje niezwykle rzadko w lasach
Sudetów, Karpat, Gór świętokrzyskich i właśnie rezerwatu Ochojec.

Ponadto występują na terenie rezerwatu inne gatunki roślin chronionych, takie jak
ciemiężyca zielona, kalina koralowa, konwalia majowa, kruszyna pospolita, i ponad 200
gatunków innych roślin naczyniowych. Świat zwierzęcy reprezentują m.in. dziki, sarny,
daniele oraz wiele gatunków ptaków, w tym jastrzębie, kruki i bażanty.





Liczydło górskie



Dolina Trzech Stawów

Dolina Trzech Stawów jest to kompleks rekreacyjno - sportowy położony
w Katowicach na Muchowcu. Park ma około 86 ha w tym 9 ha powierzchni wodnej.
Swoją popularność wśród mieszkańców Katowic zawdzięcza malowniczym stawom
(dawne poprzemysłowe wyrobiska), nad którymi znajdują się plaża oraz przystań wodna,
gdzie można wypożyczyć kajaki, łódki oraz rowerki wodne. Atrakcje wodne to jednak nie
wszystko. W Dolinie Trzech Stawów znajduje się także trasa rowerowo - rolkowa i piękny,
tętniący życiem las.



Widok na osiedle Paderewskiego



Dolina Trzech Stawów z lotu ptaka



Plaża



Część 3 
– inne atrakcje Katowic



Spodek
Spodek, chyba najważniejszy i najbardziej ikoniczny symbol Katowice i całego 

Górnego Śląska, wybudowany w 1971 roku, według projektu Macieja Krasińskiego 
oraz Macieja Gintowta. Spodek jest halą widowiskowo – sportową zlokalizowaną              
w centrum miasta przy Alei Wojciecha Korfantego 35. Swoją sławę zawdzięcza 
swemu wyglądowi, który szczególnie z lotu ptaka łudząco przypomina UFO. 

Na terenie spodka znajdziemy:

• Halę Spodek

• Lodowisko Spodek

• Salę gimnastyczną

• Hotel









Legendia

Legendia czyli Śląskie Wesołe Miasteczko , to niesamowity park rozrywki 
posiadający wiele atrakcji, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to jedna                  
z najlepszych atrakcji w województwie śląskim i zarazem najstarszy i największy 
tematyczny park rozrywki w Polsce. Znajduje się na granicy w Katowic i Chorzowa. Na 
terenie parku Legendia znajduje się m.in. jeden z najbardziej docenianych 
rollercoasterów Europy – Lech (jego wysokość wynosi 40 metrów, długość toru 908 
metrów, 4 inwersje, a maksymalna prędkość 95km/h).

Warto też dodać, iż Legendia znajduje się w Parku Śląskim, czyli największym parku 
miejskim w Europie (zajmuje powierzchnię 620 ha) , nazywanym zielonymi płucami 
Górnego Śląska.   











Muzeum Najmniejszych Książek 
Świata Zygmunta Szkocnego

Muzeum Najmniejszych Książek Świata to wystawa poświęcona
twórczości Zygmunta Szkocnego. Zbiory na tej wystawie przedstawiają
miniaturową kopię polskich dzieł literackich. Zgromadzono tu 87 egzemplarzy
spośród 165 miniaturowych dzieł stworzonych przez Zygmunta Szkocnego.
Najmniejsze dzieło, czyli „Alfabet Łaciński” o wymiarach 0,8 na 1 centymetr,
trafiło do księgi rekordów Guinnessa. Wystawa funkcjonuje od 1970 roku
w prywatnym domu, w którym żył i tworzył autor.





Mapy Katowic 
Ze względu na coraz bardziej zaawansowane

rozwiązania techniczne, w tym przewodniku nie
zamieszczam planu Katowic, lecz odsyłam do
interaktywnych map, do których linki znajdują się
poniżej.

https://mapa-turystyczna.pl/#50.25924/19.04454/14

https://www.fajnewczasy.pl/mapa/katowice

http://sip.katowice.eu/

https://mapa-turystyczna.pl/#50.25924/19.04454/14
https://www.fajnewczasy.pl/mapa/katowice
http://sip.katowice.eu/


Filmy na temat Katowic
Poniżej znajdują się linki do bardzo ciekawych i 
wartościowych filmów na temat Katowic.

https://www.youtube.com/watch?v=kg0xrUWKu34
– Katowice z lotu ptaka

https://www.youtube.com/watch?v=J_FqSruLSEY
– Witamy w Katowicach

https://www.youtube.com/watch?v=tKUCgJnx-hc
– Katowice z drona cz.1

https://www.youtube.com/watch?v=IPB6J4Vh-Ns
– Katowice z drona cz.2

https://www.youtube.com/watch?v=kg0xrUWKu34
https://www.youtube.com/watch?v=J_FqSruLSEY
https://www.youtube.com/watch?v=tKUCgJnx-hc
https://www.youtube.com/watch?v=IPB6J4Vh-Ns


Podsumowanie 

Katowice są pięknym, tętniącym życiem miastem, w którym
każdy znajdzie coś dla siebie.

W Katowicach nie brakuje różnorodnych atrakcji, zabytków, wyjątkowych
miejsc tętniących życiem, jak ulica Mariacka, ale też parków i lasów,
w których można oddać się kontemplacji przyrody.

Jestem przekonany, że każdy kto odwiedzi to miasto, będzie chciał tu
wrócić ponownie.
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