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WYDANIE SPECJALNE

Wygraliśmy – dziękujemy!
Jest nam niezmiernie miło pogratulować i podziękować – 

naszej osiedlowej społeczności, za zajęcie pierwszego miej-
sca w internetowym plebiscycie „Gazety Wyborczej”, na: 
„Najlepszą Dzielnicę Katowic”.

Zmagania trwały prawie tydzień. Eliminacje do finału, 
prowadzone były w grupach „terytorialnych”, w których 
Osiedle Tysiąclecia okazało się najlepsze – w grupie „dziel-
nic północnych”. Na koniec wielki finał, do którego prze-
szło 5 dzielnic:

• Koszutka,
• Osiedle Tysiąclecia,
• Zarzecze, Kostuchna, Podlesie.
• Janów–Nikiszowiec,
• Ligota i Panewniki.

To właśnie między tymi dzielnicami rozpoczął się bój 
o prymat w plebiscycie Gazety Wyborczej. Już po trzech 
dniach trwania konkursu, na czele uplasowały się dwa osie-
dla: Janów-Nikiszowiec oraz Osiedle Tysiąclecia, między 
którymi rozgorzał ostateczny pojedynek.

I tu należą się wielkie podziękowania mieszkańcom Naszego Osie-
dla – normalnym użytkownikom Internetu, jak również młodzieży 
uczęszczającej do szkół zlokalizowanych na terenie osiedla. Po ape-
lu, umieszczonym na stronie www.smpiast.pl – zawierającym proś-
bę o udział w głosowaniu – rzeczywistość przerosła oczekiwania. In-
tegracja naszej społeczności, jej masowy udział – w akcji głosowa-
nia – zaowocował wygraną, która okazała się „miażdżąca” dla na-
szych szanownych konkurentów. Wynik 3327 głosów, przy 1676 gło-
sach drugiego w „klasyfikacji” Janowa-Nikiszowca – sam mówi za 

siebie. I tak jak w stwierdze-
niu, że „sukces ma wielu oj-
ców”, możemy bez obaw po-
wiedzieć, że jedną z przesła-
nek, pozwalających na zwycię-
stwo jest – prawidłowa relacja 
między mieszkańcami a zarzą-
dzającą tymi terenami – Spół-
dzielnią Piast. Zarząd Spół-
dzielni (jak i organy samorzą-
dowe) dba o to, by mieszkańcy 
„Tauzena” byli podmiotami (a 
nie przedmiotami) – jego dzia-
łań. Dbałość o standard życia 
mieszkańców, do których nale-
ży zaliczyć przede wszystkim 
– troskę o tereny zielone, chod-
niki, place zabaw, oświetlenie 
czy też bezpieczeństwo – 
przynoszą określone re-
zultaty. Rezultaty, których 
przykładem może być wy-
grany plebiscyt na najlep-
szą dzielnicę Katowic. 

 G.T.



Co prawda plebiscyt „Wybieramy najlepszą dzielnicę Katowic” ogłoszony przez „Gazetę Wyborczą” 
z założenia miał być tylko zabawą, jednak tak naprawdę okazał się czymś o wiele cenniejszym. Przede 

wszystkim doskonałym punktem wyjścia dla rozpoczęcia dyskusji o odradzaniu się prawdziwych 
społeczności lokalnych w poszczególnych kwartałach naszego miasta. Wygrana Osiedla Tysiąc-
lecia nie powinna nikogo dziwić nie tylko z uwagi na fakt, że zamieszkuje je blisko 25-tysięcz-
na społeczność. Ważnym argumentem osiedla jest dobra komunikacja ze śródmieściem oraz są-
siedztwo największego Parku w Polsce. Prawdą jest również, że tak zwany wskaźnik jakości 
życia w tej młodej dzielnicy z każdym rokiem wzrasta. Pamiętamy przecież, że jeszcze niedaw-
no potoczne określenie „Tauzen” jednoznacznie kojarzone było z największą śląską sypialnią. 
Dzisiejsza atrakcyjność Osiedla Tysiąclecia wynika już nie tylko z sąsiedztwa Parku Kultury 

i Wypoczynku, ale przede wszystkim z coraz bogatszej infrastruktury, którą tworzą wciąż roz-
wijająca się sieć usługowo-handlowa, placówki edukacyjne wszystkich szczebli, dostęp do usług 

publicznych takich jak Miejski Dom Kultury czy nowy posterunek Policji, a także liczne i nowocze-
sne place zabaw. To wszystko świadczy, że tytuł „Najlepszej dzielnicy Katowic” ma całkiem poważ-

ne uzasadnienie. A co ważniejsze, że mieszkańcy Tysiąclecia czują, że mają dobrego gospodarza – i zu-
pełnie bez kompleksów – potrafią uznać to miejsce za swoją małą ojczyznę. 

 Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice

Z dużą uwagą i zainteresowaniem śledziłem plebiscyt zorganizowany przez katowicki dodatek „Ga-
zety Wyborczej”. Zaskoczyła mnie skala zainteresowania i zaangażowania mieszkańców Katowic w ten 
projekt. To w pewien sposób dowodzi, że Katowiczanie bardziej związani są ze swoją najmniejszą oj-
czyzną – ulicą, osiedlem, dzielnicą niż z całym miastem czy też abstrakcyjnie definiowanym pojęciem 
centrum miasta. W swojej najmniejszej ojczyźnie czują się dobrze i mają ogromną potrzebę bycia 
z niej dumnym. Generalnie wynik plebiscytu chyba nikogo specjalnie nie zaskoczył – poza czar-
nym koniem Nikiszowcem. Od lat te same dzielnice mają status dobrych miejsc do życia – Tysiącle-
cie, Paderewskiego, Ptasie. Zwycięstwo Tysiąclecia potwierdza tezę, jak ważne jest dobre zaprojek-
towanie dzielnicy, by znaczącą część swoich codziennych spraw można było załatwić jak najbliżej 
siebie, bez konieczności podróżowania, takich jak: zakupy, edukacja, kultura i rekreacja. Tysiąclecie 

świetnie zaprojektowane, wyposażone w bogatą infrastrukturę obsługi mieszkańców, dobrze skomu-
nikowane transportem publicznym z centrum i zapewniające możliwość odpoczynku i rekreacji w Par-
ku tuż za drogą, to wciąż świetny adres. Projektantom nowych osiedli wypada tylko się uczyć. Tu jest 
po prostu wszystko.

Arkadiusz Godlewski, Prezes Zarządu WPKiW SA.



To zwycięstwo ogromnie cieszy – zwłasz-
cza, że oceniającymi w tym plebiscycie 
byli mieszkańcy Osiedla Tysiąclecia. 
Werdykt „tauzenowiczów” jest dla 
mnie osobiście: dobrą oceną mojej 
pracy, jak również, co jest najważ-
niejsze – dodatkowym motorem 
do działania na rzecz spółdziel-
ni. Wychowałem się na tym osie-
dlu, a zatem – co jest oczywiste 

– jego losy bardzo mnie interesu-
ją. Zwłaszcza teraz, gdy powierzo-
no mi funkcję mającą bezpośredni 
wpływ na jego rozwój. To nieprawda, 
że jak jest kryzys to nie da się nic zrobić. 
Sytuacja finansowa Spółdzielni Piast oraz 
jej ciągły rozwój – widoczny zwłaszcza w infra-
strukturze osiedla – przeczą w sposób oczywisty takim stwierdzeniom. Ze 
swojej strony mogę obiecać wszystkim członkom spółdzielni, że jako Zarząd 
SM Piast, nie spoczniemy w wysiłkach zmierzających do tego, aby nasze ży-
cie codzienne – życie na Osiedlu Tysiąclecia – było realizowane w sposób jak 
najbliższy naszym marzeniom.

Michał Marcinkowski, Prezes SM Piast

To wielka radość, że Osiedle będące w bliskiej odle-
głości od Stadionu Śląskiego zostało wybrane na naj-

lepszą dzielnicę Katowic! Widać, że mieszkańcy 
Osiedla Tysiąclecia dostrzegli efekty prac władz 
Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST”. Liczę, że 
rozpoczęta współpraca pomiędzy Stadionem 
Śląskim a SM „PIAST” będzie kontynuowana.

Marek Szczerbowski, 
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka 

Kultury i Sportu „Stadion Śląski” 
w Chorzowie



Wygrana naszego osiedla to wielka radość i powód do dumy. Od trzech lat zmieniło się bardzo wie-
le – otoczenie naszych domów, powstało wiele nowych miejsc parkingowych, posadzonych zosta-

ło wiele nowych drzew i krzewów, drogi zostały wyremontowane – mieszka nam się coraz lepiej 
i bezpieczniej. Coraz więcej młodych ludzi szuka mieszkań na naszym osiedlu, jest więcej dzie-
ci i młodzieży i to cieszy. Nie możemy zmarnować zaufania mieszkańców a jest jeszcze wiele 
do zrobienia, naprawienia i poprawienia. To wyzwanie i zadanie dla władz spółdzielni. Spraw-
ny zarządca, to rozwój naszej małej ojczyzny.

Małgorzata Tymińska-Ludian, 
Przewodnicząca Rady Nadzorczej SM Piast

Osiedle Tysiąclecia w pełni zasługuje na tak wysoką i prestiżową ocenę w rankingu „Gaze-
ty Wyborczej”, jako najlepszej dzielnicy w Katowicach. Jest największym osiedlem mieszka-
niowym w największej aglomeracji w Polsce, dobrze zaprojektowanym o jednolitej struktu-
rze urbanistycznej i rozwiniętej infrastrukturze.

To sprawia, że mimo dużego ludnościowego zagęszczenia (ok. 12000 osób / km2), żyje się 
tutaj i mieszka w dobrych, w miarę komfortowych, warunkach na zadbanym i dobrze zorga-
nizowanym osiedlu, rozwijającym się i doskonale zagospodarowanym.

Jest dużo terenów zielonych i rekreacyjnych, placów zabaw oraz obiektów służących całej 
społeczności tego osiedla.

Osiedle Tysiąclecia jest mobilne, rozwijające się stale, piękniejące z dnia na dzień, przyja-
zne ludziom tu żyjącym i ma przed sobą przyszłość.

Kazimierz Mirkowski, Członek SM Piast


