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WPROWADZENIE 

 

Materiał pokazuje rezultat pracy nad Zintegrowanym Programem Rewitalizacji Nikiszowca 

[ZPRN], którą prowadziłam od grudnia 2010r. do lipca 2011r. na zamówienie Miasta 

Katowice.  

Program dla Nikiszowca jest szczególny. Przygotowany metodą partycypacyjną, przewiduje  

i integruje różnorodne konieczne działania, dobrane i uzgodnione z lokalną społecznością 

dla przywrócenia osiedleńczej i inwestycyjnej atrakcyjności Nikiszowca.  

Sądzę, że powinien być użytecznym przykładem w materiale dydaktycznym, wzbogacającym 

zasób metodyczny programowania rewitalizacji w polskich miastach. 

Programowanie rewitalizacji dla Nikiszowca realizowało cele i założenia Lokalnego 

Programu Rewitalizacji m. Katowice na lata 2007-2013 [LPR1], w którym tak zdefiniowano 

rewitalizację: to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych 

w zdegradowanych częściach miasta, przyczyniający się do poprawy jakości życia 

mieszkańców, przywracania ładu przestrzennego, ożywienia gospodarczego oraz odbudowy 

więzi społecznych. Kompleksowe działania rewitalizacyjne mają na celu zapewnienie 

rozwoju wybranych obszarów, tj. zdegradowanych dzielnic miejskich, terenów 

poprzemysłowych, powojskowych czy  „blokowisk” [LPR, s.37]. 

Program wypracowany został poprzez otwartą dyskusję o przyszłości Osiedla, wytrwale 

prowadzoną w oparciu o partycypacyjną metodę planowania zmian. Składa się z 27 

projektów. Większość z nich to działania zaproponowane i wstępnie opracowane w trakcie 

warsztatów lub zgłoszone i przedyskutowane w trakcie indywidualnych konsultacji i spotkań 

roboczych, z których korzystali zarówno mieszkańcy Nikiszowca jak i aktywni przedstawiciele 

interesariuszy instytucjonalnych.  

Materiał dydaktyczny zachowuje logikę i większość treści opracowania programowego, tym 

samym składa się (oprócz wstępu i aneksu) z trzech zasadniczych części: 

Pierwsza charakteryzuje kontekst programowania rewitalizacji na przykładzie Nikiszowca.  

W tej części  znaleźć można charakterystyki – Katowic i Osiedla, natomiast omówienie toku 

prac i rezultatów przeprowadzonego badania sondażowego czytelnik znajdzie w Aneksie. 

Część druga przedstawia rezultat wybranej metody programowania - ukazuje  działania 

konieczne (niezbędne), które opisano i usystematyzowano jako projekty do realizacji. 

Projekty te są  specyficzne i  odpowiadają na konkretne, zdiagnozowane w Nikiszowcu 

problemy, zatem nie mogą być powielane, przenoszone na inny „grunt”.  

Mogą jednak być, i zapewne będą, inspiracją do obmyślania innych, równie ciekawych 

projektów, tworzenia powiązań i sprzężeń zwrotnych pomiędzy działaniami rewitalizacyjnymi.    

W trzeciej części znajduje się opis wypracowanego sposobu realizacji programu: koncepcja 

organizacji prac, zestawienia kosztów, plan finansowania i analizy prognozujące 

wykonalność programu. W tej części czytelnik znajdzie również  charakterystykę systemu 

monitorowania i ewaluacji oraz stosowne, oparte o praktykę, rekomendacje.  

 

                                                           
1 LPR jest publicznie dostępny, można go pobrać ze strony internetowe BIP: http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2007/11/21/5-17-324-
07-z.pdf 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2007/11/21/5-17-324-07-z.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2007/11/21/5-17-324-07-z.pdf
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I.  KONTEKST  PROCESU  PROGRAMOWANIA 

 

I.1. Ogólna charakterystyka województwa, aglomeracji, miasta, zespołu 

dzielnic i jednostki pomocniczej Janów-Nikiszowiec – zewnętrzne 

uwarunkowania rewitalizacji Nikiszowca. 

Województwo śląskie, to jedno z najmniejszych województw Polski [powierzchnia ok.12 tyś. 

km²], a przy tym drugie najludniejsze [po mazowieckim, śląskie ludności ma więcej niż 

mieszka np. w Irlandii - 4,6mln = ok. 12% ludności Polski], przez co charakteryzuje się 

wysoką gęstością zaludnienia [ok.390 osób/km²], a prawie 80% mieszkańców województwa 

żyje w miastach. Pomimo tego region cechuje relatywnie niski udział inwestycji w sektor 

mieszkaniowy, ceny nieruchomości mieszkaniowych należą do najniższych w kraju, oferta 

nowych lokali o wysokim standardzie jest niewielka, podobnie w sektorze inwestycji 

komercyjnych [biurowych, handlowych]. Aktualne [na rok 2011] wskaźniki ekonomiczne:  

-poziom bezrobocia: 10,8% [w województwie mazowieckim wynosi 10,1%, a w województwie 

wielkopolskim 9,8%], wzrósł od roku 2010 o 5,9%; 

-średnia płaca brutto: 3677,38 zł [w województwie mazowieckim wynosi 4316,85zł 

a w województwie wielkopolskim 3197,21 zł].   

Województwo śląskie charakteryzuje bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna  

i społeczna, duży rynek konsumencki i inwestycyjny, wysoko wykwalifikowana  

a równocześnie relatywnie tania siła robocza, dobrze rozwinięte instytucje otoczenia biznesu, 

ośrodki akademickie. Region zyskuje wysokie oceny pod kątem lokowania kapitało  

i pracochłonnych inwestycji [mazowieckie i śląskie opowiadają za ponad 1/3 polskiego PKB - 

źródło: Koncepcja Parku Technologicznego Katowice, s.66].  

Największe miasta to Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice, wraz z około 10 innymi 

miastami, o ludności w przedziale od 100 do 200tys. mieszkańców. 14 miast na prawach 

powiatu utworzyło Górnośląski Związek Metropolitalny. Powstała w ten sposób „Metropolia 

Silesia” - największy w tej części Europy wielkomiejski organizm, w którym  

na powierzchni 1218 km2 mieszka 2 miliony ludzi, a gęstość zaludnienia wynosi 1642 osoby 

na km2 [źródło: strona internetowa Górnośląskiego Związku Metropolitalnego]. W miastach 

„Metropolii Silesia” mieszka prawie połowa ludności województwa  śląskiego. 

W województwie jak dotąd nie ustanowiono ochrony poprzez listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO nad żadnym z jego unikalnych zabytków dziedzictwa materialnego. Pomnikiem 

Historii, który stanowi jedną z kategorii ochrony i szczególnego statusu dziedzictwa 

kulturowego w polskim systemie opieki nad zabytkami, ustanowiono w województwie śląskim 

następujące 2 obiekty [w Polsce łącznie 44]: Jasna Góra wraz z parkami podjasnogórskimi  

i  osiedle patronackie Nikiszowiec. Położenie, sąsiedztwo i powiązania komunikacyjne 

województwa i jego stolicy – Katowic, pokazano na rysunku [źródło: Raport  

o stanie miasta  Katowice (dalej „Raport”), s.11]. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aglomeracja Górnośląska [AG],  to jeden wielki organizm miejski, który tworzy 

dziewiętnaście miast, zamieszkiwanych przez 2,226mln osób. Aglomeracja wytwarza około 

7,3% PKB Polski, podmioty gospodarcze i instytucje zatrudniają ponad 590 tyś. pracowników 

a przeciętne wynagrodzenie brutto wynosi 2971zł. [źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach,  

opr.: ”Aglomeracja śląska w liczbach”]i. Oś rozwojową aglomeracji tworzy przestrzeń 

wyznaczona przez trzy miasta, idąc od wschodu są to: Gliwice, Katowice i Sosnowiec,  

na skrzyżowaniu dwóch głównych traktów komunikacyjnych tej części Europy:  A4 i A1, przy 

czym równolegle do A4 aglomerację spina Drogowa Trasa Średnicowa,  łącząc węzły: A1/A4 

w Sośnicy (dzielnica Gliwic) z A4/DK86(E75)/S1 w Katowicach, w bliskim sąsiedztwie 

jednostki pomocniczej (dzielnicy) Janów-Nikiszowiec. Ostatni odcinek DTŚ jest w trakcie 

realizacji, a jej przebieg w Gliwicach został wytyczony przy kampusie Politechniki Śląskiej, 

głównym ośrodku akademickim i naukowo badawczym w sektorze wysokich technologii 

śląskiego regionu. 

Potencjał AG jest wciąż niedostatecznie wykorzystany, na co wpływa również fakt, że nie 

posiada ona jednego, wyraźnie dominującego miasta centralnego. Katowice są dopiero 10 

polskim miastem, pod względem liczby ludności, a urbanistycznie - miasto jest strukturą 

młodą - szybko wzrastającą od powojnia (tj. od 1945r.), wskutek dołączania okolicznych 

ośrodków, miejskich i wiejskich - która nie zdołała jeszcze wykrystalizować centrum, 

zdolnego unieść funkcję modus vivendi  największego w Europie Środkowo-Wschodniej 

skupiska ludności. Katowice są wciąż słabo rozpoznawalne w Europie, w której bardziej 

znany jest Śląsk (Silesia), Górny lub Dolny, niźli stolica górnośląskiego regionu.  

Spośród miast aglomeracji, Katowice oferują najlepsze warunki zaspokajania potrzeb 

podstawowych, co dotyczy przede wszystkim dostępności miejsc pracy, bardzo wysokiej 

średniej płacy brutto oraz względnie niskiego deficytu mieszkaniowego (ilościowego). 

Analizując pozycję i potencjał miasta w odniesieniu do innych miast aglomeracji, Katowice 

cechuje najniższe bezrobocie, najwyższe średnie wynagrodzenie brutto, najwyższa wartość 

dochodów budżetowym miasta na jednego mieszkańca i wysoki poziom przedsiębiorczości, 

mierzony ilością podmiotów na 10 tyś. mieszkańców. Poza wielkością potencjału 

ludnościowego, bardzo dogodnym położeniem wobec układu komunikacyjnego o znaczeniu 

krajowym i międzynarodowym, wysokim średnim wynagrodzeniem brutto.  

Aglomeracja Górnośląska - jako obszar metropolitalny, szczególnie wobec Wrocławia  
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i Krakowa - ma nieco słabszą pozycję, pomimo porównywalnego potencjału rozwojowego. 

Jest to, w znacznym stopniu, skutkiem niższej atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej. 

Postępująca od 20 lat systematyczna depopulacja miast aglomeracji powoduje również,  

że przedsiębiorstwa korzystają z zasobów pracy całej AG, wskutek czego indywidualny 

transport „do i z pracy” prócz istotnego generatora ruchu, staje się coraz bardziej znaczącym 

kosztem w budżetach gospodarstw domowych, również wskutek jakości transportu 

zbiorowego oferowanego w aglomeracji.   

Aglomeracja Górnośląska poszukuje katalizatorów krystalizacji swej post-industrialnej 

tożsamości. Rozwój aglomeracji wynikał z rozwoju przemysłu, który podlega obecnie 

restrukturyzacji albo likwidacji, tereno-chłonny charakter technologii i organizacja pracy 

wytworzyły przestrzeń w której tereny przemysłowe i mieszkaniowe stworzyły całość. 

Przestrzeń zurbanizowana aglomeracji jest w większości wytworem intensywnej 

industrializacji, odzwierciedla koncepcje i możliwości techniczne przełomu XIX i XX wieku, 

oraz nosi piętno wielkoskalowych inwestycji mieszkaniowych w konwencji socrealistycznego 

modernizmu [osiedla wielkopłytowe, bezwzględna ingerencja w istniejącą zabudowę, 

zarówno nowymi wielkopłytowymi osiedlami jak i rozwiązaniami komunikacyjnymi, ale przed 

wszystkim obiektami przemysłowymi. Historyczne, sięgające średniowiecza, założenia 

urbanistyczne czytelne są w kilku miastach aglomeracji:  Będzin, Bytom, Czeladź, Gliwice,  

w których struktura zabudowy śródmiejskiej zachowała cechy miasta historycznego [prawo 

magdeburskie, tradycja europejskiego miasta z rynkiem i ortogonalną siatką ulic, wzdłuż 

których skupiona jest zabudowa centralnej części tych miast].  

W Aglomeracji Górnośląskiej występują 

liczne, historyczne robotnicze osiedla 

patronackie, do najciekawszych założeń 

tego rodzaju, prócz Nikiszowca i Giszowca, 

należą osiedla w Rudzie Śląskiej: Kaufhaus, 

Ficinus, osiedla Bobrek i Kolonia Zgorzelec 

w Bytomiu, kolonia patronacka Ballestrema  

i osiedle Borsig w Zabrzu oraz pozostałości 

jednego z najstarszych tego rodzaju osiedli - 

przy ul.Kalidego w Chorzowie. Działania 

renowacyjne, rezultaty podjętych próby 

rewitalizacji widoczne są najbardziej w Rudzie Śląskiej i Kolonii Zgorzelec  w Bytomiu.  

Na fotografii Kolonia Ficinus [fot. Marcin Tomalka, Agencja Gazeta]. 

 

Katowice to miasto młode, pierwszy ślad pisany o miejscowości Katowice datowany jest  

na koniec wieku XVI, bardzo szybki rozwój wsi Katowice rozpoczął się wraz z budową  

do Mysłowic berlińskiej kolei (1846r.). Miasto pierwotnie wzrastało według projektu 

budowniczego Nottenbohna, a jego plan regulacyjny zabudowy określał trakt, biegnący  

z Mysłowic do Szopienic i Bogucic-Zawodzia. Najstarszą częścią Katowic, jest Dąb, 

wzmiankowany w dokumencie z 1299r. – dziś część jednostki pomocniczej (dzielnicy) 

Szopienice, w Zespole Dzielnic Wschodnich, którego częścią jest również Nikiszowiec.  

Od 1922r.  Katowice są stolicą województwa, przeszły drogę od prowincjonalnego ośrodka 

przemysłowego Prus do gospodarczej stolicy Polski, najważniejszego miasta 



najzasobniejszego, autonomicznego województwa, zajmując obecnie pozycję stolicy 

drugiego najludniejszego regionu Polski. Dzisiejszy charakter miasta jest wynikiem: 

intensywnej industrializacji (począwszy od 1742r.), wielkiego napływu kapitału w latach 

dwudziestych i trzydziestych ub. wieku,  przestrzennego (terytorialnego) wzrostu w trzeciej 

ćwierci ub. stulecia, gdy przyłączano do Katowic kolejne  miejscowości i osiedla, często o 

wiejskim lub małomiasteczkowym charakterze. Śródmieście Katowic jest różnorodne, 

podobnie jak jego pozostałe dzielnice. Ukształtowane zostało poprzez kilka, odmiennych 

nurtów myśli architektonicznej  

i urbanistycznej: modernistyczno-

funkcjonalistycznej architektury 

międzywojennego dwudziestolecia 

[realizacje z lat 1922-1939 na 

południe od linii kolejowej], 

modernizmu socjalistycznego i 

architektonicznego brutalizmu 

[Koszutka, aleja Korfantego, 

Spodek, d.dworzec PKP], 

postmodernistycznych rozwiązań 

nielicznych ale znaczących 

obiektów biurowych wzniesionych 

na przełomie XX/XXI wieku [bank 

ING Śląski, ALTUS/ Uni Centrum, siedziba Sądu Okręgowego przy ul. Francuskiej]. 

Nieukształtowane centrum jest wskazywane jako słabość [Strategia Rozwoju Kultury, s.4].  

Plany rozwojowe miasta przewidują rozwój funkcji metropolitalnych na północ i zachód od 

aktualnego śródmieścia, na obszarze trójkąta wyznaczonego przebiegiem Alei Górnośląskiej 

[Murckowska-osiedle Witosa]  i terenem ZM Silesia. Śródmieście Katowic to niewielka 

powierzchniowo część miasta (około 5% powierzchni miasta),  które zamieszkuje 20% jego 

ludności [fot.: źródło UM Katowice]. 

Katowice cechuje bardzo dobre nasycenie infrastrukturą techniczną i społeczną: lotnisko 

obsługujące Aglomerację Górnośląską: Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice  

w Pyrzowicach – odprawiło w 2010r. 2,4 mln pasażerów,  20 uczelni wyższych kształci 

prawie 100tyś. studentów, wysoka dostępność usług medycznych, obiektów rekreacyjnych   

i niskie ceny mieszkań. Jedynie 16% Katowiczan posiada wyższe wykształcenie [wg danych 

na rok 2006]ii, miasto charakteryzuje niska jakość przestrzeni publicznych, zaniedbanie, 

relatywnie duży stopień występowania patologii społecznych, niska wartość nieruchomości  

[w porównaniu do innych dużych miast - stolic województw], przy jednoczesnej wysokiej 

ocenie ratingowej, nadawanej miastu od połowy tej dekady przez niezależne 

międzynarodowe instytucje [(A-),stabilne]. Miasto dysponuje dużą liczbą obiektów 

infrastrukturalnych, w promieniu 100km od Katowic znajdują się jeszcze dwa inne 

międzynarodowe lotniska. Ilość  uczelni wyższych, obszarów zielonych i bardzo korzystne 

położenie to atuty inwestycyjne miasta, które wyróżnia również: chaotyczna zabudową 

śródmieścia i wciąż niewielkie – jak na stolicę Górnośląskiego Związku Metropolitalnego - 

możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu [źródło: mocne i słabe strony ujęte  

w analizie SWOT, sformułowanej w Katowice 2020 - Strategia Rozwoju Miasta, 2005].  

W tej Strategii, jako szanse rozwojowe miasta wymieniono, między innymi: przebudowę 

centrum, dalszą integrację w ramach aglomeracji, dużo terenów pod inwestycje w mieście, 

rosnący napływ inwestycji zagranicznych, szybki rozwój sektora usług, możliwość rozwoju 
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turystyki - secesyjne kamienice, zabytkowe obiekty przemysłowe, Nikiszowiec, szanse  

na kreowanie swego rodzaju mody na Katowice, co wynika z rosnącej popularności 

dawnych, przemysłowych miast (przykładem może być Łódź).  

Według GUS [na 30.06.2010r.] miasto zamieszkuje 307 699 osób, a przeciętne 

gospodarstwo domowe w Katowicach to 2,4 osoby [Narodowy Spis Powszechny z 2002r.], 

jednoosobowe gospodarstwa domowe stanowią 32%. Z pracy utrzymuje się 48% 

gospodarstw (z pracy w sektorze publicznym 23%), z rent i emerytur 42 %, z pracy na 

własny rachunek 6%. 

Przeciętne wynagrodzenie brutto w mieście to obecnie [maj 2011r.] 4 703,- zł. (średnia 

krajowa to 3484,-zł; średnie zarobki w Katowicach są najwyższe w kraju, druga w kolejności 

jest Warszawa: 4484,-zł). 57% gospodarstw domowych posiada samochód. 

Wskaźnik nasycenia lokalami mieszkalnymi jest zbliżony do 1 (ilość gospodarstw/ilość 

mieszkań= 1,071). Deficyt ilościowy jest niewielki, jedynie ok.10tyś. gospodarstw domowych 

nie dysponuje samodzielnym mieszkaniem, średnia powierzchnia lokalu mieszkalnego to 

ok.58,1 m² (średnia krajowa ok.69m²), a nieco ponad 70% mieszkań to lokale we własności 

osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych, prawie 8% jest własnością przedsiębiorstw. 

52% zasobu mieszkaniowego ma więcej niż 40 lat (to znaczy że jest formalnie 

zdekapitalizowana). Przygotowana w ubiegłym roku Strategia Mieszkalnictwa Miasta 

Katowice [2010r.] podaje, że komunalny zasób mieszkaniowy (majątek miasta) stanowił na 

koniec 2007r. 14,0% ogólnej liczby lokali mieszkalnych w Katowicach (przy średniej dla miast 

12,4%)[Strategia s.15] i pozytywnie ocenia jego standard - bowiem mieszkań wyposażonych 

w wodociąg jest 99,9% ogółu, a w łazienkę - 91,6%. Znacznie mniejszy odsetek lokali  

(78,7 %) wyposażonych jest w centralne ogrzewanie, podobnie jak w gaz sieciowy - 78,2 % 

[Strategia MMK, s.17].  

17% powierzchni miasta Katowice to grunty komunalne (majątek miasta). Zasoby te w ponad 

50% skoncentrowane są na obszarze śródmiejskim oraz w zespole dzielnic wschodnich.  

Rating finansowy Katowic: „A-/stabilna” (Fitch Ratings na 2010), wysoka zdolność  

do samofinansowania wydatków majątkowych. Na koniec 2009r. zadłużenie miasta 

stanowiło 19% dochodów bieżących, w 2013r. spodziewany jest wzrost do 50%.  

Według Raportu na temat wielkich miast polskich, opracowanego w 2011r. przez firmę 

doradczą PWC,  atrakcyjność inwestycyjna Katowic jest na ponadprzeciętnym poziomie. 

Liczba dużych inwestorów zagranicznych w Katowicach znajduje się jednak lekko poniżej 

średniej w analizowanej grupie miast, co ma związek m.in. z brakiem jasnej strategii 

przyciągania inwestycji. Przy średnim poziomie dla 11 miast równym 100, Kapitał 

Atrakcyjności Inwestycyjnej (KAI) w zakresie atrakcyjności dla inwestorów zagranicznych  

w Katowicach wynosi 106,9. Atrakcyjność inwestycyjna Katowic z punktu widzenia firm 

krajowych jest o wiele większa niż w przypadku inwestorów zagranicznych. Świadczy o tym 

liczba innowacyjnych firm w różnego typu rankingach – o 74% wyższa niż przeciętnie w 11 

miastach. Nakłady inwestycyjne na mieszkańca są o 16% wyższe od średnio 

obserwowanych, jednak poniżej średniej jest ich relacja do majątku trwałego. Przy średnim 

poziomie dla 11 miast równym 100, KAI Katowic w zakresie atrakcyjności dla firm krajowych 

wynosi 113,6iii. 



Inwestycje dotąd podejmowane w Katowicach objęły również działania prowadzące  

do konwersji terenów poprzemysłowych, których elementem było przeprowadzenie renowacji  

i adaptacji budynków pokopalnianych. Przykładem najbardziej znanym jest teren d.kopalni 

Gottwald – obecnie centrum handlowe Silesia City Center. Obecnie trwają prace podjęte 

przez sektor publiczny na obszarze d. kopalni „Katowice”, gdzie powstanie Muzeum Śląskie. 

Udane działania renowacyjne przeprowadzono w niewielkich zespołach poprzemysłowych – 

Szyb Wilson w Janowie-Nikiszowcu i Browar Mokrskich w Szopienicach - nadając im nową 

biurowo-handlową funkcję, umiejętnie łącząc w Szybie Wilson działalność komercyjną  

z organizacją interesujących wydarzeń kulturalnych, nawiązujących często do post-

industrialnego kulturowego dziedzictwa miasta i regionu [Galeria Wilson]    

Inne ważne wskaźniki charakteryzujące społeczność miasta, a użyteczne również  

do monitorowania rewitalizacji, to: 

 10% mieszkańców jest objętych pomocą MOPS w różnej formie (2008r.) 

 odsetek ludności utrzymującej się z zasiłków społecznych [wskaźnik rezultatu LPR] 

(b.d.)  

 orzeczenie o niepełnosprawności posiada 9% katowiczan (2008r.) 

 stopa bezrobocia [wskaźnik rezultatu LPR]= 4,4% (kwiecień 2011r.) 

 liczba przestępstw na 10 000mieszkańców [wskaźnik rezultatu LPR]= 762 (2010r.) 

 

Miastu potrzebne jest zahamowanie depopulacji, zwiększenie udziału ludności z wyższym 

wykształceniem oraz stopnia koncentracji potencjału kadry naukowej szkolnictwa wyższego, 

rozwinięcie sektora turystyczno-hotelarskiego, zwiększenie zakresu i wartość inwestycji 

zagranicznych, podniesienie atrakcyjności usługowej, inwestycyjnej i turystycznej oraz 

potencjału intelektualnego [udział osób w wyższym wykształceniem].  

Prognozy demograficzne na rok 2030 zakładają znaczny spadek ludności miasta. Prognoza 

GUS przewiduje 229,3 tyś. mieszkańców, prognoza biologiczna wg BRR [uwzględniona  

w projekcie Studium] zakłada 263,5 tyś. + 10,5 tyś. mieszkańców czasowych.  

Jak wspomniano wcześniej, Katowice cechuje wysoki wskaźnik nasycenia mieszkaniami  

(ok. 430/ 1000 mieszkańców, tj. prawie 1 mieszkanie na jedno gospodarstwo domowe). 

Wyższy wskaźnik mają tylko dwa duże miasta: Łódź i Warszawa. Z tego względu nie  należy 

spodziewać się znaczącej presji rynkowego popytu na mieszkania, który wytworzyłby  

w sektorze prywatnym ruch inwestycyjny o istotnym znaczeniu, którego celem byłoby 

produkowanie dużej ilości nowych lokali mieszkalnych albo intensywne remontowanie-

adaptowanie obiektów, również poprzemysłowych, z przeznaczeniem na mieszkania  

[np. na tzw. lofty].  Biorąc pod uwagę trendy demograficzne, trzeba założyć, że po roku 2020 

również liczba miejsc pracy w mieście będzie się wyraźnie zmniejszać, a utrzymanie 

istniejących zasobów [w tym majątkowych tj. infrastruktury technicznej i społecznej, w gestii 

obu sektorów] będzie uzależnione od dochodów pracującej grupy mieszkańców, która  

w 2020r. będzie w stosunku do obecnej mniejsza o ok.20 tyś. osób [wg Projektu Studium, 

s.9].  
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Zespół Dzielnic Wschodnich Katowic  

Osiedle Nikiszowiec wraz z zespołem zabudowań i instalacji technicznych Kopalni Węgla 

Kamiennego Wieczorek jest częścią jednostki pomocniczej Janów-Nikiszowiec, która jest 

jedną z 22 dzielnic Katowic. Wchodzi w skład Zespołu Dzielnic Wschodnich [IV zespół,  

z pięciu],  na który - prócz Janowa-Nikiszowca - składają się następujące jednostki 

pomocnicze (dzielnice): Dąbrówka Mała, Giszowiec, Szopienice-Burowiec i Zawodzie.  

Zespół zajmuje terytorium 36,8km² zamieszkały przez 66,2 tyś. mieszkańców [dane z 2010r.]  

o relatywnie niskiej gęstości zaludnienia, podmiejskim, przemysłowym charakterze.  

W strukturze zagospodarowania terenów Zespołu Dzielnic Wschodnich [ZDW] dominują 

tereny przemysłowe, poprzemysłowe, urządzenia komunalne, składowe i magazynowe, 

zespół graniczy z miastami Mysłowice i Dąbrowa Górnicza. 

Jak napisano w Raporcie [s.18] tereny mieszkaniowe, dużego handlu czy usług, nauki  

i szkolnictwa wyższego Zawodzia i Dąbrówki Małej ciążą do Śródmieścia Katowic. Zespoły 

mieszkalne Giszowca i Nikiszowca pozostają, przy swoich dużych walorach historycznych  

i kulturowych, częścią struktury przemysłowej. W tym zespole dzielnic zanotowano w latach 

1995-2003 najniższe w mieście średnie ceny za 1 m² lokalu i gruntu mieszkalnego, 

zbywanego przez Miasto.  

Szopienice (dziś w granicach jednostki pomocniczej tj. dzielnicy Szopienice-Burowiec), 

powstały z połączenia dwóch wsi stanowiących własność wojewody sandomierskiego,  

w pierwszej połowie XIX w. stały się własnością rodziny Wincklerów, a od połowy XIX w. 

inwestował tam koncern Spadkobiercy Gischego - Georg von Gische’s Ehrben. Uruchomiono 

kilka hut i kopalń, w 1886r. założono najstarszą organizację spółdzielczą „Konsum Śląski 

Rozdzień-Szopienice”. Kolej poprowadzona dziesięć lat później,  niż w Katowicach,  

a choć prawa miejskie Szopienice zyskać miały od stycznia 1940r, to stało się to jedenaście 

lat później, po kolejnych dziesięciu (od 1960r.) zostały włączone w granice administracyjne 

Katowic. W dzielnicy usytuowanych jest kilka akwenów wodnych oraz kilka obiektów 

przemysłowych i po-przemysłowych o wybitnych walorach architektonicznych, w tym 

szczególnie dotyczy to zabudowań Huty metali nieżelaznych Szopienice, kiedyś 

największego producenta kadmu na świecie [z długimi tradycjami - d. huta cynku Wilhelmina, 

istniejąca od 1834r]. Zespół zabudowy d. huty cynku zaprojektowany przez braci Zillmannów, 

a wzniesiony w latach 1908-1912 (d.huta Uthemann’a - hala pieców, kominy, muflarnia, 

cechownia itd.) jest objęty wpisem do rejestru zabytków [A/1227/78], podobnie jak część 

wyposażenia ruchomego [B/41-44/03]. W Szopienicach istnieje Izba tradycji hutniczych 

[ul.11 Listopada 30], usytuowana w dawnym laboratorium huty „Berhnardi”, której zbiory 

obrazują historię hutnictwa i dokumentują działalność koncernu Giesche, w tym i projektową 

aktywność architektów - braci Zillmannów,  pochodzących z wielkopolskiego Międzyrzecza. 

W Szopienicach znajduje się również inny obiekt ściśle związany z Nikiszowcem,  

to tzw. Zamek Prittwitz - dawna siedziba prezesa koncernu Spadkobiercy Gischego  

(Georg von Gische’s Ehrben). Przy drodze łączącej Giszowiec z Szopienicami [dzisiejsza  

ul. Szopienicka], ulokowano szyb, a później osiedle Nikiszowiec. Oba osiedla wiąże również 

osoba Pawła Wróbla – śląskiego Brueghel’a, członka Grupy Janowskiej,  malarskiej formacji 

sztuki naiwnej, której festiwal ostatnio [2011] zorganizowano w Galerii Szyb Wilson, 

zlokalizowanej również przy tej ulicy [róg ul.Oswobodzenia].   



Giszowiec – osiedle robotnicze zrealizowane w latach 1907-1910 według projektu braci 

Zillmannów - zasiedlili górnicy nowopowstałej kopalni Giesche [obecnie KWK Wieczorek].  

Po roku 1922, w wyniku plebiscytu, Giszowiec i Nikiszowiec znalazły się w granicach II RP. 

Do 1951 roku osiedle było częścią gminy Janów, potem miasta Szopienice, wraz z którym- 

od 1960r. - stało się częścią Katowic. Większość osiedla uległa zniszczeniu w latach 

siedemdziesiątych ubiegłego wieku, w wyniku wyburzenia pod budowę wielorodzinnych 

dziesięciopiętrowych budynków z wielkiej płyty, dewastację powstrzymano wpisaniem układu 

urbanistycznego Giszowca do rejestru zabytków.  

Nazwa powstałego na początku XXw. osiedla pochodzi od nazwy koncernu Spadkobiercy 

Gischego (Georg von Gische’s Ehrben). Zilmannowie zaprojektowali zespołową zabudowę 

górniczego osiedla najprawdopodobniej sięgając zarówno do idei miasta-ogrodu,  

jak i do tradycyjnych form jednorodzinnych górnośląskich domów wiejskich, tworząc 

oryginalne, malownicze osiedle domków, mocno odbiegające od robotniczych osiedli 

typowych dla tego okresu. Giszowiec, podobnie jak Nikiszowiec jest obecnie obiektem  

na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Oba osiedla, pomiędzy 1914r.  

a 1977r., łączyła kolejka, którą nazywano „Balkan”. Jej ponad trzykilometrowa trasa  

prowadziła  z przystanku w Giszowcu, przez Nikiszowiec aż do Szybu Wojciech – przy 

kolonii Wilhelmina [osiedle  przy hucie Wilhelmina w Szopienicach].  

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-2013 [o którym dalej, w części 

1.2 tego programu], wyznacza w dzielnicach wschodnich następujące obszary  

do rewitalizacji: 

Obszar Giszowiec-Nikiszowiec, w skład którego wchodzą tereny osiedli robotniczych 

Nikiszowiec i Gszowiec w graniach ochrony wpisanych do rejestru zabytków województwa 

śląskiego – projekty rewitalizacyjne mają przede wszystkim na celu kompleksowe 

odnowienie i konserwację obiektów dziedzictwa kulturowego. 

Obszar Szopienice, w skład którego wchodzą tereny zabudowy miejskiej stanowiące części 

jednostki pomocniczej Szopienice-Burowiec – dobry dojazd do DK86 i sąsiedztwo terenów 

zielonych są szansą na rozwój nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego, wprowadzenie 

nowych ludzi i ożywienie tej dzielnicy Katowic.  

Obszar Szopienice-Borki, w skład którego wchodzą tereny podlegające skutkom 

działalności Huty Metali Nieżelaznych Szopienice oraz eksploatacji górniczej z XIXw., 

stanowiące część jednostki pomocniczej Szopienice-Burowiec.   

 

JANÓW-NIKISZOWIEC (jednostka pomocnicza), jest siódmą, co do wielkości swego 

„terytorium” [7,7 km²] i czternastą co do liczby ludności [11339 mieszkańców wg danych  

z 2007r.] jednostką pomocniczą (dzielnicą) Katowic. Formalny podział miasta na dzielnice 

oparty jest o ustalenia Uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nazw i granic obszarów 

działania jednostek pomocniczych samorządu na terenie miasta Katowic [Uchwała  

z dn.29 września 2007r. Nr XLVI/449/97]. Charakterystyka tej jednostki pomocniczej 

(dzielnicy), dostępna na oficjalnej stronie internetowej Miasta Katowice, zamieszczona 

również w Raporcie [s. 16], podaje, że dzielnica ta (nr 16) to: jeden z obszarów o kluczowym 

znaczeniu dla rozwoju Katowic, atrakcyjny ze względu na unikalną zabytkową zabudowę 

mieszkaniową, sąsiedztwo kompleksów leśnych, dobrze skomunikowany lokalnie  
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i regionalnie. Dzielnica o powierzchni 8,6 km2 liczy 11,8 tys. mieszkańców. Daje to gęstość 

zaludnienia rzędu 1,37 tys. os./km2. W 1997 roku liczba ludności dzielnicy wynosiła 12,3 tys. 

mieszkańców a gęstość zaludnienia kształtowała się na poziomie 1,43 tys. os./km2. 

Dzielnica „Janów–Nikiszowiec” to tereny o zróżnicowanej strukturze funkcjonalnej.  

Na terenie dzielnicy dominuje funkcja rekreacyjno – wypoczynkowa. Istotne znaczenie ma 

funkcja mieszkaniowa, z zakresu ochrony zdrowia oraz przemysłowa. Dla porównania,  

na podstawie tego samego źródła, największa i najmniejsza gęstość zaludnienia innych 

dzielnic Katowic to 12,7 tyś./km² [Tysiąclecie], 1,49 tyś./km²  [Dąbrówka Mała], 0,3137 

tyś./km² [Zarzecze]. Około 60% powierzchni dzielnicy zajmują lasy i zieleń innego rodzaju, 

20% to zespoły, osiedla i budynki mieszkalne, 10% zajmuje przemysł–  

w tym zakłady górnicze KWK Wieczorek, a pozostałe 10% to różnorodne usługi – sportu, 

zdrowia, rekreacji [hala lodowiska „Jantor”, szpital miejski, ośrodek „Bolina”], układ 

komunikacyjny, magazyny i składy. Około 200ha terenów w tej jednostce pomocniczej 

(dzielnicy) to nieużytki różnego rodzaju [projekt Studium,s.13].  

Dla porównania, strukturę terenów w podobnym układzie, dla całego miasta Katowice  

i charakteryzowanej jednostki pomocniczej ilustruje poniższa tabela.  

Rodzaj 

użytkowania 

Lasy i zieleń innego 

rodzaju 

Zespoły, osiedla  

i budynki 

mieszkalne 

Przemysł Usługi 

Jednostka: Udział % w ogólnej powierzchni 

Janów-

Nikiszowiec 

60 20 10 10 

Miasto Katowice 40 12,5 8,5 b.d. 

 

Jednostka pomocnicza (dzielnica) Janów-Nikiszowiec ma szczególnie urokliwy charakter, 

atmosferę niewielkiego miasta o atrakcyjnym krajobrazie, którego wartość budują przede 

wszystkim kompleks leśny Katowickiego Parku Leśnego i ośrodek wypoczynkowy „Bolina”, 

zespół zabytkowego osiedla patronackiego Nikiszowiec wraz z zabudowaniami kopalni 

Wieczorek, nadszybiem Pułaski (południowa strona ul. Szopienickiej), szybem Poniatowski 

(północna strona ul. Szopienickiej), wspomniany wcześniej - szyb Wilson, dawnego ratusza 

gminy Janów (Szopienicka 10) oraz dworek Mieroszewskich przy ul. Leśnego Potoku.  

Zabudowa mieszkaniowa dzielnicy jest różnorodna, składa się głownie z wielorodzinnych 

niewielkich budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych, w przeważającej liczbie  

nie wyższych niż 3-4 kondygnacje.  

Komunikację dzielnicy z śródmieściem i innymi jednostkami pomocniczymi zapewnia układ 

dróg kołowych. Dojście z centrum jest utrudnione [trzeba naruszyć przepisy ruchu 

drogowego], spacer  zajmuje około 1,5h. Lotnisko w Pyrzowicach (MPL Katowice) osiągnąć 

można samochodem lub motocyklem w 40 minut, nieco dalej jest do lotniska w Krakowie-

Balicach (50 minut, poruszając się pojazdem samochodowym autostradą A4), nie ma 

dojazdu do żadnego z tych portów lotniczych komunikacją publiczną z dzielnicy. Dworce: 

kolejowy i autobusowy (dalekobieżny), w centrum Katowic samochodem osiągnąć można  

w 18 minut, autobusem w 40 minut [linia Nr 674] ale jedynie pomiędzy 5-tą rano a 19-tą  



(dwa kursy na godzinę). Dzielnica ma dość dobre połączenie komunikacją autobusową  

z sąsiednimi miastami: Mysłowicami i Siemianowicami Śląskimi.  

Obszar jednostki pomocniczej (dzielnicy) znajduje się w granicach terenu górniczego 

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., eksploatowanego przez KWK Wieczorek,  

zakładu górniczego z siedzibą przy ul. Szopienickiej 58. W skutek tego, na większości 

nieruchomości dzielnicy, występuje potrzeba stosowania rozwiązań na I kategorie szkód 

górniczych, jak również  uwzględniania innych uciążliwości działalności górniczej: skutków 

płytkiej eksploatacji [pokład 352],  wywołujących deformacje terenu, osiadanie gruntów, jak 

również występowania wstrząsów para sejsmicznych [uskok „Środkowy” (strefa wschodnia 

tego uskoku)]. KWK Wieczorek poddana została restrukturyzacji w połowie lat 

dziewięćdziesiątych ub. wieku. Wtedy, między innymi, ograniczono jej powierzchnię do 16ha 

terenów Skarbu Państwa, których wieczystym użytkownikiem stała się kopalnia. W okresie 

restrukturyzacji kopalnia zrezygnowała z prowadzenia Zakładowego Domu Kultury, 

przekazując budynek miastu z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 53.  

Prognoza ludnościowa [biologiczna, opracowana przez BRR] przewiduje, że dzielnicę 

Janów-Nikiszowiec w roku 2030 zamieszkiwać będzie 10 434 mieszkańców. Zakłada się,  

że depopulacja będzie tu przebiegać łagodniej niż w innych jednostkach pomocniczych 

Katowic. W związku z tym, przygotowywana przez Biuro Rozwoju Regionu nowa edycja 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Katowice 

[projekt Studium], planuje dla Janowa-Nikiszowca następujące elementy systemu obszarów 

przestrzeni publicznych Katowic: 

-plac Wyzwolenia w powiązaniu z przedpolem i otoczeniem kościoła św. Anny, które 

wymagają uformowania w większy plac i/lub park dzielnicowy, aż do ul. Ociepki i Zamkowej, 

-wymagające wykreowania nowej przestrzeni wzdłuż ul. Ociepki w formie ciągu pieszego 

(alei, deptaka) łączącego zabytkową część dzielnicy z planowaną częścią rozwojową  

z naciskiem na urządzenie skweru, placu w rejonie skrzyżowania ulic Ociepki, 

Oswobodzenia i Lwowskiej. 

Projekt Studium zakłada zmiany w układzie drogowym dzielnicy i dzielnic sąsiednich, 

poprzez przebudowę i częściowe odtworzenie układu drogowego w rejonie południowego 

Zawodzia, połączenie ul. Porcelanowej z ul. Gospodarczą, odtworzenie wschodniego 

odcinka ul. Gospodarczej, połączenie ul. Porcelanowej z ul.Transportowców (wraz   

z połączeniem ul. Porcelanowej z ul. Bagienną, połączeniem ul. Transportowców  

z ul. Ociepki, połączeniem ul. Górniczego Dorobku z ul. Szopienicką na zachodnim skraju 

osiedla Wysockiego (Korea), przy czym większość tych planów przewiduje się zrealizować 

po roku 2020 [projekt Studium s.48]).  

Kierunki rozwoju transportu ujęte w Projekcie Studium proponują program rozbudowy sieci 

tramwajowej do roku 2020, przewidując jego realizację wedle głównych kierunków 

przemieszczania się pasażerów, wśród których wymienione jest połączenie Szopienice-

Nikiszowiec-Giszowiec, oraz istotne dla jednostki pomocniczej (dzielnicy) Janów-Nikiszowiec 

połączenie osiedle Witosa – Śródmieście – Bogucice – Zawodzie- Szopienice. Przewiduje 

się realizację połączeń tramwajowych w dzielnicy, w drugim etapie programu [projekt 

Studium s.51], z powiązaniem do planowanego  węzła przesiadkowego „Szopienice-

Południowe”, który umożliwi powiązanie transportu miejskiego z koleją.  
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Istotne dla rozwoju dzielnicy są również te zamierzenia ujęte w Projekcie Studium, które 

dotyczą infrastruktury technicznej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

Przewidują one przebudowę lub budowę nowych kanałów oraz likwidację przestarzałych 

oczyszczalni: Janów, Nikiszowiec i na terenie byłej Huty Metali Nieżelaznych przy  

ul. Bagiennej. Najważniejszym elementem tych zamierzeń jest kolektor Bolina (o dł.3,5km) 

wraz z pompownią „Janów”, dzięki którym ścieki będą odprowadzane do sieci  

w Mysłowicach i przez nią do oczyszczalni „Radocha” (w Sosnowcu). W zakresie wód 

opadowych i roztopowych opracowany projekt „masterplan” zawiera zadania skoordynowane 

z planem remontów obiektów drogowo-mostowych co cyt.: ”stanowi realizację Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dla Miasta Katowice” [Projekt Studium, s.57]. 

Projekt Studium ustala obszary wymagające przekształceń, są to: tzw. „Nowy-Nikisz”  

(na rysunku, nr 16), po KWK Wieczorek szyb Poniatowskiego” (na rysunku, nr 17), obszar 

KWK Wieczorek (18), obszar planowanego sub-centrum „wschód” [projekt Studium, mapa 

MII.12]. Prócz tego projekt Studium określa również obszar wymagający rehabilitacji: 

Nikiszowiec (na rysunku, nr 5) Obszary te zostały przedstawione poniżej [źródło: projekt 

Studium] 

  

 

Plany rozwojowe Katowic, uzewnętrznione w Projekcie Studium lokują w dzielnicy jeden  

z sześciu  obszarów strategicznych – ST2: „Janów” („Nowy-Nikisz”) zakładając, że będzie  

to rejon znaczącego rozwoju funkcji gospodarczych (przede wszystkim Park 

Technologiczny), usługowych oraz potencjalnie mieszkaniowych (tzw. „Nowy-Nikisz)  

Nikiszowiec 



z zachowaniem i pielęgnowaniem tradycji i charakteru Osiedla Nikiszowiec [Projekt Studium 

s.64]. Projekt Studium jednocześnie wskazuje, że dla obszaru oznaczonego jako MP6 

zostanie sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który określi 

warunki zagospodarowania i zabudowy terenów w rejonie Janowa, Nikiszowca i po KWK 

Wieczorek [Projekt Studium, s.65]. Celem sporządzenia takiego planu ma być również 

określenie zasad zagospodarowania terenów sąsiadujących, skoordynowania 

przyjmowanych rozwiązań z Mysłowicami i utrwalenia korytarzy planowanych dróg  

(w tym przedłużenia DTŚ w oparciu o ich projekty techniczne). 

 

I.2. Ustalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji  Miasta Katowice na lata 

2007-2013 oraz innych dokumentów strategicznych, istotnych dla 

programowania rewitalizacji Nikiszowca  - nawiązanie do dokumentów  

i rezultatu projektu NODUS - URBACT II. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-2013 [LPR], przyjęty uchwałą  

Nr LXII/1260/10 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-2013, jest podstawowym programem 

samorządu lokalnego miasta, kierunkującym działania rewitalizacyjne  

w Katowicach i realizującym ustalenia strategii rozwoju miasta [Strategia Rozwoju Miasta 

„Katowice” 2020]. LPR jest zgodny z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi priorytetami i celami 

rozwojowymi, zapisanymi w dokumentach strategicznych, które wyszczególniono  

w cz.1.1.LPR [s.2].  

Pierwszy LPR Miasta Katowice opracowano w 2005r. Kolejny został przygotowany w 2007r.  

przez członków zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji miasta Katowice,  we współpracy  

z wydziałami Urzędu Miasta Katowice oraz podległymi jednostkami organizacyjnymi  

i przedstawicielami różnorodnych podmiotów działających w mieście i na jego rzecz.  

Od 2007r. kilkakrotnie modyfikowany LPR został w 2010r. gruntownie zaktualizowany,  

co wynikało z głębokich zmian w skorelowanych z nim dokumentach strategicznych, 

zarówno dotyczącym Katowic jak i województwa (chodzi tu szczególnie o Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013), bowiem LPR jest programem 

„ramowym”, określającym „kierunki kompleksowej odnowy przestrzenno – gospodarczo – 

społecznej dla obszarów wyznaczonych do rewitalizacji i pozwala władzom samorządowym 

oraz innym uprawnionym beneficjentom pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (…)  na lata 2007 – 2013”.   

Ze względu na fakt, że w LPR dla  przedsięwzięć z zakresu mieszkalnictwa ustanowiono 

obszar problemowy obejmujący teren całego miasta Katowice, zgodnie z przyjętą metodą - 

obszarem kwalifikującym się do wsparcia w zakresie mieszkalnictwa, jest całe miasto 

Katowice. Tabele zestawiające odpowiednie dane [wskaźniki dla m. Katowice wraz  

z wartościami referencyjnymi] potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa, 

znajdują się na s.79-80 LPR. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że z uwagi na ustalenia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2007-2013, 

uzyskanie w tym okresie programowania pomocy finansowej dla projektów mieszkaniowych 

z funduszy UE w województwie śląskim, jak dotąd ograniczone jest do projektów 

polegających na usuwaniu azbestu. 
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Cele i zadania Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Katowice, to:  

CPR.I. Przywrócenie utraconych funkcji centrum miasta 

ZPR.I.1. Rozwój funkcji metropolitalnych i usług centro-twórczych 

ZPR.I.2. Porządkowanie 'starej' tkanki urbanistycznej 

ZPR.I.3. Poprawa estetyki przestrzeni publicznych 

CPR.II. Zachowanie dziedzictwa historyczno – kulturowego najstarszych dzielnic 

miasta 

ZPR.II.1. Rewaloryzacja obiektów o wartościach oraz znaczeniu historycznym 

i architektonicznym 

ZPR.II.2. Zwiększenie potencjału kulturowego i turystycznego miasta 

CPR.III. Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich 

ZPR.III.1. Poprawa jakości życia mieszkańców, w tym m.in. w zakresie warunków 

mieszkaniowych, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia 

i pomocy społecznej 

ZPR.III.2. Wzmocnienie identyfikacji mieszkańców z miastem 

ZPR.III.3. Stworzenie warunków do zmiany struktury społecznej w rewitalizowanych  

Obszarach 

CPR.IV. Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych i powojskowych 

ZPR.IV.1. Stworzenie warunków dla rozwoju nowych form aktywności  

gospodarczej, społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i turystyczno –rekreacyjnej. 

 

LPR obejmuje dwa typy obszarów: tereny miejskie i tereny poprzemysłowe. 

W pierwszej grupie, wśród 6 terenów do rewitalizacji LPR wskazuje: OBSZAR GISZOWIEC – 

NIKISZOWIEC, w skład którego wchodzą tereny osiedli robotniczych Nikiszowiec i Giszowiec 

w granicach ochrony wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego. 

Rozmieszczenie obszarów do rewitalizacji ujętych w LPR pokazano na rysunku [źródło: LPR, 

s.43]. 
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Kryteria, którymi kierowano się przy wyborze wyżej przedstawionych obszarów, to: 

 wysoka stopa bezrobocia w powiązaniu z niskim poziomem wykształcenia 

ludności,  

 wysoka stopa przestępczości, 

 wysoki poziom ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe, 

 wysoki poziom degradacji infrastruktury technicznej i budynków, 

 duża ilość obiektów o wartości kulturowej i architektonicznej,  

w tym wpisanych do rejestru zabytków, 

 występowanie obszarów nieekonomicznie wykorzystanej przestrzeni oraz 

wolnych obiektów o dużym potencjale gospodarczym,  

 występowanie terenów i obiektów zdegradowanych na skutek prowadzonej 

działalności produkcyjnej, przemysłowej, możliwych do ponownego 

zagospodarowania 

LPR zawiera ogólną charakterystykę Obszaru „Giszowiec – Nikiszowiec”, wskazując na 

wzajemne dopełnianie się obu osiedli, a za główny cel działań rewitalizacyjnych w tym 

obszarze uznaje: zachowanie dziedzictwa historyczno – kulturowego obszaru, zwiększenie 

jego potencjału kulturowego i turystycznego, a także poprawę jakości życia mieszkańców,  

w tym m.in. w zakresie warunków mieszkaniowych, bezpieczeństwa publicznego, ochrony 

zdrowa i pomocy społecznej. 

Spośród ujętych w LPR planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Obszarze 

„Giszowiec-Nikiszowiec”, do realizacji pozostały 3 projekty, w tym dwa zgłoszone  

do programu przez podmioty zewnętrzne wobec samorządu miasta:  

1.Rozbudowa system instalacji monitoringu wizyjnego w Nikiszowcu – zgłoszony do 

konkursu w ramach RPO WSL, Pod-działanie 6.2.1. Rewitalizacja – duże miasta,  

po rozstrzygnięciu Instytucji Zarządzającej RPO projekt nie uzyskał dotacji i trafił na 

listę rezerwową; koszt realizacji 1,3 mln zł; partner wiodący – projektodawca: Urząd 

Miasta Katowice. 

2.Renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym 

znajdujących się w dzielnicy Nikiszowiec – osiedle górnicze z pocz. XX w., koszt  

64 mln zł; projektodawca Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

3.Renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym 

znajdujących się w dzielnicy Nikiszowiec – osiedle górnicze z pocz. XX w.,  

koszt 3,6 mln zł;  projektodawca Spółka Mieszkaniowa Wieczorek. 

Według zestawienia ujętego w tab.4.1. LPR [s.82], wartość finansowego zaangażowania 

miasta Katowice - do końca 2009r. - wyniosła w omawianym obszarze ok. 19,3 mln zł,  

a nakłady niezbędne na zrealizowanie do zakończenia rozpoczętych inwestycji – po roku 

2009 - miały wynieść ok. 8,7 mln zł. 



Granice obszaru Nikiszowiec-Giszowiec pokazuje rysunek [źródło: LPR]. Trzeba tu 

zaznaczyć, że granice te mają charakter orientacyjny - kierunkujący prace nad ZPRN, a przy 

tym określają terytorium lokalizacji projektów, które mogłyby zostać wsparte finansowo 

poprzez RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

 

               Granice obszaru Nikiszowiec - Giszowiec [źródło: LPR] 
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Inne istotne dokumenty strategiczne, poza LPR - miejskie i regionalne, kierunkujące 

programowanie zintegrowanych działań rewitalizujących Nikiszowiec, to:  

Strategia Rozwoju Miasta „Katowice” 2020 

Strategicznymi kierunkami działań prowadzonych w mieście są m.in. rewitalizacja 

oraz eliminacja uciążliwości wynikających z przemieszania funkcji przemysłowych  

i mieszkaniowych.  

Strategia Rozwoju Kultury Katowice 2020+ 

Strategia stawia w zdecydowany sposób postulat tworzenia przestrzeni kultury 

[dziedzictwo kulturowe oraz infrastruktura kulturalna]. Strategia ta (Cel Strategiczny 

III) ustala cele operacyjne, obejmujące aktywność niezbędną dla rewitalizacji 

historycznych zespołów urbanistycznych: rozpoznanie i inwentaryzacja  zasobów 

dziedzictwa, rewitalizacja i rewaloryzacja zabytków oraz pozyskiwanie nowych 

przestrzeni dla kultury, rozwój turystyki kulturowej jak również modernizacja już 

istniejących oraz tworzenie nowych instytucji kultury. Postulat miejsc dla kultury wiąże 

się z pamięcią i dbałością zarówno o materialne, jak i niematerialne dziedzictwo,  

a także z zapewnieniem przestrzeni na bieżącą działalność kulturalną.  

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000–2020 oraz Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Śląskiego  

Jednym z celów strategicznych rozwoju województwa śląskiego jest dbałość o jego 

walory kulturowe i rozwój miast, a jednym z kierunków działań ustalonym w Strategii 

jest zagospodarowanie centrów miast oraz zdegradowanych dzielnic,  

m.in. historycznych osiedli robotniczych. Za atrakcję turystyczną województwa zostały 

uznane kolonie robotnicze znajdujące się w  Katowicach. Instrumenty finansowego 

wsparcia dla niektórych z tych celów, ze środków Unii Europejskiej, znalazły się  

w ROP, poddziałanie 6.2.1  

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 

Regionalna Strategia Innowacji  RIS-Silesia skierowana jest głównie do MŚP. 

Motorem powstawania nowych rozwiązań technologicznych jest przemysł,  

a w mieście i regionie przeważają firmy o niskiej lub średniej innowacyjności – 

koncentrujące się na przetrwaniu i utrzymaniu lokalnego charakteru struktury 

sprzedaży (przeważają lokalne rynki zbytu), wykazujące stagnację w zatrudnieniu. 

Wzrost efektywności skłania do inwestowania w nowe miejsca pracy, a to niezbędne 

dla rewitalizacji Nikiszowca.   

Strategia Rozwoju Kultury w Województwie Śląskim na lata 2006–2020 

Jednym z celów tej Strategii jest upowszechnianie i zachowanie dziedzictwa 

kulturowego regionu (materialnego i niematerialnego) oraz jego lepsze wykorzystanie 

do celów turystycznych. Strategia wskazuje, że działania te powinny być prowadzone 

poprzez rewitalizację obiektów i terenów poprzemysłowych oraz wykorzystywanie 

dziedzictwa kulturowego regionu na potrzeby turystyki.  

 



Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004–2013 

Jednym z celów określonych w tej strategii jest rozwój turystyki miejskiej i kulturowej, 

poprzez stworzenie markowych produktów turystycznych. Ponadto ważne też są 

promocja i udostępnianie turystom zabytków, a także rozwijanie turystyki 

industrialnej, m.in. poprzez promowanie działań zmierzających do zachowania, 

upowszechniania i turystycznego wykorzystania zabytków techniki. 

 

Rezultaty projektu NODUS ukierunkowały programowanie rewitalizacji w Katowicach.  

Od listopada 2008 roku do czerwca 2010r. Miasto uczestniczyło w tym projekcie, w ramach 

programu URBACT2 II - realizowanego przez Komisję Europejską dla wypełnienia celów 

polityki spójności Unii Europejskiej. 

Projekt NODUS dotyczył teorii i praktyki powiązań pomiędzy procesami rewitalizacji  

w miastach a regionalnym planowaniem przestrzennym. Metodyka projektu obejmowała 

realizację celu, tj. przygotowanie Lokalnego Planu Działania, poprzez kooperatywną, złożoną 

strukturę grupującą interesariuszy projektu – tzw. Lokalną Grupę Wsparcia  

(skład i konstrukcję LGW pokazuje tabela, źródło: Urząd Miasta Katowice).  

 

                                                           
2
Więcej informacji na temat tego programu można uzyskać sięgając do zasobów stron internetowych:  

http://urbact.eu/  lub http://www.urbact.pl/. Pełna dokumentacja projektu NODUS znajduje się w zakładce: 
http://urbact.eu/en/projects/metropolitan-governance/nodus/homepage/.  

http://urbact.eu/
http://www.urbact.pl/
http://urbact.eu/en/projects/metropolitan-governance/nodus/homepage/
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Lokalny Plan Działania, który powstał w toku prac projektowych  we współpracy z Lokalną 

Grupą Wsparcia, polegał na zaplanowaniu działań prowadzących do opracowania 

Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, dla jednego, wybranego obszaru Katowic. W celu 

dokonania wyboru przeprowadzono analizy dla  4 spośród 9 wskazanych w LPR obszarów 

do rewitalizacji. Zebrano dane statystyczne, wyliczono wskaźniki, a ich wartościom 

przypisano wagi odzwierciedlające  znaczenie cechy, skalę zjawiska lub stopień nasilenia 

problemu [Poniżej wyciąg z tabeli  - Identyfikacja obszaru wymagającego interwencji]. 

PROJECT PART-FINANCED

BY THE EUROPEAN UNION

IDENTYFIKACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
sfera społeczna/gospodarcza/przestrzenna/infrastrukturalna

 

 

Wskutek przeprowadzonej analizy, po uwzględnieniu dodatkowych uwarunkowań,  

tj.: potencjału ponadlokalnego i aktywności lokalnej społeczności, wybrano Nikiszowiec 

jako pierwszy obszar, któremu w całości dedykowany jest  Program Rewitalizacji.  

Rezultaty projektu NODUS oraz ustalenia Lokalnego Planu Działania ukierunkowały 

merytorycznie i metodycznie programowanie rewitalizacji Nikiszowca, dlatego warto bliżej 

przedstawić  niektóre, najistotniejsze rezultaty tego projektu (pełny zakres informacji ujęty 

został w Raporcie, sporządzonym przez Wydział Rozwoju UM Katowice, na podstawie 

którego opracowano poniższą syntezę). 

Teza projektu Nodus formułuje relację pomiędzy ponad-lokalnym potencjałem  

i regionalną perspektywą działań rewitalizacyjnych a programowaniem i hierarchizacją 

działań rewitalizacyjnych w mieście, ukazując istnienie ścisłego związku pomiędzy 

skutecznością programowanego procesu rewitalizacji a jego ponad-lokalnym 

kontekstem.  



Potencjał osiedla Nikiszowiec uznano w związku z tym za szczególnie ważny z punktu 

widzenia ponad-lokalnego kontekstu (spojrzenia). Rosnąca dynamicznie aktywność 

społeczności Nikiszowca miała również duże znaczenie. Bardzo wyraźnie widoczne 

efekty działania Centrum Aktywności Lokalnej, pracującego na rzecz osiedla  

i osiągającego tak zauważalny wzrost aktywność lokalnej społeczności, wymaga 

wyjścia naprzeciw podejmowanym przez mieszkańców inicjatywom. 

Celem Lokalnego Planu Działania było przygotowanie się do opracowania pierwszego, 

zintegrowanego i międzysektorowego programu rewitalizacji, dla wybranego obszaru. 

Za istotne uznano, by wybór był skonsultowany z mieszkańcami i innymi partnerami,  

a planowanie przebiegało  udziałem przedstawicieli samorządu regionalnego.  

Do katowickiej Lokalnej Grupy Wsparcia zaproszono dodatkowo: członków 

Stowarzyszenia Razem dla Nikiszowca, fotoreportera - administratora lokalnej strony 

internetowej (www.nikiszowiec.pl) oraz przedstawicieli: lokalnego biznesu  

i mieszkańców. Praca polegała na dyskusji w trakcie spotkań, mających charakter 

warsztatów.  

Wspólnie podjęto próbę określenia kluczowych wartości, które charakteryzują albo 

powinny charakteryzować Nikiszowiec. Określono również uwarunkowania i pożądane 

kierunki procesów rozwojowych, co nastąpiło poprzez wskazanie wartości, które 

powinny być brane pod uwagę przy planowaniu jego dalszego rozwoju (uzgodniono, 

które wartości należy wzmacniać, kontynuować a jakie zainicjować). Jedno ze spotkań 

warsztatowych pokazują fotografie (źródło: Raport). 

 

 

Rezultaty dyskusji warsztatowych definiujące kierunek pożądanych procesów 

rozwojowych Nikiszowca poprzez wartości, ilustruje poniższy diagram (źródło: 

Raport).Ustalenia te wyznaczają cele programowania działań rewitalizacyjnych. 

http://www.nikiszowiec.pl/
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PROJECT PART-FINANCED

BY THE EUROPEAN UNION

LOKALNY PLAN DZIAŁANIA

 

Dla zapoczątkowania realizacji Lokalnego Planu Działania, podjęto działania 

informujące mieszkańców o zamiarze przygotowania zintegrowanego programu 

rewitalizacji Nikiszowca. Przygotowano ulotkę, którą kolportowano podczas Święta 

Sąsiada w 2010r. Ulotka (poniżej) zawierała informacje na temat  rewitalizacji, ogólne 

dane liczbowe dotyczące osiedla, zidentyfikowane wartości oraz ogólne informacje  

o projekcie Nodus. W ulotce znalazła się krótka ankieta, zadano  3 pytania: jakich 

zmian oczekuje się w Nikiszowcu, jakie są plusy, jakie  minusy Nikiszowca. W ten 

sposób poinformowano o zamiarach, zebrano  informacje wstępne (stanowiące 

wyjściowy materiał dla programowania rewitalizacji), a przede wszystkim 

zmobilizowano mieszkańców do zastanowienia się nad miejscem, w którym 

mieszkają.  

PROJECT PART-FINANCED

BY THE EUROPEAN UNION

REZULTATY PRAC W PROJEKCIE

 



Realizując LPD, w 2010r.: przeprowadzono 3 spotkania z mieszkańcami, na stronie 

internetowej Miasta uruchomiono zakładkę na stronie internetowej miasta: 

Rewitalizacja Nikiszowca (http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/projekty-rewitalizacji-w-

katowicach/rewitalizacja-nikiszowca.htm), udostępniono adres email, na który zainteresowani 

mogą nadsyłać korespondencję i pytania. Przygotowanie zintegrowanego programu 

rewitalizacji osiedla NIkiszowiec to część prac przewidzianych w LPD, którego 

realizacja powinna zostać zakończona w drugim półroczu 2011 roku. Miasto,  

w procesie wdrażania tego programu, chce pełnić rolę koordynatora,  mobilizować  

i wspierać działania mieszkańców oraz innych partnerów. Pogram ma zapewnić 

mieszkańcom możliwość aktywnego uczestnictwa w planowaniu rozwoju dzielnicy oraz 

wpłynąć na poprawę dostępu do informacji, zarówno na temat przedsięwzięć 

realizowanych w obszarze objętym programem, jak i w całym mieście.  

 

I.3. Charakterystyka NIKISZOWCA 

 

NIKISZOWIEC, to społeczność oraz zamieszkiwany przez Nią zespół budynków w jednostce 

pomocniczej (dzielnicy) Janów-Nikiszowiec, położony na obszarze określonym ulicami: Zofii 

Nałkowskiej, Szopienicką, Giszowiecką, Księdza Alojzego Ficka i torami kolejowymi,  

na którym znajdują się budynki przy ulicach Garbarskiej, Odrowążów, Świętej Anny, 

Antoniego Czechowa, Bernarda Krawczyka, Rymarska, Plac Wyzwolenia  i Zamkowej 2 i 2a.  

Prócz osiedla, Nikiszowiec to również zespół budynków i urządzeń technologicznych, 

składowisk i bocznic kolejowych KWK Wieczorek, z dominującym wśród nich budynkiem 

szybu Pułaski, które rozłożone są wzdłuż ul.Szopienickiej. Nazwa pochodzi od nazwy 

górniczego szybu wentylacyjno-zjazdowego „Nickisch”, który swą nazwę zawdzięczał 

jednemu z przedstawicieli inwestora – spółki Georg von Gische’s Erben – baronowi Nickisch 

von Rosenegk. Topografię Nikiszowca pokazuje ortofotomapa, a charakter miejsca 

przybliżają fotografie.3  

                                                           
3
 Szerszy fotograficzny obraz Nikiszowca został w ZPRN ujęty [część III].Czytelnik może zapoznać się ze stanem 

Osiedla  analizując  fotografie zamieszczone na s. 114 i dalszych [jeśli nie podałam autora są wykonane przeze 
mnie].  

http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/projekty-rewitalizacji-w-katowicach/rewitalizacja-nikiszowca.htm
http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/projekty-rewitalizacji-w-katowicach/rewitalizacja-nikiszowca.htm
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Historia, tradycja i wartości kulturowe 

Genezą osiedla, którego budowę rozpoczęto w 1908r. według projektu Emila i Georga 

Zillmannów, jest idea wzrostu, industrializacji i nowoczesności.  

Paradygmat postępu, racjonalność i nowatorstwo – sprawiają, że koncept Nikiszowca dziś 

nazwano by „innowacją”.  

Architekci zaplanowali zabudowę na 20ha gruntów, uwzględniając warunki pozwolenia  

na zasiedlenie, które to nałożyły na inwestora – spółkę Spadkobiercy Gischego - Georg  

von Gische’s Ehrben,  różnorodne zobowiązania, w tym budowę i utrzymanie szkół i domów 

dla nauczycieli, założenia urządzeń zaopatrujących w wodę pitną i gospodarczą, budowę ulic  

i placów, założenia systemu kanalizacyjnego itp. [Tofilska, s.8].  Osiedle rozplanowano  

w ścisłym powiązaniu z szybem Nickisch (dziś szyb Poniatowski), komponując  

na prostokątnej siatce ulic 9 różnej wielkości bloków-kwartałów trójkondygnacyjnej zabudowy 

mieszkalnej wielorodzinnej, z których 8 jest zamkniętych, a w 4 mieszczą się również lokale 

usługowe, handlowe, biurowe (przy czym w dwóch z bloków to tylko jeden sklep). Większość 

obiektów-lokali użyteczności publicznych znajduje się w jedynym „nie domkniętym” bloku 

drugim (II), którego zabudowę od placu Wyzwolenia charakteryzują podcienia, z których 

można wejść do sklepów [dawne Konsumy]. W tym, drugim bloku znajdowały się kiedyś: 

dom noclegowy dla samotnych górników i poczta oraz pralnia z  maglem i suszarnią (dziś  

to budynek zaadaptowany dla filii Muzeum Historii Katowic – mieści Dział Etnologii Miasta).  

W tym bloku umieszczono również najważniejsze dla funkcjonowania kopalni:  siedzibę 

zarządu, cechownię, łaźnię i kotłownię. W sąsiednim bloku (III) w parterze, od strony przy 

placowego frontu projekt osiedla zlokalizował gospodę z salą widowiskową (dziś poczta, 

bank, biura). Trzecie skrzydło placu zajął kościół katolicki z budynkami parafii  

(pw. Św. Anny), za którym umieszczono dwa budynki szkolne. Poza gęsto zabudowanym 

terenem osiedla, za torami ulokowano budynek przeznaczony dla opieki nad chorymi 

zakaźnie, ochronkę dla dzieci i oczyszczalnię ścieków. 

Budynki mieszkalne mieszczą klatki schodowe z mieszkaniami dla robotników i klatki 

schodowe z mieszkaniami dla dozoru lub urzędników,  odpowiednio po 4 albo 2 mieszkania 

na każdym piętrze, po 1 WC, z półpiętra klatki schodowej,  na dwa mieszkania. Typowe 

nikiszowieckie mieszkanie to  „dwa pokoje z kuchnią”, o  powierzchni 63m² (na parterze 

pokój, komora i kuchnia, o powierzchni 53m²). Koncepcja osiedla zakładała, że poza 

mieszkaniem odbywana będzie kąpiel, pranie i suszenie, składowanie ziemniaków i opału, 

pieczenie chleba [umieszczone w podwórzach chlewiki i piece piekarnicze (piekarnioki) 

rozebrano na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku]. 
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Poszczególne fragmenty osiedla nazywane blokami (kwartały zabudowy) realizowano  

w następującej kolejności4: kwartały [bloki]:  I, II i III  w 1910r., kolejne: IV, V, VI oddano  

do użytku w 1912r.  Następnie wzniesiono blok VII (1914r.) i równocześnie rozpoczęto 

budowę neobarokowego kościoła. Dwa ostatnie kwartały realizowano wolniej, blok VIII 

oddano do użytku w 1917r, a IX w 1920r. Budowę kościoła zakończono dopiero w 1927r. 

[Tofilska, s.66] 

Wartości kulturowe oraz tradycja miejsca i zamieszkującej go społeczności czynią  

z Nikiszowca  fenomen. Jak napisano we wniosku o uznanie Nikiszowca za Pomnik Historii,  

to osiedle jest unikatowym zespołem przestrzennym na skalę europejską. Spośród wielu 

tego typu osiedli wyróżnia się zarówno zastosowaną koncepcją urbanistyczną,  

jak i architekturą, a także bogatym programem socjalno-usługowym. Jakie wartości 

kulturowe i które cechy osiedla Nikiszowiec sprawiają, że jest wyjątkowe, unikalne?  

 Założenie, plan urbanistyczny Nikiszowca jest szczególny, nigdzie indziej 

niespotykany, paradoksalnie -  zamknięty charakter przestrzenny osiedla podkreśla 

jego związek z kopalnią (Szyb Pułaski) dając przy tym każdemu z kwartałów (bloków) 

odrębność – poprzez zaplanowane cechy szczególne (lokalizacja, kształt i wielkość, 

sąsiedztwo, detale architektoniczne, zieleń). 

 Wyjątkowa jest ciągłość tradycji, pomimo burzliwej historii Europy XX wieku- 

specyfika miejsca kształtowana obyczajowością mieszkańców i ich związkiem  

z zakładem pracy, budowane latami związki mieszkańców- użytkowników osiedla   

z osiedlem (np. parafia św. Anny, zakład fotograficzny Augustyna Niesporka 

funkcjonujący do dziś, nieprzerwanie od roku 1919 w tym samym miejscu, piekarnia 

Michalskich, orkiestra dęta, czynna do dziś pływalnia wzniesiona w 1930r.), w tym 

również tradycyjne zachowania – np. malowanie ościeżnic okiennych na czerwono, 

dbałość o perfekcyjną czystość szyb okiennych i dekorację okien strojnymi firanami, 

tradycyjnie wyróżniające  mieszkania robotnicze na Górnym Śląsku). 

 Niezwykły jest program funkcjonalny osiedla, zachowany i wciąż czytelny.   

Jest  materialnym dowodem cywilizacyjnej i kulturowej awangardy, cechującej jego 

planistów i użytkowników,  skłaniającej w początku ubiegłego stulecia do planowania  

i realizacji osiedla robotniczego wespół z wszystkimi, ówcześnie nowoczesnymi 

udogodnieniami technicznymi i infrastrukturą społeczną towarzyszącą 

zamieszkiwaniu (bieżąca woda w budynkach, kanalizacja sanitarna, oświetlenie,  

                                                           
4
 Za:  „Dokumentacją zgłoszenia zabytku do uznania za pomnik historii”, t. I-II, aut. Śląskie Centrum Dziedzictwa 

Kulturowego w Katowicach [Opis i historię osiedla, przedstawioną w tej części programu oparto o liczne 
opracowania monograficzne i materiały źródłowe, więcej na temat można zobacz wykaz najważniejszych źródeł, 
w Aneksie do programu].  



szkoły, mieszkania dla nauczycieli, restauracja-gospoda, sklepy, poczta, pawilon  

dla zakaźnie chorych, pralnia z maglem i łaźnią, ochronka dla dzieci, noclegownia  

dla samotnych robotników, kościół i budynki parafialne). 

 Szczególna jest architektura osiedla. Wyrazista, jednorodna ale nie monotonna forma 

zabudowy. Kwartały-bloki o zdecydowanych, powtarzalnych bryłach ale niezwykle 

różnorodnym, indywidualnym dla każdego bloku  detalu, umiejętnie a nawet 

fantazyjnie kształtowanym w ceramicznej cegle; zabudowa kształtowana  

na ortogonalnym rzucie miejskich kwartałów-bloków, wokół dziedzińców-podwórzy 

wyposażanych pierwotnie w piece chlebowe (piekarnioki), komórki (chlewiki)  

i starannie dobraną zieleń, dla wytworzenia dogodnych warunków życia i przestrzeni 

sprzyjającej dobro sąsiedzkim, bliskim relacjom mieszkańców tego osiedla  

i efektywnej pracy w kopalni. 

 Wyjątkowa trwałość kontekstu i otoczenia, bowiem pomimo zmian geopolitycznych, 

ustrojowych, zmienności przynależności i podległości administracyjnej- na przestrzeni 

ponad stu lat – osiedle i otoczenie Nikiszowca  zachowało swoistą, pierwotną 

odrębność górniczego osiedla, oddalonego od innych osiedli, bliskiego kopalni, kolei, 

hałdom i otaczającym go lasom. 

 Szczególne jest podejście do sposobu kształtowania tego osiedla, jako miejsca 

zamieszkania dla ludzi różnego pochodzenia i przynależności społecznej; osiedle 

Nikiszowiec jest określane jako osiedle robotnicze (od niedawna, coraz częściej, 

używa się określenia osiedle patronackie), trzeba pamiętać, że zaprojektowano  

je dla społeczności pracującej w kopalni - szeregowych  robotników, pracowników 

górniczego nadzoru i kopalnianych urzędników.  Mieszkania kształtowano w różny 

sposób ale w jednym – wspólnym dla wszystkich zespole – osiedlu górniczym.  

Przy założeniu, że wspólne miejsce zamieszkania jest symboliczne - odzwierciedla  

i buduje etos solidarnej pracy górniczej, oddaje jej szczególe cechy i warunki, 

konieczność  współodpowiedzialności i sens współzależności ludzi różnego 

pochodzenia i kultury, wiejskiej i miejskie, różnego matczynego języka, z różnych 

ojczyzn.  

 Zważywszy bieg dwudziestowiecznej historii, wyjątkowa jest ciągłość ludzkiej 

aktywności w osiedlu i jej różnorodność. Choć parafialny kościół pw. Św. Anny 

budowano długo i konsekrowano dopiero w 1927r. ta katolicka parafia powstała 

wcześniej (1912r.), a życie religijnej społeczności Nikiszowca było od początku 

istnienia tej parafii aktywnie. Również dziś działają liczne stowarzyszenia  
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i kongregacje, a odpust „u Anny” [26 lipca] jest świętem szczególnym. Górnicza 

Orkiestra Dęta, dziś Orkiestra KWK „Wieczorek”, założona w 1911 roku, od stu lat 

czynnie uczestniczy w życiu osiedla, uświetniając imprezy świeckie i religijne.  

Lat 30-tych ubiegłego stulecia sięgają początki grupy malarzy, składającej się głównie 

z górników kopalni, którzy po pracy amatorsko zajmowali się malarstwem.  

Jej motorem „napędowym” był Teofil Ociepka (1892−1978), najbardziej znany z tej 

grupy – nazywanej Grupą Janowską. Inni jej członkowie to: Paweł Wróbel, Leopold 

Wróbel, Ewald Gawlik, Eugeniusz Bąk, Antoni Jaromin, Paweł Stolorz, Gerard 

Urbanek, Bolesław Skulik oraz żyjący i czynnie tworzący do dzisiaj Erwin Sówka.  

Świetlica w której spotykała się Grupa mieściła się wpierw (ok.1945r.) w przebudowanej, 

dużej sali dawnego domu noclegowego, a prócz grupy plastycznej (Grupy Janowskiej) 

działały inne liczne i różnorodne  sekcje: teatralna, turystyczno-krajoznawcza, szachowa, 

gimnastyczna,  muzyczna, a bujny rozwój  aktywności  kulturalno-oświatowej  Nikiszowca był 

rezultatem działalności kierowników świetlicy- Augustyna Ullmanna, a potem Ottona 

Klimczoka, z którego inspiracji  powstała Grupa Janowska. Świetlica z biegiem czasu stała 

się samodzielną placówką, Domem Kultury, który niestety zamknął swoje podwoje w 

początku transformacji gospodarczej i restrukturyzacji kopalni (1994r), a jego budynek 

kopalnia przekazała miastu, które zaadaptowało go na szkołę – filia Szkoły Podstawowej Nr 

53. W tym samym roku 1994 powstało Towarzystwo Społeczno-Kuturalne Giszowca, 

Nikiszowca i Janowa, które postawiło sobie za cel dokumentowanie i gromadzenie 

przedmiotów związanych z historią dzielnic, publikowanie materiałów informacyjnych i 

promocyjnych itp. Kopalnia przekazała Towarzystwu budynek dawnej pralni i magla. W 1996 

roku przeniesiono tu kopalnianą izbę pamięci prowadzoną od 1962r. To społeczne muzeum 

funkcjonowało pod nazwą Galeria Magiel. Podobnie jak w przypadku domu kultury, kwestie 

finansowania i tej placówki sprawiły, że po siedmiu latach jej działalności kopalnia oddała 

budynek w dzierżawę, a użytkownikiem stało się Muzeum 

Historii Katowic (od 2006r.). Przez cztery lata 

funkcjonowania filii Muzeum Historii Katowic w Nikiszowcu 

(MHK) zorganizowano wiele wystaw tematycznych i akcji 

edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Po zakończeniu prac 

remontowo-konserwatorskie wraz  z aranżacją wnętrza w 

dawnym budynku pralni i magla (d. Galeria Magiel - Oddział 

Muzeum Historii Katowic), filia wznowiła działalność w 

kwietniu 2011r. W  świeżo otwartej Filii MHK odbyła się po-

konkursowa wystawa prac zgłoszonych na konkurs 

plastyczny, ogłoszony wśród uczniów Szkoły Podstawowej 



Nr 53 i Gimnazjum nr 11, na logo Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Nikiszowca.  

Renowacja muzeum, dla stworzenia szczególnego miejsca, tzw. „Serca Nikiszowca”  jest  

jednym ze zrealizowanych projektów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice, 

zaplanowanych w Obszarze „Nikiszowiec-Giszowiec”. W roku 2008 rok,  

na stulecie Nikiszowca, odbył się I Światowy Zjazd Nikiszowian. Ponad 200 nikiszowian 

mieszkających na całym świecie odwiedziło swoją dzielnicę z okazji stulecia jej istnienia, 

którą fetowano licznymi imprezami kulturalnymi zorganizowanymi przez Społeczny Komitet 

Organizacyjny Obchodów 100-lecia Nikiszowca, wspólnie z instytucjami kultury, szkołami, 

klubami sportowymi działającymi na terenie i w najbliższej okolicy Nikiszowca. Społeczny 

Komitet przekształcił się w Stowarzyszenie „Razem dla Nikiszowca”, działające na rzecz 

osiedla i dzielnicy. Do tradycji osiedla pomału wchodzą, organizowane od 4 lat przez PCAL: 

Jarmark Świąteczny (w grudniu) i wiosenne „Święto Sąsiada” [na zdjęciach tegoroczna 

edycja obu imprez (2011r.)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAGMARA MLICZYŃSKA-HAJDA Programowanie rewitalizacji.  Materiał dydaktyczny 
 

 

33 
Teraźniejszość Nikiszowca – miejsce, ludzie, opinie i zjawiska  

Status osiedla i obecny stan Nikiszowca, zdają się pozostawać w relacji przyczynowo 

skutkowej.   Odkąd w 1924 r. (wraz z Giszowcem), stał się częścią gminy Janów,   

jest  NIkiszowiec tylko częścią, elementem większej „całości” – fragmentem Szopienic, 

peryferyjnym osiedlem Katowic (od 1960r.), częścią dzielnicy Janów-Nikiszowiec  (obecnie 

jednej z dzielnic  Katowic, jednostka pomocnicza Nr 16 bez własnego statutu i władz 

stanowiących i wykonawczych). Osiedle, które zaprojektowano jako samoistny, miejski 

mikro-świat, sprzężony z kopalnią  i sąsiednimi osiedlami,  choć dziś z centrum Katowic 

skomunikowany jest  dogodnym układem dróg kołowych (wraz  z 4 liniami autobusowymi) 

pozostaje peryferyjną, oryginalną i odrębną mikro-planetą. Znajduje się wśród 10 miejsc 

(obiektów), określonych w Raporcie o stanie miasta [s.21] jako wizytówki Katowic [prócz 

niego są na tej liście: np. hala „Spodek”, bazylika w  Panewnikach, kompleks biurowy ING 

Banku (Chorzowska 50), Drogowa  Trasa Średnicowa, autostrada A4, osiedle  Giszowiec].  

Nikiszowiec nie ma jednego gospodarza, osiedle jest obecnie zarządzane przez dwa 

podmioty powiązane z sektorem górniczym, a w jego otoczeniu funkcjonują liczne, inne 

podmioty gospodarcze, których aktywności w przestrzeni tej części miasta i dzielnicy Janów-

Nikiszowiec nie reguluje żaden plan.  

Nikiszowiec,  jeśli przez to rozumieć samo patronackie osiedle, w graniach objętych wpisem 

do rejestru zabytków i formalnie ustanowioną nad nim opieką, jako Pomnikiem Historii  

zajmuje dzisiaj 15,12 ha [działki 534/86, 535/86, 696/86, 697/86, 699/86, 700/86, 702/86, 

705/86, 707/86, 708/86, 711/86, 712/86, 713/86, 714/86, 715/86, 716/86, 888/86, 889/86, 

895/86, 1079/86, 1080/86, 1081/86, 1082/86, 1281/86, 1282/86, 1289/86, 1431/86, 1432/86, 

1433/86, 1443/86, 1499/86, 1500/86, 1617/86, 1618/86, 1619/86, 1628/86, 1793/86, 

1794/86, 1795/86, 1822/86, 1823/86, 1842/86, 1843/86]5. W stosunku do projektu 

Zillmannów, obejmującego teren ok.20ha -  nie zostały zrealizowana koncepcja osiedlowego 

parku po stronie północnej osiedla, który miał obejmować dwa place gier i zabaw, plac 

zabaw dla dzieci, łąkę z brodzikami oraz zieleńce -powstał ogólnodostępny skwer  

z boiskiem, sadzawką oraz miejscami do gry w skata – później w tym miejscu wzniesiono 

ośrodek sportowy Janów- lodowisko kryte.  

Osiedle Nikiszowiec objęto ochroną konserwatorską  w 1978r., wpisany został do rejestru 

zabytków dawnego  województwa katowickiego pod pozycją Nr A/1230/78,  administracyjna 

decyzją WKZ nr KL III-534/93/78 z dnia 19 sierpnia 1978r.  Od 2006  Osiedle jest jednym  

z 31 obiektów na Szlaku Zabytków techniki Województwa Śląskiego, który wyróżniony został 

złotym certyfikatem POT. Osiedle Nikiszowiec uznano, na postawie przepisu art.7 ustawy  

                                                           
5
Podano za dokumentacją sporządzoną dla procesu uznania Nikiszowca za Pomnik Historii, na zamówienie 

Miasta Katowice. 



o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, za Pomnik Historii [rozporządzeniem 

Prezydenta RP z dnia  14 stycznia 2011r.], doceniając szczególnie autentyczność rozległego 

zespołu, bowiem osiedle od lat dwudziesty XX wieku uległo niewielkim zmianom. 

Najwyraźniejsze można zaobserwować w bloku II, w którym funkcja mieszkalna łączy się  

z funkcjami niezbędnymi dla eksploatacji górniczej kopalni. W latach 30-tych XX wieku do 

łaźni kopalnianej znajdującej się wewnątrz kwartału dobudowano od strony wschodniej 

pływalnię, a sam budynek łaźni przebudowano w 1968r. roku na Zakładowy Dom Kultury, 

który dwadzieścia pięć la później ponownie przebudowano (tym razem na potrzeby szkoły,  

o czym już wcześniej program wspomina). Budynek noclegowni w roku 1951 został 

nadbudowany o jedną kondygnację, w sposób neutralny, z zastosowaniem, podobnie jak  

w pozostałych kondygnacjach, ceglanej okładziny. Na przełomie lat sześćdziesiątych  

i siedemdziesiątych XX wieku w całym osiedlu  rozebrano komórki (chlewiki) i piece 

piekarnicze (piekarnioki), a później (w latach 1986−1992) pomiędzy kościołem a plebanią 

wzniesiono Dom Katechetyczny, harmonijnie wpasowany w zabytkowy układ urbanistyczny. 

Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku postępuje modernizacja lokali 

mieszkalnych i usługowych, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej oraz inne prace 

dostosowujące mieszkania i lokale handlowo-usługowe do potrzeb  

i oczekiwań użytkowników. Część z tych prac nie uwzględnia nie tylko oryginalnych   

rozwiązań zastosowanych w osiedlu ale zasad fizyki budowli. Ignoruje wymogi 

technologiczne i właściwe dla starej, ceglanej tkanki materiały i techniki budowlane, sięgając 

po amatorsku do bogatej i coraz dostępniejszej finansowo oferty materiałowo-

technologicznej współczesnego budownictwa.  

Według oceny zawartej w Dokumentacji do wpisu Osiedla na listę Pomników Historii,  

po przekazaniu budynków mieszkaniowych Górniczo-Hutniczej Spółdzielni Mieszkaniowej  

w latach 1998−1999 przeprowadzono szereg prac związanych z remontami pokryć 

dachowych (wykonano około 70% nowych pokryć dachów z papy wraz z przemurowaniem 

kominów, wymianą rynien i rur spustowych) oraz założono izolację poziomą metodą iniekcji 

krystalicznej (około 30%), wyremontowano około 60% klatek schodowych (wymiana instalacji 

elektrycznej, malowanie, remont schodów).W ostatnich latach w obrębie kwartałów 

mieszkalnych zmieniono sposób ogrzewania mieszkań: ogrzewanie piecami węglowymi 

zastąpiono osiedlową siecią cieplną. Istotniejsze prace remontowe dotyczyły kościoła 

parafialnego p.w. św. Anny i objęły wymianę dachówkowego pokrycia dachu oraz 

wyremontowanie więźby dachowej i odgrzybienie ścian (1998–2000). W połowie lat 90-tych 

XX wieku zaadaptowano budynek dawnej pralni na społeczne muzeum nazwane galerią 

„Magiel”. W ramach prac przeniesiono z cechowni szybu „Pułaski” mozaikę „Św. Barbara”  

i poddano ją konserwacji.(...) Na dzień dzisiejszy mniejszych lub większych prac 
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remontowych wymaga około 80% zabudowy osiedla. Dla pełnego obrazu stanu trzeba 

jeszcze stwierdzić, że prócz przejścia z ogrzewania piecowego na ogrzewanie centralne, 

wykonano w osiedlu inwestycję w sieć kanalizacyjną, na – póki co- niewielkim fragmencie 

osiedla: ul. Nałkowskiej, placu Wolności (Rynek), Rymarskiej, Krawczyka (koszt 8,6 mln zł). 

Dokonano już wcześniej opisanej, renowacji i adaptacji budynku pralni na filię Muzeum 

Historii Katowic (koszt 3,7 mln zł, z czego 15% kosztów poniosło Miasto Katowice), 

wykonano renowację nawierzchni drogowej i chodników w rejonie placu Wyzwolenia (Rynek) 

za 4,5 mln zł oraz skweru przy placu Wolności i kościele (za 0,31 mln zł). Osiedle leży na 

gruntach poza obszarem wymagającym specjalnych zabezpieczeń na skutki występowania 

skutków eksploatacji górniczej [kategoria „0”], choć nie jest wolne od tych skutków. 

Nikiszowiec jest przedmiotem coraz większego zainteresowania, a wskutek tego również 

tematem licznych prac: analityczno-badawczych, popularyzatorskich, literacko-prozatorskich. 

Jest również tematem i przestrzenią zdarzeń filmów fabularnych i dokumentalnych oraz 

scenograficznym tłem akcji reklamowo-marketingowych6, jednak zainteresowanie to, 

dostrzegalne również wśród inwestorów prywatnych można jak dotąd ocenić jako 

rozpoznawanie możliwości. Skala rzeczywistego zaangażowania  w osiedlu jest niewielka 

(zakup lokali i niespieszna ich renowacja), a choć w otoczeniu [obszar przewidziany do 

działań rewitalizacyjnych] skala ta jest zdecydowanie większa, polega przede wszystkim na 

inwestycjach nastawionych na zysk z renty położenia (sąsiedztwa). Ogłoszony przez Miasto 

Katowice w roku 2009 przetarg na nabycie terenów i organizację parku technologicznego 

[Mrówcza Górka, Górniczego Dorobku, Gospodarcza, Szopienicka] nie wywołał  

u potencjalnych inwestorów zainteresowania. 

Gospodarka, miejsca pracy i ekonomiczna baza osiedla definiują finansowy 

endogeniczny potencjał Nikiszowca. Największym pracodawcą jest KWK Wieczorek, która 

„daje pracę” 2433 osobom. W dzielnicy Janów-Nikiszowiec jest łącznie 5828 miejsc pracy.  

W granicach zewnętrznych ZPRN ma siedzibę lub zakład kilkadziesiąt podmiotów 

gospodarczych, w których łącznie znajduje się 5228 miejsc pracy. W obszarze 

przewidzianym do działań rewitalizacyjnych [Nikiszowiec zdefiniowany terytorialnie na 

warsztatach] siedzibę ma 10 podmiotów gospodarczych, prócz tego działają w nim podmioty 

gospodarcze z siedzibą poza tym obszarem – łącznie we wszystkich podmiotach aktywnych 

w tym obszarze [Nikiszowiec], jest 2882 miejsc pracy. 

Osiedla wyrasta na jedną z głównych atrakcji turystycznych Katowic, jest coraz częściej 

odwiedzane przez turystów. Na podstawie wywiadu z mieszkańcami i obserwacji życia  

w osiedlu można przyjąć, że przeciętnie dziennie osiedle odwiedzane jest przez 30 osób– 

                                                           
6
 Wykaz podano w źródłach, Aneks do ZPRN. 



gości spoza Katowic (turystów), tym samym rocznie ilość odwiedzających w celach 

turystycznych można oszacować, wstępnie na prawie 11 tyś. Nikiszowiec jest wybitnie 

predysponowany do rozwoju turystyki miejskiej, kulturowej oraz turystyki przemysłowej 

[Dokumentacja o uznanie za PH, s.39], położenie blisko najważniejszych, o najlepszym 

standardzie trasach komunikacyjnych stwarza także korzystne warunki do rozwoju turystyki 

tranzytowej. W dzielnicy istnieją trzy a w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla dwa hotele  

w standardzie turystycznym [„Euro”-hotel i hotel „Jantor”], przystosowane do prowadzenia 

konferencji i szkoleń, które jednak dopiero po modernizacji, podniesieniu standardu usług  

gastronomicznych i hotelowych mogłyby pełnić rolę dobrego miejsca  dla rozwoju turystyki 

biznesowej lub turystyki tematycznej [jak już dwukrotnie wspomniano, osiedle robotnicze 

Nikiszowiec znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, który został 

włączony w struktury Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH),  

a to pierwszy tego typu samochodowy szlak turystyczny w Europie Środkowo-Wschodniej]. 

Bazę noclegową osiedla [obecnie, w obu hotelach łącznie 154 miejsca noclegowe] 

uzupełniają apartamenty w osiedlu – 3 samodzielne lokale zaadaptowane na użytek usług 

turystycznych, do wynajęcia [łącznie 14 miejsc noclegowych], umeblowane w oryginalny 

sposób, nawiązujący do tradycyjnego sposobu urządzania mieszkań na Górnym Śląsku.  

Budynkami i nieruchomościami gruntowymi na osiedlu zarządzają, jako właściciele albo 

użytkownicy wieczyści gruntów Skarbu Państwa, następujące podmioty, kolejno wg wielkości 

udziałów w powierzchni: Hutniczo Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (prawo 

spółdzielcze)7, KWK Wieczorek - Katowicki Holding Węglowy S.A. (prawo handlowe, spółka 

akcyjna Skarbu Państwa), Spółka Mieszkaniowa Kleofas [d.Wieczorek] (prawo handlowe, sp. 

z o.o.), Miasto Katowice (ustawa o samorządzie terytorialnym), Kościół Katolicki  (Konkordat)  

i kilkudziesięciu prywatnych właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych [nabytki wskutek 

wykupu lokali w budynkach (blokach), na podstawie odpowiednich ustaw]. Pierwsze trzy 

podmioty (HGSM, KWK Wieczorek i SM Kleofas [d.Wieczorek]) korzystają z praw do 

nieruchomości [zbliżonych w zakresie do prawa własności]  wobec ustanowionego na ich 

rzecz  prawa użytkowania wieczystego na nieruchomościach, stanowiących własność 

Skarbu Państwa. Orientację w strukturze własności nieruchomości w osiedlu można wyrobić 

sobie, według stanu z 2008r., na podstawie poniższego rysunku [źródło: Dokumentacja do 

wniosku, zał. 7].  

                                                           
7
 W nawiasach podano regulacje prawne, podstawowe dla działania tych podmiotów. 
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Struktura własnościowa nieruchomości gruntowych położonych na osiedlu Nikiszowiec.    

[źródło: Dokumentacja do wniosku, zał. 7]. 



Na 1350 mieszkań w osiedlu, 1311 znajduje się w zasobach kolektywnych. W zasobach  

Hutniczo–Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej jest obecnie 1136 mieszkań i 9 lokali 

użytkowych. 94% mieszkań jest wyposażonych w łazienkę i WC, w 14% wymieniono stolarkę 

okienną. 34% użytkowników lokali nie reguluje należności wobec spółdzielni regularnie 

[zadłużenie skutkowało orzeczeniem 62 eksmisji, wykonano 7].  

W zasobach SM Kleofas (dotąd zarządzanych przez Spółkę Mieszkaniową Wieczorek) jest 

obecnie 175 mieszkań i 4 lokale użytkowe [w tym, jeden wolny]. Wszystkie mieszkania są 

wyposażone w łazienkę i WC, w 40% wymieniono stolarkę okienną. Zadłużenie 

użytkowników lokali skutkowało orzeczeniem 7 wyroków eksmisyjnych, żadnego  

nie wykonano.  

Przeciętny, mierzony liczbą zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 

mieszkańców, wskaźnik przedsiębiorczości  w mieście to 13,6. W części dzielnicy Janów-

Nikiszowiec, obejmującej osiedle NIkiszowiec i oś.Wysockiego to zaledwie 8,6 [wg danych  

z 2008r.]. Przyjmując za reprezentatywne dla całej społeczności osiedla wyniki badania 

ankietowego z 2011r. [w badaniu przeprowadzonym na potrzeby PCAL i ZPRN, 

uczestniczyło prawie 5% gospodarstw domowych, wyniki ankiety zamieszczono w Aneksie], 

można wskazać następującą podstawową strukturę aktywności ekonomicznej, źródeł 

dochodów ludności Nikiszowca i wielkość  dochodów netto na jedną osobę  

w gospodarstwach domowych osiedla [źródło: opracowanie własne]. 

38%

14%

48%

dochody z pracy w sektorze prywatnym

dochody z pracy w sektorze publicznym

emerytury,renty,inne

 

Udział gospodarstw domowych Nikiszowca utrzymujących się z pracy w ogólnej ilości 

gospodarstw jest wyższy niż przeciętnie w mieście, przy czym udział zatrudnionych  

w sektorze publicznym jest dużo niższy niż przeciętny w mieście [dla Katowic udział ten 

wynosi 22%]. Przyjmując za bazę średnie dla Katowic, wynagrodzenie i wielkość 
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gospodarstwa domowego, oraz wyliczoną przez analityków GUS przeciętną wysokość 

emerytury w województwie śląskim [2000,- zł brutto], to przeciętny dochód netto 

gospodarstwa domowego w mieście na osobę, oszacować można na ok 1114,- zł,  

co porównując do przeciętnego dochodu netto na osobę w Nikiszowcu = 1082,- zł 

wyliczonego na podstawie deklarowanych w ankiecie dochodów, pozwala stwierdzić, 

przeciętny potencjał finansowy nikiszowieckiego gospodarstwa domowego nie jest wyraźnie 

niższy od średniego w mieście. Strukturę gospodarstw domowych  NIkiszowca ze względu 

na poziom dochodów pokazuje poniższy diagram. [źródło: opracowanie własne].  

11%

33%

25%

31% poniżej 500zł

pomiędzy 500 a 1000 zł

pomiędzy 1000 a 1500 zł

powyżej 1500 zł

 

Z wyników przeprowadzonej wśród mieszkańców ankiety (2011r.) można wywnioskować,  

że choć większość respondentów uznała Nikiszowiec za dobre miejsce do prowadzenia 

działalności gospodarczej (57%), to lokalna społeczność podchodzi wstrzemięźliwie  

to wykorzystywania gospodarczego potencjału osiedla. 30% respondentów, w tej kwestii nie 

ma pozytywnej, akceptującej opinii [10 jest przeciwnych, 20% nie ma w tej w kwestii 

wyrobionego zdania].  43% respondentów uważa, że Nikiszowiec nie jest dobrym miejscem 

dla przedsiębiorczości], przyznając przy tym, że lokalna społeczność potencjału Nikiszowca 

nie potrafi spożytkować dla własnej działalności gospodarczej [79%]. 

54 rodzin otrzymuje stypendium szkolne dla dzieci, dożywianie obejmuje 108 dzieci, 

jadłodajnia przy parafii dożywia 150 podopiecznych. Użytkownicy 457 mieszkań w osiedlu 

nie regulują opłat za mieszkanie systematycznie, wobec części z nich orzeczono eksmisję 

[69 wyroków, 7 wykonanych], tym samym trzeba zauważyć, że 1/3 mieszkań w osiedlu jest 

zajmowanych przez gospodarstwa domowe mające trudność w regularnym, pełnym 

ponoszeniu kosztów utrzymania swojego mieszkania. 



Mieszkańcy, cechy społeczności lokalnej i jej opinie na temat miejsca, w dużym stopniu 

kształtują wizerunek Nikiszowca. Pierwotnie, osiedle stanowiło przestrzeń życiową 

pracowników jednej spółki (Georg Gische’s Erben), a potem pracowników kopalni 

Wieczorek. Wspólnym mianownikiem oczekiwań - społeczności i wymagań użytkowych dla 

osiedla - mieszkań, podwórzy, sklepów itd.,  była praca w kopalni lub na rzecz pracowników 

kopalni. Od połowy lat dziewięćdziesiątych XX postępuje kolejny proces, tym razem 

powolnych, ale równie istotnych zmian w strukturze społeczności osiedla, jak te wywołane II 

wojną światową. Na podstawie badań można przyjąć, że ok.60% mieszkańców osiedla,   

żyje w nim co najmniej 20 lat. Obecnie około 1/3 gospodarstw domowych Nikiszowca  

związanych jest z  kopalnią  [pracownicy, emeryci, wdowy po górnikach]. „Nowi” mieszkańcy 

osiedla, prócz tych którzy zostali tu zakwaterowani w lokalach socjalnych jeszcze przed 

utworzeniem HGSM, napływają i odpływają wskutek tzw. naturalnego ruchu ludności 

(zamiany mieszkań, procesu prywatyzacji zasobu mieszkaniowego osiedla - nabywania 

mieszkań od HGSM [rynek wtórny], zasiedlania mieszkań po wyeksmitowanych lokatorach 

[lokale socjalne]). 

Stowarzyszenia, towarzystwa, związki i fundacje aktualnie działające w Nikiszowcu, to: 

Stowarzyszenie „Razem dla Nikiszowca”,Fundacja „Nowy Nikiszowiec”, Stowarzyszenie 

„Pyrlik Stalowy” – w fazie rejestracji, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Czarni” przy 

KWK. „Wieczorek”, Stowarzyszenie Inżynierów i techników Górnictwa, Polskie Towarzystwo 

Turystyczno- Krajoznawcze, Polski Związek Działkowców. 

Struktura demograficzna społeczności Nikiszowca odbiega nieco od struktury 

demograficznej miasta, wykazując inne cechy niż typowe (przeciętne) dla miasta i regionu.   

W osiedlu mieszka obecnie 3515 osób,  a większość mieszkańców jest w tzw. wieku 

produkcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego dla Nikiszowca wynosi 0,48 [wartość 

wskaźnika, który im niższy tym korzystniej ocenić można potencjał ludnościowy, wynosi: dla 

Katowic 0,562, dla województwa śląskiego 0,525, dla Polski 0,553]. Korzystnej strukturze 

wiekowej towarzyszy coraz lepsze wykształcenie. Można przyjąć że 1/5 [21,2%] 

mieszkańców ma wyższe wykształcenie, co w odniesieniu do sytuacji w mieście jest cechą 

pozytywnie wyróżniającą, jednak w porównaniu do innych miast aglomeracji, odsetek ten nie 

jest imponujący [Sosnowiec 36%]. Korzystnie wyróżnia społeczność Nikiszowca relacja 

ilościowa pomiędzy wielkością grupy mieszkańców  w wieku przedprodukcyjnym  

a wielkością grupy mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, pierwsza jest prawie dwukrotnie 

większa, co w obecnej sytuacji demograficznej miasta i regionu jest niezwykłe [aktualne 

proporcje, dla porównania: Katowice  i województwo 18/16, Polska 19/16].  
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Zewnętrzne opinie na temat miejsca, również kształtują wizerunek społeczności Nikiszowca. 

Sposób waloryzowania cech społeczności może być różny. Według Raportu z Badania LSB 

z 2008r. Nikiszowiec jest dzielnicą Katowic o specyficznym charakterze i strukturze 

społecznej (...): 1 na 4 mieszkańców to osoba w wielu 60 lub więcej lat przeszło połowa ma 

wykształcenie podstawowe lub zawodowe, niski poziom dochodów zaledwie co piąty badany 

deklaruje łączne dochody netto w swoim gospodarstwie domowym powyżej 3000zł.  

Badania przeprowadzone przez PCAL w 2008r ukazują odmienne oblicze tej społeczności  

[52% respondentów zadeklarowało wykształcenie średnie i wyższe, co znajduje 

potwierdzenie w badaniu ankietowym, przeprowadzonym na użytek tego programu, w maju 

2011r.], a odsetek osób korzystających z pomocy społecznej, jest w Nikiszowcu niższy niż, 

przeciętnie dla miasta. Biorąc pod uwagę rezultat ostatniego badania ankietowego (2011r.), 

można wnioskować, że lokalna społeczność ma mocno zróżnicowane opinie na temat 

jakości osiedla, jako miejsca zamieszkiwania, bowiem podobny odsetek respondentów 

wskazało, że osiedle jest: lepsze, gorsze, niczym się nie różni od innych [odpowiednio 26, 

27, 20 procent respondentów]. Porównując te wyniki z opiniami na ten temat zebranymi 

przez PCAL w badaniu trzy lata temu (2008r.), zauważalna jest zmiana w opinii 

mieszkańców na temat osiedla, bowiem w poprzednim badaniu większość respondentów 

uznała osiedle za gorsze lub zdecydowanie gorsze, a badanie z 2011r. wykazało w tych 

dwóch grupach, łącznie już tylko 37% odpowiedzi. 

Porównując wyniki badań PCAL 2008 i badania 2011 trzeba zauważyć, że: 

 Najprawdopodobniej słabnie motywacja lokalnej społeczności do podejmowania 

aktywności, włączania się  w rozwiązywanie problemów osiedla, bowiem w 2008r. 

prawie wszyscy respondenci deklarowali chęć włączenia się, a w badaniu 2011r.,  

aż 30% respondentów  odmówiło partycypacji. Wśród takich odpowiedzi,  

21% wynikało z negatywnych doświadczeń, 11% z poczucia, że brak ku temu 

umiejętności. 12% odmówiło z przekonania, że od rozwiązywania problemów są 

władze miasta, pozostali jako przyczynę wskazywała brak czasu, niepełnosprawność 

lub podeszły wiek. Pomimo to, ciągle 57% respondentów widzi możliwość współpracy 

z sąsiadami przy rozwiązywaniu problemów osiedla, choć warto zauważyć,  

że w poprzednim badaniu odsetek takich odpowiedzi był zdecydowanie większy. 

 Większość pytanych trzy lata temu odpowiadała, że nie było dotąd prób 

rozwiązywania problemów Nikiszowca. W kolejnym badaniu odsetek takich 

odpowiedzi wyniósł zaledwie 19%, ale mimo to jedynie 40% respondentów dostrzegło 

podejmowanie prób (działania programowane), a  tylko 35% potrafiło i chciało  

te próby wskazać (opisać). Równocześnie aż 74% respondentów stwierdza,  

że w ciągu ostatnich dwóch lat nastąpiły w osiedlu korzystne zmiany [8% zmiany 

uważa za niekorzystne]. Tym samym można założyć, że mieszkańcy dużą część 

zmian korzystnych oceniają jako niewynikające z planowych działań, mają je za 

następujące niezależnie, wskutek zewnętrznych procesów [ogólnych zmian 

społeczno-gospodarczych].  



 Wyniki obu badań wskazują, że społeczność Nikiszowca nadal za najważniejszy 

problem osiedla uznaje brak wystarczającego poczucia bezpieczeństwa.  

Wysoki stopień zagrożenia aktami wandalizmu, chuligańskimi wybrykami, 

niszczeniem zagospodarowania podwórzy pod wpływem alkoholu, dewastowaniem 

ścian budynków przez pseudo-kibiców (malunkami a la grafitti), to zjawiska  

ciągle wskazywane jako najbardziej dokuczliwe. Poczucie zagrożenia przestępstwami 

[kradzieże, rozboje, pobicia] jest nieco niższe niż poprzednio (2008r.), co znajduje 

odzwierciedlenie w statystykach udostępnionych przez Policję [w badaniu 2011, 

przestępczość była dopiero piątym problem co do kolejności ważności, na 13 

możliwych do wyboru; wskazano jednak zbyt małą ilość patroli służb porządkowych, 

Policji  i Straży Miejskiej]. 

 W poprzednim badaniu, jako kolejny najważniejszy problem respondenci wskazywali 

brak czystości i estetyki osiedla. Obecnie preferencje uległy zmianie, dziś jako kolejny 

najważniejszy problem (tj. czwarty) badani wskazują zbyt małą ilość miejsc  

do spędzania wolnego czasu. 68% respondentów badania 2011r. za najbardziej 

pożądaną formę spędzania wolnego czasu wskazała spotkania ze znajomymi  

w kawiarni, pubie. Deficyt lokali gastronomicznych– dostępnych, bezpiecznych  

z ofertą adresowaną do mieszkańców jak również do turystów, wskazywany jest 

również w innych analizowanych badaniach ankietowych i sondażach, jako duża 

słabość osiedla, mankament Nikiszowca uciążliwy dla jego mieszkańców, jak również 

słabość jego oferty turystycznej. Brak dostępu do istniejących miejsc spędzania 

wolnego czasu w osiedlu (np. pływalnia, sala gimnastyczna) to kolejny tj. szósty 

najistotniejszy problem, bowiem 93% respondentów nie znajduje w osiedlu 

możliwości spędzania wolnego czasu w preferowany przez siebie sposób  

[najpopularniejsze, po wcześniej przytoczonych są wśród respondentów, kolejno: 

koncert/wystawa, czas spędzany wspólnie z dziećmi i rodziną]. 

 Problem czystości i estetyki osiedla jest obecnie wskazywany jako piąty, 

najważniejszy dla osiedla [brano pod uwagę zarówno częstość wskazań jak i rangę ]. 

Poprzednio (2008r.),  był to czwarty najważniejszy zgłaszany problem, można na tej 

podstawie założyć, że starania by w tym zakresie sytuację poprawić idą w dobrym 

kierunku, przynoszą dostrzegalne rezultaty. 
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II.  PROGRAMOWANIE  DZIAŁAŃ  REWITALIZUJACYCH  

     NA PRZYKŁADZIE  NIKISZOWCA 

 

II.1. Analiza sytuacji Nikiszowca i wnioski. Założenia programu,  

cele zmian jakościowych i ilościowych  

Zebrany i przedstawiony kontekst programowania rewitalizacji Nikiszowca prowadzi do ocen 

i wniosków, które składają się na przedstawiony poniżej bilans strategiczny, pozwalający na  

sformułowanie założeń programu. 

MOCNE SŁABE 

 

Unikalność, wyjątkowe wartości kulturowe 

[materialne i niematerialne]. 

Dobre warunki zamieszkiwania,  generalnie 

pozytywna opinia mieszkańców o osiedlu  

i dzielnicy. 

Tradycja miejsca  i cechy społeczności 

[wysoki poziom utożsamiania się  

z Nikiszowcem i miastem]. 

Korzystna struktura demograficzna - 

większy udział osób w wieku 

przedprodukcyjnym w populacji, niż gdzie 

indziej w aglomeracji. 

Zwiększająca się ilość cyklicznych imprez 

kulturalno-rekreacyjnych na wolnym 

powietrzu. 

Uznanie za Pomnik Historii, ochrona 

rejestrem zabytków całego zespołu osiedla 

i nadszybia Pułaski, ujęcie na szlaku 

Zabytków Techniki. 

Dogodne położenie wobec szlaków 

komunikacyjnych różnej rangi. 

Zachowana duża autentyczność osiedla  

i zwyczajów codziennego życia. 

Rozpoznawalność – „marka w budowie”, 

stałe zainteresowanie mediów. 

Sąsiedztwo rozległych terenów zielonych. 

 

Wielość i różnorodność podmiotów 

zarządzających, działających w sposób 

nieskoordynowany i dysponujących ( każdy 

z osobna) niewystarczającymi zasobami,  

w tym finansowymi (brak „jednego 

gospodarza”). 

Niskie poczucie bezpieczeństwa, 

utrzymująca się zbyt duża ilość: aktów 

wandalizmu i czynów chuligańskich,  

a przy tym pasywność społeczności  

w podejmowaniu zdecydowanej reakcji na 

takie zdarzenia. 

Niezadowalający stan techniczny obiektów 

kubaturowych i przestrzeni publicznych –

zabytku pomnikowego -  przy równoczesnym 

systematycznym wzroście kosztów 

utrzymania mieszkań i wzroście nakładów 

podmiotów zarządzających. 

Słaba dostępność komunikacją zbiorową, 

rosnący udział indywidualnych środków 

transportu w podróżach i wydatków na ten 

cel. 

Dalsza dezintegracja społeczności, 

zniechęcenie, uzewnętrzniane poczucie 

nieefektywności działań podejmowanych 

społecznie wobec równocześnie 

prezentowanego niezadowolenia  

z rezultatów działań podejmowanych przez 

podmioty zarządzające. 



Aktywność na rzecz dzielnicy – 

stowarzyszeń, parafii i nielicznych grup 

sąsiedzkich, rosnące znaczenie i dorobek 

PCAL. 

Duży potencjał, kulturowy  

(w tym turystyczny) i gospodarczy. 

Słaba oferta handlowo-usługowa, kulturalna  

i sportowo-rekreacyjna dostępna w osiedlu  

i jego bezpośrednim sąsiedztwie, 

niewystarczająca dla mieszkańców  

i potencjalnych odwiedzających, istniejąca 

infrastruktura sportowa nie w pełni 

wykorzystana (np. pływalnia, boiska). 

Rosnąca Ilość niewłaściwych działań 

remontowo-modernizacyjnych w budynkach, 

niski poziom świadomości - niewystarczający 

nadzór nad takimi pracami, słabe 

egzekwowanie wymogów konserwatorskich, 

niedostateczna jakość robót budowlanych. 

Niewystarczająca  lub archaiczna 

infrastruktura adresowana dla 

odwiedzających, w tym turystów brak 

sanitariatów, wielojęzycznego oznakowania, 

opisów itd. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 

Specyfika i odrębności Nikiszowca 

(przyciągnięcie do regularnego 

odwiedzania Nikiszowca przez innych 

mieszkańców miasta, aglomeracji, regionu). 

Atrakcyjna, unikalna oferta handlowa, 

usługowa a szczególnie kulturalna – w tym 

dzięki wyjątkowemu programowi nowo-

otwartej, po renowacji, filii MHK. 

Podniesienie świadomości i aktywności 

obywatelskiej w dzielnicy i osiedlu,   

zmotywowanie do samoorganizacji – 

społeczności i grup (w tym lokalnych 

przedsiębiorców, inwestorów itd.). 

Utworzenie parku kulturowego 

„Nikiszowiec”, przyjęcie i konsekwentna 

realizacja programu renowacji zabudowy  

i przestrzeni publicznych osiedla. 

Podjęcie skoordynowanych działań  

na rzecz objęcia Nikiszowca opieką jako 

dziedzictwa światowego, poprzez wpis na 

listę UNESCO. 

 

Rozbieżność celów różnych podmiotów 

zarządzający, niemożność nawiązania 

porozumienia i podjęcia współpracy na rzecz 

Nikiszowca. 

Dalszy wzrost ilości i skali aktów wandalizmu 

oraz czynów chuligańskich, trwała 

nieskuteczność w prewencji i utrzymaniu 

porządku publicznego, niewydolność 

publicznych służb porządkowych. 

Odwlekanie realizacji kolejnych etapów 

(zadań) masterplanu  

gospodarki wodno-ściekowej,  

w zakresie obejmującym dzielnicę Janów-

Nikiszowiec (jednostka pomocnicza). 

Niewiadomy kierunek dalszych 

przekształceń właścicielskich w górnictwie, 

wygaszenie eksploatacji kopalni przed 

2020r. 

Gentryfikacja osiedla, wypieranie aktualnych 

mieszkańców i wzrost ilości mieszkań 

niezasiedlonych – wystąpienie szczególnej 
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Realizacja przedsięwzięć rozwojowych  

w otoczeniu osiedla – o skali ponad lokalnej 

- utworzenie PTK, budowa linii komunikacji 

szynowej, realizacja nowych zespołów 

mieszkalnych – satelickich wobec 

Nikiszowca. 

Realizacja koncepcji „Nowy-Nikisz”- 

jednego z sub-centrów rozwojowych miasta 

Katowice. 

Atrakcyjna oferta edukacyjna i kulturalna 

rozwijająca kompetencje i preferencje 

kulturalne mieszkańców 

Unikalne i odczytywane w różnych 

kontekstach współczesnych dziedzictwo 

sztuki naiwnej [SRK, s.4]. 

Zmiana w podejściu władz regionu,  

co do sposobu kształtowania zasad 

pomocy udzielanej miastom i innym 

beneficjentom w podejmowaniu 

zintegrowanych programów rozwoju 

obszarów miejskich o dominującej funkcji 

mieszkaniowej [nowy okres programowania 

2013-2020, nowe zasady redystrybucji 

środków UE]. 

Modyfikacja wizerunku Nikiszowca i jego 

funkcji w strategiach miasta i regionu, 

wyjście poza stereotyp górniczego osiedla,  

i poza Polską,   

a szczególnie trywializującą, regionalną 

skalę porównawczą. 

presji inwestycyjnej opartej wyłącznie 

 na rencie lokalizacyjnej. 

Utrata autentyczności i jednorodności 

architektoniczno-urbanistycznej, wskutek 

niekontrolowanej ingerencji w substancję. 

Wzrost pasywności lokalnej społeczności, 

obojętność, marazm wskutek braku realnego 

wpływu na decyzje dotyczące Nikiszowca. 

Odwlekanie decyzji co do indywidualnej 

ochrony obiektów osiedla, w tym kościoła 

parafialnego,  przez ich wpisanie do rejestru 

zabytków. 

Zaniechanie opracowania planu 

miejscowego w granicach proponowanych  

w projekcie Studium. 

Niekorzystne decyzje związane ze 

sposobem budowy i organizacji PTK albo 

zaniechanie realizacji tego projektu. 

Niedostateczne wykorzystanie materialnego 

dziedzictwa poprzemysłowego, 

spowodowane nieuregulowanym stanem 

własnościowym. 

Utrzymywanie się stereotypowej opinii na 

temat Górnego Śląska jako regionu kultury 

popularnej [SRK,s.4] 

Niekorzystne decyzje lokalizacyjne  

i inwestycyjne (np. przeznaczenie terenu 

obok lodowiska „Jantor”  

na wielkopowierzchniowy obiekt handlowy 

albo obiekt magazynowo-hurtowy. 

Przeprowadzenie renowacji wnętrz bloków  

w sposób niefachowy, ignorujący tradycję 

miejsca i dorobek społecznej aktywności 

mieszkańców). 

 

Analiza uwarunkowań, wyników badań ankietowych i rezultatów dyskusji roboczych w trakcie 

warsztatów, poza wnioskami uwidocznionymi w tabeli prowadzi również do bardziej 

szczegółowych ocen, odnoszących się bezpośrednio do osiedla Nikiszowiec i jego 

społeczności. Podjęta próba ich aplikacji wespół z dorobkiem warsztatów przeprowadzonych 



z interesariuszami, uformowała sposób konstruowania  celów programu, przed czym 

zdiagnozowano: 

1.Flustrujące poczucie dysonansu pomiędzy wartościami kulturowymi (materialnymi  

i niematerialnymi) przypisanymi do osiedla (obiektywnymi), a oceną – głownie tempa - zmian 

w osiedlu, jakości otoczenia - jego rangi i rzeczywistej rolą w życiu miasta i regionu  

[np. rozmijanie się zasad ingerencji w zespół z praktyką, rozjazd między teorią (ochrona),  

a praktyką dnia codziennego, niedostatek finansów, powolność zmian, nieskuteczność 

ochrony przed wandalizmem, wciąż nie satysfakcjonujący stan Rynku po jego renowacji,  

a wobec tego zniechęcenie, rosnące wątpliwości. Towarzyszy temu wyraźne, budujące 

poczucie utożsamiania się z Nikiszowcem i miastem, co – prócz korzystnego silnego 

identyfikowania się z miejscem, dodatkowo wzmacnia rozżalenie, a prowadzić może  

do apatii.  

2.Odczucie, że koszty zamieszkiwania w osiedlu (przy równoczesnym poczuciu 

mieszkańców, że osiągane dochody są co najwyżej przeciętne tj. przy średnich dochodach) 

są zbyt wysokie i rosną zbyt szybko, by podejmować większy zakres prac renowacyjnych,  

niż to niezbędne (konieczne dla utrzymania akceptowalnej jakości zajmowanego 

mieszkania). W takiej sytuacji trudno przyjąć i podołać większym obciążeniom kosztami,  

co jest nieuchronne przy zdiagnozowanych potrzebach remontowych, modernizacyjnych  

i konserwatorskich oraz szeroko uzewnętrznianych oczekiwaniach, że renowacja zabudowy 

nastąpi niebawem. By zapewnić utrzymanie mieszkań przez dotychczasowych mieszkańców 

Nikiszowca i nie dopuścić do gentryfikacji osiedla trzeba podjąć działania, które pozwolą  

na zmianę nie tylko takich opinii, ale zmianę w podejściu do wydatków na cele 

mieszkaniowe. Trzeba podjąć wysiłek wyhamowania wzrostu kosztów, szczególnie 

wydatków na energię (ogrzewanie, oświetlenie) i utrzymanie indywidualnych środków 

transportu, racjonalizacji innych wydatków gospodarstw domowych i wypracowania nawyku 

regularnego opłacania bieżących kosztów utrzymania mieszkania, przy jednoczesnym 

bardziej otwartym, opartym na rachunku ekonomicznym podejściu zarządzających  

do bilansowania kosztów utrzymania (eksploatacja, koszty bieżący, wpływy-wydatki) 

poszczególnych segmentów (klatki schodowe) i bloków, jak również intensywnych starań by 

co najmniej wyhamować dynamikę wzrostu innych obciążeń [wywóz śmieci, oświetlenie 

klatek schodowych, straty na naprawy konieczne wskutek aktów wandalizmu itd.]. 

3.Postrzeganie jakości relacji sąsiedzkich, stosunków międzyludzkich, sposobu odnoszenia 

się do reguł dobrosąsiedzkiego współżycia -  jako pogarszającej się,  nieadekwatnej do tego, 

jak mogą i powinny wyglądać, wraz z utrzymującym się poczuciem, że osiedle - choć już 

bardziej bezpieczne, to wciąż nie dość pod tym względem lepsze niż przeciętne,  
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rodzi rozczarowanie, postawy wyczekujące, obojętne, często również wskutek niepowodzeń  

w podejmowanej przez siebie aktywności by ten stan rzeczy zmienić. Takie zjawiska,  

by im przeciwdziałać, wymagają wielokierunkowych, równoczesnych działań, 

wzmacniających i mobilizujących, przy jednoczesnych zdecydowanych działaniach 

nakierowanych na usunięcie największych, wytrwale i bezskutecznie sygnalizowanych 

bolączek. 

4.Dzięki działalności PCAL, poszerzającej krąg  „pozytywnie zakręconych” Nikiszowcem 

metodycznie i elastycznie prowadzoną działalnością, wykraczającą coraz wyraźniej poza - 

stygmatyzujący dla niektórych - szyld pomocy społecznej, dzięki aktywności stowarzyszenia 

Razem dla Nikiszowca, społeczno-kulturalnej działalności Parafii, aktywność społeczna 

mieszkańców i potencjał samo-organizacyjny Nikiszowca osiągnęły fazę, którą  można by 

określić jako „moment przesilenia”. Trzeba to przesilenie szybko i sprawnie wywołać, 

wzmacniając w maksymalnym stopniu motywację do aktywnego współuczestnictwa,  

na różnych poziomach, stymulować i dostarczać pomocy organizacyjnej, metodycznej, 

różnorodnym grupom i indywidualnym „aktywistom” by tego kapitału społecznego Nikiszowca 

nie tylko nie zmarnować, ale go pomnożyć.  

5.Innowacyjny koncept Nikiszowca, obrósł z czasem stereotypowymi opiniami na temat 

górniczego osiedla, ludyczności jego tradycji oraz obyczajowości mieszkańców; 

nowoczesność (bez wchodzenia w dywagacje czy aby nie powinno się poszukiwać 

pomysłów po- albo post-nowoczesnych) może być utożsamiana z zagrożeniem dla 

dziedzictwa i zdeponowanych w Nikiszowcu materialnych wartości, bo nader często 

pojmowana jest jako synonim modernizacji. Kreatywność, innowacyjność, jako kryteria 

wyboru nowych elementów przestrzeni społeczno-gospodarczej Nikiszowca i jego otoczenia, 

oraz - twórcze, nieszablonowe-  jako kryteria oceny wartości, które mogą zostać dodane do 

aktualnego wizerunku Nikiszowca, do przestrzeni otaczającej osiedle – te wartości powinny 

kształtować kierunek programowania przedsięwzięć rewitalizacujących Nikiszowiec. 

Szczególnie tych, których skala uwypukli ponad-lokalne wartości już w Nikiszowcu 

zdeponowane, nadając jego marce znaczenie nie tylko regionalne czy krajowe, ale – nawet 

ignorując ambicje związane z listą UNESCO – uniwersalne. Bo: Nikiszowiec  jest kreatywny, 

niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju. 

Analizowane uwarunkowania przestrzenne Nikiszowca, funkcjonalne i komunikacyjne, 

przyrodnicze, osadnicze, infrastrukturalne i inne, waloryzowane w parciu o materiały projektu 

Studium są trwałe, a najpoważniejsza zmiana tj. spodziewane wygaszenie eksploatacji 

górniczej i zamknięcie kopalni Wieczorek, jest od dawna rozpoznana. Przeznaczenie 

gospodarcze terenów – jako uwzględnione w programie  kierunki zagospodarowania  



 

otoczenia Nikiszowca pokazuje poniższy rysunek [źródło: Opracowanie własne  

na podstawie: projekt Studium, załącznik graficzny M II.07]. 

 

 

Bardziej szczegółowa analiza rozwiązań strategicznych, w tym przestrzennych, 

koncypowanych w skali całego miasta i nałożonych na diagnozę kontekstu programowania 

rewitalizacji Nikiszowca, prowadzi do wniosku, że w programie powinny zostać ujęte także 

projekty, których cele mają szersze odniesienie [problemowe, lokalizacyjne]  

i zazwyczaj nie są treścią programów rewitalizacji, jednak od nich w dużym stopniu 

zależy powodzenie, a szczególnie trwałość rezultatów innych działań-projektów 

adresowanych bezpośrednio do specyficznych problemów zdiagnozowanych  

w obszarach zdegradowanych.  

Podejście to jest również uzasadnione rezultatem pierwszych prac warsztatowych, kiedy  

to wypracowana została topograficzna [przestrzenna] delimitacja pojęcia Nikiszowiec 

(osiedle i otoczenie) jako obszaru programowania rewitalizacji [obszar na zewnątrz 

Nikiszowca, wytyczony ciążeniem i relacjami]. Delimitację ilustruje mapa, syntetyzująca 

ponad 30 wariantów granic obu „terytoriów”, proponowanych przez uczestników warsztatów. 
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CELE DZIAŁAŃ REWITALIZCYJNYCH: 

1. CEL: WZMOCNIĆ AKTYWNOŚC SPOŁECZNĄ i GOSPODARCZĄ 

Kreować aktywne postawy, wzmacniać aktywnych i zaangażowanych 

interesariuszy a szczególnie mieszkańców, przekonywać do aktywności, 

wyposażyć w wiedzę i umiejętności, stymulować samoorganizację 

sąsiedzką, generacyjną, wspierać integrację międzypokoleniową, 

motywować do aktywności gospodarczej, stymulować i wspierać 

racjonalizację zachowań ekonomicznych, poprawić jakość relacji 

międzyludzkich dostarczać dobrych wzorców i rozwinąć ofertę wydarzeń 

integrujących,  stymulować kreowanie usług, produktów lokalnych, 

promować je i ich twórców. 

 

 



 

2.CEL: WZMOCNIĆ TOŻSAMOŚĆ LOKALNĄ - WYEKSPONOWAĆ DZIEDZICTWO 

KULTUROWE NIKISZOWCA 

Inicjować przedsięwzięcia budujące dumę z miejsca zamieszkania  

i wykonywać opiekę nad spuścizną, poprawić jakość remontów, 

przeprowadzić renowację zabudowy i konserwację spuścizny materialnej, 

promować dziedzictwo kulturowe, dokumentować i udostępniać  zapis 

utrwalający tradycje, historie ludzi i ich dorobek, chronić, zapobiegać 

degradacji, stymulować aspiracje edukacyjne, cywilizacyjne, kulturalne, 

pomagać w podejmowaniu działalności kulturalnej i społecznej.  

3.CEL:NADAĆ NOWE IMPULSY – NIKISZOWIEC NA ŚCIEŻCE ROZWOJU 

Stworzyć warunki  dla innowacyjnych zachowań  i kreatywnych 

przedsięwzięć gospodarczych, twórczych reinterpretacji, utrwalić i wzmocnić 

system ochrony wartości, przyciągnąć do Nikiszowca odmienne grupy 

odwiedzających, rezydentów,  wpleść Nikiszowiec w szerszy obieg kultury  

i wydarzeń społecznych budować samoświadomość i dobrą orientację  

w wartościach materialnych i niematerialnych miejsca, promować 

Nikiszowiec jako wartość unikalną ,wspierać różnorodność  wydarzeń 

społeczno-kulturalnych. 

 

II.2. Planowane działania na obszarze rewitalizowanym – zdefiniowanie 

projektów oraz sposobu ich integracji 

 

Struktura projektów w programach rewitalizacji obejmuje 3 rodzaje projektów, każdy realizuje 

cele programu poprzez przewidziane w projekcie działania, nakierowane na wywołanie 

pożądanej dla realizacji konkretnego celu programu, przede wszystkim w jednej z trzech sfer 

interwencji: społecznej, przestrzennej (materialno-technicznej), gospodarczej.  

Odpowiada to klasycznej już metodyce programowania rewitalizacji tj. jednoczesnej, 

zintegrowanej interwencji na trzech polach, dla uzyskania trwałych, wzajemnie 

uzupełniających się rezultatów, składających się na kompleksową realizację postawionego 

celu.  
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Wzajemne relacje celów i projektów, na przykładzie Nikiszowca, pokazano w tabeli, 

ułatwiającej orientację, co do tego, którymi  projektami zamierza się osiągnąć wyznaczone 

cele.  

CEL: 

 

 

 

 

1.WZMOCNIĆ 

AKTYWNOŚC 

SPOŁECZNĄ  

i GOSPODARCZĄ 

2.WZMOCNIĆ 

TOŻSAMOŚĆ 

LOKALNĄ  -

WYEKSPONOWAĆ 

DZIEDZICTWO 

KULTUROWE 

NIKISZOWCA 

3.NADAĆ NOWE 

IMPULSY – 

NIKISZOWIEC  

NA ŚCIEŻCE 

ROZWOJU 

 

PROJEKTY NR: 

S 5, 6, 7,11, 2, 4, 10, 12 1, 3, 8, 9, 

P 19, 20, 21 13, 14, 16,17,18 15 

G 22, 23, 26 25 24, 27 

 

Orientację w lokalizacji projektów  

w obszarze objętym programowaniem 

rewitalizacji znacząco ułatwia sięgnięcie 

do map. Tutaj pokazuję fragment 

dzielnicy - osiedle NIkiszowiec  

z numeracją bloków (kwartałów). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Listę projektów przewidzianych dla rewitalizacji NIkiszowca, jako przykład zestawu działań 

rewitalizacyjnych,  uporządkowaną wg rodzajów, alfabetycznie - znajduje się na końcu tej 

części Materiału dydaktycznego,  po opisie wszystkich przykładowych projektów.  

Na podstawie doświadczenia mogę zarekomendować wypracowaną i przedstawioną poniżej 

metodę zapisu i porządkowania części opisowej,  która ułatwia rozeznanie co do właściwej 

struktury programu (oznaczenie kolorystyczne: społeczne niebieski, przestrzenne 

czerwony i gospodarcze zielony). 

Nazwy projektu są autorskie, o tyle , że świadomie i konsekwentnie próbuję programując 

działania rewitalizacyjne sięgać do skojarzeń literackich, gwary, tworzyć anagramy, 

skrótowce dla nadania projektom nazw niepowtarzalnych i możliwych do oswojenia, unikając 

jak ognia pozbawionych treści a  nader rozbudowanych, jak tytuły w stylu „języka funduszy 

strukturalnych” UE. Dokument programu staje się przez to bardziej komunikatywny,  

a pomylenie projektów praktycznie niemożliwe. 

Poniżej znajdują się przykładowe „fiszki” projektów (dla Nikiszowca [ZPRN]):  

 

1 NAZWA:  DIZAJN  
NA CO DZIEŃ SUB-PROJEKT: 

 

 
[na fot. ławka – siedzisko parkowe, proj. Pablo 

Reinoso] 

Opracowanie  i realizacja zestawu 
form użytkowych inspirowanych 
industrialnym dziedzictwem – 
specjalne umeblowanie 
przestrzeni publicznych i 
uformowanie galanterii ulicznej 
[małej architektury] dla osiedla 
Nikiszowiec  

2 Prognozowany rezultat: 

 Kulturowy rozwój przestrzeni społecznej osiedla, podchwycenie [(utrzymanie) ciągłości] 
konceptu Zillmannów;   
Wytworzenie unikalnego, dizajnerskiego dopełnienia dla zabytkowe przestrzeni osiedla; 
Wytworzenie impulsu kulturowego - podniesienie wrażliwości estetycznej lokalnej 
społeczności; 
Osiągnięcie know-how dla innowacyjnego sposobu jakościowej interwencji  
w przestrzeniach publicznych miasta – do powielania w innych osiedlach, jednostkach 
pomocniczych miasta Katowice (dzielnicach);   
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3 Zadania, uwarunkowania i etapy działań: 

  
 

 
1. Przygotowanie wstępnych warunków konkursowych, określenie przedmiotu i ram 

dla pracy dizajnerów, zapotrzebowania na wyposażenie:  
 

a. elementy tzw. małej architektury, umeblowania przestrzeni – ławki różnego 
rodzaju, kosze na śmieci, płotki, stojaki na rowery, słupki segregujące, 
słupki systemów informacyjnych, słupy ogłoszeniowe, dystrybutory 
zestawów do usuwania i gromadzenia psich odchodów, ogrodzenia  
i bramy, itd.; 

b. elementy placów zabaw dla dzieci, zjeżdżalnie, huśtawki, kombajny 
zręcznościowe, równoważnie itp.; 

c. elementy – formalnie powinny sięgać do industrialnych form, transponując 
tradycyjne, historyczne rozwiązania do współczesnych oczekiwań 
estetycznych i użytkowych, sięgając do technologii zapewniających 
trwałość i oryginalność proponowanych rozwiązań, z uwzględnieniem, 
że mają się harmonijnie wpisać w przestrzeń zabytkowego zespołu nie 
przejmując wizualnej dominacji;   
 

2. Poddanie wstępnych warunków konsultacji partnerów i konsultacji społecznej  
w osiedlu. 
 

3. Ustalenie warunków konkursu i pozyskanie sponsorów fundujących nagrody. 
 

4. Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu – rozstrzygnięcie i realizacja.  
 

5. Wybór wykonawcy – dostawcy wyposażenia. 
 

6. Zamówienie wg specyfikacji kolejnych projektów renowacji wnętrz bloków  
i projektu reorganizacji przestrzeni publicznych osiedla, montaż wyposażenia. 
 

7. Promocja projektu – żywej galerii współczesnej sztuki dizajnu w historycznej 
przestrzeni PH. 

   

4 Lokalizacja - miejsce przeprowadzenia działania.  
 

Osiedle Nikiszowiec  

5 Inicjator-projektodawca-odpowiedzialny Porozumienie na rzecz 
rewitalizacji Nikiszowca 

6 Szacowany koszt i proponowany sposób 
finansowania 

1 000 000,00 
ppp 

7 Termin realizacji (cykl) Rozpoczęcie: styczeń 2012  

Zakończenie: grudzień 2014  

8 Partnerzy  ASP, Zamek Sztuki w Cieszynie, 
Stowarzyszenia społeczno-
kulturalne osiedla 

9 Sposób monitorowania i ewaluacji Badanie opinii ankietą, monitoring 
fizjonomiczny 

0 Odniesienie do przyjętych celów programu  3 
 

 

 



 

 

2 NAZWA:  IDŻ W ŚWIAT, A GIBKO 
WRACEJ SUB-PROJEKT: 

 

 

Program stypendialny dla dzieci  
i młodzieży, urodzonych  
i mieszkających w Nikiszowcu  

2 Prognozowany rezultat: 

 Zwiększenie szans edukacyjnych.  
Zachęcenie młodych do związania ścieżki edukacji zawodowej z przyszłością 
Nikiszowca. 
Korzystny wpływ na wizerunek Nikiszowca [wewnętrzny i zewnętrzny]. 
 

3 Zadania, uwarunkowania i etapy działań: 

  
 

 
 

1. Ustalenie ram organizacyjnych i finansowych mających skłaniać do edukacji  
w kierunkach kreatywnych, z planem podjęcia działalności gospodarczej  
lub zatrudnienia w NIKISZOWCU [PTii-3D _SILIKONOWA KOPALNIA]; 
 

2. Sprecyzowanie projektu formalnych zasad, wymagań wobec stypendystów 
(konkurs + kryteria społeczne), warunków finansowych, warunków 
merytorycznych, przeprowadzenie badania jak są oceniane, motywujące  
i atrakcyjne [ewentualna modyfikacja] założenie 3-letniej umowy stypendialnej; 
 

3. Wyszukanie i pozyskanie sponsorów – partycypantów funduszu stypendialnego; 
 

4. Sformalizowanie powołania funduszu, zawarcie umowy i ogłoszenie naboru; 
 

5. Sugerowane ramy, biorąc pod uwagę cechy demograficzne Nikiszowca – osiedla 
Nikiszowiec i osiedla Korea] 10 stypendiów motywujących do nauki w liceum x 
300,- 5 stypendiów dla podejmujących studia na dziennych kierunkach 
magisterskich x 700; 
 

6. Promocja projektu, rozwinięcie – pozyskanie kolejnych fundatorów 
profesjonalistów z sektora kreatywnego; 
  

4 Lokalizacja - miejsce przeprowadzenia działania.  
 

Osiedle NiIkiszowiec 

5  Inicjator-projektodawca-odpowiedzialny Fundacja Nowy Nikisz, 
Porozumienie na rzecz 
rewitalizacji Nikiszowca 

6 Szacowany koszt i proponowany sposób 
finansowania 

60 000,00 rocznie x 3 – jedna 
edycja 

7 Termin realizacji (cykl) Rozpoczęcie: marzec 2012 
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Zakończenie: marzec 2020 

8 Partnerzy  Regionalna Izba Gospodarcza, 
Fundacje Filantropijne, 
Samorząd Wojewódzki 

9 Sposób monitorowania i ewaluacji Badanie opinii ankietą, ocena 
zmian w relacjach poprzez grupę 
fokusową 

0 Odniesienie do przyjętych celów programu  2 
 

 

 

3 NAZWA:  INKUBATOR  SZTUKI 
UŻYTKOWEJ   
 

SUB-PROJEKT: 

 

 

Osadzenie w społeczności 
Nikiszowca młodych twórców 
sztuki użytkowej - wytworzenie 
wzorców kulturowych  i relacji  
motywujących dzieci i młodzież 
do świadomego wyboru ścieżki 
kształcenia 

2 Prognozowany rezultat: 

 Lepsze szanse życiowe dorastających członków społeczności Nikiszowca. 
Lepszy dostęp do wiedzy, więcej bodźców kulturowych. 
Promocja Nikiszowca i Katowic wśród młodych twórców. 
Szersza podaż form spędzania wolnego czasu w Nikiszowcu.      

3 Zadania, uwarunkowania i etapy działań: 

  
 

 
1. Ustalenie formalnych zasad funkcjonowania inkubatora i warunków konkursu 

stypendialnego [proponowane ramy: trzyletnie stypendium dla dyplomantów  
i absolwentów, bezgotówkowe – bezpłatne użytkowanie studia, w zamian za 
prowadzenie w Nikiszowcu zajęć z dziećmi i młodzieżą (co najmniej 12 godzin 
miesięcznie) i aktywne uczestnictwo w wydarzenia społeczno-kulturalnych 
[przygotowanie co najmniej 1 wystawy w roku] i przekazanie co roku 2 prac na 
aukcję [finansującą stypendium dla artystycznie uzdolnionego dziecka z SP53]  
Czynsz/opłaty eksploatacyjne stanowią kwotę stypendium, zabezpieczenie 
terminowe opuszczenia lokalu wekslem, energia elektryczna opłata za wodę  
i inne koszty użytkowania lokalu pokrywa stypendysta]; 
 

2. Wybór i zakup przez Miasto Katowice 2 lokali mieszkalnych w osiedlu, na 
parterze, sugerowane bloki: 8, 9 lub 7; albo zawarcie z HGSM/SM Wieczorek 
umowy użyczenia lub innej umowy, jeśli jeden z tych podmiotów zdecyduje się 
zostać organizatorem inkubatora – fundatorem stypendium; 
 

3. Remont-adaptacja z przeznaczeniem na dwa studia – mieszkanie z pracownią 
sztuki użytkowej [np. fotografia, grafika, tkanina, meblarstwo i architektura 
wnętrz]. 

4. Przeprowadzenie konkursu – na zasiedlenie inkubatora. 
 

5. Promocja projektu, rozwinięcie – w stronę innych młodych profesjonalistów  
z sektora kreatywnego   

4 Lokalizacja - miejsce przeprowadzenia działania.  Osiedle Nikiszowiec 



 

5  Inicjator-projektodawca-odpowiedzialny Miasto Katowice 

6 Szacowany koszt i proponowany sposób 
finansowania 

500 000,00 + wartość usługi 
mieszkaniowej  

7 Termin realizacji  Rozpoczęcie: marzec 2012 

Zakończenie: marzec 2020 

8 Partnerzy  Porozumienie na rzecz 
rewitalizacji Nikiszowca  

9 Sposób monitorowania i ewaluacji Badanie opinii ankietą, ocena 
zmian w relacjach poprzez grupę 
fokusową 

0 Odniesienie do przyjętych celów programu  3 

 

4 NAZWA:  INKUBATOR 
ANIMATORÓW  
NIKISZOWCA 

SUB-PROJEKT: 

 

 

Dostarczenie wiedzy, 
podniesienie poziomu kwalifikacji 
wolontariuszy w zakresie 
zarządzania  
i przygotowania wydarzeń 
społeczno-kulturalnych.   

2 Prognozowany rezultat: 

 Bardziej różnorodne życie społeczno-kulturalne osiedla. 
Zwiększenie aktywności społeczności osiedla i dzielnicy. 
Mniej niepowodzeń we współpracy sąsiedzkiej, silniejsza integracja, więcej wydarzeń 
społeczno-kulturalnych.   
Lepsze relacje międzyludzkie, więcej satysfakcji ze współdziałania i aktywności 
życiowej. 
 

3 Zadania, uwarunkowania i etapy działań: 

  
 

 
1. Stworzenie systemu kształcenia poza-formalnego na podobieństwo  „latającego 

uniwersytetu”, adresowanego do 25-30 osób nie mających doświadczenia  
„w kulturze” ani działalności organizacyjnej, jednak pragnących [mających 
motywację] organizować sąsiadów, społeczność Nikiszowca do podejmowania 
inicjatyw społeczno-kulturalnych w różnej skali lub współpracować w organizacji 
wydarzeń kulturalnych i akcji społecznych- jako wolontariusze [ np. w filii MHK]. 
 

2. Inkubator dzięki innowacyjnemu programowi polegającemu na prezentowaniu 
tematyki niezbędnej w pracy z ludźmi [animatorów, managerów i mediatorów] 
oraz inspirującej twórcze myślenie, ma za zadanie zachęcać uczestników  
do animowania życia społeczno-kulturalnego osiedla, dostarczając wiedzy 
zwiększającej szanse skuteczności i powodzenia podejmowanych inicjatyw. 

 
   

4 Lokalizacja - miejsce przeprowadzenia działania.  
 

Osiedle Nikiszowiec 

5 Inicjator-projektodawca-odpowiedzialny Pyrlik Stalowy 

6 Szacowany koszt i proponowany sposób 30 000,00 x 2 
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finansowania 

7 Termin realizacji (2 cykle 12/13 i 15/16) Rozpoczęcie: styczeń  2012  

Zakończenie: grudzień 2013 

8 Partnerzy  Inne stowarzyszenia i Parafia, 
MHK, Fundacja Kultury Polskiej, 
PCAL 

9 Sposób monitorowania i ewaluacji Badanie opinii ankietą, ocena 
zmian w relacjach poprzez grupę 
fokusową, analiza wskaźnikowa 

0 Odniesienie do przyjętych celów programu  2 
 

 

 

5 NAZWA:  JASNE! BEZPIECZNIEJ   
 SUB-PROJEKT: 

 

 

Poprawienie oświetlenia osiedla 
dla zwiększenia poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców  

2 Prognozowany rezultat: 

 Lepsze relacje międzyludzkie wskutek poprawy poczucia bezpieczeństwa w osiedlu; 
Poprawa poziomu bezpieczeństwa; 
 

3 Zadania, uwarunkowania i etapy działań: 

  
 

 
1. Diagnoza stanu oświetlenia osiedla, na podstawie materiału przygotowanego  

w czasie warsztatów (opracowanie p. P.Jendroski) i określonych w czasie 
warsztatów miejsc niebezpiecznych bo niedoświetlonych. 
 

2. Określenie zakresu niezbędnych zmian, doświetlenia, modyfikacji źródeł światła, 
kierunku oświetlenia itp. 
 

3. Wykonanie projektu doświetlenia. 
 

4. Realizacja ustaleń projektu, skoordynowana z reorganizacją przestrzeni 
publicznych [projekt 15] 

 
   

4 Lokalizacja - miejsce przeprowadzenia działania.  
 

Osiedle Nikiszowiec  

5   Inicjator-projektodawca-odpowiedzialny Pyrlik Stalowy 



6 Szacowany koszt i proponowany sposób 
finansowania 

30 000,00 

7 Termin realizacji (cykl) Rozpoczęcie: styczeń 2012 

Zakończenie: grudzień 2012 

8 Partnerzy  Miasto Katowice, HGSM 

9 Sposób monitorowania i ewaluacji Badanie opinii ankietą, ocena 
zmian w relacjach poprzez 
grupę fokusową 

0 Odniesienie do przyjętych celów programu  1 
 

 

 

 

6 NAZWA:  KOMUNIKATOR 
SUB-PROJEKT: 

 

 

Projekt mający na celu poprawę 
komunikacji społecznej w 
osiedlu,  
(w tym pomiędzy różnymi 
grupami i interesariuszami), 
dostarczając terytorialnie 
zdefiniowanej platformy 
wymiany informacji i 
wyposażenia przestrzeni 
publicznej dla dogodnej 
komunikacji 
 
  

2 Prognozowany rezultat: 

 Poprawienie komunikacji, upowszechnienie nawyku pozyskiwania informacji  
i wydarzeniach w osiedlu i wydarzeń ważnych dla osiedla. 
Pobudzenie do współuczestnictwa w życiu społecznym. 
Podniesienie świadomości obywatelskiej i promocja demokracji partycypacyjnej. 
Zachęcenie do udziału w dialogu społecznym, debatach – rozwinięcie użytecznych do 
tego kompetencji, podniesienie poziomu obywatelskiej edukacja. 
Zwiększenie poczucia odpowiedzialności za Nikiszowiec, wkład w budowę silniejszego 
poczucia tożsamości, w identyfikacji nie tylko z miastem i osiedlem ale ulicą-blokiem. 

3 Zadania, uwarunkowania i etapy działań: 

  
 

 
1. Projekt obejmuje pozyskiwanie i redakcję widomości, dystrybucję opracowanych 

komunikatów [co najmniej nośnik papierowy] oraz wyposażenie przestrzeni 
społecznej osiedla w sprzęt zachęcający do zapoznawania się z treścią 
komunikatów; 
 

2. Faza organizacji redakcji Komunikatora obejmuje działania typowe dla 
organizacji biuletynów-gazet osiedlowych - radia lub telewizji internetowych - w 
warunkach osiedla wskazane by włączone w to zostały starsze klasy gimnazjum 
a pierwsza edycja Komunikatora [np. jako dwutygodnika miała formę papierową  
i elektroniczną - do pobrania ze strony stowarzyszenia]; 
 

3. Uzgodnienia i zwarcie umów dotyczących umieszczenia sprzętu komunikatora 
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oraz specyfikacja i zamówienie wyposażenia do dystrybucji informacji: 
podświetlany obrotowy słup ogłoszeniowy na lewo od wejścia na kościelny 
dziedziniec, tablice w klatkach schodowych, kiosk internetowy (tablica 
elektroniczna) w oknie wystawowym PIT), kiosk internetowy przy przystanku 
„Targowisko”, ekrany elektroniczne – tablety w zakładach fryzjerskich  
i na poczcie; 
  

4. Faza rozruchu i promocji Komunikatora wymaga szczególnej uwagi, należy 
obmyśleć i wdrożyć niekonwencjonalne „akcje-wydarzenia” zwracające uwagę 
na nowy periodyk i jego znaczenie dla zmian w osiedlu [np. zaadaptować  
do współczenych warunków postać herolda czytającego obwieszczenia  
i opowieści  albo okresowo przeprowadzić dostarczanie – dystrybucję przez 
„przedwojennego gazeciarza” z wózkiem i trąbką].  
 

4 Lokalizacja - miejsce przeprowadzenia działania.  
 

Nikiszowiec i Janów 

5 Inicjator-projektodawca-odpowiedzialny Stowarzyszenie Pyrlik Stalowy   

6 Szacowany koszt i proponowany sposób 
finansowania 

60 000,00 
Dotacja-pomoc finansowa FF 

7 Termin realizacji  Rozpoczęcie: 2012 kwiecień  

Zakończenie: 2016 grudzień  

8 Partnerzy  UM Katowice, Fundacja 
Obywatelskiego Rozwoju, 
Fundacja Batorego 

9 Sposób monitorowania i ewaluacji Badanie opinii, opinia ekspercka 
(audytor zewnętrzny) 

0 Odniesienie do przyjętych celów programu  1 
 

 

7 NAZWA:  MIESZKANIOWY 
ASYSTENT RODZINY   
 

SUB-PROJEKT: 

 

 

Doradztwo i pomoc  
w wypracowaniu równowagi 
budżetu domowego, coaching 
wyrównania zaległości  
i bieżącego, świadomego 
regulowania opłat zawiązanych  
z użytkowaniem mieszkania   

2 Prognozowany rezultat: 

 Podniesienie świadomości i dostarczenie umiejętności mniej zaradnej części lokalnej 
społeczności. 
Zmniejszenie zagrożenia bezdomnością lub zagrożenia pogorszeniem warunków 
zamieszkiwania. 
Zmniejszenie presji gentryfikacyjnej – zachowanie struktury społecznej osiedla przy 
równoczesnym modelowaniu korzystniejszych zachowań w słabszych gospodarstwach 
domowych. 
Zmniejszenie poziomu zadłużenia, zmniejszenie zaległości lepszy potencjał 
renowacyjny gestorów zabytkowego zespołu mieszkaniowego NiIkiszowiec.  
 

3 Zadania, uwarunkowania i etapy działań: 



  
 

 
1. Projekt jest powiązany z kierunkami działań ustalonymi w Strategii Rozwoju 

Mieszkalnictwa dla miasta Katowice, cel II – gdzie tego rodzaju usługa wobec 
społeczności została przewidziana jako instrument realizacji tej strategii; 
 

2. Realizacja: Wydział Budynków i Lokali Urzędu Miasta Katowice w porozumieniu 
z HGSM i SM Wieczorek;  
 

3. Formuła asystentury powinna nawiązywać do sprawdzonych rozwiązań, 
krajowych i zagranicznych -  wskazane podjęcie współpracy z bankami i SKOK;  
 

4. Usługa asysty powinna być oferowana dwoma kanałami – jako procedura 
towarzysząca  wezwaniu o uregulowanie zaległości i jako usługa doradcza- 
prewencja/racjonalizacja wydatków; 
 

5. Projekt należy objąć promocją podobną do tej, dla usługi bezpłatnych porad 
prawnych w PCAL.  

 
   

4 Lokalizacja - miejsce przeprowadzenia działania.  
 

Obszar osiedla Nikiszowiec  

5 Inicjator-projektodawca-odpowiedzialny Miasto Katowice 

6 Szacowany koszt i proponowany sposób 
finansowania 

30 000,00 

7 Termin realizacji (cykl) Rozpoczęcie: styczeń 2012 

Zakończenie: grudzień 2015 

8 Partnerzy  PCAL, MOPS  i Parafia 

9 Sposób monitorowania i ewaluacji Analiza wskaźnikowa w oparciu o 
dane HGSM i SM Wieczorek, 
analiza migracji 

0 Odniesienie do przyjętych celów programu  1 
 
 

 

 

8 NAZWA:  N.ATRAKTORY 
SUB-PROJEKT: 

 

 

Nikiszowieckie Atraktory – 
zestaw działań, których 
pierwszoplanowym celem jest 
przyciągnięcie w przestrzeń 
Nikiszowca - osób i grup -
odwiedzających, ofertą 
odbiegająca od stereotypowo 
kojarzącej się z osiedlem.  

2 Prognozowany rezultat: 

 Zwiększenie szans na wyparcie z przestrzeni osiedla grup chuligańskich, wandalizmu. 
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Rozszerzenie oferty kulturalnej i sportowej o formy nietypowe, dla Nikiszowca i Katowic, 
dostępnej dla wszystkich – mieszkańców i odwiedzających.  
Ewolucja wizerunku Nikiszowca . 
Wygenerowanie popyty na specjalne produkty, „skojarzone” z Nikiszowcem powstanie 
dodatkowych miejsc pracy. 

3 Zadania, uwarunkowania i etapy działań: 

  
 

 
1. Przygotowanie koncepcji [scenariusza] 4-5 regularnie organizowanych, 

cyklicznych, bezpłatnych i płatnych imprez, oferowanych wyłącznie w 
Nikiszowcu, z wykorzystanie poniższych propozycji:  
 

a. SILENT DISCO, cykliczne „ciche” imprezy taneczne na Rynku [dla max. 
350 osób] różne rodzaje tańca, „cichy” bal karnawałowy – przebierańców;  

b. WARSZTATY TAI-CHI, nauka i ćwiczenia na boisku SP53 w niedzielne 
popołudnia; 

c. Bardzo Mały maraton „Einfartami Nikisza”, spacer [bieg] na orientację (?) 
według specjalnej mapy-planszy do gry [produkcja mapy-planszy  
i pozostałych elementów wyposażenia przez lokalny podmiot 
gospodarczy/spółdzielnię socjalną]; 

d. BEZaproszenia – uliczne („podwórkowe”) koncerty muzyki klasycznej 
[max. kwartet], od wiosny do jesieni, bez nagłośnienia; 

e. Fotografia OtWORKOWA – nauka i warsztaty, plener fotografii 
otworkowej w Nikiszowcu [produkcja aparatów przez lokalny podmiot 
gospodarczy/spółdzielnię socjalną]; 

f. Węglem_staje, nauka i plenerowe zajęcia rysunkowe - szkice węglem  
„z Nikisza” [produkcja a właściwie konfekcjonowanie węgla przez lokalny 
podmiot gospodarczy/spółdzielnię socjalną; 

.  
2. Przygotowanie programu N.Atraktora, na rok z góry, organizacja projektu  

i wdrożenie realizacji poszczególnych działań; 
 

3. Promocja, w tym dystrybucja kalendarza N.Atraktora - [produkcja kalendarza 
przez lokalny podmiot gospodarczy/spółdzielnię socjalną]; 

   

4 Lokalizacja - miejsce przeprowadzenia działania.  
 

Nikiszowiec  

5 Inicjator-projektodawca-odpowiedzialny Miasto Katowice  

6 Szacowany koszt i proponowany sposób 
finansowania 

150 000,00 x 2 

7 Termin realizacji (2 cykle 3 letnie) Rozpoczęcie: 2012 kwiecień  

Zakończenie: 2020  

8 Partnerzy  Stowarzyszenia społeczno-
kulturalne  

9 Sposób monitorowania i ewaluacji Badanie opinii ankietą, analiza 
wskaźnikowa  

0 Odniesienie do przyjętych celów programu  3 
 

 

 

 

 



 

 

9 NAZWA:  PARK KULTUROWY 
NIKISZOWIEC SUB-PROJEKT: 

 

 

Utworzenie i organizacja parku 
kulturowego oraz przygotowanie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Nikiszowca 

2 Prognozowany rezultat: 

 Kulturowy krajobraz Nikiszowca zachowany w niepogorszonym stanie - udaremnienie 
niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków. 
Podniesienie jakości przestrzeni życia społeczności - zintegrowana ochrona 
wyjątkowych wartości kulturowych i krajobrazowych wraz z zabytkami nieruchomymi.  
Otoczona ochroną miejscowa tradycja – budowlana, osadnicza, użytkowania zasobów 
naturalnych. 
Wprowadzone reguły relacji społeczno-gospodarczych w przestrzeni. 
Określone reguły korzystania z materialnych wartości kulturowych. 
Uregulowane zasady gospodarowania przestrzenią, zasady zabudowy i innych– 
uzewnętrznianych trwale w przestrzeni - form aktywności społeczności lokalnej  
i inwestorów [przebudowa, reklamy, układ komunikacyjny]. 

3 Zadania, uwarunkowania i etapy działań: 

  
 

 
1. Park kulturowy jest prawną formą ochrony krajobrazu [przykładowa  

def.:  przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności człowieka, 
zawierającej wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze]; 
 

2. Podstawą formalno-prawną utworzenia PK jest ustawa o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 162, poz. 1568, art. 
7, p. 3);  
 

3. Uchwała Rady Miasta  określi nazwę parku kulturowego, jego granice i sposób 
ochrony, a także zakazy i ograniczenia, które mają obowiązywać na terenie 
parku. Zgodnie z art. 17 przywołanej wyżej ustawy mogą one dotyczyć: 
 

1) prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, 
rolniczej, hodowlanej, handlowej lub usługowej, 
2) zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych, 
3) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych 
znaków niezwiązanych z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem 
znaków drogowych i znaków związanych z ochroną porządku i 
bezpieczeństwa publicznego, 
4) składowania lub magazynowania odpadów.  

 
4. Prezydent miasta zobowiązany będzie do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego PK [Nikiszowiec] - 
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planu ochrony parku kulturowego, w uzgodnieniu z WKZ, taki plan wymaga 
zatwierdzenia przez radę gminy.   
  

4 Lokalizacja - miejsce przeprowadzenia działania.  
 

Nikiszowiec 
Miasto Katowice 

5   Inicjator-projektodawca-odpowiedzialny Miasto Katowice – Rada Miasta 
Katowice 

6 Szacowany koszt i proponowany sposób 
finansowania 

750 000,00 
Zadanie własne gminy 

7 Termin realizacji (cykl) Rozpoczęcie: styczeń  2012 

Zakończenie: grudzień 2015 

8 Partnerzy  Porozumienie na rzecz 
rewitalizacji Nikiszowca, WKZ 

9 Sposób monitorowania i ewaluacji - 

0 Odniesienie do przyjętych celów programu  3 
 

 

 

 

10 NAZWA:  PRZESZŁOŚĆ_ 
TERAŹNIEJSZOŚĆ 

TOŻSAMOŚĆ 
 

SUB-PROJEKT: 

 

 

Dokumentacja dziedzictwa - historii, 
zwyczajów, wydarzeń - 
udostępnianie zapisu historii 
mówionej (audioteka Nikiszowca) i 
historii sfilmowanej – portretów, 
relacji – (filmoteka Nikiszowca). 
 
Stworzenie fundamentu Medioteki  
[Biblioteki Multimedialnej]  
i zaoferowanie atrakcyjnej formy 
studiowania, poznawania historii 
miejsca, kultywowania kultury.   

2 Prognozowany rezultat: 

 Powstanie metodycznie budowany zasób dokumentacyjny, opisujący życie 
społeczności, jej tradycje, obyczajowość, historię, zwyczaje. 
Podstawa atrakcyjnego formalnie archiwum – źródło wiedzy i instrument wzmacniania 
tożsamości, baza informacyjna zapisana i udostępniana we współczesnych 
technologiach, bezpłatne.  
Społeczność Nikiszowca uzyska narzędzie ochrony swego kulturowego dziedzictwa 
przed zaginięciem, zatarciem.  
Powstanie atrakcyjny, niezwyczajny element oferty dla odwiedzających osiedle 
(również turystów) – co wpłynie również na wzmocnione poczucie dumy z miejsca 
zamieszkania. 
Stworzona zostanie ciekawa forma zajęć dla młodzieży i dorosłych – wolontariuszy, 
dokumentujących umykający czas…  
Powstanie trasa-audio-historyczna, ścieżka spacerowa z komentarzem-przewodnikiem 
audio 
  

3 Zadania, uwarunkowania i etapy działań: 

   



 1. Przygotowanie programu działań archiwizacyjnych na pierwszy rok, analiza  
i wytypowanie osób do wywiadów – nagrań historii mówionej  oraz działań  
w zakresie dokumentacji video (wywiady-biografie, zapis wydarzeń, 
dokumentacja miejsc), zaproszenie do projektu i ustalenie spraw formalno-
prawnych [na wzór projektu Historia Mówiona ośrodka KARTA lub Ośrodka 
TNN Brama Grodzka albo projektu Historii Żywej MPW], nawiązanie 
współpracy  
z placówkami doświadczonymi w tej formie ochrony dziedzictwa;  
 

2. Przygotowanie specyfikacji sprzętu dokumentacyjnego i nośników audio-video  
w tym przenośnego sprzętu do wypożyczania [odtwarzacze mp3, mp4, 
odtwarzacze dvd] oprogramowania do katalogowania archiwum, 
oprogramowania do obróbki dźwięku i wprowadzania napisów, budowa pod-
strony interentowe i pozyskanie profesjonalnej obsługi usług dostępu; zakup 
sprzętu i usług; 
 

3. Nabór i przeszkolenie wolontariuszy, nabór tłumaczy, werfikacja programu 
działań archiwizacyjnych; 
 

4. Rozpoczęcie gromadzenie zasobów, promocja projektu, obróbka nagrań, 
tłumaczenie, katalogowanie i udostępnianie zasobu audioteki i filmoteki; 
 

5. Modyfikacja programu działań, kontynuacja projektu; 
 

6. Przygotowanie cyklu zajęć do Szkół podstawowych w Katowicach – jako 
promocja projektu, zachęta do korzystania z doświadczeń społeczności 
NiIkiszowca; 
 

7. Przygotowanie przewodnika audio „mówiona historia miejsca”  – dla wcześniej 
opracowanej w ramach projektu PARK KULTUROWY – zestawu 2-3 
tematycznych ścieżek spacerowych; 

4 Lokalizacja - miejsce przeprowadzenia działania.  
 

Nikiszowiec i Janów 

5 Inicjator-projektodawca-odpowiedzialny Stowarzyszenie Razem dla 
Nikiszowca 

6 Szacowany koszt i proponowany sposób 
finansowania 

60 000,00 
Dotacja-pomoc finansowa FF 

7 Termin realizacji (1 cykl) Rozpoczęcie: 2012 kwiecień  

Zakończenie: 2016 grudzień  

8 Partnerzy  MKH, pozostałe stowarzyszenia, 
Gimnazjum, SP53, 

9 Sposób monitorowania i ewaluacji Badanie opinii, opinia ekspercka 
(audytor zewnętrzny) 

0 Odniesienie do przyjętych celów programu  2 
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1 NAZWA:  SAVOIR  VIVRE  
OSIEDLOWY KOD HONOROWY 

 

SUB-PROJEKT: 

 

 

Poprawienie relacji sąsiedzkich  
i ograniczenie konfliktów 
uprzykrzających codzienne życie 
mieszkańców osiedla 
Nikiszowiec, poprzez 
dostarczenie wiedzy, 
wskazówek, przykładów. 

2 Prognozowany rezultat: 

 Lepsze relacje międzyludzkie, wyższa kultura relacji, korzystniejsza atmosfera dla 
podejmowania sąsiedzkiej współpracy. 
Poprawienie szans na przetrwanie powszechnie akceptowanych tradycyjnych form, 
charakterystycznych dla Nikiszowca. 
Lepszy dostęp do wiedzy o pożądanych regułach relacji sąsiedzkich w osiedlu– 
dostarczenie wzorców [kodu zachowań].  
 

3 Zadania, uwarunkowania i etapy działań: 

  
 

 
1. Ustalenie które z zachowań wymagają korekty, omówienia, pokazania jak 

należy a jak nie należy się zachowywać w osiedlu Nikiszowiec [np: naruszanie 
ciszy nocnej, mycie i naprawianie samochodów na podwórzach, śmiecenie  
na podwórzach itd.]. 
 

2. Wyszukanie przykładów innych tego rodzaju poradników [np. Konstancin 
Jeziorna].  
 

3. Opracowanie projektu treści poradnika, koncepcji graficznej itd., w taki sposób 
by treści były podane prosto, jednoznacznie i dowcipnie, im mniej tekstu  
a więcej ilustracji tym lepiej.  

 
4. Przygotowanie tekstu poradnika, opracowanie ilustracji [fotografie, rysunki, 

scenki komiksowe]. 
 

5. Edycja i publikacja [poradnik powinien być dostępny w różnych formatach,  
na papierze, płycie CD, jako plik pdf do pobrania ze strony internetowej itp.  
 

6. Promocja i dystrybucja poradnika [ wszystkie gospodarstwa domowe]. 
 

4 Lokalizacja - miejsce przeprowadzenia działania.  
 

Obszar osiedla Nikiszowiec  

5   Inicjator-projektodawca-odpowiedzialny Pyrlik Stalowy 

6 Szacowany koszt i proponowany sposób 
finansowania 

7 500,00 

7 Termin realizacji (cykl) Rozpoczęcie: styczeń 2012 

Zakończenie: marzec 2014 

8 Partnerzy  Inne stowarzyszenia i Parafia 



9 Sposób monitorowania i ewaluacji Badanie opinii ankietą, ocena 
zmian w relacjach poprzez grupę 
fokusową 

0 Odniesienie do przyjętych celów programu  1 
 

 

 

 

12 NAZWA:  SPON 
SUB-PROJEKT: 

 

 

Społeczna Opieka nad zabytkami 
Nikiszowca  

2 Prognozowany rezultat: 

 Polepszenie jakości prac renowacyjnych w Nikiszowcu– zachowanie walorów 
kulturowych osiedla. 
Podniesienie świadomości społecznej, zwiększenie poczucia współodpowiedzialności 
za miejsce i zachowania kształtujące jego jakość.  
Uzupełnianie i wspomożenie działalności organów ochrony zabytków. 

3 Zadania, uwarunkowania i etapy działań: 

  
 

 
1. Ustalenie zakresu działania SPON-u [cel: monitorowanie renowacji, remontów, 

działań w przestrzeni Nikiszowca, udzielanie pomocy, doradztwo, interwencje  
i korygowanie zachowań -działań uchybiających walorom Nikiszowca]; 
 

2. Uzgodnienie z WKZ sposobu realizacji projektu, zważywszy na regulacje 
prawne w tym zakresie. Społecznym opiekunem zabytków może być osoba, 
która posiada pełną zdolność do czynności prawnych , nie była karana za 
przestępstwa popełnione umyślnie oraz posiada  wiedzę w zakresie ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami. Zadania społecznego opiekuna zabytków 
może wykonywać również osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej [Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami z 23 lipca 2003 r. (Dz.U Nr 162 , poz. 1568). 
 

3. Ogłoszenie naboru wolontariuszy, z docelowym założeniem że SPON utworzy 
3-5 osób – społecznych opiekunów zabytków Nikiszowca. 
 

4. Przeszkolenie wolontariuszy, według programu uzgodnionego z WKZ i MKZ, 
którzy wspólnie przeprowadzą egzaminowanie i będą cyklicznie uczestniczyć  
w spotkaniach edukacyjnych dla SPON-u. 
 

5. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej nt. SPON-u. 
 

6. Promocja SPON-u i monitorowanie rezultatów  
   

4 Lokalizacja - miejsce przeprowadzenia działania.  Obszar osiedla Nikiszowiec  
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5 Inicjator-projektodawca-odpowiedzialny Pyrlik Stalowy - WKZ 

6 Szacowany koszt i proponowany sposób 
finansowania 

15 000,00 
Dotowany 

7 Termin realizacji  Rozpoczęcie: styczeń  2012 

Zakończenie: grudzień 2022 

8 Partnerzy  Stowarzyszenie Razem dla 
Nikiszowca, Towarzystwo Opieki 
nad Zabytkami, inne 
stowarzyszenia i Parafia 

9 Sposób monitorowania i ewaluacji Badanie opinii ankietą, 
monitoring fizjonomiczny, ocena 
okresowa WKZ 

0 Odniesienie do przyjętych celów programu  2 
 

 

 

 

13 NAZWA:  CELUJ w JAKOŚĆ   
SUB-PROJEKT: 

 

 

Przeszkolenie szerokiego grona 
osób związanych  
z przygotowywaniem  
oraz prowadzeniem prac 
renowacyjnych i inwestycyjnych  
w Nikiszowcu  

2 Prognozowany rezultat: 

 Lepsza jakość przygotowywania i prowadzenia prac renowacyjnych w Nikiszowcu. 
Podniesienie świadomości co do walorów i uwarunkowań Nikiszowca, specyfiki 
realizacji prac renowacyjnych, procedur, itp. (zwiększenie wiedzy i podniesienie 
kompetencji). 
Poprawienie koordynacji działań równych podmiotów.  
Zmniejszenie zagrożenia ubytku wartości materialnego dziedzictwa Pomnika Historii. 
 

3 Zadania, uwarunkowania i etapy działań: 

  
 

 
1. Ustalenie wstępnego zakresu, struktury i ram merytorycznych szkolenia,  

w odniesieniu do wcześniej rozpoznanych najpilniejszych zagadnień 
definiujących cel danej edycji [proponuje się by w każdej z dorocznych edycji 
szkolenie obejmowało dwa stałe elementy: 1. Dostarczenie wiedzy o 
Nikiszowcu i jego walorach (Dlaczego chronimy Nikiszowiec?), 2. Cele bieżące,  
np. w pierwszej: PH, ZPRN, techniki koordynacji prac itp.]. 
 

2. Organizacja szkolenia, którego adresaci będą po części wskazani przez 
partnerów projektu po części będą pochodzić z wolnego naboru - zaproszenia  
[łącznie ok. 40 osób], opracowanie materiałów szkoleniowych. 



  
3. Przeprowadzenie szkolenia.  

 
4. Publikacja materiałów szkoleniowych na stronie internetowej dedykowanej 

ZPRN.  
 
   

4 Lokalizacja - miejsce przeprowadzenia działania.  
 

Obszar osiedla Nikiszowiec  

5 Inicjator-projektodawca-odpowiedzialny Miasto Katowice  

6 Szacowany koszt i proponowany sposób 
finansowania 

15 000,00 

7 Termin realizacji (cyklicznie – raz do roku) Rozpoczęcie: styczeń 2012 

Zakończenie: wrzesień 2012 

8 Partnerzy  Partnerstwo na rzecz rewitalizacji 
Nikiszowca, WKZ , Gildia 
Nikiszowiecka [przedsiębiorcy] 

9 Sposób monitorowania i ewaluacji Ocena trafności tematyki i formy 
szkolenia poprzez analizę wyniku 
badania opinii uczestników 
kwestionariuszem – ankieta 

0 Odniesienie do przyjętych celów programu  2 
 

 

 

 

14 NAZWA:   GRA- fitti  
SUB-PROJEKT: 

 

 

Usuwanie malunków 
 i zabezpieczanie fragmentów 
elewacji przed graffiti – 
gra o piękniejsze osiedle 

2 Prognozowany rezultat: 

 Sukcesywna eliminacja grafitti z przestrzeni zabytkowego osiedla. 
Poprawienie stanu wizualnego PH.  
Ograniczenie agresji wizualnej i dewastacji zabytkowego zespołu osiedla.  

3 Zadania, uwarunkowania i etapy działań: 

  
 

 
1. Inwentaryzacja potrzeb, hierarchizacja. 

 
2. Konsultacja i wybór optymalnych rozwiązań technicznych i technologicznych. 

 
3. Opracowanie warunków pozyskania sponsoringu dla projektu - w koordynacji  

z projektem „0 tolerancji-0 strat” – monitoring mobilny. 
 

4. Zawarcie umowy sponsorskiej [umów], wybór realizatora prac. 
 

5. Realizacja projektu w przestrzeni osiedla. 
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4 Lokalizacja - miejsce przeprowadzenia działania.  
 

Osiedle Nikiszowiec  

5 Inicjator-projektodawca-odpowiedzialny HGSM i SM Wieczorek   

6 Szacowany koszt i proponowany sposób 
finansowania 

500 000,00 

7 Termin realizacji  Rozpoczęcie: marzec 2012 

Zakończenie: czerwiec 2014 

8 Partnerzy  WKZ, MKZ, Partnerstwo na rzecz 
rewitalizacji Nikiszowca, 
Niemiecko - Polska Fundacja 
Ochrony Zabytków Kultury; 
Regionalna Izba Gospodarcza 

9 Sposób monitorowania i ewaluacji Monitoring fizjonomiczny 

0 Odniesienie do przyjętych celów programu  2 
 

 

 

 

15 NAZWA:  PRZESTRZENIE 
PUBLICZNE –
RE/ORGANIZACJA 

SUB-PROJEKT: 

 

 

Uporządkowanie 
(reorganizacja) publicznych 
przestrzeni Nikiszowca 

2 Prognozowany rezultat: 

 Doprowadzenie przestrzeni publicznych Nikiszowca do dobrego stanu, przywrócenie 
części tych przestrzeni użytkowej funkcji [np. Rynek i Rybka]. 
Reorganizacja ruchu pojazdów i uporządkowanie parkowania.  
Utworzenie nowych, bezpiecznych powiązań pieszych i rowerowych Nikiszowca  
z otoczeniem [np. ośrodkiem „Bolina”]. 
Ułatwienie korzystania z komunikacji zbiorowej i poruszania się rowerem. 
Dostosowanie przestrzeni publicznych NIkiszowca do potrzeb osób niewidomych i 
osób z dysfunkcjami ruchu. 
Uzupełnienie urządzeń i wyposażenia [umeblowanie i galanteria uliczna, sanitariaty, 
zieleń wysoka, system informacji wizualnej].  
 

3 Zadania, uwarunkowania i etapy działań: 

  
 

1. Przygotowanie koncepcji docelowego układu komunikacyjnego Nikiszowca,  
co wymaga przeprowadzenia studium komunikacyjnego [z uwzględnieniem 
PTii-Silikonowa KOPALNIA, sub-centrum „Nowy-Nikiszowiec”, planowanych 



osiedli satelickich Nikiszowca, wygaszenia eksploatacji KWK Wieczorek, 
utworzenia parku kulturowego i Katowickiego Szlaku Zabytków Techniki, 
realizacji nowych linii tramwajowych wg ustaleń projektowanego Studium 
UiKZP] i prognozy potrzeb parkingowych osiedla Nikiszowiec (jako zespołu 
mieszkaniowego  
i zespołu zabytkowego [PH] + ewentualnie potrzeb obiektu na liście UNESCO). 
 

2. Pilne przeprowadzenia dwu/trzywariantowej  symulacji reorganizacji ruchu 
pojazdów w placu Wyzwolenie, wybór optymalnego rozwiązania  
i wprowadzenie go, z uwzględnieniem zdiagnozowanych w czasie warsztatów  
i spotkań z przedsiębiorcami potrzeby segregacji ruchu kołowego i pieszego, 
dla wprowadzenia w Rynku przestrzeni dla wydarzeń społeczno-kulturalnych, 
gastronomii i bezpiecznego korzystania z wizualnych walorów centralnej części 
osiedla, dopełnionej zielenią w ruchomych donicach [rozważyć wykorzystanie 
jako donic kilku kip górniczych na kołach]. 
 

3. Wykonanie projektu docelowego układu komunikacyjnego, etapowanego  
i realizacja ustaleń projektu – w powiązaniu [jako wytycznymi komunikacyjnymi] 
z planami i projektami dla parku kulturowego, satelickich zespołów 
mieszkaniowych, adaptacji budynków kopalni na muzeum i inkubator PTii-
Silikonowa KOPALNIA, realizacji obiektów kubaturowych PTii-3D itp. 
 

4. Opracowanie dokumentacji technicznych, drogowych i branżowych, wyłonienie 
wykonawcy, zawarcie umów, i realizacja kolejnych etapów projektu. 
 

5. Organizacja i przeprowadzenie kampanii informacyjnej promującej rezultaty 
projektu. 

   

4 Lokalizacja - miejsce przeprowadzenia działania.  
 

Przestrzenie publiczne 
Nikiszowca 

5 Inicjator-projektodawca-odpowiedzialny Miasto Katowice  

6 Szacowany koszt i proponowany sposób 
finansowania 

10 500 000,00 

7 Termin realizacji  Rozpoczęcie: maj         2012 

Zakończenie: czerwiec 2019 

8 Partnerzy  KHW,  Wojewoda, Partnerstwo 
na rzecz rewitalizacji 
Nikiszowca, Vattenfal, 
Telekomunikacja Polska, 
PGNiG, KZK GOP, 

9 Sposób monitorowania i ewaluacji Monitoring fizjonomiczny 

0 Odniesienie do przyjętych celów programu  3 
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16 NAZWA:  RENOWACJA 
BUDYNKÓW HGSM SUB-PROJEKT: 

 

 

Renowacja wszystkich budynków 
HGSM wchodzących w skład 
osiedla patronackiego 
Nikiszowiec 

2 Prognozowany rezultat: 

 Zabytkowe budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe we właściwym stanie 
technicznym  i estetycznym.  
Wyższa jakość życia w osiedlu. 
Powstrzymanie deterioracji wartości dziedzictwa kulturowego, właściwa ekspozycja 
zabytku.  
Wyższa wartość majątku spółdzielni. 
Większa atrakcyjność inwestycyjna Nikiszowca. 
Wyższa atrakcyjność osiedleńcza osiedla i całej dzielnicy. 
Niższa konsumpcja i straty energii oraz niższe zużycie wody.  
 

3 Zadania, uwarunkowania i etapy działań: 

  
 

 
1. Projekt, jako: „Renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu 

historycznym znajdujących się w dzielnicy Nikiszowiec – osiedle górnicze  
z pocz. XX w.” ujęty jest w LPR Katowic, dla jego realizacji przewiduje się 
następujące etapy działań: 
 

a. Przygotowanie programu prac – ustalenie zakresu renowacji  
na podstawie oceny stanu technicznego i wytycznych konserwatorskich,  
jak również sugestii społeczności osiedla; 
 

b. Zaprojektowanie robót renowacyjnych, co - biorąc pod uwagę zakres 
prac przewidzianych do wykonania w budynkach bloku 3-go  
[wg dokumentacji projektowej wykonanej na zamówienie HGSM przez 
Inwestprojekt-Śląsk], obejmie co najmniej: docieplenie ścian piwnic, 
stropów poddasza, wymianę okien w piwnicach na klatkach 
schodowych, poddaszu, wykonanie nowych studzienek piwnicznych, 
izolację ścian piwnic zewnętrznych, remont konstrukcji więźby 
dachowej, wymianę deskowania i pokrycia dachu, remont kominów, 
wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; 
 

c. Zapewnienie korelacji projektowania prac renowacyjnych w  budynkach  



z projektowaniem renowacji wnętrz [podwórzy], również poprzez jasne 
zapisy w umowach na prace projektowe; 
 

d. Kosztorysowanie i preliminowanie wydatków, zgromadzenie środków 
finansowych; 
 

e. Wyłonienie wykonawcy i przeprowadzenie prac renowacyjnych,  
w korelacji z pracami renowacyjnymi we wnętrzach kwartałów, 
począwszy od bloku nr 3, kolejno: 2, 4, 8 i następne; 
 

f. Odbiór prac, promocja rezultatów. 
 

2. Programowanie prac renowacyjnych należy prowadzić z uwzględnieniem 
współczesnych rozwiązań technicznych, których wykorzystanie obniży wydatki 
energetyczne i zużycie wody. 

   

4 Lokalizacja - miejsce przeprowadzenia działania.  
 

Bloki osiedla Nikiszowiec,  
za wyjątkiem bloku 2  

5 Inicjator-projektodawca-odpowiedzialny Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

6 Szacowany koszt i proponowany sposób 
finansowania 

64 000 000,00 

7 Termin realizacji  Rozpoczęcie: marzec 2012 

Zakończenie: sierpień 2018 

8 Partnerzy  Partnerstwo na rzecz rewitalizacji 
Nikiszowca, WKZ, MKZ, 

9 Sposób monitorowania i ewaluacji Odbiór techniczny prac 
budowlanych,  
odbiór konserwatorski, opinie 
wyrażone w ankiecie 
[syst.monitorowania programu] 

0 Odniesienie do przyjętych celów programu  2 
 

 

 

 

17 NAZWA:  RENOWACJA 
BUDYNKÓW  
KWK Wieczorek 

SUB-PROJEKT: 

 

 

Renowacja budynków kopalni 
Wieczorek wchodzących w skład 
osiedla patronackiego 
Nikiszowiec blok nr 2 

2 Prognozowany rezultat: 

 Elewacje budynków administracyjnych i obiektów technicznych  w bloku nr 2   
we właściwym stanie.  
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Uzyskanie harmonijnej relacji wizualnej – odtworzenie spójności bloku.   
Podniesienie atrakcyjności Nikiszowca.  
Uzyskanie właściwego kontekstu użytkowego dla inwestycji w przestrzenie publiczne 
osiedla i infrastrukturę społeczną [MHK].  
 

3 Zadania, uwarunkowania i etapy działań: 

  
 

 
1. Przygotowanie programu prac na podstawie analizy stanu technicznego, 

preferencji użytkowych właściciela itd.  
 

2. Specyfikacja koniecznych prac, w tym projektowych, z uwzględnieniem ram - 
koncepcji zagospodarowania wszystkich wnętrz osiedla [całościowej koncepcji]. 
 

3. Przeprowadzenie niezbędnych prac projektowych.  
 

4. Wyłonienie wykonawców. 
 

5. Realizacja prac renowacyjnych, czyszczenie i uzupełnianie elewacji itd. 
   

4 Lokalizacja - miejsce przeprowadzenia działania.  
 

Osiedle Nikiszowiec, blok 2  

5 Inicjator-projektodawca-odpowiedzialny KHW – KWK Wieczorek 

6 Szacowany koszt i proponowany sposób 
finansowania 

1 700 000,00 

7 Termin realizacji (cyklicznie – raz do roku) Rozpoczęcie: wrzesień 2013 

Zakończenie: grudzień 2015 

8 Partnerzy  Partnerstwo na rzecz rewitalizacji 
Nikiszowca 

9 Sposób monitorowania i ewaluacji Monitoring fizjonomiczny 

0 Odniesienie do przyjętych celów programu  2 
 

 

 

 

18 NAZWA:  RENOWACJA 
BUDYNKÓW  
SM Wieczorek 

SUB-PROJEKT: 

 

 

Renowacja budynków 
mieszkalnych d.SM Wieczorek 
wchodzących w skład osiedla 
patronackiego Nikiszowiec blok 2 

2 Prognozowany rezultat: 



 Zabytkowe budynki mieszkalne bloku 5  we właściwym stanie technicznym   
i estetycznym.  
Podniesienie jakości życia w osiedlu. 
Powstrzymanie deterioracji wartości dziedzictwa kulturowego, właściwa ekspozycja 
zabytku.  
Wyższa wartość majątku KHW i spółki.  
Większa atrakcyjność inwestycyjna Nikiszowca. 
Podniesienie atrakcyjności osiedleńczej Nikiszowca  i całej dzielnicy. 
Bardziej zrównoważona gospodarka zasobami -niższa konsumpcja i straty energii oraz 
niższe zużycie wody.  
 

3 Zadania, uwarunkowania i etapy działań: 

  
 

 
1. Projekt, jako: „Renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu 

historycznym znajdujących się w dzielnicy Nikiszowiec – osiedle górnicze  
z pocz. XX w.” ujęty jest w LPR Katowic, dla jego realizacji przewiduje się 
następujące etapy działań: 
 

a. Przygotowanie programu prac – ustalenie zakresu renowacji na 
podstawie oceny stanu technicznego i wytycznych konserwatorskich,  
jak również sugestii społeczności osiedla; 
 

b. Zaprojektowanie robót renowacyjnych, co - biorąc pod uwagę zakres 
prac przewidzianych do wykonania w budynkach bloku 3-go [wg 
dokumentacji projektowej wykonanej na zamówienie HGSM przez 
Inwestprojekt-Śląsk], najprawdopodobniej obejmie: docieplenie ścian 
piwnic, stropów poddasza, wymianę okien w piwnicach na klatkach 
schodowych, poddaszu, wykonanie nowych studzienek piwnicznych, 
izolację ścian piwnic zewnętrznych, remont konstrukcji więźby 
dachowej, wymianę deskowania i pokrycia dachu, remont kominów, 
wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;  
 

c. Zapewnienie korelacji projektowania prac renowacyjnych w  budynkach  
z projektowaniem renowacji wnętrza [podwórza], również poprzez jasne 
zapisy w umowach na prace projektowe. 
 

d. Kosztorysowanie i preliminowanie wydatków, zgromadzenie środków 
finansowych. 
 

e. Wyłonienie wykonawcy i przeprowadzenie prac renowacyjnych,  
w korelacji z pracami renowacyjnymi we wnętrzu kwartału.  
 

f. Odbiór prac, promocja rezultatów 
 

2. Programowanie prac renowacyjnych należy prowadzić z uwzględnieniem 
współczesnych rozwiązań technicznych, których wykorzystanie obniży wydatki 
energetyczne i zużycie wody,  

   

4 Lokalizacja - miejsce przeprowadzenia działania.  
 

Blok 2 – budynki mieszkalne  

5   Inicjator-projektodawca-odpowiedzialny Spółka Mieszkaniowa Kleofas 
(d.Wieczorek) 

6 Szacowany koszt i proponowany sposób 
finansowania 

3 600 000,00 

7 Termin realizacji  Rozpoczęcie: 2013 marzec 
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Zakończenie: listopad 2014 

8 Partnerzy  SM Kleofas, Partnerstwo na 
rzecz rewitalizacji Nikiszowca, 
WKZ, MKZ 

9 Sposób monitorowania i ewaluacji Odbiór techniczny prac 
budowlanych,  
odbiór konserwatorski, opinie 
wyrażone w ankiecie  
[syst. monitorowania programu] 

0 Odniesienie do przyjętych celów programu  2 
 

 

 

19 NAZWA:  RENOWACJA WNĘTRZ 
BLOKÓW SUB-PROJEKT: 

 

 

Kompleksowe prace 
renowacyjne we wnętrzach 
bloków mieszkalnych i 
mieszkalno-usługowych osiedla 
Nikiszowiec 

2 Prognozowany rezultat: 

 Doprowadzenie przestrzeni wewnątrz bloków do dobrego stanu, przywrócenie części 
przestrzeni PH do odpowiedniego (właściwego) stanu  - technicznego i estetycznego  
[konserwacja zabytku]. 
Uregulowanie (uporządkowanie) relacji pomiędzy różnymi funkcjami tych przestrzeni. 
Podniesienie jakości zamieszkiwania w osiedlu. 
Przywrócenie walorów kulturowych sąsiedzkim przestrzeniom zabytkowego osiedla. 
Rozszerzenie wachlarza dostępnych w osiedlu urządzeń i form zagospodarowania 
umożliwiających aktywną rekreację na wolnym powietrzu. 
Osiągnięcie, etapami [blok 3,2,4,5,8 i kolejne] poprzez powiązanie renowacji 
wszystkich budynków w kolejnych blokach, z pracami renowacyjnymi we wnętrzach 
[podwórzach], właściwego stanu  zasadniczej części prawnie chronionego  
zabytkowego zespołu patronackiego osiedla.   
 

3 Zadania, uwarunkowania i etapy działań: 

  
 

 
1. Przygotowanie koncepcji zagospodarowania wszystkich wnętrz [całościowej 

koncepcji], opracowanej na podstawie uzgodnionego szczegółowego programu 
funkcjonalnego. Koncepcja powinna ustalać podstawowe dyspozycje 
zagospodarowania, zostać poddana konsultacji ze społecznością osiedla,  
po czym stanowić będzie „wspólny mianownik”, bazę do opracowania 
projektów kolejno dla wszystkich bloków. Koncepcja ta ma również umożliwić 
właściwe skoordynowanie renowacji wnętrz bloków z planowaniem i realizacją 
porządkowania (reorganizacji) publicznych przestrzeni Nikiszowca.  



 
2. Prace projektowe dla każdego z bloków prowadzić z użyciem metod 

partycypacyjnych [np. warsztatów charette]; 
 

3. Elementy tzw. małej architektury, umeblowania przestrzeni – ławki różnego 
rodzaju, kosze na śmieci, płotki, stojaki na rowery, słupki segregujące, słupki 
systemów informacyjnych, słupy ogłoszeniowe, dystrybutory zestawów  
do usuwania psich odchodów, ogrodzenia i bramy, itd., zostaną indywidualnie 
zaprojektowane – jako integralny stylistycznie, unikalny zbiór galanterii, 
dedykowany dla przestrzeni NIkiszowca [projek1]; 
 

4. Szczegółowy program funkcjonalny dla każdego wnętrza i wszystkich łącznie 
powinien uwzględniać opisane niżej założenia, będące rezultatem prac 
warsztatowych:  
 
a) wnętrza kwartałów stanowią szczególny rodzaj przestrzeni, są publicznie 

dostępne ale dopełniają sferę prywatną otaczających je mieszkalnych 
domów, i w taki sposób były oryginalnie projektowane, jako dopełnienie 
mieszkań, lokalizacja funkcji związanych wprost z zamieszkiwaniem  
[np.: przygotowywanie posiłkowych – składowanie i obróbka produktów 
(piekarnioki)]. Należy taką rolę wnętrz zachować, ochronić-  
nie dopuszczając do przekształcenia ich w parkingi z placykami 
gospodarczymi;  

b) zgodnie z wytycznymi WKZ projektowanie nawierzchni i aranżacji zieleni 
we wnętrzach powinno przewidzieć taki dobór materiałów i rozwiązań 
formalnych, by uwidoczniony została lokalizacja i narys zlikwidowanych 
piekarnioków. 

c) Większość bloków obfituje w zieleń – krzewy, żywopłoty, drzewa liściaste  
i iglaste, pnącza itd. – koncepcja zagospodarowania powinna dążyć do 
pełnego zachowania tej zieleni, planowanie wycinki może nastąpić 
wyłącznie ze względu na stwierdzone choroby roślin;  

d) program użytkowy, poza podstawowym wyposażeniem opisanym w pkt.c), 
powinien obejmować różnorodne urządzenia, na trwale powiązane  
z gruntem i w każdym z bloków inne, a pomocne do aktywnego  spędzania 
czasu i rekreacji na wolnym powietrzu; każdy z bloków powinien mieć 
jedno, nigdzie indziej nie występujące w osiedlu urządzenie-wyposażenie, 
służące całej społeczności mieszkającej w osiedlu, a równocześnie 
kształtujące profil [charakter] rekreacyjnej funkcji danego bloku, 
rozpoznawalność danego bloku; proponuje się by były to: przykładowo: 
 

a. dla bloku 3, stała ziemna „plansza” dla gry w warcaby; 
b. dla bloku 2, dziecięca karuzela ręczna [np. replika karuzeli konnej z 

pocz. XXw.]; 
c. dla bloku 4, stały tor do kręgli; 

 
e) wszystkie kwartały [podwórza] powinny zostać wyposażone w: 

 
a. jeden lub dwa [w zależności od ilości mieszkań w bloku] zadaszone, 

wygrodzone śmietniki, dostosowane do pełnej segregacji odpadów 
domowych w celu ich recyklingu, 

b. placyk gospodarczy [trzepak, kamienny stół do brudnych prac  
(np. ogrodniczych), poidełko, pompa do wody użytkowej (ze 
zbiornika na deszczówkę)], 

c. oświetlenie solarne (chodników, einfartów, wybranych grup zieleni, 
śmietników, placyku gospodarczego, urządzeń rekreacyjnych), 
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d. w każdym z einfartów dwuskrzydłową ażurową bramę z ażurową 

furtką – otwarta od 5 do 22 – w pozostałych godzinach sterowaną 
zamkiem elektronicznym na kartę,  

e. w każdym z einfartów, od strony ulicy, przed wyżej opisaną bramą, 
oznaczenie bloku-kwartału, nazwą i numerem, wraz z tablicą 
orientująca blok w przestrzeni osiedla, opisem itd., 

f. zbiorniki podziemne do gromadzenia wody użytkowej, deszczówki, 
g. dobrany zestaw urządzeń do zabawy dla dzieci [np. huśtawki, 

ogrodzona piaskownica itd.] z zasobu zaprojektowanego  
dla Nikiszowca [projekt.1]. 
 

5. Konsultacje i uzgodnienia, ewentualna modyfikacja projektu. 
 

6. Wyłonienie wykonawców i realizacja renowacji, według ustalonej kolejności.  
 

7. Odbiór prac, informacja i promocja – sukcesywnie, według ustalonej kolejności 
 

4 Lokalizacja - miejsce przeprowadzenia działania.  
 

Wnętrza bloków [kwartałów] 
osiedla Nikiszowiec, 
kolejno:3,2,4,5,8 i następne. 

5 Inicjator-projektodawca-odpowiedzialny HGSM i SM Kleofas 
(d.Wieczorek) 

6 Szacowany koszt i proponowany sposób 
finansowania 

8 300 000,00 

7 Termin realizacji  Rozpoczęcie: styczeń 2012 

Zakończenie: listopad 2019 

8 Partnerzy  Partnerstwo na rzecz 
rewitalizacji Nikiszowca, 
stowarzyszenia działające w 
Nikiszowcu 

9 Sposób monitorowania i ewaluacji Badanie opinii w grupach 
fokusowych 

0 Odniesienie do przyjętych celów programu  1 

 

20 NAZWA:  SENSOWNIE 
REMONTUJĘ 
MIESZKANIE   
 

SUB-PROJEKT: 

 

 

Podniesienie jakości i 
zwiększenie efektywności prac 
konserwacyjnych i 
modernizacyjnych prowadzonych 
w nikiszowieckich mieszkaniach.  

2 Prognozowany rezultat: 

 Lepsza jakość prac remontowych prowadzonych przez mieszkańców osiedla. 



Zachowanie walorów zabytkowego osiedla – prewencja ingerencji dewastujących 
oryginalność Nikiszowca.   
„Więcej za mniej” – pobudzenie prac renowacyjnych w osiedlu.  
 Lepsze dopasowanie materiałów i technologii do cech zabudowy zabytkowego osiedla  
Powstrzymanie deterioracji materialnych wartości [stolarka, okucia, ślusarka, 
kolorystyka]. 
Lepsza jakość zamieszkiwania – powstrzymanie wprowadzania rozwiązań wskutek 
których dochodzi np. do nadmiernej wilgotności, zagrzybiania itp. 
 

3 Zadania, uwarunkowania i etapy działań: 

  
 

 
1. Ustalenie zakresu, struktury i ram merytorycznych poradnika, rozważenie  

czy nie warto opracować go w częściach, kolejno omawiając ten zakres prac 
który obecnie jest najpowszechniejszy w osiedlu [ dotąd okna, a według 
wyników ankiety obecnie najszerszy front remontowy to podłogi], określić które  
z prac powszechnych w osiedlu [np. malowanie wnęk okiennych, balkonowych, 
umieszczanie anten satelitarnych] prócz zagadnień technologii budowlanej 
wymagają omówienie z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego, czemu  
w poradniku poświęcić należy np. osobny rozdział. 
 

2. Wyszukanie przykładów innych tego rodzaju poradników, rozpoznanie 
możliwości konsultacji treści i formy, pozyskanie konsultantów z praktyką 
konserwatorską i ogólnobudowlaną. 
 

3. Opracowanie projektu treści poradnika, koncepcji graficznej itd., w taki sposób 
by treści były podane prosto, jednoznacznie i przekonująco.  
 

4. Przygotowanie tekstu poradnika, opracowanie ilustracji [fotografie, rysunki] 
zapomnieć o stronie ekonomicznej, zarówno kosztach prac i materiałów  
jak i przykładowych wyliczeniach amortyzacyjnych, nakładach na  bieżące 
utrzymanie, prognozowanych oszczędnościach – wody, energii itp.  
 

5. Edycja i publikacja [poradnik powinien być bezpłatny, dostępny w różnych 
formatach,  na papierze, płycie CD, jako plik pdf do pobrania ze stron 
internetowych partnerów projektu.  
 

6. Promocja i dystrybucja poradnika.  
 
   

4 Lokalizacja - miejsce przeprowadzenia działania.  
 

Obszar osiedla Nikiszowiec  

5 Inicjator-projektodawca-odpowiedzialny Miejski Konserwator Zabytków  

6 Szacowany koszt i proponowany sposób 
finansowania 

10 000,00 

7 Termin realizacji (cykl) Rozpoczęcie: styczeń 2012 

Zakończenie: grudzień 2013 

8 Partnerzy  HGSM, SM Wieczorek, Pyrlik 
Stalowy, 

9 Sposób monitorowania i ewaluacji Ocena zmian w jakości 
interwencji budowlanej w osiedlu 
przez WKZ  

0 Odniesienie do przyjętych celów programu  1 
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21 NAZWA:  WIERNY OGRODNIK 
SUB-PROJEKT: 

 

 

Ogrodnik, koordynator i doradca 
utrzymania zieleni,  
roślin dekoracyjnych w osiedlu 
Nikiszowiec. 

2 Prognozowany rezultat: 

 Podniesienie jakości i stanu utrzymania zieleni w osiedlu. 
Spójny wyraz terenów zielonych i lepszy dobór zieleni dekoracyjnej do charakteru 
zabytkowego osiedla. 
Udostępnienie wiedzy i poradnictwa dla indywidualnych i sąsiedzkich przedsięwzięć 
prowadzących do estetyzacji osiedla poprzez zieleń.  

3 Zadania, uwarunkowania i etapy działań: 

  
 

 
1. Przygotowanie zakresu działania ogrodnika. 

 
2. Opracowanie wymagań – profilu wykształcenia i kompetencji zawodowych. 

 
3. Rekrutacja i zatrudnienie ogrodnika (1/2 etatu) – kontrakt na 6 lat. 

 
4. Realizacja zadań, działanie na rzecz podniesienia jakości przestrzeni 

zabytkowego osiedla Nikiszowiec – współpraca ze stowarzyszeniem  
„Dla NIkiszowca” – również w już prowadzonych akcjach udostępniania 
sadzonek i prac ogrodniczych w blokach – w koordynacji z projektowaniem 
renowacji wnętrz i przeprowadzaniem robót renowacyjnych [bloków 
kontynuowane. 
 

5. Pielęgnacja zieleni, nasadzenia, dobór nowych gatunków itd. 
   

4 Lokalizacja - miejsce przeprowadzenia działania.  
 

Osiedle Nikiszowiec 

5 Inicjator-projektodawca-odpowiedzialny HGSM i SM Kleofas  
(d.Wieczorek ) 

6 Szacowany koszt i proponowany sposób 
finansowania 

40 000,00 rocznie 

7 Termin realizacji  Rozpoczęcie: 2012  marzec 

Zakończenie: marzec 2018 

8 Partnerzy  Partnerstwo na rzecz rewitalizacji 
Nikiszowca, Stowarzyszenia 
działające w osiedlu 

9 Sposób monitorowania i ewaluacji Monitoring wizualny, badanie 
opinii w grupie fokusowej 

0 Odniesienie do przyjętych celów programu  1 
 



22 NAZWA:  ECO-NIKISZ 
SUB-PROJEKT: 

 

 

Racjonalizacja i ekologizacja 
zachowań w celu obniżenia 
kosztów (w tym środowiskowych) 
promocji i wdrożenia 
zrównoważonego 
gospodarowania zasobami 
[finansami, energią, wodą].  

2 Prognozowany rezultat: 

 Obniżenie kosztów utrzymania w indywidualnych gospodarstw domowych.  
Obniżenie kosztów zarządzania osiedlem, oszczędności gestorów zasobów. 
Bardziej zrównoważone gospodarowanie zasobami, podniesienie świadomości 
ekologicznych uwarunkowań życia codziennego. 
Wygenerowanie popyty na specjalne produkty, „skojarzone” z Nikiszowcem - 
powstanie dodatkowych miejsc pracy. 

3 Zadania, uwarunkowania i etapy działań: 

  
 

 
1. Przygotowanie materiałów informacyjnych w rożnej formie, przeszkolenie 

doradcy, przygotowanie i przeprowadzenie prelekcji w ramach wszechnicy 
rewitalizacyjnej oraz przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w szkołach [SP53, 
Gimnazjum nr 11] instruujących w jaki sposób obniżać wydatki zmieniając 
nawyki w zakresie: 

a. Konsumpcji energii [elektrycznej, ciepła, paliw płynnych], 
b. Zużycia wody i obsługi urządzeń zużywających wodę, 
c. Zużycia i odzysku materiałów, 
d. Gospodarki śmieciowej [objętość/masa śmieci] i segregacja. 

  
2. Przygotowanie projektu ECO-książeczki oszczędnościowej, ECO-puszki 

oszczędnościowej, produkcja i dystrybucja [produkcja przez lokalny podmiot 
gospodarczy/spółdzielnię socjalną]. 

3. Zaoferowanie partnerom Porozumienia profesjonalnej usługi audytorskiej – 
analizy kosztów i symulacji dla 2 wariantów „programu oszczędności”. 
 

4. Promocja projektu, również poprzez studia przypadków.  
   

4 Lokalizacja - miejsce przeprowadzenia działania.  
 

Nikiszowiec i Janów 

5 Inicjator-projektodawca-odpowiedzialny Miasto Katowice  

6 Szacowany koszt i proponowany sposób 
finansowania 

50 000,00 

7 Termin realizacji (cykl) Rozpoczęcie: 2012 kwiecień  

Zakończenie: 2014 grudzień  

8 Partnerzy  Porozumienie na rzecz 
rewitalizacji Nikiszowca 

9 Sposób monitorowania i ewaluacji Analiza wskaźnikowa  

0 Odniesienie do przyjętych celów programu  1 
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23 NAZWA:  GILDIA  NIKISZOWIEC  

SUB-PROJEKT: 

 

 

Organizacja lokalnego 
środowiska przedsiębiorców i 
dostarczenie  
mu podstawowej wiedzy na 
temat innowacyjnych metod 
marketingu w MSP w celu 
budowy marki Nikiszowca [dla 
produktów i usług] 

2 Prognozowany rezultat: 

 Lepsza pozycja podmiotów gospodarczych Nikiszowca na rynku. 
Nowocześniejsze rozwiązania marketingowe stosowane przez mikro-przedsiębiorstwa  
i MSP aktywne w Nikiszowcu – wzrost konkurencyjności lokalnych przedsiębiorców. 
Podstawy do koordynacji działań mikroP i MSP, budowania wspólnej oferty w celu 
przyciągnięcia klientów do NIkiszowca. 
Zwiększenie szansy na tworzenie nowych miejsc pracy w Nikiszowcu i dzielnicy. 
 

3 Zadania, uwarunkowania i etapy działań: 

  
 

 
1. Pozyskanie przychylności mikroP i MSP NIkiszowca dla proponowanych 

działań [Stowarzyszenie i szkolenia]. 
 

2. Przygotowanie projektów niezbędnych dokumentów {Statut, umowy}, 
zainspirowanie do samoorganizacji udostępnienie pomocy prawnej, pomocy 
technicznej, udostępnienie informacji itp. 
 

3. Pilotowanie i pomoc w rejestracji stowarzyszenia. 
 

4. Pozyskania wykonawcy dla przeprowadzenia szkolenia z marketingu  
dla członków –założycieli stowarzyszenia, realizacja szkolenia. 
 

5. Uwzględnienie elementów promocji gospodarczej Nikiszowca i utworzonego 

stowarzyszenia w strategii promocyjnej Katowic. 
   

4 Lokalizacja - miejsce przeprowadzenia działania.  
 

Nikiszowiec  

5   Inicjator-projektodawca-odpowiedzialny Miasto Katowice  

6 Szacowany koszt i proponowany sposób 
finansowania 

35 000,00 

7 Termin realizacji (cykl) Rozpoczęcie: październik 2012  

Zakończenie: październik 2013  

8 Partnerzy  GARR GAP Regionalna Izba 
Gospodrcza  

9 Sposób monitorowania i ewaluacji Analiza wskaźnikowa [pomiar 
wzrostu odprowadzanego 
podatku VAT przezwybrane do 
badani, monitorowane łącznie, 



podmioty  
z siedzibą w Nikiszowcu] 

0 Odniesienie do przyjętych celów programu  1 
 

 

 

 

 

24 NAZWA:  iN-vestuj   
Inwestuj w Nikiszowcu SUB-PROJEKT: 

 

 

Dostarczenie informacji 
potencjalnym inwestorom – 
partnerom realizacji celów 
rewitalizacji Nikiszowca,  
o programie - celach, projektach, 
formach współpracy    

2 Prognozowany rezultat: 

 Poinformowanie o programowanej rewitalizacji Nikiszowca sektora inwestycyjnego 
(dystrybucja informacji wśród wybranych przedsiębiorców tego sektora). 
Zainteresowanie sub-projektami i projektami programu ze strony potencjalnych 
inwestorów, partnerów procesu rewitalizacji. 
Podjęcie analiz (pre-feasibility studies) poprzedzających przygotowanie inwestycji. 
Wypromowanie działań rewitalizacyjnych w grupie szczególnie pomocnej ożywianiu 
gospodarki dzielnicy. 
 

3 Zadania, uwarunkowania i etapy działań: 

  
 

 
1. Ustalenie grupy docelowej w mieście, w A-K i w  regionie.  

 
2. Ustalenie grupy docelowej poza regionem. 

 
3. Opracowanie koncepcji pakietu informacyjnego i innych form dotarcia  

z komunikatem.  
 

4. Organizacja kampanii informacyjnej. 
 

5. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej. 
   

4 Lokalizacja - miejsce przeprowadzenia działania.  
 

Odpowiednio do grup 
docelowych imprezy promocyjne  
w Nikiszowcu, w budynku filii 
MHK   

5 Inicjator-projektodawca-odpowiedzialny Miasto Katowice  

6 Szacowany koszt i proponowany sposób 
finansowania 

750 000,00 

7 Termin realizacji (2 cykle:2002/14 i 2018/20) Rozpoczęcie: wrzesień 2012 

Zakończenie: czerwiec 2020 
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8 Partnerzy  Partnerstwo na rzecz rewitalizacji 

Nikiszowca, MHK 

9 Sposób monitorowania i ewaluacji Ocena trafności tematyki i formy 
przekazu poprzez analizę wyniku 
badania opinii uczestników 
kwestionariuszem – ankieta oraz 
poprzez analizę wskaźnikową  
[ilość podmiotów gospodarczych, 
płatników CIT z siedzibą  
w dzielnicy, z siedzibą w 
obszarze ZPRN] 

0 Odniesienie do przyjętych celów programu  3 
 

 

 

 

 

25 NAZWA:  LOKALNY SZLAK 
ZABYTKÓW TECHNIKI   SUB-PROJEKT: 

 

 

Zaawansowany produkt 
turystyczny  wschodnich dzielnic 
Katowic – uatrakcyjnienie oferty  
i promocja walorów kulturowych 
Giszowca, Nikiszowca i 
Szopienic, gospodarcze 
ożywienie dzielnicy. 

2 Prognozowany rezultat: 

 Powiązanie w jeden produkt turystyczny różnorodnych reliktów, zabytków i form 
krajobrazowych związanych z funkcjonowaniem spółki Giesche i działalnością 
projektową braci Zillmanów – udostępnienie dziedzictwa złożonego w zrozumiały  
i czytelny przekaz kulturowy.  
Bardziej efektywne wykorzystanie walorów post-industrialnego dziedzictwa. 
Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej.  
Zwiększenie szansy na powiększenie popytu na usługi gastronomiczne i hotelowe 
Nikiszowca.  
Zwiększenie ruchu turystycznego, wzrost obrotów podmiotów gospodarczych 
obsługujących ten ruch, zwiększenie szansy na wzrost dochodowości tych podmiotów.  
 

3 Zadania, uwarunkowania i etapy działań: 

  
 

 
1. Przygotowanie programu i wstępnego scenariusza dla szlaku, który powinien 

być „obiektem” – małą pętlą (do całodniowego osobnego zwiedzania)–  
na dużym Śląskim Szlaku Zabytków Techniki: 
 

a. Szlak powinien obejmować: Osiedle Giszowiec, nadszybie Szybu 
Pułaski, Osiedle Nikiszowiec, HMN Szopienice d.h.Wilhelmina,  d.fabrka 
porcelany Giesche (Porcelana Śląska); 



b. Po zakończeniu eksploatacji górniczej KWK Wieczorek, część obiektów  
i  budynków kopalni może zostać włączony – jako „muzeum ostatniego 
dnia” w scenariusz szlaku, pozostałe powinny zostać zaadaptowane do 
funkcji użytecznych dla PTii-3D [projekt 27];  

c. Szlak powinien umożliwiać wejście na inne szklaki, np. odbycie 
rowerowej wycieczki trasą „Rowerem Wokół Nikiszowca” czy przejście 
„Trasą spacerową po Nikiszowcu”;  

d. Szlak powinien być dostępny dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu  
jak i osób niedowidzących lub niewidomych, przewodniki i opisy 
powinny być dostępne w wersji audio, a każdy z obiektów szklaku – 
którego walory architektoniczno-przestrzenne za tym przemawiają- 
powinien zostać udostępniony jako mikro-makieta [ do „oglądania 
dłońmi”]. 
 

2. Przygotowanie planu finansowego, w oparciu o przygotowane - wespół  
z gestorami obiektów - plany rozwoju tych obiektów – jako atrakcji szlaku, plany 
ekspozycji, opisy, oznakowanie itd. 
 

3. Wypracowanie formuły prawno-organizacyjnej dla przejęcia obiektów 
nieruchomych i ruchomych albo ustanowienia zarządu – np. jako Fundacja  
[samorządowo-prywatna]. 
 

4. Projektowanie i realizacja szlaku turystycznego, w powiązaniu z realizacją trasy 
zbiorowej komunikacji szynowej Giszowiec-Szopienice [projekt:15.] 
nawiązującej do d. kolejki zwanej „Balkan”. 
 

5. Promocja szklaku i jego obiektów. 
   

4 Lokalizacja - miejsce przeprowadzenia działania.  
 

Giszowiec-Nikiszowiec-
Szopienice  

5 Inicjator-projektodawca-odpowiedzialny Stowarzyszenie „Razem dla 
Nikiszowca” 

6 Szacowany koszt i proponowany sposób 
finansowania 

2 500 000,00 

7 Termin realizacji (cykl) Rozpoczęcie: lipiec 2012  

Zakończenie: lipiec 2016  

8 Partnerzy  WKZ, Wojewoda - Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Marszałek 
Województwa Śląskiego 

9 Sposób monitorowania i ewaluacji Analiza wskaźnikowa 

0 Odniesienie do przyjętych celów programu  2 
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26 NAZWA:  O TOLERANCJI -   

O STRAT 
     „o-o” 

SUB-PROJEKT: 

 

 

Ograniczenie strat (finansowych) 
wywoływanych wandalizmem 
i czynami chuligańskimi  
oraz poprawienie warunków 
prowadzenia przedsięwzięć 
gospodarczych w Nikiszowcu  

2 Prognozowany rezultat: 

 Ograniczenie wielkości wydatków na usuwanie szkód. 
Obniżenie strat (obniżenie kosztów napraw bieżących) – zwiększenie potencjału 
finansowego [renowacyjnego i inwestycyjnego].  
Poprawa ocen poziomu bezpieczeństwa, silniejsze poczucie bezpieczeństwa. 
Poprawienie wizerunku osiedla i dzielnicy, lepszy klimat dla przedsiębiorczości.  
 

3 Zadania, uwarunkowania i etapy działań: 

  
 

 
1. Zawarcie formalnej umowy realizacyjnej na wspólne wdrażanie projektu „O-O”  

i współfinansowanie preliminowanych wydatków przez wszystkich partnerów 
projektu, według uzgodnionej listy działań, co najmniej: 
 

a. Wprowadzenie mobilnego monitoringu (co najmniej 4 bezprzewodowe 
mikro-kamery), 

b. Wprowadzenie czasowo [dwa lata] systemu motywującego (nagrody 
pieniężne) dla funkcjonariuszy służb porządkowych, 

c. Opracowanie i dystrybucja „instrukcji interwencyjnej” – zwięzłego 
poradnika jak się zachować, gdzie i jak zgłaszać, jak monitorować  
i egzekwować zgłoszenie itd. 

d. Prowadzenie mapy zdarzeń i interwencji – publicznie dostępnej  
na stronie internetowej ZPRN, codziennie aktualizowanej – jako 
elementu kontroli aktywności i skuteczności służb porządkowych, 

e. Zatrudnienie na okres 2 lat profesjonalnego mediatora, 
wyspecjalizowanego w pracy z grupami „sub-kulturowymi”,  

f. Organizacja konkursu, na wzór gdańskiego konkursu „Wiem, nie 
niszczę tworzę” 

g. Udostępnienie 2-3 miejsc w Nikiszowcu [mur przy ul.Nałkowskiej, 
boczna ściana SP53, garaże] do legalnej, swobodnej ekspresji wizualnej 
kibiców. 
  

2. Realizacja działań w ścisłej współpracy z lokalną społecznością dzielnicy, 
szczególnie  osiedla Nikiszowiec i osiedla Wysockiego [Korea].  

   

4 Lokalizacja - miejsce przeprowadzenia działania.  
 

Nikiszowiec i Janów 

5 Inicjator-projektodawca-odpowiedzialny Miasto Katowice  

6 Szacowany koszt i proponowany sposób 
finansowania 

1 000 000,00 

7 Termin realizacji (cykl) Rozpoczęcie: wrzesień 2012  

Zakończenie: wrzesień 2014  



8 Partnerzy  KW Policji, Porozumienie na 
rzecz rewitalizacji Nikiszowca, 
kluby sportowe GKS, Ruch 
Chorzów, Wojewoda Śląski 

9 Sposób monitorowania i ewaluacji Analiza wskaźnikowa  

0 Odniesienie do przyjętych celów programu  1 
 

 

27 NAZWA:  PTii_3D 
SUB-PROJEKT: 

 

 
[fot.: „rzeźba kinetyczna” berlińskiej firmy Art-Com AG,  zarabiającej na 
kreowaniu iluzji i rozmywaniu granic między realnością a wirtualnością, 
przy pomocy nowych technologii; źródło: strona internetowa Art.-Com] 

Park technologiczny i inkubator 
przemysłów kreatywnych  (3D), 
produkcja oprogramowania i 
elektronicznej rozrywki 
[SILIKONOWA KOPALNIA] 
 

2 Prognozowany rezultat: 

 Stworzenie w Nikiszowcu infrastruktury instytucjonalnej do obsługi współpracy sfery 
gospodarczej i naukowej w sektorach kreatywnych, wykorzystujących nowe technologie 
dla dostarczania produktów i usług, które szeroko  łączą się z kulturalną,  artystyczną 
lub rozrywkową wartością [niekoniecznie materialną]. 
 
Stworzenie w Nikiszowcu infrastruktury instytucjonalnej do rozwoju przedsiębiorczości  
w sektorach kreatywnych - dla dynamicznych i mobilnych przedsiębiorstw, które często 
organizują się w sieci, wytwarzając produkty o oryginalnym czy wręcz unikalnym 
charakterze [często względem siebie komplementarne]. 
 
Podwyższenie stopnia innowacyjności gospodarki Nikiszowca, miasta, aglomeracji  
i regionu – wskutek tego, że istotą funkcjonowania sektora kreatywnego jest tworzenie 
nowych idei, (które mieszczą się w kategorii innowacji) 
 
Utrzymanie, a następnie  rozwinięcie gospodarczych relacji i wymiany, po zaprzestaniu 
eksploatacji górniczej, przy wykorzystaniu i zachowaniu zdeponowanego dziedzictwa 
materialnego (asset) 
 
Wywołanie stałego popytu na usługi (popyt wywołają potrzeby nowych odbiorców: 
tj. grupy przedsiębiorców PTii):  gastronomia, księgowość, sprzątanie, transport  
i spedycja, hotelarstwo, itp.] – obsługa przedsiębiorstw innowacyjnych (kreatywnych),  
 
Stymulacja rynku pracy w Nikiszowcu i jednostce pomocniczej (dzielnicy) Janów-
Nikiszowiec  

3 Zadania, uwarunkowania i etapy działań: 

  
 

 
1. Przygotowanie modyfikacji istniejącego projektu Parku Technologicznego 

Katowice [Mrówcza Górka], Koncepcja Parku Technologicznego w Katowicach 
została opracowana w 2007r. przez Deloitte na zamówienie Urzędu Miasta,  
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w dwóch wariantach – operatorskim i deweloperskim, wybrano drugą opcję, po 
czym ogłoszono przetarg na sprzedaż gruntów, w wyniku którego nikt nie złożył 
oferty, tym samym realizacja projektu została zawieszona, w oczekiwaniu na 
korzystniejsze warunki inwestycyjne.  
 

2. Modyfikacja założeń parku w kierunku sektorów kreatywnych, z równoczesnym 
ograniczeniem planowanej powierzchni parku co najmniej o połowę [do max 
20ha], z zamiarem realizacji projektu w dwóch etapach: 
 

a. Realizacja nowych obiektów i infrastruktury parku na terenach 
sąsiadujących z osiedlem Nikiszowiec – potencjalnym WHS,  

b. Adaptacji niektórych budynków KWK Wieczorek na cele prowadzenia –
rozszerzenia oferty parku i inkubatora [po zakończeniu eksploatacji 
górniczej]. 
 

3. Koncentrując profilu parku i inkubatora na sub-sektorach kreatywnych: 
 

a. gry komputerowe – tworzenie i produkcja, 
b. film – reklama, animacja cyfrową 3D – specjalistyczne oprogramowanie, 
c. oprogramowanie 3D dla projektowania, tworzenia plastycznych iluzji  

i ekspertyz (architektura; sztuka i antyki, projektowanie mody, 
projektowanie sztuki użytkowej, projektowanie sprzętu sportowego). 
 

4. Powołanie partnerstwa: Miasto, Region, GZM, KSSE, KHW. 
 

5. Powołanie podmiotu zarządzającego parkiem i inkubatorem, zdolnego  
do kooperacji z i aktywnością na rzecz rozwoju  sektora kreatywnego [= cykle 
kreacji, produkcji i dystrybucji dóbr i usług, które używają kreatywności i kapitału 
intelektualnego jako podstawowego nakładu. Tworzą zestaw działań opartych 
na wiedzy, skoncentrowanych, ale nieograniczonych do sztuki, potencjalnie 
generujących przychody z handlu i praw własności intelektualnej. Obejmują 
produkty namacalne i nienamacalne, artystyczne usługi zawierające kreatywną 
treść, wartość ekonomiczną i cele marketingowe]. 
 

6. Organizacja konkursu na partnerów inwestycyjnych, wyłonienie podmiotów 
zawarcie umów ppp. 
 

7. Projektowanie i realizacja inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych. 
 

8. Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i wstępnej analizy użyteczności  
adaptacji budynków KWK Wieczorek dla celów PTii i muzeum podziemnej 
eksploracji [zobacz projekty: PARK KULTUROWY, LOKALNY SZLAK(…)], 
prace projektowe dla przebudowy obiektów (w budynkach przeznaczonych  
na inkubator – PTii). 
 

9. Otwarcie parku, eksploatacja, komercjalizacja, reinwestowanie przychodów  
w inkubator. 

  

4 Lokalizacja - miejsce przeprowadzenia działania.  
 

Nikiszowiec 

5 Inicjator-projektodawca-odpowiedzialny Miasto Katowice 

6 Szacowany koszt i proponowany sposób finansowania 40 000 000,00 
ppp (+ pożyczka EBI) 

7 Termin realizacji  Rozpoczęcie: styczeń 2013  

Zakończenie: grudzień 2020  



8 Partnerzy  Miasto, Region, GZM, KSSE, 
PARP, KHW, EBI 

9 Sposób monitorowania i ewaluacji Analiza wskaźnikowa, 
ewaluacja ekspercka 

0 Odniesienie do przyjętych celów programu  3 
 

UKŁAD PROJEKTÓW PROGRAMU,  PRZEDSTAWIONY WEDŁUG CELÓW KTÓRE 

REALIZUJĄ [ na przykładzie Nikiszowca] : 

CEL 1: 

JASNE-BEZPIECZNIEJ 5 

KOMUNIKATOR 6 

MIESZKANIOWY ASYSTENT RODZINY 7 

SAVOIR  VIVRE 11 

RENOWACJA WNĘTRZ BLOKÓW 19 

SENSOWNIE REMONTUJĘ MIESZKANIE 20 

WIERNY OGRODNIK 21 

ECO-NIKISZ 22 

GILDIA NIKISZOWIEC 23 

O TOLERANCJI –  O STRAT 26 
 

CEL 2: 

IDŻ W ŚWIAT , A GIBKO WRACAJ 2 

INKUBATOR ANIMATORÓW 4 

PRZESZŁOŚĆ_TERAŻNIEJSZOŚĆ_TOŻSAMOŚĆ 10 

SPON 12 

CELUJ w JAKOŚĆ 13 

GRA- fitti 14 

RENOWACJA BUDYNKÓW HGSM 16 

RENOWACJA BUDYNKÓW KWK Wieczorek 17 

RENOWACJA BUDYNKÓW SM WIECZOREK 18 

LOKALNY SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI 25 
 

CEL 3: 
 

DIZAJN NA CO DZIEŃ 1 

INKUBATOR  SZTUKI 3 

N.ATRAKTORY 8 

PARK KULTUROWY NIKISZOWIEC 9 

PRZESTRZENIE PUBLICZNE – RE/ORGANIZACJA 15 

iN-vestuj 24 

PTii_3D 27 
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II.3. Przestrzenne i metodyczne rozplanowanie działań rewitalizacyjnych  

Program powinien pokazywać sposób rozplanowania działań. Sposób który stosuję, ilustrują 

poniższe schematy oraz mapa z rozmieszczeniem projektów, na przykładzie ZPRN.   
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III. JAK PRZEDSTWIĆ SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU? 

 

III.1. Kierowanie programem – organizacja pracy i partnerstwa na rzecz 

rewitalizacji, na przykładzie Nikiszowca 

Każdy program, by mógł być sprawnie zrealizowany, musi mieć „właściciela”. To podmiot 

(rzadziej podmioty) żywotnie zainteresowane przejściem od programowania do realizacji, 

osiąganiem założonych celów, wdrażaniem projektów. Jednocześnie muszą to być 

podmioty mające zdolność sprawczą, zasoby materialne, kompetencyjne, decyzyjne, 

motywację wynikająca z obowiązków statutowych lub misji, które razem składają się 

na zdolności zarządcze – sprawstwo.  

Takie podmioty to interesariusze pierwszoplanowi, o cechach zarządczych - dysponenci 

znacznego majątku nieruchomego i depozytariusze materialnego dziedzictwa kulturowego. 

W przypadku Nikiszowca mieliśmy do czynienia z następującymi interesariuszami: 

1.Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa  

2.Katowicki Holding Węglowy S.A. – KWK Wieczorek  

3.Miasto Katowice  

4.Spółka Mieszkaniowa Kleofas Sp. z  o.o. [d. Sp. Wieczorek]  

5.KościółRzymskokatolicki-Parafia p.w. św. Anny 

 

Razem, wobec opisanych wcześniej uwarunkowań, podmioty te stanowią jedyny potencjalny 

„domniemany podmiot właścicielski” programu, który wskutek ewentualnego zawarcia 

porozumienia– umowy o współdziałaniu na rzecz rewitalizacji Nikiszowca,  

stać się może kolegialnym stymulatorem  realizacji ZPRN, poprzez tak powstałe 

Partnerstwo na rzecz rewitalizacji Nikiszowca.  

Po zawarciu porozumienia [projekt został opracowany] i uregulowaniu w nim 

współodpowiedzialności za ZPRN, 5 pierwszoplanowych interesariuszy zaprosi pozostałych 

interesariuszy do partnerskiego współdziałania wszystkich zainteresowanych realizacją 

projektów programu – tak powstałe Partnerstwo, oparte na umowie obejmie wszystkich 

interesariuszy [filia Muzeum Historii Katowic, PCAL, stowarzyszenia i fundacje, szkoły, 

przedsiębiorcy, kluby, wspólnoty itd.], tj, parterów zainteresowanych działaniem  

i współodpowiedzialnością za realizację programu, w tym za jego finansowanie.  



Partnerstwo, jego zawarcie i sformalizowanie, ma na celu organizację ram, w których 

możliwe będzie, koordynowanie realizacji projektów oraz wyłanianiem „grupy projektu”,  

dla tych z nich, których nie może zrealizować jeden partner. Partnerstwo z natury nie ma 

centrum ani hierarchii, również w tym przypadku, regulacja współpracy, wyznaczenie zadań, 

rozliczanie, wybór przywództwa, monitorowanie, podział na grupy zadaniowe, raportowanie 

itd. – cały wewnętrzny „regulamin” musi zostać zbudowany przez Partnerstwo, na zasadach 

samorządności, ale przy uwzględnieniu następujących reguł: 

 Partnerstwo jest zgrupowaniem podmiotów akceptujących program, jego cele i zakres 

ujętych w nim projektów, jako zgodne z własnymi celami aktywności  

 Partnerzy akceptują, że poprzez udział w nim, będą w drodze uzgodnień dotyczący 

konkretnych projektów, zaciągać zobowiązania wzajemne i wobec podmiotów nie 

uczestniczących w Partnerstwie. W pierwszej fazie działania, poprzez samoregulację, 

samodyscyplinę i na zasadach wzajemnej odpowiedzialności muszą więc ustalić 

reguły tego Partnerstwa i je spisać, a następnie upublicznić, bowiem Partnerstwo 

działając na rzecz rewitalizacji nie może mieć charakteru zamkniętego. 

 Partnerstwo, jako forma zebrania interesariuszy, służy do dialogu o realizacji 

programu, do  koordynowania aktywności partnerów, również w kwestiach 

nieustalonych w programie, a istotnych dla jego realizacji, jak również  

do podejmowania wspólnych działań wobec podmiotów poza Partnerstwem, istotnych 

dla realizacji programu rewitalizacji. 

 Jedynym stałym, niezmiennym co do zadań elementem systemu opartego na tym 

Partnerstwie jest grupa ds. komunikacji i monitorowania [KiM].  

Dla ogarnięcia sytuacji w Nikiszowcu zakładaliśmy, że Grupę utworzą  

co najmniej 4 osoby, w tym 2 reprezentujące interesariuszy pierwszoplanowych  

o cechach zarządczych: Miasto Katowice, HGSM. Te dwie osoby będą 

odpowiedzialne za spotkanie założycielskie Partnerstwa. 

Zadaniem grupy ds. komunikacji i monitorowani jest uczestnictwo w pracach pozostałych  

grup/zespołów/wydziałów w zakresie koniecznym dla monitorowania postępu prac - realizacji 

projektów i zapewnienia komunikacji pomiędzy grupami, jak również zapewnienie stałej 

wymiany informacji pomiędzy wszystkimi interesariuszami programu. Ostatnim elementem 

zadań tej grupy jest dostarczanie informacji o programie na zewnątrz i odbieranie informacji 

zwrotnej – poprzez system komunikacji społecznej opisany w dalszej części programu. 

Grupa pozostawać będzie w stałej relacji z osobami, których sygnatariusze porozumienia 

wskażą w swoich strukturach, jako odpowiedzialne za bieżące działania prowadzące  
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do realizacji Programu i które na co dzień zajmować się będą przede wszystkim pracą  

na rzecz jego realizacji, również w Partnerstwie - włączając się w prace grup projektowych, 

ale przede wszystkim prowadząc projekty za które odpowiedzialni są zatrudniający ich 

interesariusze. Grupa ds. komunikacji i monitorowania działania monitorujące programu 

prowadzi według ustalonego w nim systemu, monitoring projektów według ustalonych  

w projekcie zasad. 

Orientacyjny harmonogram realizacji projektów, zakładać powinien realistyczną 

perspektywę (z praktyki wynika, że co najmniej dziesięcioletni)realizacji programu, 

przyjmując jednoczenie, że wstępna trójstopniowa hierarchia proponowanych projektów 

wynika z hierarchii celów i jest z nią tożsama. Przykładowy harmonogram z horyzontem 10-

letnim pokazuję poniżej. 
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II.2. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji, źródła finansowania 

i metody pozyskiwania partycypacji finansowej partnerów 

ZESTAWIENIE KOSZTÓW PROJEKTÓW
PROJEKT/SUB PROJEKT
NAZWA NR CEL ZPRN: KOSZT

DIZAJN NA CO DZIEŃ 1 3 1 000 000 zł                 

IDŻ W ŚWIAT , A GIBKO WRACAJ 2 2 180 000 zł                    

INKUBATOR  SZTUKI 3 3 500 000 zł                    

INKUBATOR ANIMATORÓW 4 2 60 000 zł                       

JASNE-BEZPIECZNIEJ  5 1 30 000 zł                       

KOMUNIKATOR 6 1 50 000 zł                       

MIESZKANIOWY ASYSTENT RODZINY  7 1 30 000 zł                       

N.ATRAKTORY 8 3 300 000 zł                    

PARK KULTUROWY NIKISZOWIEC 9 3 750 000 zł                    

PRZESZŁOŚĆ_TERAŻNIEJSZOŚĆ_TOŻSAMOŚĆ 10 2 150 000 zł                    

SAVOIR  VIVRE 11 1 7 500 zł                         

SPON 12 2 5 000 zł                         

RAZEM - koszt zmian społecznych 3 062 500 zł                 

CELUJ w JAKOŚĆ  13 2 15 000 zł                       

GRA- fitti 14 2 500 000 zł                    

PRZESTRZENIE PUBLICZNE – RE/ORGANIZACJA 15 3 10 500 000 zł               

RENOWACJA BUDYNKÓW HGSM 16 2 64 000 000 zł               

RENOWACJA BUDYNKÓW KWK Wieczorek 17 2 1 700 000 zł                 

RENOWACJA BUDYNKÓW SM WIECZOREK 18 2 3 600 000 zł                 

RENOWACJA WNĘTRZ BLOKÓW 19 1 8 300 000 zł                 

SENSOWNIE REMONTUJĘ MIESZKANIE  20 1 20 000 zł                       

WIERNY OGRODNIK 21 1 240 000 zł                    

RAZEM koszt zmian przestrzennych 88 875 000 zł               

ECO-NIKISZ 22 1 50 000 zł                       

GILDIA NIKISZOWIEC 23 1 35 000 zł                       

iN-vestuj  24 3 1 500 000 zł                 

LOKALNY SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI  25 2 2 500 000 zł                 

O TOLERANCJI –  O STRAT 26 1 1 000 000 zł                 

PTii_3D 27 3 40 000 000 zł               

RAZEM koszt zmian gospodarczych 45 085 000 zł               

 

 

 

 

 



ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG CELÓW PROGRAMU: 

ZESTAWIENIE KOSZTÓW PROJEKTÓW CEL 1

PROJEKT
NAZWA NR KOSZT

JASNE-BEZPIECZNIEJ  5 30 000 zł                       

KOMUNIKATOR 6 50 000 zł                       

MIESZKANIOWY ASYSTENT RODZINY  7 30 000 zł                       

SAVOIR  VIVRE 11 7 500 zł                         

RAZEM - koszt zmian społecznych 117 500 zł                    

RENOWACJA WNĘTRZ BLOKÓW 19 8 300 000 zł                 

SENSOWNIE REMONTUJĘ MIESZKANIE  20 20 000 zł                       

WIERNY OGRODNIK 21 240 000 zł                    

RAZEM koszt zmian przestrzennych 8 560 000 zł                 

ECO-NIKISZ 22 50 000 zł                       

GILDIA NIKISZOWIEC 23 35 000 zł                       

O TOLERANCJI –  O STRAT 26 1 000 000 zł                 

RAZEM koszt zmian gospodarczych 1 085 000 zł                 

ŁĄCZNIE WYDATKI: 9 762 500 zł                  

ZESTAWIENIE KOSZTÓW PROJEKTÓW CEL 2

PROJEKT/SUB PROJEKT
NAZWA NR KOSZT

IDŻ W ŚWIAT , A GIBKO WRACAJ 2 180 000 zł                    

INKUBATOR ANIMATORÓW 4 60 000 zł                       

PRZESZŁOŚĆ_TERAŻNIEJSZOŚĆ_TOŻSAMOŚĆ 10 150 000 zł                    

SPON 12 5 000 zł                         

RAZEM - koszt zmian społecznych 395 000 zł                    

CELUJ w JAKOŚĆ  13 15 000 zł                       

GRA- fitti 14 500 000 zł                    

RENOWACJA BUDYNKÓW HGSM 16 64 000 000 zł               

RENOWACJA BUDYNKÓW KWK Wieczorek 17 1 700 000 zł                 

RENOWACJA BUDYNKÓW SM WIECZOREK 18 3 600 000 zł                 

RAZEM koszt zmian przestrzennych 69 815 000 zł               

LOKALNY SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI  25 2 500 000 zł                 

RAZEM koszt zmian gospodarczych 2 500 000 zł                 

ŁĄCZNIE WYDATKI: 72 710 000 zł                
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ZESTAWIENIE KOSZTÓW PROJEKTÓW CEL 3

PROJEKT
NAZWA NR KOSZT

DIZAJN NA CO DZIEŃ 1 1 000 000 zł                 

INKUBATOR  SZTUKI 3 500 000 zł                    

N.ATRAKTORY 8 300 000 zł                    

PARK KULTUROWY NIKISZOWIEC 9 750 000 zł                    

RAZEM - koszt zmian społecznych 2 550 000 zł                 

PRZESTRZENIE PUBLICZNE – RE/ORGANIZACJA 15 10 500 000 zł               

RAZEM koszt zmian przestrzennych 10 500 000 zł               

iN-vestuj  24 1 500 000 zł                 

PTii_3D 27 40 000 000 zł               

RAZEM koszt zmian gospodarczych 41 500 000 zł               

ŁĄCZNIE WYDATKI: 54 550 000 zł                

 

PLAN FINANSOWANIA
ŁĄCZNIE WYDATKI: 137 022 500 zł            

                                                                                          PRELIMINARZ ŹRÓDEŁ:

FUNDUSZE UE - z dotacji  40% kosztów projektów 54 809 000 zł               

[minimalny udział własny w dotowanych projektach] 13 702 250 zł               

Kapitał inwestycyjny prywatny zew. - dwa przedsięwzięcia ppp 10 000 000 zł               

Kapitał inwestycyjny publiczny sam. - dwa przedsięwzięcia ppp 10 000 000 zł               

Pomoc FF, programy tematyczne,subwencje celowe 3% 4 110 675 zł                 

Środki własne mieszkańców, organizacji społecznych przedsiębiorców 1 400 000 zł                 

Kapitał SM i GHSM - wkład inwestycyjny [landlord inv] 15 000 000 zł               

Kapitał KHW - wkład inwestycyjny SP[landlord inv] 5 000 000 zł                 

RAZEM AKTYWA 45 510 675 zł               

ZAŁOŻENIA: Prognoza WPŁYWY: 43 009 000 zł               

Kredyty komercyjne (- )bilansowa równowaga planu 6 306 175,00 zł-           

Pożyczki subwencjonowane EBI/BGK (25% kosztów) 34 255 625,00 zł         

Koszty kapitału (25%) 8 563 906,25 zł           

PROGNOZA NADWYŻKI/LUKI FINANSOWEJ 189 468,75 zł  

Wnioski z szacunkowego planu finansowania programu dla wybranego przykładu, tj. ZPRN 

wyglądają optymistyczne. Duża koncentracja projektów tj. ich czasoprzestrzenne 

zintegrowanie,  pozwala na  założenie relatywnie szybkiego wygenerowania wpływów [w 

wyliczeniach przyjęto  ostrożnie, kumulowany IRR po 5 latach, jako = ½ wskaźnika  

przeciętnie obserwowanego w podobnych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych w Wielkiej 

Brytanii], co z kolei uprawdopodabnia prognozę bilansowania nakładów/wpływów już w 

2022r. [pod warunkiem wypełnienia założonego minimalnego poziomu finansowania 

projektów  z dotacji i pożyczek subwencjonowanych]. 



Na tej podstawie [uproszczona analiza wykonalności] należy programując zestaw projektó 

rewitalizujących zdegradowany obszar przeprowadzić ocenę prawidłowości zaprojektowanej 

struktury działań. Na podstawie takiego założenia, w  wybranej przykładowo symulacji 

kosztów i korzyści ZPRN, można było stwierdzić, że struktura projektów, nie tylko ze względu 

na założone cele rewitalizacji Nikiszowca  została poprawnie dobrana, ale również  z punktu 

widzenia efektywności ekonomicznej daje szansę rozwoju Nikiszowca, a poprzez to 

gospodarczego i społeczno-kulturalnego ożywienia wschodnich dzielnic Katowic.  

Taki zestaw projektów to generator  dużego potencjału – program może wypełnić zadanie 

oddziaływania o ponad-lokalnym zasięgu [taka analiza jest użyteczna również dla weryfikacji 

prawidłowości wyboru obszaru do rewitalizacji w LPD (o tym piszę wcześniej, w części  I.2).  

W części dotyczącej finansowania programu rewitalizacji użyteczne mogą być różne 

zestawienia, grupujące projekty podłóg kategorii, przykład poniżej to zestawienie projektów w 

trzech grupach, z uwzględnieniem oszacowanych kosztów, podmiotu inicjującego-leadera 

projektu i proponowanego sposobu finansowania: 

 

 

W kolejnej tabeli  projekty zostały usystematyzowane według szacowanej wartości nakładów 

[koszty realizacji], poczynając od projektów najtańszych,  niezależnie od celu  

i rodzaju projektów.  

Ostatnia tabela pokazuje rozkład projektów w grupach, według celu który realizują, rosnąco  

według  szacowanej wartości. W ostatnich dwóch kolumnach tej tabeli przedstawiono 

planowany rok rozpoczęcia i zakończenia każdego z projektów.  
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Podstawową metodą pozyskiwania partycypacji finansowej dla realizacji większości 

projektów rewitalizacyjnych jest montaż finansowania, odzwierciedlający nakłady i korzyści 

(cele współdziałania) partnerów projektu, uzgodnione i udokumentowane odpowiednią 

odrębną umową [ewentualnie, w zależności od fazy organizacji projektu, odrębnym 

porozumieniem]. Tak więc użytecznym elementem programu jest systematyka 

potencjalnych źródeł finansowania i aktualny przegląd wraz ogólną charakterystyką 

poza-gminnych źródeł finansowania działań rewitalizacyjnych. W jaki sposób można to  

ująć w programie, pokazuję na przykładzie systematyki i aktualnego w 2011 przeglądu, 

podanych w ZPRN. Systematyka [alfabetycznie]: 

 fundusze zewnętrzne, zasilane środkami budżetowymi krajowymi lub UE: 

o Fundusz Dopłat, 

o Norweski Mechanizm Finansowy,  

o PFRON – w przypadku przystosowania mieszkań do potrzeb 

niepełnosprawnych, 

o Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013  

i kolejne edycje programów operacyjnych, regionalnych oraz horyzontalnych     

o Różne inne  [opisane w dalszej części] 

 fundusze bezzwrotne pozyskane jako granty, dotacje, darowizny, 

 majątek miasta wnoszony jako aport do wspólnych przedsięwzięć, 

 majątek osób prywatnych i osób prawnych wnoszony jako aport do wspólnych 

przedsięwzięć, 

 środki osób prywatnych i osób prawnych, w tym spółek skarbu państwa, 

 środki spółdzielni mieszkaniowej, 

 środki wspólnot mieszkaniowych, 

 środki pieniężne miasta, w tym pozyskane w drodze emisji obligacji 

 środki pozyskane przez partnerów, z systemu bankowego, na pokrycie swego udziału 

w kosztach projektu: 

o kredyty i pożyczki komercyjne, 

o kredyty i pożyczki subwencjonowane [np. z EBI, z Funduszu Rozwoju 

Obszarów Miejskich (w ramach Inicjatywy Jessica), z BGK, z BOŚ], 

o kredyty i pożyczki zaciągane przez spółdzielnie mieszkaniowe, 

o kredyty i pożyczki zaciągane przez wspólnoty mieszkaniowe, 

o kredyty i pożyczki zaciągane przez osoby fizyczne, 



 środki podmiotów prywatnych w ramach realizacji inwestycji w oparciu o koncesję  

na roboty budowlane, 

 środki podmiotów prywatnych w ramach realizacji inwestycji w oparciu o partnerstwo 

publiczno-prywatne. 

 

Budowanie finansowania, montaż środków z różnych źródeł powinien opierać się w równym 

stopniu na rozeznaniu potencjalnych źródeł finansowania, dostępności, warunków 

organizacyjnych jak i kalkulacji kosztów pozyskania finansowania,  

z uwzględnieniem kosztów dokumentacji i ewaluacji projektu (szczególnie w przypadku 

korzystania z bezzwrotnych funduszy zewnętrznych zasilanych z budżetu). Określenie  

takiej, optymalnej konstrukcji sposobu finansowania, dla każdego projektu oddzielnie, 

nie jest przedmiotem programu, wykracza bowiem poza tę fazę planowania (w której 

żadne z przedsięwzięć nie jest jeszcze rozpoznane w stopniu pozwalającym na 

kosztorysowanie).    

Wskazane źródła finansowania dla zaplanowanych w programie działań rewitalizacyjnych, 

prócz środków własnych inicjatorów-projektodawców, obejmują środki pozyskiwane (możliwe 

do pozyskania), jako dotacje, granty, subwencjonowane pożyczki itp. Aktualny przegląd i 

ogólną charakterystykę poza-gminnych źródeł finansowania działań rewitalizacyjnych 

przedstawiono poniżej.  

Środki krajowe:  

Fundusz Dopłat (FD) 

Fundusz ten wspiera finansowo przedsięwzięcia, podejmowane  

w oparciu o dwa rządowe programy dedykowane mieszkalnictwu: 

-Program wsparcia finansowego gmin w zakresie tworzenia lokali 

socjalnych, noclegowni, domów dla bezdomnych8 

-Program „Rodzina na swoim”.  

FD utworzony został na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2002r.  

o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej 

stopie procentowej. Z funduszu tego, zasilanego z budżetu państwa9,  

a ulokowanego w Banku Gospodarstwa Krajowego, aktualnie 

wspierane są dwa programy: 

                                                           
8
 Choć tytuł tego programu ich nie wymienia, program wspiera również tworzenie mieszkań chronionych  [remonty 

lokali na potrzeby tworzenia mieszkań chronionych (20%) i nabywanie lokali mieszkalnych 
 z przeznaczeniem na mieszkania chronione ([30%)]. 

9
 Wysokość aktywów tego funduszu uzależnione są od decyzji zawartej w corocznej ustawie budżetowej 

(podobnie jak było to czynione dla Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, zlikwidowanego w 2009r.). 



DAGMARA MLICZYŃSKA-HAJDA Programowanie rewitalizacji.  Materiał dydaktyczny 
 

 

103 
1/Program wsparcia finansowego gmin w zakresie tworzenia lokali 

socjalnych, noclegowni, domów dla bezdomnych powstał w wyniku 

wejścia w życie ustawy z 8 grudnia 2006r.  

i koncentruje się na wspieraniu gmin (w tym także miast)  

w realizacji mieszkań socjalnych, chronionych, noclegowni  

domów dla bezdomnych i mieszkań chronionych.  

2/Program „rodzina na swoim” utworzony na podstawie ustawy  

o finansowym wspieraniu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, 

która weszła w życie w październiku 2006r., przewiduje dopłaty z FD 

do oprocentowania kredytów, (które tym samym staja się 

„preferencyjne”) udzielanych na zakup lokalu mieszkalnego, budowę  

i zakup domu jednorodzinnego albo wniesienie wkładu budowlanego 

do spółdzielni mieszkaniowej. Kredytów preferencyjnych udzielają 

instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, które 

podpisały w tej sprawie umowę z BGK.  

FD może partycypować w kosztach realizacji przedsięwzięć 

polegających na tworzeniu lokali socjalnych, noclegowni, domów dla 

bezdomnych i mieszkań chronionych, podejmowanych przez gminy, 

powiaty i organizacje pożytku publicznego.  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej (NFOŚiGW) 

Fundusz ten jest największą krajową instytucją finansującą przedsięwzięcia  

z zakresu ochrony środowiska, powołany  

w lipcu 1989r. Realizuje Politykę Ekologiczną Państwa poprzez finansowanie 

inwestycji w ochronie środowiska i gospodarce wodnej,  

o znaczeniu krajowym regionalny i lokalnym.  

Fundusz wspiera bardzo szeroki zakres przedsięwzięcia z zakresu ochrony 

środowiska. Ze wsparcia korzystać mogą również miasta, szczególnie przy 

finansowaniu inwestycji z zakresu i gospodarki wodno-ściekowej i składowania 

oraz utylizacji odpadów. NFOŚiGW wspiera finansowo i merytorycznie 

samorządy bądź przedsiębiorstwa komunalne w przygotowaniu wniosków  

i dotacje z funduszy UE. Dofinansowanie, z którego mogą skorzystać 

wnioskodawcy, pochodzi z dwóch źródeł,  z budżetu Unii Europejskiej, bądź  

ze środków statutowych NFOŚiGW. 

Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIKO) 

FRIKO to fundusz odnawialny, utworzony na podstawie ustawy z grudnia 2003r. 

w oparciu o środki publiczne ( budżet państwa), zarządzany przez BGK.  

Z funduszu tego udzielane są Kredyty preferencyjne przeznaczone na 

finansowanie przygotowanie przez gminy i ich związki projektów inwestycji 

komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii 

Europejskiej.  

Do projektów tych zalicza się studium wykonalności inwestycji, analizę kosztów  

i korzyści oraz pozostałą dokumentację projektową, analizy, ekspertyzy i studia 

niezbędne do przygotowania realizacji inwestycji. Kredytem tym można pokryć  



do 80% kosztów jej przygotowania przy maksymalnej wysokości kredytu 

ustalonej na 500 000,00 zł. Kredyt z FRIKO oprocentowany jest w wysokości 0,5 

stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez 

Narodowy Bank Polski. BGK pobiera prowizję w wysokości 1% od kwoty 

udzielonego kredytu. 

 

Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTR)  

Fundusz10 utworzony w BGK na podstawie ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów, z 2009r. Celem FTR jest udzielanie pomocy 
finansowej przedsięwzięciom remontowym i termomodernizacyjnym, przy 
pomocy kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Remonty finansowane 
przy wsparciu z FTR mogą być podejmowane wyłącznie w budynkach 
wielorodzinnych (tj. budynkach, w których znajdują się, co najmniej, dwa 
samodzielne lokale mieszkalne), premia termomodernizacyjna może być 
udzielana również dla przedsięwzięć realizowanych w budynkach 
jednorodzinnych. Pomoc finansowa udzielana jest poprzez tzw. "premię 
termomodernizacyjną" lub "premię remontową" stanowiącą źródło spłaty 20% 
zaciągniętego kredytu. W ramach obsługi FTR Bank Gospodarstwa Krajowego 
podejmuje decyzje o przyznaniu premii, co w przypadku premii 
termomodernizacyjnej jest uzależnione od przedstawienia audytu 
energetycznego. Premia remontowa może być przyznana w wysokości do 20% 
kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, 
jednak nie więcej niż 15% kosztów całego przedsięwzięcia remontowego.  
Pomoc finansowa z FTR, tj. premia stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego 
przez beneficjenta tej pomocy, a zatem przysługuje jedynie inwestorom 
korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać Inwestorzy realizujący 
przedsięwzięcie jedynie z własnych środków. Premia stanowi pomoc publiczną  
w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu stanowiącego Wspólnotę Europejską  
i udzielana jest jako pomoc de minimis zgodnie z warunkami określonymi  
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r.  
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 
379 z 28.12.2006, str. 5). Premii nie można udzielić podmiotowi znajdującemu się  
w trudnej sytuacji ekonomicznej, spełniającemu kryteria określone w przepisach 
prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej 

        Krajowy Fundusz Kapitałowy 

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. jest polskim funduszem funduszy venture 

capital/private equity (VC/PE), utworzonym 1 lipca 2005 roku na podstawie 

ustawy.  Działalność KFK polega na inwestowaniu w fundusze VC/PE które 

zasilają kapitałowo małe i średnie przedsiębiorstwa polskie. KFK został 

utworzony w celu ograniczania luki kapitałowej, polegającej na niskiej podaży 

kapitału VC/PE w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. 100% udziałów 

KFK SA posiada BGK, fundusz inwestuje w przedsięwzięcia – lokalne fundusze 

inwestycyjne (zapewnia kapitał inwestycyjny) wybrane w drodze konkursu. 

Informacje na temat KFK:  http://www.kfk.org.pl 

                                                           
10

 Następca Funduszu Termomodernizacji, utworzonego w 1998r. i prowadzonego również przez 

BGK. 

http://www.kfk.org.pl/
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Fundusze pożyczkowe 

Siec instytucji pożyczkowych nastawionych na udzielanie pożyczek MSP  

i mikroprzedsiębiorstwom, bardzo dobrze rozwinięta i sprawnie działająca 

[pierwsze powstały w połowie lat dziewięćdziesiątych]. Informacje o podmiotach 

uczestniczących w programie – polskie stowarzyszenie funduszy pożyczkowych 

– www.psfp.org.pl 

Fundusze poręczeniowe 

Sieć instytucji, współpracujących z bankami i funduszami pożyczkowymi, 

zapewniających usługi poręczeniowe na preferencyjnych warunkach, korzystając 

z zabezpieczeń instytucji publicznych (poręczenia dla osób rozpoczynających 

działalność gospodarczą itp.). Fundusze są stowarzyszone, informacje na stronie 

internetowej: http://www.ksfp.org.pl/ . Niektóre fundusze poręczeniowe korzystają 

w większości ze środków publicznych (z udziałem d. KFPK11), udziałowcem  

w nich jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a lista tych podmiotów znajduje się 

pod adresem: http://www.bgk.com.pl/index.php?module=site&catId=610&pl 

Fundusze filantropijne 

Prowadzone są przez fundacje, prowadzące działalność społeczną, finansują 

regularnie różnorodne ( zazwyczaj wybrane i zgodne z profilem fundacji) 

działania dotyczące edukacji, kultury, promocji, aktywizacji ekonomicznej, samo-

organizacji społecznej ( np. tworzenie stowarzyszeń )12. Wachlarz zadań,  

które mogą być wsparte poprzez aplikacje o dotacje z funduszy filantropijnych 

jest bardzo szeroki. Fundusze te nie wspierają inwestycji, a nabywanie urządzeń 

(środków trwałych) bywa znacząco ograniczone.13 Wybrane fundusze 

filantropijne, przydatne dla finansowego wsparcia działań rewitalizacyjnych 

sektora prywatnego non-profit: 

Fundacja Batorego, www.batory.org.pl/ 

Fundacja Orange, www.fundacja.orange.pl/ (szczególnie przydatne  

do pozyskiwania finansowania dla projektów edukacyjnych i kulturalnych), 

Fundacja BRE Banku, www.brebank.com.pl (przydatne przy projektach 

dotyczących zabytków ruchomych, dokumentacji dziedzictwa kulturowego, 

specjalistycznych prac renowacyjnych).  

Fundacja Bankowa im. Kronenberga, www.citibank.pl, dotuje inicjatywy  

w zakresie rozwoju lokalnego, ochrony zabytków, promowania społecznego 

zaangażowania biznesu, edukacji ekonomicznej. 

Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury, http://www.deutsch-

polnische-stiftung.de 

 

                                                           
11

 Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych, fundusz celowy (środki budżetu państwa) zarządzany przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego, zlikwidowany w 2009r. 
12

 Subwencjonowane (dofinansowane) usługi dla organizacji społecznych świadczy portal http://free.ngo.pl/ 
13

 Więcej informacji uzyskać można na stronie internetowej www.ngo.pl 

http://www.psfp.org.pl/
http://www.ksfp.org.pl/
http://www.bgk.com.pl/index.php?module=site&catId=610&pl
http://www.batory.org.pl/
http://www.fundacja.orange.pl/
http://www.brebank.com.pl/
http://www.citibank.pl/
http://www.deutsch-polnische-stiftung.de/
http://www.deutsch-polnische-stiftung.de/


Środki Unii Europejskiej i inne zagraniczne źródła finansowania (europejskie): 

Fundusze strukturalne UE, instrumenty dotacyjne: 

 
Dostępne poprzez dotacje do projektów zgłaszanych  

w ramach konkursów, realizujących cele programów operacyjnych, regionalnych  

i krajowych. W niektórych województwach dostępne również dla wybranych 

(rekomendowanych) projektów ustalonych przez programy sub-regionalne. 

Oprócz korzystania z dotacji poprzez RPO, działania rewitalizacyjne mogą być 

wspierane poprzez uzyskanie dotacji z innych programów operacyjnych, 

krajowych [ tzw. programów horyzontalnych] Szczególnie z programu 

Infrastruktura i Środowisko (Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa 

kulturalnego o znaczeniu ponadregionalnym) i Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. Pewne możliwości przewiduje również Program Operacyjny Europejska 

Wspólnota Terytorialna.14 Problematykę modernizacji budynków mieszkalnych,  

z wykorzystanie funduszy unijnych
15

, omawia publikacja firmy Rockwool, opracowana  

w ramach programu edukacyjnego Dom przyjazny www.domprzyjazny.org, dostępna 

publicznie:http://www.rockwool.pl/files/RW-PL/Termomodernisation/Broszury/UE/broszura%20UE.pdf  

Fundusze strukturalne UE, instrumenty zwrotne: 

 

Dostępne fakultatywnie (opcjonalnie) - o ile instytucja zarządzająca regionalnym 

programem operacyjnym w danym województwie tak zdecyduje - poprzez 

schemat aplikacyjny oparty o dwie16, tzw. wspólnotowe inicjatywy:  

-Jessica [inicjatywa dedykowana konwersji zdegradowanych części miast, 

projektom infrastrukturalno-budowlanym],  

-Jeremie [inicjatywa dedykowana wsparciu sektora MSP poprzez pomoc 

techniczną, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe].  

Ze względu na cechy Nikiszowca oraz zasadniczy problem finansowania działań 

renowacyjny w budynkach mieszkalnych, przy równoczesnej dużej atrakcyjności 

osiedla i jego otoczenia dla działań mogących wygenerować przychód, 

postulowanie i motywowanie partnerów do korzystania ze zwrotnych 

instrumentów pomocowych UE może mieć kluczowe znaczenie dla zbudowania 

montażu finansowania projektów celu 2 i 3, o ile samorząd regionalny dostrzeże, 

że konieczne bo pożyteczne, jest inne ustalenie zasad dostępności tych 

instrumentów, w województwie śląskim. 

                                                           
14

 Pełny zakres informacji o szczegółach naboru i kryteriach kwalifikacji projektów można uzyskać, poprzez 
portale: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ ; http://www.efs.gov.pl/; http://rpo.silesia-region.pl/ 
15

 Broszura ta komunikatywnie przedstawia system wspierania (udzielania pomocy finansowej przez UE), zasady 
funkcjonowania funduszy oraz inicjatyw unijnych (Jessica), ale nie może być traktowana jako podręcznik albo 
podstawa do przygotowania projektu (bowiem odnosi się wprost do regulacji UE). 

16
Trzecia tzw. wspólnotowa inicjatywa tj. Jaspers [pomoc bezzwrotna, inicjatywa dedykowana technicznemu 

wsparciu dużych projektów inwestycyjnych], może być przydatna o tyle, o ile dany, konkretny projekt (działanie 

rewitalizacyjne) jest jednocześnie tzw. dużym projektem na liście indykatywnej projektów tego rodzaju (wyłącznie 

takie projekty mogą w Polsce korzystać z pomocy dodatkowej w procedurze inicjatywy Jaspers, na przygotowanie 

i analizę parametrów projektu, przygotowanie dokumentacji itd.) 

http://www.domprzyjazny.org.pl/
http://www.rockwool.pl/files/RW-PL/Termomodernisation/Broszury/UE/broszura%20UE.pdf
http://www.efs.gov.pl/
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Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski 
Mechanizm Finansowy:  

Bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod 

nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 

(znane jako fundusze norweskie), pochodzi z trzech krajów EFTA (Europejskiego 

Stowarzyszenie Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG 

(Europejskiego Obszaru  Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.17  

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy: 

Celem szwajcarskiej pomocy jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych 

istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic  

na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo 

rozwiniętymi pod względem strukturalnym.  

Programy tematyczne UE: 

Tematyczne programy Wspólnoty, realizowane przez projekty Dyrekcji 

Generalnych są różnorodne, obejmują również wdrażanie (poprzez programy 

celowe), tzw. inicjatyw wspólnotowych, realizujących wybrane (specjalne) cele 

uznane za istotne dla polityk UE. Najbliższy, wprost aplikowalny to program 

URBACT II, nastawiony na wspieranie wymiany doświadczeń, wiedzy dobrej 

praktyki oraz poszukiwania rozwiązań dla planowania i wdrażania rewitalizacji  

w miastach Unii Europejskiej18. Katowice korzystały już z tego programu, 

uczestnicząc w projekcie NODUS. Zasady działania programu URBACT nie 

wykluczają, by z jego instrumentów, korzystać wielokrotnie. Oprócz tego 

(URBACT) 19 prowadzonych jest kilkanaście programów, o różnym charakterze, 

które mogą być przydatne do uzupełnienia finansowania działań zaplanowanych 

w ZPRN, szczegółowych informacji na ten temat można uzyskać poprzez strony 

internetowe, których adresy podano wyżej. 

Granty UE: 

Każdego roku ogłaszane są konkursy grantowe, w drodze, których UE wspiera 

działania realizujące cele polityk wspólnotowych, poprzez szczególne formy 

aktywności, w wybranych obszarach problemowych lub w wybranych grupach 

podmiotów itd. Są to środki, które nie mogą być wykorzystywane na realizację 

projektów inwestycyjnych ale mogą być przydatne dla realizowania tzw. 

projektów miękkich. Pomagają realizować projektu nakierowane na wspieranie 

działalności edukacyjnej, oświatowej, kulturalnej i popularyzatorskiej, badań 

społecznych oraz badań naukowych. Informacje o warunkach konkursów 

grantowych: http://ec.europa.eu/grants/introduction_en.htm  

 

 

                                                           
17

 http://www.eog.gov.pl/ 
18 http://urbact.eu/ 
19 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/urban/index_en.htm#down 
 

http://ec.europa.eu/grants/introduction_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/urban/index_en.htm#down
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/urban/index_en.htm#down


 

 

III.3. Sposoby monitorowania, ewaluacji i komunikacji społecznej 

 

Sposób monitorowania i ewaluacji programu rewitalizacji jest funkcją istniejących w mieście 

systemów ewaluacji oraz cech obszaru (środowiska miejskiego) poddawanego rewitalizacji. 

Dla Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Nikiszowca   sposób monitorowania i ewaluacji  

dobrałam w drodze analizy cech szczególnej formy organizacji wdrażania tego programu jak 

i specyfiki Nikiszowca - wybitnego zabytku kultury materialnej. W ten sposób powstał system 

monitorowania, składający się z dwóch  „płaszczyzn monitorowania”: 

Pierwsza płaszczyzna, to ustalony w Lokalnym Programie Rewitalizacji m. Katowice 

wskaźnikowy monitoring, bazujący na ocenie produktu i ocenie rezultatu, poprzez 

następujące wskaźniki: 

wskaźniki produktu 

 liczba zadań miejskich zrealizowanych w obszarze wyznaczonym do rewitalizacji 

 liczba zadań innych instytucji zrealizowanych w obszarze wyznaczonym  

do rewitalizacji 

wskaźniki rezultatu 

 odsetek ludności utrzymującej się z zasiłków społecznych w dzielnicy na terenie, 

której znajduje się obszar wyznaczony do rewitalizacji 

 stopa bezrobocia długotrwałego w dzielnicy na terenie, której znajduje się obszar 

wyznaczony do rewitalizacji, 

 liczba przestępstw stwierdzonych, w tym czynów karalnych nieletnich w dzielnicy  

na terenie, której znajduje się obszar wyznaczony do rewitalizacji 

Ta płaszczyzna monitorowania posłuży do oceny wrażania ZPRN w kontekście całego 

miasta, tj. realizacji celów LPR, analiz porównawczych w relacji do produktów i rezultatów 

pozostałych obszarów do rewitalizacji, wyznaczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji 

m. Katowice  

Wartości bazowe [na 2010/2011r.] wyżej wymienionych mierników rezultatu, które stanowią 

wartość referencyjną dla pomiaru rezultatów wdrażania ZPRN, wynoszą: 

Odsetek ludności utrzymującej się z zasiłków 

społecznych w dzielnicy na terenie, której znajduje 

się obszar wyznaczony do rewitalizacji   

xxx źródło: MOPS/PCAL 
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Stopa bezrobocia długotrwałego w dzielnicy na 

terenie, której znajduje się obszar wyznaczony do 

rewitalizacji 

xxx źródło: PUP 

Liczba przestępstw stwierdzonych, w tym czynów 

karalnych nieletnich w dzielnicy na terenie, której 

znajduje się obszar wyznaczony do rewitalizacji 

xxx źródło: Komenda Policji 

 

Druga płaszczyzna monitorowania, to płaszczyzna dedykowana zintegrowanemu 

programowaniu rewitalizacji Nikiszowca. Monitoring w tym zakresie prowadzony będzie  

w szczególny sposób, co uwarunkowane jest cechami Nikiszowca, miejsca i społeczności, 

przez to definiowane jest celami rewitalizacji, ale również potencjalnym procesem aplikacji, 

a wpierw oceny wartości predestynujących do wpisu Nikiszowca na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO. 

Monitorowanie realizacji i rezultatów projektów [sub-projektów] składających się  

na zintegrowany program rewitalizacji, będzie uwzględniało cztery kierunki 

monitorowania i ewaluacji tego programu, przy czym jeden z nich został ujęty w systemie 

ze względu na wartości materialnego dziedzictwa kulturowego Nikiszowca. 

1.Monitorowanie odbioru społecznego programu, prowadzone powinno być za pomocą 

dwóch instrumentów badania opinii: 

-ankiet, 

-badań w grupach fokusowych.  

Badania powinny być prowadzone były w następujący sposób: 

-ankieta adresowana do mieszkańców NIkiszowca (osiedla patronackiego) 

przeprowadzana co trzy lata; badanie kwestionariuszowe na stałym zestawie pytań, 

według kwestionariusza załączonego w Aneksie [przeprowadzonego w 2011r.]  

z uwzględnieniem niewielkich modyfikacji, dostarczanego do skrzynek pocztowych  

i odbieranych anonimowo; 

-ankiety, co 2 lata, poprzez ankieterów, adresowanej do przedsiębiorców: 

podmiotów gospodarczych z siedzibą na terenie Nikiszowca lub prowadzących 

działalność w osiedlu NIkiszowiec; badanie powinno być przygotowane  

i prowadzone w oparciu o standardowy, stały zestaw pytań, opracowany według 

podanych w opisie sub-projektów, prognozowanych rezultatów działań oraz według 

założeń przedstawionych w cz.II.1 programu – w sposób pozwalający  

na uchwycenie zmian w opinii przedsiębiorców i porównanie wyników kolejnych cykli 

badań.  

-ankieta (sondaż) internetowy, bez ograniczenia grupy docelowej, przeprowadzany, 

co najmniej, raz na 12 m-cy, poprzez witrynę internetową programu albo witrynę 



internetową urzędu miasta, w celu badania opinii na temat realizacji i oddziaływania 

programu wśród szerszej społeczności Katowic, A-K itd. oraz popularyzacji 

rewitalizacji, jako metody oddziaływania na rozwój miasta; proponowany, 

przykładowy zakres pierwszego sondażu wyboru [ tak/nie/nie mam zdania]: 

1.Czy Rewitalizacja to współczesne określenie prac polegających na remoncie  

lub modernizacji budynków i ulic? 

2.Czy Katowice realizują Lokalny Program Rewitalizacji? 

3.Czy jest Pan/Pni skłonna uczestniczyć w kolejnych sondażach dotyczących 

rewitalizacji Nikiszowca? 

4.Czy rewitalizacja Nikiszowca powinna przede wszystkim przyczynić się do 

znaczącego poprawienia stanu technicznego i estetycznego budynków osiedla? 

5.Czy korzystne zmiany w Nikiszowcu są dostrzegalne? 

 

-badanie w grupach fokusowych, dotyczyć powinno wskazanych w cz. II projektów, 

których monitorowanie i ewaluacja uwzględnia tę formę badania opinii; prócz tego 

grupy fokusowe powinny być organizowane dla badania opinii na temat 

oddziaływania programu oraz dla ewaluacji rezultatu projektów. Uzyskane w trakcie 

prac nad programem deklaracje – akces do grup fokusowych [9 zgłoszeń] pozwalają 

na zbudowanie, co najwyżej 2 grup. Wskazane jest – w ramach wdrażania 

programu – rozwinięcie tej formy badania opinii, co wymaga rozszerzenia grupy 

wolontariuszy i dobranie jej struktury, w taki sposób by jak najbardziej oddawała 

strukturę społeczności Nikiszowca [przynajmniej, co do płci i wieku]. 

 

2.Monitoring zmian społeczno-gospodarczych, wskaźnikowy prowadzony powinien być 

w oparciu o poniższy zestaw wskaźników, obranych do cech miejsca i społeczności, 

zdiagnozowanych problemów. Wskaźniki, dane do ich wyliczenia powinny być zbierane co 

najmniej raz na 12miesięcy:  

-migracja [ilość mieszkańców w kwartałach (blokach)] (źródło: 

-aktywność ekonomiczna [odsetek pracujących, w grupie w wieku produkcyjnym,  

w kwartałach(blokach)] (źródło: ZUS albo Urząd Skarbowy), 

-średnie 6 miesięczne zużycie wody/gospodarstwo domowe, w kwartałach blokach 

(źródło:HGSM/SM), 

-odsetek zadłużonych gospodarstw domowych i średnia wartość zadłużenia,  

w kwartałach (blokach);(źródło:HGSM/SM), 

-ilość zarejestrowanych samochodów osobowych [w kwartałach (blokach)] (źródło: 

UM Katowice), 
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-% substancji materialnej poddanej renowacji/remontom [lokale mieszkalne, 

budynki, okna/drzwi/klatki schodowe itp.] (HGSM/SM/Opiekun), 

-% mieszkańców korzystających z pomocy MOPS [w kwartałach (blokach)] (źródło: 

MOPS/PCAL), 

-% zmiana obrotów podmiotów gospodarczych w osiedlu [we wszystkich kwartałach 

(blokach)]; [źródło:Gildia Nikiszowiecka, ewentualnie Urząd Skarbowy (VAT)], 

-% zmiana dochodów gospodarstw domowych [w kwartałach (blokach)];[źródło: 

Urząd Skarbowy] 

3.Monitorowanie zmian poprzez analizę fizjonomiczną, prowadzoną w oparciu o technikę 

fotografii cyfrowej (i ewentualnie zapis video) dokumentując stanu budynków, 

zagospodarowania i zjawiska społecznych (zachowania społeczne) w Nikiszowcu, 

szczególnie dokładnie w osiedlu Nikiszowiec, poprzez porównanie zapisu (fotografii) 

umożliwi wnioskowanie i ocenę zmian. Dokumentacja powinna być prowadzona w oparciu  

o siatkę spotów dokumentacyjnych (miejsc z których wykonywany będzie zapis wizualny,  

z określeniem kierunku i podstawowych parametrów zapisu). Siatka powinna objąć spoty 

pozwalające na dokumentowanie zmian - przewidywanych rezultatów programu rewitalizacji, 

jak również ogólnego wizerunku – fizjonomii Nikiszowca.  

Sugerowany układ spotów oraz „ramki” ujęć - przedstawiono na końcu tej części programu. 

Dokumentacja zmian fizjonomicznych powinna być prowadzona na bieżąco, odpowiednio do 

postępu realizacji programu rewitalizacji a zebrany materiał powinien być systematycznie 

opisywany i katalogowany, w dwóch zestawach: ścieżka – spot.  Pełny zapis [wykonanie 

dokumentacji fotograficznej w pełnym zakresie, w tej samej porze roku i dnia, powinno być 

dokonywanie co 24 miesiące].  

4.Monitorowanie stanu dziedzictwa w zabytkowym zespole uznanym za Pomnik Historii 

wymaga wyjątkowego podejścia. Proponuje się, by monitorowanie zmian stanu ogółu 

dziedzictwa objętego ochroną (osiedla Nikiszowiec i szybu Pułaski) w Nikiszowcu, było 

prowadzone według standardów UNESCO, właściwych dla dziedzictwa objętego ochroną na 

podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 

Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest to uzasadnione zarówno perspektywą starań  

o objęcie taką opieką dziedzictwa zdeponowanego w Nikiszowcu [poprzez wpisanie na listę 

Światowego Dziedzictwa UNECSO], jak i świadomością faktu, że w stosunku do unikalnych 

a zanikających wartości kulturowych Śląska należy stosować standardy najwyższe, zgodne 

ze światową metodyką i praktyką. Wartości [miejsca, obiekty, zespoły zabudowy, zespoły 

krajobrazowe] objęte opieką na podstawie Konwencji, określane są jako WHS [World 

Heritage Site], a sposób monitorowania stanu WHS podmiot zarządzający miejscem 



prowadzić powinien według określonych zasad, opisanych w wytycznych Komitetu 

Światowego Dziedzictwa:  

 4.1.Monitoring bierny [Reactive Monitoring], pozwalający na ocenę zmian 

zachodzących w obiektach [obszarach] zagrożonych deterioracją wartości, według 

listy zjawisk niekorzystnych, ujętej w pkt.179 cz. IV.B. OG [wytyczne operacyjne, 

dokument Komitetu, publicznie dostępny], przy czym dla Nikiszowica – w granicach 

programowanej rewitalizacji (obszar oznaczony kolorem czerwonym) proponuje się, 

by monitorować te zjawiska wedle wykazu „b” [zagrożenie potencjalne],  

a monitorowanie wedle wykazu „a” [obiekt zagrożony] zastosować do PH  

i wpisanego do rejestru zabytków zespołu budynków szybu Pułaski.  

4.2.Okresowe raporty [Periodic Report], obrazujące stan dziedzictwa określany na 

podstawie aktualizowanych informacji, w cyklu sześcioletnim, dostosowanym do 

formatu raportowania w dokumentach wykonawczych Konwencji, w odniesieniu do 

stanu dziedzictwa innego porównywalnego obiektu [obszaru], chronionego jako 

WHS [proponuje się za taki, dla „zespołu urbanistyczno-krajobrazowego górniczego 

kompleksu mieszkalno-wydobywczego Nikiszowiec” przyjąć zespół Zollverein 

(Nadrenia-Westfalia, Niemcy)]. 

Ocena realizacji programu rewitalizacji  jego modyfikacja - [ewaluacja], na przykład w 

oparciu o informacje i dane zbierane w opisany powyżej sposób, polegać powinna na 

zestawieniu wniosków wypływających z analizy informacji zebranych w każdej z czterech 

form monitorowania i dokonaniu ich analizy porównawczej.  

Ocena powinna być prowadzona nie częściej niż co 3-5 lat, a jej wynik powinien być 

publicznie dostępny. Wyniki oceny stanowią podstawę do modyfikowania sposobu realizacji 

programu. Po co drugiej ocenie [tj. co 6-10 lat] należy przeprowadzać ocenę oddziaływania 

programu rewitalizacji, odnosząc się do innych planów i strategii miasta.  

Ocena oddziaływania programu  stanowi podstawę do jego ewaluacji, modyfikacji projektów, 

sub-projektów, wprowadzania innych zmian do ustaleń programowych.  Dla efektywnego 

prowadzenia monitoringu skazane będzie pełne wykorzystanie współcześnie dostępnych 

narzędzi gromadzenia i analizowania danych, opisu zjawisk w ujęciu przestrzennym 

[ilościowym i jakościowym], co powinno – równolegle do wdrażania programu dać dodatkowy 

rezultat, w postaci sukcesywnie budowanej i aktualizowanej bazy informacyjnej, bazy wiedzy 

o osiedlu, dzielnicy i dokumentacji zmian (co może być bezcenne, dla innych przedsięwzięć, 

przykładowo dla starań o wpisanie na listę Pomników Historii lub w przypadku Nikiszowca 

czy Lublina - na listę UNESCO). 

Dla zdegradowanych środowisk miejskich o szczególnych walorach architektoniczno-

przestrzennych lub kulturowo-obyczajowych bardzo ważnym elementem systemu 

monitorowania jest monitoring zmian fizjonomicznych – poprzez zapis fotograficznych lub 
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filmowy. Jak dotąd, poza programem rewitalizacji Nikiszowca, nie natknęłam się na żaden 

program rewitalizacji20, którego system monitorowania obejmował by taki element 

dokumentacji, choć przecież wśród dotąd przygotowanych polskich programów wiele dotyczy 

obszarów zabytkowych, w tym prawnie chronionych i wpisanych do rejestru cennych 

zespołów architektoniczno-urbanistycznych.  

By ułatwić i zachęcić do wprowadzania monitoringu fizjonomicznego  przedstawiam dalej 

praktyczny przykład, tj. sposób, w jaki skonstruowałam zasady i siatkę monitorowania zmian 

Nikiszowca. 

Ten sposób monitorowania, jeśli nie jest częścią zaplanowanych i profesjonalnych badań 

fotogrametrycznych, może być w moim przekonaniu realizowany jako działanie programu, 

stymulujące odbudowę lub wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej społeczności, przez 

tę, wcześniej przeszkoloną społeczność – np. młodzież gimnazjalną, jak to się dzieje  

w Świnoujściu. 

     

  

                                                           
20

 To zastrzeżenie nie dotyczy Programu Rewitalizacji m. Świnoujścia.  



 

Siatka monitoringu wizualnego [punkty (spoty) i kierunek wykonywania fotografii]. 

Oznaczenia numerami (spot) i literami (kierunek) odpowiadają oznaczeniom w tabeli.  

Kolorem żółtym oznaczono spoty, które – w miarę możliwości – powinny być rejestrowane 

częściej, np. co 12 miesięcy.   
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MONITORING   WIZUALNY   [FIZJONOMICZNY] 

 

NR UJĘCIE NR UJĘCIE 

1a 

 

1b 

 

2a 

 

2b 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 



 

MONITORING   WIZUALNY   [FIZJONOMICZNY] 

 

NR UJĘCIE NR UJĘCIE 

9 

 

 

10a 

 

10b 

 

11 

 

12 

 

13a 

 

13b 

 

14 

 

15 
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MONITORING   WIZUALNY   [FIZJONOMICZNY] 

 

NR UJĘCIE NR UJĘCIE 

16 

 

 

17a 

 

17b 

 

18a 

 

18b 

 

19 

 

20 

 

21a 

 

21b 

 

 



 

MONITORING   WIZUALNY   [FIZJONOMICZNY] 

 

NR UJĘCIE NR UJĘCIE 

22a 

 

22b 

 

23a 

 

23b 

 

24a 

 

24b 

 

25a 

 

25b 

 

25c 

 

25d 
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MONITORING   WIZUALNY   [FIZJONOMICZNY] 

 

NR UJĘCIE NR UJĘCIE 

25e 

 

25f 

 

25g 

 

25h 

 

26a 

 

27a 

 

27a 

 

27b 

 

28a 

 

 

 



 

MONITORING   WIZUALNY   [FIZJONOMICZNY] 

 

NR UJĘCIE NR UJĘCIE 

29a 

 

29b 

 

30 

 

31a 

 

31b 

 

31c 

 

32a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32b 

 

33a 

 

33b 
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MONITORING   WIZUALNY   [FIZJONOMICZNY] 

 

NR UJĘCIE NR UJĘCIE 

34a 

 

34b 

 

35 

 

36 

 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 



 

Komunikacja społeczna, również w sprawach 

wdrażania, jest niezbędna dla kierowania realizacją 

programu, dalszego uspołeczniania rewitalizacji, 

utrzymania aktywności już pozyskanych partnerów  

i angażowania kolejnych, ugruntowania przychylnego 

nastawienia do programu, jak również rozpoznawania  

i właściwego reagowania na problemy. Poniżej analiza uwarunkowań dla konkretnej 

społeczności – Nikiszowca, a dalej wynikający z niej, przykładowy zakres działań 

organizujących poprawę jakości komunikacji społecznej. 

W Nikiszowcu mieszkańcom dostępne są dwa periodyczne biuletyny, wydawane przez: 

HGSM i KWK Wieczorek, trafiające do pracowników kopalni i mieszkańców zasobu 

spółdzielni, nie ma biuletynu lub gazety dzielnicowej, adresowanej do wszystkich 

użytkowników dzielnicy lub Nikiszowca – mieszkańców, przedsiębiorców.  

Projekty programu ujmują zagadnienia komunikacji w osiedlu i jego otoczeniu, bowiem  

w pracy nad programem zdiagnozowane zostały deficyty, w zakresie ilości i dostępności jak  

i dogodności istniejących źródeł informacji na tematy dotyczące osiedla Nikiszowiec, jego 

otoczenia i dzielnicy, podejmowanych inicjatyw kulturalnych, społecznych itd.  

Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że interesariusze programu, tworzący porozumienie na 

rzecz rewitalizacji Nikiszowca, niezależnie od wspomnianych sub-projektów, powinni 

stworzyć i rozwijać kanały komunikacyjne dedykowane realizacji programu-porozumienia.  

Opisane poniżej – biuletyn i pod/strona internetowa powinny być traktowane jako oficjalne, 

autoryzowane źródło informacji i dialogu o rewitalizacji Nikiszowca. Badanie ankietowe 

pokazało, że tablice na klatkach schodowych i słup ogłoszeniowy w centrum osiedla, to 

według ogółu respondentów uczestniczących w badaniu najdogodniejsze kanały 

pozyskiwania informacji.  
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10%

9%

18%

8%
15%

14%

8%

18%

Internet

Ogłoszenia parafialne

Tablica na klatce schodowej

Gazetka dla górników „Echo 
Wieczorka”  

Gazetka HGSM  „Nasze 
osiedle” 

 

Dobierając zestaw instrumentów komunikacji społecznej dla dialogu nt. wdrażania programu 

rewitalizacji należy uwzględnić, że z punktu widzenia wykazanej w ankiecie częstotliwości 

wskazań badani wykazali duże zróżnicowanie uzewnętrznionych preferencji, a dodatkowa 

analiza w grupach wiekowych [16-35, 35-55, 55+] potwierdza taki, zróżnicowany obraz  

niezależnie od grupy wiekowej. Jeśli przeanalizować wskazania dotyczące Internetu,  

to traktowanie tej formy dystrybucji informacji jako podstawowej nie pozwoli w najbliższym 

czasie, by informacje o rewitalizacji Nikiszowca docierały do więcej niż 10% użytkowników 

przestrzeni osiedla i otoczenia. W skutek tego zdecydowano, że: 

1.Komunikaty – ogłoszenia na temat realizacji programu albo spraw istotnych dla rewitalizacji 

Nikiszowca powinny być dystrybuowane, równolegle, 4 kanałami informacyjnymi: 

-tablice na klatkach schodowych [ plakat/poster] 

-słup ogłoszeniowy na pl. Wyzwolenia [do czasu jego ustawienia - okno wystawowe sklepu 

spożywczego  u p. Lidzi] 

-ogłoszenia w gazetkach [Echo Wieczorka, Nasze osiedle],  

-internet [co najmniej na stronie:www.katowice.eu]. 

2.Artykuły, skróty raportów (oceny, wyniki monitoringu, ankiety), materiały poglądowe na 

temat realizacji programu itd. powinny być przygotowywane i udostępniane cyklicznie,  

w formie biuletynu, obejmującego również materiały przekazywane „do redakcji” - listy, 

opinie, polemiki. Zakłada się, że biuletyn powinien mieć formę kwartalnika, o objętości do 10 

000 znaków, redagowanego przez grupę KiM, a powielanego na papierze eko  

i dystrybuowanego bezpłatnie, w dwóch formach, tradycyjnej i elektronicznej. Biuletyn  

w formie tradycyjnej powinien być dostarczany do wszystkich adresów pocztowych  



w granicach objętych programem [na mapie kolor czarny, mieszkań i podmiotów 

gospodarczych, wg szacunku ok.1890 adresów], w pierwszych dwóch biuletynach należy 

umieścić zaproszenie do zgłaszania się do listy mailingowej, by do jak największej części 

partnerów biuletyn doręczać w formie elektronicznej.  

Biuletyn w formie elektronicznej, rozsyłany drogą elektroniczną abonentom, którzy podając 

swój e-mail zadeklarują taką formę korzystania [ pierwsze 18 osób zgłosiło się w trakcie 

badania ankietowego, podało adresy skrzynek mailowych, a lista mailingowa została 

przygotowana i przekazana UM Katowice]. 

3. Komunikacja dotycząca rewitalizacji powinna - stosownie do potrzeb, a szczególnie dla 

uzgodnienia zagadnień kontrowersyjnych, złożonych sub-projektów – być organizowana  

w sposób umożliwiający bezpośrednią wymianę informacji, opinii i prowadzenie dialogu.  

W tym celu należy wykorzystywać już stosowane formy: spotkania tematyczne, spotkania  

z grupami partnerów [np. z przedsiębiorcami], prezentacje i wszechnicę rewitalizacyjną. 

Prócz tego, wskutek prac przy programie, podmiot wdrażający program zyskał możliwość 

sięgnięcia, jeśli to będzie użyteczne, do grup „fokusowych” (co opisano w części 

omawiającej uspołecznienie programu) albo indywidualnego ew.grupowego informowania  

i zbierania opinii poprzez mailing. Jeśli grupy fokusowe w praktyce rewitalizacji okażą się 

efektywnym narzędziem zbierania opinii i konsultacji (społecznej), warto dołożyć starań by 

takie grupy na stałe włączyć w system społecznej komunikacji – dla realizacji takiego 

założenia trzeba by zadbać aby powstały dla każdego z bloków, pamiętając przy tym o 

konieczności spełnienia, przynajmniej, warunku reprezentatywności, co do podstawowych 

cech tych sąsiedzkich struktur społecznych.  

4.Strona internetowa dedykowana rewitalizacji [Nikiszowca w oparciu o  ZPRN, której postać 

„startową” miała, udostępniona przez Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Katowice, pod-strona:   

http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/projekty-rewitalizacji-w-katowicach/rewitalizacja-

nikiszowca ] powinna być administrowana przez grupę KiM, podobnie jak Biuletyn. Struktura  

i zawartość strony powinna ewoluować, gwarantując przy tym, że zasoby [bieżące 

informacje, materiały publikowane] będą podlegać aktualizacji ale nie będą usuwane – 

strona powinna z czasem stać się kompendium informacji dokumentującym poczynania 

prowadzące do rewitalizacji Nikiszowca. Kierującym realizacją programu ZPRN pozostawić 

należy decyzję, co do wykorzystywania do komunikacji społecznej w oficjalnym obiegu 

informacyjnym istniejących serwisów społecznościowych [np. Facebook, Twitter]  

lub instrumentu otwartego forum dyskusyjnego. 

Biuletyn, ogłoszenia, komunikaty i wszelkie inne materiały dot. programu należy opatrywać 

logiem – znakiem graficznym pozwalającym na wizualną identyfikację treści z programem. 

http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/projekty-rewitalizacji-w-katowicach/rewitalizacja-nikiszowca/aktualnosci-10/spotkanie-z-mieszkancami-nikiszowca-01-03-2011.htm
http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/projekty-rewitalizacji-w-katowicach/rewitalizacja-nikiszowca/aktualnosci-10/spotkanie-z-mieszkancami-nikiszowca-01-03-2011.htm
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Logo programu [zamieszczone na końcu tej części Materiału dydaktycznego] zostało 

opracowane w UM Katowice, na podstawie zwycięskiej pracy p. Anny SPYRY, wyłonionej w 

konkursie plastycznym, którym - dla rozpowszechnienia idei rewitalizacji Nikiszowca- objęto 

wszystkich uczniów starszych klas Szkoły Podstawowej [IV,V,VI] Nr 53 i uczniów Gimnazjum 

Nr 11.  

Logo programu powinno być w miarę możliwości wykorzystywane z zachowaniem 

oryginalnej kolorystyki, prawo umieszczania loga programu powinno być regulowane, 

dostępne na wniosek dla identyfikacji działania [sub-projektu, projektu, przedsięwzięcia] 

realizującego cele programu albo osób działających w ramach programu albo na rzecz 

rewitalizacji [np. znaczek – identyfikator społecznego opiekuna zabytków, identyfikator-

symbol dla podmiotów i osób zaangażowanych w realizacje programu, w przypadku 

Nikiszowca byłby to identyfikator „Porozumienia na rzecz rewitalizacji Nikiszowca”]. 

Sposób kształtowania form i doboru dalszych (innych, dodatkowych) kanałów informacyjnych 

powinien wynikać z preferencji partnerów porozumienia na rzecz rewitalizacji Nikiszowca,  

ich strategii informacyjnych, promocyjnych, jak również z możliwości finansowych. Realizacja 

poszczególnych projektów programu powinna być za każdym razem przedmiotem „mikro-

kampanii” informacyjnych realizowanych w ramach strategii PR każdego z partnerów 

porozumienia, a wraz z dynamizowaniem realizacji programu, odpowiednio do osiąganych 

rezultatów – najpóźniej w chwili założonej w systemie monitoringu, pierwszej oceny 

oddziaływania programu – należy rozważyć opracowanie i wdrożenie specjalnej strategii PR 

procesu rewitalizacji.  

Podstawowym warunkiem utrwalania partycypacji społecznej i budowania partnerstwa  

na rzecz przedsięwzięć istotnych dla rewitalizacji, w tym przedsięwzięć biznesowych-

gospodarczych-inwestycyjnych jest zapewnienie dostępu do rzetelnej informacji (aktualnej, 

pełnej, zrozumiałej), zarówno na temat rewitalizacji jak i co do form komunikacji, zasad 

prowadzenia dialogu społecznego, upubliczniania informacji dotyczących programu.  

 Logo Zintegrowanego Programu Nikiszowca, to dobry przykład 

ustanowieniawizualnego wyróżnika programu rewitalizacji na drodze uczniowskiego konkursu. 



ANEKS 

1.Przebieg prac nad programem. Raport z uspołecznienia 

programowania rewitalizacji – formy partycypacji i wyniki badania opinii 

(ankieta)  

Praca nad programem trwała od lutego do lipca 2011r. W tym czasie przeprowadzone 

zostały 4 warsztaty z udziałem interesariuszy programu i cykl indywidualnych konsultacji  

i spotkań roboczych, adresowanych głównie do mieszkańców Nikiszowca. 

Prócz tego zainicjowany został cykl spotkań – prelekcji w ramach powołanej „Wszechnicy 

Rewitalizacyjnej”. Informacje o pracach nad programem dostępne były na bieżąco,  

na plakatach w osiedlu, w gazecie miejskiej, na stronie internetowej Miasta: 

www.katowice.eu (zakładka: Rewitalizacja >Rewitalizacja Nikiszowca),  jak również  

na stronie internetowej www.nikiszowiec.pl. Uruchomiony dedykowany rewitalizacji 

Nikiszowca adres mailowy: rewitalizacja.nikiszowca@katowice.eu  

Uspołecznienie programowania rewitalizacji, objęło wszystkie etapy prac, które 

prowadzono metodą partycypacyjną, umożliwiającą udział społeczności Nikiszowca  

we wszystkich  fazach tworzenia programu. Plan prac nad programem przewidywał, 

następujące formy partycypacji:  

I. Cykl otwartych warsztatów, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych rewitalizacją oraz 

współuczestnictwem w programowaniu. Przeprowadzone zostały cztery ogólnodostępne 

warsztaty: pierwszy, wprowadzający-informacyjny, a następnie 3 programowe – każdy 

poświęcony innemu problemowi. 

II. Możliwość udziału w ankiecie, którą udostępniono wszystkim gospodarstwom domowym 

osiedla NIkiszowiec jak również możliwość zgłoszenia akcesu do grup fokusowych, 

tworzonych dla oceny programu i ewaluacji jego wdrażania (realizacji projektów) 

III. Możliwość bezpośredniej współpracy w tworzeniu programu działań – poprzez udział  

w indywidualnych konsultacjach z ekspertem, zgłoszenie i wstępne opracowanie propozycji 

działań rewitalizujących Nikiszowiec. 

IV. Możliwość zapoznania się z roboczą wersją programu poprzez: stronę internetową, 

zapoznanie się z programem w formie papierowej, udostępnionej w biurze PCAL 

V. Możliwość przedstawienia opinii i zgłaszania uwag do roboczej wersji programu, poprzez: 

stronę internetową  na formularzu {bądź mailem} albo wpisanie do specjalnego zeszytu, 

wyłożonego wraz z wydrukowana roboczą wersją programu 

mailto:rewitalizacja.nikiszowca@katowice.eu
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VI. Możliwość oddziaływania poprzez reprezentantów – Radnych, których zaproszono  

do udziału w warsztatach oraz poprzez instytucje zarządzające zasobem mieszkaniowym jak  

i organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje), którym przekazana została 

informacja o rozpoczęciu i trybie prac nad programem, z zaproszeniem do współpracy. 

Oprócz tego, w trakcie prac okazało się użyteczne, by te formy wzbogaci i spotkania w nieco 

innej formie, których celem będzie dostarczanie wiedzy, informacji z zakresu różnorodnych 

zagadnień związanych z rewitalizacją i rozwojem miasta. W ten sposób powstała 

„Wszechnica Rewitalizacyjna”, comiesięczne spotkania-prelekcje, związane  

z programowaniem rewitalizacji Nikiszowca. 

 

Relacja z procesu uspołecznienia programowania rewitalizacji Nikiszowca: 

I. Warsztaty 
 

1. Warsztat inauguracyjny, wprowadzający w prace nad ZPRN, przeprowadzony  

w dniu 1 marca 2011r., temat: „Rewitalizacja Nikiszowca - Rynek, jak i co - dalej?” 

Po krótkim wprowadzeniu, rekapitulującym dotychczasowe działania miasta w zakresie 

rewitalizacji a szczególnie rewitalizacji osiedla Nikiszowiec, przedstawiono program 

warsztatu i jego cele:  

1.Dostarczenie informacji o pracach nad ZPRN, w tym o metodzie, planie pracy, terminach 

itd. 

2.Uporządkowanie „przedpola” tj. omówienie rezultatów renowacji nikiszowieckiego Rynku. 

3.Uzgodnienie pojęcia „Nikiszowiec” -terytorialnego pola działań rewitalizacyjnych. 

4.Przedstawienie rezultatów dotychczasowych prac analitycznych i ćwiczeń [w tym, obrazu 

Nikiszowca widzianego oczami eksperta zewnętrznego], dla zmobilizowania uczestników  

do dyskusji, formułowania refleksji i pierwszych wniosków, kierunkujących dalszą 

warsztatową pracę nad ZPRN, w trzech polach problemowych: 

1.Przestrzenie publiczne i bezpieczeństwo - jakość życia w osiedlu.   

2.Renowacja zabudowy i infrastruktury społecznej. 

3.Inicjatywy społeczne i gospodarcze - nowe funkcje w osiedlu. 

5.Zachęcenie interesariuszy, a szczególnie mieszkańców Nikiszowca do aktywnej postawy, 

uzewnętrznienia swoich ocen i kontynuowania udziału w dalszych warsztatach (zadanie 

domowe). 

Wszystkie cele warsztatu zostały zrealizowane, uczestniczyło w nim 47 osób,  

w tym 14 reprezentantów instytucjonalnych interesariuszy, którzy przedstawili informacje 

dotyczące swej aktywności wobec osiedla [np. HGSM sukcesywnie wymienia drzwi 



wejściowe do budynków ale nie przewiduje kompleksowej renowacji swoich zasobów,  

a jedynie renowację bloku trzeciego, ŚWKZ rozważa podjęcie działań dotyczących 

indywidualnych wpisów obiektów na listę zabytków, KHW dysponuje wyłącznie środkami na 

bieżące utrzymanie budynków, itd.], co dało obraz aktualnie planowanych zamierzeń 

interesariuszy instytucjonalnych i perspektywę dla programowania rewitalizacji. Ta część 

warsztatu pozwoliła mieszkańcom na poznanie planów lub rekapitulację – uporządkowanie 

całokształtu informacji.  

Dyskutowano szeroko rezultat renowacji płyty nikiszowieckiego Rynku (plac Wyzwolenia) – 

„kamiennej pustyni”, kwestionując lokalizację przystanków autobusowych, krytykując jakość 

robót oraz deliberując nad korzyściami i szkodami wynikającymi z zamknięcia placu  

dla ruchu prywatnych samochodów (spadek obrotów w piekarni położonej przy  

ul. Krawczyka, niezadowolenie właściciela zakładu fotograficznego „Niesporek”, bezpieczny 

ruch pieszy po Rynku, możliwość organizacji letniej kawiarenki lub sprzedaży warzyw  

i owoców na wolnym powietrzu, organizacji imprez kulturalnych, jarmarku staroci itd). 

Dyskusja była okazją do wielokrotnego ponawiania postulatów dotyczących zwiększenia 

bezpieczeństwa i czystości w osiedlu, a niektóre wypowiedzi wskazywały, że oczekuje się  

tu prezentacji kilku gotowych rozwiązań [wariantów] bo propozycja wspólnego budowania 

programu, od postaw - się nie sprawdzi. 

Zebrane i zsyntetyzowane rezultaty ćwiczenia na mapie, przeprowadzonego w czasie 

spotkania z mieszkańcami w grudniu 2010r. przedstawiłam w formie prezentacji,  

co umożliwiło warsztatową dyskusję nad tym, podstawowym dla ZPRN zagadnieniem,  

a następnie uczestnicy warsztatu dokonali uzgodnienia terytorium działań rewitalizacyjnych.  

W końcowej części warsztatu uczestnikom przedstawiono propozycję uczestnictwa  

w „zadaniu domowym”, polegającym na wykonaniu zdjęć, w parach przedstawiających 

zestawione ze sobą przykłady tego, co akceptują, lubią w Nikiszowcu, z tym, czego nie 

aprobują, nie lubią, co chcieliby zmienić.  

Fotografie dokumentujące przebieg warsztatów oraz przedstawiane prezentacje [pliki *.ppt], 

są dostępne na serwerze UM Katowice, pod adresem: http://www.katowice.eu/pl/nasze-

miasto/projekty-rewitalizacji-w-katowicach/rewitalizacja-nikiszowca/aktualnosci-10/spotkanie-

z-mieszkancami-nikiszowca-01-03-2011.htm 

2. Warsztat przeprowadzony w dniu 6 kwietnia 2011r., temat: „Przestrzenie publiczne 

Nikiszowca i bezpieczeństwo – jakość życia w osiedlu i jego otoczeniu”.  

Po nawiązaniu do rezultatów pierwszego warsztatu, przedstawiono program pracy i jej cele:  

1. Określenie w przestrzeni osiedla dwóch, wspólnych dla uczestników warsztatu „pól: 

akceptowanych i nieakceptowanych (pożądanych/odrzucanych) zjawisk i zachowań, 

określonych w oparciu o wspólną analizę i dyskusję nad rezultatem „zadania domowego.”  

2. Sformułowanie propozycji działań w obu polach – poprzez określenie celów ZPRN, które 

należy osiągnąć (na tym, tematycznym warsztacie, w sferze zmian na korzyść publicznych 

przestrzeni i poczucia bezpieczeństwa  

3. Dyskusja nad zaproponowanymi działaniami, wyłonienie uczestników warsztatów,  

którzy zechcą opracować uzgodnione działania 

http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/projekty-rewitalizacji-w-katowicach/rewitalizacja-nikiszowca/aktualnosci-10/spotkanie-z-mieszkancami-nikiszowca-01-03-2011.htm
http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/projekty-rewitalizacji-w-katowicach/rewitalizacja-nikiszowca/aktualnosci-10/spotkanie-z-mieszkancami-nikiszowca-01-03-2011.htm
http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/projekty-rewitalizacji-w-katowicach/rewitalizacja-nikiszowca/aktualnosci-10/spotkanie-z-mieszkancami-nikiszowca-01-03-2011.htm
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Wszystkie cele warsztatu zostały zrealizowane, uczestniczyło w nim 26 osób, w tym  

4 reprezentantów interesariuszy instytucjonalnych. Zajęcia warsztatowe rozpoczęły się  

od prezentacji - wspólnego oglądania i komentowania nadesłanych przez mieszkańców 

zdjęć, „w parach”, pokazujących pozytywy i negatywy nikiszowieckiego życia, ale głownie 

akceptowane i nieakceptowane elementy materialnej przestrzeni tego osiedla.  

Przegląd fotografii pozwolił na ukierunkowanie dyskusji, a następnie pracy uczestników 

warsztatu nad: 

-koncepcją wzornika reklam, szyldów, tablic, a dalej systemu galanterii ulicznej  

i umeblowania publicznych przestrzeni Nikiszowca wraz z wnętrzami bloków, instalacją toalet 

publicznych 

-mapą miejsc niebezpiecznych, bo nieoświetlonych 

-rozpoznaniem uwarunkowań technicznych i organizacyjnych prowadzących  

do upowszechnienia segregacji śmieci i sprzątania przez właścicieli zwierząt domowych 

odchodów swoich pupili, wyprowadzanych na trawniki i chodniki Nikiszowca. 

Istotną część czasu planowanego na pracę warsztatową zajęła dyskusja o poczuciu 

bezpieczeństwa, monitoringu wizualnym i jego skuteczności, rozwijaniu sieci kamer 

monitoringu i skutkach wprowadzenia takiego instrumenty poprawy bezpieczeństwa. 

Uczestnicy warsztatu spodziewają się wyraźnej poprawy na lepsze z chwilą rozbudowy 

systemu monitoringu (projekt Urzędu Miasta złożony w Urzędzie Marszałkowskim, czeka  

na ocenę), którego realizacja ma również pociągnąć za sobą doświetlenie niektórych 

przestrzeni publicznych osiedla. Wyraźnie artykułowane były negatywne oceny dla służb 

porządkowych, motywowane np. niedostateczną ilością i częstotliwością patroli, 

niepodejmowaniem interwencji pomimo zgłoszenia telefonicznego itd. 

W rezultacie prac na tym warsztacie, prócz opisanych wcześniej działań, wybrano dwóch 

uczestników, którzy podjęli się dokładniejszego rozpracowania zagadnień: (d)oświetlenia 

przestrzeni publicznych i segregacji śmieci. Od przedstawienia ich pracy (informacje, 

wnioski) rozpoczęty zostanie kolejny warsztat.  

Fotografie przesłane przez uczestników warsztatów tj. „zadanie domowe”, jak również 

fotografie wykonane przez pracowników zamawiającego, a dokumentujące przebieg 

warsztatów oraz przedstawiane na niej prezentacje [pliki *.ppt], zostały upublicznione, 

poprzez umieszczenie na serwerze UM Katowice, pod adresem: 

http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/projekty-rewitalizacji-w-katowicach/rewitalizacja-

nikiszowca1/aktualnosci-10/spotkanie-z-mieszkancami-nikiszowca-6-04-2011-r-2.htm 

3. Warsztat przeprowadzony w dniu 5 maja 2011r., temat: „Renowacja zabudowy  

i infrastruktury społecznej – program i organizacja działań różnych podmiotów”  

Po przedstawieniu planu pracy i celów warsztatu, praca rozpoczęła się od zapoznania się 

uczestników z drugą częścią przekazanych prac, wykonanych jako ćwiczenie 

diagnostycznego. Prezentacja kolejnej partii zdjęć „w parach” wywołała ożywioną dyskusję, 

po zakończeniu której zrekapitulowane zostały rezultaty poprzedniego warsztatu, by uzyskać 

odpowiedni kontekst do dalszych wystąpień uczestników, wolontariuszy mini–grupy roboczej, 

która zajęła się problemem segregacji śmieci w osiedlu i problemem niedostatecznego 

oświetlenia, skutkującym poczuciem braku dostatecznego bezpieczeństwa. Informacje  

http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/projekty-rewitalizacji-w-katowicach/rewitalizacja-nikiszowca1/aktualnosci-10/spotkanie-z-mieszkancami-nikiszowca-6-04-2011-r-2.htm
http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/projekty-rewitalizacji-w-katowicach/rewitalizacja-nikiszowca1/aktualnosci-10/spotkanie-z-mieszkancami-nikiszowca-6-04-2011-r-2.htm


i propozycje przedstawione przez uczestników mini grupy roboczej z jednej strony pokazały,  

w jaki sposób omawiane problemy należy rozwiązać, z drugiej strony stały się motywacją do 

dalszej dyskusji wszystkich uczestników warsztatu nad organizacją rewitalizacji Nikiszowca. 

Wielokrotnie pojawiały się głosy, że podstawową kwestią dla przyszłości osiedla jest lepsze, 

skoordynowane współdziałanie miasta i obu zarządzających budynkami. 

Temat zasadniczy warsztatów, renowacja zabudowy i infrastruktury, stanowił  

dla uczestników motywację do stawiania konkretnych wniosków:  

-działania renowacyjne powinny być zaplanowane i zaprojektowane kompleksowo  

a realizowane etapami, do ustalenia pozostaje jak określić kolejność (ważność prac) 

-Renowacja - zabudowy i infrastruktury- musi uwzględniać potrzeby turystyki; ustalono,  

że minimalny program w tym zakresie to: toalety publiczne [dwie, jedna przy parkingu 

ul.Szopienickiej, a druga na terenie osiedla], oznakowanie osiedla i ponumerowanie bloków, 

ustawienie tablic informacyjnych i makiety osiedla 

-poprawić się powinna jakość robót, w tym jakość prac prowadzonych przez mieszkańców; 

korzystne byłoby powołanie społecznego opiekuna Nikiszowca – konserwatora społecznego, 

który na bieżąco nadzorowałby prace, wspierając i informując, a interweniując - gdy zaszłaby 

tego potrzeba. 

W warsztacie wzięły udział 22 osoby, w tym w tym 6 reprezentantów interesariuszy 

instytucjonalnych. Założone cele warsztatu zostały wypełnione, bowiem: 

1. Ustalono zakres działań prowadzących do racjonalizacji, lepszej organizacji segregacji 

odpadów, oświetlenia osiedla i sposobu skoordynowania zmian w zagospodarowaniu 

podwórzy [wnętrz bloków] z tymi usprawnieniami. Opracowanie analizujące „niedoświetlenie” 

osiedla, które przygotował i przedstawił p. Przemysław Jendroska, stanie się elementem 

jednego z projektów rewitalizacji osiedla.   

2. Ustalono, po długiej dyskusji, jako wstępnie przyjętą następująca kolejność renowacji 

wnętrz kwartałów (bloków): 2,4,5. Uczestnicy warsztatów prezentowali różnorodne podejście 

do kryteriów wyboru, zarówno kolejności jak i sposobu ustalenia zakresu prac renowacyjnych 

w podwórzach (kwartałach), polemika i przedstawiana argumentacja pokazała,  

jak różnorodne może być spojrzenie na kryteria, dokonywanie decyzji, co do istotnych  

dla osiedla inwestycji itd. Uzgodniono, że na początku kolejnego warsztatu, kwestie kryteriów 

poddane zostaną ponownej debacie, a uczestnicy warsztatu przygotują, po ponownym 

rozpoznaniu stanu i potrzeb poszczególnych bloków, kolejne propozycje hierarchizacji 

działań renowacyjnych wraz z argumentacją, uzasadnieniem proponowanego wyboru,  

[który blok i dlaczego?].  

3. Ustalono, że niezbędne jest przygotowanie poradnika [zeszytu], dla osób podejmujących 

w budynkach osiedla prace renowacyjne, modernizacyjne itd., by zapewnić wystarczający 

dostęp do informacji koniecznych zarówno dla właściwego podejścia do tradycji miejsca 

(kolory, materiały), jak i dobrego wybrania technologii i kolejności robót. 

Fotografie dokumentujące przebieg warsztatów oraz przedstawiane prezentacje [pliki *.ppt], 

zostały upublicznione, poprzez umieszczenie na serwerze Miasta Katowice, pod adresem:  
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http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/projekty-rewitalizacji-w-katowicach/rewitalizacja-

nikiszowca1/aktualnosci-10/Spotkanie-z-mieszkancami-Renowacja-zabudowy-

mieszkaniowej-i-infrastruktury-spolecznej-05-05-2011r.htm 

3. Warsztat przeprowadzony w dniu 2 czerwca 2011r., temat: „Inicjatywy społeczne  

i gospodarcze - nowe funkcje w osiedlu [?] – Aktywizacja społeczna”. 

Celem ostatniego warsztatu było: 

1.Sfinalizowanie ustaleń, co do kolejności robót renowacyjnych w blokach. 

2.Przedyskutowanie użyteczności nowych inicjatyw i ewentualne ustalenia, jakie inicjatywy 
warto podjąć, jak je zrealizować [ np. bank czasu] 

3.Przybliżenie zasad przygotowywania projektów, dostarczenie wiedzy w zakresie 
użytecznym dla opracowania zgłaszanych inicjatyw, jako projektów ZPRN  

4.Wymiana poglądów na temat proponowanych rozwiązań organizacyjnych – jak może być 
wdrażany program rewitalizacji by był skuteczny?  

5.Przedstawienie i uzgodnienie dalszego toku działań prowadzących do powstania programu 
rewitalizacji – terminarz, konsultacje itd. 

Po przedstawieniu planu pracy i celów warsztatu, praca rozpoczęła się od zadania – ustalmy 

kolejność renowacji bloków. Uczestnicy przedstawiali swoje kryteria wyboru, typowali 

kolejność, dyskutowali. W rezultacie tej części warsztatu ustalona kolejność, to :3,2,4,5,8  

i kolejne [argumentacja/kryteria – dla bloku 3: najaktywniejsza społeczność, najmniejszy 

kwartał, najlepiej utrzymane podwórze, przygotowywana przez HGSM dokumentacja 

projektowa dla renowacji tego bloku], kolejne kwartały: są najbliżej Rynku, drugi i czwarty są 

– wśród położonych wokół Rynku- w najgorszym stanie a stanowią wizytówkę osiedla, piąty 

ze względu na  położenie, a ósmy ze względu na aktywną społeczność]. 

Zgłoszone inicjatywy: „poradnik proceduralny” ułatwiający mieszkańcom podejmowanie 

interwencji, objaśniający kompetencje itd.; „regulamin- zasady ładu sąsiedzkiego  

w Nikiszowcu”, podręcznik osiedlowego savoir-vivre.  

W trakcie warsztatu ponownie poruszano problem dewastacji ścian „muralami”, zaproszona 

na warsztat specjalistyczna firma zapoznała uczestników z uwarunkowaniami 

technologicznymi usuwania tego typu malowideł. Pojawiła się sugestia w programie 

zaproponować 1-2 miejsca [ściany w osiedlu] dla legalnego uprawiania grafitti i street-art’u. 

Uczestnicy warsztatu zostali zapoznani z podstawami przygotowywania projektów, 

omówiono różnice pomiędzy inicjatywą [inicjatywa: kto, co, gdzie, po co?] a zalążkiem 

projektu [Inicjatywa + jak i kiedy, z kim, za co ?], zarysowano planowaną strukturę programu 

 i sposób wdrażania planowanych działań itd. Po krótkiej dyskusji, która dotyczyła również 

sposobu organizacji wdrażania programu [w czasie warsztatu przedstawiono schemat  

i genezę opracowywanego rozwiązania organizacyjnego], w ostatniej części spotkania 

uczestnicy uzyskali informacje o planowanych dalszych fazach pracy nad programem oraz  

o kalendarzu dyżurów, dla indywidualnych konsultacji i opracowania propozycji działań 

rewitalizacyjnych przez mieszkańców. 

W warsztacie uczestniczyło 11 osób, w tym 2 przedstawicieli interesariuszy 

instytucjonalnych.  

http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/projekty-rewitalizacji-w-katowicach/rewitalizacja-nikiszowca1/aktualnosci-10/Spotkanie-z-mieszkancami-Renowacja-zabudowy-mieszkaniowej-i-infrastruktury-spolecznej-05-05-2011r.htm
http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/projekty-rewitalizacji-w-katowicach/rewitalizacja-nikiszowca1/aktualnosci-10/Spotkanie-z-mieszkancami-Renowacja-zabudowy-mieszkaniowej-i-infrastruktury-spolecznej-05-05-2011r.htm
http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/projekty-rewitalizacji-w-katowicach/rewitalizacja-nikiszowca1/aktualnosci-10/Spotkanie-z-mieszkancami-Renowacja-zabudowy-mieszkaniowej-i-infrastruktury-spolecznej-05-05-2011r.htm


Fotografie dokumentujące przebieg warsztatów oraz przedstawiane prezentacje [pliki *.ppt], 

zostały upublicznione, poprzez umieszczenie na serwerze Miasta Katowice, pod adresem:  

http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/projekty-rewitalizacji-w-katowicach/rewitalizacja-

nikiszowca1/aktualnosci-10/spotkanie-z-mieszkancami-aktywizacja-spoleczna-02-06-

2011r.htm 

II. Konsultacje indywidualne - wsparcie merytoryczne interesariuszy, zbieranie 
propozycji działań do programu 

 

Zgodnie z przyjętą metodyką prac nad programem zapewniono dostępność eksperta-

koordynatora prac, dla konsultacji indywidualnych, w tym każdorazowo przed i po 

warsztatach, w siedzibie PCAL. Oprócz tego zachęcano społeczność NIkiszowca 

[zaproszenie w czasie warsztatów, plakaty, mailing] do skorzystania z możliwości odbycia 

konsultacji, zasięgnięcia informacji, zgłaszania propozycji, uzyskania pomocy przy 

opracowaniu projektu w następujących terminach:  

-13 czerwca, w godzinach 12:00-18:00 w pomieszczeniu  Domu Katechetycznego - PCAL 

-14 czerwca, w godzinach 11:00-17:00 w pomieszczeniu Szkoły Podstawowej Nr 53 

-15 czerwca, w dogodnych godzinach, po umówieniu  [na terenie osiedla]  

Z tej formy uspołecznienia programowania rewitalizacji NIkiszowca skorzystało łącznie 10 

osób. Żadna z nich nie oczekiwała pomocy w przygotowaniu projektów, jedna zasięgała 

informacji nt. organizacji stowarzyszenia, jedna zgłosiła się dla pozyskania informacji  

o celach i sposobie pracy nad programem, pozostałe zgłaszały propozycje działań 

rewitalizacyjnych: uporządkowanie zieleni, powołanie ogrodnika dla NIkiszowca, 

wprowadzenie zieleni na pustynny Rynek, reorganizacja parkingów i uporządkowanie terenu 

wokół pomnika, organizacja zajęć ruchowych [nordic-walking], stworzenie lokalu z muzyką  

w Nikiszowcu, organizować więcej imprez kulturalnych „z wyższej półki”, powiązać 

NIkiszowiec z siecią ścieżek prowadzących przez las, ku Bolinie [przez linię dojazdową kolei 

do kopalni], powołanie społecznego opiekuna nikiszowieckich zabytków, organizacja  

i kolportaż gazety osiedlowej. 

III. Spotkania “Wszechnicy Rewitalizacyjnej”  
 

Wszechnica powołana została w odpowiedzi na zgłaszane w czasie warsztatów potrzeby 

udostępnienie informacji i wiedzy o rewitalizacji. Po obmyśleniu w jaki sposób, atrakcyjny 

i wpisujący się w przyjętą formułę pracy nad programem, takiej wiedzy dostarczyć, 

zaproponowano formę prelekcji –spotkań z ludźmi którzy dysponują doświadczeniem  

i informacjami, na tematy istotne dla uczestników warsztatów jak i interesujące dla szerszego 

grona mieszkańców Nikiszowaca.  

Pierwszą prelekcję, w ramach „Wszechnicy Rewitalizacyjnej”, zorganizowano 5 kwietnia 

2011r. Zaproszono p. Janusza Szewczuka, prezesa Stowarzyszenia Rozwoju 

Gospodarczego Gmin, ze Szczecina. Tematem było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie 

„Jak działa miasto?” Uczestniczyło ok. 15 osób. Druga prelekcja poświęcona była 

zagadnieniom ochrony zabytków, zorganizowano ją w dniu 4 maja 2011r. „Dziedzictwo 

http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/projekty-rewitalizacji-w-katowicach/rewitalizacja-nikiszowca1/aktualnosci-10/spotkanie-z-mieszkancami-aktywizacja-spoleczna-02-06-2011r.htm
http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/projekty-rewitalizacji-w-katowicach/rewitalizacja-nikiszowca1/aktualnosci-10/spotkanie-z-mieszkancami-aktywizacja-spoleczna-02-06-2011r.htm
http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/projekty-rewitalizacji-w-katowicach/rewitalizacja-nikiszowca1/aktualnosci-10/spotkanie-z-mieszkancami-aktywizacja-spoleczna-02-06-2011r.htm
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kulturowe w życiu miasta i ochrona dziedzictwa poprzez Listę Światowego dziedzictwa 

UNESCO”, było tematem wystąpienia p. Bolesława Błachuta, Miejski Konserwator Zabytków 

w Katowicach, którego wysłuchało ok.25 osób. „Społeczne projekty Programu Rewitalizacji 

dla miasta Poznania - doświadczenia, koncepcje, dylematy”, to temat prelekcji  

w dniu 7 czerwca 2011r., którą przedstawiła  p. Natalia Szwarc-Gosiewska z Oddziału 

Rewitalizacji Urząd Miasta Poznania. 

Tematyka prelekcji została skoordynowana z tematyką kolejnych warsztatów, następne 

spotkanie „Wszechnicy Rewitalizacyjnej”, która prowadzona jest w sali Domu 

Katechetycznego Parafii p.w. św. Anny w Janowie – Nikiszowcu, odbędzie się po wakacyjnej 

przerwie, we wrześniu. Kontynuacja i rozwinięcie Wszechnicy, jest jednym z sub-projektów 

ZPRN.  

Relacje z opisanych spotkań Wszechnicy są dostępne na stronie internetowej: 

http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/projekty-rewitalizacji-w-katowicach/rewitalizacja-

nikiszowca1.htm 

 

IV. Ankieta 
 

 
Ankieta została przeprowadzona w maju 2011r., adresatem były wszystkie gospodarstwa 

domowe w osiedlu Nikiszowiec. Kwestionariusz [znajduje się na końcu tej części programu], 

w oznaczonych i zaklejonych kopertach został dostarczony do skrzynek pocztowych przez 

listonoszy Poczty Polskiej, w ramach usługi monitorowanej.  

Pytania ankiety zostały oparte w części na ankiecie przeprowadzonej  w 2008r. przez PCAL, 

po części dotyczą problemów osiedla, diagnozowanych w trakcie pierwszych dwóch 

warsztatów. Adresaci mieli 10 dni na udzielenie odpowiedzi i zwrot ankiety. 

Ankieta została przygotowana i przeprowadzona w ścisłej współpracy z PCAL, na zasadach 

partnerstwa, będzie wykorzystywana przez PCAL przy aktualizacji Mapy.  

Pomimo tego, że dołożono starań, aby forma i sposób doręczenia kwestionariusza, 

korzystnie kształtowała ilość uczestników badania, do wyłożonych w różnych punktach 

osiedla, 5 skrzynek, wrzucono 73 wypełnione ankiety i jedną, bez odpowiedzi,  

z komentarzem dot. sensowności takich badań.  

Prócz ankiety koperta zawierała druki: deklarację uczestnictwa w grupie (grupach) 

fokusowych i deklarację chęci uzyskiwania mailowego biuletynu nt. rewitalizacji NIkiszowca. 

Pierwszą deklarację złożyło 9 osób, drugą 18 osób.  

Strukturę odpowiedzi na wybrane pytania ujęto w kolejnych  wykresach. Pełne wyniki 

ankiety i analiza porównawcza rezultatów badania, jak również  kwestionariusz ankiety, 

dostępne są na stronie internetowej. 

 

 

 

http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/projekty-rewitalizacji-w-katowicach/rewitalizacja-nikiszowca1.htm
http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/projekty-rewitalizacji-w-katowicach/rewitalizacja-nikiszowca1.htm


Jak Pan(i) ocenia swoje miejsce zamieszkania na tle innych części miasta? 

lepsze
27%

niczym się nie 
różni
19%

gorsze
27%

zdecydowanie 
gorsze
10%

trudno 
powiedzieć

17%

 

 

Czy były podejmowane w Pana(i) miejscu zamieszkania jakieś próby rozwiązania problemów 

występujących w Nikiszowcu? 

tak
40%

nie
19%

nie 
przypomina

m sobie

41%

 

 

 

Czy włączyłby się Pan(i) w działania mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, 

występującego w Pana(i) miejscu zamieszkania? 

tak
70%

nie
30%
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Czy widzi Pan (i) możliwość współpracy z sąsiadami na rzecz rozwiązania wspólnych 

problemów? 

tak
57%

nie
43%

 

 

Czy Pani(a) zdaniem w Nikiszowcu nastąpiły jakieś zmiany w okresie ostatnich 2 lat? 

 

tak, na lepsze
73%

tak, na gorsze  
9%

nie, zmian nie 
zauważam

8%

nie mam 
zdania 
10%

 

 

 

 

 

 



Segregacja śmieci, deklarowane zachowania w przyszłości  [gdyby stworzyć do tego  

warunki w dzielnicy]: 

tak
81%

raczej 
tak

11%

trudno 
powiedzieć

4%
raczej nie

1%

na pewno nie
3%

 

 

Jak ocenia Pan/i swoją sytuację mieszkaniową: 

bradzo dobra
18%

raczej dobra
59%

nie 
mam 
zdani

a
12%

raczej  zła
7%

bardzo zła
4%

 

 

Czy ma Pan/i zamiar wyprowadzić się z Nikiszowca? 

TAK
16%

NIE
84%
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2.Opis rezultatu screeningu środowiskowego  

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.) określa w art. 46 rodzaje 

dokumentów, których projekty, wymagają przeprowadzenia SOOS – strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Screening środowiskowy polega na analizie, którą przeprowadza organ opracowujący projekt 

dokumentu, w celu określenia czy wyznacza on ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

Rezultat screeningu środowiskowego dla projektów planowanych  

w ZPRN, przeprowadzonego na etapie prac nad robocza wersją tego programu wraz  

z analizą sytuacji formalno-prawnej programu skłaniają do wniosku, że program ten nie 

wymaga przeprowadzenia postępowania w oparciu o odrębną, specjalnie sporządzoną 

Prognozę oddziaływania na środowisko.  W przypadku gdyby jednak uznano, że ZPRN 

wyczerpuje znamiona dokumentów ujętych w art.46 rekomenduje się przedłożenie  

w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia 

rozszerzonej SOOS dla tego programu, z uzasadnieniem obejmującym poniżej opisane 

wnioski z przeprowadzonego screeningu środowiskowego.  

Zakres przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu 

Rewitalizacji Nikiszowca sprowadza się do: 

 Realizacji prac renowacyjno – konserwatorskich tj. naprawy elewacji, wymiany 

stolarki okiennej i drzwiowej, pokryć dachowych, modernizacji instalacji technicznych 

itp., w budynkach położonych na osiedlu Nikiszowiec, wedle granic tego osiedla, 

przyjętych dla Pomnika Historii w rozporządzeniu Prezydenta RP z dnia 14 stycznia 

2011r.  

 Realizacji prac renowacyjno-modernizacyjnych w przestrzeniach publicznych osiedla, 

bez ingerencji w istniejącą zieleń wysoką i stosunki wodne, 

 Realizacji prac modernizacyjnych w obrębie obszaru Nikiszowiec, polegających  

na zmianach w infrastrukturze technicznej i przestrzeniach publicznych, w oparciu  

o indywidualnie sporządzaną dokumentację projektową każdego przedsięwzięcia, 

 Budowy lub przebudowy obiektów kubaturowych i infrastruktury technicznej, w tym 

budowy dróg w obrębie obszaru Nikiszowiec i zewnętrznych granic ZPRN, w oparciu 

o indywidualnie sporządzaną dokumentację projektową każdego przedsięwzięcia, 

Zakres prac realizowanych w ramach ZPRN obejmuje przedsięwzięcia wymienione  

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 



uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu  

o oddziaływaniu na środowisko - Dz.U.Nr 257, poz. 2573 ze zm.). Ze względu na ich 

charakter i zakres, analiza środowiskowa prowadzi do wniosku, że przewidziane do realizacji 

prace mogą negatywnie oddziaływać na stan środowiska naturalnego, jednak dotyczy  

to wyłącznie projektów przewidzianych do realizacji poza obszarem osiedla NIkiszowiec 

[obszar Nikiszowiec – zewnętrzne granice ZPRN], gdzie na etapie prac renowacyjnych 

(konserwatorskich) lub renowacji przestrzeni publicznych mogą wystąpić pewne uciążliwości, 

jednak będą one krótkotrwałe i ustąpią niezwłocznie po zakończeniu prac. Zakłada się,  

że wpływ na stan powietrza atmosferycznego w trakcie realizacji w/w przedsięwzięć będzie 

przejściowy i przy właściwej organizacji pracy oraz przestrzegania reżimów technologicznych 

możliwy do utrzymania na minimalnym poziomie. Zniknie on całkowicie po zakończeniu 

robót.  

W trakcie realizacji prac remontowych i budowlanych wykonywanych w osiedlu Nikiszowiec 

wystąpią okresowe oddziaływania akustyczne, powodowane pracą urządzeń, maszyn  

i pojazdów transportowych.  Będzie to emisja okresowa, występująca wyłącznie w porze 

dziennej. W związku z tym można przyjąć, że hałas ten nie będzie uciążliwy dla środowiska 

ze względu na: 

 lokalny zasięg, 

 jego okresowe oddziaływanie, 

 realizację przedsięwzięć w porze dziennej. 

Realizacja jak i eksploatacja przewidzianych do realizacji przedsięwzięć w ramach ZNPR  

nie będzie miał wpływu na zmianę stosunków wodnych w miejscu prowadzenia inwestycji jak 

i w jego sąsiedztwie. Nie przewiduje się negatywnego wpływu oddziaływania przedsięwzięć 

na środowisko wód powierzchniowych i podziemnych. Reasumując, wymienione uciążliwości 

są typowe dla okresu budowy i remontu, ustąpią wraz z zakończeniem prac.  

Koncepcja ożywiania osiedla Nikiszowiec przedstawiona w programie przyjmuje pro-

ekologiczny paradygmat ingerencji, również z wykorzystaniem współczesnych technologii 

umożliwiających przestawienie  rozwoju tej części jednostki pomocniczej (dzielnicy) Janów-

Nikiszowiec na ścieżkę rozwoju zrównoważonego. Dotyczy to przede wszystkim 

ograniczania produkcji odpadów i konsumpcji -  energii oraz wody i paliw, zwiększenia 

udziału komunikacji zbiorowej w podróżach, podniesienia świadomości środowiskowej 

użytkowników przestrzeni Nikiszowca.  

Ustalenia programowe zawarte w ZPRN są zgodne, w sferze planowanej realizacji wyżej 

wyszczególnionych prac, z kierunkami zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, 

projektowanymi w nowej edycji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego m. Katowice [projekt Studium]. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do 
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projektu Studium została przygotowania Prognoza oddziaływania na środowisko, 

obligatoryjny element screeningu środowiskowego w procesie SOOS tego Studium.  

Faza budowy oraz faza eksploatacji, wszystkich projektów przewidzianych w ZPRN, będzie 

wykonywana całkowicie poza granicami występowania siedlisk oraz gatunków roślin  

i zwierząt. Obszar Nikiszowiec nie znajduje się w granicach projektowanych oraz 

proponowanych form ochrony przyrody. W granicach w/w obszaru  nie  występują   gatunki 

roślin podlegających ochronie prawnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  

z dnia z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych 

ochroną. Analizowany obszar nie jest miejscem wartościowym florystycznie i faunistycznie  

i nie wymaga ochrony z tego powodu. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach 

ZPRN realizowane będą poza terenami występowania siedlisk przyrodniczych, chronionych 

w ramach obszarów Natura 2000.  

Ponadto stwierdza się, że w przedmiotowym przypadku brak jest skumulowanego efektu 

oddziaływania planowanych do realizacji przedsięwzięć (oddziaływanie lokalne) z innymi, 

już istniejącymi. Ze względu na lokalizację Katowic i dzielnicy Janów-Nikiszowiec, skalę,  

oraz charakter zaplanowanych prac do realizacji, nie zachodzi obawa przed transgranicznym 

oddziaływaniem na środowisko, ani wystąpieniem ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia  

dla środowiska. 

 

3. Przykładowy zestaw materiałów źródłowych do opracowania programu      

rewitalizacji 

Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy (2009) ECORYS 

Polska, praca zbiorowa na zamówienie Ministerstwa Gospodarki, 

http://www.mg.gov.pl/files/upload/10147/Analiza%20potrzeb%20i%20rozwoju%20przemyslo

w%20kreatywnych.pdf 

Benchmarking parków technologicznych w Polsce. Wyniki badania (2008r.) ECORYS 

Polska, praca zbiorowa na zamówienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 

http://www.parp.gov.pl/files/74/81/194/1472.pdf 

Gerlich H., Gerlich M.A., Zabytkowe osiedle robotnicze w Katowicach-Nikiszowcu. 

Dokumentacja archiwalna i fotograficzna, Katowice 2006 (archiwum Śląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) 

Głazek D., Greiner P., Kolonie robotnicze i urzędnicze na Górnym Śląsku do 1939 roku. 

Patronackie budownictwo mieszkaniowe, Katowice 1994 (maszynopis w archiwum Śląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) 

Internetowa mapa Katowic – Urząd Miasta Katowice, 

http://mapserver.um.katowice.pl/website/katowice/viewer.htm 

http://www.mg.gov.pl/files/upload/10147/Analiza%20potrzeb%20i%20rozwoju%20przemyslow%20kreatywnych.pdf
http://www.mg.gov.pl/files/upload/10147/Analiza%20potrzeb%20i%20rozwoju%20przemyslow%20kreatywnych.pdf
http://www.parp.gov.pl/files/74/81/194/1472.pdf
http://mapserver.um.katowice.pl/website/katowice/viewer.htm


Informacja dotycząca zaawansowania prac nad projektem Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Katowice – II Edycja, 2010, Prezydent  

m. Katowice 

Jabłoński L.,2003, Na trasie Balkan Ekspresu – Giszowiec, Nikiszowiec, Szopienice. 

Przewodnik po dzielnicach Katowic, wyd. Crux, Katowice  

Katowice 2020. Strategia Rozwoju Miasta, 2005, 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2006/1/2/katowice2020.zip 

Kierunki działań miasta w zakresie kultury i ochrony zabytków,  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221669663&id=1227080020, Uchwała  

Nr XX/277/2000 Rady Miejskiej Katowic z dnia 20 marca 2000r. w sprawie kierunków działań 

Miasta Katowice w zakresie kultury i ochrony zabytków 

Kiriczok A., 1986, Nikiszowiec – osiedle w Katowicach. Ekspertyza konserwatorska 

wykonana na zlecenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, Pracownia 

Dokumentacji Naukowo-Historycznej, Zespół Studiów Historyczno-Urbanistycznych Górny 

Śląsk, oddział w Warszawie, Warszawa (maszynopis w zasobach Miejskiego Konserwatora 

Zabytków w Urzędzie miasta Katowice) 

Koncepcja funkcjonowania Parku Technologicznego w Katowicach, 2007, aut. Firma 

konsultingowa Deloitte, na zamówienie Miasta Katowice (maszynopis w posiadaniu 

Pełnomocnika Prezydenta miasta Katowice) 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice, 2010, uchwała w sprawie przyjęcia 

programu: http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2010/7/30/1280486627.pdf; uchwała  

w sprawie zmiany  programu: http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2010/9/2/1283416496.pdf 

Mapa akustyczna Katowic, 2008, 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221669663&id=1227080023 

Mapa zasobów i potrzeb lokalnych dzielnicy Nikiszowiec, 2009,  Jan W., Skiba A., MOPS, 

Katowice 

Mercik H., Zespoły mieszkaniowe z przełomu XIX i XX wieku. Ich rozwój oraz wpływ  

na urbanizację terenu Górnego Śląska , praca doktorska Politechnika Śląska, 2004 

(maszynopis) 

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, 2010, (uchwała Nr XXXIII/673/04 

Rady Miasta Katowice z dnia 22 listopada 2004 roku oraz uchwały zmieniające:  

Nr XLIX/1025/05 z dnia 7 listopada 2005; Nr LX/1374/06 z dnia 29 maja 2006, Nr XXI/413/08 

z dnia 28 stycznia 2008 r., Nr LV/1135/10 z dnia 22 marca 2010r.) 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2010/3/25/1269520426.pdf 

Miejski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2007–2011 – Katowice 

bez barier (uchwała nr VIII/124/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2007r.  

oraz uchwały zmieniające: Nr XXI/416/08 z dnia 28 stycznia 2008 r., Nr XXXIX/800/09 z dnia 

23 marca 2009 r., Nr LIV/1100/10 z dnia 1 marca 2010r.) 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2006/1/2/katowice2020.zip
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221669663&id=1227080020
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2010/7/30/1280486627.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2010/9/2/1283416496.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221669663&id=1227080023
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2010/3/25/1269520426.pdf
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Miejski Program dla rodzin z dziećmi „Babcia, dziadek i ja w Katowicach”, 2011, MOPS, 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/1/10/1306396867.doc 

Osiedle Robotnicze Nikiszowiec w Katowicach, 2008, Dokumentacja  Zgłoszenia zabytku do 

uznania za pomnik historii, t.I-II, opracowanie Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego  

w Katowicach, zespól autorski, na zlecenie Miasta Katowice, maszynopis, Katowice 

Podręcznik wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2007-2013 

Program 70+, Miejski program dla osób starszych i niepełnosprawnych,2010, 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221669663&id=1263367577 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Katowice na lata 2007-2011, 

(uchwała Nr XII/208/07 Rady Miasta Katowice z dnia 25 czerwca 2007),   

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221669663&id=1227080022 

Program ochrony środowiska dla Miasta Katowice (uchwała Nr XXVI/491/04 Rady Miasta 

Katowice z dnia 28 czerwca 2004 r.), 

Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego w 2010 roku (uchwała Nr LIV/1099/10 Rady Miasta Katowice z dnia 1 marca 

2010 r.), 

Projekt Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Katowice, na lata 2010-2019 (2010), 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach 

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/px_dg~rdlp_katowice~pop_katowice.pdf 

Raport o stanie miasta  Katowice (styczeń 2005) oraz zasoby informacyjne dostępne 

poprzez portal: http://pl.invest.katowice.eu 

Raport z badań: Mieszkańcy Nikiszowca o planach rozwoju swojej dzielnicy, 2008, Lokalne 

Badania Społeczne, Marcin Jóźko, na zamówienie Urzędu Miasta Katowice,  

Wydział Informacji i Promocji 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, 

http://rpo.slaskie.pl/ 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013, 

http://www.slaskie.pl/ris/ris_strat.pdf 

Statut Miasta Katowice, tekst ujednolicony 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2008/11/2/1292224173.pdf 

Strategia mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020 (uchwała Nr LXII/1247/10 Rady 

Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2010r.) 

Strategia Rozwoju Kultury Katowice 2020+ (uchwała Rady Miasta Katowice Nr X/147/11 z 

dnia 30 maja 2011r.) 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307438624 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/1/10/1306396867.doc
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221669663&id=1263367577
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221669663&id=1227080022
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/px_dg~rdlp_katowice~pop_katowice.pdf
http://pl.invest.katowice.eu/
http://rpo.slaskie.pl/
http://www.slaskie.pl/ris/ris_strat.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2008/11/2/1292224173.pdf
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1307438624


Strategia rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006 – 2020, przyjęta uchwałą 

Nr II/51/1/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2006 roku 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice 

(uchwała Rady Miasta Katowice Nr XLV/420/97 z dnia 25 sierpnia 1997; uchwała Rady 

Miasta Katowice Nr XLVII/604/02 z dnia 25 marca 2002), 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Katowice, 2010, 

PROJEKT -materiały udostępnione przez Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach 

Sulimowska-Ociepka A., 2010, Problemy rewitalizacji historycznych osiedli patronackich 

Górnego Śląska, http://www.erdf.edu.pl/downloads/wwwupload/duze_02/GLIWICE_AO.pdf 

Szaraniec L., 1996, Osady i osiedla Katowic, Oficyna Artur, Katowice 

Tofilska J., 2007, Katowice NIKISZOWIEC. Miejsce- Ludzie -Historia,  wyd. Muzeum Historii 

Katowic, Katowice 

Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Śląskim na lata 2006–2009, 

przyjęty uchwałą Nr II/53/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 października 2006 

roku 

Wykaz obiektów i zespołów wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego 

zlokalizowanych w Obszarze: Giszowiec – Nikiszowiec , załącznik nr 2 do LPR Katowic 

[s.111], Katowice (maszynopis) 

Zacher E., Komunikacja społeczna w KWK Wieczorek, Katowice-Nikiszowiec, 1992 

(maszynopis w KWK Wieczorek) 

Zacher E., Analiza skarg pracowniczych w KWK Wieczorek. Badania nastrojów społecznych 

w latach 1992−1996, Katowice-Nikiszowiec 1992 (maszynopis w KWK „Wieczorek”) 

nie licząc programu rewitalizacji Świnoujścia mojego autorstwa 

Filmografia Nikiszowca: 

Angelus (2001) reżyseria: Lech Majewski, zdjęcia: Adam Sikora [Film opowiada dzieje 

zdumiewającego i niezwykłego w skali światowej fenomenu -  Grupy Janowskiej, działająca 

na Śląsku od początku lat 30-tych XX wieku, kontynuującą najintensywniej swą działalność  

w dwóch pierwszych dekadach po II wojnie światowej].  

Barbórka (2005). Film Macieja Pieprzycy [odcinek telewizyjnego cyklu Święta polskie.  

W filmie podkład muzyczny w wykonaniu orkiestry dętej KWK „Wieczorek”]. 

Kolejność uczuć (1993) reżyseria: Radosław Piwowarski, zdjęcia: Witold Adamek  

[Film fabularny, opowiadający historię fascynacji starzejącego się aktora młodą dziewczyną  

z miasteczka, którym w tym filmie jest Nikiszowiec].  

Nikisz (2010) reżyseria Marcin Tumulka, zespół produkcyjny PRO-FUTURA, Opole  

[Film dokumentalny, reportaż z osiedla  ukazujący w nostalgicznym stylu atmosferę 

codziennego życia nikiszowian]. 

Nikisz 2008 (2008) realizacja: Krzysztof Miller [Film dokumentalny]. 

http://www.erdf.edu.pl/downloads/wwwupload/duze_02/GLIWICE_AO.pdf
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Perła w koronie (1971) reżyseria: Kazimierz Kutz [Film fabularny, którego plenery nakręcono 

większości na Nikiszowcu, a sceneria wielu scen to cechownia kopalni „Wieczorek”]. 

Podróż Erwina (1997) reżyseria: Mirosława Sikorska, zdjęcia: Adam Sikora.  

Film dokumentalny z cyklu „Małe ojczyzny”. 

Posłuchajcie przypowieści o życiu szczęśliwym (1999) realizacja i scenariusz: Wojciech 

Sarnowicz [Film biograficzny o Dorocie Simonides, nikiszowiance, etnolożce, wykładowcy  

na uniwersytetach polskich i niemieckich, autorkce prac o mniejszościach etnicznych  

i narodowych, byłą wiceprzewodniczącą Komisji OBWE, b.senatorem RP]. 

Śląska opowieść (1974) realizacja: Stanisław Janicki [Film dokumentalny przedstawiający 

sylwetkę reżysera Kazimierza Kutza, który towarzyszy ekipie telewizyjnej  

pokazując miejsca związane z dzieciństwem i młodością..  

Śląska stypa (1996) scenariusz i reżyseria: Wojciech Sarnowicz, Michał Smolorz.  

[Film dokumentalny, kolejny odcinek telewizyjnego cyklu „Małe ojczyzny”. W poetyckiej 

opowieści o ludziach i maszynach opisującej, jak niezauważalnie na naszych oczach 

odchodzi dawny Górny Śląsk]. 

Ślązacy z Nikisza (2008), realizacja Dawid Hebrajski [Amatorski film dokumentalny 

zrealizowany w ramach programu „Mój świat po dwóch stronach kamery”]. 

Sól ziemi czarnej (1969) reżyseria: Kazimierz Kutz, [Film fabularny] 

Sówka Erwin (2006) realizacja: Adam Sikora [Film dla Programu II Telewizji Polskiej, portret 

artysty, dwóch miejsc związanych z jego życiem – Giszowca, gdzie się urodził i Nikiszowca, 

gdzie się wychowywał]. 

 

                                                           
i
 http://www.stat.gov.pl/katow/69_363_PLK_HTML.htm , dostęp 25 lipca 2011r. 

ii
 Pozostałe dane statystyczne przytoczono wg stanu na 2010r, korzystając z zestawienia w opracowaniu GUS: 

Statystyczne Vademecum Samorządowca, Portret Miasta Katowice, które nie podaje danych na temat 

wykształcenia ludności. 

http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_slaskie/portrety_miast/miasto_katowice.pdf ,  

dostęp 20 sierpnia 2011r.  

iii
 http://www.pwc.com/pl/pl/wielkie-miasta-polski/katowice-inwestycje.jhtml, dostęp 20 sierpnia 2011r. 
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