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Rozdział I. Metodyka prac  
 

Celem nadrzędnym prowadzonych prac było stworzenie zasobu informacji społeczno-

ekonomicznych, przestrzennych, w tym uzyskanych drogą konsultacji społecznych, umożliwiających 

szczegółową charakterystykę oraz racjonalną identyfikację obszarów rewitalizacji Katowic na 

potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji. Cel nadrzędny wiązał się także ze sformułowaniem 

strategii rewitalizacji poszczególnych obszarów rewitalizacji w warstwie czynników strategicznych, 

celów głównych i szczegółowych oraz propozycji projektów służących ich realizacji. 

Cel powyższy był realizowany za pomocą prac obejmujących: gromadzenie i porządkowanie 

informacji statystycznych, przygotowanie baz danych w tym na potrzeby analiz przestrzennych, 

realizacja warsztatów, tj. spotkań z udziałem przedstawicieli instytucji i organizacji oraz Rad 

Jednostek Pomocniczych działających w zidentyfikowanych 8 obszarach rewitalizacji miasta. 

Poszczególne etapy prac zakładały: 

 przygotowanie szczegółowej diagnozy społeczno-ekonomicznej Katowic w układzie dzielnicowym 

bazującej na informacji ilościowej, w tym 20 wskaźnikach opisujących koncentrację zjawisk  

w układzie przestrzennym. Analizie poddano następujące wymiary: depopulacja, starzenie się, 

aktywność zawodowa, rynek pracy, ubóstwo i wykluczenie społeczne, bezpieczeństwo publiczne, 

aktywność gospodarcza. Posługiwano się standardowymi wskaźnikami koncentracji postaci:  

 

o [badana cecha w dzielnicy „X” / liczba ludności dzielnicy „X”] / [badana cecha  

w Katowicach / liczba ludności Katowic] 

 

Interpretacja wskaźnika koncentracji jest następująca:  

o wartość od 1,25 w górę oznacza bardzo wysoką koncentrację badanego zjawiska  

o wartość od 1,00 do 1,24 oznacza wysoką koncentrację zjawiska, 

o wartość od 0,76 do 0,99 oznacza niską koncentrację zjawiska  

o wartość od 0,75 w dół oznacza bardzo niską koncentrację zjawiska 

 

Pomocniczo w odniesieniu do wartości nominalnych prezentujących dane bazowe określono 

także ich zróżnicowanie przy wykorzystaniu reguły trzech odchyleń od wartości średniej, tj.:  

1xśr +/- odchylenie; 2xśr +/- odchylenie; 3xśr +/- odchylenie. Dla tak ujętych zakresów 

zróżnicowania ustalono stosowne skale oceny zawarte w poszczególnych tabelach 

kalkulacyjnych. Mając na uwadze konieczność wyznaczenia realnych, w relacji do analizowanych 



6 

 

danych, skal oceny, umożliwiających ich rzeczywistą interpretację odchylenie zostało 

skalkulowane jako średnie odchylenie (odległość) w skupieniu postaci:1 

             n 

odchylenie = (1/n) * √ ∑ (xi – xśr)2 

          i=1 

 

gdzie: 

o n – liczba elementów szeregu rozdzielczego punktowego, 

o xi – wartość „i” szeregu rozdzielczego punktowego, 

o xśr – wartość średnia szeregu rozdzielczego punktowego. 

 

 wyznaczenie dzielnic kryzysowych / zdegradowanych polegające na syntetycznym ujęciu 

wyników diagnozy społeczno-ekonomicznej Katowic w układzie dzielnicowym oraz identyfikacji 

kryzysowych i zagrożonych jednostek pomocniczych miasta - z punktu widzenia problematyki 

rewitalizacji - za pomocą metodyki portfelowej; 

 wyznaczenie obszarów rewitalizacji w ramach dzielnic zakładające - na podstawie wyników: 

diagnozy społeczno-ekonomicznej Katowic w układzie dzielnicowym, konsultacji społecznych, 

wizyt studialnych - wyodrębnienie obszarów cechujących się wysokim nasileniem negatywnych 

zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych wraz z ich charakterystyką oraz bilansem 

terenów;  

 przygotowanie analiz strategicznych dla wyznaczonych obszarów rewitalizacji wraz z określeniem 

celów głównych i szczegółowych działań rewitalizacyjnych 

 identyfikacja oraz porządkowanie propozycji projektów dedykowanych poszczególnym obszarom 

rewitalizacji, w podziale na zadania WPI/WPF, zadania ZIT oraz propozycje zgłoszone w ramach 

konsultacji społecznych. 

W toku prac nad przedmiotowym opracowaniem nastąpiła aktualizacja obecnie obowiązującego 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2014-2015, polegająca na wyznaczeniu 
nowego obszaru rewitalizacji: „Leopolda-Roździeńskiego” i dopisaniu dwóch projektów zgłoszonych 
przez Fundusz Górnośląski (uchwała Rady Miasta w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2014-2015 nr LVI/1326/14 z dn. 29.10.2014). Ponadto, Śląskie 
Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam zgłosiło zamiar realizacji dwóch projektów rewitalizacyjnych 
zlokalizowanych poza dotychczas wyznaczonymi obszarami rewitalizacji. Wprowadzenie powyższych 
zmian wykracza poza zakres umowy, a możliwość ich uwzględnienia zostanie rozważona  
w późniejszym terminie. 

                                                           
1 E. Mooi, M. Sarsted, A Concise Guide to Market Research. The Process, Data, and Methods Using IBM SPSS 
Statistics, Springer, Berlin 2011, s. 237-284. 
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Rozdział II. Diagnoza społeczno-ekonomiczna 

1.1. Depopulacja  
W latach 2005-2013 liczba ludności Katowic zmniejszyła się z 321,0 tys. do 296,1 tys. 

mieszkańców. Największe spadki odnotowano w dzielnicach Śródmieście (- 7,5 tys. mieszkańców), 

Szopienice-Burowiec (-2,3 tys. mieszkańców) oraz Bogucice (-2,1 tys. mieszkańców).  

Tabela 1. Depopulacja liczby mieszkańców Katowice w latach 2005-2013 

L.p. Jednostka pomocnicza 
Liczba 

ludności 
(2005) 

Liczba 
ludności 
(2013) 

Różnica 
liczby 

mieszkańców 
w dzielnicach 
(2005-2013) 

Udział różnicy 
liczby ludności 

dzielnicy (2005-
2013) w procesie 

depopulacji 
miasta 

Koncentracja 
depopulacji 
wg dzielnic 
(2005-2013) 

1 Śródmieście 37 840 30 336 -7 504 0,303 2,96 

2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 16 534 15 081 -1 453 0,059 1,15 

3 Zawodzie 13 298 12 528 -770 0,031 0,74 

4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 12 291 11 528 -763 0,031 0,79 

5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 7 206 6 719 -487 0,020 0,87 

6 Ligota-Panewniki 32 016 30 774 -1 242 0,050 0,48 

7 Załęże 11 773 10 331 -1 442 0,058 1,67 

8 Osiedle Witosa 12 753 12 597 -156 0,006 0,15 

9 Osiedle Tysiąclecia 23 806 22 326 -1 480 0,060 0,79 

10  Dąb 8 036 7 632 -404 0,016 0,63 

11 Wełnowiec-Józefowiec 16 311 14 939 -1 372 0,055 1,10 

12 Koszutka 12 429 11 293 -1 136 0,046 1,21 

13 Bogucice 16 951 14 871 -2 080 0,084 1,68 

14 Dąbrówka Mała 5 456 5 383 -73 0,003 0,16 

15 Szopienice-Burowiec 17 656 15 325 -2 331 0,094 1,82 

16 Janów - Nikiszowiec 11 680 10 468 -1 212 0,049 1,39 

17 Giszowiec 18 767 17 168 -1 599 0,065 1,12 

18 Murcki 5 888 5 405 -483 0,020 1,07 

19 Piotrowice - Ochojec 25 471 24 111 -1 360 0,055 0,68 

20 Zarzecze 1 752 2 334 582 -0,024 -2,99 

21 Kostuchna 8 182 9 291 1 109 -0,045 -1,43 

22 Podlesie 4 941 5 869 928 -0,038 -1,89 

Ogółem dla miasta: 321 037 296 309 -24 728 1,00 1,00 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych UM Katowice, Wydział Spraw Obywatelskich (stan na dzień 31.12.2013) 

Skale: 

Różnica liczby mieszkańców Udział ludności dzielnicy - miasto Koncentracja (2013) 
poniżej   poniżej     
-3 odch. -72 -3 odch. 0,003 poniżej   
-2 odch. -423 -2 odch. 0,017 -25% 0,76 
-1 odch. -773 -1 odch. 0,031 -10% 0,90 
xśr= -1 124 xśr= 0,045 xśr= 1,00 
+1 odch. -1 475 +1 odch. 0,060 +10% 1,10 
+2 odch. -1 825 +2 odch. 0,074 +25% 1,25 
+3 odch. -2 176 +3 odch. 0,088 powyżej   
powyżej    powyżej      
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Wielkość depopulacji mierzona wskaźnikiem koncentracji2, obrazująca skalę badanego 

zjawiska w ujęciu potencjału ludnościowego poszczególnych dzielnic, wskazuje na pięć jednostek 

pomocniczych, w których spadek liczby mieszkańców należy uznać za zjawisko kryzysowe3, tj.: 

 Śródmieście, wartość wskaźnika koncentracji depopulacji wynosi: 2,96 

 Załęże, wartość wskaźnika koncentracji depopulacji wynosi: 1,67 

 Bogucice, wartość wskaźnika koncentracji depopulacji wynosi: 1,68 

 Szopienice-Burowiec, wartość wskaźnika koncentracji depopulacji wynosi: 1,82 

 Janów-Nikiszowiec, wartość wskaźnika koncentracji depopulacji wynosi: 1,39 

Dzielnice, w których wartość wskaźnika koncentracji depopulacji jest najniższa to: Zarzecze (-2,99), 

Podlesie (-1,89), Kostuchna (-1,43). Ujemne wartości wskaźnika depopulacji oznaczają w tych 

przypadkach wzrost liczby mieszkańców wskazanych dzielnic. W ujęciu przestrzennym wartości 

wskaźników koncentracji depopulacji dla poszczególnych dzielnic Katowic prezentuje poniższy 

rysunek.  

Rysunek 1. Koncentracja depopulacji Katowic w układzie dzielnicowym w 2013 roku  

 

Źródło: opracowanie własne

                                                           
2 Wskaźnik koncentracji postaci: (różnica liczby mieszkańców w danej dzielnicy 2005-2013 / liczba mieszkańców dzielnicy  
w 2013 roku) / (różnica liczby mieszkańców Katowic 2005-2013) / liczba mieszkańców Katowic w 2013 roku) 
3 Za wartość oznaczającą występowanie sytuacji kryzysowej uznaje się wielkość wskaźnika koncentracji na poziomie 1,25  
i powyżej (dla cech będących destymulantami). Wielkość 1,25 oznacza, iż poziom badanego zjawiska jest o 25% większy  
w danej dzielnicy (z punktu widzenia jej potencjału ludnościowego) niż średnio rzecz biorąc w całym mieście.  

1 Śródmieście 
2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 
3 Zawodzie 
4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 
5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 
6 Ligota-Panewniki 
7 Załęże 
8 Osiedle Witosa 
9 Osiedle Tysiąclecia 

10  Dąb 
11 Wełnowiec-Józefowiec 
12 Koszutka 
13 Bogucice 
14 Dąbrówka Mała 
15 Szopienice-Burowiec 
16 Janów - Nikiszowiec 
17 Giszowiec 
18 Murcki 
19 Piotrowice - Ochojec 
20 Zarzecze 
21 Kostuchna 
22 Podlesie 
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1.2. Starzenie się społeczeństwa –wskaźnik starzenia się  

Diagnoza procesów starzenia się społeczności Katowic została przeprowadzona  

z wykorzystaniem klasycznego wskaźnika starzenia się4. Ogólnie wskaźnik starzenia się dla Katowic 

przyjmuje wysoką niekorzystną wartość równą: 189. Oznacza to, że na każde 100 osób w wieku 0-14 

lat przypada 189 kobiet w wieku 60 lat i więcej oraz mężczyzn w wieku 65 lat i więcej.  

Tabela 2. Wskaźnik starzenia się mieszkańców  

L.p. Jednostka pomocnicza 

Liczba 
ludności w 
wieku 0-14 

(2013) 

Liczba 
kobiet 60 lat 

i więcej w 
(2013) 

Liczba 
mężczyzn 65 
lat i więcej 

(2013) 

Wskaźnik 
starzenia się 

(2013) 

1 Śródmieście 3 469 5 028 2 225 209 

2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 1 592 2 396 1 192 225 

3 Zawodzie 1 500 1 882 925 187 

4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 1 283 2 189 1 060 253 

5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 714 1 442 780 311 

6 Ligota-Panewniki 3 606 4 536 2 046 183 

7 Załęże 1 455 1 467 610 143 

8 Osiedle Witosa 1 494 1 619 752 159 

9 Osiedle Tysiąclecia 2 486 4 549 2 196 271 

10  Dąb 872 1 464 724 251 

11 Wełnowiec-Józefowiec 1 747 2 666 1 321 228 

12 Koszutka 1 087 2 688 1 030 342 

13 Bogucice 1 755 1 970 918 165 

14 Dąbrówka Mała 712 619 300 129 

15 Szopienice-Burowiec 2 279 2 060 840 127 

16 Janów - Nikiszowiec 1 332 1 380 641 152 

17 Giszowiec 2 021 2 253 1 136 168 

18 Murcki 655 732 420 176 

19 Piotrowice - Ochojec 2 920 3 609 1 645 180 

20 Zarzecze 417 232 107 81 

21 Kostuchna 1 561 890 429 84 

22 Podlesie 1 023 689 353 102 

Ogółem dla miasta: 35 980 46 360 21 650 189 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych UM Katowice, Wydział Spraw Obywatelskich (stan na dzień 31.12.2013) 

Skala: 

Wskaźnik starzenia się  (2013) 
Poniżej   
-3 odch. 146 
-2 odch. 160 
-1 odch. 175-188 
xśr= 189 
+1 odch 203-217 
+2 odch. 218 
+3 odch. 232 
powyżej    

 

                                                           
4 Wskaźnik starzenia się postaci: (liczba kobiet w wieku 60 lat i więcej + liczba mężczyzn w wieku 65 lat i więcej) / (liczbę 

ludności w wieku 0-14 lat / 100) 
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W relacji do średniej wartości wskaźnika starzenia się dla Katowic, bardzo niekorzystna 

sytuacja (sytuacja kryzysowa5) pod względem badanej cechy występuje w następujących dzielnicach 

miasta:  

 Załęska Hałda – Brynków Część Zachodnia, wartość wskaźnika starzenia się: 225, 

 Os. Paderewskiego – Muchowiec, wartość wskaźnika starzenia się: 253, 

 Brynów Część Wschodnia – Os. Zgrzebnioka, wartość wskaźnika starzenia się: 311, 

 Os. Tysiąclecia, wartość wskaźnika starzenia się: 271, 

 Dąb, wartość wskaźnika starzenia się: 251, 

 Wełnowiec-Józefowiec, wartość wskaźnika starzenia się: 228, 

 Koszutka, wartość wskaźnika starzenia się: 342. 

Korzystna z punktu widzenia demograficznego sytuacja pod względem wartości wskaźnika starzenia 

się występuje zaledwie w trzech dzielnicach Katowic, tj.: w Zarzeczu (81) i Kostuchnie (84) oraz  

w Podlesiu (102). Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźników starzenia się dla poszczególnych 

dzielnic Katowic zaprezentowano na poniższym rysunku.  

 

Rysunek 2. Wartość wskaźnika starzenia się w Katowicach w układzie dzielnicowym w 2013 roku 

 

Źródło: opracowanie własne  

                                                           
5 Za sytuację kryzysową uznano taką, w której wartość danego wskaźnika starzenia się w dzielnicy przekracza sumę  

2 odchyleń liczonych od przeciętnej wartość wskaźnika starzenia się dla miasta 

1 Śródmieście 
2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 
3 Zawodzie 
4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 
5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 
6 Ligota-Panewniki 
7 Załęże 
8 Osiedle Witosa 
9 Osiedle Tysiąclecia 

10  Dąb 
11 Wełnowiec-Józefowiec 
12 Koszutka 
13 Bogucice 
14 Dąbrówka Mała 
15 Szopienice-Burowiec 
16 Janów - Nikiszowiec 
17 Giszowiec 
18 Murcki 
19 Piotrowice - Ochojec 
20 Zarzecze 
21 Kostuchna 
22 Podlesie 
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1.3. Starzenie się społeczeństwa – mieszkańcy w wieku 75+ 
W diagnozie procesów starzenia się społeczności Katowic posłużono się dodatkowo 

wskaźnikiem koncentracji osób w wieku 75+6. Zastosowanie tego rodzaju wskaźnika obrazuje,  

z punktu widzenia potencjału ludnościowego poszczególnych dzielnic miasta w jakim zakresie 

następuje proces starzenia się z punktu widzenia grup wiekowych ujętych w kalkulacji klasycznego 

wskaźnika starzenia się.  

Tabela 3. Koncentracja mieszkańców w wieku 75+ 

L.p. Jednostka pomocnicza 

Liczba 
ludności 75  

i więcej 
(2013) 

Udział 
ludności 75 lat 

i więcej w 
ogóle 

mieszkańców 
(2013) 

Koncentracja 
ludności 75 lat 
i więcej (2013) 

1 Śródmieście 3 322 0,110 1,34 

2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 1 136 0,075 0,92 

3 Zawodzie 783 0,063 0,77 

4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 946 0,082 1,01 

5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 952 0,142 1,74 

6 Ligota-Panewniki 2 680 0,087 1,07 

7 Załęże 761 0,074 0,90 

8 Osiedle Witosa 507 0,040 0,49 

9 Osiedle Tysiąclecia 2 143 0,096 1,18 

10 Dąb 914 0,120 1,47 

11 Wełnowiec-Józefowiec 1 214 0,081 1,00 

12 Koszutka 2 031 0,180 2,21 

13 Bogucice 778 0,052 0,64 

14 Dąbrówka Mała 320 0,059 0,73 

15 Szopienice-Burowiec 1 147 0,075 0,92 

16 Janów - Nikiszowiec 679 0,065 0,80 

17 Giszowiec 696 0,041 0,50 

18 Murcki 362 0,067 0,82 

19 Piotrowice - Ochojec 1 853 0,077 0,94 

20 Zarzecze 117 0,050 0,61 

21 Kostuchna 475 0,051 0,63 

22 Podlesie 347 0,059 0,73 

Ogółem dla miasta: 24 163 0,082 1,00 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych UM Katowice, Wydział Spraw Obywatelskich (stan na dzień 31.12.2013) 

Skale: 

Koncentracja mieszkańców 75+  
(2013) 

Udział mieszkańców 75+ 
(2013) 

  poniżej   
poniżej   -3 odch. 0,060 
-25% 0,76 -2 odch. 0,067 
-10% 0,90 -1 odch. 0,075 
xśr= 1,00 xśr= 0,082 
+10% 1,10 +1 odch. 0,089 
+25% 1,25 +2 odch. 0,096 
powyżej   +3 odch. 0,103 
  powyżej    

                                                           
6 Wskaźnik koncentracji osób 75+ postaci: (liczba osób w wieku 75 lat i więcej w danej dzielnicy/liczba ludności dzielnicy) / 

(liczba ludności 75 lat i więcej w Katowicach / liczba ludności Katowic) 
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Bardzo wysoka koncentracja mieszkańców Katowic w wieku 75+ obejmuje następujące 

dzielnice:  

 Śródmieście, wartość: 1,34, 

 Brynów Część Wschodnia – Os. Zgrzebnioka, wartość: 1,74, 

 Dąb, wartość: 1,47, 

 Koszutka, wartość: 2,21. 

Korzystna sytuacja pod względem relatywnie niewielkiej liczby mieszkańców w wieku 75+  

w relacji do potencjału ludnościowego dzielnicy (niskie wartości wskaźnika koncentracji ludności  

w wieku 75+) występuje w: Os. Witosa (0,49), Bogucicach (0,64), Dąbrówce Małej (0,73), Giszowcu 

(0,50), Zarzeczu (0,61), Kostuchnie (0,63), Podlesiu (0,73). Przestrzenne zróżnicowanie wartości 

wskaźników koncentracji ludności w wieku 75+ prezentuje poniższy rysunek. 

 
Rysunek 3. Wartość wskaźnika koncentracji ludności w wieku 75+ w Katowicach w układzie dzielnicowym w 2013 roku 

 
Źródło: opracowanie własne 

1 Śródmieście 
2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 
3 Zawodzie 
4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 
5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 
6 Ligota-Panewniki 
7 Załęże 
8 Osiedle Witosa 
9 Osiedle Tysiąclecia 

10  Dąb 
11 Wełnowiec-Józefowiec 
12 Koszutka 
13 Bogucice 
14 Dąbrówka Mała 
15 Szopienice-Burowiec 
16 Janów - Nikiszowiec 
17 Giszowiec 
18 Murcki 
19 Piotrowice - Ochojec 
20 Zarzecze 
21 Kostuchna 
22 Podlesie 
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1.4. Ludność w wieku aktywności zawodowej (produkcyjnym) 
Sytuacja demograficzna Katowic została również zdiagnozowana w wymiarze ludności 

aktywnej zawodowo obejmującej grupę kobiet w wieku 15-59 lat oraz mężczyzn w wieku 15-64 lata. 

Wskaźniki koncentracji dla wyżej wskazanych grup osób w wieku aktywności zawodowej (por. tabela 

poniżej) odzwierciedlają relatywnie podobną sytuację w poszczególnych dzielnicach miast. 

Tabela 4. Koncentracja ludności w wieku aktywności zawodowej (produkcyjnym) 

L.p. Jednostka pomocnicza 

Liczba kobiet 
w wieku  
15-59 w 
(2013) 

Liczba 
mężczyzn 
w wieku 

15-64  
(2013) 

Udział osób w 
wieku aktywności 

zawodowej w 
relacji do liczby 
mieszkańców 

dzielnicy (2013) 

Koncentracja osób  
w wieku aktywności 
zawodowej w relacji 

do liczby 
mieszkańców w 

(2013) 

1 Śródmieście 9 489 10 125 0,647 1,00 

2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 4 852 5 049 0,657 1,01 

3 Zawodzie 3 946 4 275 0,656 1,01 

4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 3 519 3 477 0,607 0,94 

5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 1 863 1 920 0,563 0,87 

6 Ligota-Panewniki 10 415 10 171 0,669 1,03 

7 Załęże 3 281 3 518 0,658 1,01 

8 Osiedle Witosa 4 196 4 536 0,693 1,07 

9 Osiedle Tysiąclecia 6 510 6 585 0,587 0,90 

10  Dąb 2 197 2 375 0,599 0,92 

11 Wełnowiec-Józefowiec 4 394 4 811 0,616 0,95 

12 Koszutka 3 212 3 276 0,575 0,89 

13 Bogucice 4 887 5 341 0,688 1,06 

14 Dąbrówka Mała 1 803 1 949 0,697 1,07 

15 Szopienice-Burowiec 4 907 5 239 0,662 1,02 

16 Janów - Nikiszowiec 3 341 3 774 0,680 1,05 

17 Giszowiec 5 588 6 170 0,685 1,06 

18 Murcki 1 710 1 888 0,666 1,03 

19 Piotrowice - Ochojec 7 734 8 203 0,661 1,02 

20 Zarzecze 763 815 0,676 1,04 

21 Kostuchna 3 090 3 321 0,690 1,06 

22 Podlesie 1 847 1 957 0,648 1,00 

Ogółem dla miasta: 93 544 98 775 0,649 1,00 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych UM Katowice, Wydział Spraw Obywatelskich (stan na dzień 31.12.2013) 

Skale: 

Udział osób w wieku aktywności 
zawodowej (2013) 

Koncentracja osób w wieku 
aktywności zawodowej (2013) 

poniżej     
-3 odch. 0,624 poniżej   
-2 odch. 0,632 -25% 0,76 
-1 odch. 0,641 -10% 0,90 
xśr= 0,649 xśr= 1,00 
+1 odch. 0,657 +10% 1,10 
+2 odch. 0,666 +25% 1,25 
+3 odch. 0,674 powyżej   
powyżej      

 

Oznacza to, że udział ludności w wieku aktywności zawodowej jest względnie wyrównany  

w poszczególnych jednostkach pomocniczych Katowic. Niemniej, w przypadku: Os. Paderewskiego-
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Muchowca, Brynowa Części Wschodniej – Os. Zgrzebnioka, Os. Tysiąclecia, Dębu, Wełnowca-

Józefowca oraz Koszutki udział ludności aktywnej zawodowo w ogóle mieszkańców wskazanych 

dzielnic jest mniejszy niż liczony przeciętnie dla całego miasta. Przestrzenne zróżnicowanie 

wskaźników koncentracji ludności w wieku aktywności zawodowej prezentuje poniższy rysunek.  

 

Rysunek 4. Wartość wskaźnika koncentracji ludności w wieku aktywności zawodowej w Katowicach w układzie 
dzielnicowym 2013 roku 

 

Źródło: opracowanie własne 

1 Śródmieście 
2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 
3 Zawodzie 
4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 
5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 
6 Ligota-Panewniki 
7 Załęże 
8 Osiedle Witosa 
9 Osiedle Tysiąclecia 

10  Dąb 
11 Wełnowiec-Józefowiec 
12 Koszutka 
13 Bogucice 
14 Dąbrówka Mała 
15 Szopienice-Burowiec 
16 Janów - Nikiszowiec 
17 Giszowiec 
18 Murcki 
19 Piotrowice - Ochojec 
20 Zarzecze 
21 Kostuchna 
22 Podlesie 
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1.5. Rynek pracy – bezrobotni ogółem  
Podstawowy wskaźnik diagnozujący sytuację na rynku pracy w Katowicach odnosi się do 

wielkości bezrobocia ogółem kalkulowanego w wymiarze jego koncentracji w poszczególnych 

dzielnicach miasta7. Wartość wskaźnika koncentracji bezrobocia w mieście można uznać za znacznie 

zróżnicowaną. 

Tabela 5. Bezrobotni ogółem  

L.p. Jednostka pomocnicza 
Liczba osób 

bezrobotnych (2013) 

Udział bezrobotnych 
w dzielnicy do liczby 

mieszkańców 
dzielnicy (2013) 

Koncentracja 
bezrobotnych 

standaryzowana 
liczbą mieszkańców 

(2013) 

1 Śródmieście 1316 0,0434 1,33 

2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 415 0,0275 0,85 

3 Zawodzie 465 0,0371 1,14 

4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 286 0,0248 0,76 

5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 82 0,0122 0,37 

6 Ligota-Panewniki 801 0,0260 0,80 

7 Załęże 589 0,0570 1,75 

8 Osiedle Witosa 373 0,0296 0,91 

9 Osiedle Tysiąclecia 554 0,0248 0,76 

10  Dąb 307 0,0402 1,24 

11 Wełnowiec-Józefowiec 553 0,0370 1,14 

12 Koszutka 419 0,0371 1,14 

13 Bogucice 548 0,0369 1,13 

14 Dąbrówka Mała 210 0,0390 1,20 

15 Szopienice-Burowiec 909 0,0593 1,82 

16 Janów - Nikiszowiec 315 0,0301 0,92 

17 Giszowiec 430 0,0250 0,77 

18 Murcki 120 0,0222 0,68 

19 Piotrowice - Ochojec 605 0,0251 0,77 

20 Zarzecze 50 0,0214 0,66 

21 Kostuchna 181 0,0195 0,60 

22 Podlesie 116 0,0198 0,61 

  nieustalona lokalizacja  1676 - - 

Ogółem dla miasta: 11320 - 1,00 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych PUP Katowice (stan na dzień 31.12.2013) 

Skale:  

Udział bezrobotnych w ludności 
dzielnicy (2013)  

Koncentracja bezrobotnych (2013) 

poniżej     
-3 odch. 0,024 poniżej   
-2 odch. 0,027 -25% 0,76 
-1 odch. 0,029 -10% 0,90 
xśr= 0,032 xśr= 1,00 
+1 odch. 0,034 +10% 1,10 
+2 odch. 0,036 +25% 1,25 
+3 odch. 0,039 powyżej   
powyżej      

 

                                                           
7 Wskaźnik koncentracji bezrobocia postaci: (liczba bezrobotnych w danej dzielnicy / liczba mieszkańców dzielnicy) / (liczba 

bezrobotnych w Katowicach / liczba mieszkańców Katowic) 
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Do dzielnic posiadających bardzo wysoką koncentrację wskaźnika bezrobotnych w relacji do 

potencjału ludnościowego (tj. wartość wskaźnika 1,25 i powyżej) zaliczają się trzy następujące 

dzielnice, tj.:  

 Śródmieście (1,33), 

 Załęże (1,75), 

 Szopienice-Burowiec (1,82). 

Jednostki pomocnicze Miasta, w których koncentracja bezrobocia jest niska obejmują: 

Brynów Część Wschodnią – Os. Zgrzebnioka (0,37), Murcki (0,68), Zarzecze (0,66), Kostuchnę (0,60) 

oraz Podlesie (0,61). Przestrzenne zróżnicowanie wartości wskaźnika koncentracji bezrobocia  

w układzie dzielnicowym Katowic prezentuje poniższy rysunek.  

 

Rysunek 5. Wartość wskaźnika koncentracji bezrobotnych w Katowicach w układzie dzielnicowym w 2013 roku 

 

Źródło: opracowanie własne 

1 Śródmieście 
2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 
3 Zawodzie 
4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 
5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 
6 Ligota-Panewniki 
7 Załęże 
8 Osiedle Witosa 
9 Osiedle Tysiąclecia 

10  Dąb 
11 Wełnowiec-Józefowiec 
12 Koszutka 
13 Bogucice 
14 Dąbrówka Mała 
15 Szopienice-Burowiec 
16 Janów - Nikiszowiec 
17 Giszowiec 
18 Murcki 
19 Piotrowice - Ochojec 
20 Zarzecze 
21 Kostuchna 
22 Podlesie 
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1.6. Rynek pracy – bezrobocie wśród kobiet 
Kolejny z wymiarów diagnozy rynku pracy odnosi się do wielkości bezrobocia wśród kobiet 

mierzonej wielkością koncentracji liczby bezrobotnych kobiet w danej dzielnicy w relacji do 

potencjału ludnościowego dzielnicy8. 

Tabela 6. Bezrobocie wśród kobiet  

L.p. Jednostka pomocnicza 
Liczba 

bezrobotnych 
kobiet (2013) 

Udział 
bezrobotnych 

kobiet w 
dzielnicy do 

liczby 
mieszkańców 

dzielnicy 
(2013) 

Koncentracja 
bezrobotnych 

kobiet 
standaryzowana 

liczbą 
mieszkańców 

(2013) 

Koncentracja 
bezrobotnych 

kobiet 
standaryzowana 

liczbą kobiet 
aktywnych 
zawodowo 

(2013) 

1 Śródmieście 668 0,0220 1,28 1,29 

2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 237 0,0157 0,91 0,90 

3 Zawodzie 248 0,0198 1,15 1,15 

4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 158 0,0137 0,80 0,82 

5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 43 0,0064 0,37 0,42 

6 Ligota-Panewniki 389 0,0126 0,74 0,69 

7 Załęże 323 0,0313 1,82 1,81 

8 Osiedle Witosa 209 0,0166 0,97 0,92 

9 Osiedle Tysiąclecia 294 0,0132 0,77 0,83 

10 Dąb 174 0,0228 1,33 1,46 

11 Wełnowiec-Józefowiec 280 0,0187 1,09 1,17 

12 Koszutka 216 0,0191 1,11 1,24 

13 Bogucice 278 0,0187 1,09 1,05 

14 Dąbrówka Mała 115 0,0214 1,24 1,17 

15 Szopienice-Burowiec 476 0,0311 1,81 1,78 

16 Janów - Nikiszowiec 181 0,0173 1,01 1,00 

17 Giszowiec 261 0,0152 0,88 0,86 

18 Murcki 64 0,0118 0,69 0,69 

19 Piotrowice - Ochojec 290 0,0120 0,70 0,69 

20 Zarzecze 28 0,0120 0,70 0,67 

21 Kostuchna 107 0,0115 0,67 0,64 

22 Podlesie 52 0,0089 0,52 0,52 

  nieustalona lokalizacja  787 - - - 

Ogółem dla miasta: 5878 - 1,00 1,00 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych PUP Katowice (stan na dzień 31.12.2013) 

Skale:  

Udział bezrobotnych kobiet w 
dzielnicy (2013)  

Koncentracja bezrobocia wśród 
kobiet (2013) 

poniżej     
-3 odch. 0,013 poniżej   
-2 odch. 0,014 -25% 0,76 
-1 odch. 0,016 -10% 0,90 
xśr= 0,017 xśr= 1,00 
+1 odch. 0,018 +10% 1,10 
+2 odch. 0,020 +25% 1,25 
+3 odch. 0,021 powyżej   
powyżej      

                                                           
8 Wskaźnik koncentracji bezrobotnych kobiet postaci: (liczba bezrobotnych kobiet w danej dzielnicy / liczba ludności 

dzielnicy) / (liczba bezrobotnych kobiet w Katowicach / liczby mieszkańców miasta) 
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Pod względem koncentracji bezrobotnych kobiet najtrudniejsza sytuacja dotyczy 

następujących dzielnic Katowic:  

 Śródmieście (1,28), 

 Załęże (1,82), 

 Dąb (1,33), 

 Szopienice-Burowiec (1,81). 

Najniższa koncentracja bezrobocia wśród kobiet odnosi się do dzielnic południowych miasta 

(Murcki: 0,69; Piotrowice-Ochojec: 0,69; Zarzecze: 0,67; Kostuchna: 0,64; Podlesie: 0,52; Ligota-

Panewniki: 0,69), a także Brynowa Części Wschodniej – Os. Zgrzebnioka (0,42). Przestrzenne 

zróżnicowanie wartości wskaźnika koncentracji bezrobotnych kobiet w Katowicach prezentuje 

poniższy rysunek.  

 

Rysunek 6. Wartość wskaźnika koncentracji bezrobotnych kobiet w Katowicach w układzie dzielnicowym w 2013 roku 

 
Źródło: opracowanie własne 

1 Śródmieście 
2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 
3 Zawodzie 
4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 
5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 
6 Ligota-Panewniki 
7 Załęże 
8 Osiedle Witosa 
9 Osiedle Tysiąclecia 

10  Dąb 
11 Wełnowiec-Józefowiec 
12 Koszutka 
13 Bogucice 
14 Dąbrówka Mała 
15 Szopienice-Burowiec 
16 Janów - Nikiszowiec 
17 Giszowiec 
18 Murcki 
19 Piotrowice - Ochojec 
20 Zarzecze 
21 Kostuchna 
22 Podlesie 
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1.7. Rynek pracy – bezrobocie wśród młodzieży 
Wielkości bezrobocia wśród młodzieży (osoby do 25 roku życia) mierzone wskaźnikiem 

koncentracji tego rodzaju osób9 w relacji do potencjału ludnościowego poszczególnych dzielnic są,  

w układzie przestrzennym zbliżone do koncentracji bezrobocia wśród kobiet. 

Tabela 7. Bezrobocie wśród młodzieży (osoby do 25 roku życia) 

L.p. Jednostka pomocnicza 

Liczba osób 
bezrobotnych 

do 25 roku 
życia (2013) 

Udział 
bezrobotnych 

do 25 roku 
życia w liczbie 
mieszkańców 

dzielnicy 
(2013) 

Koncentracja 
bezrobotnych 

do 25 roku życia 
standaryzowana 

liczbą 
mieszkańców 

(2013) 

1 Śródmieście 206 0,0068 1,51 

2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 67 0,0044 0,99 

3 Zawodzie 52 0,0042 0,92 

4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 36 0,0031 0,70 

5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 7 0,0010 0,23 

6 Ligota-Panewniki 110 0,0036 0,80 

7 Załęże 82 0,0079 1,77 

8 Osiedle Witosa 44 0,0035 0,78 

9 Osiedle Tysiąclecia 50 0,0022 0,50 

10  Dąb 32 0,0042 0,93 

11 Wełnowiec-Józefowiec 84 0,0056 1,25 

12 Koszutka 49 0,0043 0,97 

13 Bogucice 83 0,0056 1,24 

14 Dąbrówka Mała 26 0,0048 1,08 

15 Szopienice-Burowiec 129 0,0084 1,87 

16 Janów - Nikiszowiec 51 0,0049 1,08 

17 Giszowiec 67 0,0039 0,87 

18 Murcki 21 0,0039 0,86 

19 Piotrowice - Ochojec 62 0,0026 0,57 

20 Zarzecze 8 0,0034 0,76 

21 Kostuchna 44 0,0047 1,05 

22 Podlesie 21 0,0036 0,80 

  nieustalona lokalizacja  218 - - 

Ogółem dla miasta: 1549 - 1,00 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych PUP Katowice (stan na dzień 31.12.2013) 

Skale:  

Liczba bezrobotnych do 25 lat 
(2013) 

Koncentracja bezrobocia wśród 
osób do 25 roku życia (2013) 

poniżej     
-3 odch. 0,0033 poniżej   
-2 odch. 0,0037 -25% 0,76 
-1 odch. 0,0040 -10% 0,90 
xśr= 0,0044 xśr= 1,00 
+1 odch. 0,0048 +10% 1,10 
+2 odch. 0,0051 +25% 1,25 
+3 odch. 0,0055 powyżej   
powyżej      

                                                           
9 Wskaźnika koncentracji bezrobocia wśród osób do 25 roku życia postaci: (liczba bezrobotnych do 25 roku życia w danej 

dzielnicy / liczba mieszkańców dzielnicy) / (liczba bezrobotnych do 25 roku życia w Katowicach / liczba mieszkańców 

Katowic).  
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Wysoka, niekorzystna koncentracja bezrobotnych do 25 roku życia występuje głównie  

w następujących dzielnicach Katowic: 

 Śródmieście (1,51), 

 Załęże (1,77), 

 Wełnowiec-Józefowiec (1,25), 

 Szopienice-Burowiec (1,87). 

Niskie poziomy koncentracji bezrobotnych wśród osób młodych notowane są w takich 

jednostkach pomocniczych Katowic jak: Os. Paderewskiego – Muchowiec (0,70), Brynów Część 

Wschodnia – Os. Zgrzebnioka (0,23), Os. Tysiąclecia (0,50) oraz Piotrowice – Ochojec (0,57). 

Przestrzenne zróżnicowanie koncentracji bezrobotnych do 25 roku życia prezentuje poniższy rysunek.  

 
Rysunek 7. Wartość wskaźnika koncentracji bezrobotnych do 25 roku życia w Katowicach w układzie dzielnicowym  
w 2013 roku 

 
Źródło: opracowanie własne 

1 Śródmieście 
2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 
3 Zawodzie 
4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 
5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 
6 Ligota-Panewniki 
7 Załęże 
8 Osiedle Witosa 
9 Osiedle Tysiąclecia 

10  Dąb 
11 Wełnowiec-Józefowiec 
12 Koszutka 
13 Bogucice 
14 Dąbrówka Mała 
15 Szopienice-Burowiec 
16 Janów - Nikiszowiec 
17 Giszowiec 
18 Murcki 
19 Piotrowice - Ochojec 
20 Zarzecze 
21 Kostuchna 
22 Podlesie 
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1.8. Rynek pracy – bezrobocie wśród osób bez kwalifikacji i doświadczenia 
Skala bezrobocia wśród osób nieposiadających doświadczenia i kwalifikacji zawodowych 

została zdiagnozowana za pomocą wskaźnika koncentracji tego typu osób10.  

Tabela 8. Bezrobocie wśród osób bez kwalifikacji i doświadczenia 

L.p. Jednostka pomocnicza 

Liczba osób 
bezrobotnych bez 

kwalifikacji  
i doświadczenia 

zawodowego 
(2013) 

Udział 
bezrobotnych bez 

kwalifikacji  
i doświadczenia  

w liczbie 
mieszkańców 

dzielnicy (2013) 

Koncentracja 
bezrobotnych bez 

kwalifikacji  
i doświadczenia 

zawodowego 
(2013) 

1 Śródmieście 947 0,0312 1,47 

2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 248 0,0164 0,77 

3 Zawodzie 327 0,0261 1,23 

4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 152 0,0132 0,62 

5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 34 0,0051 0,24 

6 Ligota-Panewniki 466 0,0151 0,71 

7 Załęże 481 0,0466 2,19 

8 Osiedle Witosa 199 0,0158 0,74 

9 Osiedle Tysiąclecia 258 0,0116 0,54 

10 Dąb 202 0,0265 1,24 

11 Wełnowiec-Józefowiec 376 0,0252 1,18 

12 Koszutka 267 0,0236 1,11 

13 Bogucice 383 0,0258 1,21 

14 Dąbrówka Mała 148 0,0275 1,29 

15 Szopienice-Burowiec 732 0,0478 2,24 

16 Janów - Nikiszowiec 226 0,0216 1,01 

17 Giszowiec 251 0,0146 0,69 

18 Murcki 78 0,0144 0,68 

19 Piotrowice - Ochojec 334 0,0139 0,65 

20 Zarzecze 19 0,0081 0,38 

21 Kostuchna 114 0,0123 0,58 

22 Podlesie 69 0,0118 0,55 

  nieustalona lokalizacja  1300 - - 

Ogółem dla miasta: 7611 - 1,00 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych PUP Katowice (stan na dzień 31.12.2013) 

Skale:  

Liczba bezrobotnych bez 
kwalifikacji i doświadczenia 

(2013)  
  

Koncentracja bezrobotnych bez 
kwalifikacji i doświadczenia 

(2013) 

poniżej     
-3 odch. 0,0137 poniżej   
-2 odch. 0,0160 -25% 0,76 
-1 odch. 0,0183 -10% 0,90 
xśr= 0,0206 xśr= 1,00 
+1 odch. 0,0229 +10% 1,10 
+2 odch. 0,0252 +25% 1,25 
+3 odch. 0,0275 powyżej   
powyżej      

                                                           
10 Wskaźnik koncentracji bezrobotnych bez kwalifikacji i doświadczenia zawodowego postaci: (liczba osób bezrobotnych bez 

kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w danej dzielnicy / liczba ludności dzielnicy) / (liczba bezrobotnych bez kwalifikacji 

i doświadczenia zawodowego w Katowicach / liczba ludności w mieście) 
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Podobnie jak dla poprzednich wskaźników koncentracji bezrobocia, także w przypadku 

analizowanego wskaźnika jego wartości wykazują wysoką koncentrację w kilku dzielnicach Katowic. 

Do dzielnic o wysokiej koncentracji bezrobotnych bez kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

zalicza się:  

 Śródmieście (1,47), 

 Załęże (2,19), 

 Dąbrówkę Małą (1,29), 

 Szopienice-Burowiec (2,24). 

Niska koncentracja bezrobotnych bez kwalifikacji i doświadczenia zawodowego dotyczy 

następujących jednostek pomocniczych Katowic: Os. Paderewskiego – Muchowiec (0,62), Brynów 

Część Wschodnia – Os. Zgrzebnioka (0,24), Ligota – Panewniki (0,71), Os. Witosa (0,74),  

Os. Tysiąclecia (0,54), Giszowiec (0,69), Murcki (0,68), Piotrowice – Ochojec (0,65), Zarzecze (0,38), 

Kostuchna (0,58), Podlesie (0,55). Przestrzenne zróżnicowanie wartości wskaźnika koncentracji 

bezrobotnych bez kwalifikacji i doświadczenia zawodowego prezentuje poniższy rysunek.  

 
Rysunek 8. Wartość wskaźnika koncentracji bezrobotnych bez kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w Katowicach w 
układzie dzielnicowym w 2013 roku 

 
Źródło: opracowanie własne 

1 Śródmieście 
2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 
3 Zawodzie 
4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 
5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 
6 Ligota-Panewniki 
7 Załęże 
8 Osiedle Witosa 
9 Osiedle Tysiąclecia 

10  Dąb 
11 Wełnowiec-Józefowiec 
12 Koszutka 
13 Bogucice 
14 Dąbrówka Mała 
15 Szopienice-Burowiec 
16 Janów - Nikiszowiec 
17 Giszowiec 
18 Murcki 
19 Piotrowice - Ochojec 
20 Zarzecze 
21 Kostuchna 
22 Podlesie 
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1.9. Rynek pracy – bezrobotni korzystający z pomocy MOPS 
Kolejny z diagnozowanych wymiarów rozwoju Katowic łączy zagadnienia rynku pracy oraz 

pomocy społecznej i odnosi się do bezrobotnych korzystających z pomocy MOPS. Skala tego zjawiska 

została zmierzona w układzie dzielnicowym miasta za pomocą wskaźnika koncentracji bezrobotnych 

korzystających z pomocy MOPS11. 

Tabela 9. Bezrobotni korzystający z pomocy MOPS 

L.p. Jednostka pomocnicza 

Liczba 
bezrobotnych 
korzystających  

z pomocy MOPS 
(2013) 

Udział liczby 
bezrobotnych 
korzystających  

z pomocy MOPS 
do liczby 

mieszkańców 
dzielnicy (2013) 

Koncentracja 
bezrobotnych 
korzystających  

z pomocy MOPS 
(2013) 

1 Śródmieście 636 0,021 1,93 

2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 94 0,006 0,57 

3 Zawodzie 184 0,015 1,35 

4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 63 0,005 0,50 

5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 11 0,002 0,15 

6 Ligota-Panewniki 139 0,005 0,42 

7 Załęże 334 0,032 2,98 

8 Osiedle Witosa 43 0,003 0,31 

9 Osiedle Tysiąclecia 101 0,005 0,42 

10  Dąb 91 0,012 1,10 

11 Wełnowiec-Józefowiec 171 0,011 1,05 

12 Koszutka 102 0,009 0,83 

13 Bogucice 184 0,012 1,14 

14 Dąbrówka Mała 88 0,016 1,51 

15 Szopienice-Burowiec 528 0,034 3,18 

16 Janów - Nikiszowiec 108 0,010 0,95 

17 Giszowiec 47 0,003 0,25 

18 Murcki 27 0,005 0,46 

19 Piotrowice - Ochojec 185 0,008 0,71 

20 Zarzecze 8 0,003 0,32 

21 Kostuchna 36 0,004 0,36 

22 Podlesie 22 0,004 0,35 

  Nieustalona lokalizacja 13 - - 

Ogółem dla miasta: 3215 0,011 1,00 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych MOPS Katowice (stan na dzień 31.12.2013) 

Skale: 

Bezrobotni korzystający z MOPS (2013) 
Koncentracja bezrobotnych 

(2013) 
poniżej     
-3 odch. 0,005 poniżej   
-2 odch. 0,007 -25% 0,76 
-1 odch. 0,009 -10% 0,90 
xśr= 0,011 xśr= 1,00 
+1 odch. 0,013 +10% 1,10 
+2 odch. 0,015 +25% 1,25 
+3 odch. 0,016 powyżej   
powyżej      

                                                           
11 Wskaźnik koncentracji korzystających z pomocy MOPS postaci: (liczba bezrobotnych korzystających z pomocy MOPS  

z danej dzielnicy / liczba ludności dzielnicy) / (liczba bezrobotnych korzystających z pomocy MOPS w Katowicach / liczba 

ludności miasta) 
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Wysoka koncentracja bezrobotnych korzystających z pomocy MOPS dotyczy następujących 

dzielnic Katowic:  

 Śródmieście (1,93), 

 Zawodzie (1,35), 

 Załęże (2,98), 

 Dąbrówka Mała (1,51), 

 Szopienice-Burowiec (3,18). 

Niskie wartości wskaźnika koncentracji bezrobotnych korzystających z pomocy MOPS 

odnoszą się do następujących dzielnic miasta: Załęska Hałda – Brynów Część Zachodnia (0,57),  

Os. Paderewskiego – Muchowiec (0,50), Brynów Część Wschodnia – Os. Zgrzebnioka (0,15), Ligota – 

Panewniki (0,42), Os. Witosa (0,31), Os. Tysiąclecia (0,42), Giszowiec (0,25), Murcki (0,46), Piotrowice 

- Ochojec (0,71), Zarzecze (0,32), Kostuchna (0,36), Podlesie (0,35). Przestrzenne zróżnicowanie 

wartości wskaźnika koncentracji bezrobotnych korzystających z pomocy MOPS prezentuje poniższy 

rysunek.  

 
Rysunek 9. Wartość wskaźnika koncentracji bezrobotnych korzystających z pomocy MOPS w Katowicach w układzie 
dzielnicowym w 2013 roku 

 
Źródło: opracowanie własne 

1 Śródmieście 
2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 
3 Zawodzie 
4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 
5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 
6 Ligota-Panewniki 
7 Załęże 
8 Osiedle Witosa 
9 Osiedle Tysiąclecia 

10  Dąb 
11 Wełnowiec-Józefowiec 
12 Koszutka 
13 Bogucice 
14 Dąbrówka Mała 
15 Szopienice-Burowiec 
16 Janów - Nikiszowiec 
17 Giszowiec 
18 Murcki 
19 Piotrowice - Ochojec 
20 Zarzecze 
21 Kostuchna 
22 Podlesie 
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1.10. Rynek pracy – bezrobotni długookresowo 
Ostatni ze wskaźników diagnostycznych związanych z sytuacją na katowickim rynku pracy 

dotyczy bezrobotnych długookresowo. Skala tego zjawiska, w ujęciu przestrzennym, została 

określona za pomocą wskaźnika koncentracji osób bezrobotnych długookresowo12. 

Tabela 10. Bezrobotni długookresowo 

L.p. Jednostka pomocnicza 

Liczba osób 
bezrobotnych 

długookresowo, 
tj. powyżej 12 

miesięcy (2013) 

Udział 
bezrobotnych 

długookresowo 
w liczbie 

mieszkańców 
dzielnicy (2013) 

Koncentracja 
bezrobotnych 

długookresowo 
(2013) 

1 Śródmieście 510 0,0168 1,36 

2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 152 0,0101 0,82 

3 Zawodzie 172 0,0137 1,11 

4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 96 0,0083 0,68 

5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 26 0,0039 0,31 

6 Ligota-Panewniki 290 0,0094 0,76 

7 Załęże 259 0,0251 2,03 

8 Osiedle Witosa 111 0,0088 0,72 

9 Osiedle Tysiąclecia 202 0,0090 0,73 

10 Dąb 128 0,0168 1,36 

11 Wełnowiec-Józefowiec 215 0,0144 1,17 

12 Koszutka 179 0,0159 1,29 

13 Bogucice 215 0,0145 1,17 

14 Dąbrówka Mała 84 0,0156 1,27 

15 Szopienice-Burowiec 398 0,0260 2,11 

16 Janów - Nikiszowiec 114 0,0109 0,88 

17 Giszowiec 127 0,0074 0,60 

18 Murcki 37 0,0068 0,56 

19 Piotrowice - Ochojec 233 0,0097 0,78 

20 Zarzecze 13 0,0056 0,45 

21 Kostuchna 52 0,0056 0,45 

22 Podlesie 38 0,0065 0,53 

  nieustalona lokalizacja  625 - - 

Ogółem dla miasta: 4276 - 1,00 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych PUP Katowice (stan na dzień 31.12.2013) 

Skale: 

Bezrobotni długookresowo (2013) 
Koncentracja bezrobotnych 

długookresowo (2013) 
poniżej     
-3 odch. 0,0082 poniżej   
-2 odch. 0,0094 -25% 0,76 
-1 odch. 0,0106 -10% 0,90 
xśr= 0,0118 xśr= 1,00 
+1 odch. 0,0131 +10% 1,10 
+2 odch. 0,0143 +25% 1,25 
+3 odch. 0,0155 powyżej   
powyżej      

 

                                                           
12 Wskaźnik koncentracji osób bezrobotnych długookresowo postaci: (liczba bezrobotnych długookresowo w danej dzielnicy 

/ liczba mieszkańców dzielnicy) / (liczba bezrobotnych długookresowo w Katowicach / liczba mieszkańców miasta) 



26 

 

Wartości wskaźnika koncentracji osób bezrobotnych długookresowo wykazują istotną 

polaryzację, podobnie jak w przypadku analizy pozostałych wskaźników bezrobocia. Do dzielnic  

o wysokim, tj. niekorzystnym poziomie koncentracji osób bezrobotnych długookresowo: 

 Śródmieście (1,36), 

 Załęże (2,03), 

 Dąb (1,36), 

 Koszutka (1,29), 

 Dąbrówka Mała (1,27), 

 Szopienice-Burowiec (2,11). 

Zdecydowanie odmienna (korzystna) sytuacja pod względem koncentracji bezrobocia 

długookresowego występuje natomiast w takich dzielnicach jak: Os. Paderewskiego – Muchowiec 

(0,68), Brynów Część Wschodnia – Os. Zgrzebnioka (0,31), Os. Witosa (0,72), Os. Tysiąclecia (0,73), 

Giszowiec (0,60), Murcki (0,56), Zarzecze (0,45), Kostuchna (0,45), Podlesie (0,53). Rozkład 

przestrzenny wartości wskaźnika koncentracji bezrobocia długookresowego zaprezentowano na 

poniższym rysunku.  

 
Rysunek 10. Wartość wskaźnika koncentracji bezrobotnych długookresowo w Katowicach w układzie dzielnicowym 
 w 2013 roku 

 
Źródło: opracowanie własne 

1 Śródmieście 
2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 
3 Zawodzie 
4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 
5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 
6 Ligota-Panewniki 
7 Załęże 
8 Osiedle Witosa 
9 Osiedle Tysiąclecia 

10  Dąb 
11 Wełnowiec-Józefowiec 
12 Koszutka 
13 Bogucice 
14 Dąbrówka Mała 
15 Szopienice-Burowiec 
16 Janów - Nikiszowiec 
17 Giszowiec 
18 Murcki 
19 Piotrowice - Ochojec 
20 Zarzecze 
21 Kostuchna 
22 Podlesie 
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1.11. Ubóstwo i wykluczenie społeczne – rodziny korzystające z pomocy 

MOPS ogółem 
Diagnoza kolejnego z wymiarów, tj. ubóstwa i wykluczenia społecznego wiąże się  

z określeniem koncentracji rodzin korzystających z pomocy MOPS w układzie dzielnicowym Katowic. 

Skala tego rodzaju została określona za pomocą wskaźnika koncentracji rodzin korzystających  

z pomocy MOPS13. 

Tabela 11. Rodziny korzystające z pomocy MOPS 

L.p. Jednostka pomocnicza 

Liczba rodzin 
korzystających  

z pomocy MOPS 
(2013) 

Udział liczby rodzin 
korzystających  

z pomocy MOPS do 
liczby mieszkańców 

dzielnicy (2013) 

Koncentracja rodzin 
korzystających  

z pomocy MOPS 
(2013) 

1 Śródmieście 1 455 0,048 1,72 

2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 253 0,017 0,60 

3 Zawodzie 393 0,031 1,13 

4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 209 0,018 0,65 

5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 41 0,006 0,22 

6 Ligota-Panewniki 478 0,016 0,56 

7 Załęże 625 0,060 2,18 

8 Osiedle Witosa 119 0,009 0,34 

9 Osiedle Tysiąclecia 399 0,018 0,64 

10  Dąb 243 0,032 1,14 

11 Wełnowiec-Józefowiec 389 0,026 0,94 

12 Koszutka 364 0,032 1,16 

13 Bogucice 414 0,028 1,00 

14 Dąbrówka Mała 174 0,032 1,16 

15 Szopienice-Burowiec 1 036 0,068 2,43 

16 Janów - Nikiszowiec 221 0,021 0,76 

17 Giszowiec 126 0,007 0,26 

18 Murcki 68 0,013 0,45 

19 Piotrowice - Ochojec 555 0,023 0,83 

20 Zarzecze 22 0,009 0,34 

21 Kostuchna 92 0,010 0,36 

22 Podlesie 77 0,013 0,47 

  Nieustalona lokalizacja 487 - - 

Ogółem dla miasta: 8 240 0,028 1,00 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych MOPS Katowice (stan na dzień 31.12.2013) 

Skale: 
Rodziny korzystające z MOPS (2013) Koncentracja rodzin (2013) 

poniżej     
-3 odch. 0,017 poniżej   
-2 odch. 0,021 -25% 0,76 
-1 odch. 0,024 -10% 0,90 
xśr= 0,028 xśr= 1,00 
+1 odch. 0,031 +10% 1,10 
+2 odch. 0,035 +25% 1,25 
+3 odch. 0,038 powyżej   
powyżej      

                                                           
13 Wskaźnik koncentracji rodzin korzystających z pomocy MOPS postaci: (liczba rodzin korzystających z pomocy MOPS  

w danej dzielnicy / liczba ludności dzielnicy) / (liczba rodzin korzystających z pomocy MOPS w Katowicach / liczba ludności 

miasta) 
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Wysoka koncentracja rodzin korzystających z pomocy MOPS występuje w trzech dzielnicach 

Katowic, tj.:  

 Śródmieściu (1,72), 

 Załężu (2,18), 

 Szopienicach-Burowcu (2,43). 

Niska skala pomocy społecznej w relacji do potencjału ludnościowego dzielnic występuje w: Załęskiej 

Hałdzie – Brynowie Części Zachodniej (0,60), Os. Paderewskiego – Muchowcu (0,65), Brynowie Części 

Wschodniej – Os. Zgrzebnioka (0,56), Os. Witosa (0,34), Os. Tysiąclecia (0,64), Giszowcu (0,26), 

Murckach (0,45), Zarzeczu (0,34), Kostuchnie (0,36), Podlesiu (0,47). Przestrzenne zróżnicowanie 

wartości wskaźnika koncentracji rodzin korzystających z pomocy MOPS prezentuje poniższy rysunek.  

 
Rysunek 11. Wartość wskaźnika koncentracji rodzin korzystających z pomocy MOPS w Katowicach w układzie 
dzielnicowym w 2013 roku 

 
Źródło: opracowanie własne 

1 Śródmieście 
2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 
3 Zawodzie 
4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 
5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 
6 Ligota-Panewniki 
7 Załęże 
8 Osiedle Witosa 
9 Osiedle Tysiąclecia 

10  Dąb 
11 Wełnowiec-Józefowiec 
12 Koszutka 
13 Bogucice 
14 Dąbrówka Mała 
15 Szopienice-Burowiec 
16 Janów - Nikiszowiec 
17 Giszowiec 
18 Murcki 
19 Piotrowice - Ochojec 
20 Zarzecze 
21 Kostuchna 
22 Podlesie 
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1.12. Ubóstwo i wykluczenie społeczne – rodziny korzystające z pomocy 

MOPS z tytułu ubóstwa  
Skala ubóstwa w Katowicach w układzie dzielnicowym została zdiagnozowana z pomocą 

wskaźnika koncentracji rodzin korzystających z pomocy MOPS z tytułu ubóstwa14. 

Tabela 12. Rodziny korzystające z pomocy MOPS z tytułu ubóstwa  

L.p. Jednostka pomocnicza 

Liczba rodzin 
korzystających  

z pomocy MOPS  
z tytułu ubóstwa 

(2013) 

Udział liczby rodzin 
korzystających  

z pomocy MOPS  
z tytułu ubóstwa do 
liczby mieszkańców 

dzielnicy (2013) 

Koncentracja rodzin 
korzystających  

z pomocy MOPS  
z tytułu ubóstwa 

(2013) 

1 Śródmieście 876 0,029 1,92 

2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 144 0,010 0,63 

3 Zawodzie 245 0,020 1,30 

4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 87 0,008 0,50 

5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 9 0,001 0,09 

6 Ligota-Panewniki 199 0,006 0,43 

7 Załęże 410 0,040 2,64 

8 Osiedle Witosa 59 0,005 0,31 

9 Osiedle Tysiąclecia 142 0,006 0,42 

10 Dąb 147 0,019 1,28 

11 Wełnowiec-Józefowiec 225 0,015 1,00 

12 Koszutka 132 0,012 0,78 

13 Bogucice 259 0,017 1,16 

14 Dąbrówka Mała 119 0,022 1,47 

15 Szopienice-Burowiec 736 0,048 3,19 

16 Janów - Nikiszowiec 150 0,014 0,95 

17 Giszowiec 60 0,003 0,23 

18 Murcki 32 0,006 0,39 

19 Piotrowice - Ochojec 252 0,010 0,70 

20 Zarzecze 13 0,006 0,37 

21 Kostuchna 44 0,005 0,31 

22 Podlesie 39 0,007 0,44 

  Nieustalona lokalizacja 77 - - 

Ogółem dla miasta: 4456 0,015 1,00 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych MOPS Katowice (stan na dzień 31.12.2013) 

Skale:  

Rodziny korzystające z MOPS z tytułu 
ubóstwa (2013) 

Koncentracja rodzin 
korzystających z MOPS z tytułu 

ubóstwa (2013) 
poniżej     
-3 odch. 0,008 poniżej  
-2 odch. 0,010 -25% 0,75 
-1 odch. 0,013 -10% 0,90 
xśr= 0,015 xśr= 1,00 
+1 odch. 0,018 +10% 1,10 
+2 odch. 0,020 +25% 1,25 
+3 odch. 0,023 powyżej   
powyżej      

                                                           
14 Wskaźnik koncentracji rodzin korzystających z pomocy MOPS z tytułu ubóstwa postaci: (liczba rodzin korzystających  

z pomocy MOPS z tytułu ubóstwa w danej dzielnicy / liczba ludności dzielnicy) / (liczba rodzin korzystających z pomocy 

MOPS w Katowicach / liczba mieszkańców miasta) 
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Wysoka koncentracja rodzin korzystających z pomocy MOPS z tytułu ubóstwa dotyczy 

następujących jednostek pomocniczych Katowic:  

 Śródmieście (1,92), 

 Zawodzie (1,30), 

 Załęże (2,64), 

 Dąb (1,28), 

 Dąbrówka Mała (1,47), 

 Szopienice-Burowiec (3,19). 

Niewielką koncentrację rodzin korzystających z pomocy MOPS z tytułu ubóstwa w relacji do 

potencjału ludnościowego wykazują następujące dzielnice: Załęska Hałda – Brynów Część Zachodnia 

(0,63), Os. Paderewskiego – Muchowiec (0,50), Brynów Część Wschodnia – Os. Zgrzebnioka (0,09), 

Ligota – Panewniki (0,43), Os. Witosa (0,31), Os. Tysiąclecia (0,42), Giszowiec (0,23), Murcki (0,39), 

Piotrowice – Ochojec (0,70), Zarzecze (0,37), Kostuchna (0,31), Podlesie (0,44). Przestrzenne 

zróżnicowanie wskaźnika koncentracji rodzin korzystających z pomocy MOPS z tytułu ubóstwa 

prezentuje poniższy rysunek. 

 
Rysunek 12. Wartość wskaźnika koncentracji rodzin korzystających z pomocy MOPS z tytułu ubóstwa w Katowicach w 
układzie dzielnicowym w 2013 roku 

 
 
Źródło: opracowanie własne 

1 Śródmieście 
2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 
3 Zawodzie 
4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 
5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 
6 Ligota-Panewniki 
7 Załęże 
8 Osiedle Witosa 
9 Osiedle Tysiąclecia 

10  Dąb 
11 Wełnowiec-Józefowiec 
12 Koszutka 
13 Bogucice 
14 Dąbrówka Mała 
15 Szopienice-Burowiec 
16 Janów - Nikiszowiec 
17 Giszowiec 
18 Murcki 
19 Piotrowice - Ochojec 
20 Zarzecze 
21 Kostuchna 
22 Podlesie 
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1.13. Ubóstwo i wykluczenie społeczne – rodziny korzystające z pomocy 

MOPS z tytułu niepełnosprawności 
Skala problematyki związanej z niepełnosprawnością została zdiagnozowana za pomocą 

wskaźnika koncentracji osób korzystających z pomocy MOPS15 z tytułu niepełnosprawności w relacji 

do potencjału ludnościowego poszczególnych dzielnic Katowic.  

Tabela 13. Rodziny korzystające z pomocy MOPS z tytułu niepełnosprawności 

L.p. Jednostka pomocnicza 

Liczba rodzin 
korzystających  

z pomocy MOPS  
z tytułu 

niepełnosprawności 
(2013) 

Udział liczby rodzin 
korzystających  

z pomocy MOPS  
z tytułu 

niepełnosprawności 
do liczby 

mieszkańców 
dzielnicy (2013) 

Koncentracja rodzin 
korzystających  

z pomocy MOPS  
z tytułu 

niepełnosprawności 
(2013) 

1 Śródmieście 554 0,018 1,89 

2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 69 0,005 0,47 

3 Zawodzie 106 0,008 0,88 

4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 89 0,008 0,80 

5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 12 0,002 0,18 

6 Ligota-Panewniki 198 0,006 0,67 

7 Załęże 162 0,016 1,62 

8 Osiedle Witosa 36 0,003 0,30 

9 Osiedle Tysiąclecia 162 0,007 0,75 

10  Dąb 85 0,011 1,15 

11 Wełnowiec-Józefowiec 122 0,008 0,84 

12 Koszutka 146 0,013 1,34 

13 Bogucice 140 0,009 0,97 

14 Dąbrówka Mała 55 0,010 1,06 

15 Szopienice-Burowiec 315 0,021 2,13 

16 Janów - Nikiszowiec 61 0,006 0,60 

17 Giszowiec 30 0,002 0,18 

18 Murcki 16 0,003 0,31 

19 Piotrowice - Ochojec 183 0,008 0,79 

20 Zarzecze 10 0,004 0,44 

21 Kostuchna 29 0,003 0,32 

22 Podlesie 32 0,005 0,56 

  Nieustalona lokalizacja 252 - - 

Ogółem dla miasta: 2864 0,010 1,00 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych MOPS Katowice (stan na dzień 31.12.2013) 

Skale:  
Rodziny korzystające z MOPS z tytułu 

niepełnosprawności (2013) 
Koncentracja rodzin korzystających z MOPS 

z tytułu niepełnosprawności (2013) 
poniżej     
-3 odch. 0,006 poniżej   
-2 odch. 0,007 -25% 0,76 
-1 odch. 0,009 -10% 0,90 
xśr= 0,010 xśr= 1,00 
+1 odch. 0,011 +10% 1,10 
+2 odch. 0,012 +25% 1,25 
+3 odch. 0,013 powyżej   
powyżej      

                                                           
15 Wskaźnik koncentracji osób korzystających z pomocy MOPS postaci: (liczba osób korzystających z pomocy MOPS w danej 
dzielnicy / liczba mieszkańców dzielnicy) / (liczba osób korzystających z pomocy MOPS w Katowicach / liczba mieszkańców 
miasta) 
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Dzielnice Katowic w których koncentrują się osoby niepełnosprawne korzystające z pomocy 

MOPS obejmują: 

 Śródmieście (1,89), 

 Załęże (1,62), 

 Koszutkę (1,34), 

 Szopienice-Burowiec (2,13). 

Zdecydowanie lepsza sytuacja pod względem koncentracji osób niepełnosprawnych 

korzystających z pomocy MOPS w relacji do potencjału ludnościowego dzielnicy występuje  

w: Załęskiej Hałdzie – Brynowie Części Zachodniej (0,47), Brynowie Części Wschodniej –  

Os. Zgrzebnioka (0,18), Ligocie – Panewnikach (0,67), Os. Witosa (0,30), Janowie-Nikiszowcu (0,60), 

Giszowcu (0,18), Murckach (0,31), Zarzeczu (0,44), Kostuchnie (0,32), Podlesiu (0,56). Przestrzenne 

zróżnicowanie koncentracji osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy MOPS według 

poszczególnych dzielnic Katowic prezentuje poniższy rysunek.  

 
Rysunek 13. Wartość wskaźnika koncentracji osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy MOPS w Katowicach 
w układzie dzielnicowym w 2013 roku 

 
Źródło: opracowanie własne 

1 Śródmieście 
2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 
3 Zawodzie 
4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 
5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 
6 Ligota-Panewniki 
7 Załęże 
8 Osiedle Witosa 
9 Osiedle Tysiąclecia 

10  Dąb 
11 Wełnowiec-Józefowiec 
12 Koszutka 
13 Bogucice 
14 Dąbrówka Mała 
15 Szopienice-Burowiec 
16 Janów - Nikiszowiec 
17 Giszowiec 
18 Murcki 
19 Piotrowice - Ochojec 
20 Zarzecze 
21 Kostuchna 
22 Podlesie 
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1.14. Ubóstwo i wykluczenie społeczne – rodziny korzystające z pomocy 

MOPS z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego 
Sytuacja związana z problematyką bezradności życiowej została zdiagnozowana za pomocą 

wskaźnika koncentracji osób korzystających z pomocy MOPS z tytułu bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego16. 

Tabela 14. Rodziny korzystające z pomocy MOPS z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego 

L.p. Jednostka pomocnicza 

Liczba rodzin 
korzystających  

z pomocy MOPS z 
tytułu bezradności 

w sprawach op-
wych. i prowadzenia 

gosp.dom. (2013) 

Udział liczby rodzin 
korzystających  

z pomocy MOPS z 
tytułu bezradności  

w sprawach op-wych.  
i prowadzenia gosp. 

dom. do liczby 
mieszkańców dzielnicy 

(2013) 

Koncentracja rodzin 
korzystających  

z pomocy MOPS 
(2013) z tytułu 
bezradności w 

sprawach op-wych.  
i prowadzenia 

gosp.dom. (2013) 

1 Śródmieście 294 0,010 1,55 

2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 54 0,004 0,57 

3 Zawodzie 101 0,008 1,29 

4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 40 0,003 0,56 

5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 3 0,000 0,07 

6 Ligota-Panewniki 156 0,005 0,81 

7 Załęże 162 0,016 2,51 

8 Osiedle Witosa 30 0,002 0,38 

9 Osiedle Tysiąclecia 63 0,003 0,45 

10  Dąb 54 0,007 1,13 

11 Wełnowiec-Józefowiec 103 0,007 1,10 

12 Koszutka 57 0,005 0,81 

13 Bogucice 127 0,009 1,37 

14 Dąbrówka Mała 35 0,007 1,04 

15 Szopienice-Burowiec 265 0,017 2,77 

16 Janów - Nikiszowiec 73 0,007 1,12 

17 Giszowiec 42 0,002 0,39 

18 Murcki 22 0,004 0,65 

19 Piotrowice - Ochojec 130 0,005 0,86 

20 Zarzecze 7 0,003 0,48 

21 Kostuchna 16 0,002 0,28 

22 Podlesie 16 0,003 0,44 

  Nieustalona lokalizacja 1 - - 

Ogółem dla miasta: 1851 0,006 1,00 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych MOPS Katowice (stan na dzień 31.12.2013) 

 
 
 
 

                                                           
16 Wskaźnik koncentracji osób korzystających z pomocy MOPS z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego postaci: (liczba osób korzystających z pomocy MOPS z tytułu 
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w danej dzielnicy / liczba 
mieszkańców dzielnicy) / (liczba osób korzystających z pomocy MOPS z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w Katowicach / liczba mieszkańców miasta)  
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Skale:  

Rodziny korzystające z MOPS z tytułu 
bezradności (2013) 

Koncentracja rodzin 
korzystających z MOPS z tytułu 

bezradności (2013) 
poniżej     
-3 odch. 0,004 poniżej   
-2 odch. 0,004 -25% 0,76 
-1 odch. 0,005 -10% 0,90 
xśr= 0,006 xśr= 1,00 
+1 odch. 0,007 +10% 1,10 
+2 odch. 0,008 +25% 1,25 
+3 odch. 0,009 powyżej   
powyżej      

 

Pod względem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia 

gospodarstwa domowego, duża koncentracja rodzin tego typu korzystających z pomocy MOPS  

w relacji do potencjału ludnościowego dzielnicy występuje w:  

 Śródmieściu (1,55), 

 Zawodziu (1,29), 

 Załężu (2,51), 

 Bogucicach (1,37), 

 Szopienicach-Burowcu (2,77). 

Zdecydowanie lepsza sytuacja pod tym względem dotyczy następujących dzielnic: Załęska 

Hałda – Brynów Część Zachodnia (0,57), Os. Paderewskiego – Muchowiec (0,56), Brynów Część 

Wschodnia – Os. Zgrzebnioka (0,07), Os. Witosa (0,38), Os. Tysiąclecia (0,45), Giszowiec (0,39), 

Murcki (0,65), Zarzecze (0,48), Kostuchna (0,28), Podlesie (0,44). Przestrzenne rozłożenie wartości 

wskaźników koncentracji rodzin korzystających z pomocy MOPS z tytułu bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego prezentuje poniższy rysunek.  
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Rysunek 14. Wartość wskaźnika koncentracji osób korzystających z pomocy MOPS w Katowicach z tytułu bezradności w 
sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego w układzie dzielnicowym w 2013 
roku 

 
Źródło: opracowanie własne 

1 Śródmieście 
2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 
3 Zawodzie 
4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 
5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 
6 Ligota-Panewniki 
7 Załęże 
8 Osiedle Witosa 
9 Osiedle Tysiąclecia 

10  Dąb 
11 Wełnowiec-Józefowiec 
12 Koszutka 
13 Bogucice 
14 Dąbrówka Mała 
15 Szopienice-Burowiec 
16 Janów - Nikiszowiec 
17 Giszowiec 
18 Murcki 
19 Piotrowice - Ochojec 
20 Zarzecze 
21 Kostuchna 
22 Podlesie 
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1.15. Przestępczość – ogółem  
Następny z wymiarów diagnozy odnosi się do problematyki przestępczości. Podstawowym 

wskaźnikiem użytym w analizach skali tego zjawiska jest koncentracja liczby przestępstw 

uwzględniająca potencjał ludnościowy każdej z dzielnic Katowic17.  

Tabela 15. Koncentracja liczby przestępstw ogółem  

L.p. Jednostka pomocnicza 

Liczba 
przestępstw  
w dzielnicy 

(2013) 

Liczba 
przestępstw  

na 1000 
mieszkańców 

(2013) 

Koncentracja 
liczby 

przestępstw 
(2013) 

1 Śródmieście 2 488 82 2,91 

2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 312 21 0,73 

3 Zawodzie 365 29 1,03 

4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 350 30 1,08 

5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 275 41 1,45 

6 Ligota-Panewniki 530 17 0,61 

7 Załęże 322 31 1,11 

8 Osiedle Witosa 227 18 0,64 

9 Osiedle Tysiąclecia 344 15 0,55 

10  Dąb 198 26 0,92 

11 Wełnowiec-Józefowiec 285 19 0,68 

12 Koszutka 425 38 1,34 

13 Bogucice 292 20 0,70 

14 Dąbrówka Mała 133 25 0,88 

15 Szopienice-Burowiec 484 32 1,12 

16 Janów - Nikiszowiec 222 21 0,75 

17 Giszowiec 194 11 0,40 

18 Murcki 125 23 0,82 

19 Piotrowice - Ochojec 472 20 0,70 

20 Zarzecze 40 17 0,61 

21 Kostuchna 200 22 0,76 

22 Podlesie 62 11 0,38 

Ogółem dla miasta: 8 345 28 1,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KMP w Katowicach oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego (stan na 

dzień 31.12.2013) 

Skale: 

Liczba przestępstw (2013) Przestępstwa na 1000 mieszkańców 
(2013) 

Koncentracja liczby przestępstw na 
1000 mieszkańców (2013) 

poniżej   poniżej     
-3 odch. 74 -3 odch. 19 poniżej   
-2 odch. 176 -2 odch. 22 -25% 0,76 
-1 odch. 278 -1 odch. 25 -10% 0,90 
xśr= 379 xśr= 28 xśr= 1,00 
+1 odch. 481 +1 odch. 31 +10% 1,10 
+2 odch. 583 +2 odch. 34 +25% 1,25 
+3 odch. 685 +3 odch. 38 powyżej   

powyżej    powyżej      
 

                                                           
17 Wskaźnik koncentracji liczby przestępstw postaci: (liczba przestępstw w danej dzielnicy / liczba ludności dzielnicy) / (liczba 

przestępstw w Katowicach / liczba mieszkańców miasta) 
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Wysoka skala zjawiska przestępczości w odniesieniu do potencjału ludnościowego 

poszczególnych jednostek pomocniczych miasta koncentruje się w: 

 Śródmieściu (2,91), 

 Brynowie Części Wschodniej – Os. Zgrzebnioka (1,45), 

 Koszutce (1,34). 

Koncentracja przestępczości przewyższająca jej przeciętny poziom dla Katowic występuje także  

w następujących dzielnicach: Zawodzie (1,03), Os. Paderewskiego – Muchowiec (1,08), Załęże (1,11), 

Szopienice – Burowiec (1,12). Przestrzenny rozkład koncentracji przestępczości w poszczególnych 

dzielnicach miasta prezentuje poniższy rysunek. 

 
Rysunek 15. Wartość wskaźnika koncentracji przestępstw w Katowicach w układzie dzielnicowym w 2013 roku 

 
Źródło: opracowanie własne 

1 Śródmieście 
2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 
3 Zawodzie 
4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 
5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 
6 Ligota-Panewniki 
7 Załęże 
8 Osiedle Witosa 
9 Osiedle Tysiąclecia 

10  Dąb 
11 Wełnowiec-Józefowiec 
12 Koszutka 
13 Bogucice 
14 Dąbrówka Mała 
15 Szopienice-Burowiec 
16 Janów - Nikiszowiec 
17 Giszowiec 
18 Murcki 
19 Piotrowice - Ochojec 
20 Zarzecze 
21 Kostuchna 
22 Podlesie 
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1.16. Przestępczość – rozboje  
Kolejnym ze wskaźników diagnozujących poziom bezpieczeństwa publicznego w Katowicach 

jest koncentracja liczby rozbojów w układzie dzielnicowym18. W jej kalkulacji odniesiono się do 

potencjału ludnościowego każdej z dzielnic. 

Tabela 16. Koncentracja liczby –przestępstw: rozboje  

L.p. Jednostka pomocnicza Rozboje (2013) 
Koncentracja 

rozbojów (2013) 

1 Śródmieście 97 3,47 

2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 10 0,72 

3 Zawodzie 12 1,04 

4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 15 1,41 

5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 8 1,29 

6 Ligota-Panewniki 7 0,25 

7 Załęże 14 1,47 

8 Osiedle Witosa 4 0,34 

9 Osiedle Tysiąclecia 10 0,49 

10  Dąb 7 1,00 

11 Wełnowiec-Józefowiec 7 0,51 

12 Koszutka 18 1,73 

13 Bogucice 10 0,73 

14 Dąbrówka Mała 3 0,60 

15 Szopienice-Burowiec 19 1,35 

16 Janów - Nikiszowiec 3 0,31 

17 Giszowiec 7 0,44 

18 Murcki 1 0,20 

19 Piotrowice - Ochojec 13 0,59 

20 Zarzecze 1 0,47 

21 Kostuchna 6 0,70 

22 Podlesie 1 0,18 

Ogółem dla miasta: 273 1,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KMP w Katowicach oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego (stan na 

dzień 31.12.2013) 

Skale: 

Liczba rozbojów (2013) Koncentracja liczby rozbojów (2013) 
poniżej     
-3 odch. 0 poniżej   
-2 odch. 4 -25% 0,76 
-1 odch. 8 -10% 0,90 
xśr= 12 xśr= 1,00 
+1 odch. 16 +10% 1,10 
+2 odch. 21 +25% 1,25 
+3 odch. 25 powyżej   
powyżej      

 

Zdecydowanie największa koncentracja liczby rozbojów dotyczy Śródmieście (3,47).  

W następnej kolejności znajdują się:  

 Koszutka (1,73), 

                                                           
18 Wskaźnik koncentracji liczby rozbojów postaci: (liczba rozbojów w danej dzielnicy / liczba mieszkańców dzielnicy) / (liczba 

rozbojów w Katowicach / liczba mieszkańców miasta)  
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 Załęże (1,47), 

 Os. Paderewskiego – Muchowiec (1,41), 

 Szopienice – Burowiec (1,35), 

 Brynów Część Wschodnia – Os. Zgrzebnioka (1,29). 

Do dzielnic, w których poziom przestępczości - mierzonej liczbą rozbojów - jest nieznacznie 

wyższy od średniej jego koncentracji dla Katowic należy ponadto Zawodzie (1,04). Wartości 

poszczególnych wskaźników koncentracji przestępczości w układzie dzielnicowym Katowic prezentuje 

poniższy rysunek.  

 
Rysunek 16. Wartość wskaźnika koncentracji rozbojów w Katowicach w układzie dzielnicowym w 2013 roku 

 
Źródło: opracowanie własne 

1 Śródmieście 
2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 
3 Zawodzie 
4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 
5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 
6 Ligota-Panewniki 
7 Załęże 
8 Osiedle Witosa 
9 Osiedle Tysiąclecia 

10  Dąb 
11 Wełnowiec-Józefowiec 
12 Koszutka 
13 Bogucice 
14 Dąbrówka Mała 
15 Szopienice-Burowiec 
16 Janów - Nikiszowiec 
17 Giszowiec 
18 Murcki 
19 Piotrowice - Ochojec 
20 Zarzecze 
21 Kostuchna 
22 Podlesie 
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1.17. Przestępczość – wybryki chuligańskie  
Innym, szczególnie uciążliwym dla mieszkańców miasta zagadnieniem związanym  

z przestępczością są wybryki chuligańskie. Ich skala została zdiagnozowana za pomocą wskaźnika 

koncentracji liczby wybryków chuligańskich odnoszonego do potencjału ludnościowego 

poszczególnych dzielnic19.  

Tabela 17. Koncentracja liczby przestępstw – wybryki chuligańskie  

L.p. Jednostka pomocnicza 
Wybryki chuligańskie 

(2013) 

Koncentracja 
wybryków 

chuligańskich (2013) 

1 Śródmieście 120 2,71 

2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 16 0,73 

3 Zawodzie 10 0,55 

4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 8 0,48 

5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 10 1,02 

6 Ligota-Panewniki 27 0,60 

7 Załęże 20 1,33 

8 Osiedle Witosa 8 0,44 

9 Osiedle Tysiąclecia 13 0,40 

10 Dąb 27 2,43 

11 Wełnowiec-Józefowiec 12 0,55 

12 Koszutka 14 0,85 

13 Bogucice 14 0,65 

14 Dąbrówka Mała 3 0,38 

15 Szopienice-Burowiec 46 2,06 

16 Janów - Nikiszowiec 14 0,92 

17 Giszowiec 13 0,52 

18 Murcki 6 0,76 

19 Piotrowice - Ochojec 33 0,94 

20 Zarzecze 2 0,59 

21 Kostuchna 8 0,59 

22 Podlesie 8 0,93 

Ogółem dla miasta: 432 1,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KMP w Katowicach oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego (stan na 

dzień 31.12.2013) 

Skale: 

Wybryki chuligańskie (2013) 
Koncentracja liczby wybryków 

chuligańskich (2013) 

poniżej     
-3 odch. 4 poniżej   

-2 odch. 9 -25% 0,76 

-1 odch. 14 -10% 0,90 

xśr= 20 xśr= 1,00 

+1 odch. 25 +10% 1,10 

+2 odch. 30 +25% 1,25 

+3 odch. 35 powyżej   

powyżej      
 

                                                           
19 Wskaźnik koncentracji wybryków chuligańskich postaci: (liczba wybryków chuligańskich w danej dzielnicy / liczba 

mieszkańców dzielnicy) / (liczba wybryków chuligańskich w Katowicach / liczba mieszkańców miasta) 



41 

 

Do dzielnic szczególnie zagrożonych wysoką koncentracją liczby wybryków chuligańskich należą:  

 Śródmieście (2,71), 

 Załęże (1,33), 

 Dąb (2,43), 

 Szopienice-Burowiec (2,06). 

Dodatkowo wyższa niż przeciętnie dla całego miasta koncentracja liczby wybryków chuligańskich 

występuje w Brynowie Części Wschodniej – Os. Zgrzebnioka (1,02). W układzie przestrzennym 

Katowic wartość koncentracji liczby wybryków chuligańskich prezentuje poniższy rysunek.  

 
Rysunek 17. Wartość wskaźnika koncentracji wybryków chuligańskich w Katowicach w układzie dzielnicowym w 2013 
roku 

 

Źródło: opracowanie własne 

1 Śródmieście 
2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 
3 Zawodzie 
4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 
5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 
6 Ligota-Panewniki 
7 Załęże 
8 Osiedle Witosa 
9 Osiedle Tysiąclecia 

10  Dąb 
11 Wełnowiec-Józefowiec 
12 Koszutka 
13 Bogucice 
14 Dąbrówka Mała 
15 Szopienice-Burowiec 
16 Janów - Nikiszowiec 
17 Giszowiec 
18 Murcki 
19 Piotrowice - Ochojec 
20 Zarzecze 
21 Kostuchna 
22 Podlesie 
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1.18. Przestępczość – przemoc w rodzinie  
Skala zjawiska związanego z przestępczością w wymiarze przemocy w rodzinie została 

poddana analizie za pomocą wskaźnika koncentracji liczby zdarzeń związanych z przemocą  

w rodzinie20.  

Tabela 18. Koncentracja liczby przestępstw – przemoc w rodzinie  

L.p. Jednostka pomocnicza 
Przemoc  

w rodzinie (2013) 

Koncentracja 
przemocy  

w rodzinie (2013) 

1 Śródmieście 28 1,70 

2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 4 0,49 

3 Zawodzie 7 1,03 

4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 0 0,00 

5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 3 0,82 

6 Ligota-Panewniki 18 1,08 

7 Załęże 11 1,96 

8 Osiedle Witosa 1 0,15 

9 Osiedle Tysiąclecia 12 0,99 

10  Dąb 2 0,48 

11 Wełnowiec-Józefowiec 8 0,99 

12 Koszutka 7 1,14 

13 Bogucice 11 1,36 

14 Dąbrówka Mała 5 1,71 

15 Szopienice-Burowiec 15 1,80 

16 Janów - Nikiszowiec 5 0,88 

17 Giszowiec 1 0,11 

18 Murcki 2 0,68 

19 Piotrowice - Ochojec 16 1,22 

20 Zarzecze 1 0,79 

21 Kostuchna 4 0,79 

22 Podlesie 0 0,00 

Ogółem dla miasta: 161 1,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KMP w Katowicach oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego (stan na 

dzień 31.12.2013) 

Skale: 

Przemoc w rodzinie (2013) 
Koncentracja przemocy  

w rodzinie (2013) 

poniżej     
-3 odch. 3 poniżej   

-2 odch. 4 -25% 0,76 

-1 odch. 6 -10% 0,90 

xśr= 7 xśr= 1,00 

+1 odch. 9 +10% 1,10 

+2 odch. 10 +25% 1,25 

+3 odch. 12 powyżej   

powyżej       

 

                                                           
20 Wskaźnik koncentracji przemocy w rodzinie postaci: (liczba zdarzeń związanych z przemocą w rodzinie w danej dzielnicy / 

liczba ludności dzielnicy) / (liczba zdarzeń związanych z przemocą w rodzinie w Katowicach / liczba mieszkańców miasta) 
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Najwyższa koncentracja zdarzeń związanych z przemocą w rodzinie w relacji do potencjału 

ludnościowego dzielnicy występuje w Załężu (1,96). Wysoki poziom koncentracji badanego zjawiska 

odnotowano także w: 

 Szopienicach-Burowcu (1,80), 

 Dąbrówce Małej (1,71), 

 Śródmieściu (1,70), 

 Bogucicach (1,36). 

Do dzielnic, w których poziom koncentracji przemocy w rodzinie przekracza poziom 

przeciętny dla Katowic zalicza się także: Zawodzie (1,03), Ligotę – Panewniki (1,08), Koszutkę (1,14), 

Piotrowice – Ochojec (1,22). Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźników koncentracji 

przemocy w rodzinie prezentuje poniższy rysunek. 

 
Rysunek 18. Wartość wskaźnika koncentracji przemocy w rodzinie w Katowicach w układzie dzielnicowym w 2013 roku 

 
Źródło: opracowanie własne 

1 Śródmieście 
2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 
3 Zawodzie 
4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 
5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 
6 Ligota-Panewniki 
7 Załęże 
8 Osiedle Witosa 
9 Osiedle Tysiąclecia 

10  Dąb 
11 Wełnowiec-Józefowiec 
12 Koszutka 
13 Bogucice 
14 Dąbrówka Mała 
15 Szopienice-Burowiec 
16 Janów - Nikiszowiec 
17 Giszowiec 
18 Murcki 
19 Piotrowice - Ochojec 
20 Zarzecze 
21 Kostuchna 
22 Podlesie 
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1.19. Aktywność gospodarcza - podmioty gospodarcze ogółem 
Ostatnim z wymiarów poddanych diagnozie jest aktywność gospodarcza. Jednym ze 

wskaźników analitycznych użytych do jej oceny w układzie dzielnicowym była koncentracja 

podmiotów gospodarczych21. 

Tabela 19. Koncentracja liczby podmiotów gospodarczych  

L.p. Jednostka pomocnicza 

Liczba 
podmiotów 

gospodarczych 
wg REGON (2013) 

Udział 
podmiotów 

dzielnicy w liczbie 
podmiotów  

w mieście (2013) 

Koncentracja 
podmiotów 

gospodarczych 
(2013) 

1 Śródmieście 11 005 0,241 2,35 

2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 2 107 0,046 0,91 

3 Zawodzie 1 887 0,041 0,98 

4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 1 914 0,042 1,08 

5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 1 307 0,029 1,26 

6 Ligota-Panewniki 4 058 0,089 0,85 

7 Załęże 1 408 0,031 0,88 

8 Osiedle Witosa 1 729 0,038 0,89 

9 Osiedle Tysiąclecia 2 202 0,048 0,64 

10  Dąb 999 0,022 0,85 

11 Wełnowiec-Józefowiec 2 055 0,045 0,89 

12 Koszutka 2 479 0,054 1,42 

13 Bogucice 1 687 0,037 0,74 

14 Dąbrówka Mała 641 0,014 0,77 

15 Szopienice-Burowiec 1 738 0,038 0,73 

16 Janów - Nikiszowiec 913 0,020 0,57 

17 Giszowiec 1 563 0,034 0,59 

18 Murcki 481 0,011 0,58 

19 Piotrowice - Ochojec 3 388 0,074 0,91 

20 Zarzecze 345 0,008 0,96 

21 Kostuchna 1 181 0,026 0,82 

22 Podlesie 638 0,014 0,70 

  nieustalona lokalizacja  6 - - 

Ogółem dla miasta: 45 731 1,00 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych REGON2013 (stan na dzień 31.12.2013)  

Skale: 

Udział podmiotów gospodarczych  
(2013) 

Koncentracja podmiotów 
gospodarczych (2013) 

poniżej     
-3 odch. 0,015 poniżej   
-2 odch. 0,025 -25% 0,76 
-1 odch. 0,035 -10% 0,90 
xśr= 0,045 xśr= 1,00 
+1 odch. 0,055 +10% 1,10 
+2 odch. 0,065 +25% 1,25 
+3 odch. 0,075 powyżej   
powyżej      

 

                                                           
21 Wskaźnik koncentracji podmiotów gospodarczych postaci: (liczba podmiotów gospodarczych w danej dzielnicy / liczba 

mieszkańców dzielnicy) / (liczba podmiotów gospodarczych w Katowicach / liczba mieszkańców miasta) 
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Bardzo niska koncentracja podmiotów gospodarczych w relacji do potencjału ludnościowego 

poszczególnych dzielnic Katowic występuje na Os. Tysiąclecia (0,64), a także w: Bogucicach (0,74), 

Szopienicach - Burowcu (0,73), Janowie – Nikiszowcu (0,57), Giszowcu (0,59), Murckach (0,58) oraz  

w Podlesiu (0,70). Wysoka, korzystna wartość koncentracji podmiotów gospodarczych odnosi się 

natomiast do: Śródmieścia (2,35), Brynowa Części Wschodniej – Os. Zgrzebnioka (1,26), Koszutki 

(1,42). Przestrzenny rozkład wartości wskaźników koncentracji podmiotów gospodarczych w układzie 

dzielnicowym Katowic prezentuje poniższy rysunek.  

 
Rysunek 19. Wartość wskaźnika koncentracji podmiotów gospodarczych w Katowicach w układzie dzielnicowym w 2013 
roku 

 
Źródło: opracowanie własne  

1 Śródmieście 
2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 
3 Zawodzie 
4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 
5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 
6 Ligota-Panewniki 
7 Załęże 
8 Osiedle Witosa 
9 Osiedle Tysiąclecia 

10  Dąb 
11 Wełnowiec-Józefowiec 
12 Koszutka 
13 Bogucice 
14 Dąbrówka Mała 
15 Szopienice-Burowiec 
16 Janów - Nikiszowiec 
17 Giszowiec 
18 Murcki 
19 Piotrowice - Ochojec 
20 Zarzecze 
21 Kostuchna 
22 Podlesie 
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1.20. Aktywność gospodarcza – przedsiębiorczość (mikro 

przedsiębiorstwa) 
Istotnym, z punktu widzenia diagnozowania aktywności gospodarczej mieszkańców, jest 

wskaźnik odnoszący się do ich przedsiębiorczości. Poziom przedsiębiorczości w układzie dzielnicowym 

Katowic został scharakteryzowany za pomocą wskaźnika koncentracji liczby podmiotów 

gospodarczych zatrudniających od 0 do 9 pracowników, tzw. mikro przedsiębiorstwa22.  

Tabela 20. Mikro przedsiębiorstwa (zatrudnienie 0-9) wg bazy REGON 2013 

L.p. Jednostka pomocnicza 

Liczba podmiotów 
gospodarczych wg 

REGON (2013) 
[MIKROFIRMY: 

zatrudnienie 0-9] 

Przedsiębiorczość - 
mikro-firmy na 

1000 mieszkańców 
dzielnicy (2013) 

Koncentracja – 
mikro 

przedsiębiorstw 
(2013) 

1 Śródmieście 10 199 336 2,32 

2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 1 993 132 0,91 

3 Zawodzie 1 750 140 0,96 

4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 1 780 154 1,07 

5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 1 221 182 1,25 

6 Ligota-Panewniki 3 895 127 0,87 

7 Załęże 1 309 127 0,87 

8 Osiedle Witosa 1 625 129 0,89 

9 Osiedle Tysiąclecia 2 145 96 0,66 

10  Dąb 935 123 0,85 

11 Wełnowiec-Józefowiec 1 930 129 0,89 

12 Koszutka 2 307 204 1,41 

13 Bogucice 1 605 108 0,75 

14 Dąbrówka Mała 591 110 0,76 

15 Szopienice-Burowiec 1 556 102 0,70 

16 Janów - Nikiszowiec 838 80 0,55 

17 Giszowiec 1 508 88 0,61 

18 Murcki 449 83 0,57 

19 Piotrowice - Ochojec 3 214 133 0,92 

20 Zarzecze 330 141 0,98 

21 Kostuchna 1 126 121 0,84 

22 Podlesie 614 105 0,72 

  nieustalona lokalizacja  6 - - 

Ogółem dla miasta: 42 926 145 1,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych REGON2013 (stan na dzień 31.12.2013) 

Skale: 
Mikro przedsiębiorstw na 1000 

mieszkańców (2013) 
Koncentracja mikro 

przedsiębiorstwa (2013) 
poniżej     
-3 odch. 110 poniżej   
-2 odch. 122 -25% 0,76 
-1 odch. 133 -10% 0,90 
xśr= 145 xśr= 1,00 
+1 odch. 156 +10% 1,10 
+2 odch. 168 +25% 1,25 
+3 odch. 179 powyżej   
powyżej      

                                                           
22 Wskaźnik koncentracji mikro przedsiębiorstw postaci: (liczba przedsiębiorstw zatrudniających od 0 do 9 pracowników w 

danej dzielnicy / liczba mieszkańców dzielnicy) / (liczba przedsiębiorstw zatrudniających od 0 do 9 pracowników w 

Katowicach / liczba mieszkańców miasta) 
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Najwyższe wartości koncentracji przedsiębiorczości mierzonej liczbą mikro przedsiębiorstw 

notowane są dla następujących dzielnic Katowic:  

 Śródmieście (2,32), 

 Brynów Część Wschodnia – Os. Zgrzebnioka (1,25), 

 Koszutka (1,41). 

Niski poziom potencjału przedsiębiorczości odnosi się do następujących dzielnic miasta:  

Os. Tysiąclecia (0,66), Bogucice (0,75), Szopienice – Burowiec (0,70), Janów – Nikiszowiec (0,55), 

Giszowiec (0,61), Murcki (0,57), Podlesie (0,72). Przestrzenne zróżnicowanie wartości wskaźników 

koncentracji mikro przedsiębiorstw w układzie dzielnicowym Katowic prezentuje poniższy rysunek.  

 
Rysunek 20. Wartość wskaźnika koncentracji mikro przedsiębiorstw w Katowicach w układzie dzielnicowym w 2013 roku 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

1 Śródmieście 
2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 
3 Zawodzie 
4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 
5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 
6 Ligota-Panewniki 
7 Załęże 
8 Osiedle Witosa 
9 Osiedle Tysiąclecia 

10  Dąb 
11 Wełnowiec-Józefowiec 
12 Koszutka 
13 Bogucice 
14 Dąbrówka Mała 
15 Szopienice-Burowiec 
16 Janów - Nikiszowiec 
17 Giszowiec 
18 Murcki 
19 Piotrowice - Ochojec 
20 Zarzecze 
21 Kostuchna 
22 Podlesie 
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Rozdział III. Wyznaczenie dzielnic kryzysowych / zdegradowanych  

3.1. Ustalenia metodyczne dla wyboru dzielnic kryzysowych / 

zdegradowanych  
Wyznaczenie dzielnic kryzysowych / zdegradowanych Katowic wiązało się  

z przeprowadzeniem syntezy wyników analiz społeczno-ekonomicznych w układzie dzielnicowym. 

Synteza tego rodzaju polegała na uporządkowaniu i wyznaczeniu dzielnic (jednostek pomocniczych), 

w których stopień koncentracji negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych analizowanych  

w wymiarach: depopulacji, starzenia się, bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego, 

bezpieczeństwa publicznego oraz niskiej aktywności gospodarczej jest wysoki (por. tabele 21 i 22). 

Kwalifikowanie poszczególnych jednostek referencyjnych z punktu widzenia wyznaczenia 

dzielnic kryzysowych / zdegradowanych zostało dokonane za pomocą analizy portfelowej (portfel 

dzielnic) i wiązało się z następującymi zadaniami: 

 Etap I. Mając na względzie szczególne znaczenie potencjału ludnościowego określającego rangę 

społeczno-gospodarczą ośrodka miejskiego wymiar ten został wskazany jako jedno z kryteriów 

portfela jednostek pomocniczych Katowic, tzw. kryterium demograficzne. Kryterium 

demograficzne odnoszące się do zjawiska depopulacji miasta odzwierciedla kluczowe procesy 

jego witalności społeczno-kulturalnej, rzutujące w długim okresie czasu na strukturę 

demograficzną, atrakcyjność mieszkaniową, a także na wymiary gospodarcze związane między 

innymi z wartością kapitału ludzkiego, chłonnością rynku, określonym profilem zapotrzebowania 

na usługi publiczne. Skala oceny dla wymiaru depopulacji została wyznaczona w oparciu  

o właściwości wskaźnika koncentracji. W ten sposób wyznaczono trzy pola portfela jednostek 

referencyjnych Katowic, tj.: 

o pierwsze wskazujące na bardzo wysoką koncentrację depopulacji danej dzielnicy, co 

odpowiada wartości wskaźnika koncentracji po poziomie 1,25 i więcej,  

o drugie o wysokiej koncentracji depopulacji. W tym przypadku wartości wskaźnika 

depopulacji kształtują się ponad przeciętną dla całego miasta w zakresie od 1,00 do 1,24, 

o trzecie o niskiej wartości depopulacji, tj. wskaźnik koncentracji depopulacji przyjmuje 

wartości od 0,75 do 0,99, 

o czwarte odnoszące się do tych jednostek pomocniczych Katowic, w których wartości 

wskaźnika koncentracji depopulacji są bardzo niskie, tj. poniżej 0,75.  

 Etap II. Pozostałe wymiary analizy negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych obejmujące: 

starzenie się społeczności, bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie społeczne, bezpieczeństwo 
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publiczne, niski poziom aktywności gospodarczej złożyły się na drugie kryterium portfela 

jednostek pomocniczych Katowic tzw. kryterium społeczno-ekonomiczne. Uporządkowanie 

pozostałych wymiarów analizy i towarzyszących im wskaźników koncentracji było dopuszczalne, 

ponieważ z jednej strony ujmują one w większości obecne negatywne tendencje społeczno-

gospodarcze zachodzące w Katowicach wskazujące na potrzebę rewitalizacji. Z drugiej zaś dla 

każdego z wymiarów skalkulowano, zgodnie z jednolitą metodyką, wskaźniki koncentracji 

standaryzowane liczbą ludności. Ze względu na uzyskaną porównywalność wskaźników 

koncentracji dla poszczególnych wymiarów zidentyfikowano cztery zasadnicze pola portfela 

dzielnic dla wskazanego kryterium:  

o pierwsze obejmujące dzielnice, w których nie występuje wysoka koncentracja 

negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych w wymiarach: starzenia się, bezrobocia, 

ubóstwa i wykluczenia społecznego, bezpieczeństwa publicznego, niskiej aktywności 

gospodarczej,  

o drugie odnosi się do dzielnic, w których koncentracja negatywnych zjawisk społecznych 

taka ma miejsce wyłącznie w relacji do jednego z wymiarów (starzenie się, lub 

bezrobocie, lub ubóstwo i wykluczenie, lub bezpieczeństwo publiczne, lub niska 

aktywność gospodarcza), 

o trzecie dotyczy jednostek pomocniczych Katowic, w których występuje wysoka 

koncentracja negatywnych zjawisk społecznych w 2 lub 3 wymiarach (tj. przynajmniej dla 

jednego wskaźnika koncentracji w 2 lub 3 wymiarach), 

o czwarte obejmuje dzielnice, w których występuje wysoka koncentracja negatywnych 

zjawisk społecznych w 4 lub 5 wymiarach (starzenie się, bezrobocie, ubóstwo  

i wykluczenie, bezpieczeństwo publiczne, niska aktywność gospodarcza), tj. przynajmniej 

dla jednego wskaźnika koncentracji w każdym z wymiarów. 

 Etap III. Zdefiniowanie kryteriów dla portfela dzielnic stało się podstawą syntetycznego 

przyporządkowania jednostek pomocniczych Katowic do poszczególnych pól portfela – ze 

względu na uzyskane przez nie wartości wskaźników koncentracji. Dla uchwycenia specyfiki  

i skali negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych wskazujących na potrzebę (lub brak 

potrzeby) rewitalizacji, dla każdej z jednostek pomocniczych podano: liczbę wymiarów, w których 

wartość wskaźników koncentracji przekracza 1,25; liczbę wskaźników koncentracji których 

wartość przekracza 1,25 oraz liczbę wskaźników koncentracji których wartość plasuje się  

w przedziale od 1,00 do 1,24 (liczby te oznaczono w nawiasach przy nazwach dzielnic w tabeli 

24). 
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 Etap IV. Przedstawiona konstrukcja portfela dzielnic w konsekwencji pozwoliła na wskazanie 

trzech grup jego pól, w których znalazły się poszczególne jednostki pomocnicze Katowic, 

wyznaczających: obszary kryzysowe, zagrożone i neutralne (por. tabela 24), tj.:  

o obszary kryzysowe tworzone są przez pola portfela cechujące się bardzo wysoką, wysoką 

lub niską depopulacją i równocześnie bardzo wysoką koncentracją negatywnych zjawisk 

społeczno-gospodarczych w 2, 3, 4 lub 5 wymiarach analizy (starzenie się, bezrobocie, 

ubóstwo i wykluczenie, bezpieczeństwo publiczne, niska aktywność gospodarcza) – 

oznaczone kolorem czerwonym w tabeli 24, 

o obszary neutralne tworzone są przez pola portfela cechujące się wysoką, niską lub 

bardzo niską depopulacją oraz równocześnie brakiem koncentracji negatywnych zjawisk 

społecznych lub ich koncentracją wyłącznie w jednym z analizowanych wymiarów 

(starzenie się, lub bezrobocie, lub ubóstwo i wykluczenie społeczne, lub bezpieczeństwo 

publiczne, lub niska aktywność gospodarcza) – oznaczone kolorem zielonym w tabeli 24, 

o obszary zagrożone tworzone są przez pola znajdujące się na przekątnej portfela dzielnic 

(oznaczone kolorem brązowym w tabeli 24).  

3.2. Skala negatywnych zjawisk w układzie jednostek pomocniczych 

Katowic  
Mając na uwadze założenia metodyczne związane z wyznaczeniem dzielnic kryzysowych / 

zdegradowanych w poniższych tabelach (tabela 22 i 23) zaprezentowano syntetyczne zestawienie 

wszystkich wymiarów analizy negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych w układzie 

dzielnicowym Katowic (depopulacja, starzenie się, bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie społeczne, 

bezpieczeństwo publiczne, niska aktywność gospodarcza) wraz z towarzyszącymi im wskaźnikami 

koncentracji. 
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Tabela 21. Zestawienie wskaźników koncentracji negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych według dzielnic / jednostek pomocniczych Katowic – część 1 

 Wymiary analizy Depopulacja Starzenie się Akt.zaw.23 Rynek pracy 

L.p. Jednostka pomocnicza 

Koncentracja 
depopulacji 
wg dzielnic 
(2005-2013) 

Wskaźnik 
starzenia 

się 
(2013) 

Koncentracja 
ludności 75 
lat i więcej  

(2013) 

Koncentracja 
osób w wieku 

aktywności 
zawodowej 

(2013) 

Koncentracja 
bezrobotnych 

(2013) 

Koncentracja 
bezrobotnych 

kobiet  
(2013) 

Koncentracja 
bezrobotnych 

do 25 roku 
życia  

(2013) 

Koncentracja 
bezrobotnych 

bez kwalifikacji 
i doświadczenia 

zawodowego 
(2013) 

Bezrobotni 
korzystający 

z pomocy 
MOPS 
(2013) 

Koncentracja 
bezrobotnych 

długookresowo 
(2013) 

1 Śródmieście 2,96 209 1,34 1,00 1,33 1,28 1,51 1,47 1,93 1,36 

2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 1,15 225 0,92 1,01 0,85 0,91 0,99 0,77 0,57 0,82 

3 Zawodzie 0,74 187 0,77 1,01 1,14 1,15 0,92 1,23 1,35 1,11 

4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 0,79 253 1,01 0,94 0,76 0,80 0,70 0,62 0,50 0,68 

5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 0,87 311 1,74 0,87 0,37 0,37 0,23 0,24 0,15 0,31 

6 Ligota-Panewniki 0,48 183 1,07 1,03 0,80 0,74 0,80 0,71 0,42 0,76 

7 Załęże 1,67 143 0,90 1,01 1,75 1,82 1,77 2,19 2,98 2,03 

8 Osiedle Witosa 0,15 159 0,49 1,07 0,91 0,97 0,78 0,74 0,31 0,72 

9 Osiedle Tysiąclecia 0,79 271 1,18 0,90 0,76 0,77 0,50 0,54 0,42 0,73 

10  Dąb 0,63 251 1,47 0,92 1,24 1,33 0,93 1,24 1,10 1,36 

11 Wełnowiec-Józefowiec 1,10 228 1,00 0,95 1,14 1,09 1,25 1,18 1,05 1,17 

12 Koszutka 1,21 342 2,21 0,89 1,14 1,11 0,97 1,11 0,83 1,29 

13 Bogucice 1,68 165 0,64 1,06 1,13 1,09 1,24 1,21 1,14 1,17 

14 Dąbrówka Mała 0,16 129 0,73 1,07 1,20 1,24 1,08 1,29 1,51 1,27 

15 Szopienice-Burowiec 1,82 127 0,92 1,02 1,82 1,81 1,87 2,24 3,18 2,11 

16 Janów - Nikiszowiec 1,39 152 0,80 1,05 0,92 1,01 1,08 1,01 0,95 0,88 

17 Giszowiec 1,12 168 0,50 1,06 0,77 0,88 0,87 0,69 0,25 0,60 

18 Murcki 1,07 176 0,82 1,03 0,68 0,69 0,86 0,68 0,46 0,56 

19 Piotrowice - Ochojec 0,68 180 0,94 1,02 0,77 0,70 0,57 0,65 0,71 0,78 

20 Zarzecze -2,99 81 0,61 1,04 0,66 0,70 0,76 0,38 0,32 0,45 

21 Kostuchna -1,43 84 0,63 1,06 0,60 0,67 1,05 0,58 0,36 0,45 

22 Podlesie -1,89 102 0,73 1,00 0,61 0,52 0,80 0,55 0,35 0,53 

Ogółem dla miasta: 1,00 189 1,00 1,00 - - - - 1,00  

                                                           
23 Aktywność zawodowa 
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Tabela 22. Zestawienie wskaźników koncentracji negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych według dzielnic / jednostek pomocniczych Katowic – część 2 

 Wymiary analizy Ubóstwo i wykluczenie społeczne Przestępstwa Akt. Gosp. 

L.p
. 

Jednostka pomocnicza 

Koncentracja 
rodzin 

korzystających 

z MOPS 
(2013) 

Koncentracja 
rodzin 

korzystających 
z MOPS  
z tytułu 
ubóstwa 

(2013) 

Koncentracja 
rodzin 

korzystających  
z pomocy 

MOPS  
z tytułu 

niepełnospra
wności (2013) 

Koncentracja 
rodzin 

korzystających 
z pomocy 

MOPS  
z tytułu 

bezradności  
w sprawach 
op-wych. i 

prowadzenia 
gosp.dom. 

(2013) 

Koncentracja 
przestępstw 

(2013) 

Koncentracja 
rozbojów 

(2013) 

Koncentracja 
wybryków 

chuligańskich 
(2013) 

Koncentracja 
przemocy w 

rodzinie 
(2013) 

Koncentracja 
podmiotów 

gospodarczych 
ogółem (2013) 

Koncentracja 
mikro-firm 

(2013) 

1 Śródmieście 1,72 1,92 1,89 1,55 2,91 3,47 2,71 1,70 2,35 2,32 

2 
Załęska Hałda - Brynów Część 
Zachodnia 

0,60 0,63 0,47 0,57 0,73 0,72 0,73 0,49 0,91 0,91 

3 Zawodzie 1,13 1,30 0,88 1,29 1,03 1,04 0,55 1,03 0,98 0,96 

4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 0,65 0,50 0,80 0,56 1,08 1,41 0,48 0,00 1,08 1,07 

5 
Brynów Część Wschodnia - Os. 
Zgrzebnioka 

0,22 0,09 0,18 0,07 1,45 1,29 1,02 0,82 1,26 1,25 

6 Ligota-Panewniki 0,56 0,43 0,67 0,81 0,61 0,25 0,60 1,08 0,85 0,87 

7 Załęże 2,18 2,64 1,62 2,51 1,11 1,47 1,33 1,96 0,88 0,87 

8 Osiedle Witosa 0,34 0,31 0,30 0,38 0,64 0,34 0,44 0,15 0,89 0,89 

9 Osiedle Tysiąclecia 0,64 0,42 0,75 0,45 0,55 0,49 0,40 0,99 0,64 0,66 

10  Dąb 1,14 1,28 1,15 1,13 0,92 1,00 2,43 0,48 0,85 0,85 

11 Wełnowiec-Józefowiec 0,94 1,00 0,84 1,10 0,68 0,51 0,55 0,99 0,89 0,89 

12 Koszutka 1,16 0,78 1,34 0,81 1,34 1,73 0,85 1,14 1,42 1,41 

13 Bogucice 1,00 1,16 0,97 1,37 0,70 0,73 0,65 1,36 0,74 0,75 

14 Dąbrówka Mała 1,16 1,47 1,06 1,04 0,88 0,60 0,38 1,71 0,77 0,76 

15 Szopienice-Burowiec 2,43 3,19 2,13 2,77 1,12 1,35 2,06 1,80 0,73 0,70 

16 Janów - Nikiszowiec 0,76 0,95 0,60 1,12 0,75 0,31 0,92 0,88 0,57 0,55 

17 Giszowiec 0,26 0,23 0,18 0,39 0,40 0,44 0,52 0,11 0,59 0,61 

18 Murcki 0,45 0,39 0,31 0,65 0,82 0,20 0,76 0,68 0,58 0,57 

19 Piotrowice - Ochojec 0,83 0,70 0,79 0,86 0,70 0,59 0,94 1,22 0,91 0,92 

20 Zarzecze 0,34 0,37 0,44 0,48 0,61 0,47 0,59 0,79 0,96 0,98 

21 Kostuchna 0,36 0,31 0,32 0,28 0,76 0,70 0,59 0,79 0,82 0,84 

22 Podlesie 0,47 0,44 0,56 0,44 0,38 0,18 0,93 0,00 0,70 0,72 

Ogółem dla miasta: 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Ponadto, dla całościowego zobrazowania skali problemów społeczno-gospodarczych  

w poszczególnych dzielnicach dokonano także ich całościowego zestawienia, uwzględniającego: 

 liczbę wymiarów, w których dzielnica przekroczyła wartość koncentracji zjawiska powyżej 1,25*, 

 liczba wskaźników koncentracji dla danej dzielnicy przekraczających wartość 1,25*, 

 liczba wskaźników koncentracji dla danej dzielnicy, których wartość zawiera się w przedziale 

1,00-1,24**. 

Wskazane zestawienie prezentuje poniższa tabela.  

 

Tabela 23. Zestawienie wskaźników koncentracji negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych według dzielnic / 
jednostek pomocniczych Katowic – podsumowanie 

L.p. Jednostka pomocnicza 

Liczba wymiarów,  
w których dzielnica 

przekroczyła wartość 
koncentracji zjawiska 

powyżej 1,25* 

Liczba 
wskaźników 

koncentracji dla 
danej dzielnicy 

przekraczających 
wartość 1,25*  

Liczba wskaźników 
koncentracji dla 
danej dzielnicy, 
których wartość 

zawiera się w 
przedziale 1,00-

1,24** 

1 Śródmieście 4 15 1 

2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 1 1 2 

3 Zawodzie 2 3 10 

4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 2 2 3 

5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 2 4 2 

6 Ligota-Panewniki 0 0 4 

7 Załęże 3 13 3 

8 Osiedle Witosa 0 0 2 

9 Osiedle Tysiąclecia 2 3 2 

10 Dąb 4 6 10 

11 Wełnowiec-Józefowiec 2 2 11 

12 Koszutka 4 6 6 

13 Bogucice 3 4 8 

14 Dąbrówka Mała 3 5 8 

15 Szopienice-Burowiec 4 15 1 

16 Janów - Nikiszowiec 1 2 4 

17 Giszowiec 1 2 0 

18 Murcki 1 2 0 

19 Piotrowice - Ochojec 0 0 3 

20 Zarzecze 0 0 2 

21 Kostuchna 0 0 3 

22 Podlesie 1 2 0 

* z wyjątkiem wymiaru odnoszącego się do depopulacji, a także potencjału aktywnych zawodowo oraz aktywności 

gospodarczej. Te dwa ostatnie z wymiarów to stymulanty i w ich przypadku poziom wskaźnika koncentracji uplasował się 

poniżej 0,75 

** w przypadku wymiarów związanych z aktywnością zawodową oraz aktywnością gospodarczą (stymulanty) ich wartość 

zawiera się odpowiednio w przedziale: (0,75; 0,99) 

Źródło: opracowanie własne. 
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3.3. Wybór dzielnic kryzysowych i problemowych do dalszych analiz  
Ostatecznie, biorąc pod uwagę założenia metodyczne (pkt. 3.1.) oraz wartości wskaźników 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych (pkt. 3.2.), graficzną postać portfela dzielnic 

porządkującą jednostki pomocnicze Katowic z punktu widzenia problematyki rewitalizacji 

zaprezentowano w poniższej tabeli.  

Tabela 24. Portfel dzielnic / jednostek pomocniczych Miasta Katowice według koncentracji negatywnych zjawisk 
społeczno-gospodarczych 

Bardzo wysoka  
koncentracja 
depopulacji 
jednostki 
pomocniczej, 
 tj. 1,25 i powyżej 

 
 Janów - 

Nikiszowiec 
(1,2,4)  

 Załęże (3,13,3)  

 Bogucice (3,4,8) 

 Śródmieście 
(4,15,1) 

 Szopienice – 
Burowiec 
(4,15,1) 

Wysoka 
koncentracja 
depopulacji 
jednostki 
pomocniczej, 
 tj. od 1,00-1,24 

 

 Załęska Hałda – 
Brynów Cz.Zach. 
(1,1,2) 

 Giszowiec (1,2,0) 

 Murcki (1,2,0) 

 Wełnowiec-
Józefowiec 
(2,2,11) 

 Koszutka (4,6,6) 

Niska 
koncentracja 
depopulacji 
jednostki 
pomocniczej,  
tj. (0,76-0,99) 

  

 Os. 
Paderewskiego –
Muchowiec 
(2,2,3) 

 Brynów 
Cz.Wsch.-Os. 
Zgrzebnioka 
(2,4,2) 

 Os. Tysiąclecia 
(2,3,2) 

 

Bardzo niska 
koncentracja 
depopulacji  
jednostki 
pomocniczej,  
tj. 0,75  
i poniżej 

 Ligota – 
Panewniki 
(0,0,4) 

 Os. Witosa 
(0,0,2) 

 Piotrowice – 
Ochojec (0,0,3) 

 Zarzecze (0,0,2) 

 Kostuchna 
(0,0,3) 

 Podlesie (1,2,0) 

 Zawodzie 
(2,3,10)  

 Dąbrówka Mała 
(3,5,8) 

 Dąb (4,6,10) 

 
Brak bardzo wysokiej 

koncentracji negatywnych 
zjawisk społeczno-

gospodarczych (znaczące 
starzenie się, niska 

aktywność zawodowa, 
problemy rynku pracy, 
ubóstwo i wykluczenie 

społeczne, wysoka 
przestępczość, niska 

aktywność gospodarcza 

Bardzo wysoka 
koncentracja zjawisk 

społeczno-gospodarczych 
w jednym wymiarze 

(znaczące starzenie się, lub 
niska aktywność 

zawodowa, lub problemy 
rynku pracy, lub ubóstwo i 
wykluczenie społeczne, lub 
wysoka przestępczość, lub 

niska aktywność 
gospodarcza 

Bardzo wysoka 
koncentracja 

negatywnych zjawisk 
społecznych w 2 lub 3 
wymiarach (znaczące 

starzenie się, niska 
aktywność zawodowa, 
problemy rynku pracy, 
ubóstwo i wykluczenie 

społeczne, wysoka 
przestępczość, niska 

aktywność gospodarcza) 

Bardzo wysoka 
koncentracja 

negatywnych zjawisk 
społecznych w 4 lub w 

większej liczbie wymiarów 
(znaczące starzenie się, 

niska aktywność 
zawodowa, problemy 

rynku pracy, ubóstwo i 
wykluczenie społeczne, 
wysoka przestępczość, 

niska aktywność 
gospodarcza) 
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Oznaczenia: 
 *cyfry w nawiasach obok nazw jednostek pomocniczych oznaczają: 

 cyfra pierwsza wskazuje w ilu wymiarach (starzenie się, aktywność zawodowa, rynku pracy, ubóstwo i wykluczenie 
społeczne, przestępczość, aktywność gospodarcza) dana jednostka pomocnicza uzyskała bardzo wysoką, 
niekorzystną wartość wskaźnika koncentracji, tj.: 1,25 lub powyżej (albo też 0,75 lub poniżej dla aktywności 
gospodarczej) 

 cyfra druga wskazuje ile wskaźników koncentracji w wymiarach (starzenie się, aktywność zawodowa, rynku pracy, 
ubóstwo i wykluczenie społeczne, przestępczość, aktywność gospodarcza) dla danej jednostki pomocniczej 
uzyskało bardzo wysoką, niekorzystną wartość wskaźnika koncentracji, tj.: 1,25 lub powyżej (albo też 0,75 lub 
poniżej dla aktywności gospodarczej) 

 cyfra trzecia wskazuje ile wskaźników koncentracji w wymiarach (starzenie się, aktywność zawodowa, rynku pracy, 
ubóstwo i wykluczenie społeczne, przestępczość, aktywność gospodarcza) dla danej jednostki pomocniczej 
uzyskało wysoką, niekorzystną wartość wskaźnika koncentracji, tj.:  od 1,00  do 1,24 (albo też od 0,76 do 0,99 dla 
aktywności gospodarczej) 

 

 Dzielnica / jednostka pomocnicza o bardzo wysokim nasileniu zjawisk kryzysowych 
(kryzysowa) 

 Dzielnica / jednostka pomocnicza o przeciętnym i wysokim nasileniu zjawisk kryzysowych 
(zagrożona) 

 Dzielnica / jednostka pomocnicza o niskim i bardzo niskim nasileniu zjawisk kryzysowych 
(neutralna) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Do dzielnic kryzysowych zaliczają się: Śródmieście, Szopienice-Burowiec, Załęże, Bogucice, 

Koszutka. Są to jednostki pomocnicze miasta o najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej 

mierzonej w zasadzie we wszystkich wymiarach analizy, tj.: depopulacji, starzenia się, bezrobocia, 

ubóstwa i wykluczenia społecznego, bezpieczeństwa publicznego, niskiej aktywności gospodarczej. 

Szczególnie wysoka koncentracja negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych dotyczy: Szopienic-

Burowca, Śródmieścia, Załęża. 

Grupa dzielnic zagrożonych obejmuje przede wszystkim: Janów-Nikiszowiec, Wełnowiec-

Józefowiec, Zawodzie, Dąbrówka Mała, Dąb. To obszary cechujące się odmienną koncentracją 

negatywnych zjawisk społecznych związanych z depopulacją. W przypadku kilku z nich, tj. Janowa-

Nikiszowca, Wełnowca-Józefowca oraz Zawodzia negatywna koncentracja zjawisk jest niekorzystna, 

także biorąc pod uwagę ich bezpośrednie powiązania funkcjonalno-przestrzenne z dzielnicami 

kryzysowymi i dziedzictwo przemysłowe. 
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Rysunek 21. Portfel dzielnic / jednostek pomocniczych Miasta Katowice według koncentracji negatywnych zjawisk 
społeczno-gospodarczych – prezentacja przestrzenna 
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Rozdział IV. Wyznaczenie obszarów rewitalizacji w ramach dzielnic 

4.1. Założenia do wyznaczenia obszarów rewitalizacji  
Przy wyznaczeniu obszarów rewitalizacji w ramach dzielnic posłużono się następującymi 

założeniami: 

 identyfikacja obszarów rewitalizacji została dokonana wyłącznie w obrębie dzielnic (jednostek 

pomocniczych) wskazanych jako kryzysowe lub cechujące się negatywną koncentracją 

wskaźników opisujących wymiary społeczno-gospodarcze analizowanych jednostek 

terytorialnych (por. ustalenia rozdziału III), 

 dla uchwycenia problematyki rewitalizacji w wymiarze przestrzennym dokonano szczegółowej 

charakterystyki każdego z obszarów rewitalizacji przygotowanej na podstawie informacji 

dotyczących rozwoju miasta (Raport o stanie miasta, 2014), warsztatów zorganizowanych  

z przedstawicielami instytucji i organizacji oraz Rad Jednostek Pomocniczych działających  

w poszczególnych obszarach, a także wizyt studialnych na wskazanych terenach, 

 obszary rewitalizacji obejmują części dzielnic, tj. tereny posiadające największy stopień 

zurbanizowania, także w wymiarze liczby mieszkańców zbliżonej lub równoznacznej z populacją 

jednostek pomocniczych. Taki dobór był uzasadniony – jak pokazały przeprowadzone konsultacje 

społeczne i wykonane analizy – z punktu widzenia oczekiwań, które w największym stopniu 

dotyczą poprawy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej na tak wyznaczonych 

obszarach.  

Ostatecznie w ujęciu przestrzennym bilans obszarów rewitalizacji w ujęciu całościowym oraz 

poszczególnych terenów prezentuje poniższa tabela i rysunek. 
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Tabela 25. Bilans obszarów rewitalizacji  

NR Dzielnica (jednostka pomocnicza) 
Powierzchnia 
dzielnicy [ha] 

Powierzchnia 
obszaru 

rewitalizacji [ha] 

Obszar rewitalizacji 
jako % obszaru 

dzielnicy 

1 Śródmieście 381,1 381,1 100% 

2 Załęska  Hałda - Brynów Cz. Zach. 654,0 0,0 0% 

3 Zawodzie 324,9 146,8 45% 

4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec 742,1 0,0 0% 

5 Brynów - Cz. Wsch. - Osiedle Zgrzebnioka 408,4 0,0 0% 

6 Ligota - Panewniki 1258,3 0,0 0% 

7 Załęże 338,7 109,5 32% 

8 Osiedle Witosa 347,3 0,0 0% 

9 Osiedle Tysiąclecia 188,5 0,0 0% 

10 Dąb 185,9 0,0 0% 

11 Wełnowiec - Józefowiec 314,7 141,2 45% 

12 Koszutka 137,8 137,8 100% 

13 Bogucice 278,1 201,9 73% 

14 Dąbrówka mała 368,2 0,0 0% 

15 Szopienice - Burowiec 926,1 608,0 66% 

16 Janów - Nikiszowiec 864,5 157,9 18% 

17 Giszowiec 1202,9 0,0 0% 

18 Murcki 4152,8 0,0 0% 

19 Piotrowice - Ochojec 1208,0 0,0 0% 

20 Zarzecze 507,7 0,0 0% 

21 Kostuchna 858,5 0,0 0% 

22 Podlesie 827,8 0,0 0% 

RAZEM 16 470,4 1884,2 11,44% 
RAZEM obszary rewitalizacji jako odsetek powierzchni Katowic 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 22. Obszary rewitalizacji w Katowicach – ujęcie zbiorcze  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Katowice 
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4.2. Obszar rewitalizacji: Śródmieście 
Śródmieście, wskazane jako obszar rewitalizacji, obejmuje ścisłe centrum Katowic, 

stanowiące jednocześnie centrum Metropolii SILESIA. Obszar Śródmieścia cechuje koncentracja 

specjalistycznych funkcji usługowych o randze metropolitalnej, zarówno komercyjnych, jak  

i publicznych. Na terenie Śródmieścia skupiają się wizytówkowe obiekty zabytkowe, a także 

nowoczesne realizacje świadczące o randze miasta i regionu. Układ funkcjonalno – przestrzenny 

dzielnicy zorganizowany jest w ramach dwóch głównych osi kompozycyjnych, tj.: oś północ – 

południe z Rynkiem, al. Korfantego i Spodkiem oraz oś wschód - zachód z nowym Dworcem 

Kolejowym, ul. 3 Maja – ul. Warszawską, placem K. Miarki, ul. Jagiellońską i placem Sejmu Śląskiego. 

Obszar cechują: 

 wysokie nasycenie funkcjami specjalistycznymi o wymiarze metropolitalnym w skali krajowej  

i międzynarodowej, m.in.: biznes, kultura, nauka, handel, hotele, gastronomia, rozrywka, 

komunikacja, administracja, funkcje sakralne, tj.: 

o wysokiej klasy powierzchnie biurowo-usługowe, w tym między innymi ALTUS, 

Chorzowska 50, Millennium Plaza, Apiss Center Point, Atrium, Stalexport, Nowe 

Katowickie Centrum Biznesu, biurowiec CITY Handlowy, a także reprezentacyjne budynki 

banków: ING Bank Śląski, oddział NBP, Bank Handlowy, City Bank, 

o wysokiego standardu hotele m.in. Hotel Monopol, Hotel Diament, Qubus Hotel Prestige, 

Angelo Hotel, Novotel, 

o historyczne siedziby władz wojewódzkich, samorządu lokalnego i regionalnego, 

sądownictwa, instytucji kultury wysokiej (m.in. Teatr Śląski, Muzeum Śląskie, Muzeum 

Historii Katowic, Filharmonia Śląska), siedziby władz kościelnych: Archikatedra  

pw. Chrystusa Króla, Kuria Metropolitalna z rozległym ogrodem biskupim, 

o rozpoznawalne siedziby innych instytucji publicznych o regionalnym znaczeniu jak: 

Komenda Wojewódzka Policji, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, KZK 

GOP, Delegatura Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura Ministerstwa Skarbu Państwa, 

Oddział Narodowego Banku Polskiego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 

o główne siedziby uczelni wyższych oraz bibliotek, w tym między innymi: Uniwersytet 

Śląski, Śląska Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania 

Fizycznego, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, 

o wizytówkowe obiekty handlu wielkopowierzchniowego oraz pasaże handlowe, w tym: 

Galeria Katowicka (w połączeniu z Dworcem PKP), ul. 3 Maja, ul. Stawowa,  

ul. Staromiejska, ul. Dyrekcyjna, ul. Wojewódzka, DH Skarbek, DH Zenit, 

przebudowywany Supersam, 
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o skupienia działalności gastronomicznych i rozrywkowych w ciągu ul. Mariackiej, 

o wysokie nasycenie przestrzeni obiektami pełniącymi funkcje kulturalne m.in.: Teatr Śląski 

im. St. Wyspiańskiego, Teatr Lalki i Aktora ATENEUM, Centrum Kultury Katowic  

im. Krystyny Bochenek, Pałac Młodzieży,  

 znaczące walory architektoniczne zabudowy związane z historycyzmem, eklektyzmem, secesją, 

modernizmem, w tym Szlak Moderny obejmujący 16 budynków będących najcenniejszym 

przykładami katowickiej moderny zlokalizowanych w ścisłym centrum miasta. Ich dopełnienie 

stanowią liczne obiekty zabytkowe takie jak Archikatedra Chrystusa Króla, Pałac Biskupi, Kościół 

Mariacki, Kościół pod wezwaniem św. św. Piotra i Pawła, Kościół Ewangelicki, Budynek Muzeum 

Śląskiego, budynek Starego Dworca, 

 unikalne założenia urbanistyczne ukształtowane w XIX-wiecznej fazie rozwojowej miasta  

(oś wschód-zachód: Warszawska – Rynek – 3 Maja – Plac Wolności) oraz w latach 60-tych  

i 70-tych XX wieku (oś północ-południe: Rynek – Aleja Korfantego Rondo). Oś wschód-zachód 

akcentowana jest dwoma placami, tj. Plac Wolności oraz Plac Szramka w odległości ok. 600 

metrów od Rynku, natomiast oś północ-południe akcentują Plac Miarki oraz Rondo im. Gen.  

J. Ziętka położone w podobnej odległości od Rynku.  

W ujęciu przestrzennym obszar Śródmieścia cechuje się bardzo wysoką intensywnością 

zwartej zabudowy, tj. kwartałowej zabudowy pierzejowych kamienic z wewnętrznymi dziedzińcami 

oraz aktywnymi parterami wykorzystywanymi na funkcje usługowo-handlowe. Śródmieście 

charakteryzuje także wysoka gęstość zaludnienia (ok. 9,5 tys. osób na km2), zamieszkuje je 77 tys. 

mieszkańców, co stanowi ok. ¼ potencjału demograficznego Katowic.  

W paśmie osi wschód-zachód wyznaczonej przez ul. 1 Maja – Warszawską – Rynek – 3 Maja – 

Plac Wolności – Gliwicką zlokalizowanych jest szereg instytucji i obiektów o miastotwórczym 

znaczeniu jak również rozpoznawalnych przestrzeni publicznych, tj. Rektorat Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, Filia Narodowego Banku Polskiego, Kościół Niepokalanego Poczęcia 

NMP, Plac Ks. E. Szramka, budynki Uniwersytetu Śląskiego, budynki Urzędu Miasta Katowice, 

dworzec PKP wraz z Galerią Katowicką i Placem Szewczyka, Plac Wolności z gmachem Sądu 

Rejonowego oraz sąsiadującej Filharmonii Śląskiej. W paśmie tej osi kompozycyjnej znajdują się 

ponadto: budynki Politechniki Śląskiej, Śląska Akademia Muzyczna, gmach Sejmu Śląskiego, Plac  

B. Chrobrego z pomnikiem J. Piłsudskiego, Plac Sejmu Śląskiego z pomnikiem W. Korfantego, Wydział 

Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek, Plac K. Miarki, 

Plac Andrzeja, budynek Poczty Głównej, zabytkowy cmentarz przy ul. Francuskiej, gmach Sądu 

Okręgowego przy ul. Mikołowskiej. 
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W paśmie osi północ-południe tworzonej przez ul. Wita Stwosza wraz z Kochanowskiego  

i Kościuszki – Św. Jana – Rynek – Al. Korfantego – Rondo im. Gen. J. Ziętka znajdują się następujące 

obiekty wizytówkowe miasta: Archikatedra Chrystusa Króla, Kuria Metropolitalna, Muzeum 

Archidiecezjalne, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Kinoteatr Rialto, Teatr Lalki i Aktora 

ATENEUM, Teatr Śląski, Rondo Sztuki. W najwyżej położonym – po stronie południowej miasta – 

punkcie budynek Archikatedry Chrystusa Króla pełni rolę dominanty wysokościowej. 

 

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego obszaru i problematyka jego rewitalizacji 

Atrakcyjność Śródmieścia w sposób pozytywny determinowana jest znaczącym skupieniem 

charakterystycznych wizytówkowych obiektów Katowic oraz działalności o randze metropolitalnej 

związanych z kulturą, edukacją, nauką, rozrywką i gastronomią, administracją, handlem. Istotnym 

walorem decydującym o dużej atrakcyjności tego obszaru jest także jego dobra dostępność za 

pośrednictwem komunikacji zbiorowej. O wysokiej atrakcyjności obszaru Śródmieścia, 

w szczególności jego centralnej części, w niedalekiej przyszłości przesądzą również prowadzone 

obecnie przez Miasto Katowice prace modernizacyjne związane z odnową przestrzeni publicznych,  

tj. głównie w obszarach: Rynek – Al. Korfantego - Rondo oraz ul. Warszawska i 3 Maja. 

Atrakcyjność Śródmieścia obniża, szczególnie w godzinach szczytu porannego  

i popołudniowego, przeciążony układ komunikacyjny, związany z nadmierną liczbą pojazdów 

samochodowych - ok. 60 tys. pojazdów. Największe przeciążenia występują w tych okresach  

w ramach ulic: Mikołowskiej - Grundmanna, Roździeńskiego w połączeniu z DK 86, Francuskiej, 

Kościuszki. Niedrożność układu komunikacyjnego pogarszają: trudne warunki parkowania, niewielka 

ilość parkingów podziemnych w relacji do skali ruchu samochodowego, brak kompleksowych 

rozwiązań z zakresu park&ride (w tym w połączeniu z komunikacją miejską), brak skoordynowanego 

systemu tras rowerowych. 

Problematyka rewitalizacji społeczno-gospodarczej oraz przestrzennej Śródmieścia 

determinowana jest znaczącą polaryzacją występujących na jego terenie potencjałów. Jak dowiodły 

analizy statystyczne jest to obszar, na którym z jednej strony występuje szereg negatywnych zjawisk 

społecznych związanych między innymi z depopulacją, starzeniem się, bezrobociem, ubóstwem  

i przestępczością. Z drugiej zaś to dzielnica, która posiada najwyższe (korzystne) wskaźniki odnoszące 

się do rozwoju gospodarczego mierzonego liczbą i koncentracją podmiotów gospodarczych, w tym 

mikro przedsiębiorstw. Tendencje powyższe wskazują na istotne niedopasowanie między innymi 

wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczności zamieszkującej Śródmieście do oferty pracy 

jakie zgłaszane są przez działające na analizowanym obszarze przedsiębiorstwa i instytucje.  
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Zgodnie z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych szczególnie wysokie 

wskaźniki depopulacji tego obszaru wiążą się niekorzystnie z procesem starzenia się jego 

mieszkańców. Seniorów zamieszkujących Śródmieście cechuje ponadto ograniczona aktywność 

społeczna, ze względów ekonomicznych (niskie emerytury), ale także z przyczyn barier 

architektonicznych (w tym w budynkach mieszkalnych). W Śródmieściu dochodzi do kumulacji,  

w skali całego miasta, negatywnych zjawisk społecznych związanych z przestępczością, patologiami 

społecznymi (alkoholizm, narkomania, prostytucja, przemoc w rodzinie, bezdomność). Zachowaniom 

aspołecznym sprzyja wyłącznie punktowy systemem monitoringu. Zdarzeniom przestępczym 

„sprzyja” rozwój miejsc i stref związanych z rozrywką oraz przepływem dużej liczby osób  

(ul. Mariacka, 3 Maja, Stawowa, Mickiewicza, Skargi, Dworcowa). 

Niska zasobność finansowa społeczności Śródmieścia, jej niski poziom wykształcenia oraz 

trwałe uzależnienie od pomocy społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy, w powiązaniu  

z nagromadzeniem komunalnych lokali mieszkalnych doprowadziło do znaczących potrzeb 

remontowych budynków, w tym konieczności poprawy ich standardu. Warunki zamieszkania  

w Śródmieściu są postrzegane przez mieszkańców Katowic i osoby przyjezdne jako mało atrakcyjne, 

tj. oferujące niski standard mieszkań w relacji do nadal wysokich cen ofertowych, niezachęcającego 

sąsiedztwa, w tym brak dobrze urządzonych przestrzeni publicznych, także terenów zielonych. 

Równocześnie ograniczone możliwości terenowe Śródmieścia powodują bardzo niewielką podaż 

nowych mieszkań przyciągających mieszkańców, a także brak lub niski standard placów zabaw, miejsc 

odpoczynku. W konsekwencji za bardziej atrakcyjne postrzegane są, szczególnie dla osób lepiej 

sytuowanych, południowe dzielnice miasta, lub też inne lokalizacje wokół Katowic i Aglomeracji 

Górnośląskiej. 

W aspekcie fizycznej odnowy Śródmieścia jego problemy wiążą się z nadmiernym ruchem 

pojazdów samochodowych, wysokim poziomem hałasu, brakiem miejsc parkingowych, 

niezadawalającym stanem chodników i ulic, brakiem tras rowerowych, brakiem sprawnych punktów 

przesiadkowych (tramwaj – autobus – pociąg), w tym dworca PKS i dworca międzynarodowego 

komunikacji autobusowej. 

Na powyższe nakłada się także, pomimo znaczącej liczby osób studiujących w Śródmieściu 

(ok. 60 tys. studentów), brak studenckiej atmosfery miasta oraz jego umiędzynarodowienia, w tym 

usług kierowanych do studentów (przykładowo: lokalne galerie i kawiarnie, miejsca spotkań, 

akademiki, hostele). 
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Rysunek 23. Obszar rewitalizacji: Śródmieście 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Katowice  

 

4.3. Obszar rewitalizacji: Szopienice-Burowiec 
 

Miejscem centralnym i zarazem symbolicznym obszaru rewitalizacji Szopienice-Burowiec jest 

plac powstały na połączeniu ul. Bednorza–Wiosny Ludów oraz Obrońców Westerplatte-Lwowskiej  

z kościołem pw. św. Jadwigi oraz Pomnikiem Powstańców Śląskich. Wzdłuż wskazanych ulic 

zlokalizowana jest zwarta zabudowa niskich dwupiętrowych kamienic z aktywnymi parterami 

adaptowanymi na działalności handlowo-usługowe. Tego rodzaju zabudowa mieszkaniowa,  

tj. kilkupiętrowa24 dominuje także w pasmach ulic: Morawa, Gen. Hallera, Obrońców Westerplatte, 

Lwowska (kompleks „familoków”). Budynki mieszkalne posiadające do dziesięciu kondygnacji, 

pochodzące z lat 70-tych, zlokalizowane są na Os. Morawa. W dzielnicy występuje także zabudowa 

jednorodzinna głównie w północno – wschodniej części Burowca (pasma ul. Jesiennej, Letniej, 

Wiosennej, Zimowej, Śniegowej i Mroźnej). Specyficzny typ zabudowy występuje w tzw. Kolonii Borki, 

                                                           
24 do 4 kondygnacji 



65 

 

tj. stare domki parterowe typu barakowego oraz jednopiętrowe ceglane domy kilkurodzinne. W 2013 

roku zakończono także realizację pierwszego etapu nowej czterokondygnacyjnej zabudowy 

mieszkaniowej (DOMBUD) przy ul. Korczaka.  

Obszar rewitalizacji posiada wyraźnie wyodrębniony obszar przemysłowo-usługowy 

znajdujący się pomiędzy ul. Bagienną a Bednorza i Wiosny Ludów. Na terenach tych, tj. Huty Metali 

Nieżelaznych „Szopienice” (w likwidacji), w tym przy ul. Woźniaka zlokalizowane są: centrum biurowe 

TAURON Wytwarzanie; Unilever; Mistal – produkcja rur; Spokey – sprzęt sportowy; Uniserv – 

modernizacje chłodni energetycznych i kominów; Rewital-servis – instalcje na rzecz inteligentnych 

budynków; Transmar – transport i składowanie; Thermo Systems – agregaty chłodnicze; Izba Celna. 

Ponadto przy ul. Bednorza działalność gospodarcza prowadzona jest między innymi przez ZETOM 

Katowice oraz Browar Faktory Centrum - park biznesowy zlokalizowanych w zrewitalizowanych 

budynkach po Browarze Morskich, siedziba kilkudziesięciu małych i średnich przedsiębiorstw. 

Natomiast przy ul. 11 Listopada zlokalizowane są: Akuna (przemysł spożywczy) oraz EC Szopienice. 

Należy podkreślić, iż znaczący obszar tej części dzielnicy nadal zajmują wymagające przekształcenia 

tereny po Hucie Metali Nieżelaznych „Szopienice”, w tym między innymi następujące obiekty objęte 

ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków: budynek dawnej cechowni i dyrekcji 

Huty Uthemanna z 1910 r., wieża ciśnień z 1912 r., budynek portierni z 1924 r. zlokalizowane  

w rejonie ul. Wożniaka oraz hala walcowni z lat 1903-17 w rejonie ul. 11 Listopada z zachowanymi we 

wnętrzu zabytkowymi maszynami stanowiącymi część linii technologicznej do walcowania blach 

cynkowych. 

Funkcja sportowo-rekreacyjna w Szopienicach realizowana jest głównie poprzez: 

zmodernizowane boiska sportowe HKS Szopienice, nową halę sportową – Ośrodek Sportowy 

„Szopienice”, kompleksy stawów powstałych w dawnych wyrobiskach piasku (tzw. Zespół 

Przyrodniczo-Krajobrazowy „Szopienice-Borki” składający się między innymi ze zbiorników: Staw 

Morawa, Staw Hubertus, Staw Borki), ogrody działkowe (Roździanka, Bartek), skwery Krzysztofiaka. 

Usługi publiczne o znaczeniu ponadlokalnym realizowane są między innymi przez Centrum Psychiatrii 

(częściowo w remontowanych zabytkowych budynkach dawnego szpitala przy ul. Korczaka) oraz 

nowoczesną strażnicę Państwowej Straży Pożarnej - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1. Warto 

również wspomnieć, iż przy ulicy Korczaka znajduje się także secesyjna wieża wodna z 1912 roku. 

W ramach obszaru rewitalizacji zlokalizowane jest także centrum handlu hurtowego Selgros 

(ul. Lwowska) oraz Wyższa Szkoła Mechatroniki (ul. 11 Listopada). 

Przez analizowany obszar, w szczególności przez tereny przemysłowo-usługowe przebiega 

magistrala kolejowa Katowice – Warszawa oraz Katowice – Kraków, na której znajduje się stacja 

Katowice Szopienice – Południowe. Ponadto na analizowanym terenie przebiega linia kolejowa  
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w kierunku Siemianowic Śląskich z nieczynną stacją kolejową Szopienice Północ. Zbiorowa 

komunikacja miejska, realizowana jest środkami transportu autobusowego oraz tramwajowego (linia: 

Katowice – Sosnowiec). Dogodny dojazd drogowy w kierunku ścisłego centrum Katowic zapewniają 

ul. Bagienna oraz al. Roździeńskiego.  

 

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego i problematyka rewitalizacji obszaru  

Przemysłowe dziedzictwo Szopienic determinuje poziom atrakcyjności jego krajobrazu 

miejskiego. Wśród budynków będących w przeszłości mieszkaniami dla pracowników Huty 

Uthemanna (kolonie robotnicze, w tym tzw. „familoki”) zlokalizowana jest stara zabudowa 

poprzemysłowa. Część obiektów podkreślających śląski charakter krajobrazu miejskiego Szopienic 

została wpisana do rejestru zabytków, w tym między innymi: zespół zabudowy dawnej huty cynku 

Uthemanna z lat 1903-1924, zespół zabudowy dawnego browaru i słodowni Mokrskiego z IV ćw. XIX  

i pocz. XX wieku (obecnie zrewitalizowany park biznesu), budynek VI Liceum Ogólnokształcącego  

im. Jana Długosza z 1906 roku (ul. Lwowska 2), zespół kościelny – kościół parafialny pod wezwaniem 

św. Jadwigi z lat 1885 – 1887 w stylu neogotyckim, kaplica Ogrójca z 1903 roku w stylu neogotyckim 

oraz grupa rzeźb „Adoracja Krzyża” i Pieta z przełomu XIX i XX wieku – (pl. Powstańców 3), budynek  

z początku XX wieku, murowany z cegły (ul. Bednorza 60). Ponadto obiektami podnoszącymi 

atrakcyjność krajobrazu miejskiego są zabudowania kolonii robotniczej (tzw. familoki przy  

ul. Lwowskiej 24), budynek Centrum Psychiatrii (obecnie remontowany). Dzielnica posiada także 

rozległe i atrakcyjne przyrodniczo obszary rekreacyjne związane ze zbiornikami wodnymi w ramach 

Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Szopienice-Borki”.  

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego Szopienic pomniejsza zaniedbana zabudowa zarówno 

budynków mieszkalnych, jak i obiektów poprzemysłowych po dawnej hucie cynku. W szczególności 

dotyczy zabudowy przy ul. Wałowej, Wiosny Ludów, Kolonii Borki, Szabelnianej, Chemicznej, 

częściowo Korczaka, Deszczowej. Zaniedbane są również zabudowania dworców Szopienice Południe 

oraz nieczynnego Szopienice Północ, a także znacząca część zabudowy mieszkaniowej.  

 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych wskazały na znaczący problem obszaru, 

związany z wykluczeniem społecznym ze względu na biedę, powodujący szereg negatywnych zjawisk 

społecznych dotyczących przemocy domowej, alkoholizmu, a także dziedziczenia zachowań 

patologicznych. Jedną z przyczyn kryzysu społecznego obszaru jest likwidacja miejsc pracy związanych 

z tradycyjnymi przemysłami, w tym zamknięcie Huty Metali Nieżelaznych wraz z towarzyszącymi jej 

działalnościami gospodarczymi. Tego rodzaju zanikanie bazy ekonomicznej dzielnicy wymaga 

kompleksowych działań zaradczych, które do tej pory były podejmowane wyłącznie punktowo m.in. 
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w postaci lokalizacji nowych inwestorów (np. Unilever, Rockwell Automation, ING). Niemniej, 

zapotrzebowanie na pracowników zgłaszane przez nowe działalności gospodarcze jest diametralnie 

odmienne w aspekcie pożądanych kwalifikacji i wykształcenia w relacji do ich poziomu 

prezentowanego przez ludność Szopienic-Burowca prowadząc w konsekwencji do braku możliwości 

znalezienia przez nią pracy. Zatem, niski poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych należy 

uznać za kolejną z przyczyn stanu kryzysowego obszaru. 

Problem wykluczenia społecznego ze względu na ubóstwo potęgowany jest ponadto przez 

osiedlanie się na analizowanym obszarze rodzin i osób wieloproblemowych z innych dzielnic miasta. 

Prowadzi to w konsekwencji do znaczącego odsetka – co potwierdzają analizy statystyczne – rodzin 

niewydolnych zawodowo oraz wychowawczo, w tym niezdolnych do zapewnienia pozytywnych 

wzorców dla dzieci i młodzieży. Efektem stanu kryzysowego obszaru jest wyraźnie obniżona 

wrażliwość i świadomość społeczna, wysoki poziom przestępczości, w tym wandalizmu oraz 

działalność subkultur kibiców. Na obcym poziomie rozwoju zarówno diagnozowanych obszar, jak  

i działające na jego terenie instytucje nie oferują zbyt wielu pozytywnych wzorców i nie stanowią 

źródła inspiracji do rozwoju indywidualnego, społecznego, czy też zawodowego. Częste postawy 

bierności mieszkańców potęgowane są przez niechęć do zmian, tolerancję dla stanu zastałego, 

niewielką dbałość o zasoby mieszkaniowe, krajobraz miejski oraz ich estetykę. W konsekwencji 

obszar kryzysowy cechuje bardzo negatywna opinia w oczach zarówno jego społeczności, jak  

i mieszkańców Katowic. 

Sytuacja kryzysowa dzielnicy wynika również z braku inwestycji gospodarczych oferujących 

miejsca pracy wymagające średnich kwalifikacji (pomimo przygotowanych ofert inwestycyjnych przy 

ul. Woźniaka), powodując także przedłużający się w czasie brak zagospodarowania terenów po byłej 

Hucie Metali Nieżelaznych.  
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Rysunek 24. Obszar rewitalizacji: Szopienice-Burowiec 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Katowice  

 

4.4. Obszar rewitalizacji: Załęże 
W przypadku obszaru rewitalizacji Załęże jego podstawowe pasma urbanizacyjne tworzą  

ul. Gliwicka oraz ul. Bocheńskiego pomiędzy węzłem DTŚ a węzłem A4. Wzdłuż tej pierwszej, 

wyznaczającej północną część Załęża dominuje funkcja mieszkaniowa z różnorodną zabudową, w tym 

zespoły zabudowy mieszkaniowej o wartościach historycznych, a także budynki mieszkalne powstałe  

w różnych okresach – na przełomie wieków obiekty o zróżnicowanym standardzie, w części 

chronione przez konserwatora zabytków, z okresu po II wojnie światowej wielokondygnacyjne bloki 

mieszkalne z tzw. wielkiej płyty oraz nowoczesne obiekty użyteczności publicznej z lat 90-tych XX 

wieku. Część północną Załęża od strony ul. Chorzowskiej i dzielnicy Dąb sąsiaduje z kompleksem 

przemysłowym, częściowo objętym ochroną konserwatorską, restrukturyzowanej Huty Baildon. 

Obecnie wzdłuż ul. Baildona teren ten zmienia funkcje z przemysłowych na usługowe, tj. na jego 

części powstają nowoczesne powierzchnie biurowe. 
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Część południowa Załęża (nieobjęta obszarem rewitalizacji) posiada charakter gospodarczy  

o zróżnicowanym profilach działalności. Zlokalizowały się tu firmy z branż: transportowo-logistycznej 

(np. Eurolines Polska), przetwórstwa przemysłowego (np. Sandvik, Baildonit, Mas), energetyki  

(np. Górnośląska Spółka Gazownictwa, Energpol - Pomiary), materiałów budowlanych i budownictwa 

(np. Isoplus, Hydrohurt, Frako, Angelli Metalli, Axiom), opakowań (np. Tekspol), samochodowej  

(np. Interauto, autosalon Renault i Dacia), handlu hurtowego (np. Melapol). W 2013 roku u zbiegu  

ul. Bocheńskiego oraz Pukowca otwarto Centrum Handlowe Załęże porządkujące tradycje handlu 

detalicznego i targowego w tej części miasta. Ponadto w części południowej Załęża u zbiegu  

ul. Żeliwnej i autostrady A4 funkcjonuje znaczący w skali miasta kompleks basenów otwartych – 

Kąpielisko Bugla (5 basenów, zjeżdżalnie, wodny plac zabaw, jacuzzi) wraz z kompleksem sportowym 

„Orlik” gruntownie wyremontowany w 2011 roku. Natomiast u zbiegu ulic Gliwickiej i Grundmanna 

funkcjonuje park rozrywki Punkt 44 (sale kinowe, kręgielnia, restauracja). Załęże skomunikowane jest 

z ścisłym centrum miasta transportem zbiorowym między innymi poprzez linię tramwajową, linie 

autobusowe oraz kolej (Dworzec PKP Katowice – Załęże). 

 

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego i problematyka rewitalizacji obszaru 

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego Załęża wzmacnia zabudowa mieszkaniowa kolonii 

robotniczej, tj. Kolonii Mościckiego z lat 1927-28, zespoły domów mieszkalnych górników tzw. 

„familoków” (m.in. w paśmie ul. Wiśniowej, Bocheńskiego, Skrzeka). Walory tego miejsca podkreślają 

także: neogotycki kościół pw. Św. Józefa, zakład opiekuńczo-leczniczy sióstr św. Jadwigi z początków 

XX wieku oraz kościół Zielonoświątkowców „BETANIA”. W wymiarze rozrywkowym atrakcyjność 

dzielnicy wzmacnia obiekt wielofunkcyjny Punkt 44. Biorąc pod uwagę bezpośrednie sąsiedztwo 

dzielnicy z ścisłym centrum Katowic, jej atrakcyjność osłabiają zaniedbane elewacje zespołów domów 

mieszkalnych górników tzw. „familoki”. 

 

Za podstawowy problem obszaru kryzysowego, w ramach przeprowadzonych konsultacji 

społecznych uznano złą sytuacje finansową jej mieszkańców, która nierzadko prowadzi do zjawisk 

wykluczenia społecznego ze względu na biedę, przestępczości, patologii społecznych, alkoholizmu. 

Wysoki poziom ubóstwa determinowany jest w przypadku Załęża kilkoma czynnikami. Po pierwsze 

wynika z relatywnie dużej liczbą osób niepracujących – sytuacja ta wynika z upadku lokalnej bazy 

ekonomicznej (głównie KWK Kleofas oraz Huta Baildon). Po drugie osoby zamieszkujące dzielnicę, ze 

względu na jej silne przemysłowe dziedzictwo to najczęściej osoby posiadające nieadekwatne  

z punktu widzenia dzisiejszych potrzeb rynku pracy wykształcenie i kwalifikacje.  
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W aspekcie społecznym obszar kryzysowy zamieszkują rodziny, w których dominował model 

rodzin górniczych i hutniczych. Na skutek utraty głównego źródła utrzymania (jakie dawała kopalnia 

lub huta) rodziny te korzystają z systemu opieki społecznej, który niestety podtrzymuje w wielu 

przypadkach, bierność zawodową, także z pokolenia na pokolenia. Rodzi to sytuację braku aspiracji,  

a także złego, stereotypowego postrzegania dzielnicy zarówno przez jej mieszkańców oraz osoby  

z zewnątrz. 

W wymiarze fizycznym na obszarze kryzysowym znajduje się (głównie w paśmie ul. Gliwickiej) 

szereg budynków mieszkaniowych - z wyróżniającymi walorami architektonicznymi, także  

o charakterze zabytkowym - wymagających kompleksowych remontów, w tym podwyższenia ich 

standardu. Istotnym zagadnieniem jest również brak dobrego zaplecza kulturalnego i sportowego  

o charakterze ogólnodostępnym dla mieszkańców Załęża, w szczególności dla osób młodych oraz 

seniorów. Problem dostępu do usług publicznych w dziedzinie sportu i kultury jest szczególnie 

widoczny wśród osób młodych, ze względu na „sztuczny” podział obszaru kryzysowego na dwie 

odrębne części (po obu stronach ul. Bocheńskiego) z powodu ich sympatii względem 

konkurencyjnych klubów sportowych. 

 

Rysunek 25. Obszar rewitalizacji: Załęże 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Katowice  
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4.5. Obszar rewitalizacji: Bogucice 
Funkcja mieszkaniowa obszaru rewitalizacji Bogucice, dominująca w pierwszej dekadzie lat 

2000-nych po likwidacji kopalni Katowice-Kleofas, w ostatnim okresie została wzbogacona  

o działalności kulturalne oraz kongresowo-wystawiennicze związane z dynamicznym rozwojem 

nowych wizytówkowych obiektów miasta w ramach tzw. Strefy Kultury. Na terenie obszaru powstała 

nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Nadal toczą się 

natomiast prace związane z rewitalizacją budynków po KWK Katowice z ich adaptacją na nową 

siedzibę Muzeum Śląskiego (obecnie Muzeum mieści się w tylko częściowo w adaptowanych 

budynkach po kopalni Katowice-Kleofas). Na początku 2015 roku oczekuje się także zakończenia prac 

nad Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Na potrzeby Strefy Kultury realizowany jest także 

nowy układ drogowy komunikujący ją z Al. Roździeńskiego oraz ul. Nowograniczną i ul. Nadgórników. 

Komunikacja Bogucic z centrum Katowic realizowana jest ponadto poprzez ul. Leopolda  

i Katowicką następnie al. Korfantego, lub też Bohaterów Monte Cassino i 1 Maja.  

Dotychczasowa zabudowa mieszkaniowa koncentruje się głównie w pasmach ul. Markiefki  

i ul. Katowickiej (kilkupiętrowe kamienice z lat międzywojennych wymagające działań 

modernizacyjnych), ul. Podhalańskiej – Wróblewskiego – Wrocławskiej (zabudowa wielorodzinna z lat 

70-tych i 80-tych, tj. Os. Kukuczki i Os. Wandy), ul. Osikowej – Cedrowej – Brzozowej (zabudowa 

jednorodzinna). Znaczącą część Bogucic (ok. 16% powierzchni) zajmują ogrody działkowe (Słoneczne 

Wzgórze, Przy Alpach, Dolina Zgody, Radość), które to tereny od północy graniczą z obszarami 

przemysłowymi Siemianowic Śląskich. 

Wśród pozostałych funkcji wyróżniających obszar rewitalizacji należy wymienić: 

 usługi sakralne związane z Kościołem Św. Szczepana – Sanktuarium MB Bogucickiej oraz usługi 

medyczne realizowane w ramach Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów Boni Fratres. 

Obie instytucje mieszczą się w obiektach uznawanych powszechnie, ze względu na formę 

architektoniczną, za wizytówki dzielnicy, 

 funkcje naukowo-badawcze realizowane przez EMAG Instytut Technik Innowacyjnych (przy  

ul. Leopolda), 

 funkcje biznesowe prowadzone w zmodernizowanych oraz nowych powierzchniach biurowych 

przy ul. Ścigały tj. biurowce: Zakładu Energetyki Cieplnej oraz Equity Investment Katowice, 

 funkcje edukacji wyższej prowadzone przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną. 

Na połączeniu powstającej Strefy Kultury z zabudową mieszkaniowo-usługową w paśmie  

ul. Markiefki znajduje się, stanowiący najważniejszy obszar rekreacyjny dzielnicy, Park Bogucki, 

wymagający podjęcia działań rewitalizacyjnych. 
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Atrakcyjność krajobrazu miejskiego i problematyka rewitalizacji obszaru 

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego Bogucic wzrosła w ostatnich latach w stopniu znaczącym 

głównie za sprawą zagospodarowania na cele Strefy Kultury terenów po byłej kopalni Katowice-

Kleofas. Stworzone w jej ramach obiekty pełniące funkcje kulturalne i wystawienniczo-konferencyjne 

stanowią nowe wizytówkowe realizacje architektoniczne. Ponadto, częściowo zrewitalizowane 

zabudowania dawnej kopalni, w tym wieża wyciągowa „Warszawa” podkreślają przemysłowy 

rodowód i tradycje tej części miasta. Atrakcyjność krajobrazu miejskiego Bogucic podkreślona jest 

również przez dwa wyróżniające w przestrzeni miasta obiekty, tj. Kościół św. Szczepana – 

Sanktuarium MB Bogucickiej, Szpital Zakonu Bonifratrów oraz budynek Klasztoru  

ss. Jadwiżanek, które w połączeniu z międzywojenną zabudową ul. Markiefki nadają temu miejscu 

„śląski klimat”. 

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego obszaru rewitalizacji osłabiają zaniedbane elewacje XIX-

wiecznych kamienic, w tym ich niezadawalający stan techniczny, i budynków zlokalizowanych 

zarówno w ciągu ul. Markiefki, jak i ulic Katowickiej oraz Franciszka. Podjęcia dalszych prac 

rewitalizacyjnych wymaga także część budynków po kopalni Katowice-Kleofas, a także 

zagospodarowanie terenów poprzemysłowych znajdujących się w pobliżu ul. Olimpijskiej.  

 

Kryzysowa sytuacja Bogucic, jak wynika z przeprowadzonych konsultacji społecznych, wiąże 

się także z brakiem inwestycji na jej terenie, które odpowiadają stricte potrzebom mieszkańców,  

w tym między innymi rewitalizacji Parku Boguckiego oraz wyznaczenia miejsca centralnego dla 

analizowanego obszaru. Za istotny mankament ograniczający procesy rozwojowe uznaje się także 

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru po byłej KWK 

Katowice, tj. obszaru ul. Nadgórników – ul. Olimpijska.  

W wymiarze depopulacji za jedną z przyczyn podaje się brak nowego budownictwa 

mieszkaniowego. Problem mieszkaniowy łączony jest także ze zdekapitalizowaną zabudową 

„familokową”, zamieszkiwaną przez kolejne „bezradne” pokolenia, w której dodatkowo kwaterowani 

są mieszkańcy zagrożeni wykluczeniem społecznym, a także z tzw. „marginesu społecznego”. 

W wymiarze rozwoju gospodarczego wskazuje się brak wyznaczonych terenów na rzecz 

lokalizacji parków przemysłowych oraz obiektów dla mikro przedsiębiorstw. Znaczącym problemem 

obszaru jest również brak miejsc pracy zgodnych z kwalifikacjami mieszkańców oraz ich 

wykształceniem, w tym pracy dla osób młodych. Podkreśla się równocześnie niezadawalający poziom 

wykształcenia i kwalifikacji części mieszkańców obszaru skutkujący niekorzystną strukturą zawodową 

w relacji do obecnych wymagań pracodawców. 
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Za problem obszaru uznano także słabą promocję dzielnicy i niewykształcone dotychczas jej 

powiązania z powstającą Strefą Kultury. Osobnym zagadnieniem jest niski poziom aktywności 

społecznej jej mieszkańców prowadzący m.in. do braku ich zainteresowania sprawami dzielnicy  

i wywierania wpływu na kierunki jej rozwoju.  

 

Rysunek 26. Obszar rewitalizacji: Bogucice 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Katowice  

 

4.6. Obszar rewitalizacji: Wełnowiec-Józefowiec 
Wełnowiec-Józefowiec, wyznaczony jako jeden z obszarów rewitalizacji Katowic, cechuje 

zarówno zróżnicowanie funkcjonalne użytkowania obszaru, jak i różnorodność zabudowy. W zakresie 

funkcjonalnym dominuje mieszkalnictwo, ale ze znaczącym udziałem terenów usługowych  

i usługowo-produkcyjnych, w tym poprzemysłowych. Na terenie Józefowca zlokalizowana jest 

historyczna zabudowa mieszkaniowa (m.in. Kolonia Agnieszki, Kolonia Alfred – wstępnie 

zaadaptowana na cele mieszkaniowe zabudowa pokopalniana dawnego Szybu Alfred, zabudowa przy 

ul. Karłowicza oraz ul. Bytomskiej) często o niezadawalającym stanie technicznym, zabudowa 

wielokondygnacyjna o charakterze wielorodzinnym (m.in. w pasmach ulic Szczecińskiej  
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i Mikusińskiego), a także relatywnie nowa zabudowa jednorodzinna (m.in. ul. Promienna, 

Daszyńskiego, Alfreda). 

Działalności usługowe i usługowo-przemysłowe skupione są na dawnych terenach 

przemysłowych, tj. w ciągach ulic: Energetyków (Fasing – Maszyny Górnicze), Józefowskiej (na 

wysokości Modelarskiej), Karłowicza, a także w ramach terenów i obiektów po dawnej hucie cynku  

w rozwidleniu Al. Korfantego (Park Biznesowy Stara Huta) i ul. Konduktorskiej (Górnośląski Park 

Przemysłowy). Ponadto, w rejonie tym znajdują się obszary i obiekty poprzemysłowe wymagające 

ponownego zagospodarowania. Nowoczesne powierzchnie biurowe i handlowo-usługowe powstały 

w obiekcie Reinhold Center na terenie dawnych zakładów graficznych. 

W ramach obszaru rewitalizacji zlokalizowane jest także szereg instytucji państwowych takich 

jak: Sąd Apelacyjny, Wojewódzki Urząd Statystyczny, IPN, Archiwum Państwowe, Izba Celna. Przy  

ul. Józefowskiej prowadzi działalność Szpital im. Leszczyńskiego. Bazę sportowo-rekreacyjną 

stanowią: zmodernizowany kompleks stadionów KS Kolejarz 24, hala sportowa, teren rekreacyjny 

Lasek Alfreda, Park Wełnowiecki, Park przy al. Korfantego, skwer z nowym placem zabaw przy  

ul. Mikusińskiego. 

Komunikacyjnie oś obszaru rewitalizacji Wełnowiec-Józefowiec stanowi al. Korfantego łącząc 

ten obszar miasta z jego ścisłym centrum. W zakresie transportu zbiorowego, poza komunikacją 

autobusową, w paśmie al. Korfantego dostępna jest również linia tramwajowa relacji Katowice – 

Siemianowice Śląskie. 

 

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego i problematyka rewitalizacji obszaru  

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego obszaru rewitalizacji Wełnowca-Józefowca wzmacniana 

jest kompleksami historycznej zabudowy mieszkaniowej (Kolonia Agnieszki, Kolonia Alfred, zabudowa 

mieszkaniowa przy ul. Józefowskiej i Bytomskiej), zespołami nowej zabudowy jednorodzinnej  

(ul. Promienna, ul. Daszyńskiego, ul. Alfreda) oraz zabudowy poprzemysłowej po hucie cynku 

(częściowo tylko  zrewitalizowanej – Park Biznesu Stara Huta), a także nowoczesny budynek biurowy 

GPP. W wymiarze przestrzeni rekreacyjnej należy także odnotować wysoką atrakcyjność Parku 

Wełnowieckiego, bliskie sąsiedztwo Parku Śląskiego, a także modernizowany obiekt KS Kolejarz 24.  

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego obszaru rewitalizacji osłabiają: niezadowalający stan 

techniczny, w tym elewacji, historycznej zabudowy mieszkaniowej, niewielka liczba miejsc 

parkingowych zlokalizowanych w ramach zabudowy wielorodzinnej, niewykorzystane tereny i obiekty 

poprzemysłowe (al. Korfantego i ul. Konduktorska). 
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Sytuacja kryzysowa obszaru, zgodnie z wnioskami wynikającymi z konsultacji społecznych, 

jest determinowana, podobnie jak w przypadku innych obszarów poprzemysłowych, upadkiem 

dużych zakładów pracy (huta cynku) dających w przeszłości zatrudnienie znaczącej liczbie 

społeczności lokalnej. Niskie kwalifikacje zawodowe, a także bierność w poszukiwaniu pracy  

i dostosowaniu wykształcenia do obecnych wymogów rynku pracy niekorzystnie oddziaływają na 

poziom bezrobocia, w tym ludzi młodych. Są także przyczyną wykluczenia społecznego, szeregu 

negatywnych zjawisk społecznych dotyczących wyuczonej bezradności pokoleniowej, bezradności  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz uzależnień.  

Problemy społeczne obszaru generowane są również przez tendencje starzenia się 

społeczności lokalnej, szczególnie w zakresie braku kompleksowej oferty dla osób 65+ oraz niskiego 

statusu społeczno-ekonomicznego seniorów. 

Obszar Wełnowca-Józefowca cechuje ponadto problem nieuregulowanej własności gruntów, 

w tym nieustalonej własności, które z jednej strony przejawiają się w braku podmiotów 

odpowiedzialnych za utrzymanie określonych obiektów (dewastacje, zły stan techniczny), z drugiej 

zaś znacząco ograniczają możliwości ponownego wykorzystania parcel i budynków. W zakresie 

problematyki rewitalizacji fizycznej podkreśla się także zły stan części budynków w ramach tzw. 

zabudowy poprzemysłowej (familoki, zabudowania poprzemysłowe w tym dawnej huty cynku, 

Kolonia Alfred). Miejsca tego rodzaju tworzą tzw. czarne punktu obszaru (tzw. ulice niebezpieczne 

m.in. Rysia, Modelarska). 

Ważnym problemem – biorąc pod uwagę znaczącą wielkość przestrzeni i różnorodność 

funkcji zlokalizowanych na analizowanym obszarze – jest brak miejsca centralnego integrującego 

społeczność dzielnicy, w tym brak oferty usług kulturalnych (dom kultury funkcjonuje od niedawna  

w sąsiedniej dzielnicy tj. Dębie), a także ogólnodostępnej infrastruktury sportowej.  
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Rysunek 27. Obszar rewitalizacji: Wełnowiec-Józefowiec 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Katowice 
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4.7. Obszar rewitalizacji: Zawodzie 
Zawodzie, zidentyfikowane jako obszar rewitalizacji, cechuje wielofunkcyjne 

zagospodarowanie związane z: transportem, terenami usługowo-produkcyjnymi, handlowymi, 

mieszkalnictwem oraz szkolnictwem wyższym. Zawodzie bezpośrednio sąsiaduje z jednym z głównych 

korytarzy transportowych miasta relacji północ-południe (o średnim dobowym ruch ponad 105 tys. 

pojazdów) o znaczeniu ponadregionalnym tj. DK 86 (Al. Roździeńskiego – ul. Murckowska), który 

tworzy - krzyżując się z Drogową Trasą Średnicową – ul. Bagienną oraz autostradą A4 - dwa kluczowe 

węzły komunikacyjne miasta. 

Z obszaru rewitalizacji wyłączono tereny usługowo-produkcyjne oraz handlowe usytuowane 

w północnej części dzielnicy na południe od DK 86 stanowiące miejsce lokalizacji m.in.: CH Dąbrówka 

(Carrefour, Castorama oraz sąsiadujący z nimi – zlokalizowany jednak na terenie Dąbrówki Małej - po 

północnej stronie Al. Roździeńskiego Park Handlowy RAWA), Energomontażu, Farm Med’u, Apator 

Mining, Drogopolu. Podobnie postąpiono z funkcją infrastruktury technicznej (RPWiK – oczyszczalnia 

ścieków, Rozdzielni 220/110 kV) oraz funkcją transportu zbiorowego (zajezdnia Tramwajów Śląskich). 

W centralnej części obszaru rewitalizacji, której oś tworzy ul. 1 Maja, dominuje funkcja 

mieszkaniowa o zróżnicowanej formie i stanie technicznym oraz intensywności zabudowy. Wzdłuż  

ul. 1 Maja przeważa zabudowa kilkukondygnacyjna, zwartych kamienic z przełomu XIX i początków 

XX w, które w dużym stopniu wymagają podjęcia działań remontowych. Przy al. Roździeńskiego 

zlokalizowano Os. Roździeńskiego, dla którego charakterystyczne wielokondygnacyjne budynki 

mieszkalne tzw. „Gwiazdy” (81 metrów wysokości, ponad 20 kondygnacji), stanowią drugie po 

„Kukurydzach” (Osiedle Tysiąclecia) najwyższe budynki mieszkalne w mieście. Wysoka oraz 

średniowysoka zabudowa mieszkaniowa znajduje się także w paśmie ul. Bohaterów Monte Cassino, 

w tym nowozrealizowane w ostatniej dekadzie25 obiekty TBS Katowice – Os. Bulwary Rawy. Istotną 

funkcję w tej części Zawodzia pełni kampus Uniwersytetu Ekonomicznego z modernizowanym  

w latach 2013-2014 budynkiem Rektoratu oraz oddanym do użytkowania w 2013 roku oryginalnym 

budynkiem Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych. Istniejąca w przeszłości funkcja 

przemysłowa związana z Zakładami Urządzeń Technicznych „Elewator” oraz Śląską Fabryką Lamp 

Żarowych „Helios” uległa w 2013 roku likwidacji. 

Z obszaru rewitalizacji – ze względu na jego miejski charakter - wyłączono funkcję typowo 

produkcyjną zlokalizowaną w południowej części Zawodzia wiążącą  się z działalnością następujących 

przedsiębiorstw: Huta Ferrum, Montokwas, Mostostal, Elektorbudowa, Budohut. W ramach tego 

kompleksu przemysłowego znajdują się także zabudowania po byłej fabryce Porcelany Śląskiej S.A., 

                                                           
25 Poszczególne budynki mieszkalne wchodzące w skład Os. Bulwary Rawy zostały oddane do użytkowania  
w latach: 2001, 2003, 2006-2007, 2011. 
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które nabyte w 2012 roku przez Spółkę Porcelana Śląska S.C. są obecnie przekształcane w park 

przemysłowo-technologiczny Porcelana Śląska Park. Ponadto w tej części Zawodzia znajduje się 

Cmentarz Komunalny oraz tereny leśne pomiędzy ul. Porcelanową a Gospodarczą i Górniczego 

Dorobku.  

 

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego i problematyka rewitalizacji obszaru 

O atrakcyjność krajobrazu miejskiego dzielnicy przesądzają takie jej determinanty jak: 

wielokondygnacyjne budynki mieszkalne tzw. „Gwiazdy” na Os. Roździeńskiego (zarówno pod 

względem kształtu, jak i wysokości), odnawiany zabytkowy budynek dawnego ratusza gminy 

Bogucice-Zawodzie obecnie Rektorat Uniwersytetu Ekonomicznego oraz nowy budynek Centrum 

Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego. Istotną wartość dodaną 

krajobrazu miejskiego tej części miasta nadaje zwarty ciąg kamienic, w tym z secesyjnymi fasadami, 

wzdłuż ul. 1-go Maja (który wymaga jednak znaczących nakładów remontowych), zespół budynków 

szkoły i przedszkola w stylu neogotyckim przy ul. Staszica 2, a także oddane do użytku w latach 2001-

2011 poszczególne budynki Osiedla TBS „Bulwary Rawy”. Należy także podkreślić pozytywny wpływ 

na atrakcyjność obszaru zmodernizowanego w ostatnich latach torowiska tramwajowego (Katowice-

Sosnowiec) umożliwiającego szybkie skomunikowanie terenów mieszkalnych Zawodzia ze ścisłym 

centrum Katowic oraz ciągi spacerowo-rowerowe zlokalizowane w ramach deptaków wzdłuż Rawy. 

Atrakcyjność dzielnicy obniżają zaniedbane fasady i niski standard techniczny kamienic 

zlokalizowanych w ciągu ul. 1-go Maja. 

 

Sytuacja kryzysowa obszaru, zgodnie z wynikami konsultacji społecznych, pogarszana jest 

przez kilka dodatkowych czynników. Pierwszy wiąże się z zaniedbaniami w tkance fizycznej obszaru, 

tj. niskiej atrakcyjności mieszkaniowej części budynków (zły stan techniczny kamienic głównie  

w paśmie ul. 1 Maja) wraz z ich otoczeniem (zaniedbane tereny zielone, place, skwery, podwórka) 

oraz niskim poziome czystości.  Problemy tkanki fizycznej obszaru dotyczą także pogorszenia 

warunków życia mieszkańców Os. Gwiazdy ze względu na wzmożony ruch uliczny (nadmiernie 

uczęszczany łącznik ul. Bogucickiej z ul. Dudy Gracza).  

Drugi z czynników wiąże się z niskim poczuciem bezpieczeństwa publicznego przez 

mieszkańców obszaru, które determinowane jest między innymi rozbojami i kradzieżami oraz – 

zdaniem uczestników konsultacji społecznych - likwidacją posterunku Policji na Os. Gwiazdy. Za 

niezadawalającą uznaje się ponadto aktywność mieszkańców obszaru w reakcjach na przestępczość 

pospolitą, oraz dbałość o mienie społeczne.  
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Deficytem obszaru (trzeci czynnik) jest również mała liczba przestrzeni umożliwiających 

aktywny wypoczynek, spędzanie wolnego czasu, w tym placów zabaw, zagospodarowanych terenów 

zielonych, siłowni dla młodzieży. Negatywnie postrzegane jest także niedokończenie inwestycji 

związanej z Bulwarami Rawy.  

 

Rysunek 28. Obszar rewitalizacji: Zawodzie 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Katowice 

 

4.8. Obszar rewitalizacji: Janów - Nikiszowiec  
Na terenie Janowa - Nikiszowca zasadniczo realizowane są funkcje: mieszkaniowa, 

turystyczna, przemysłowa, sportowo-rekreacyjna oraz medyczna. Funkcję mieszkaniową, a zarazem 

turystyczną pełni wyróżniające się pod względem architektoniczno-urbanistycznym zabytkowe 

górnicze Osiedle Nikiszowiec zbudowane dla górników Kopalni Giesche w latach 1908-15 oraz 1920-

24. Osiedle zaprojektowane przez Georga i Emila Zillmannów posiada ok. 1000 mieszkań, park, plac 

centralny (pl. Wyzwolenia), kościół (neobarokowy Kościół pw. Św. Anny), budynek administracyjny, 

szkołę itp. Unikalność osiedla determinuje zwarta zabudowa mieszkaniowa, wykonana z czerwonej 

cegły, gdzie poszczególne domy mieszkalne łączone są w zamknięte pierścieniowo bloki.  
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Funkcja przemysłowa obszaru rewitalizacji wiąże się głównie z działającą Kopalnią Wieczorek, 

której tereny i zabudowa zlokalizowane są w ciągu ul. Szopienickiej. Ponadto wzdłuż pasma tej ulicy 

działalność prowadzą: Ośrodek Pomiarów i Automatyki, SAG Katowice (produkcja na potrzeby 

przemysłu energetycznego i hutniczego), zaś w rejonie ul. Transportowców Centrozłom, Komandor 

Śląski. Funkcja sportowo – rekreacyjna Janowa – Nikiszowca wiąże się m.in. z obiektem 

zmodernizowanej hali Lodowiska Jantor, krytymi kortami tenisowymi przy ul. Szopienickiej, ogrodami 

działkowymi, Ośrodkiem Wypoczynkowym Bolina, kompleksem lasów Katowickiego Parku Leśnego 

(w tym staw Upadowa IV, zieleń urządzona „Mrówcza Górka”) oraz terenami otwartymi  

i niezagospodarowanymi w północnej części dzielnicy ze zbiornikami wodnymi (Staw Janów, oraz 

stawy przy ul. Stawiska i ul. Hodowców). 

Uzupełnienie obszaru rewitalizowanego stanowi funkcja edukacyjna związana z Technikum nr 

12 – Zespołem Szkół Zawodowych (ul. Szopienicka) oraz funkcja usług publicznych związanych 

z ochroną zdrowia (Szpital Specjalistyczny Laryngologiczny przy ul. Szopienickiej 10 oraz Hospicjum 

CORDIS). 

 

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego oraz problematyka rewitalizacji obszaru 

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego obszaru rewitalizacji podkreśla przede wszystkim 

zabytkowe osiedle górnicze Nikiszowiec, stanowiące atrakcję turystyczną nie tylko Katowic, ale  

i województwa śląskiego oraz kraju (wpisane na listę obiektów Szlaku Zabytków Techniki 

Województwa Śląskiego, w tym układ urbanistyczno-architektoniczny osiedla, neobarokowy kościół 

pw. św. Anny). Popularyzacja „Nikisza” wiąże się także z funkcją kulturalną m.in. organizowany od 

2008 roku Festiwal Sztuki Naiwnej - Art Naif Festiwal, działająca Filia Muzeum Historii Katowic, 

coroczny Kiermasz Świąteczny oraz Galeria Szyb Wilson). Od 2011 roku Nikiszowiec został 

Rozporządzeniem Prezydenta RP uznany za Pomnik Historii. Atrakcyjność wzmocniona jest 

dodatkowo przez budynek szpitala przy ul. Szopienickiej 10 (dawny ratusz gminy Janów). W wymiarze 

industrialnym atrakcyjność krajobrazu miejskiego kreują również zabudowania Kopalni Wieczorek,  

w tym szyb „Pułaski”, szyb „Wilson”.  

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego Janowa - Nikiszowca jest osłabiana przez nieco 

chaotyczną, w sensie lokalizacji i formy architektonicznej zabudowę mieszkaniową w paśmie ul. 

Oswobodzenia i zaniedbane elewacje wielu budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych. 

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych na niezadawalający stan 

obszaru wpływa brak wspólnego myślenia o rozwoju Nikiszowca w kontekście własnościowym oraz 

inicjowania współpracy partnerskiej pomiędzy Katowickim Holdingiem Węglowym, Hutniczo-

Górniczą Spółdzielnią Mieszkaniową, organizacjami pozarządowymi oraz Miastem. W konsekwencji 
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brak jest wspólnego planu rozwoju, w tym rewitalizacji dzielnicy, także w kontekście planowanej  

w nadchodzącej dekadzie likwidacji KWK Wieczorek. Problem ten jest dodatkowo potęgowany przez 

nadal niewielki potencjał alternatywnych (względem kopalni) miejsc pracy, który w sytuacji 

zamknięcia KWK Wieczorek może prowadzić do drastycznego wzrostu poziomu bezrobocia.  

Pilnych, kompleksowych remontów wymaga zabudowa mieszkaniowa historycznej części 

osiedla Nikiszowiec, nie tylko jego odnowiona część centralna. Sytuacja kryzysowa obszaru 

pogarszana jest przez dewastacje elewacji budynków i wandalizm prowadzące do niszczenia 

wspólnego mienia. Osobnym zagadnieniem jest konieczność podjęcia remontów placów, w tym 

poprawa ich estetyki, a także zapewnienie toalet dla osób odwiedzających Nikiszowiec. Za istotne  

w tym aspekcie uważa się także niską skuteczność monitoringu, tj. słaba jakość – rozdzielczość kamer 

utrudniająca identyfikację zdarzeń związanych z chuligaństwem, rozbojami w tym pseudokibiców. 

Pozytywne zmiany jakie zaszły w ostatnich pięciu latach w ramach rewitalizowanego obszaru 

Nikiszowca wymagają kontynuacji. Poza wyżej wskazanymi problemami istotnym zagadnieniem jest 

także dążenie do zmiany stereotypu postrzegania tego obszaru jako szczególnie niebezpiecznego  

w skali miasta. Społeczność obszaru cechuje niski poziom przedsiębiorczości i wykształcenia oraz 

nadal niewielka świadomość potencjału gospodarczego Nikiszowca, szczególnie w kontekście 

rozwijającej się funkcji turystycznej. Za istotne w tym kontekście uznano także małą pojemność 

infrastruktury do pomieszczenia wzrastającego ruchu turystycznego (dojazdy, parkingi, place, toalety, 

itp.). 
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Rysunek 29. Obszar rewitalizacji: Janów - Nikiszowiec 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Katowice 

 

4.9. Obszar rewitalizacji: Koszutka 
Obszar rewitalizacji: Koszutka – pokrywa się z terenem dzielnicy, która pełni głównie funkcję 

mieszkaniową, choć ze względu na bliskość ścisłego centrum miasta zlokalizowano w niej także 

działalności o charakterze metropolitalnym. Zachodnia część dzielnicy, zbudowana w latach 1950-

1960 – zrealizowana całościowo według jednego projektu - tworzy zwarte osiedle mieszkaniowe  

z funkcjami usługowymi dla jego mieszkańców. Nadaje to tej części miasta wyróżniający, czytelny, 

nowoczesny układ funkcjonalno-przestrzenny. W części wschodniej Koszutki w latach 30-tych XX 

wieku wzniesiono budynki willowe, natomiast w latach 80-tych ubiegłego wieku wprowadzono niskie 

budownictwo wielorodzinne (do czterech kondygnacji). Główne pasma komunikacyjne dzielnicy 

wyznaczają w układzie wschód-zachód: Drogowa Trasa Średnicowa (ul. Chorzowska), ul. Misjonarzy-

Oblatów – Katowicka; zaś w orientacji północ-południe: ul. Stęślickiego, ul. Sokolska, Al. Korfantego. 

W ich ramach zlokalizowane są obiekty i instytucje o ponadlokalnym znaczeniu jak przykładowo: 
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Główny Instytut Górnictwa, Centrum Sztuki Filmowej, Hala Widowiskowo-Sportowa SPODEK26, 

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Regionalny Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli, budynek biurowy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (DOKP). Wyróżniające 

przestrzenie publiczne Koszutki obejmują: Plac Grunwaldzki, skwer przed Kościołem  

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Plac Gwarków, Park A. Budnioka. 

 

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego oraz problematyka rewitalizacji obszaru 

Na atrakcyjność krajobrazu miejskiego obszaru rewitalizacji wpływają przede wszystkim 

wysokie walory architektoniczne i urbanistyczne zwartego osiedla mieszkaniowego z lat 50-60-tych 

położonego w zachodniej części obszaru oraz rozpoznawalny w skali krajowej obiekt SPODKA. 

Niemniej atrakcyjność tego kompleksu urbanistycznego obniża pogarszający się stan techniczny 

budynków mieszkalnych i ich otoczenia. Dużym atutem dzielnicy jest bliskość – także w zasięgu 

pieszym – ścisłego centrum Katowic. Elementem obniżającym atrakcyjność Koszutki są ograniczone 

możliwości przystosowania zwartej zabudowy mieszkaniowej z lat 50-tych i 60-tych do zwiększenia 

liczby miejsc parkingowych skutkujące tarasowaniem ciągów pieszych oraz zieleni osiedlowej przez 

wzrastającą liczbą pojazdów. 

Kryzysowa sytuacja dzielnicy, zdaniem uczestników konsultacji społecznej potwierdza wnioski 

wynikające z analizy statystycznej. Ze względu na istniejący wysoki stopień zagospodarowania 

obszaru dzielnicy na jej terenie nie realizuje się nowych inwestycji w zakresie budownictwa 

mieszkaniowego. Prowadzi to do braku lokali mieszkalnych możliwych do zasiedlenia przez młode 

pokolenie oraz potęguje tendencję starzenia się społeczności zamieszkującej analizowany obszar od 

lat 60-tych i 70-tych.  

Za istotny powód sytuacji kryzysowej uznaje się niski poziom poczucia bezpieczeństwa 

publicznego determinowany przez liczne kradzieże, wybryki chuligańskie, brak monitoringu oraz 

bezpośrednie sąsiedztwo Śródmieścia, gdzie poziom przestępczości należy do najwyższych w mieście. 

Jednym z mankamentów rzutujących na warunki zamieszkania na obszarze kryzysowym jest 

problem parkowania. Koszutka, jako osiedle mieszkaniowe powstałe w latach 60-tych, nie jest 

przygotowane pod względem istniejącego układu komunikacyjnego do obsłużenia rosnącej liczby 

samochodów. Ponadto, okres powstania większości zabudowy w dzielnicy – wspomniane lata 60-te – 

oddziałuje na niezadawalający stan budynków mieszkaniowych i ich otoczenia (budynki wraz  

z mieszkaniami kwalifikujące się do generalnej modernizacji, podobnie chodniki, place zabaw). 

                                                           
26 Całkowita pojemność Hali Widowiskowo-Sportowej SPODEK wynosi 11,5 tys. miejsc. W Polsce większym obiektem od 
SPODKA jest tylko Atlas Arena w Łodzi (13,8 tys. miejsc). Na trzecim miejscu znajduje się Ergo Arena w Gdańsku (11,4 tys. 
miejsc). 
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Możliwości finansowe osób zamieszkujących ten obszar, tj. w dużym procencie osób w wieku 65+ 

(niskie emerytury), nie sprzyjają podjęciu działań modernizacyjnych. Dodatkowo, wskazany obszar 

kryzysowy cechuje relatywnie słabe wyposażenie w ogólnodostępne miejsca spotkań (kawiarnie, 

kluby). 

 

Rysunek 30. Obszar rewitalizacji: Koszutka 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Katowice 
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Rozdział V. Analiza SWOT, cele główne, cele szczegółowe dla 

wyznaczonych obszarów rewitalizacji  
 

 

5.1. Uwagi metodyczne do analizy strategicznej  
W przygotowaniu analiz strategicznych metodyką SWOT dla poszczególnych obszarów 

rewitalizacji posłużono się następującymi założeniami. Za czynniki wewnętrzne (siły i słabości) uznano 

takie, które związane są bezpośrednio z danym obszarem rewitalizacji wraz z aktywnościami 

podmiotów wewnętrznych oraz mieszkańców danego obszaru rewitalizowanego. 

Za czynniki zewnętrzne (szanse i zagrożenia) uznano z kolei te, które wynikają z bliższego  

i dalszego sąsiedztwa obszaru rewitalizowanego, wiążą się z aktywnościami podmiotów 

zewnętrznych, a także osób korzystających z funkcji realizowanych w ramach danego obszaru 

rewitalizowanego. 

Zgodnie z projektem wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, generalnym 

założeniem do identyfikacji i wartościowania czynników na potrzeby analizy SWOT, jest ujęcie 

kategorii rewitalizacji jako procesu wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe integrujące interwencje na rzecz społeczności 

lokalnej, lokalnej gospodarki oraz przestrzeni (środowiska i infrastruktury). 

Rozpoznanie sieci powiązań pomiędzy poszczególnymi czynnikami, uzyskano poprzez 

odpowiedzi na następujące pytania: 

 w jakim stopniu posłużenie się siłą pozwala na wykorzystanie szansy? (S-O) 

 w jakim stopniu posłużenie się siłą pozwala na przeciwstawienie się skutkom zagrożeń? (S-T) 

 w jakim stopniu słabość utrudnia wykorzystanie szansy? (W-O) 

 w jaki stopniu słabość potęguje skutki zagrożenia? (W-T) 

W ujęciu macierzowym przedstawiono siły oddziaływania pomiędzy poszczególnymi czynnikami, 

przyjmując następujące kryteria oceny siły wpływu: 

 0 – brak oddziaływania 

 1 – słabe oddziaływanie 

 2 – silne oddziaływanie 

Dla każdego z obszarów rewitalizacji, biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych analiz 

sformułowano cel główny oraz cele szczegółowe odnoszące się do realizacji procesów rewitalizacji. 

Mając na uwadze wspólne płaszczyzny i zakres tematyczny celów szczegółowych, wynikające między 
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innymi ze specyfiki obszarów rewitalizacji w Katowicach, wyznaczono ich następujący katalog  

w podziale na wymiary procesów rewitalizacji miejskiej:  

 wymiar społeczno-kulturalny, w tym cele szczegółowe: 

o tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności 

poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

o rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin 

dotkniętych problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych; 

o wspieranie większego zaangażowania seniorów zarówno w sprawy dzielnicy, jak i ich 

aktywnego włączenia ofertę społeczno-kulturalną miasta; 

o poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego 

 wymiar gospodarczo-technologiczny, w tym cele szczegółowe:  

o aktywizacja gospodarcza obszaru związana z wzmocnieniem jego atrakcyjności 

inwestycyjnej; 

o wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości; 

o kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego 

do potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta; 

 wymiar infrastrukturalno-środowiskowy, w tym cele szczegółowe: 

o tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem 

przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, 

układów komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem 

poziomu hałasu; 

o podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej; 

o ochrona i zrównoważone wykorzystanie walorów środowiskowych dzielnicy  

o znaczeniu ponadlokalnym;  

W zależności od specyfiki i charakteru sytuacji kryzysowej poszczególnych obszarów rewitalizacji 

dokonano dla ich potrzeb doboru stosownych celów szczegółowych korzystając z wyżej 

zaprezentowanego zestawienia.  

W procesie identyfikacji celów szczegółowych zidentyfikowano także wymiar instytucjonalno-

polityczny stanowiący wspólną płaszczyznę wspierającą działania we wszystkich obszarach 

rewitalizacji (wymiar i cele szczegółowe o charakterze horyzontalnym). Na wymiar ten składają się 

następujące cele szczegółowe:  
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o pobudzanie i wzmacnianie postaw obywatelskich wśród mieszkańców i instytucji 

pozarządowych oraz integrowanie ich działań na rzecz lepszego wykorzystania 

dziedzictwa kulturowego, przemysłowego i przyrodniczego dzielnicy; 

o operacjonalizowanie i wspieranie pomysłów, przedsięwzięć inicjowanych przez 

mieszkańców dzielnicy, społeczne ruchy „oddolne” oraz organizacje pozarządowe 

zainteresowane rozwojem dzielnicy. 

 

5.2. Obszar rewitalizacji: Śródmieście  
 

Cel główny rewitalizacji obszaru Śródmieście: 

Wzmocnienie atrakcyjności funkcji mieszkaniowej Śródmieścia obejmujące poprawę warunków 

zamieszkania, odnowę przestrzeni publicznych oraz podniesienie aktywności zawodowej i społecznej 

mieszkańców wyłączonych z korzyści rozwoju społeczno-gospodarczego Katowic. 

 

Cele szczegółowe: 

 wymiar społeczno-kulturowy: 

o tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności 

poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

o rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin 

dotkniętych problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych, 

o wspieranie większego zaangażowania seniorów zarówno w sprawy dzielnicy, jak i ich 

aktywnego włączenia ofertę społeczno-kulturalną miasta, 

o poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, 

 wymiar infrastrukturalno-środowiskowy: 

o tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem 

przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów 

komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu 

hałasu, 

o podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej. 
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Tabela 26. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki strategiczne realizacji celów obszaru rewitalizacji: Śródmieście 

Siły Słabości 

 (S1) Secesyjne i modernistyczne kamienice tworzące 
zwarty układ urbanistyczny Śródmieścia 

 (S2) Różnorodny profil i duża liczba uczelni wyższych 
tworzących strefę akademicką (przykładowo: 
Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Akademia 
Sztuk Pięknych, Akademia Muzyczna) 

 (S3) Kompleksowa oferta edukacyjna realizowana 
przez szkoły ponadgimnazjalne (w tym prestiżowe) 
oraz podmioty świadczące usługi edukacyjne 

 (S4) Reprezentacyjne miejsca i obiekty (symbole, 
wizytówki miasta, w tym przestrzenie publiczne) 

 (S5) Koncentracja miejsc i instytucji kultury 
(przykładowo: Teatr Wyspiańskiego, Rondo Pałac 
Młodzieży, Filharmonia, Kinoteatr Rialto, Teatr Lalki i 
Aktora Ateneum, CKK) 

 (S6) Centrum biznesowo-usługowe miasta i 
Aglomeracji – koncentracja działalności gospodarczych 
(3 Maja, Galeria Katowicka, Chorzowska 50, Altus, ul. 
Francuska) 

 (S7) rezerwy terenów inwestycyjnych na terenie bazy 
autobusowej oraz wzdłuż zachodniej pierzei Al. 
Korfantego  

 (S8) Potencjał organizacji pozarządowych oraz 
instytucji publicznych działających na rzecz aktywizacji 
mieszkańców  

 (W1) Wyludnianie się i starzenie społeczności 
Śródmieścia 

 (W2) Niewielki potencjał dochodowy części 
mieszkańców Śródmieścia, w tym wysoka koncentracja 
rodzin korzystających z MOPS 

 (W3) Wysoka koncentracja osób bezrobotnych, w tym 
młodych do 25 roku życia, bezrobotnych kobiet oraz 
bezrobotnych długookresowo – wskazująca na 
niedopasowanie ich kwalifikacji do potrzeb rynku 
pracy 

 (W4) Wysoki poziom przestępczości wynikający między 
innymi z lokalizacji strefy rozrywki, dużej koncentracji 
ludności oraz funkcji usługowych i komunikacyjnych 
Śródmieścia 

 (W5) Uciążliwości związane z dużym ruchem ulicznym, 
w tym duży poziom hałasu ulicznego, ograniczona 
liczba miejsc parkingowych 

 (W6) Ograniczone możliwości zakwaterowania 
studentów w Śródmieściu – brak akademików 

 (W7) Znaczący udział budynków mieszkalnych 
wymagających działań remontowych  

 (W8) Zbyt mało zieleni i miejsc odpoczynku 
mieszkańców 

 (W9) duża liczba bezdomnych 

 (W10) wyższe koszty remontów kamienic ze względu 
na ochronę konserwatora zabytków  

Szanse Zagrożenia 

 (O1) Strefa Kultury w Koszutce i Bogucicach – 

zainteresowanie podmiotów zewnętrznych organizacją 

wydarzeń kulturalnych, sportowych, gospodarczych, 

naukowych 

 (O2) Duży potencjał organizacji pozarządowych, 

działających w różnych sferach funkcjonowania miasta, 

zainteresowanych jego rozwojem 

 (O3) Różnorodne źródła finansowania kompleksowych 

projektów rewitalizacyjnych (źródła europejskie  

i krajowe) 

 (04) Dostęp do koncepcji, rozwiązań i instrumentów 

wdrażania procesów rewitalizacji (tzw. dobre praktyki) 

 (05) Rozstrzygnięcia polityczno-strategiczne w zakresie 

rewitalizacji (Krajowa Polityka Miejska, Regionalna 

Polityka Miejska oraz Narodowy Program Rewitalizacji)  

 (T1) ograniczone możliwości prawne wywierania 

wpływu na zachowania inwestycyjne właścicieli 

nieruchomości 

 (T2) wyższa atrakcyjność mieszkaniowa południowych 

dzielnic Katowic, a także terenów podmiejskich  

(np. powiat mikołowski, bieruńsko-lędziński, 

Mysłowice) – tendencja dezurbanizacji 

 (T3) wzrastające problemy komunikacyjne wiążące się 

ze wzrostem liczby samochodów osobowych  

i traktowaniem ich jako podstawowego środka 

transportu miejskiego  

 (T4) większe możliwości inwestycji zarówno 

mieszkaniowych, jak i gospodarczych w innych 

dzielnicach Katowic  

 (T5) zmniejszająca się liczba studentów oraz 

konkurencyjność innych ośrodków akademickich  

w Polsce  

 (T6) duża liczba absolwentów katowickich uczelni 

znajdujących pracę i miejsce zamieszkania poza 

miastem 

 (T7) sprzyjający bierności zawodowej system zasiłków 

społecznych  

 (T8) regulacje prawne w zakresie gospodarki 

mieszkaniowej ograniczające obrót na rynku 

nieruchomości mieszkaniowych 
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Źródło: opracowanie własne 

Tabela 27. Macierz SWOT dla obszaru rewitalizacji: Śródmieście  
 O1 O2 O3 O4 O5 Σ T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Σ 

S1 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 1 0 0 5 

S2 2 1 1 2 1 7 0 1 0 0 2 1 0 0 4 

S3 2 1 0 0 1 4 0 2 0 0 1 1 0 0 4 

S4 2 2 1 2 1 8 1 1 2 0 1 1 0 0 6 

S5 2 1 1 1 0 5 0 2 0 0 1 1 0 0 4 

S6 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0 1 2 1 0 6 

S7 0 1 2 1 1 5 0 0 2 1 0 0 0 1 4 

S8 1 2 1 2 1 7 1 0 0 0 0 1 2 1 5 

Σ 10 10 8 9 6 43 3 8 5 2 7 8 3 1 38 

W1 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 1 0 5 

W2 1 0 1 1 0 3 1 1 0 1 1 1 2 1 8 

W3 1 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 4 

W4 2 1 0 1 1 5 0 2 1 2 0 1 0 0 6 

W5 1 0 0 1 0 2 0 2 2 1 0 0 0 0 5 

W6 1 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 1 5 

W7 0 0 1 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0 2 6 

W8 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 4 

W9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

W10 0 0 2 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 1 4 

Σ 8 3 5 6 1 23 4 14 5 7 2 5 6 5 48 

Źródło: opracowanie własne 

W Śródmieściu do silnych stron o charakterze motorycznym zaliczono przede wszystkim: 

 (S2) Różnorodny profil i duża liczba uczelni wyższych tworzących strefę akademicką 

(przykładowo: Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia 

Muzyczna), 

 (S4) Reprezentacyjne miejsca i obiekty (symbole, wizytówki miasta, w tym przestrzenie 

publiczne), 

 (S8) Potencjał organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych działających na rzecz 

aktywizacji mieszkańców,  

 (S6) Centrum biznesowo-usługowe miasta i Aglomeracji – koncentracja działalności 

gospodarczych (3 Maja, Galeria Katowicka, Chorzowska 50, Altus, ul. Francuska). 

Powyższe atuty Śródmieścia komponują się w pakiet kompleksowej oferty akademickiej oraz 

biznesowo-usługowej wspartej działalnością instytucji publicznych i NGOs. Pozwala to na skuteczne 

wykorzystanie szans w postaci: 

 (O1) Strefy Kultury w Koszutce i Bogucicach – zainteresowanie podmiotów zewnętrznych 

organizacją wydarzeń kulturalnych, sportowych, gospodarczych, naukowych, 

 (O2) Dużego potencjału organizacji pozarządowych, działających w różnych sferach 

funkcjonowania miasta, zainteresowanych jego rozwojem. 

Głównym problemem rewitalizacyjnym, któremu musi sprostać Śródmieście jest ograniczenie 

skutków niekorzystnego połączenia słabości dotyczących niedogodności i uciążliwości życia  
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w Śródmieściu z wysoką atrakcyjnością zamieszkania w południowych dzielnicach Katowic oraz na 

obrzeżach Aglomeracji Górnośląskiej. Kluczowymi słabościami są: 

  (W4) Wysoki poziom przestępczości wynikający między innymi z lokalizacji strefy rozrywki, dużej 

koncentracji ludności oraz funkcji usługowych i komunikacyjnych Śródmieścia, 

 (W7) Znaczący udział budynków mieszkalnych wymagających działań remontowych, 

 (W2) Niewielki potencjał dochodowy części mieszkańców Śródmieścia, w tym wysoka 

koncentracja rodzin korzystających z MOPS. 

Słabości te potęgują główne zagrożenie jakim jest: 

 (T2) Wyższa atrakcyjność mieszkaniowa południowych dzielnic Katowic, a także terenów 

podmiejskich (np. powiat mikołowski, bieruńsko-lędziński, Mysłowice) – tendencja 

dezurbanizacji. 

5.3. Obszar rewitalizacji: Szopienice-Burowiec 
 
Cel główny rewitalizacji obszaru Szopienice-Burowiec: 

Ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego oraz podniesienie jakości życia poprzez pobudzenie  

i wzmocnienie potencjału endogenicznego na rzecz wzmocnienia atrakcyjności inwestycyjnej, 

przedsiębiorczości i aktywności zawodowej oraz postaw obywatelskich mieszkańców. 

 

Cele szczegółowe: 

 wymiar społeczno-kulturowy: 

o tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności 

poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

o rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych 

problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

o poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, 

 wymiar gospodarczo-technologiczny: 

o aktywizacja gospodarcza obszaru związana z wzmocnieniem jego atrakcyjności 

inwestycyjnej, 

o wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości, 

o kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do 

potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, 

 wymiar infrastrukturalno-środowiskowy:  
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o tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem 

przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów 

komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych, 

o podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej, 

o ochrona i zrównoważone wykorzystanie walorów środowiskowych dzielnicy o znaczeniu 

ponadlokalnym. 

 

Tabela 28. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki strategiczne realizacji celów obszaru rewitalizacji: Szopienice-Burowiec 

Siły Słabości 
 (S1) Działalność gospodarcza firm zlokalizowanych w 

obszarze przemysłowo-usługowym przy ul. Bagiennej, 
Bednorza i Wiosny Ludów (m.in. TAURON, Unilever, 
Mistral, Browar Factory Centrum) 

 (S2) Duża rezerwa terenów przeznaczonych pod 
inwestycje 

 (S3) Duża aktywność instytucji i organizacji 
pozarządowych, w tym wsparcie oferowane przez 
ośrodki terapeutyczne 

 (S4) Działalność Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła 
II  

 (S5) Zbiorniki wodne (Staw Hubertus, Staw Morawa) 
oraz tereny zielone jako miejsca rekreacji i spędzania 
czasu wolnego 

 (S6) Dziedzictwo przemysłowe dzielnicy (m.in.: obiekty 
po Hucie Metali Nieżelaznych objęte ochroną 
konserwatorską, Browar Mokrskich) 

 (S7) Dobre skomunikowanie z centrum miasta a także 
Sosnowcem i Mysłowicami 

 (S8) Zwarta zabudowa centrum dzielnicy, wraz z 
obiektami użyteczności publicznej (m.in. dawny 
Ratusz, budynek VI LO im. Jana Długosza, Kościół pw. 
Św. Jadwigi) 

 (W1) Wyludnianie się dzielnicy 

 (W2) Wysoka koncentracja bezrobotnych bez 
kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 (W3) Wysoka koncentracja poziomu bezrobocia wśród 
młodzieży (do 25 roku życia) 

 (W4) Koncentracja patologicznych zjawisk związanych 
z alkoholizmem i przemocą domową  

 (W5) Duży udział gospodarstw domowych dotkniętych 
problemem ubóstwa i zależnych od pomocy MOPS  

 (W6) Niski poziom bezpieczeństwa publicznego 
związany z częstymi aktami chuligaństwa i rozbojów 

 (W7) Bierność społeczności lokalnej, niechęć do zmian  

 (W8) Brak pozytywnych wzorców oraz 
niewystarczająca oferta rozwoju oraz spędzania 
wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 

 (W9) Niski standard zasobów mieszkaniowych 

 (W10) Zdegradowane i zaniedbane tereny 
poprzemysłowe (głównie tereny po byłej Hucie Metali 
Nieżelaznych) 

 (W11) Zaniedbane i niefunkcjonalne przestrzenie 
publiczne 

 (W12) Duża koncentracja lokali socjalnych 

Szanse Zagrożenia 

 (O1) Duża aktywność obywatelska i kulturalna w 
sąsiedniej dzielnicy Janów-Nikiszowiec 

 (O2) Duży potencjał organizacji pozarządowych, 
działających w różnych sferach funkcjonowania miasta, 
zainteresowanych jego rozwojem 

 (O3) Różnorodne źródła finansowania kompleksowych 
projektów rewitalizacyjnych (źródła europejskie i 
krajowe) 

 (04) Dostęp do koncepcji, rozwiązań i instrumentów 
wdrażania procesów rewitalizacji (tzw. dobre praktyki) 

 (05) Rozstrzygnięcia polityczno-strategiczne w zakresie 
rewitalizacji (Krajowa Polityka Miejska, Regionalna 
Polityka Miejska oraz Narodowy Program Rewitalizacji) 

 (T1) Napływ gospodarstw domowych z innych dzielnic 
miasta w związku z wyrokami eksmisyjnymi z prawem 
do lokali socjalnych 

 (T2) Zła opinia na temat dzielnicy wśród mieszkańców 
Katowic i innych miast Aglomeracji Górnośląskiej  

 (T3) Ograniczone możliwości prawne wywierania 
wpływu na zachowania inwestycyjne właścicieli 
nieruchomości 

 (T4) Wyższa atrakcyjność mieszkaniowa południowych 
dzielnic Katowic, a także terenów podmiejskich (np. 
powiat mikołowski, bieruńsko-lędziński, Mysłowice) – 
tendencja dezurbanizacji 

  (T5) Większe możliwości inwestycji zarówno 
mieszkaniowych, jak i gospodarczych w innych 
dzielnicach Katowic (w tym przemysłowych poza 
miastem) 

 (T6) Sprzyjający bierności zawodowej system zasiłków 
społecznych  

 (T7) Regulacje prawne w zakresie gospodarki 
mieszkaniowej ograniczające obrót na rynku 
nieruchomości mieszkaniowych 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 29. Macierz SWOT dla obszaru rewitalizacji: Szopienice-Burowiec  
 O1 O2 O3 O4 O5 Σ T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Σ 

S1 0 1 1 1 1 4 0 2 0 1 1 2 0 6 

S2 0 1 2 1 1 5 0 1 0 1 2 0 1 5 

S3 1 2 1 1 1 6 1 1 0 1 0 2 0 5 

S4 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 

S5 0 1 1 1 1 4 0 1 0 2 1 0 0 4 

S6 1 2 1 1 1 6 0 1 0 1 0 0 0 2 

S7 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 

S8 0 0 1 1 1 3 0 1 0 1 1 0 0 3 

Σ 4 9 7 6 6 32 1 8 0 8 6 4 1 28 

W1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 4 

W2 1 1 1 0 0 3 1 1 0 1 0 2 0 5 

W3 1 1 1 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 3 

W4 1 2 0 0 0 3 2 2 0 2 0 2 0 8 

W5 1 1 1 1 0 4 1 1 0 1 0 2 0 5 

W6 1 1 1 1 0 4 1 2 0 2 0 0 0 5 

W7 2 2 1 2 1 8 0 1 0 1 1 2 0 5 

W8 1 1 1 1 0 4 0 1 0 1 0 1 0 3 

W9 0 0 1 1 0 2 2 1 1 2 1 0 1 8 

W10 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 1 5 

W11 0 1 1 1 0 3 0 1 1 1 0 0 0 3 

W12 1 1 1 0 0 3 2 1 1 1 0 0 2 7 

Σ 9 12 11 8 1 41 9 14 4 16 3 11 4 61 

Źródło: opracowanie własne 

W Szopienicach-Burowcu działania rewitalizacyjne powinny koncentrować się przede 

wszystkim na likwidacji bądź ograniczaniu negatywnych skutków wywoływanych dużą ilością słabych 

stron silnie skorelowanych z zagrożeniami zewnętrznymi. Do słabych stron o charakterze 

motorycznym zaliczono przede wszystkim: 

 (W4) Koncentrację patologicznych zjawisk związanych z alkoholizmem i przemocą domową, 

  (W12) Dużą koncentrację lokali socjalnych, 

  (W9) Niski standard zasobów mieszkaniowych. 

Powyższe słabości związane głównie z wykluczeniem społecznym osób mieszkających  

w substandardowej zabudowie potęgują zagrożenia związane z negatywnym wizerunkiem dzielnicy 

oraz utrwalaniem i dziedziczeniem postaw bierności zawodowej i obywatelskiej. Kluczowymi 

zagrożeniami w tym względzie są: 

  (T2) Zła opinia na temat dzielnicy wśród mieszkańców Katowic i innych miast Aglomeracji 

Górnośląskiej, 

 (T6) Sprzyjający bierności zawodowej system zasiłków społecznych, 

 (T4) Wyższa atrakcyjność mieszkaniowa południowych dzielnic Katowic, a także terenów 

podmiejskich (np. powiat mikołowski, bieruńsko-lędziński, Mysłowice) – tendencja 

dezurbanizacji. 

Z analizy SWOT wynika, że słaba strona: (W7) Bierność społeczności lokalnej, niechęć do zmian jest 

jednym z głównym problemów mogących skutecznie ograniczyć możliwości wykorzystania 

kluczowych szans w postaci: 
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  (O2) Dużego potencjału organizacji pozarządowych, działających w różnych sferach 

funkcjonowania miasta, zainteresowanych jego rozwojem, 

 (O3) Różnorodnych źródeł finansowania kompleksowych projektów rewitalizacyjnych (źródła 

europejskie i krajowe). 

5.4. Obszar rewitalizacji: Załęże 
 

Cel główny rewitalizacji obszaru Załęże: 

Wzmocnienie atrakcyjności społeczno-gospodarczej dzielnicy i minimalizacja zjawisk wykluczenia 

społecznego wraz z poprawą warunków życia oraz lepszym wykorzystaniem potencjału 

endogenicznego na rzecz wzrostu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej oraz postaw 

obywatelskich mieszkańców. 

 

Cele szczegółowe: 

 wymiar społeczno-kulturowy: 

o tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności 

poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

o rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych 

problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

o poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, 

 wymiar gospodarczo-technologiczny: 

o aktywizacja gospodarcza obszaru związana z wzmocnieniem jego atrakcyjności 

inwestycyjnej, 

o wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości, 

o kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do 

potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, 

 wymiar infrastrukturalno-środowiskowy:  

o tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem 

przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów 

komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hałasu, 

o podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej. 
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Tabela 30. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki strategiczne realizacji celów obszaru rewitalizacji: Załęże 

Siły Słabości 
  (S1) Dobre skomunikowanie z centrum miasta (linie 

autobusowe, tramwajowe oraz kolej) 

 (S2) Tradycje handlu detalicznego i targowego (m.in. 
CH „Załęże”)  

 (S3) Wysoka aktywność oraz doświadczenie organizacji 
pozarządowych oraz instytucji wspierających lokalną 
społeczność (CAL, „Dom Aniołów Stróżów”, Klub 
Młodzieżowy, Dom Kultury, działalność 
streetworkerów) 

 (S4) Współpraca pomiędzy instytucjami, szkołami, 
parafią 

 (S5) Działalność edukacyjno-wychowawcza szkół (w 
szczególności Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w 
Katowicach) 

 (S6) Liderzy lokalni, ludzie z pasją  

 (S7) Tereny rekreacyjno-sportowe (m.in. Kąpielisko 
„Bugla” oraz Kompleks Sportowy „Orlik”) 

 (W1) Wyludnianie się dzielnicy 

 (W2) Wysoka koncentracja bezrobotnych bez 
kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 (W3) Wysoka koncentracja poziomu bezrobocia wśród 
młodzieży (do 25 roku życia) 

 (W4) Koncentracja patologicznych zjawisk związanych 
z alkoholizmem i przemocą domową  

 (W5) Duży udział gospodarstw domowych dotkniętych 
problemem ubóstwa i zależnych od pomocy MOPS  

 (W6) Brak dobrego zaplecza kulturalnego i 
ogólnodostępnego sportowego oraz niewielka oferta 
spędzania czasu wolnego, w szczególności dla dzieci i 
młodzieży 

 (W7) Utrata bazy ekonomicznej dzielnicy poprzez 
likwidację KWK Kleofas i Huty Baildon   

 (W8) Niski standard zasobów mieszkaniowych 

Szanse Zagrożenia 

 (O1) Duży potencjał organizacji pozarządowych, 
działających w różnych sferach funkcjonowania miasta, 
zainteresowanych jego rozwojem 

 (O2) Różnorodne źródła finansowania kompleksowych 
projektów rewitalizacyjnych (źródła europejskie  
i krajowe) 

 (03) Dostęp do koncepcji, rozwiązań i instrumentów 
wdrażania procesów rewitalizacji (tzw. dobre praktyki) 

 (04) Rozstrzygnięcia polityczno-strategiczne w zakresie 
rewitalizacji (Krajowa Polityka Miejska, Regionalna 
Polityka Miejska oraz Narodowy Program Rewitalizacji) 

 (T1) Zła opinia na temat dzielnicy wśród mieszkańców 
Katowic i innych miast Aglomeracji Górnośląskiej  

 (T2) Ograniczone możliwości prawne wywierania 
wpływu na zachowania inwestycyjne właścicieli 
nieruchomości 

 (T3) Wyższa atrakcyjność mieszkaniowa południowych 
dzielnic Katowic, a także terenów podmiejskich (np. 
powiat mikołowski, bieruńsko-lędziński, Mysłowice) – 
tendencja dezurbanizacji 

  (T4) Większe możliwości inwestycji zarówno 
mieszkaniowych, jak i gospodarczych w innych 
dzielnicach Katowic (w tym przemysłowych poza 
miastem) 

 (T5) Sprzyjający bierności zawodowej system zasiłków 
społecznych  

 (T6) Regulacje prawne w zakresie gospodarki 
mieszkaniowej ograniczające obrót na rynku 
nieruchomości mieszkaniowych 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 31. Macierz SWOT dla obszaru rewitalizacji: Załęże  
 O1 O2 O3 O4 Σ T1 T2 T3 T4 T5 T6 Σ 

S1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 

S2 2 0 0 0 2 2 1 1 1 1 0 6 

S3 2 1 2 1 6 1 1 1 1 2 0 6 

S4 1 2 2 2 7 1 0 1 0 2 0 4 

S5 1 1 1 1 4 1 0 1 0 2 0 4 

S6 2 1 2 2 7 1 1 0 0 1 0 3 

S7 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 4 

Σ 8 5 7 7 27 8 3 6 4 9 0 30 

W1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 4 

W2 1 1 1 1 4 2 1 1 0 2 1 7 

W3 1 1 1 1 4 2 1 1 0 2 1 7 

W4 2 1 1 1 5 2 1 1 0 2 1 7 

W5 2 1 1 1 5 2 1 1 0 2 1 7 

W6 2 1 2 1 6 1 0 1 0 1 0 3 

W7 1 2 1 1 5 1 2 1 1 1 1 7 

W8 0 1 1 1 3 1 2 2 1 0 0 6 

Σ 10 8 8 7 33 12 8 9 2 11 6 48 

Źródło: opracowanie własne 
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W Załężu działania rewitalizacyjne powinny koncentrować się przede wszystkim na 

ograniczaniu negatywnych skutków licznych słabych stron, które potęgują możliwość wystąpienia 

zagrożeń, a także stanowią dużą barierę ograniczającą szanse stojące przed dzielnicą. Słabe strony 

dotyczą zarówno kwestii urbanistyczno-przestrzennych, jak i społecznych, przy czym te drugie 

występują w największym natężeniu i sprzyjają utrwalaniu się zjawiska wykluczenia społecznego. 

Wśród kluczowych słabości dzielnicy należy wskazać: 

 (W2) Wysoką koncentrację bezrobotnych bez kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

 (W3) Wysoką koncentrację poziomu bezrobocia wśród młodzieży (do 25 roku życia), 

 (W4) Koncentrację patologicznych zjawisk związanych z alkoholizmem i przemocą domową, 

 (W5) Duży udział gospodarstw domowych dotkniętych problemem ubóstwa i zależnych  

od pomocy MOPS, 

  (W7) Utratę bazy ekonomicznej dzielnicy poprzez likwidację KWK Kleofas i Huty Baildon, 

 (W8) Niski standard zasobów mieszkaniowych. 

Wyżej wymienione słabości potęgują zagrożenia związane z negatywnym wizerunkiem dzielnicy 

(zagrożenie T1) oraz utrwalaniem i dziedziczeniem postaw bierności zawodowej i obywatelskiej 

poprzez wyspecjalizowanie się w wykorzystywaniu system zasiłków społecznych.  

W Załężu największe wyzwania wiążą się z przezwyciężeniem problemów społecznych, w związku 

z czym przyszłe działania rewitalizacyjne powinny opierać się na podstawowym potencjalnie, jakim  

w przypadku dzielnicy są: 

 (S3) Wysoka aktywność oraz doświadczenie organizacji pozarządowych oraz instytucji 

wspierających lokalną społeczność (CAL, „Dom Aniołów Stróżów”, Klub Młodzieżowy, Dom 

Kultury, działalność streetworkerów), 

 (S4) Współpraca pomiędzy instytucjami, szkołami, parafią, 

 (S6) Liderzy lokalni, ludzie z pasją. 

Wyżej wymienione silne strony powinny sprzyjać wykorzystaniu szans w postaci potencjału 

organizacji pozarządowych (O1) oraz kreowaniu instrumentów rewitalizacji wraz tworzeniem 

montażu finansowego. 

 

5.5. Obszar rewitalizacji: Bogucice 
 

Cel główny rewitalizacji obszaru Bogucice: 

Wzmocnienie atrakcyjności funkcji mieszkaniowej Bogucic obejmujące poprawę warunków 

zamieszkania, lepsze zintegrowanie ze Śródmieściem i Strefą Kultury oraz wsparcie lokalnej 
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przedsiębiorczości i podniesienie aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

 

Cele szczegółowe: 

 wymiar społeczno-kulturalny: 

o tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności 

poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

o rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych 

problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

 wymiar gospodarczy: 

o aktywizacja gospodarcza obszaru związana z wzmocnieniem jego atrakcyjności 

inwestycyjnej, 

o wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości, 

o kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do 

potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, 

 wymiar infrastrukturalno-środowiskowy: 

o tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem 

przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów 

komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych, 

o podniesienie standardu substancji mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej. 
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Tabela 32. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki strategiczne realizacji celów obszaru rewitalizacji: Bogucice 

Siły Słabości 
 (S1) Strefa kultury – metropolitalna oferta kulturalna 

(NOSPR, Muzeum Śląskie, Międzynarodowe Centrum 
Kongresowe) 

 (S2) Bezpośrednie sąsiedztwo centrum miasta 
(Śródmieścia), lepsze skomunikowanie poprzez nowe 
połączenia drogowe  

 (S3) Dziedzictwo kulturowe i przemysłowe dzielnicy 
(najstarsza dzielnica Katowic, „śląski klimat”, wizytówki 
architektoniczne: Kościół Św. Szczepana i Szpital 
Zakonu Bonifratrów) 

 (S4) Rezerwy terenowe, które mogą zostać 
wykorzystane pod nowe inwestycje (ulica Wiertnicza, 
tereny wzdłuż DK86) 

 (S5) Tereny rekreacyjne Parku Boguckiego 

 (W1) Wyludnianie się dzielnicy  

 (W2) Ograniczone inwestycje poprawiające jakość 
życia lokalnej społeczności (inwestycje 
skoncentrowane na kreowaniu funkcji 
metropolitalnych)  

 (W3) Niski poziom przedsiębiorczości, niewielka liczna 
firm, w szczególności mikroprzedsiębiorstw 

 (W4) Stosunkowo duża koncentracja aktów przemocy 
w rodzinie 

 (W5) Niezadawalający stan techniczny i zaniedbane 
elewacje XIX wiecznych kamienic  

Szanse Zagrożenia 

 (O1) Zainteresowanie krajowych i międzynarodowych 
instytucji kultury i biznesu organizowaniem wydarzeń 
wykorzystujących potencjał Strefy Kultury 

 (O2) Duży potencjał organizacji pozarządowych, 
działających w różnych sferach funkcjonowania miasta, 
zainteresowanych jego rozwojem 

 (O3) Różnorodne źródła finansowania kompleksowych 
projektów rewitalizacyjnych (źródła europejskie  
i krajowe) 

 (04) Dostęp do koncepcji, rozwiązań i instrumentów 
wdrażania procesów rewitalizacji (tzw. dobre praktyki) 

 (05) Rozstrzygnięcia polityczno-strategiczne w zakresie 

rewitalizacji (Krajowa Polityka Miejska, Regionalna 

Polityka Miejska oraz Narodowy Program Rewitalizacji) 

 (T1) Ograniczone możliwości prawne wywierania 
wpływu na zachowania inwestycyjne właścicieli 
nieruchomości 

 (T2) Wyższa atrakcyjność mieszkaniowa południowych 
dzielnic Katowic, a także terenów podmiejskich (np. 
powiat mikołowski, bieruńsko-lędziński, Mysłowice) – 
tendencja dezurbanizacji 

 (T3) Wzrastające problemy komunikacyjne wiążące się 
ze wzrostem liczby samochodów osobowych i 
traktowanie ich jako podstawowego środka transportu 
miejskiego  

 (T4) Większe możliwości inwestycji zarówno 
mieszkaniowych, jak i gospodarczych w innych 
dzielnicach Katowic  

  (T5) Sprzyjający bierności zawodowej system zasiłków 
społecznych  

 (T6) Regulacje prawne w zakresie gospodarki 

mieszkaniowej ograniczające obrót na rynku 

 

Tabela 33. Macierz SWOT dla obszaru rewitalizacji: Bogucice  
 O1 O2 O3 O4 O5 Σ T1 T2 T3 T4 T5 T6 Σ 

S1 2 1 1 1 1 6 0 2 1 1 1 0 5 

S2 1 1 1 0 1 4 0 2 2 0 0 1 5 

S3 2 1 1 1 1 6 0 1 0 0 1 0 2 

S4 0 1 2 1 1 5 2 1 1 2 0 1 7 

S5 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 0 1 4 

Σ 6 5 6 4 5 26 2 7 5 4 2 3 23 

W1 0 1 1 1 0 3 1 2 0 1 1 0 5 

W2 1 0 1 1 0 3 1 2 1 1 0 0 5 

W3 1 2 1 1 1 6 1 1 0 2 2 0 6 

W4 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 

W5 1 1 2 1 1 6 2 1 0 2 0 2 7 

Σ 4 5 5 4 2 20 5 7 1 6 4 2 25 

Źródło: opracowanie własne 

 

W Bogucicach występuje względna równowaga czynników strategicznych. Do silnych stron 

dzielnicy należy zaliczyć: 
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 (S1) Strefę kultury – metropolitalna oferta kulturalna (NOSPR, Muzeum Śląskie, Międzynarodowe 

Centrum Kongresowe), 

 (S3) Dziedzictwo kulturowe i przemysłowe dzielnicy (najstarsza dzielnica Katowic, „śląski klimat”, 

wizytówki architektoniczne: Kościół Św. Szczepana i Szpital Zakonu Bonifratrów). 

Odbywa czynniki mają charakter unikatowy w skali miasta i aglomeracji co pozwala wykorzystać 

kluczowe szanse jakimi są: 

 (O1) Zainteresowanie krajowych i międzynarodowych instytucji kultury i biznesu organizowaniem 

wydarzeń wykorzystujących potencjał Strefy Kultury, 

 (O3) Różnorodne źródła finansowania kompleksowych projektów rewitalizacyjnych (źródła 

europejskie i krajowe). 

Kombinacja wyżej wymienionych sił i szans pozwoli wykreować różnorodną ofertę produktów  

i usług, której beneficjentami byliby również mieszkańcy dzielnicy. 

Wśród słabości które skutecznie mogą ograniczyć możliwość wykorzystania istniejących szans, są: 

 (W3) Niski poziom przedsiębiorczości, niewielka liczna firm, w szczególności mikro 

przedsiębiorstw, 

  (W5) Niezadawalający stan techniczny i zaniedbane elewacje XIX wiecznych kamienic. 

Druga z wymienionych słabości wymaga również podejścia działań interwencyjnych, gdyż  

w przeciwnym razie będzie pogłębiać zagrożenie związanie z wyższą atrakcyjnością mieszkaniową 

południowych dzielnic Katowic. 

 

5.6. Obszar rewitalizacji: Wełnowiec-Józefowiec 
 

Cel główny rewitalizacji obszaru Wełnowiec-Józefowiec: 

Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej dzielnicy w wymiarze integracji społecznej oraz 

aktywności zawodowej i obywatelskiej jej mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

osób młodych i seniorów. 

 

Cele szczegółowe: 

 wymiar społeczno-gospodarczy: 

o tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności 

poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

o rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych 

problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 
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o wspieranie większego zaangażowania seniorów zarówno w sprawy dzielnicy, jak i ich 

aktywnego włączenia ofertę społeczno-kulturalną miasta, 

 wymiar gospodarczo-technologiczny: 

o aktywizacja gospodarcza obszaru związana z wzmocnieniem jego atrakcyjności 

inwestycyjnej, 

o wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości, 

o kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do 

potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, 

 wymiar infrastrukturalno-środowiskowy: 

o tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem 

przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów 

komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych, 

o podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej, 

o ochrona i zrównoważone wykorzystanie walorów środowiskowych dzielnicy o znaczeniu 

ponadlokalnym. 
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Tabela 34. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki strategiczne realizacji celów obszaru rewitalizacji: Wełnowiec-Józefowiec 

Siły Słabości 
 (S1) Bezpieczna i spokojna dzielnica – relatywnie 

niewielka liczba przestępstw, rozbojów i aktów 
wandalizmu 

 (S2) Dużo terenów zielonych i rekreacyjnych w 
dzielnicy (m.in. Lasek Alfreda, Park Wełnowiecki oraz 
zmodernizowany kompleks sportowy „Kolejarz 24”) 

 (S3) Dobra dostępność komunikacyjna, w szczególności 
połączenia z centrum Katowic 

 (S4) Rezerwy terenowe – tereny poprzemysłowe i 
nieużytki możliwe do zagospodarowania  

 (S5) Historyczna zabudowa mieszkaniowa (Kolonia 
Agnieszki, Kolonia Alfred) 

 (S6) Dobra współpraca pomiędzy instytucjami i 
organizacjami społeczno-kulturalnymi 

 (S7) Nowe innowacyjne działalności gospodarcze 
związane z Górnośląskim Parkiem Przemysłowym 

 (W1) Postępujący proces starzenia się społeczności 
dzielnicy 

 (W2) Niski status majątkowy i społeczny osób 
starszych zamieszkujących dzielnicę 

 (W3) Brak kompleksowego wsparcia dla osób starszych 
i samotnych 

 (W4) Stosunkowo duża koncentracja bezrobotnych 
wśród osób do 25 roku życia 

 (W5) Brak miejsc integrujących mieszkańców dzielnicy 
(np. dom kultury) 

 (W6) Niezadawalający stan techniczny zabudowy 
mieszkaniowej  

 (W7) Niewielka oferta rozwijania pasji i spędzania 
wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 

 (W8) Stosunkowo mała koncentracja podmiotów 
gospodarczych 

 (W9) Problem własności gruntów – nieuregulowane 
prawa do nieruchomości 

 (W10) Zaniedbane obiekty po hucie cynku 

Szanse Zagrożenia 

 (O1) Pozytywny wizerunek obszaru w porównaniu z 
innymi dzielnicami Katowic  

 (O2) Duży potencjał organizacji pozarządowych, 
działających w różnych sferach funkcjonowania miasta, 
zainteresowanych jego rozwojem 

 (O3) Różnorodne źródła finansowania kompleksowych 
projektów rewitalizacyjnych (źródła europejskie i 
krajowe) 

 (04) Dostęp do koncepcji, rozwiązań i instrumentów 
wdrażania procesów rewitalizacji (tzw. dobre praktyki) 

 (05) Rozstrzygnięcia polityczno-strategiczne w zakresie 
rewitalizacji (Krajowa Polityka Miejska, Regionalna 
Polityka Miejska oraz Narodowy Program Rewitalizacji) 

 (06) Sąsiedztwo Parku Śląskiego 

 (T1) Ograniczone możliwości prawne wywierania 
wpływu na zachowania inwestycyjne właścicieli 
nieruchomości 

 (T2) Wyższa atrakcyjność mieszkaniowa południowych 
dzielnic Katowic, a także terenów podmiejskich (np. 
powiat mikołowski, bieruńsko-lędziński, Mysłowice) – 
tendencja dezurbanizacji 

  (T3) Sprzyjający bierności zawodowej system zasiłków 
społecznych  

 (T4) Regulacje prawne w zakresie gospodarki 
mieszkaniowej ograniczające obrót na rynku 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 35. Macierz SWOT dla obszaru rewitalizacji: Wełnowiec-Józefowiec  
 O1 O2 O3 O4 O5 O6 Σ T1 T2 T3 T4 Σ 

S1 2 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 2 

S2 2 0 0 0 1 2 5 0 2 0 0 2 

S3 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 2 

S4 0 1 2 1 0 1 5 1 1 1 0 3 

S5 1 1 2 1 1 1 7 2 1 0 1 4 

S6 2 2 1 1 1 0 7 0 1 2 1 4 

S7 2 1 2 1 1 0 7 0 1 2 0 3 

Σ 10 5 7 4 4 6 36 3 10 5 2 20 

W1 1 1 0 1 1 0 4 1 2 1 1 5 

W2 1 1 1 1 1 1 6 0 2 2 1 5 

W3 0 2 0 1 1 1 5 0 1 2 1 4 

W4 1 1 1 1 1 1 6 0 1 2 0 3 

W5 2 2 1 2 1 1 9 0 2 1 0 3 

W6 1 0 2 1 1 1 6 2 1 0 0 3 

W7 1 1 0 1 1 2 6 0 1 0 0 1 

W8 1 1 2 1 1 0 6 0 1 1 0 2 

W9 1 0 2 0 0 0 3 2 0 0 2 4 

W10 2 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 2 

Σ 11 9 10 9 8 7 54 6 12 9 5 32 

Źródło: opracowanie własne 
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W Wełnowcu-Józefowcu dominująca postawa strategiczna powinna uwzględniać 

podniesienie poziomu konkurencyjności dzielnicy względem innych obszarów miasta. Wynika to  

z faktu, że pomimo istnienia stosunkowo dużej ilości słabych stron, dzielnica funkcjonuje  

w sprzyjającym otoczeniu, w szczególności związanym z następującymi szansami:  

 (O1) Pozytywny wizerunek obszaru w porównaniu z innymi dzielnicami Katowic, 

 (O2) Duży potencjał organizacji pozarządowych, działających w różnych sferach funkcjonowania 

miasta, zainteresowanych jego rozwojem, 

 (O3) Różnorodne źródła finansowania kompleksowych projektów rewitalizacyjnych  

(źródła europejskie i krajowe). 

Silne strony związane zarówno z dużą ilością terenów zielonych, jak również innowacyjnymi 

działaniami Górnośląskiego Parku Przemysłowego pozwolą wzmocnić względnie pozytywny 

wizerunek dzielnicy, jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania oraz prowadzenia biznesu. 

 

5.7. Obszar rewitalizacji: Zawodzie 
 

Cel główny rewitalizacji obszaru Zawodzie: 

Wzmocnienie atrakcyjności funkcji mieszkaniowej Zawodzia obejmujące poprawę warunków 

zamieszkania i usług wraz z podniesieniem poziomu aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców 

na rzecz minimalizacji zjawisk wykluczenia społecznego i zwiększenia udziału dzielnicy w rozwoju 

społeczno-gospodarczym Katowic. 

 

Cele szczegółowe: 

 wymiar społeczno-kulturalny:  

o tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności 

poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

o rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych 

problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

o poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, 

 wymiar gospodarczo-technologiczny: 

o aktywizacja gospodarcza obszaru związana z wzmocnieniem jego atrakcyjności 

inwestycyjnej, 

o wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości, 

o kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do 

potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, 
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 infrastrukturalno-środowiskowy: 

o tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem 

przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów 

komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hałasu, 

o podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej. 

 

Tabela 36. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki strategiczne realizacji celów obszaru rewitalizacji: Zawodzie 

Siły Słabości 
 (S1) Zasoby instytucjonalne, w szczególności MDK oraz 

administracje spółdzielni mieszkaniowych 

 (S2) Lokalizacja w dzielnicy Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 

 (S3) Bliskość centrum miasta – dobre skomunikowanie 
poprzez zmodernizowane torowisko tramwajowe 

 (S4) Bulwary Rawy wraz z otoczeniem (przestrzeń 
osiedlowa) -  ciągi spacerowo-rowerowe 

 (S5) Działalności biznesowe oraz handlowe ulokowane 
wzdłuż Al. Roździeńskiego 

 (S6) Działalność produkcyjna zlokalizowana w 
południowej części dzielnicy (m.in. Huta Ferrum, 
Mostostal, Elektrobudowa, Porcelana Śląska Park 
Przemysłowo-Technologiczny)  

 (W1) Koncentracja osób korzystających z pomocy 
MOPS ze względu na ubóstwo oraz bezradność w 
sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie 
gospodarstwa domowego 

 (W2) Relatywnie duży poziom bezrobocia (bezrobotni 
długotrwale pozostający bez pracy, nie posiadający 
kwalifikacji i doświadczenia zawodowego) 

 (W3) Niezadowalający standard techniczny budynków 
oraz ich niska estetyka (m.in. kamienice wzdłuż ulicy 1 
Maja) 

 (W4) Zdegradowane otoczenie, brak przyjaznych 
przestrzeni publicznych 

 (W5) Niski poziom bezpieczeństwa publicznego, 
szczególnie na osiedlu mieszkaniowym Roździeńskiego 
tzw. „Gwiazdy”. 

 (W6) Problemy komunikacyjne – droga osiedlowa stała 
się łącznikiem pomiędzy ulicami Bogucicką i Dudy 
Gracza 

 (W7) Zbyt mała integracja mieszkańców, niewiele 
inicjatyw obywatelskich 

 (W8)Brak miejsc spędzania wolnego czasu 

 (W9) Niewielka ilość urządzonych terenów zielonych 
mogących być miejscem aktywnego wypoczynku 

Szanse Zagrożenia 

 (O1) Strefa Kultury w Koszutce i Bogucicach – 
zainteresowanie podmiotów zewnętrznych organizacją 
wydarzeń kulturalnych, sportowych, gospodarczych, 
naukowych 

 (O2) Duży potencjał organizacji pozarządowych, 
działających w różnych sferach funkcjonowania miasta, 
zainteresowanych jego rozwojem 

 (O3) Różnorodne źródła finansowania kompleksowych 
projektów rewitalizacyjnych (źródła europejskie  
i krajowe) 

 (04) Dostęp do koncepcji, rozwiązań i instrumentów 
wdrażania procesów rewitalizacji (tzw. dobre praktyki) 

 (05) Rozstrzygnięcia polityczno-strategiczne w zakresie 
rewitalizacji (Krajowa Polityka Miejska, Regionalna 
Polityka Miejska oraz Narodowy Program Rewitalizacji)  

 (T1) Ograniczone możliwości prawne wywierania 
wpływu na zachowania inwestycyjne właścicieli 
nieruchomości 

 (T2) Wyższa atrakcyjność mieszkaniowa południowych 
dzielnic Katowic, a także terenów podmiejskich  
(np. powiat mikołowski, bieruńsko-lędziński, 
Mysłowice) – tendencja dezurbanizacji 

 (T3) Wzrastające problemy komunikacyjne wiążące się 
ze wzrostem liczby samochodów osobowych  
i traktowaniem ich jako podstawowego środka 
transportu miejskiego  

  (T4) Zmniejszająca się liczba studentów oraz 
konkurencyjność innych ośrodków akademickich w 
Polsce  

  (T5) Sprzyjający bierności zawodowej system zasiłków 
społecznych  

 (T6) Regulacje prawne w zakresie gospodarki 
mieszkaniowej ograniczające obrót na rynku 
nieruchomości mieszkaniowych 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 37. Macierz SWOT dla obszaru rewitalizacji: Zawodzie  
 O1 O2 O3 O4 O5 Σ T1 T2 T3 T4 T5 T6 Σ 

S1 0 2 1 1 2 6 0 1 0 0 1 1 3 

S2 1 1 1 2 1 6 0 1 0 2 1 0 4 

S3 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 4 

S4 2 1 0 1 1 5 0 2 2 0 0 0 4 

S5 1 1 1 0 0 3 1 1 1 1 0 0 4 

S6 0 1 2 1 1 5 0 1 0 1 1 0 3 

Σ 5 6 5 5 5 26 1 8 5 4 3 1 22 

W1 1 2 0 1 1 5 1 2 0 0 2 1 6 

W2 2 2 1 1 1 7 1 2 0 0 2 0 5 

W3 0 0 1 1 1 3 2 1 0 1 0 1 5 

W4 0 1 1 1 0 3 1 2 0 0 0 0 3 

W5 1 1 1 1 1 5 0 1 1 0 1 0 3 

W6 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 

W7 0 2 2 2 2 8 2 0 0 1 2 1 6 

W8 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 1 0 4 

W9 1 1 0 1 0 3 0 1 1 1 1 0 4 

Σ 6 10 7 9 6 38 7 10 5 4 7 3 38 

Źródło: opracowanie własne 

 

W Zawodziu wśród kluczowych czynników strategicznych stanowiących bariery w realizacji 

działań rewitalizacyjnych należy wymienić: 

 (W1) Koncentrację osób korzystających z pomocy MOPS ze względu na ubóstwo oraz bezradność 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego, 

 (W2) Relatywnie duży poziom bezrobocia (bezrobotni długotrwale pozostający bez pracy, 

nieposiadający kwalifikacji i doświadczenia zawodowego), 

 (W7) Zbyt małą integrację mieszkańców, niewiele inicjatyw obywatelskich. 

Wyżej wymienione słabości mające przede wszystkim wymiar społeczny, mogą skutecznie redukować 

możliwość wykorzystania szans, w szczególności: 

 (O1) Strefa Kultury w Koszutce i Bogucicach – zainteresowanie podmiotów zewnętrznych 

organizacją wydarzeń kulturalnych, sportowych, gospodarczych, naukowych, 

 (O2) Duży potencjał organizacji pozarządowych, działających w różnych sferach funkcjonowania 

miasta, zainteresowanych jego rozwojem, 

  (04) Dostęp do koncepcji, rozwiązań i instrumentów wdrażania procesów rewitalizacji (tzw. 

dobre praktyki). 

Analizując wewnętrzne czynniki strategiczne należy przyjąć, że Zawodzie ma stosunkowo korzystną 

kombinację silnych stron związanych przede wszystkim z dogodnym położeniem, lokalizacją 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz potencjału rekreacyjnego związanego z Bulwarami 

Rawy. Czynniki te powinny zostać uwzględnione w trakcie tworzenia kompleksowych projektów 

rewitalizacyjnych. 
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5.8. Obszar rewitalizacji: Janów - Nikiszowiec 
 

Cel główny rewitalizacji obszaru Janów-Nikiszowiec: 

Wzmocnienie istniejących oddolnych aktywności społecznych i gospodarczych determinujących 

atrakcyjność turystyczną, w oparciu o lokalny potencjał kulturalny, w tym dziedzictwo przemysłowe 

oraz unikatowe walory urbanistyczne na rzecz większej popularyzacji miejsca i wzrostu 

przedsiębiorczości lokalnej. 

 

Cele szczegółowe: 

 wymiar społeczno-kulturalny:  

o tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności 

poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

o poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, 

 wymiar gospodarczo-technologiczny:  

o aktywizacja gospodarcza obszaru związana z wzmocnieniem jego atrakcyjności 

inwestycyjnej, 

o wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości, 

o kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do 

potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta, 

 wymiar infrastrukturalno-środowiskowy:  

o tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem 

przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów 

komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hałasu, 

o podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej. 
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Tabela 38. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki strategiczne realizacji celów obszaru rewitalizacji: Janów - 
Nikiszowiec 

Siły Słabości 
 (S1) Duża świadomość i aktywność obywatelska 

mieszkańców 

 (S2) Rozwój instytucjonalny – prężnie działające 
stowarzyszenia i fundacje (m.in. utworzenie Rady 
Jednostki Pomocniczej, Centrum Zimbardo) 

 (S3) Instytucje kultury (m.in. Galeria Szyb Wilson, 
Oddział Muzeum Historii Katowic) 

 (S4) Doświadczenia Programu Aktywności Lokalnej 
realizowanego przez MOPS 

 (S5) Wydarzenia kulturalne stanowiące ciekawą ofertę 
dla przyjezdnych oraz  integrujące lokalną społeczność 
(m.in. Jarmark, Odpust)  

 (S6) Układ urbanistyczno-architektoniczny osiedla 
Nikiszowiec  

 (S7)Wpisanie Osiedla Nikiszowiec na listę Pomników 
Historii 

 (S8) Ograniczenie niskiej emisji  

 (S9) Poprawa bezpieczeństwa publicznego (m.in. 
system monitoringu) 

 (W1) Wyludnianie się dzielnicy  

 (W2) Częste dewastacje, brak poszanowania mienia 
wspólnego i dbałości o czystość i porządek na osiedlu 

 (W3) Częste akty wandalizmu i chuligaństwa 
(aktywność przedstawicieli subkultur i pseudokibiców) 

 (W4) Niski standard zasobów mieszkaniowych  
– w szczególności infrastruktura wodno-kanalizacyjna 

 (W5) Niewielka ilość terenów inwestycyjnych 

 (W6) Brak wspólnych działań głównych właścicieli 
nieruchomości (KHW, HGSM, miasto Katowice) 

 (W7) Wysokie koszty remontów zabytkowych 
budynków i obiektów  

 (W8) Niski poziom aktywności gospodarczej 
mieszkańców dzielnicy  

 (W9) Utrudnienia komunikacyjne  

Szanse Zagrożenia 

 (O1) Moda na Nikiszowiec wśród turystów 
zainteresowanych śląską kulturą 

 (O2) Duży potencjał organizacji pozarządowych, 
działających w różnych sferach funkcjonowania miasta, 
zainteresowanych jego rozwojem 

 (O3) Różnorodne źródła finansowania kompleksowych 
projektów rewitalizacyjnych (źródła europejskie  
i krajowe) 

 (O4) Dostęp do koncepcji, rozwiązań i instrumentów 
wdrażania procesów rewitalizacji (tzw. dobre praktyki) 

 (O5) Rozstrzygnięcia polityczno-strategiczne w zakresie 
rewitalizacji (Krajowa Polityka Miejska, Regionalna 
Polityka Miejska oraz Narodowy Program Rewitalizacji) 

 (T1) Stereotypowe poglądy na temat Nikiszowca, jako 
dzielnicy niebezpiecznej do której dojazd jest 
utrudniony 

 (T2) Brak planów i alternatywnych rozwiązań w 
sytuacji zakończenia działalności kopalni 

 (T3) Ograniczone możliwości prawne wywierania 
wpływu na zachowania inwestycyjne właścicieli 
nieruchomości 

 (T4) Wyższa atrakcyjność mieszkaniowa południowych 
dzielnic Katowic, a także terenów podmiejskich (np. 
powiat mikołowski, bieruńsko-lędziński, Mysłowice) – 
tendencja dezurbanizacji 

  (T5) Sprzyjający bierności zawodowej system zasiłków 
społecznych  

 (T6) Regulacje prawne w zakresie gospodarki 
mieszkaniowej ograniczające obrót na rynku 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 39. Macierz SWOT dla obszaru rewitalizacji: Janów - Nikiszowiec  
 O1 O2 O3 O4 O5 Σ T1 T2 T3 T4 T5 T6 Σ 

S1 2 1 1 2 0 6 1 1 2 0 2 1 7 

S2 2 2 2 2 1 9 2 2 1 1 1 1 8 

S3 2 1 1 1 1 6 2 1 0 1 1 0 5 

S4 1 2 1 2 1 7 1 1 0 0 2 1 5 

S5 2 1 1 1 1 6 2 1 0 1 1 0 5 

S6 1 1 1 1 1 5 0 1 1 2 0 1 5 

S7 1 0 0 1 1 3 1 1 2 1 0 1 6 

S8 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 3 

S9 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 

Σ 11 8 7 10 8 44 11 8 7 8 7 5 46 

W1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 4 

W2 2 2 0 1 0 5 2 0 0 2 1 0 5 

W3 2 1 0 1 0 4 2 0 0 2 1 0 5 

W4 1 1 1 1 1 5 2 1 1 2 1 1 8 

W5 0 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 1 6 

W6 0 0 2 1 1 4 0 2 2 1 0 2 7 

W7 1 0 2 1 1 5 0 1 1 2 0 1 5 

W8 1 1 1 1 1 5 0 1 0 1 2 0 4 

W9 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 

Σ 9 5 7 6 4 31 9 7 5 14 6 5 46 

Źródło: opracowanie własne 

 

W skali całego miasta Nikiszowiec posiada najbardziej specyficzny i wyjątkowy zestaw silnych 

stron, które są mocno osadzone zarówno w dziedzictwie kulturowym, jak i dużej aktywności 

obywatelskiej. Kluczowymi silnymi stronami, które powinny stanowić fundament przyszłych działań 

rewitalizacyjnych są: 

 (S1) Duża świadomość i aktywność obywatelska mieszkańców, 

 (S2) Rozwój instytucjonalny – prężnie działające stowarzyszenia i fundacje (m.in. utworzenie Rady 

Jednostki Pomocniczej, Centrum Zimbardo), 

 (S3) Instytucje kultury (m.in. Galeria Szyb Wilson, Oddział Muzeum Historii Katowic), 

 (S4) Doświadczenia Programu Aktywności Lokalnej realizowanego przez MOPS, 

 (S5) Wydarzenia kulturalne stanowiące ciekawą ofertę dla przyjezdnych oraz integrujące lokalną 

społeczność (m.in. Jarmark, Odpust), 

 (S6) Układ urbanistyczno-architektoniczny osiedla Nikiszowiec. 

Powyższe czynniki są mocno sprzężone z szansami w postaci: 

 (O1) Mody na Nikiszowiec wśród turystów zainteresowanych śląską kulturą, 

 (O2) Dużego potencjału organizacji pozarządowych, działających w różnych sferach 

funkcjonowania miasta, zainteresowanych jego rozwojem. 

Ponadto Nikiszowiec ze względu na duże zaangażowanie społeczne może w dalszym ciągu być 

„obszarem pilotażowym”, w ramach którego wykorzystuje się szanse w postaci związane  

z nowoczesnymi koncepcjami i narzędziami rewitalizacji miast. 



107 

 

W Janowie - Nikiszowcu do słabych stron mających duże znaczenie w kontekście przyszłych działań 

rewitalizacyjnych należy zaliczyć: 

 (W4) Niski standard zasobów mieszkaniowych – w szczególności infrastruktura wodno-

kanalizacyjna, 

 (W5) Niewielka ilość terenów inwestycyjnych, 

 (W6) Brak wspólnych działań głównych właścicieli nieruchomości (KHW, HGSM, miasto 

Katowice). 

Mogą szczególnie mocno oddziaływać z zagrożeniem związanym z niepewną przyszłością działającej 

w dzielnicy kopalni węgla kamiennego. 

 

5.9. Obszar rewitalizacji: Koszutka 
 

Cel główny rewitalizacji obszaru Koszutka: 

Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej dzielnicy, w szczególności dla osób starszych oraz na rzecz 

przyciągnięcia nowych mieszkańców, w powiązaniu z poprawą oferty usługowej i wykreowaniem 

rozwiązań dla seniorów przy lepszej integracja Koszutki ze Strefą Kultury. 

 
Cele szczegółowe: 

 wymiar społeczno-kulturalny: 

o wspieranie większego zaangażowania seniorów zarówno w sprawy dzielnicy, jak i ich 

aktywnego włączenia ofertę społeczno-kulturalną miasta, 

o poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego, 

 wymiar infrastrukturalno-środowiskowy: 

o tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem 

przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów 

komunikacyjnych; znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hałasu, 

o podniesienie standardu substancji mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej. 
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Tabela 40. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki strategiczne realizacji celów obszaru rewitalizacji: Koszutka 

Siły Słabości 
 (S1) Stosunkowo duża liczba zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych  w tym 
mikroprzedsiębiorstw 

 (S2) Dobre skomunikowanie dzielnicy  

 (S3) Dużo zieleni w przestrzeniach publicznych -  
skwery, place (Plac Grunwaldzki, Plac Gwarków) 

 (S4) Tereny sportowo-rekreacyjne (m.in. „Rapid”) 

 (S5) Instytucje i obiekty kultury („Kosmos”, Spodek) 

 (S6) Dobrej jakości oferta edukacyjna (szkoły, Dom 
Kultury, Uniwersytet Śląski) 

 (S7) Ładna, dobrze wkomponowana w otoczenie 
zabudowa mieszkaniowa 

 (W1) Starzenie się społeczności Koszutki – duża 
koncentracja ludności powyżej 75 roku życia 

 (W2) Duży odsetek osób długotrwale bezrobotnych  

 (W3) Niewielki potencjał dochodowy emerytów 
zamieszkujących dzielnicę, ograniczona możliwość 
tworzenia nowych zasobów mieszkaniowych 

 (W4) Niski poziom bezpieczeństwa publicznego 

 (W5) Brak miejsc parkingowych 

 (W6) Zły stan infrastruktury drogowej (ulice, chodniki, 
mała architektura) 

 (W7) Niezadawalający stan techniczny zasobów 
mieszkaniowych – duży poziom zużycia technicznego 

 (W8) Mała liczba inicjatyw kulturalnych i niewielka 
oferta spędzania czasu wolnego 

Szanse Zagrożenia 

 (O1) Strefa Kultury w Koszutce i Bogucicach – 
zainteresowanie podmiotów zewnętrznych organizacją 
wydarzeń kulturalnych, sportowych, gospodarczych, 
naukowych 

 (O2) Atrakcyjne miejsce zamieszkania ze względu na 
bezpośrednie sąsiedztwo centrum i niższe ceny i 
czynsze mieszkań niż w Śródmieściu 

 (O3) Duży potencjał organizacji pozarządowych, 
działających w różnych sferach funkcjonowania miasta, 
zainteresowanych jego rozwojem 

 (O4) Różnorodne źródła finansowania kompleksowych 
projektów rewitalizacyjnych (źródła europejskie  
i krajowe) 

 (O5) Dostęp do koncepcji, rozwiązań i instrumentów 
wdrażania procesów rewitalizacji (tzw. dobre praktyki) 

 (O6) Rozstrzygnięcia polityczno-strategiczne w zakresie 
rewitalizacji (Krajowa Polityka Miejska, Regionalna 
Polityka Miejska oraz Narodowy Program Rewitalizacji)  

 (T1) Ograniczone możliwości prawne wywierania 
wpływu na zachowania inwestycyjne właścicieli 
nieruchomości 

  (T2) Wzrastające problemy komunikacyjne wiążące się 
ze wzrostem liczby samochodów osobowych i 
traktowani ich jako podstawowego środka transportu 
miejskiego  

 (T3) Większe możliwości inwestycji zarówno 
mieszkaniowych, jak i gospodarczych w innych 
dzielnicach Katowic  

  (T4) Sprzyjający bierności zawodowej system zasiłków 
społecznych  

 (T5) Regulacje prawne w zakresie gospodarki 
mieszkaniowej ograniczające obrót na rynku 
nieruchomości mieszkaniowych 

Źródło: opracowanie własne 

 
Tabela 41. Macierz SWOT dla obszaru rewitalizacji: Koszutka  

 O1 O2 O3 O4 O5 O6 Σ T1 T2 T3 T4 T5 Σ 

S1 1 2 1 2 1 1 8 0 0 1 1 1 3 

S2 1 2 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 2 

S3 0 1 1 0 1 0 3 1 2 0 0 0 3 

S4 0 1 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 

S5 2 1 1 1 1 1 7 0 0 0 1 0 1 

S6 1 2 1 1 1 1 7 0 0 0 1 0 1 

S7 0 2 1 1 0 1 5 2 1 1 0 0 4 

Σ 5 11 6 5 5 4 36 3 5 3 3 1 15 

W1 1 1 1 0 1 1 5 0 1 2 1 1 5 

W2 2 1 1 2 0 0 6 0 0 2 2 1 5 

W3 1 2 0 2 0 0 5 1 0 1 1 0 3 

W4 1 2 1 0 1 0 5 0 0 0 1 0 1 

W5 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 3 

W6 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 3 

W7 0 2 0 1 0 0 3 2 1 1 0 0 4 

W8 1 1 1 0 1 0 4 0 0 0 1 0 1 

Σ 6 11 4 5 3 1 30 3 6 8 6 2 25 

Źródło: opracowanie własne 
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W Koszutce dominująca postawa strategiczna powinna uwzględniać wzmocnienie silnych 

stron oraz wykorzystanie w jak największym stopniu szans, które są z nimi związane. Wśród silnych 

stron mających największe znaczenie w kreowaniu rozwoju dzielnicy należy wymienić: 

 (S1) Stosunkowo dużą liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, w tym mikro 

przedsiębiorstw, 

 (S5) Instytucje i obiekty kultury („Kosmos”, Spodek), 

 (S6) Dobrej jakości ofertę edukacyjną (szkoły, Dom Kultury, Uniwersytet Śląski). 

Wyżej wymienione czynniki wskazują, że dzielnica posiada różnorodne potencjały, które tworzą 

spójny pakiet mogący stanowić zachętę do mieszkania i prowadzenia działalności biznesowej na 

Koszutce. Kluczowymi szansami w przypadku Koszutki są czynniki związane z lokalizacją w sąsiedztwie 

centrum miasta: 

 (O1) Strefa Kultury w Koszutce i Bogucicach – zainteresowanie podmiotów zewnętrznych 

organizacją wydarzeń kulturalnych, sportowych, gospodarczych, naukowych, 

 (O2) Atrakcyjne miejsce zamieszkania ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo centrum i niższe 

ceny i czynsze mieszkań niż w Śródmieściu. 
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Rozdział VI. Propozycje projektów: zadania ZIT, zadania WPI/WPF, 

propozycje przedsięwzięć zgłoszone w ramach konsultacji 

społecznych 

6.1. Zadania ZIT 
 

Tabela 42. Zestawienie zadań związanych z rewitalizacją w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miasta 
Katowice na lata 2014-2020 

TYTUŁ PROJEKTU 
OŚ 

PRIORYTETOWA 
(RPO WSL v.5.1) 

PRIORYTET INW. 
RPO WSL v.5.1) 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE  

(SzOP RPO WSL v.2.0) 

4 3 2 1 

Katowice, miasto otwarte – 
działania inwestycyjne – 
adaptacja na potrzeby organizacji 
usług społecznych i 
środowiskowych dla osób 
niepełnosprawnych budynku przy 
ul. Francuskiej 43 

X 
Rewitalizacja 
oraz 
infrastruktura 
społeczna i 
zdrowotna 

9.1. 
Śródmieście  

– projekt 
adresowany jest 
do społeczności 

osób 
niepełnosprawnych 

zamieszkujących 
Katowice 

10.2 Rozwój mieszkalnictwa 
socjalnego, wspomaganego i 
chronionego oraz infrastruktury 
usług społecznych  

Zagospodarowanie przestrzeni 
miejskich w tym przebudowa i 
remont obiektów wraz z 
zagospodarowaniem przyszłego 
otoczenia w dzielnicy Bogucice - 
rewitalizacja Parku Boguckiego 

X 
Rewitalizacja 
oraz 
infrastruktura 
społeczna i 
zdrowotna 

9.2. 
Bogucice 

10.3. Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych 

Dostosowanie pomieszczeń  (po 
kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 
w Katowicach - Szopienicach pod  
Młodzieżowe Centrum Animacji 
w Szopienicach wraz z 
rewitalizacją Parku Olimpijczyków 
w dzielnicy Szopienice. 

X 
Rewitalizacja 
oraz 
infrastruktura 
społeczna i 
zdrowotna 

9.2. 
Szopienice-
Burowiec 

10.3. Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych 

Laboratorium Inicjatyw 
Społecznych i Integracji Twórczej 
Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach 
 

X 
Rewitalizacja 
oraz 
infrastruktura 
społeczna i 
zdrowotna 

9.2. 
Śródmieście 

 

10.3. Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych 

Zapewnienie dostępu do usług 
opiekuńczych nad dziećmi 
Uniwersytecka 15 
Marcinkowskiego 13 

VIII  
Regionalne 
kadry 
gospodarki 
opartej na 
wiedzy 

8.8. 
Śródmieście 

Zawodzie 

8.3.2 Zapewnianie dostępu do usług 
opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat 
w kontekście Lokalnych Planów 
Rewitalizacji - projekty 
pozakonkursowe negocjacyjne - 
Zintegrowane/Regionalne 
Inwestycje Terytorialne 
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TYTUŁ PROJEKTU 
OŚ 

PRIORYTETOWA 
(RPO WSL v.5.1) 

PRIORYTET INW. 
RPO WSL v.5.1) 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE  

(SzOP RPO WSL v.2.0) 

4 3 2 1 

Bogucice - moje miejsce na ziemi. 
Program aktywności lokalnej 
[Miasto Katowice w partnerstwie 
z NGO] 

IX  
Włączenie 
społeczne 

9.4. 
Bogucice 

9.1.3 Wzmacnianie potencjału 
społeczności lokalnych na obszarach 
rewitalizowanych - projekty w 
ramach 
Zintegrowanych/Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych 

Centrum Społecznościowe  
w Nikiszowcu  
[Miasto Katowice, MOPS + NGO] 

IX  
Włączenie 
społeczne 

9.4. 
Janów - 

Nikiszowiec 

9.1.3 Wzmacnianie potencjału 
społeczności lokalnych na obszarach 
rewitalizowanych - projekty w 
ramach 
Zintegrowanych/Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych 

Centrum Społecznościowe "Nasze 
Załęże" - działania z zakresu 
organizowania społeczności 
lokalnej 
[Miasto Katowice-realizacja przy 
współpracy z NGO] 

IX  
Włączenie 
społeczne 

9.4. 
Załęże 

9.1.3 Wzmacnianie potencjału 
społeczności lokalnych na obszarach 
rewitalizowanych - projekty w 
ramach 
Zintegrowanych/Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych 

Centrum Społecznościowe 
„SZOPKI” w Szopienicach 
[Miasto Katowice, projekt 
przewidziany do realizacji w 
partnerstwie z organizacją 
pozarządową] 

IX  
Włączenie 
społeczne 

9.4. 
Szopienice - 

Burowiec 

9.1.3 Wzmacnianie potencjału 
społeczności lokalnych na obszarach 
rewitalizowanych - projekty w 
ramach 
Zintegrowanych/Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych 

Katowice, miasto otwarte – 
organizowanie społeczności 
lokalnej 
[Miasto Katowice, NGO] 

IX  
Włączenie 
społeczne 

9.4. 
Śródmieście 

9.1.3 Wzmacnianie potencjału 
społeczności lokalnych na obszarach 
rewitalizowanych - projekty w 
ramach 
Zintegrowanych/Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych 

Potencjał młodzieży - od 
wykluczenia do włączenia 
[Miasto Katowice, NGO] 

IX  
Włączenie 
społeczne 

9.4. 
projekt 

adresowany jest 
do młodzieży w 

wieku 15-25 lat z 
dzielnic Wełnowiec 
–Józefowiec i Dąb 

 

9.1.3 Wzmacnianie potencjału 
społeczności lokalnych na obszarach 
rewitalizowanych - projekty w 
ramach 
Zintegrowanych/Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych 

Laboratorium Inicjatyw 
Społecznych i Integracji Twórczej 
Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach 

IX  
Włączenie 
społeczne 

9.4. 
Śródmieście 

9.1.3 Wzmacnianie potencjału 
społeczności lokalnych na obszarach 
rewitalizowanych - projekty w 
ramach 
Zintegrowanych/Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych 
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TYTUŁ PROJEKTU 
OŚ 

PRIORYTETOWA 
(RPO WSL v.5.1) 

PRIORYTET INW. 
RPO WSL v.5.1) 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE  

(SzOP RPO WSL v.2.0) 

4 3 2 1 

Katowice, miasto otwarte - 
rozwój usług społecznych 
[Miasto Katowice, NGO] 

IX 
Włączenie 
społeczne 

9.7. 
Śródmieście 

- projekt 
adresowany jest 
do społeczności 

osób 
niepełnosprawnych 

zamieszkujących 
Katowice 

9.2.2 Rozwój usług społecznych na 
obszarach rewitalizowanych - 
projekty w ramach 
Zintegrowanych/Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych 

Centrum Animacji Młodzieżowej 
(CAM) w Szopienicach 
[Miasto Katowice - realizacja przy 
współpracy z NGO] 

IX 
Włączenie 
społeczne 

9.7. 
Szopienice-
Burowiec 

9.2.2 Rozwój usług społecznych na 
obszarach rewitalizowanych - 
projekty w ramach 
Zintegrowanych/Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych 

SOS Szkolenia otwartych szans 
ŚTZN 

XI Wzmocnienie 
potencjału 
edukacyjnego 

10.3. BIS 
Śródmieście  

11.2.3 Programy wsparcia 
szkolnictwa zawodowego - projekty 
w ramach 
Zintegrowanych/Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych 

Remont i modernizacja oraz 
wyposażenie laboratoriów 
dydaktycznych i pracowni do 
kształcenia zawodowego 

XII 
Infrastruktura 
edukacyjna 

10.4. b 
Śródmieście 

12.2. Infrastruktura kształcenia 
zawodowego 
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6.2. Zadania WPI 
Poniżej zaprezentowano zadania objęte Wieloletnimi Przedsięwzięciami Inwestycyjnymi, 

które ze względu na swoją lokalizację i charakter odnoszą się do rewitalizacji w aspektach: 

społecznym, gospodarczym lub fizycznym  

Tabela 43. Zadania miejskie proponowane do ujęcia w LPR (stan na 7 listopada 2014, na podstawie projektu budżetu na 
2015 rok i projektu WPF na lata 2015-2035)  

L.p. Zadania WPI Uwagi dotyczące ujęcia w LPR 

1 Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice Śródmieście  

2 
Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum 
Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby 
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach 

Koszutka + Bogucice  

3 
Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny 
Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i 
Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich) 

Szopienice – Burowiec 

4 
Przedłużenie ul. J. Baildona w kierunku planowanej ul. Nowo 
Gliwickiej 

Załęże  
(częściowo) 

5 

Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa 
Rondo-Rynek  

Przebudowa ulic: Matejki oraz Słowackiego 

Śródmieście 

6 
etap I - Przedłużenie ul. Stęślickiego do Al. Korfantego i ul. 
Konduktorskiej 

Koszutka + Wełnowiec-Józefowiec + 
Bogucice  

7 
Modernizacja ul. 1 Maja  na odcinku od ul. Staszica do istniejącej 

pętli tramwajowej w Katowicach – Zawodziu Zawodzie  

8 

Modernizacja budynków komunalnych: 

ul. Wojewódzka 36-38 Śródmieście  

ul. Stalmacha 18, 18a, 20 Śródmieście  

ul. 3-go Maja 3 Śródmieście  

ul. Warszawska 42 Śródmieście  

ul. Gliwicka 4, 4a Śródmieście  

ul. Sienkiewicza 13 / Dąbrowskiego 9 Śródmieście  

ul. Mikołowska 11, 13 Śródmieście  

ul. Plebiscytowa 4a Śródmieście 

 

ul Gen. Hallera 28 Szopienice-Burowiec  

ul. Morawa 119a Szopienice-Burowiec 

ul. Morawa 24 Szopienice-Burowiec  

Śródmieście + Szopienice-Burowiec 

9 

Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa 
Rondo-Rynek  

Modernizacja budynku przy ul. św. Jana 10, 10a 

Śródmieście 
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L.p. Zadania WPI Uwagi dotyczące ujęcia w LPR 

10 

Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez 
usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków 
mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z 
zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz 
zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami 
niezawierającymi azbest 
ul. 3-go Maja 31a 

Śródmieście  

11 

Budownictwo mieszkaniowe – komunalne 

ul. Andrzeja 23a Śródmieście 

ul. Kordeckiego 3-4 Śródmieście  

ul. Obrońców Westerplatte 42-50; I etap Szopienice-Burowiec 

Śródmieście + Szopienice-Burowiec 

12 

Zwiększenie dostępności do placówek wychowania 
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto 
Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych 

Miejskie Przedszkole nr 66,  ul. Brynicy  50 

Szopienice-Burowiec 

13 

Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni ) przy Gimnazjum nr 13 
w Katowicach - Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji 
w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w 
dzielnicy Szopienice 

Szopienice-Burowiec 

14 
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową 
termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice, projekt III - Ligonia 43 - Śródmieście  

Śródmieście 

15 
Szkoła Podstawowa nr 2 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby 
Miejskiego Przedszkola nr 6 

Zawodzie 

16 
Szkoła Podstawowa nr 31 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby 
Miejskiego Przedszkola nr 19 

Zawodzie 

17 
Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów 
dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich 
Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach 

Śródmieście  

18 Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach Szopienice-Burowiec 

19 Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej Bogucice 

20 

Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi 
MP 6 ul. Uniwersytecka 15 Śródmieście 

MP 19 Marcinkowskiego 13 Zawodzie 

Śródmieście + Zawodzie  

21 
Katowice, miasto otwarte – działania inwestycyjne – adaptacja na 
potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla 
osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 

Śródmieście – projekt adresowany 
jest do społeczności osób 

niepełnosprawnych zamieszkujących 
Katowice 

22 Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych 

Śródmieście – projekt adresowany 
jest do społeczności osób 

niepełnosprawnych zamieszkujących 
Katowice 
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L.p. Zadania WPI Uwagi dotyczące ujęcia w LPR 

23 Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej 

Śródmieście – projekt adresowany 
jest do społeczności osób 

niepełnosprawnych zamieszkujących 
Katowice 

24 Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach Śródmieście 

25 Rewitalizacja Parku Boguckiego Bogucice  

26 Zagospodarowanie Skweru Janusza Sidły Szopienice-Burowiec 

27 

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost 
jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie 
oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie 
miasta Katowice 

Teren miasta 

28 

Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni 
wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową 
niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum śląskiego w 
Katowicach 

Bogucice  

Źródło: opracowano na podstawie danych Wydziału Rozwoju Miasta 

Dodatkowo, w zakresie monitoringu na terenie Katowic realizowany jest projekt Inteligentnego 

System Monitoringu i Analizy. 

 

 

6.3. Propozycje przedsięwzięć zgłoszone w ramach konsultacji społecznych 
 

Poniżej, na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych, a także biorąc pod uwagę 

wielowymiarowy charakter interwencji związanych z rewitalizacją, wskazano listy pomysłów na 

przedsięwzięcia w układzie poszczególnych obszarów. W identyfikacji pomysłów wzięto także pod 

uwagę wnioski wynikające z ilościowych analiz społeczno-ekonomicznych oraz analizy strategicznej. 

Obszar rewitalizacji: Śródmieście 

 (SR1) Program promujący zamieszkanie w Śródmieściu - udostępnienie lokali mieszkaniowych 

zlokalizowanych w Śródmieściu dla osób młodych np. absolwenci katowickich uczelni, studenci 

studiów doktoranckich po preferencyjnych cenach zarówno w zakresie wynajmu jak i sprzedaży, 

zagospodarowania pustostanów 

 (SR2) Program renowacji historycznej zabudowy Śródmieścia (kamienice mieszkalne, obiekty 

użyteczności publicznej) 

 (SR3) Stworzenie systemu park&ride na drogach wjazdowych do Śródmieścia wraz z jego 

powiązaniem z komunikacją publiczną  
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 (SR4) Polityka parkingowa dla Śródmieścia (ewidencja miejsc parkingowych, tworzenie nowych, 

tworzenie stref ograniczonego ruchu, stosowna polityka cenowa w zakresie parkowania  

w Śródmieściu) 

 (SR5) Tereny zielone w Śródmieściu (wprowadzanie zieleni urządzonej w ramach placów, 

skwerów, głównych ciągów komunikacyjnych Śródmieścia)  

 (SR6) Strefa rozrywki (określenie zasad wynajmu lokali pod działalność rozrywkowo-

gastronomiczną w Śródmieściu w ramach pasma ulic: Mariacka – Dworcowa – 3 Maja – Gliwicka 

– Opolska) 

 (SR7) Strefa nauki (wsparcie budowy Wydziału Radia i Telewizji w ramach kwartału Pawła – 

Wodna – Górnicza, wraz z usługami towarzyszącymi, w tym m.in. akademiki, hostele) 

 (SR8) Śródmieście bez barier (likwidacja barier architektonicznych w ramach przestrzeni 

publicznych oraz obiektów użyteczności publicznej z myślą o osobach starszych  

i niepełnosprawnych)  

 (SR9) Społeczne Centrum Aktywności (oferta społeczna, kulturalna, edukacyjna, rozrywkowa 

włączająca mieszkańców Śródmieścia i Katowic, zarówno dzieci, młodzież, studentów, jak  

i seniorów w procesy rozwojowe miasta) 

 (SR10) Kolej nadziemna łącząca ścisłe centrum z Uniwersytetem Śląskim, Strefą Kultury oraz 

Uniwersytetem Ekonomicznym 

 

Obszar rewitalizacji: Szopienice-Burowiec  

 (SZ1) Aktualizacja i promocja ofert inwestycyjnych Miasta na rzecz pozyskania inwestorów 

(poszukiwanie inwestorów z branż wykazujących zapotrzebowanie na średnio-wykwalifikowaną 

siłę roboczą) 

 (SZ2) Turystyka post-industrialna - wykorzystanie obiektów poprzemysłowych na funkcję 

kulturalno-turystyczną (w tym w powiązaniu z walorami poprzemysłowymi innych dzielnic  

np. Nikiszowca) 

 (SZ3) Zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe obszarów Borek i Stawu Morawa oraz stref 

zielonych w ramach kompleksów mieszkaniowych 

 (SZ4) Budowa / remont placów zabaw i boisk sportowych (typu „Orlik”) w ramach kompleksów 

mieszkaniowych  

 (ZS5) Budowa krytej pływalni  

 (SZ6) Monitoring miejsc i obiektów publicznych w powiązaniu z grupami interwencyjnymi  

 (SZ7) Program remontów budynków mieszkalnych i ich otoczenia (komunalnych, Hutniczo-

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa, KZGM) 
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 (SZ8) Programy aktywizacji zawodowej mieszkańców, w tym młodzieży  

 (SZ9) Programy wsparcia dla dzieci i młodzieży, w tym terapie realizowane przez organizacje 

pozarządowe oraz instytucje publiczne  

 (SZ10) Odnowa miejsca centralnego Szopienic wraz z remontem Ratusza  

 (SZ11) Lokalne Centrum Aktywności Pozarządowej – integracja i wsparcie lokalnych organizacji 

pozarządowych oraz Centrum Społecznościowe tworzące ofertę edukacyjno-kulturalną dla 

mieszkańców obszaru 

 (SZ12) Festiwal rewitalizacji  

 (SZ13) Turniej Sportowy Dzielnic Katowic  

 

Obszar rewitalizacji: Załęże  

 (ZA1) Program renowacji historycznej zabudowy mieszkaniowej Załęża  

 (ZA2) System monitoringu ulic, placów i obiektów użyteczności publicznej połączony z grupami 

interwencyjnymi 

 (ZA3) Nowe kierunki nauczania w Szkole Zawodowej (przy współpracy z Klubem Młodzieżowym 

Domu Aniołów Stróżów) 

 (ZA4) Zintegrowany System Pomocy Rodzinie (pomocy psychologiczna, aktywizacja zawodowa, 

aktywizacja społeczna, profilaktyka uzależnień, nauka spędzania wolnego czasu z udziałem 

instytucji publicznych i pozarządowych działających w ramach obszaru kryzysowego)  

w połączeniu z tworzeniem i wsparciem istniejących Świetlic Środowiskowych  

 (ZA5) Programy aktywizacji na rzecz dzieci i młodzieży (realizowane przez instytucje 

pozarządowe: Dom Aniołów Stróżów, Wysoki Zamek, Betania) 

 (ZA6) Budowa Ośrodka Kulturalno-Sportowego wraz z zagospodarowanie otoczenia – jako 

miejsca centralnego Załęża (przy ul. Gliwickiej na wysokości Biblioteki Miejskiej i Kościoła) 

 (ZA7) Rewitalizacja Parku Załęskiego wraz z budową siłowni  

 (ZA8) Wyznaczenie i promocja nowych ofert inwestycyjnych pod zabudowę mieszkaniową  

i usługową 

 (ZA9) Program remontów ulic bocznych w paśmie ul. Gliwickiej  
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Obszar rewitalizacji: Bogucice  

 BO1. Renowacja ul. Markiefki w powiązaniu z ul. Katowicką wraz z utworzeniem miejsca 

centralnego Bogucic 

 BO2. Włączenie przestrzenne, społeczne i gospodarcze Strefy Kultury w tkankę społeczno-

gospodarczą Bogucic (wykreowanie i realizacja powiązań funkcjonalnych) 

 BO3. Dofinansowanie wymiany przestarzałych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 

 BO4. Utworzenie stref bezpłatnego dostępu do internetu w ramach przestrzeni i obiektów 

publicznych obszaru rewitalizowanego 

 BO5. Renowacja wartościowych budynków miejskich (budynki mieszkalne oraz świadczące usługi 

publiczne  np. elewacja 100-letniej szkoły) w połączeniu z niezbędnymi wyburzeniami całkowicie 

zdegradowanej substancji mieszkaniowej  

 BO6. Uporządkowanie i wprowadzanie terenów zielonych (m.in. wykorzystanie projektów 

Zakładu Zieleni Miejskiej) w połączeniu z poprawą estetyki i zagospodarowaniem przestrzeni  

(w tym m.in. usunięcie dzikiego wysypiska śmieci za Os. Ścigały) 

 BO7. Skuteczna promocja Bogucic oraz imprez społeczno-kulturalnych organizowanych na ich 

obszarze 

 BO8. Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod działalność gospodarczą wraz z ich 

uzbrojeniem, w tym dla mikro przedsiębiorstw 

 BO9. Realizacja uchwały RM w/s sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części terenów po byłej KWK Katowice – ul. Nadgórników – ul. Olimpijska 

 BO10. Rewitalizacja i ożywienie społeczno-kulturalne Parku Boguckiego wraz z jego integracją ze 

Strefą Kultury 

 BO11. Zagospodarowanie terenów pomiędzy Bogucicami a Dąbrówką Małą na funkcję 

rekreacyjną  

 BO12. Plac zabaw dla dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 70 

 

Obszar rewitalizacji: Wełnowiec-Józefowiec  

 (WE1) Kolonia Alfred – Centrum Przedsiębiorców (rehabilitacja zabudowy z jej ponownym 

wykorzystaniem na cele społeczno-gospodarcze) 

 (WE2) Rewitalizacja Lasu Alfreda na cele rekreacyjne (uporządkowanie i urządzenie zieleni, 

ścieżki spacerowe i rowerowe, urządzenia do ćwiczeń) 

 (WE3) Budowa krytej pływalni  
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 (WE4) Zagospodarowanie „starego placu zabaw” przy ul. Mikusińskiego  

 (WE5) Budowa ogólnodostępnego boiska osiedlowego typu „Orlik” oraz skate parku 

 (WE6) Stworzenie Domu Seniora wraz z ofertą dla osób 65+ 

 (WE7) Likwidacja barier architektonicznych w przestrzeniach i obiektach publicznych  

 (WE8) Cykliczne wydarzenie integrujące mieszkańców obszaru (kiermasz, festyn), wraz  

ze stworzeniem rozwiązań systemowych wspierających mieszkańców i organizacje pozarządowe  

w organizacji wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowo-rekreacyjnych 

 (WE9) Wyznaczenie i zagospodarowanie miejsca centralnego obszaru  

 (WE10) Program komunikacyjny (remonty dróg, tworzenie parkingów i tras rowerowych, 

poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - progi spowalniające) 

 

Obszar rewitalizacji: Zawodzie  

 (ZW1) Ścieżki rowerowe, w tym wzdłuż Bulwarów Rawy przedłużonych do Szopienic oraz bez tzw. 

„kocich łbów” 

 (ZW2) Miejsca rekreacji i wypoczynku (małe i duże place zabaw w kompleksach zabudowy 

mieszkaniowej, ławki, obszary zielone, mała gastronomia, siłownie dla młodzieży i seniorów) 

 (ZW3) Program remontów kamienic (głównie w paśmie ul. 1 Maja) 

 (ZW4) Wyznaczenie, promocja ofert inwestycyjnych na rzecz przyciągnięcia nowych inwestorów 

(w tym sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także 

wykorzystanie terenu przy torowisku PKP) 

 (ZW5) Monitoring przestrzeni i obiektów publicznych w połączeniu z grupami interwencyjnymi  

 (ZW6) Kreowanie i wspieranie liderów Zawodzia, w tym inicjatyw społecznych organizacji 

pozarządowych 

 

Obszar rewitalizacji: Janów - Nikiszowiec  

 (NI1) Program Rozwoju Nikiszowca wraz z koncepcją zagospodarowania terenów KWK Wieczorek 

 (NI2) Modernizacja i rozszerzenie systemu monitoringu, w tym jego skoordynowanie z grupami 

interwencyjnymi (większa rozdzielczość kamer i objęcie nimi większego obszaru) 

 (NI3) Kompleksowa rehabilitacja elewacji budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem 

podwórek 
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 (NI4) Lokalna sieć przedsiębiorców (Gildia Przedsiębiorców Lokalnych) połączona z programem 

ich wsparcia  

 (NI5) Uporządkowanie i poprawa bezpieczeństwa komunikacji (nowe miejsca parkingowe, 

remont ul. Leśnego Potoku, uregulowanie ruchu drogowego w ramach rynku na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa pieszych, odciążenie ul. Oswobodzenia) 

 (NI6) Aktywizacja społeczna mieszkańców (kontynuacja działań centrum społecznościowego 

PCAL, wspieranie lokalnych liderów, a także osób uzdolnionych, w tym dzieci i młodzieży) 

 (NI7) Nikiszowiec dla niepełnosprawnych (poprawa dostępności obszaru dla osób 

niepełnosprawnych) 

 (NI8) Budowa / Stworzenie Centrum Kultury Nikiszowiec 

 (NI9) Oferta inwestycyjna terenów „Mrówczej Górki” wraz z przeznaczeniem na nowe 

działalności gospodarcze  

 (NI10) Ogólnodostępna infrastruktura sportowo-rekreacyjna (teren przy hotelu Jantor  

z wykorzystaniem na „Orlik”) 

 (NI11) Uporządkowanie przestrzeni publicznych w zakresie małej architektury oraz zapewnienie 

publicznych toalet  

 

Obszar rewitalizacji: Koszutka 

 (KO1) Nowe miejsca parkingowe (uporządkowanie istniejących oraz tworzenie nowych stref 

parkowania w ramach głównych ciągów komunikacyjnych oraz ulic osiedlowych) 

 (KO2) Program renowacji zabudowy mieszkaniowej Koszutki (elewacje, standard mieszkań, 

otoczenie obiektów) 

 (KO3) Mała architektura (uporządkowanie małej architektury i urządzeń towarzyszących: ławki, 

latarnie, skwery, chodniki) 

 (KO4) Lokale na kulturę (wskazanie kilku lokali pod działalność kulturalno-gastronomiczną dla 

mieszkańców dzielnicy oraz aktywizującą społeczność lokalną) 

 (KO5) Monitoring Koszutki (wprowadzenie systemu monitoringu wraz z grupami 

interwencyjnymi) 
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Załącznik 1. 

Informacja o konsultacjach społecznych 
 
Konsultacje społeczne diagnozy społeczno-ekonomicznej Miasta Katowice, wskazania 

obszarów rewitalizacji oraz identyfikacji pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostały 

przeprowadzone za pomocą wywiadu grupowego zogniskowanego (FGI, n=8), tzw. metodą 

warsztatową (moderacja wizualna). Konsultacje przeprowadzono w okresie od 15 do 30 października 

2014 roku, w 8 lokalizacjach odpowiadających obszarom rewitalizacji. Łącznie w konsultacjach wzięły 

udział 163 osoby. Dla poszczególnych obszarów rewitalizacji liczba uczestników konsultacji była 

następująca: 

 Bogucice: 25 osób (MDK Bogucice, 15.10.2014), 

 Nikiszowiec: 25 osób (Centrum Zimbardo, 16.10.2014), 

 Załęże: 21 osób (MDK przy ul. Gliwickiej 214, 17.10.2014), 

 Szopienice-Burowiec: 17 osób (21.10.2014, MDK Szopienice – Giszowiec), 

 Zawodzie: 12 osób (MDK Zawodzie, 24.10.2014), 

 Wełnowiec – Józefowiec: 17 osób (OS Kolejarz, 28.10.2014), 

 Śródmieście: 29 osób (MDK Koszutka, 29.10.2014), 

 Koszutka: 17 osób (30.10.2014, MDK Koszutka). 

Cele związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych wiązały się z: 

 weryfikacją diagnozy społeczno-ekonomicznej jednostek pomocniczych Miasta Katowice, 

 weryfikacją wskazanych obszarów rewitalizacji, 

 identyfikacją silnych i słabych stron wskazanych obszarów rewitalizacji, 

 określeniem propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Stenogramy przeprowadzonych konsultacji społecznych zamieszczono poniżej. 

 

Bogucice, MDK Bogucice-Zawodzie, 15.10.2014 
 
Pytanie 1. Co powoduje, że sytuacja dzielnicy jest tak problemowa/kryzysowa? 

 Brak inwestycji w dzielnicy – stricte na jej terenie i na jej potrzeby 

 Brak inwestycji  

 Brak rewitalizacji Parku Bogucickiego mimo istniejących projektów 

 Brak inwestycji w części mieszkalnej  

 Brak miejskich inwestycji  

 Brak inwestycji dla ludności lokalnej 

 Brak zainteresowania władz miasta (x2) 

 Władze miasta zapomniały o dzielnicy  

 Brak inwestycji ze strony miasta  
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 Nie jest realizowana uchwała RM z 27.10.2008 roku dotycząca przygotowania zagospodarowania 
przestrzennego obszaru ul. Nadgórników i Olimpijska – byłby miejsca pracy 

 

 Niedofinansowanie 

 Brak środków na rozwój dzielnicy  

 Brak pieniędzy (x2) 

 Brak środków finansowych 

 Brak funduszy lub ich mała ilość  
 

 Depopulacja – powodem braku rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego 
 

 Brak miejsc pracy  

 Brak miejsc pracy, które są zgodne z kwalifikacjami, wykształceniem 

 Brak miejsc pracy dla osób młodych  

 Brak kwalifikacji – brak pracy – bieda – przestępczość  

 Brak „argumentów” zachęcających do zamieszkania i podejmowania aktywności gospodarczej na terenie 
dzielnicy  
 

 Są tereny inwestycyjne, które nie są wykorzystane pod parki przemysłowe  

 Brak rozbudowy terenu pod mikro-przedsiębiorstwa  
 

 Napływ ludności z tzw. „marginesu społecznego” 

 Kierowanie osób niewydolnych do mieszkań będących w zasobach gminy  
 

 Stara „familokowa” zabudowa zamieszkiwana przez kolejne „bezradne” pokolenia 

 Stare budownictwo  
 

 brak młodych, wykształconych mieszkańców 

 Struktura zawodowa mieszkańców 

 Niski poziom wykształcenia osób w wieku produkcyjnym 
 

 Słaba promocja dzielnicy 

 Public relations dzielnicy  
 

 Użytkowanie nielegalnego wysypiska śmieci na terenie po działkach za Os. Ścigały  
 

 Zbyt niska aktywność społeczna  

 Brak zainteresowania mieszkańców  
 

 Brak szkół zawodowych  
 

 Likwidacja kopalni Katowice  
 
Pytanie 2. Jakie zasoby, atuty dzielnicy można wykorzystać na rzecz jej rewitalizacji?  

 Zaangażowanie społeczności na rzecz rewitalizacji: pomysły, projekty  

 Pomysły mieszkańców na polepszenie życia w dzielnicy  

 Aktywność ludności do zmian  

 Aktywność społeczna  

 Aktywność mieszkańców (x2) 

 ludzie 
 

 Współpraca organizacji, Kościoła, instytucji zlokalizowanych w dzielnicy  

 Zaangażowanie Kościoła  
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 Współpraca wszystkich zainteresowanych  
 

 Lokalizacja dzielnicy (oś kultury, bliska lokalizacja od Centrum) (x2) 

 Bliskość Centrum miasta  

 Super lokalizacja w Centrum miasta obok NOSPR, Muzeum Śląskiego, MCK 

 Lokalizacja dzielnicy (dobry dojazd) mogą przyciągnąć inwestorów np. nowych mieszkańców  

 Położenie 
 

 Tereny dzielnicy pod inwestycje  

 Tereny przy „Agacie” – ul. Wiertnicza, po „Opamie” wzdłuż DK86 

 Miejsca niezagospodarowane a będące własnością miasta  
 

 Historia dzielnicy (x2) 

 Historia ul. Markiefki  

 Odwiedzanie i szeroka promocja obiektów historycznych  

 Najstarsza dzielnica Katowic 

 Zasoby lokalowe po renowacji (mieszkania, działalność gospodarcza) – wartość tradycyjno-historyczna jako 
atut (a nie „ruiny”) 

 100-letnia szkoła z tradycjami  
 

 Dbałość o miejsca rekreacji  

 Teren Parku Bogucickiego 
 

 Dbałość samych mieszkańców o czystość 
 

Pytanie 3. Jakie działania/projekty rewitalizacyjne w dzielnicy uważasz za najważniejsze, najbardziej 
oczekiwane? 

 Renowacja ul. Markiefki 

 Znaczna poprawa ciągu komunikacyjnego: ul. Katowicka – ul. Markiefki  
 

 Dzielnica otwarta na miasto – kontynuacja – ma zachęcać a nie odstraszać odwiedzających inwestujących, 
potencjalnych nowych mieszkańców  

 

 Unikanie tworzenia „gett” 
 

 Kontynuacja istnienia Domu Ośrodka Wychowawczego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – problem na 
poziomie ministerialnym (zapowiedziana likwidacja) 

 

 Likwidacja niskiej emisji 
 

 Dostęp do Internetu na skwerach w całej dzielnicy  
 

 Renowacja elewacji 100-letniej szkoły  

 Renowacja zabytkowych budynków i uliczek 

 Zmiana struktury zabudowy (restauracja budynków „wartościowych” lub wyburzenia) 

 Odnowienie starych kamienic  

 Renowacja zabytkowych kamienic  

 Rewitalizacja budynków miejskich  

 Renowacja budynków, które są stare – tradycyjne 
 

 Zazielenienie dzielnicy – dbałość o czystość  

 Wykorzystanie projektów Zakładu Zieleni Miejskiej 
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 Uporządkowanie terenu – estetyka przestrzeni  

 Zagospodarowanie terenu wokół szkoły (ZS4?) 
 

 Rynek – stworzenie miejsca centralnego w dzielnicy  
 

 Zmiana wizerunku dzielnicy 

 Promocja dzielnicy (położenie, strefa kultury), tradycje – przyciągnięcie nowych mieszkańców 

 Większa promocja imprez organizowanych w dzielnicy  
 

 Zainwestowanie w uzbrojenie wolnych terenów w dzielnicy 
 

 Budowa – przedłużenie linii tramwajowej  
 

 Usunięcie „dzielnicowego” wysypiska śmieci za Os. Ścigały – 150 metrów od Muzeum Śląskiego – 
zagospodarowanie tego terenu 

 

 Punkty gastronomiczne na wysokim poziomie 
 

 Zmuszenie właścicieli budynków prywatnych lub terenów do dbałości o nie 
 

 Realizacja uchwały RM dotyczącej stworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów po byłej KWK Katowic  

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
 

 Park Bogucicki w tym jako zaplecze dla strefy kultury – imprezy plenerowe  

 Rewitalizacja Parku 

 Rewitalizacja Parku Boguckiego  

 Zagospodarowanie Parku w sposób funkcjonalny – wielofunkcyjny  

 Budowa tzw. małej architektury  

 Troska o plac zabaw dla dzieci - konserwacja 
 

 Budowa parku – skweru na wschodniej części dzielnicy – teren pomiędzy Bogucicami a Dąbrówką Małą  
 

 Rekreacja dla młodzieży i ludzi starszych 
 

 Budowa placu zabaw dla przedszkolaków Miejskie Przedszkole nr 70. 
 

 Basen (kryty) z kilkoma atrakcjami np. zjeżdżalnie 

 

Janów - Nikiszowiec, Centrum Zimbardo, 16.10.2014 
 
Pytanie 1. Co udało się zrobić na Nikiszowcu w ostatnich latach? 

 Działania razem z mieszkańcami  

 Zwiększenie aktywności mieszkańców  

 Wzrost świadomości obywatelskiej mieszkańców  

 Uruchomienie jednego z najprężniej działających Programu Aktywności Lokalnej przez MOPS w Katowicach  

 Aktywnie działające organizacje społeczne z udziałem mieszkańców  

 Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców (x2) 

 Utworzenie Rady Jednostki Pomocniczej  

 Myślenie wspólnotowe  

 Aktywizacja społeczności – zaangażowanie na rzecz dzielnicy  

 Zaktywizować mieszkańców  
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 Aktywizacja społeczności lokalnej  

 Mieszkańcy poczuli, że odpowiadają za miejsce w którym żyją  

 Rada Dzielnicy  

 Stowarzyszenia, fundacje – zaktywizowanie mieszkańców, kilka stowarzyszeń fundacja  

 Wzrost świadomości na temat wartości Nikiszowca, w tym świadomość mieszkańców na temat walorów, 
zasobów dzielnicy 

 Aktywizacja młodzieży do pracy na rzecz społeczności lokalnej  

 Centrum Zimbardo – uruchomienie Centrum Zimbardo (x4) 

 Przekazanie zadań (stopniowe) realizowanych przez CAL do organizacji pozarządowej  

 Rozwój organizacji promujących aktywny wypoczynek  
 

 Rozwój infrastruktury turystycznej (kawiarnie, infrastruktura turystyczna, muzeum) 

 Oferta spędzania czasu wolnego mieszkańców, pracownia ceramiki Terra Arte 

 Kawiarnie  

 Powstały długo oczekiwane punkty gastronomiczne dla turystów i mieszkańców  
 

 Organizacja imprez (Jarmark na Nikiszu, Odpust u Babci Anny) 

 Organizacja Jarmarku  

 Wydarzenia kulturalne  

 Dzięki imprezom do Nikisza przyjeżdżają ludzie z całych Katowic, województwa i Polski 

 Warsztaty dla dzieci  

 Program dla seniorów  

 Nikiszowickie Lato i koncerty w Kościele  

 Archikids 

 Większa ilość wydarzeń kulturalnych  
 

 Poprawa wizerunku Nikiszowca (x2) 

 Renowacja pomnika Ordynata Mieroszewskiego  

 Pomnik Historii  

 Wpisanie na listę Pomników Historii  

 Wizytówka miasta / pomnik historii  

 Nadano rozgłos dzielnicy Nikiszowiec  

 Promocja lokalnych twórców, artystów „Galeria Nikisz”  

 Nikiszowiec – miejsce modne i popularne  

 Promocja dzielnicy  
 

 Rozwój turystyki (x2) 

 Zaczął Nikiszowiec żyć pod względem turystycznym oraz imprez lokalnych „Jarmark”, „Odpust”  

 Ruch turystyczny  

 Nikiszowiec jest na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – promocja w województwie i Polsce  

 Wypromowanie Nikiszowca w ostatnich 4 latach  
 

 Uznanie – Nikiszowiec to punkt odniesienia dla aktywności innych społeczności (miasto, region, kraj) 
 

 Remont ul. Zamkowej  

 Poprawa wizualna  

 Poprawa estetyki (kwiaty, zieleń)  

 Zieleń na Nikiszowcu  

 Kwiaty dla Nikiszowca 

  Odnowić pl. Wyzwolenia (chyba częściowo jest odnowiony)  
 

 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa (x3) 

 Monitoring (monitoring x 8) 
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 Monitoring – wspólne dzieło Miasta, społeczności i podmiotów lokalnych  

 Mieszkańcy czują się bezpieczniej 

 Wzrost poczucia bezpieczeństwa  
 

 Utworzenie Galerii Szyb Wilson 

 Utworzenie oddziału Muzeum Historii Katowic (x2) 

 Rewitalizacja budynku pralni i magla – powstanie oddziału muzeum  
 

 sieć ciepłownicza dla całego osiedla  

 likwidacja niskiej emisji (x2) – piece 
 

 2 place zabaw  

 Trasa spacerowa  

 Trasa rowerowa  
 

 wyłączenie z ruchu rynku – zamknięcie ruchu na rynku (x2) 
 

 miejsce pamięci 
 

 awans drużyny hokejowej do I Ligii 
 

 apartamenty  
 

 nowi, świadomi potencjału dzielnicy mieszkańcy 
 

 2 nowe linie autobusowe  
 

 Doposażenie Boliny  
 

 Budowa i wymiana kanalizacji 
 

 Gazeta Magiel  
 

Pytanie 2. Co powoduje, że sytuacja dzielnicy jest nadal problemowa? 

 Dewastacje  

 Remont podwórka bloku II 

 Poprawa estetyki placów  

 Brak pojemników na psie odchody  

 Malowanie ścian budynków, niszczenie mienia wspólnego, chuligaństwo  

 Niedostateczna czystość osiedla  

 Dewastacja elewacji budynków przez młodych ludzi  

 Wandale, którzy niszczą zabytkowe budynku  
 

 Duże potrzeby poprawy infrastruktury  

 Niedokończona kanalizacja  

 Nielegalne wysypiska śmieci  

 Za mało toalet  

 Przedłużające się remonty  
 

 Brak terenów inwestycyjnych  

 Własność prywatna gruntów – w rozumieniu małej liczby miejskich ofert inwestycyjnych (x2) 

 Wielkość podmiotów będących dysponentami majątku  
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 Brak wspólnego myślenia o rozwoju dzielnicy – w kontekście własnościowym (KHW, HGSM, Miasto) 

 Brak planu działania 

 Miasto nie ma wizji dotyczącej rozwoju dzielnicy  
 

 Brak wsparcia (raczej niewystarczające) ze strony UM dotyczące promocji Nikiszowca  

 Niewystarczająca promocja Nikiszowca ze strony UM Katowice  
 

 Brak wsparcia / niewystarczające ze strony UM Katowice w zakresie organizacji imprez 

 Za małe środki finansowe na dekoracje świąteczne 

 Ograniczone środki finansowe  
 

 Brak miejsc pracy 

 Ukryte bezrobocie  
 

 Kosztowność remontów zabytkowych elewacji budynków  

 Totalny brak zainteresowania ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczący sprzątania i odnawiania 
„komzonów” 
 

 Zbyt niska skuteczność monitoringu / kamery (słaba rozdzielczość) 

 Polepszyć działanie monitoringu  

 Brak środków finansowych, aby poprawić wygląd Janowa (monitoring)  
 

 Działalność grup subkulturowych  

 Wybryki chuligańskie – pseudokibice  

 Ciągle widoczne grupy głównie młodych ludzi pijących alkohol na ulicach  

 Pseudokibice – dewastacje  

 Problemy związane z ruchem pseudokibicowskim  

 Konflikt między kibicami klubów piłkarskich  
 

 Stereotypy np. dotyczące poziomu bezpieczeństwa  

 Stereotypowy pogląd na temat dzielnicy  

 Stereotyp – na Nikiszowcu jest niebezpiecznie  

 Stereotyp, że do Nikiszowca nie da się dojechać z centrum  

 Stereotypy  

 Niska świadomość mieszkańców innych dzielnic Katowic o pozytywnej zmianie w Nikiszowcu  
 

 Zbyt niski poziom gospodarczości – w kontekście działalności gospodarczej  

 Niski poziom aktywności (gospodarczej) mieszkańców dzielnicy  

 Niska świadomość potencjału gospodarczego Nikiszowca wśród jego mieszkańców  

 Zbyt mała aktywność większości mieszkańców dzielnicy  
 

 Kopalnia  

 W przyszłości problemem będzie co „po kopalni”? 

 Brak planu na przyszłość dotyczącego terenów i obiektów po kopalni 
 

 Konieczność łączenia interesów mieszkańców, turystów, przedsiębiorców, itd. 

 Trudny kontakt, brak współpracy kopalni z Miastem  

 Potrzeba integracji działań różnych podmiotów  
 

 Słaba komunikacja  

 Chaos komunikacyjny  
 

 Utrwalenie zmian wymaga czasu (czas) 
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 Rozwój turystyczny dzielnicy – wzrost cen mieszkań 
 

 Mała aktywność służb porządkowych  
 

 Nadal niska / niezadawalająca atrakcyjność dzielnicy dla potencjalnych i aktualnych mieszkańców  
 

 Opór przed nowym  
 

 Niski poziom wykształcenia  
 

 Brzydki wygląd budynków DSSM przy ul. Zamkowej  

 Stan techniczny zasobów mieszkaniowych  
 

 Brak finansowych zysków z turystyki bezpośrednio dla dzielnicy  
 

 Zbyt mała infrastruktura  - nie można pomieścić tłumu turystów  
 

 Brak domu kultury  
 

 Brak profesjonalizmu urzędników UM Katowice w podejmowaniu decyzji  
 
 

Pytanie 3. Jakie działania/projekty rewitalizacyjne w dzielnicy uważasz za najważniejsze, najbardziej 
oczekiwane? 

 Zwiększenie liczby patroli  

 Zwiększenie częstotliwości patroli (Straż Miejska, Policja na Osiedlu) 

 Rozszerzenie monitoringu  
 

 Oczyszczenie elewacji budynków  

 Rewitalizacja podwórek na Nikiszowcu  

 Remont elewacji budynków  

 Usunięcie graffiti  

 Zagospodarowanie bloków (Nikisz) 

 Odnowienie elewacji budynków  

 Dbałość o place  

 Odnowienie elewacji budynków  

 Wspólny projekt HGSM i Spółki Mieszkaniowej dotyczący odnowienia elewacji budynków  

 Rewitalizacja budynków (elewacja) 
 

 Lokalna sieć przedsiębiorców  

 Postawienie przynajmniej jednego „piekarnioka” – jako atrakcja turystyczna  

 Gildia przedsiębiorców lokalnych – działających w obszarze turystyki  

 Lokalna sieć przedsiębiorców – wzajemne wspieranie  

 Powstanie restauracji dla turystów  

 Działania mające na celu pomoc małym przedsiębiorcom  

 Inicjatywa lokalnych przedsiębiorców  
 

 Miejsca parkingowe  

 Remont ulicy Leśnego Potoku  

 Droga na cmentarz  

 Uregulowanie ruchu drogowego na rynku (zwiększenie bezpieczeństwa pieszych) 
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 Poprawić komunikację – organizacja ruchu 

 Rozbudowa sieci dróg: Nikiszowiec – Janów  

 Odciążenie ul. Oswobodzenia 

 Rozwiązać problemy komunikacyjne  
 

 Wsparcie młodzieży – miejsca spotkań, inicjatywy  

 Wsparcie – wspieranie mieszkańców aktywnych, uzdolnionych, promowanie  
 

 Integracja społeczna 

 Kontynuacja – Centrum Społecznościowego (PCAL) 

 Kontynuacja działań aktywizujących mieszkańców  
 

 Rewitalizacja budynków kopalni  

 Stworzenie miejsc pracy po zamknięciu Kopalni  

 Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów Kopalni w dłuższej perspektywie  
 

 Centrum sportowe  

 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej (tereny przy hotelu) 

 Budowa boiska, tzw. „orlika” 
 

 Nowoczesne technologie w otoczeniu Nikiszowca  

 Zagospodarowanie terenów Mrówczej Górki pod działalność gospodarczą  
 

 Nikiszowiec, miejsce wydarzeń kulturalnych  

 Budowa centrum kultury  
 

 Toalety ogólnodostępne (dla turystów) 

 Toalety  
 

 Dostępność Nikiszowca dla niepełnosprawnych  
 

 Dbałość mieszkańców o czystość  
 

 Projekt rynku – w sensie małej architektury  
 

 Projekt „komunikator” – obieg informacji  
 

 Dokończenie kanalizacji  

 

Załęże, Młodzieżowy Dom Kultury, 17.10.2014 
 
Pytanie 1. Co powoduje, że sytuacja dzielnicy jest tak problemowa/kryzysowa? 

 Zła sytuacja finansowa mieszkańców  

 Bieda  

 Ubóstwo  
 

 Zbyt łatwo udzielana pomoc finansowa  

 Zły system polityki społecznej  

 Duża ilość ludzi niepracujących – często niechęć do pracy  
 

 Brak dobrego zaplecza kulturalnego i sportowego dostępnego dla zwykłych mieszkańców Załęża  

 Brak alternatywnych form spędzania czasu dla różnych grup wiekowych  



130 

 

 Brak alternatywy dla młodzieży – spędzanie wolnego czasu – brak ośrodków kultury i sportu  
 

 Upadek przemysłu lokalnego  

 Likwidacja dużych zakładów, głównie huty  

 Dzielnica w okresie wygasania po rozwoju industrializacji – likwidacja kopalń, hut bez pomysłu na zmianę 
charakteru (sypialnia, usługi, rekreacja, itp.)  

 Zamknięcie dużych zakładów pracy, które były „osią” życia i pracy dla całej społeczności  

 Niska atrakcyjność – brak zatrudnienia  

 Zamykanie największych zakładów pracy (kopalnia, huta)  

 Źle przeprowadzona prywatyzacja – likwidacja zakładów pracy, nowych brak  

 Upadłość dwóch największych zakładów pracy – kopalni i huty  

 Zamknięcie kopalni Kleofas (miejsca pracy wielu ludzi z dzielnicy)  

 Zamknięcie dwóch kluczowych zakładów pracy: kopalni i huty Baildon  

 Zamknięcie kopalni Kleofas  
 

 Pochodzenie mieszkańców – ludność napływowa o niskich kwalifikacjach  

 Model rodzin górniczych i hutniczych – mężczyzna zarabia, kobieta nie pracuje, zajmuje się domem  

 Model rodziny z pokolenia na pokolenie – korzystanie z MOPSu 
 

 Brak kompleksowego programu rewitalizacji obejmującego zmiany w tkance społecznej i architektonicznej  

 Brak konsekwentnej polityki miasta wobec dzielnicy (Program Załęże 2000)  
 

 Patologie w rodzinach  

 Alkoholizm 

 Alkoholizm – uzależnienia – pokoleniowy 
 

 Brak aspiracji wynikających ze stereotypów  

 Zła opinia dzielnicy, dlatego mieszkańcy nie szukają tutaj mieszkań  
 

 Niski poziom wykształcenia (x2) 

 Niskie wykształcenie  
 

 Brak promocji Załęża 
 

 Brak perspektyw  
 

 Bardzo mocno zdewastowane lokale mieszkalne  
 

 Podział dzielnicy na dwie części  
 
 
Pytanie 2. Jakie zasoby, atuty dzielnicy można wykorzystać na rzecz jej rewitalizacji?  

 Część zabytkowa, ładna architektonicznie  

 Kwartał mieszkań z I połowy XX w. Wyplera, Lisa, Ślusarska  

 Ciekawa zabudowa  

 Historyczna zabudowa  

 Atrakcyjność architektoniczna  
 

 Współpraca instytucji, stowarzyszeń i innych podmiotów  

 Współpraca między instytucjami  

 Dobre relacje i porozumienie pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi w dzielnicy  

 Świetnie rozwinięta współpraca instytucji, organizacji i Kościoła  

 Chęć współpracy różnych środowisk i instytucji  

 Współpraca wielu instytucji, szkoły, świetlice środowiskowe, parafie, CAL  
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 Duża ilość instytucji, organizacji, stowarzyszeń 

 Szkoły, parafia, CAL, świetlice, MDK i ich działalność  

 Oferta podmiotów działających w dzielnicy  

 Działalność klubów, świetlic, itp.  

 Szkoła nr 20, Dom Aniołów Stróżów, Dom Kultury  

 Szkoła nr 22 z kompleksem sportowym i salą gimnastyczną  

 Jedyna w Polsce szkoła specjalna z certyfikatem krajowym szkoły promującej zdrowie  

 System pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom „Dom Aniołów Stróżów”, który wymagałby poszerzenia i 
zwiększenia oferty  

 Prężna sekcja olimpiad specjalnych – oferta zajęć popołudniowych  

 Klasy dla autystów i zespołu Aspargera w normie intelektualnej  

 3 świetlice  

 Klub Młodzieżowy  

 Streetworkerzy 

 Poradni rodzinna  

 250 studentów na stażach rocznie 
 

 Dobrze skomunikowana (x2) 

 Dobra komunikacja i skomunikowanie z Centrum  

 Lokalizacja dzielnicy  

 Dobra lokalizacja – połączenia komunikacyjne  
 

 Ludzie z pasją  

 W Załężu jest potencjał w ludziach zarówno w mieszkańcach, jak i pracujących tylko na terenie dzielnicy. 
Doskonalenie już istniejących programów, współpracy 

 Wielość pomysłów ze strony aktywnych osób i instytucji  
 

 Znane w rejonie miejsce handlu  
 

 Istniejące tereny zielone  
 

 Prostota komunikacji  
 

 Do wykorzystania historia dzielnicy  
 

 Bliskość miasta i jego oferty  
 

Pytanie 3. Jakie działania/projekty rewitalizacyjne w dzielnicy uważasz za najważniejsze, najbardziej 
oczekiwane? 

 Renowacja kamienic  

 Remont historycznej zabudowy  

 Odnowienie – rewitalizacja historycznych zabytkowych kamienic  

 Odnowienie budynków  
 

 Oświetlić ulice wzdłuż torów kolejowych  

 Monitoring ulic  
 

 Połączenie pracy Klubu Młodzieżowego Domu Aniołów Stróżów z tworzeniem nowych oddziałów w Szkole 
Zawodowej (kierunki rynkowe np. gastronomia) 

 Rozszerzenie systemu pomocy całym rodzinom – pomoc psychologiczna + aktywizacja społeczna + 
aktywizacja zawodowa (równolegle) 
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 Wzmocnienie programów młodzieżowych realizowanych przez obecne instytucje Dom Aniołów, Wysoki 
Zamek, Betania  

 Działania profilaktyki uzależnień – dofinansowanie ich w sposób systematyczny  

 Nauka sposobów spędzania wolnego czasu bez alkoholu  

 Danie „wędki” – ograniczenie przekazywania środków finansowych bez oczekiwań czegokolwiek od 
mieszkańców  

 Ciągła edukacja społeczeństwa – zwłaszcza żeby uniknąć stopniowo biedy i jej dziedziczenia  

 Stworzenie programu systemowego pracy z rodzinami zagrożonymi patologią (stworzenie nowych świetlic)  

 Działania na rzecz mieszkańców – aktywizacja przez Urząd Pracy (wykształcenie) i (zawód) 

 Projekty aktywizujące środowisko lokalne minimalizujące niezaradność życiową, schematyczne działanie  
 

 Młodzieżowy Dom Kultury – wielofunkcyjny  

 Stworzenie Domu Kultury i obiektu sportowego hali wielofunkcyjnej  
 

 Powstanie Domu Kultury  - Hali Wielofunkcyjnej  

 Powstanie ośrodka kulturalnego – sportowego – konieczność  

 Budowa nowych obiektów sportowych  

 Budowa hali sportowej  

 Zbudować halę wielofunkcyjną (Kościół Betania posiada projekt i działkę) 

 Nowe place zabaw – siłownie zewnętrzne  

 Modernizacja i rozwój istniejącej bazy kulturalnej i rekreacyjnej dzielnicy (MDK, basen, Park Załęski) 

 Zbudować siłownię na terenie miasta (oś Janasa)  

 Utworzyć ścieżkę rowerową  

 Przeprowadzić rewitalizację terenu przy bazie transportowej  

 Wykorzystanie nieużytków na tereny rekreacyjne  
 

 Rewitalizacja zdegradowanych terenów przez nową zabudowę mieszkaniową lub usługową  

 Nowe budownictwo komunalne wraz z zagospodarowaniem otoczenia  
 

 Zwiększenie ilości autobusów z Załęża do Centrum i innych dzielnic  
 

 Przeprowadzić remonty ulic bocznych od ulicy Gliwickiej  
 

 Zbudować pojemniki na psie odchody  
 

 Kompleksowy program rewitalizacji traktującej na równi tkankę społeczną, jak i architektoniczną  
 

 Możliwość utworzenia warsztatów, starzy zawodowych dla młodzieży  
 

 Lokalne Centrum przy ul. Gliwickiej na wysokości Biblioteki Miejskiej, Kościoła  
 

 Wspieranie działań mających na celu promocję dzielnicy – działalność klubów, instytucji, stowarzyszeń  
 

 Wykorzystać istniejące ośrodki – zsynchronizować działalność  
 

Szopienice-Burowiec, MDK Szopienice, 21.10.2014  
 
Pytanie 1. Co powoduje, że sytuacja dzielnicy jest tak problemowa/kryzysowa? 

 Przemoc 

 Patologia  

 Dziedziczna patologia – brak pozytywnych wzorców  

 Łatwa dostępność alkoholu  

 Alkoholizm (x2) 
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 Patologia w rodzinie  

 Problemy alkoholowe (x2) 

 Przemoc domowa  

 Utrwalona patologia  
 

 Brak konsekwentnych kompleksowych działań zaradczych  

 Brak inspiracji, przykładu  

 Niedostrzeganie potencjału dzielnicy  
 

 Likwidacja HMN 

 Likwidacja przemysłu  

 Zła sytuacja mikro-ekonomiczna  

 Upadek HMN 
 

 Brak pracy (x2) 

 Bezrobocie, dwa, trzy pokolenia  

 Duże bezrobocie (x8) 

 Bezrobocie  

 Brak możliwości zatrudnienia  
 

 Eksmitowanie rodzin do Szopienic  

 Podtrzymywanie marginalizacji dzielnicy  

 Skumulowanie rodzin i osób wieloproblemowych w jednej dzielnicy (eksmisyjnej)  

 Przesiedlenie sporej liczby mieszkańców do lokali socjalnych w Szopienicach  

 Duży odsetek rodzin niewydolnych wychowawczo – brak wzorców pozytywnych dla dzieci  
  

 Niska świadomość społeczna  

 Wyraźnie obniżona wrażliwość społeczna  
 

 Brak propozycji dla młodzieży (do 17 lat)  

 Brak kontroli rodziców nad dziećmi  
 

 Brak monitoringu 

 Przestępczość  
 

 Złe warunki mieszkaniowe 

 Niewielka dbałość o istniejące zasoby mieszkaniowe  
 

 Niechęć o zmian 

 Bierność  

 Tolerancja dla stanu zastałego  

 Brak wiary mieszkańców w możliwość zmiany w rozsądnej perspektywie czasowej  
 

 Małe zaangażowanie parafii  
 

 Zła opinia o dzielnicy  
 

 Działalność subkultury pseudokibiców  
 

 Brak zagospodarowania przestrzennego  
 

 Zaniedbane tereny na dzielnicy – głównie HMN  
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 Brak inwestycji  
 

 Brak aktywizacji zawodowej, szczególnie osób młodych  
 

 Niski status ekonomiczny mieszkańców  
 

 Niski poziom wykształcenia  
 
 
Pytanie 2. Jakie zasoby, atuty dzielnicy można wykorzystać na rzecz jej rewitalizacji?  

 Punkty dla osób z problemami alkoholowymi – informacja  

 Ośrodki terapeutyczne  

 Punkty pomocy  
  

 Duża ilość terenów pod inwestycje  

 Tereny pod inwestycje  
 

 Jedyny w Polsce szpital geriatryczny  

 Szpital psychiatryczny 
 

 Bliskość Nikiszowca  

 Dojazd z każdej strony: pociąg, tramwaj, autobus  

 Dobre połączenia komunikacyjne  

 Dojazdy  

 Położenie między Katowicami a Sosnowcem  
 

 Uśpiona przedsiębiorczość  

 Potencjał ludzi młodych  

 Duża ilość instytucji i organizacji pozarządowych  

 Pozytywne przykłady  

 Chęć współpracy instytucji działających i mieszkańców dzielnicy  

 Lokalni liderzy  

 Potencjał instytucji działających (szkoły, stowarzyszenia)  
 

 Tereny zielone, jeziora (zbiorniki wodne), tereny rekreacyjne  

 Staw Morawa jako teren rekreacyjny  

 Staw Hubertus  

 Tereny do wykorzystania na rekreację  

 Tereny zielone  

 Wykorzystanie terenów – rewitalizacja terenów zieleni – park(i) z infrastrukturą  

 Borki (tereny zielone i mieszkaniowe)  

 Rawa – po rewitalizacji  

 Zagospodarowanie parku dla dzieci „Burowiec”  
 

 LO Długosza  

 Organizacja dodatkowych warsztatów dla dzieci w domach kultury  
 
 

 Historia dzielnicy  

 Kształt dzielnicy – krajobraz miejski, układ urbanistyczny  
 

 Industriada  

 Wykorzystanie infrastruktury poprzemysłowej  
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 Browar Morkskich  

 Walcownia Cynku  
 

 Istniejące zasoby mieszkaniowe  
 

 Budynek po dawnej szkole gastronomicznej + Ratusz  
 

 Zniecierpliwienie mieszkańców  
 

 
Pytanie 3. Jakie działania/projekty rewitalizacyjne w dzielnicy uważasz za najważniejsze, najbardziej 
oczekiwane? 

 KSSE  

 Zagospodarowanie wież ciśnień  

 Wykorzystanie obiektów poprzemysłowych  

 Zaproszenie potencjalnych inwestorów  

 Zakłady pracy – usługi  

 Nowe miejsca pracy  

 Powstanie inwestycji  

 Rozwój turystyki post-industrialnej  
 

 Plac zabaw „Burowiec”  

 Rewitalizacja terenów zielonych – rekreacja  

 Budowa basenu dla dzielnicy wschodnich  

 Rewitalizacja terenów zielonych  

 Budowa placów zabaw i boisk sportowych (Orlik) 

 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej  

 Rewitalizacja stref zielonych  

 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (Staw Morawa), (tereny za gimnazjum nr 13)  

 Zagospodarowanie Borek i Stawu Morawa  
 

 Monitoring dzielnicy  

 Powstanie monitoringu miejskiego  

 Monitoring  

 Zainstalowanie monitoringu miejskiego  
 

 Remonty budynków mieszkalnych  

 Budowa nowych mieszkań  

 Poprawa warunków mieszkaniowych  

 Remonty budynków: HGDM i KZGM  

 Remonty mieszkań  

 Remonty na budynki (punkty, ośrodki)  

 Odtworzenie jakości zasobów mieszkaniowych  
 

 Terapie dla dzieci i młodzieży  

 Programy podnoszące świadomość społeczną  

 Pro-społeczna polityka Miasta  

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  
 

 Rewitalizacja Rynku  
 

 Rewitalizacja historycznych budynków: Ratusz  
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 Festiwal Rewitalizacji  

 Integracja organizacji pozarządowych  

 Integracja instytucji działających w obszarze społecznym  

 Lokalne Centrum Aktywności Pozarządowej  

 Powołanie podmiotu skupiającego wszystkie organizacje, instytucje działające na dzielnicy  

 Centrum Społecznościowe z nastawieniem na edukację mieszkańców  

 Integracja lokalnej społeczności  

 Zwiększenie aktywności mieszkańców Szopienic  
 

 Centrum Animacji dla Młodzieży (ZIT, Gimnazjum 13 w kotłowni) (x2)  
 

 Odnowa elewacji budynków  

 Większa dbałość o czystość (usuwanie śmieci, gruzu) 
 

 Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy  

 Podnoszenie kwalifikacji  
 

 Ułatwienie dostępu do MDK – nieodpłatne  
 

 Rozwój powiązań między dzielnicami  np. Turniej Sportów Dzielnic  
 

 Odnowa kolejki tzw. BALKAN z Szopienic do Nikiszowca  
 

 Zwiększenie strefy usług  
 

 

Zawodzie, MDK Zawodzie, 24.10.2014 
 
Pytanie 1. Co powoduje, że sytuacja dzielnicy jest tak problemowa/kryzysowa? 

 Poprawa w utrzymaniu czystości  

 Niska atrakcyjność budynków (konieczność renowacji)  

 Bulwary Rawy – dlaczego inwestycja tak długo się ciągnie  

 Estetyka dzielnicy – brak atrakcji, jest brzydko  

 Niezagospodarowany teren (nieużytki) między torami kolejowymi ul. 1 Maja  

 Zdegradowane otoczenie – efekt czystego otoczenia wymusza zachowanie czystości  
 

 Bezpieczeństwo (niskie) 

 Połączenie ul. Bogucickiej z Dudy Gracza (łącznik) – pogorszenie bytowania mieszkańców osiedla „Gwiazdy” 

 Likwidacja posterunku Policji na „Gwiazdach” – posterunek Policji zastępuje ludziom ogrodzenia, 
monitoring, poczucie bezpieczeństwa  

 Za małe są działania Policji, a w dzielnicy Zawodzie, 1 Maja, „Gwiazdy” zdarzają się napady na kobiety, 
zrywanie łańcuszków z szyi, napady z pistoletem, z nożem wbijanym w głowę 

 Bezpieczeństwo – brak widoczności Policji w dzielnicy 

 Brak poczucia bezpieczeństwa (rozboje, kradzieże) 

 Zbyt mało patroli Policji  

 Małe poczucie bezpieczeństwa  
 

 Mało miejsc pracy  

 Duże bezrobocie (x2) 
 

 Zbyt mała integracja mieszkańców i administracji osiedli  
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 Słaba aktywność mieszkańców w reakcji na przestępczość pospolitą i wykroczenia oraz dbałość o mienie 
własne i społeczne  
 

 Brak miejsc do aktywnego wypoczynku  

 Brak miejsc zielonych do odpoczynku, spędzania wolnego czasu 

 Mało placów zabaw dla dzieci 

 Brak w parcelach i między blokami mini siłowni dla młodzieży  
 

 Zmiana komunikacji miejskiej / likwidacja linii autobusowych  
 

 Brak promocji dzielnicy  
 
 
Pytanie 2. Jakie zasoby, atuty dzielnicy można wykorzystać na rzecz jej rewitalizacji?  

 Niezagospodarowane tereny  

 Można wykorzystać niewielkie tereny sytuując na nich urządzenia do małej rekreacji z urządzeniami dla 
młodzieży i seniorów tj. integracja  

 Niezagospodarowane tereny, w tym kolejowe od Racławickiej w kierunku Mysłowic – stworzyć plan 
zagospodarowania: (1) pod działalność gospodarczą (2) lub pod rekreację 
 

 Urząd Miasta – budżet obywatelski  

 Potencjał ludzi – słuchać jakie mają problemy 
 

 Administracje spółdzielni mieszkaniowych  

 Zasoby instytucjonalne: MDK, MOPS, SM-y 
 

 Lokalizacja w dzielnicy UE Katowice – promocja  

 Obecność szkolnictwa, UE, szkoły  

 Potencjał uczelni – ludzie młodzi  
 

 Bliskość Centrum 

 Bliskość Centrum Miasta, ośrodków kultury – budzenie się ludzkiej inicjatywy mieszkańców osiedli  
 

 Bulwary Rawy  

 Wolne miejsca między blokami i w parku  

 Tereny Rawy  
 

 Promocja dzielnicy – „Gwiazdy” 
 

 Działalność kulturalna  
 

 Baza hotelowa (ale tylko 1 Senator)  
 

 LO Długosza  

 Organizacja dodatkowych warsztatów dla dzieci w domach kultury  
 
 
Pytanie 3. Jakie działania/projekty rewitalizacyjne w dzielnicy uważasz za najważniejsze, najbardziej 
oczekiwane? 

 Zbudować ścieżkę rowerową (KSM) bez „kocich łbów” – stworzyć gładkie nawierzchnie 

 Bulwary Rawy – przedłużyć do Szopienic, które przez to uatrakcyjnią się (x2) 

 Basen kryty  

 Ścieżki rowerowe wraz z wypożyczalnią rowerów  

 Miejsce do aktywnego wypoczynku (dzieci i dorośli)  
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 Miejsca do rekreacji (małe i duże place zabaw, boiska, ścianka wspinaczkowa, parki i skwery, miejsca do 
odpoczynku w otoczeniu ciekawej zieleni, mała gastronomia towarzysząca)  

 Zagospodarowanie terenów – zieleń  

 Rozbudowanie bazy sportowej  

 Ilość miejsc bezpłatnej rekreacji powinna wzrastać  

 Zacieranie granic Centrum Miasta z Zawodziem poprzez Bulwary Rawy  

 Place zabaw, place wspólnego spędzania czasu 

 Bulwary Rawy – ścieżka rowerowa  

 Mini siłownie  

 Place zabaw dla dzieci  

 Zagospodarowanie Bulwarów Rawy  

 Zagospodarowanie terenów zielonych w ławki, piaskownice  

 Bardzo duże oczekiwania są związane z „Placami zabaw” i urządzeniami dla młodzieży oraz seniorów  
 

 Nowe inwestycje – powstanie zakładów pracy  

 Wykorzystanie PPP 

 Pracodawca – BANK  

 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy – wyznaczenia miejsc dla 
przedsiębiorczości, przemysłu  
 

 Odnowienie dzielnicy – budynki, szkoły  

 Odnowić elewacje kamienic jako rewitalizacja przestrzeni  

 Wykonanie elewacji budynków (poprawa estetyki) 
 

 Monitoring dzielnicy  

 Popularyzowanie i promowanie monitoringu wizyjnego  

 Zaktywizowanie miejscowej społeczności lokalnej i wsparcie jej w działaniach na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa  
 

 Zwrócić uwagę na komunikację miejską  
 

 Zasłonić infrastrukturę PKP  
 

 Rozwój nauki (uczelni) 
 

 Realizacja i nadzór nad projektami obywatelskimi  

 Promocja inicjatyw oddolnych  

 Wykreowanie pozytywnych liderów dzielnicy  
 

 

Wełnowiec-Józefowiec, MOSiR Ośrodek Sportowy Kolejarz 24, 28.10.2014 

 
Pytanie 1. Co powoduje, że sytuacja dzielnicy jest tak problemowa/kryzysowa? 

 Bezrobocie (x4) 

 Brak pracy  

 Brak wzorców pokoleniowych dotyczących bezrobocia  

 Niskie kwalifikacje zawodowe  
 

 Problem własności gruntów  

 Brak własności  

 Brak gospodarza, nieustalona własność  
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 Regulacja prawna gruntów i nieruchomości  

 Brak uregulowań prawnych dotyczących gruntów, ziemi  
  

 Uzależnienia – alkohol – inne  

 Wyuczona bezradność pokoleniowa   

 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  

 Alkoholizm  
 

 Upadek dużych zakładów pracy  

 Mała ilość firm i zakładów pracy  
 

 Brak Centrum Integracji dla dzielnicy – nie ma domu kultury, zaś MOSiRy niedostępne  

 Mała integracja społeczna (mieszkańcy się nie znają, nie spędzają czasu razem)  
 

 Niski status społeczny osób starszych  

 Skład społeczny w ramach małego obszaru dzielnicy  
 

 Starzenie się ludności (x2) 

 Brak kompleksowej pomocy osobom samotnym 60+  

 Duża liczba osób starszych i brak oferty dla nich (opieka, wsparcie) 

 Wysoka średnia wieku mieszkańców  
 

 Brak oferty dla młodzieży (12-16 lat)  

 (postrzegana) niska jakość oferty edukacyjnej na poziomie ponadpodstawowym  

 Obniżenie poziomu życia – brak lub malejące środki finansowe  
 

 Struktura i stan techniczny budynków  
 

 Sprzedaż mieszkań z ludźmi – dotyczy byłych pracowników ZM Silesia  
 

 Niechęć do zmian  
 

 Niedostrzeganie wartości architektonicznej miejsca (familoki, huta, Kolonia Alfred)  
 

 Czarne punktu tzw. ulice niebezpieczne: Rysia, Modelarska  
 
 
Pytanie 2. Jakie zasoby, atuty dzielnicy można wykorzystać na rzecz jej rewitalizacji?  

 Bliskość Parku Śląskiego 

 Sąsiedztwo WPKiW  

 Dużo zieleni  

 Zieleń w dzielnicy – jest jej dużo, warto ją odnowić i podkreślić jej wartość  
 
 

 Dobre połączenia komunikacyjne 

 Lokalizacja  

 Dostępność i dobra komunikacja z i do Centrum (linie tramwajowe, autobus)  

 Dobre skomunikowanie z Centrum 
 

 Zasoby ludzkie – kwalifikacje, umiejętności, wykształcenie, siła robocza  

 Duże zróżnicowanie społeczne – jest wyzwaniem, ale i atutem, jeśli je dobrze wykorzystać  
 

 Osoby starsze – atut dzielnicy  



140 

 

 Osoby starsze – wiedza i doświadczenie  
 

 Zasoby sportowe – MOSiR 

 Ośrodki, gdzie młodzież może spędzać wolny czas  

 Nowopowstały Dom Kultury (ale uwaga na Dębie), jako filia MDK Koszutka 

 Szkoły – większe rozreklamowanie ich działalności  

 Dostęp do bibliotek  

 Dostęp do przedszkoli – opieka dla najmłodszych mieszkańców  

 Zaplecze kulturalno-oświatowe i medyczne  

 Dostępność do placówek wychowawczo-oświatowych i rekreacyjnych  

 Bliskość Klubu GUS – otwarcie na młodzież  
 

 Wolne tereny pod zabudowę – obiecywany od lat basen kryty  

 Tereny poprzemysłowe i nieużytki do zagospodarowania  

 Budowa nowych miejsc pracy np. spółdzielnie socjalne  

 Hałdy – tereny po hucie  

 Tereny – budowa miejsca integracji np. ryneczek  
 

 Współpraca MOPS + KZGM + Policja + Parafia  

 Współpraca instytucji kulturalnych  

 Współpraca wszystkich instytucji – kulturalnych i przemysłowych  

 Dobra współpraca pomiędzy instytucjami  

 Współpraca z różnymi placówkami pracującymi na rzecz mieszkańców  

 Dobra współpraca Parafii ze szkołami i z MOPS 
 

 Dobra dostępność usług (SCC, sklepy, etc.) 
 

 Pozytywny wizerunek dzielnicy w stosunku do innych dzielnic problemowych w Katowicach  
 

 Niska przestępczość  
 

 Rozproszone centra dzielnicy, tj. kościoły, sklepy  
 

 
Pytanie 3. Jakie działania/projekty rewitalizacyjne w dzielnicy uważasz za najważniejsze, najbardziej 
oczekiwane? 

 Rewitalizacja Lasu Alfreda (ścieżka biegowa) 

 Kolonia Alfred jako centrum przedsiębiorców  

 Lasek Alfreda – zagospodarowanie, urządzenie zieleni  

 Wykorzystanie terenów Lasku Alfreda – ścieżka zdrowia, dostępność dla seniorów  

 Zagospodarowanie Pl. Alfreda – ścieżki rowerowe, itp.  

 Zabudowa na Pl. Alfreda  

 Kolonia Alfred  
 

 Basen kryty – mały, dzielnicowy 

 Pływalnia  

 Dbałość o miejsca zielone  

 Boisko dla młodzieży – teren przy ul. Słonecznej  

 Na terenie byłej huty tor saneczkowy, wyciąg narciarski, lodowisko dostępne dla wszystkich za symboliczna 
1 zł 

 Place zabaw, ścieżki rowerowe, ścieżki do biegania  

 Zagospodarowanie terenu „starego placu zabaw” ul. Mikusińskiego np. basen  

 Place zabaw i ścieżki zdrowia  
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 Budowa boiska osiedlowego, ogólnodostępnego „orlika”  

 Otwarty, ogólnodostępny teren dla młodzieży np. skate park  
 

 Wskrzeszenie idei „domu złotej jesieni” w nowej lokalizacji  

 Cykliczne zajęcia dla seniorów  

 Stworzenie Domu Seniora (x2) 
 

 Likwidacja barier architektonicznych  

 Montaż progów spowalniających prędkość jazdy kierowców samochodów  

 Parkingi  

 Zagospodarowanie przestrzenne, odnowienie elewacji budynków, uporządkowanie zieleni miejskiej  

 Budowa nowych dróg, chodników, miejsc parkingowych  

 Remonty nawierzchni ulic i placów  
 

 Projekt angażowania mieszkańców do wspólnych imprez, projektów  

 Promocja zasad zdrowego życia poprzez uprawianie sportu  

 Cykliczne wydarzenia integrujące mieszkańców (kiermasz, festyn)  

 Wspólna organizacja imprez w dzielnicy (stworzyć system)  

 Projekty integrujące mieszkańców 

 

 

Śródmieście, MDK Koszutka, 29.10.2014 

 
Pytanie 1. Co powoduje, że sytuacja dzielnicy jest tak problemowa/kryzysowa? 

 Starzenie się społeczeństwa (x5) 

 Ograniczona aktywność społeczna w ramach dzielnicy także osób starszych mających kompetencje między 
innymi ze względu na bariery architektoniczne, szczególnie w budynkach mieszkalnych  
 

 Ubóstwo tzn. niskie zarobki, emerytury   

 Niska zasobność finansowa  
 

 Uliczne stręczycielstwo, prostytuowania się 

 Śródmieście jako miejsce rozrywki sprzyja przestępczości 

 Koncentracja patologii  

 Brak oświetlenia – miejsca niebezpieczna  
 

 Brak motywacji do działania 

 Duża liczba ludności przyjezdnej  
 

 Poziom szkolnictwa w obszarze dzielnicy i bliższym otoczeniu  

 Brak studentów w Centrum  

 Rozproszenie różnych funkcji – brak koncentracji – akademiki  

 Brak studenckiej atmosfery i klimatu pozyskiwania talentów, umiędzynarodowienie 
 

 Przewaga zabudowy komunalnej  

 Zbyt duża liczba mieszkańców ubogich i niewykształconych korzystających z pomocy MOPS w zasobach 
mieszkalnych w Centrum miasta (zabudowa komunalna) 

 Zasoby lokalowe zamieszkiwane przez osoby o niskich dochodach  
 

 Brak nowych mieszkań 

 Brak nowych budynków mieszkalnych, osiedli powoduje depopulację przy niskim przyroście naturalnym  
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 Kumulacja mieszkańców – klientów MOPS i PUP 

 Problem bezdomności (x2) 
 

 Jest to miejsce mało atrakcyjne do mieszkania  

 Mało atrakcyjne warunki do zamieszkania  

 Zbyt mało zieleni i miejsc odpoczynku „w zieleni” w ścisłym Centrum  
 

 Wysokie ceny mieszkań  
 

 Emigracja młodych z powodu braku pracy zgodnej z wykształceniem  
 

 Brak rynku – miejsca o dużej powierzchni – atrakcyjnego, przyciągającego mieszkańców  
 

 Brak możliwości rozwoju przestrzennego  
 

 Brak sprawnych punktów przesiadkowych: tramwaj – autobus – PKS 

 Brak dworca PKS z prawdziwego zdarzenia  

 Niewystarczająca ilość miejsc do parkowania  
 

 Hałas generowany przy głównych drogach 
 
 
Pytanie 2. Jakie zasoby, atuty dzielnicy można wykorzystać na rzecz jej rewitalizacji?  

 Piękna secesyjna zabudowa + modernistyczna  

 Historyczna zabudowa  

 Atrakcyjna stara zabudowa – kamienice  

 Historyczna zabudowa  

 Piękne kamienice, które są niestety zaniedbane  
 

 Uczelnie  

 Uniwersytety i szkoły wyższe oraz szkoły w ogóle  

 Dobre szkoły  

 Strefa Kultury i Akademicka  

 Duża liczba uczelni wyższych, w tym artystycznych  

 Uczelnie  

 Komasacja uczelni, instytucji użyteczności publicznej  
 

 Symbole miasta: Spodek, kopuła na Rondzie, nowe MCK, NOSPR, Muzeum Śląskie  

 SPODEK, NOSPR, odrestaurowana siedziba Filharmonii  

 Koncentracja miejsc usługowych, kulturalnych, rozrywkowych + placówki edukacyjno-oświatowe  

 Lokalizacja – centrum miasta  

 Strefa kultury, Muzeum, NOSPR  

 W Centrum jest: Spodek, Teatr Wyspiańskiego, NOSPR i inne miejsca kultury  

 Centrum spotkań i miejsce imprezowania  

 Instytucje kultury  

 Miejsca kultury: teatr, kino  

 Centrum ! 

 Obiekty kultury, w tym nowe  
 

 Komunikacja (x2) 

 Dobra komunikacja z dzielnicami  
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 Estetyczny, funkcjonalny dworzec PKP  

 Nowy dworzec + Galeria Katowicka – estetyczna i atrakcyjna przestrzeń w porównaniu do poprzedniego 
rozwiązania – przyciąganie ludzi do Centrum  

 Galeria Katowicka przy dworcu PKP 

 Centra handlowe  
 

 Nowopowstające przestrzenie biurowe  

 Sieci banków  
 

 Tereny po-industrialne do zagospodarowania  

 Teren po byłej Kopalni Katowice (uwaga to już Bogucice) 

 Teren po hucie Baildon  

 Teren bazy autobusowej (niedaleko siedziby Banku Śląskiego i Centrozapu) 

 Porządkowanie przestrzeni w ścisłym Centrum: przebudowa Rynku, Dworzec + Galeria, Supersam  

 Nowa przestrzeń Rondo-Rynek  
 

 Duże możliwości zatrudnienia dla osób o mniejszych kwalifikacjach między innymi: 
o Prace remontowe (stare budynki) praktycznie stale  
o Usługi domowe i opiekuńcze  
o Handel i inne usługi  

  

 Aktywizacja seniorów 

 Obecność organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji mieszkańców + inkubator społecznej 
aktywności  

 Dzienne Domy Pomocy Społecznej – dla osób starszych i niepełnosprawnych  

 Świetlice Środowiskowe dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo  
 

 Lokale na ewentualne mieszkania  
 

 Bliskość Parku Kościuszki  
 
 
Pytanie 3. Jakie działania/projekty rewitalizacyjne w dzielnicy uważasz za najważniejsze, najbardziej 
oczekiwane? 

 Udostępnienie lokali mieszkaniowych po przystępnych cenach 

 Zagospodarowanie pustostanów  
 

 Zadbać o zabytkową zabudowę (nie niszczyć elewacji reklamami) 

 Renowacja historycznej zabudowy  

 Odnowienie istniejącej zabytkowej zabudowy  

 Pozwolić chętnym na remont starych mieszkań w zamian za niższą cenę zakupu  
 

 Nowe parkingi  

 Dworzec PKS 

 Komunikacja do dzielnic południowych  

 Rozwiązanie problemów parkowania  

 Transport do innych dzielnic i miast  
 

 Więcej zieleni  

 Uatrakcyjnienie przestrzeni publicznych – głównie zielonych  

 Więcej zieleni w Centrum  
 

 Centrum rozrywkowe (puby, restauracje, dyskoteki, itp.) 

 Stworzenie przestrzeni kulturalno-rozrywkowej w oparciu o istniejącą infrastrukturę techniczną – budynki  
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 Centra Aktywności włączające mieszkańców w planowanie i realizację rewitalizacji 

 Likwidacja barier + organizacji miejsc spotkań zachęcających seniorów do wyjścia z „czterech ścian”  
 

 Ukończenie budowy Rynku Miasta 

 Dokończyć przebudowę Rynku  
 

 Strefa Akademicka – budowa  

 Dzielnica akademicka  

 Inwestycje w szkolnictwo – jego rozwój  

 Polepszyć infrastrukturę akademicką i budowa dzielnicy akademickiej  

 Funkcję akademicką upatrywać jako główną w rozwoju miasta  
 

 Miejsca dla młodych którzy napędzają gospodarkę  

 Programy kulturalne dla młodzieży (dostępność miejsc kultury – finansowa)  
 

 Rozwój ośrodków sportu (boiska, basen)  
 

 Stworzyć atrakcyjny, otwarty teren zastępujący tradycyjny rynek starych miast (którego w Katowicach 
brak)  

 

 Metro – „Kolejka Górnośląska” 
 

Koszutka, MDK Koszutka, 30.10.2014 
 
Pytanie 1. Co powoduje, że sytuacja dzielnicy jest tak problemowa/kryzysowa? 

 Brak nowych zasobów mieszkaniowych (x2) 

 Brak działań budowlanych  

 Brak miejsc na rozbudowę zasobów mieszkaniowych  

 Brak nowych lokali mieszkalnych  
 

 Mało patroli – poczucie bezpieczeństwa  

 Niskie poczucie bezpieczeństwa  

 Liczne kradzieże  

 Bliskie sąsiedztwo Śródmieścia, które jest centrum „spotkań” – przebywania przestępców z miast 
ościennych  

 Brak monitoringu  

 Bliskość Centrum – ciąg komunikacyjny w kierunku Chorzowa i SCC 

 Bliskość Śródmieścia, koncentracja ekscesów, wybryków, itp.  
 

 Brak miejsc parkingowych  

 Problem z komunikacją publiczną: mała liczba przystanków i linii  

 Problemy z infrastrukturą: chodniki, parkingi, zniszczone place zabaw  
 

 Starzejąca się infrastruktura: budynki, mieszkania  

 Stare budownictwo – wymaga renowacji  

 Mieszkania kwalifikujące się do generalnego remontu  
 

 Mieszkania socjalne  

 Tworzy się getta określonych grup  
 

 Niewiele miejsc spotkań typu: klubokawiarnie  
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 Mała liczba inicjatyw kulturalnych (lokalnych, kameralnych) 
 

 Likwidacja zakładów przy „Huta Baildon”, Kopanie, itp.  
 

 Niskie emerytury, stare portfele, 
 

 Odpływ ludności w średnim wieku, dobrze sytuowanej na obrzeża miasta (tj. do miejsc spokojnych, 
zielonych, południowych dzielnic Katowic)  

 

 
Pytanie 2. Jakie zasoby, atuty dzielnicy można wykorzystać na rzecz jej rewitalizacji?  

 Bliskość ważnych instytucji kulturalnych (NOSPR, Filharmonia, Spodek, Teatr) – centrum życia kulturalnego  

 SPODEK, NOSPR, Centrum Sztuki Filmowej, MDK, oko miasta  

 Ośrodki kulturalno-oświatowe  

 Ośrodku kulturalne, spodek, Kino Kosmos – CSF, NOSPR, Spodek, 

 Lokalizacja ośrodków kulturalnych  

 Kono Kosmos + Spodek (kultura)  

 Kino, Spodek, itd.  
 

 Lokalizacja ośrodków sportowych   

 RAPID  
 

 Uniwersytet Śląski  

 Uczelnie, szkoły – oferta kształcenia  
  

 Bliskość centrum  

 Blisko Centrum – teatry, kina, restauracje, dworzec PKP, DTŚ  

 Lokalizacja – blisko centrum  

 Atrakcyjna lokalizacja dzielnicy w mieście  

 Bliskość Osi Kultury  

 Paradoksalnie bliskość Centrum  

 Bliskość Centrum miasta (x2) 
 

 Dobra komunikacja z miastami ościennymi  

 Komunikacja  

 Dobra komunikacja  
 

 Ostoja zielenie w Centrum miasta  

 Wyrośnięty drzewostan, sporo zielni, Plac Grunwaldzki, Plac Gwarków   
 

 Atrakcyjne stawki czynszu lokali czynszowych  

 Zwiększająca się liczba pustych mieszkań  
 

 Duża liczba mieszkańców chętnych do uczestnictwa w imprezach kulturalnych  
 

 Charakterystyczna zabudowa – ładne choć niszczejące budynki  
 
 

Pytanie 3. Jakie działania/projekty rewitalizacyjne w dzielnicy uważasz za najważniejsze, najbardziej 
oczekiwane? 

 Budowa miejsc parkingowych  

 Budowa nowych miejsc parkingowych  

 Inwestowanie w parkingi podziemne  
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 Remonty bloków – zwiększenie estetyki dzielnicy  

 Wyremontować charakterystyczne dla dzielnicy budynki i przeznaczyć na sprzedaż  

 Odnowienie budynków mieszkalnych  

 Remonty zasobów mieszkaniowych celem stworzenia atrakcyjnego miejsca do zamieszkania  
 

 Inwestycje infrastrukturalne  

 Naprawa infrastruktury – drogi, chodniki  

 Remont nawierzchni dróg i chodników wewnątrz osiedli  

 Uporządkowanie małej architektury: głównie chodniki, działające latarnie, zadbane małe skwery przy 
blokach, parkingi z głową tj. małe ale więcej  
 

 Lokale na kulturę – wspólny program z UM  

 Kawiarenki z dobrą muzyką na „żywo” w której kulturalnie i bezpiecznie można spędzić czas, w otoczeniu 
zieleni  
 

 Kontynuacja dbania o zieleń  
 

 Monitoring dzielnicy  
 

 Aktywizacja mieszkańców – działalność obywatelska  
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Załącznik 2. 

Zgłoszenia instytucji zebrane w toku prac nad opracowaniem 
 

Tabela 44. Propozycje zadań zgłoszonych przez instytucje zewnętrzne* (stan na dzień 27 listopada 2014 roku) 

Propozycja Podmiot 

Utworzenie ogrodu terapeutycznego (Janów, ul. Oswobodzenia) 

Utworzenie Centrum wsparcia, woluntariatu i promocji zdrowia 
psychicznego  
(Janów, ul. Oswobodzenia)  

Śląskie Stowarzyszenie  
„Ad Vitam Dignam” 

Remont sieci kanalizacji deszczowej w tunelach garażowych O-I.2 
Superjednostka (Śródmieście) 

Remont / wymiana sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie 
budynków (O-I.4) przy ul. Francuskiej 61-65a, Szeligiewicza 6 i 20, 
Wojewódzkiej  25 (Śródmieście) 

Remont / wymiana kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie budynku O-
I.3 HPR (Śródmieście) 

Wymiana starej, załamanej sieci kanalizacyjnej na odcinku w rejonie budynku 
przy ul. Uniwersyteckiej 25 w związku z zapadaniem się gruntu przy garażach 
(O.I.5) Gwiazdy (Zawodzie) 

Wymiana sieci wodociągowej na odcinku między budynkiem przy al. 
Roździeńskiego 88, 86, 86a (O-I.5 – Gwiazdy) (Zawodzie)  

Wymiana oświetlenia na ledowe na klatkach schodowych i na zewnątrz 
budynków O-III.2 Kukuczki (Bogucice) 

Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż budynku Ścigały 45-45c – 
O-III.3 Ścigały (Bogucice) 

Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie całego osiedla – O-V.1 
Szopienice (Szopienice)  

Remont klatek schodowych wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne 
– O-VI Ściegiennego (Wełnowiec) 

Remont sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż budynku przy ul. Bohaterów 
Monte Cassino 6b-20 od strony podwórka wzdłuż budynku przy ul. 
Racławickiej 9, 11, 13 (Zawodzie) 

Katowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  

 

(nie uwzględniono zadań 
odnoszących się do 
Giszowca, Murcek, Os. 
Paderewskiego, Os. 
Zgrzebnioka, Ligoty – 
Panewnik – lokalizacje poza 
obszarami rewitalizacji) 

Park Miniatur przy ul. Kochłowickiej  

Katowicki Park Miniatur Sp. 
z o.o. 

(lokalizacja poza obszarami 
rewitalizacji) 

Wioska Serca w Katowicach w Kolonii Alfreda (Wełnowiec – Józefowiec) 
Fundacja Pomocy Dzieciom i 
Seniorom „Wioska Serca im. 
Jana Pawła II” 
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Propozycja Podmiot 

Wniosek o włączenie wskazanych w piśmie z dnia 29.01.2014 terenów 
poprzemysłowych Wełnowca-Józefowca do LPR 

Górnośląski Park 
Przemysłowy Sp. z o.o. 

Akademickie Katowice (Śródmieście) Uniwersytet Śląski  

Wykonanie przebudowy istniejących budynków wysokich na Os. Tysiąclecia 

Wykonanie ociepleń ścian zewnętrznych budynków wysokich 
zlokalizowanych na Os. Tysiąclecia  

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
PIAST 

(lokalizacje poza obszarami 
rewitalizacji) 

 

*Zestawienie stanowi materiał roboczy. Propozycje projektów do ujęcia w Lokalnym Programie Rewitalizacji 

Miasta Katowice wymagają zgłoszenia na formularzu wniosku o ujęcie projektu w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji Miasta Katowice. 


