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Nikiszowiec – fabryka zmiany 























Droga do ZPRN 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice z 2005r. zakładał 
w obszarze Nikiszowca m.in.: 

• Przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie lodowiska 
"Jantor" 

• Muzeum Historii Katowic - oddział Nikiszowiec 

• Zmianę ogrzewania na zdalaczynne 

• Renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu 
historycznym 

 

 

 



2010r. 



Droga do ZPRN - cd 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice zaktualizowany w 
2010r. zakładał m.in.: 

• Rozbudowę system instalacji monitoringu wizyjnego w 
Nikiszowcu  

• Projekt „Katowice – w kręgu kultury”, którego celem jest e-
informacja kulturalna oraz utworzenie punktu informacji 
kulturalnej,  

• Renowacja budynków o wartości architektonicznej i 
znaczeniu historycznym 

 



Droga do ZPRN - cd 

Projekt NODUS (w ramach URBACT II) - 2008-2010 

• koncentrował się na związkach pomiędzy rewitalizacją 
obszarów miejskich i planowaniem przestrzennym 

• Efektem realizacji projektu było opracowanie lokalnego 
planu działania w oparciu o zaangażowanie grupy roboczej 
(w ramach urzędu) i lokalnej grupy wsparcia (eksperci 
zewnętrzni) 

• Lokalny Plan Działania zakładał opracowanie 
Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Nikiszowca 



Raport końcowy projektu NODUS: 

„Czynnik aktywności społecznej z kolei 

miał duże znaczenie ze względu na fakt, że w 

Nikiszowcu bardzo wyraźnie widoczne są efekty  

działającego na jego terenie Centrum Aktywności 

Lokalnej. Rozwinięta w pewnym stopniu aktywność i 

świadomość społeczna wymaga wyjścia naprzeciw 

inicjatywom i rozwinięcia współpracy w kierunku 

 wspólnego działania na rzecz osiedla”.  

 

 



Opracowanie ZPRN 

Program opracowywano od II do VII 2011r. W tym czasie 
przeprowadzone zostały 4 warsztaty z udziałem interesariuszy 
programu,  konsultacje indywidualne i spotkania robocze, akcje 
promocyjne. Zainicjowano także cykl spotkań tzw. „wszechnicy 
rewitalizacyjnej”, których tematyką było miasto. Informacje o 
pracach nad programem dostępne były na plakatach, w gazecie 
miejskiej, na specjalnej zakładce miejskiej strony internetowej  
oraz stronie osiedla Nikiszowiec. Miejscem spotkań i konsultacji 
było Centrum Aktywności Lokalnej. W ramach prac nad 
programem przeprowadzono badania ankietowe, które 
skierowano do wszystkich gospodarstw domowych. W programie 
zaplanowano do realizacji 27 projektów. 

































„Okiem kamery” czyli  
krótka historia pewnego zrywu 

społecznego 







1. Poprawa bezpieczeństwa: I połowa 2008r. – 157 przestępstw, I połowa 2010r. 
– 29 przestępstw, cały rok 2013 – 27 zdarzeń 

2. 2 realnie działające stowarzyszenia mieszkańców 
3. Rada Jednostki Pomocniczej dzielnicy Janów-Nikiszowiec (średnia frekwencja 

w Katowicach w takich wyborach = ok. 5%, średnia w Nikiszowcu = ponad 11% 
4. System monitoringu wizyjnego osiedla 
5. Nowe lub odnowione placówki - Muzeum, lodowisko 
6. Ponad 60 spotkań społeczności  
7. Uporządkowanie przestrzeni (park, nowe nawierzchnie ulic i płyty rynku itp.) 
8. Status Pomnika Historii 
9. Punt Informacji Turystycznej (oficjalne dane to ok. 14 tys. turystów rocznie) 
10.Świadome osiedlanie się nowych mieszkańców w osiedlu  
11.Korzystna struktura wiekowa,  
12.Coraz wyższy poziom wykształcenia (ok. 21% wyższe) 
13.Stała od lat i relatywnie niska liczba osób korzystających z pomocy,  
14.Działalność organizacji pozarządowych wspierających społeczność (m.in. 

Świetlica Środowiskowa, Centrum Młodzieżowe Zimbardo, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej, Jadłodajnia itp.) 
 



1. Wciąż niskie poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców 
2. Wciąż relatywnie niski poziom aktywności społecznej, pozytywne zmiany w 

osiedlu to aktywność niewielkiej grupy aktywnych mieszkańców i zapaleńców 
3. Rozbieżność celów różnych podmiotów (zarządzający nieruchomościami, 

organizacje społeczne), trudności w nawiązania porozumienia i podjęcia 
współpracy na rzecz Nikiszowca 

4. Wielość i różnorodność podmiotów zarządzających, działających w sposób 
nieskoordynowany i dysponujących ( każdy z osobna) niewystarczającymi 
zasobami, w tym finansowymi (brak „jednego gospodarza”).   

 
 







Waldemar Jan 

Stowarzyszenie FIL 

 

www.fil.org.pl 

www.centrumzimbardo.pl 

www.przestrzeniemiasta.pl 

 

Dziękuję za uwagę  

Zdjęcia: FIL, UM Katowice, B. Mizera, Z. Brudel,  
W. Jan, B. Kasprzyńska, G. Podgórski, E. Soska 

http://www.fil.org.pl/
http://www.fil.org.pl/
http://www.centrumzimbardo.pl/
http://www.przestrzeniemiasta.pl/

