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Słowo wstępne
W 2007 r. władze samorządowe 14 miast centralnej części województwa
śląskiego podjęły decyzję o utworzeniu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
(GZM). Nowy „twór administracyjny” na mapie naszego regionu stał się przedmiotem
zachwytu jednych oraz ostrej krytyki innych, głównie z uwagi na kontrowersje
związane z jego zasięgiem i nazwą. Zarówno zwolennicy GZM, jak i przeciwnicy
mają swoje racje. Jedni, w zacieśnianiu współpracy miast aglomeracji katowickiej
widzą szansę ich dalszego rozwoju, inni mają odmienne wizje relacji ośrodków
miejskich w regionie, albo w powstałym związku miast dostrzegają konkurencję dla
własnych miejscowości. Autorzy niniejszego opracowania, nie wnikają w argumenty
zwolenników i przeciwników koncepcji metropolizacji miast naszego regionu, nie
rozstrzygają, kto ma rację, ani nie opowiadają się po którejkolwiek stronie.
Postanowili spojrzeć na obszar GZM „okiem geografa”. Pomysł wydania ksiąŜki
zrodził się bowiem w gronie członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego
(PTG), równocześnie pracowników naukowych Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Śląskiego w Sosnowcu.
Inicjatywa opracowania geograficznej charakterystyki tego obszaru wpisuje
się w tradycję prac regionalnych podejmowanych w przeszłości przez geografów
skupionych w PTG. Praca składa się z 25 rozdziałów, w których scharakteryzowana
została przestrzeń przyrodnicza i społeczno-ekonomiczna GZM, z próbą określenia jej
walorów i ograniczeń w rozwoju. Autorzy mają świadomość niedoskonałości
opracowania – jest to jedynie zarys geograficzny, w którym zostały poruszone
wybrane zagadnienia – jedne bardziej kompleksowo, inne w sposób sygnalny.
Materiał został przygotowany z załoŜeniem, iŜ głównymi odbiorcami ksiąŜki będą
nasi koledzy – nauczyciele oraz studenci geografii. Liczymy, Ŝe z opracowania zechcą
takŜe skorzystać urzędnicy administracji samorządowej, zainteresowani
geograficznym spojrzeniem na obszar GZM.
Mamy nadzieję, iŜ praca ta będzie stanowić punkt wyjścia do dalszych
poszukiwań, które w przyszłości pozwolą na pełniejsze – wieloaspektowe spojrzenie
na zurbanizowany obszar centralnej części województwa śląskiego, niezaleŜnie od
ostatecznego kształtu administracyjno-prawnego tego obszaru.
Warto wspomnieć, iŜ opracowanie ukazuje się w roku trzech jubileuszy: 90lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 60-lecia Oddziału Katowickiego Polskiego
Towarzystwa Geograficznego oraz 35-lecia Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Śląskiego w Sosnowcu. Oddział Katowicki PTG, poprzez lokalizację swojej siedziby
na WNoZ UŚ jest ściśle powiązany z sosnowieckim ośrodkiem geograficznym.

ADAM HIBSZER
JACEK PETRYSZYN
JERZY RUNGE

PołoŜenie, obszar i zadania
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest obszar zajmowany przez 14 miast
połoŜonych na WyŜynie Śląskiej, w centralnej części województwa śląskiego, między
50005’ a 50028’ szerokości geograficznej północnej oraz między 18033’ a 19029’ długości
geograficznej wschodniej. Miejscowości te - stanowiące rdzeń aglomeracji katowickiej to miasta na prawach powiatu, które na mocy porozumienia ich władz samorządowych
w 2007 r. powołały do Ŝycia nowy podmiot organizacyjny – Górnośląski Związek
Metropolitalny (GZM). Miasta te zajmują łącznie obszar o powierzchni 1218 km2 (ryc. 1).

Ryc. 1. Obszar Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (opracowanie własne)
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Celem powołania nowego podmiotu było stworzenie silnego związku
komunalnego, który poprzez wspólną realizację zadań prowadziłby do usprawnienia
zarządzania i zdynamizowania rozwoju miast krystalizującego się obszaru metropolitalnego.
W dalszej perspektywie miasta te mają tworzyć rdzeń przyszłej metropolii – w zaleŜności
od zapisów opracowywanej w parlamencie ustawy metropolitalnej – skupiającej 14,
17 lub 19 miast (ryc. 2), a być moŜe i inne sąsiednie gminy. Obecnie GZM tworzą:
Bytom, Chorzów, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary
Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy i Zabrze.
Do członkostwa aspirują takŜe Czeladź i Knurów oraz Będzin, Mikołów i Tarnowskie
Góry, będące siedzibami władz powiatów tzw. ziemskich, a mogłyby takie miejscowości,
jak Pyrzowice (gmina OŜarowice), gdzie jest port lotniczy „Katowice”. Siedziba władz
GZM znajduje się w Katowicach, a przewodniczącym zarządu związku – prezydent
tego miasta.
Idea powołania GZM jest spójna z załoŜeniami Narodowego Planu Rozwoju
2007-2013, mówiącymi o konieczności zmian obowiązującej obecnie terytorialnej
organizacji państwa, „która wymaga specjalnych rozwiązań dla wielkomiejskich
aglomeracji (....) Obecny jednolity model gminy nie stwarza wystarczających moŜliwości
rozwoju istniejącym metropoliom i osiągania takiego statusu przez ośrodki wielkomiejskie”.

Ryc. 2. Koncepcja Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z 19 ośrodkami miejskimi
(opracowanie własne)
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POWOŁANIE GZM I JEGO ZADANIA
Pierwsze pomysły scalenia w jeden twór administracyjny kilku miejscowości
regionu górnośląskiego powstały juŜ w okresie międzywojennym po niemieckiej stronie
Śląska. Idea metropolizacji na Górnym Śląsku i w Zagłębiu odŜyła w dyskusjach
samorządowych i naukowych w pierwszej połowie lat 90. XX w. W działaniach tych
dostrzegano narzędzie efektywniejszego zarządzania, a tym samym wzmocnienia
i przekształcenia obszarów intensywnie zurbanizowanych. Zagadnienie to było
przedmiotem licznych spotkań prezydentów i burmistrzów miast zainteresowanych
taką formą współpracy. Wstępna koncepcja utworzenia związku komunalnego pod
roboczą nazwą Związku Konurbacji Górnośląskiej opracowana została przez prezydentów
Gliwic i Katowic w lutym 2005 r. Koncepcja ta została poddana konsultacjom w gronie
jednostek samorządowych, celem zebrania opinii dotyczących planów tworzenia takiego
związku. Po uzyskaniu poparcia dla projektu utworzenia związku przez 20 gmin i powiatów
centralnej części woj. śląskiego, do września 2006 r. trwały prace nad jego statutem.
31 stycznia 2007 r. prezydenci 14 miast podpisali wniosek o rejestrację GZM. Związek
został zarejestrowany przez MSWiA w dniu 8 czerwca 2007 r., a działalność rozpoczął
20 września 2007 r., kiedy to w Rudzie Śląskiej odbyło się pierwsze Zgromadzenie
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, na którym wyłonione zostały jego władze.
Według załoŜeń inicjatorów, zjednoczenie miast aglomeracji katowickiej
w związek komunalny pozwoli na eliminację słabych stron wynikających często z osobnego
działania poszczególnych miast, m.in. takich jak zbyt mała konkurencyjność w stosunku
do innych duŜych miast (np. Wrocławia, czy Krakowa), występujące w regionie znaczne
problemy związane z restrukturyzacją przemysłu cięŜkiego oraz struktura własności
mienia komunalnego (problemy z jego przejęciem przy istniejącym stanie prawnym).
Na obecnym etapie działalności do głównych statutowych zadań GZM naleŜy:
• ustalenie wspólnej strategii rozwoju miast wchodzących w jego skład, zgodnie
z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz realizacja zadań
objętych wspólną strategią,
• pozyskiwanie środków finansowych z krajowych i zagranicznych funduszy
celowych,
• zarządzanie drogami przekazanymi przez gminy członkowskie,
• opracowanie wniosków w celu pozyskiwania środków z budŜetu UE,
• aktywizacja rynku pracy w miastach GZM,
• wspieranie innowacyjnych programów gospodarczych podnoszących poziom
konkurencyjności miast,
• współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych państw, oraz organami administracji państwowej.
(Statut GZM, www.gzm.org.pl)
Efektem działalności nowego podmiotu organizacyjnego, jakim jest
Górnośląski Związek Metropolitalny ma być usprawnienie zarządzania aglomeracją,
wzmocnienie siły gospodarczej i konkurencyjności miast – członków GZM, a takŜe
koordynacja działań promocyjnych. PołoŜenie komunikacyjne, pozwalające na
wykorzystanie potencjału miast członkowskich ciekawie ujmuje logo GZM (ryc. 3).
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PROBLEM IDENTYFIKACJI I NAZEWNICTWA CENTRALNEJ CZĘŚCI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Specyfika procesu urbanizacji na obszarach intensywnego wydobycia węgla
kamiennego i powstałego na jego bazie przemysłu cięŜkiego powoduje, iŜ w okresie
industrialnym rozwija się równocześnie wiele sąsiadujących ośrodków miejskich,
w których przyspieszona urbanizacja powoduje znaczny chaos w zagospodarowaniu
przestrzeni oraz wykształcenie podobnych funkcji. Wśród powstających miast i osiedli
najczęściej brakuje jednego wyraźnego centrum dla całego zespołu miejskiego.
Sytuacja ulega zmianie, gdy gospodarka takiego obszaru zaczyna wkraczać w fazę
postindustrialną. Poszczególne miasta, w ramach rozwoju nowych funkcji usługowych,
zaczynają konkurować ze sobą o prymat. Jak podaje J. PETRYSZYN (2008) sytuacja
taka występuje obecnie na obszarze policentrycznego zespołu miejskiego, zajmującego
środkowy fragment WyŜyny Śląskiej. Zespół ten jest nazywany aglomeracją górnośląską,
śląską albo katowicką, jak równieŜ konurbacją górnośląską lub katowicką. Najbardziej
poprawne określenie „katowicka” wskazuje na rosnącą dominację funkcjonalną Katowic,
a takŜe na waŜną rolę tego miasta w regionie.

Ryc. 3. Logo Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (źródło: www.gzm.org.pl)

Poszukiwanie jednoznacznego terminu, określającego zespół miejski w centralnej
części województwa śląskiego, w dalszym ciągu jest sprawą otwartą. Kwestią sporną
jest nie tylko nazwa, ale takŜe jej interpretacja przestrzenna. W polskiej literaturze
geograficznej rozróŜnia się dwa podejścia do tego zagadnienia. Podsumowujący opis
głównego nurtu przedstawił S. LISZEWSKI (2000), który rozróŜnił pojęcie aglomeracji
miejskiej jako skupienie ludności wokół jednego większego i dominującego miasta,
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oraz pojęcie konurbacji, dotyczące wielu blisko siebie połoŜonych miast i miejscowości
zurbanizowanych, powstałych na skutek rozwoju przemysłu, przy równoczesnym
braku dominacji któregokolwiek z ośrodków. Istotne w tym ujęciu jest przekształcanie
się układu typu konurbacji w aglomerację, czyli stopniowe wykrystalizowanie jednego
ośrodka dominującego. Proces ten nasila się w miarę zaniku pierwotnych przyczyn
powstania policentrycznego zespołu miejskiego – zwykle dochodzi wtedy do zamykania
kopalń, przekształceń w przemyśle i wzrostu sektora usług w gospodarce (PETRYSZYN,
2008). Taka sytuacja ma miejsce takŜe na tym obszarze. Trzeba mieć jednak świadomość,
iŜ nie w kaŜdym przypadku omówione w literaturze załoŜenia teoretyczne faktycznie
zachodzą, czy będą zachodziły w rzeczywistości.
W najnowszych studiach naukowych, dotyczących charakteryzowanego obszaru,
część autorów posługuje się jeszcze terminem konurbacja górnośląska (LISZEWSKI, 2000,
2002, SZAJNOWSKA-WYSOCKA, 1999, 2003) Inni z kolei uŜywają pojęcia aglomeracja
katowicka (SOIDA, 1998, PETRYSZYN, 1998, 2005, 2006) dla podkreślenia rosnącego
znaczenia Katowic w całym układzie wielkomiejskim. Niektórzy badacze swoją
terminologię wiąŜą z planistycznym pojęciem Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
(RYKIEL, 1989b), przyjętym w literaturze w latach 50. XX w. (m.in. LESZCZYCKI, 1959),
ale współcześnie stale uŜywanym (DUŚ, 1994, PUKOWSKA-MITKA, 2002) oraz
funkcjonującym w Ŝyciu społecznym (np. Komunikacyjny Związek Komunalny
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego). Część autorów (RYKIEL, 2002, RUNGE J., 1996)
przyjmuje, Ŝe konurbację tworzy zespół kilkunastu miast strefy A GOP, które
wspólnie pełnią rolę ośrodka głównego o węŜszym zakresie przestrzennym, natomiast
aglomeracja obejmuje swym zasięgiem rozleglejszy obszar, pokrywający się w przybliŜeniu
ze strefą B GOP. Stąd pojawiające się nazwy konurbacja katowicka (RUNGE J., 2005,
KŁOSOWSKI, 2006a, TKOCZ, 2008), aglomeracja górnośląska (TKOCZ, 1998, KAMIŃSKI,
2005) oraz aglomeracja katowicka (KŁOSOWSKI, 2002). W niektórych pracach uŜywa
się kilku pojęć jednocześnie i zamiennie (TKOCZ, 2001, JAKUBOWICZ, CIOK, 2003,
ZUZAŃSKA-śYŚKO, 2006), a w innych pisze się o Śląskim Obszarze Metropolitalnym
(Atlas Unii Metropolii Polskich, 2002, KAMIŃSKI, 2005), czy o zespole miejskim
województwa śląskiego (KRZYSZTOFIK, 2006) na obszarze całego województwa. Za
obszar metropolitalny zwykle uwaŜa się duŜe miasto z funkcjonalnie powiązanym
otoczeniem, liczące wspólnie ponad 500 000 mieszkańców; tak sformułowane kryterium
w Polsce spełnia 12 ośrodków, w tym m.in. Katowice (DRZAZGA, 2005).
Warto zauwaŜyć, Ŝe zwarty, wielkomiejski obszar w centralnej części
województwa śląskiego, obejmujący swym zasięgiem liczne miasta na prawach powiatu
oraz sąsiadujące z nim miejscowości bywa teŜ nazywany Śląsko-Dąbrowskim Obszarem
Metropolitalnym (PETRYSZYN, 2008). Jak podkreśla ten autor, kilkanaście miast
połączonych liniami infrastruktury technicznej (m.in. siecią tramwajową), począwszy
od Gliwic, Zabrza i Rudy Śląskiej na zachodzie oraz Bytomia na północy, poprzez
Świętochłowice, Chorzów, Siemianowice Śl. i Katowice w centrum, po Czeladź, Będzin,
Mysłowice, Sosnowiec i Dąbrowę Górniczą na wschodzie tworzy rdzeń rozległej
aglomeracji. Wymienione miasta, cechujące się m.in. morfologicznie zachowaną
ciągłością zabudowy, z pewnością współtworzą obszar metropolitalny, natomiast kwestią
otwartą, dyskusyjną i wymagającą dalszych pogłębionych studiów jest pełny zasięg
terytorialny tego obszaru. Na pewno nie pokrywa się on ze sztucznym związkiem
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jednostek powiatowych, wydzielonym poprzez decyzje władz samorządowych, jakim
jest obecny Górnośląski Związek Metropolitalny.
Trudności w znalezieniu zadawalającej nazwy własnej dla centralnej, najsilniej
zurbanizowanej części województwa śląskiego są konsekwencją trzech zasadniczych
czynników, tj.:
po pierwsze - historycznego procesu formowania się regionu na styku najpierw
Małopolski i Śląska, później trzech państw zaborczych, następnie Niemiec i Polski,
a dopiero od roku 1945 w ramach jednego organizmu państwowego. Presja zmian
gospodarczych, wynikająca z obecności zasobów węgla kamiennego i rud metali,
skłaniała przede wszystkim Prusy (a później Rosję) do rozwoju przemysłu na słabo
zaludnionym pograniczu. Tym samym odnotowujemy tu proces przekształcania
peryferyjnego układu osadniczego w układ rdzeniowy, w postać regionu stykowego
(RYKIEL, 1989b). Tworzone i zmieniające się granice państwowe, jak i Ŝywiołowość
rozwoju ludnościowego zmuszały najpierw zaborców, później władze polskie i niemieckie
do ciągłego dostosowywania podziałów administracyjnych (sytuacji prawnej
poszczególnych miejscowości) do obserwowanej rzeczywistości społeczno-gospodarczej.
Stąd wynikają między innymi nadania i utraty praw miejskich, tworzenie nazw
własnych dla części obszaru – zwłaszcza w czasach konfliktów zbrojnych (Nowy Śląsk),
czy teŜ próby scalenia regionu w niepodległej juŜ Polsce (lata międzywojenne, GOP).
po drugie – złoŜoność problemu nazwy własnej dla omawianego obszaru wynika
równieŜ z przesłanek geograficzno-osadniczych. Z jednej strony mamy do czynienia
z procesem, zaś z drugiej strony z formą. Najogólniej aglomeracja traktowana jako
proces oznacza wzrost złoŜoności układu osadniczego poprzez zwiększenie liczby
ośrodków oraz siły powiązań między nimi. Tym samym konurbacja jest tutaj typem
aglomeracji. W przypadku formy mamy do czynienia z dwiema charakterystycznymi,
tj. monocentrycznym układem osadniczym, gdzie jeden z ośrodków wyraźnie dominuje
nad pozostałymi (aglomeracja), bądź policentrycznym układem osadniczym – ze względną
równowagą wielkości i znaczenia miast (konurbacja). Zatem niezmiernie waŜne jest
rozróŜnienie między procesem a formą, bowiem w przeciwnym razie tak naprawdę nie
wiemy o czym mówimy.
po trzecie – dodatkowo na moŜliwości przyjęcia określonej nazwy własnej wpływa
zmienna czasowa, weryfikująca jej adekwatność. Tak stało się z pojęciem GOP.
Biorąc pod uwagę powojenne procesy przemian społeczno-gospodarczych, a zwłaszcza
ostatnich lat transformacji ustrojowej, wyraźnie dostrzegalna jest anachroniczność tego
pojęcia. RozwaŜany obszar nie jest bowiem wyłącznie górnośląski (obejmuje przecieŜ
część małopolską), nie jest okręgiem (wystarczy spojrzeć na mapę – raczej mocno
nieregularną elipsą), a ponadto przewaga od końca lat 90. XX w. pracujących w usługach
nie uprawnia do jednolitej nazwy – przemysłowy. Jak juŜ, to usługowo-przemysłowy.
Podobnie niewłaściwe są nazwy: aglomeracja śląska (właściwie jest tylko
jedna – ta wrocławska), Silesia, aglomeracja górnośląska, itp. Podobnie rzecz ma się
z określeniem Górnośląski Związek Metropolitalny. Pomijając przyjęte kryterium
przynaleŜności – tylko miasta tzw. grodzkie, to zgoda miast zagłębiowskich na ową
nazwę moŜe budzić zdziwienie. Kolejna wątpliwość to przymiotnik metropolitalny.
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Nie tylko w polskiej geografii, ale takŜe zagranicznej, toczone są liczne dyskusje nad
pojęciem metropolii. Na ile ta nazwa znajduje zastosowanie w rzeczywistości woj.
śląskiego oraz innych regionów kraju? Przyjęcie określenia metropolitalny rodzi
podstawowe pytanie o preferowany kierunek zmian strukturalnych rozwaŜanego
zespołu miejscowości, a w nim pozycji stolicy GZM. Czy ma dominować rozwój
zrównowaŜony, czy teŜ skoncentrowany na Katowice?
Istotną wątpliwością – obok nazwy własnej – jest obszar. O ile powojenne
koncepcje planistyczne GOP uwzględniały rolę otoczenia (podział na strefę A i B),
o tyle pomysłodawcy GZM ograniczyli się tylko do części rdzenia zespołu miejskiego.
Tym samym paradoksalnie pominięto szereg miejscowości istotnie powiązanych
funkcjonalnie z trzonem miast regionu. Widać to chociaŜby w zakresie powiązań
komunikacyjnych (SOCZÓWKA, śYDZIK, w niniejszym tomie), migracji i rynku pracy
(RUNGE, 1996). „Spychanie na margines” takich chociaŜby miast jak Będzin,
Mikołów, czy Tarnowskie Góry oraz przedłuŜający się brak ustawy o metropoliach,
powoduje, iŜ pomysł powołania GZM w obecnym kształcie staje się mocno kontrowersyjny.
Rodzi bowiem frustrację z dwóch stron, po pierwsze inicjatorów pomysłu, którzy
pozbawieni rzeczywistego wsparcia rządowego nie są w stanie w pełni działać, zaś po
drugie społeczeństw pozostałych ośrodków, sztucznie oddzielonych od GZM. Tym
samym, zamiast generowania rozwoju poszczególnych ośrodków w ramach wspólnego
organizmu, pojawiają się dodatkowe ograniczenia i bariery.
Niewątpliwie „grzechem podstawowym”, który będzie rzutować na dalsze
losy GZM jest świadomość (lub nieświadomość?) traktowania owego zespołu jako
górnośląskiego. Występuje wyraźny brak równowagi obecnych, jak i potencjalnych
ośrodków pochodzących z części zachodniej (śląskiej) w stosunku do części wschodniej
(zagłębiowskiej). Pomimo likwidacji dawnej granicy państwowej na Brynicy i Przemszy,
historyczno-geograficzne nazwy własne nadal obowiązują! Zatem przyjęcie określenia
GZM odbierane jest przez część społeczności jako forma „aneksji toŜsamościowej”
(na wzór aneksji terytorialnej w latach 1795-1805 – Nowy Śląsk). Istotną kwestią jest
takŜe pozycja samych Katowic. Próby zmonopolizowania rangi tego miasta będą
niewątpliwie inicjować animozje między sygnatariuszami związku, osłabiając jego
moŜliwości działania. ZbliŜona pozycja społeczno-gospodarcza Gliwic, czy teŜ Sosnowca
powoduje, iŜ jest to zadanie bardzo trudne.
Odnośnie nazwy nowego „tworu administracyjnego” naleŜy nadmienić, iŜ
pierwszą nazwą dotyczącą planowanego przez samorządowców związku miast była
„Metropolia Katowice”. Później brano pod uwagę kilka innych propozycji, m.in.
„Związek Konurbacji Górnośląskiej”, czy teŜ sugerująca ideę integracji „Metropolia
Górnośląska”. Jednak mieszkańcom miast Zagłębia Dąbrowskiego – Sosnowca i Dąbrowy
Górniczej - nie odpowiadała nazwa „górnośląski”. Zaś zaproponowana przez nich
nazwa „Śląski Związek Miast” teŜ nie uzyskał akceptacji. Z kolei proponowana nazwa
„Silesia” – mimo znacznej popularności i akceptacji duŜej części mieszkańców, została
mocno oprotestowana przez przedstawicieli środowiska naukowego. Kilkudziesięciu
pracowników wyŜszych uczelni z województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego
zaapelowało do twórców przyszłej metropolii, by nie nazywano związku kilkunastu
miast nazwą całego regionu. Kontrowersje budzi teŜ konsolidacja zurbanizowanego
obszaru GZM w jedno miasto, które wówczas stałoby się największym miastem w Polsce.
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JERZY NITA

Budowa geologiczna obszaru
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Obszar GZM leŜy w obrębie duŜej struktury geologicznej śląsko-morawskiej
w jej północnej części określanej jako niecka górnośląska. Zbudowana jest ze skał karbonu
górnego; jej wypełnienie stanowią osady węglonośne leŜące w obrębie struktur
paleozoicznych wyŜyn środkowopolskich w tzw. strefie krakowskiej. Dane geologiczne
i geofizyczne wykazały, Ŝe pod serią osadową niecki górnośląskiej (dewon i karbon)
występują skały krystaliczne. Utwory, których zasięg na północy i na wschodzie odpowiada
zasięgowi niecki, na południu kontynuują się głęboko w podłoŜu Karpat Zewnętrznych.
Na skałach krystalicznych niecki górnośląskiej leŜą diabazy o miąŜszości
około 50 m. Jest to warstwa skalna pochodzenia wulkanicznego, przykryta osadami
lądowymi o miąŜszości około 100 m, na które składają się piaskowce i zlepieńce tzw.
wendyjskie (pochodzą z cyklu sedymentacyjnego starszego niŜ 540 mln lat). Na nich
występuje ponad 200 m seria drobnoziarnistych piaskowców i mułowców z fauną
brachiopodową i trylobitami wieku wczesnokambryjskiego (około 530 mln lat). Skały
te są przykryte piaskowcami wczesnego dewonu (około 400 mln lat). Brak znacznej
części osadów starszego paleozoiku jest związany zapewne z wynoszeniem lądu i silną
erozją bloku górnośląskiego przed transgresją morza dewońskiego.
ZAPADLISKO KARBOŃSKIE
Na granicy dewonu i karbonu dolnego (około 360 mln lat temu) stwierdzono
przerwę w sedymentacji osadów i zmianę facji skalnej z węglanowej na detrytyczną.
Jest to waŜne wydarzenie geologiczne dla tego obszaru, które doprowadziło do
powstania serii skał węglowych. Utwory karbonu występujące na całym obszarze
GZM, znane są z odsłonięć powierzchniowych, z wyrobisk kopalnianych, i z licznych
otworów wiertniczych (ryc. 4, 5). Osady karbońskie, główna seria sedymentacyjna
niecki górnośląskiej, obejmują lokalne jednostki stratygraficzne nazwane: turnej,
wizen, namur i westfal. Wykształcone są w postaci iłowców, mułowców i piaskowców
z przewarstwieniami zlepieńców oraz licznymi pokładami węgla. Skały te w róŜnych
częściach występują w zmiennych proporcjach i przedzielają róŜnej grubości pokłady
węgla kamiennego, od kilkudziesięciu centymetrów do 2-3 metrów. Utwory te podzielono
na trzy podstawowe części:
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•

morskie osady dolnokarbońskie - wykształcone w facji kulmu, są to osady
detrytyczne o miąŜszości maksymalnej około 1500 m,
• bezwapienna paraliczna seria osadów węglonośnych o maksymalnej miąŜszości
około 3800 m; jest to namur A,
• bezwapienna limniczna seria osadów węglonośnych o maksymalnej miąŜszości
około 4000 m; odpowiada wiekowo namurowi B i C oraz westfalowi.
Wymienione serie, charakteryzujące się występowaniem naprzemianległych osadów
morskich oraz lądowych, określamy nazwą utworów paralicznych. Część limniczna
ma wszelkie cechy osadów śródlądowych, które wypełniały obszerne i stale
pogłębiające się obszary śródgórskie, bez śladów ingresji morskich.

Ryc. 4. Ogólny szkic powierzchniowej budowy geologicznej GZM, zgeneralizowany na
podstawie Mapy geologicznej Polski, arkusze Gliwice (1977), i Kraków (1978), zestawiony na
modelu powierzchni terenu (NMT) (Nita, Małolepszy, 2004)

Ryc. 5. Schematyczny przekrój budowy geologicznej GZM, zgeneralizowany na podstawie
Mapy geologicznej Polski, arkusze Gliwice (1977) i Kraków (1978)
1 - skały krystaliczne (prekambr), 2 - kambr, 3 - dewon, 4 - karbon, 5 - perm, 6 - trias,
7 - neogen (trzeciorzęd)
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Fot. 1. Wychodnie karbonu w Jaworznie w okolicy szybu Piłsudski (J. Nita)

Fot. 2. Wychodnie dolomitów triasowych w nieczynnym kamieniołomie „Gródek”
w Jaworznie (J. Nita)

Fot. 3. Hałda powstała po eksploatacji skał karbońskich w Katowicach Murckach (J. Nita)
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Skały karbońskie na powierzchni są znane głównie z obrzeŜenia niecki
górnośląskiej (fot. 1) i tam została opracowana ich stratygrafia. Stratygrafia górnokarbońskich
osadów została opracowana głównie na podstawie makroflory występującej w pokładach
węgla. Szczególne znaczenie mają badania mikroflorystyczne: mikro- i megaspor.
Faunę morską wykorzystano tylko pomocniczo, gdyŜ występuje ona jedynie
w namurze A. Są to: małŜe, ślimaki, brachiopody, otwornice i głowonogi. Spośród
oznaczonych gatunków tylko niektóre mają znaczenie stratygraficzne. W osadach
limnicznych występuje fauna słodkowodna (małŜe i ślimaki), równieŜ wykorzystywana
do celów stratygraficznych (KOTAS 1977, 1982).
Najstarszy podział stratygraficzny osadów górnokarbońskich (330-296 mln lat
temu) na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, stosowany przede wszystkim w
praktyce górniczej, to podział na warstwy brzeŜne (występują w obrzeŜeniu niecki
górnośląskiej), obejmujące serię osadów paralicznych, warstwy siodłowe (występują
na północy niecki w tzw. siodle głównym), obejmujące serię osadów limnicznych
o najgrubszych pokładach węgla (pokład Reden grubości 24 m) oraz warstwy łękowe
(występują w środkowej części niecki), obejmujące młodszą serię limniczną. W związku
ze znacznymi róŜnicami w wykształceniu osadów górnokarbońskich w zachodniej
i wschodniej części niecki, stosowane są róŜne podziały dla obu tych części, zwłaszcza
w odniesieniu do warstw brzeŜnych.
Seria paraliczna
Górnokarbońska seria paraliczna – namur A – określana jako grupa brzeŜna,
dzieli się na zachodzie na: warstwy pietrzkowickie, gruszowskie, jaklowieckie i porębskie,
na wschodzie na: warstwy sarnowskie, florowskie i grodzieckie. Seria ta jest utworzona z
mułowców, iłowców oraz piaskowców z rzadko występującymi przewarstwieniami
zlepieńców. Skały grubodetrytyczne obejmują 20–50% całego profilu, 3–4% to węgiel
i łupki węgliste. Liczne są wkładki tufogeniczne oraz przewarstwienia marglisto–
dolomityczne z fauną morską, spotykane często zwłaszcza na północy niecki. W stropie
pokładów węgla występuje fauna słodkowodna. Liczba wkładek z fauną słodkowodną
jest większa na południu, a z fauną morską – na północy niecki górnośląskiej. Niektóre
utwory (np. warstwy jaklowickie) mają charakter osadów limnicznych. W czasie
sedymentacji warstw brzeŜnych transport odbywał się podobnie jak w dolnym karbonie
z południa i południowego-zachodu. Maksymalna miąŜszość osadów na zachodzie wynosi
około 3780 m, a na południu i południowym wschodzie maleje do około 200 m.
DuŜa miąŜszość osadów powstałych w facji płytkowodnej, deltowej lub
w warunkach subaeralnych wskazuje, Ŝe w czasie karbonu górnego obszar niecki
podlegał ruchom obniŜającym. Największą miąŜszość mają osady górnokarbońskie na
zachodzie niecki. W kierunku wschodnim niŜsze poziomy stratygraficzne cienieją lub
nawet ulegają całkowitemu wyklinowaniu (np. warstwy siodłowe). Jak wynika z analizy
sedymentologicznej kierunki transportu były zmienne w czasie, ale zawsze skierowane od
brzegów ku środkowi niecki. Niecka była więc zapadliskiem otoczonym wzniesieniami
wypiętrzającymi się w róŜnym czasie, wypełniana stopniowo osadami pochodzącymi
z niszczenia tych wzniesień. Ruchy tektoniczne, którym podlegały obszary sąsiednie,
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powodowały okresowy dopływ materiału gruboziarnistego do niecki górnośląskiej
(BIERNAT, 1970, KAZIUK, LEWANDOWSKI, 1978, 1980, KOTAS, 1982).
Seria limniczna
Zmiana facji z morskiej na przybrzeŜną i deltową na początku namuru A została
spowodowana ruchami tektonicznymi, które objęły obszary połoŜone na północ i na
zachód od niecki górnośląskiej. DuŜy dopływ materiału oraz znaczny udział osadów
deltowych, a nawet lądowych, zaznaczył się na południu niecki juŜ w czasie tworzenia
się grupy brzeŜnej, podczas gdy na północy przewaŜały jeszcze wtedy warunki morskie.
Z końcem namuru A nastąpiło wypiętrzenie terenów połoŜonych na północ od niecki
górnośląskiej (faza kruszcogórska, około 320 mln lat temu), powodując zmianę kierunków
transportu oraz dopływ materiału gruboklastycznego. Skutkiem takich wydarzeń było
przerwanie połączeń z morzem otwartym i zapanowanie warunków limnicznych
w namurze B. Wypiętrzenie obszarów leŜących na południe i zachód od niecki na
początku westfalu C, spowodowało przesunięcie osi basenu sedymentacyjnego na wschód
oraz kolejny zwiększony dopływ materiału gruboklastycznego. Występują w nim otoczaki
skał granitowych, fragmenty skał metamorficznych oraz skał osadowych starszych
ogniw karbonu górnego (KOTLICKI I IN. 1967, HARAŃCZYK, 1989).
Badania sedymentologiczne wykazały, Ŝe seria paraliczna reprezentuje osady
równin nadbrzeŜnych i podrzędnie osady środowisk mieszanych lądowo–morskich.
Serie limniczne stanowią głównie osady równiny aluwialnej. Soczewki piaszczyste
powstały w korytach rzek meandrujących lub roztokowych. Ostateczne wypiętrzenie
obszaru niecki górnośląskiej i zakończenie procesów sedymentacyjnych nastąpiło z końcem
westfalu w czasie fazy asturyjskiej (około 305 mln lat temu) (HARAŃCZYK, 1982, 1989).
Tektonika zapadliska górnośląskiego
Nieckę górnośląską, a w tym obszar GZM cechuje słabo rozwinięta tektonika
fałdowa. W środkowej części niecki warstwy górnokarbońskie leŜą prawie poziomo
(ryc. 5), co wiąŜe się z występowaniem w jej podłoŜu sztywnego masywu krystalicznego
(blok górnośląski). Silniejsze zaburzenia tektoniczne powstały w obrzeŜeniu niecki.
W północnej części, w okolicy Bytomia i Katowic, występuje szeroka łagodna antyklina –
siodło główne, a na północ od niego niecka bytomska, obie struktury o osiach
równoleŜnikowych (BUKOWY, 1972, 1974). W niecce górnośląskiej występują liczne
uskoki. Główne kierunki tych dyslokacji to: NNE – SSW oraz WNW – ESE. Długość
uskoków waha się od 100 do kilkuset metrów, a zrzuty (wielkość przemieszczeń w pionie)
wynoszą od 1 do 1200 m. Poza uskokami o genezie tektonicznej obserwuje się
dyslokacje współczesne spowodowane eksploatacyjną węgla. Geneza fałdów i uskoków,
które występują w brzeŜnej części niecki górnośląskiej, jest tłumaczona między
innymi ruchem obrotowym bloku górnośląskiego w stosunku do struktur otaczających.
Przyjmuje się występowanie prawoskrętnych uskoków przesuwczych, których efekty
zaznaczają się w górnokarbońskiej pokrywie osadowej w postaci antyklin kulisowych
(BUKOWY, JURA 1982). W górnym karbonie na omawianym obszarze nastąpiło
wypiętrzenie i sfałdowanie utworów wypełniających zapadliska śródgórskie. Utworzone

20

antyklinorium śląskie zostaje podczas karbońskich ruchów górotwórczych sfałdowane.
Osady zapadliska górnośląskiego na powierzchni podlegają silnym procesom
denudacyjnym, które doprowadziły do zrównania powierzchni terenu. Procesy denudacyjne
i erozyjne przebiegały w ciągu długiego lądowego okresu permskiego w erze mezozoicznej.
OSADY MEZOZOICZNE
W mezozoiku obszar niecki górnośląskiej cechowały słabe, ale powtarzające się
ruchy wznoszące, które wyraźnie zaznaczają się w profilach utworów okresu triasu i jury.
Ruchy te spowodowały brak skał mezozoicznych na Górnym Śląsku (RACKI I IN., 1999).
Jedynie północną i północno-wschodnią część niecki przykrywają niezbyt grube osady
głównie triasu i jury górnej. Osady triasu mające waŜny wpływ na walory krajobrazowe
tego obszaru buduje rozległe, bardzo malownicze niewielkie wzniesienia. Osady te
odnajdujemy np. w Piekarach, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie (fot. 2). LeŜą one niezgodnie
na skałach górnokarbońskich w łagodnych nieckach: bytomskiej na północy oraz
wilkoszyńskiej i chrzanowskiej na wschodzie. Wychodnie skał triasowych znajdują się
na stokach Garbów - Jaworznickiego i CięŜkowickiego, dając prawie pełny przegląd
litologiczny.
Trias (251-200 mln lat temu) na omawianym obszarze pozostawił po sobie
prawie pełny profil osadów. Są to zarówno osady lądowe, jak i morskie. W części
południowej występują cienkie serie piaskowców i Ŝwirów z wkładkami czerwonych
iłów, stanowiących niewątpliwie osady rzeczne. Przechodzą one ku górze w łupki i iły
margliste oraz miąŜsze kompleksy wapieni i dolomitów związanych z kolejną
transgresją morza. W środkowym triasie, kiedy powstawały dolomity diploporowe, doszło
do spłycenia morza, co zaowocowało powstaniem wapieni onkolitowych i oolitowych,
krynoidowo-małŜowych. W czasie określanym jako trias górny dochodzi do ponownego,
stopniowego wycofania się morza. Jest to spowodowane przez ruchy tektoniczne,
związane z fazą starokimeryjską (200 mln lat temu).
Osady okresu geologicznego jury (około 200-142 mln lat temu) prawie nie
występują na omawianym obszarze, ich wychodnie pojawiają się na północy i wschodzie
od granic GZM. Osady jurajskie występują m.in. w wschodniej części Dąbrowy Górniczej,
na południe od CięŜkowic – są to utwory morskie leŜące bezpośrednio na skałach triasu.
Od zakończenia okresu jury (około 142 mln lat temu) rozpoczyna się dla tego obszaru
długotrwały okres wyniesienia lądowego trwający przez całą kredę, aŜ do miocenu
(około 24 mln lat temu).
OSADY KENOZOICZNE
W paleogenie i neogenie (dawny okres trzeciorzędu trwający od 65 do 1,8 mln lat)
zrodziły się główne współczesne rysy rzeźby terenu GZW. Klimat tamtego okresu był
wilgotny i gorący, sprzyjający intensywnemu wietrzeniu chemicznemu i denudacji.
Niszczyła ona skały róŜnego wieku, powodując znaczące obniŜenie wysokości terenu
i znaczne zmiany w charakterze rzeźby. Najszybciej niszczeniu podlegały skały mało
odporne, jak: iły, margle i piaskowce. Na obszarach zbudowanych z takich skał
powstawały szerokie obniŜenia denudacyjne. W miejscach, gdzie występowały wychodnie
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skał twardszych bardziej odporne na niszczenie np. skał dolomitowych, wypreparowane
zostały wyniesienia w postaci szeregu progów i krawędzi, wystające niby wyspy nad
rozległą wyrównaną powierzchnię terenu. Pod koniec oligocenu oraz w miocenie
(około 34-4 mln lat temu) dalszy spokojny rozwój procesów denudacyjnych
powierzchni został przerwany przez ruchy tektoniczne związane z fałdowaniem
Karpat. W pierwszym etapie nastąpiło wydźwignięcie WyŜyny Śląskiej. Spowodowało
to na omawianym obszarze wzmoŜenie erozji rzek i powierzchni terenu. Występująca
tutaj sztywna płyta antyklinorium śląsko-krakowskiego uległa silnemu spękaniu,
a poszczególne jej części wypiętrzały się lub zapadały. Ruchy tektoniczne odmłodziły
w niektórych miejscach dawne struktury powstałe podczas orogenezy hercyńskiej
(sprzed około 280 mln lat), w innych przecięły je poprzecznie. Jedne z ciekawszych
form tektonicznych tego okresu to: Zrębowe Pagóry Imielińskie i Rów Chrzanowski,
pogłębieniu uległa utworzona wcześniej Niecka Wilkszyńska.
Dalszemu intensywnemu rozwojowi rzeźby zrębowo-krawędziowej w miocenie
i pliocenie sprzyjały cykliczne zmiany klimatu na przemian suchego i wilgotnego.
Powstałe z początkiem miocenu: rowy, zapadliska i niskie zręby, zostały przykryte
osadami morza mioceńskiego. Charakterystycznym i dominującym osadem tego morza
są iły wypełniające obecnie np. Rów Chrzanowski.
W późnym pliocenie nastąpiło wydźwignięcie południowej Polski związane
z fazą ruchów górotwórczych alpejskich (faza wallachijska, około 2 mln lat temu), co
znacznie oŜywiło procesy erozji i denudacji. Silnemu niszczeniu ulegały zarówno
skały starszego podłoŜa jak i osady młodego morza mioceńskiego. U schyłku neogenu
doliny rzeczne na obszarze WyŜyny Śląskiej były znacznie głębsze niŜ obecnie, a Ŝywa
działalność procesów erozyjno-denudacyjnych doprowadziła do odgrzebania spod pokrywy
iłów i piasków mioceńskich powstałych wcześniej rowów tektonicznych i ich zrębów.
OSADY CZWARTORZĘDOWE
Współczesny rozwój rzeźby związany jest z najmłodszym czwartorzędowym
(około 1,8 mln lat temu do dzisiaj) okresem geologicznym na obszarze GZM.
Dominujące piętno na obecnej rzeźbie pozostawiły rozwijające się tutaj lub na
sąsiednich obszarach zlodowacenia. Utwory czwartorzędowe na obszarze GZM wykazują
duŜe zróŜnicowanie litologiczne i genetyczne, spowodowane róŜnymi warunkami
sedymentacji i urozmaiconą morfologią podłoŜa. Dominującym typem osadów
czwartorzędowych są piaski i Ŝwiry wodnolodowcowe stoŜków napływowych. Wypełniają
one niemal kaŜde obniŜenie terenu, w utworach starszych. Ich największe nagromadzenie
koncentruje się w dolinie Przemszy i jej dopływach oraz w dolinie Kłodnicy. Obszar
GZM został pokryty przez lądolód skandynawski w całości tylko raz, podczas zlodowacenia
sanu II (krakowskiego). Z tego okresu zachowały się niewielkie resztki pokrywy glacjalnej
(gliny morenowej) na terenie piaskowni we wschodniej części Jaworzna. Lądolód
zlodowacenia środkowopolskiego (odry) objął swym zasięgiem północną część WyŜyny
Śląskiej. Część południowa była wolna od lodu i znajdowała się w zasięgu klimatu
peryglacjalnego. W wyniku zamknięcia odpływu wód w kierunku północnym przez
lądolód wody rzek proglacjalnych spływały z WyŜyny ku południowi, usypując
w głębokich dnach dolin i obniŜeń zapadliskowych rozległe stoŜki sandrowe, np. są to
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obszary obejmujące Kotlinę Mysłowicką i Biskupiego Boru. Dopiero w czasie
interglacjału eemskiego następuje proces silnej erozji w wyniku, którego duŜe doliny
rzeczne zostały w znacznym stopniu odpreparowane, a ich zbocza rozczłonkowane
licznymi dolinkami bocznymi. Kolejne zlodowacenie – północnopolskie (wisły)
spowodowało, Ŝe obszar ten znalazł się ponownie w zasięgu klimatu peryglacjalnego.
Wzniesienia były nadal silnie denudowane i pozbawiane luźnych osadów poprzednich
zlodowaceń, zaś stoki były niszczone przez procesy peryglacjalne - głównie
wietrzenie i soliflukcję. Wszystkie ostro zarysowane w rzeźbie terenu formy, jak:
wąwozy, parowy oraz zagłębienia, utworzone do tej pory, ulegały teraz spłyceniu
zamieniając się w dolinki nieckowate o łagodnych, zaokrąglonych kształtach. Erozja
rzek wcinających się w osady denne doprowadziła do utworzenia w dolinach niskiej
terasy bałtyckiej. W okresach chłodnych późnego plejstocenu i wczesnego holocenu,
gdy szata roślinna była bardzo uboga, następowało w obrębie dolin przewiewanie
piasków i tworzenie pól wydmowych, szczególnie we wschodniej części omawianego
obszaru. Tworzyły się ciągi parabolicznych wydm zbudowanych z piasków
średnioziarnistych, dobrze wysortowanych, jasnoŜółtej lub Ŝółtej barwy.
W holocenie nadal panuje ogólna tendencja do niszczenia i wymywania
pokryw osadów plejstoceńskich. W dolinach rzecznych tworzą się niskie terasy, w wyniku
płytkiego rozcięcia pokryw akumulacyjnych. Terasy te budują holoceńskie osady
korytowe, przykryte drobnoziarnistymi współczesnymi osadami powodziowymi.
PODSUMOWANIE
Obszar GZM to 1218 km2, teren ten na powierzchni w większości pokryty jest
przez utwory czwartorzędowe (76,27%), najwięcej w granicach miast Gliwice, Zabrze,
Tychy. Na drugim miejscu są utwory triasu (12,7%), dominują tu skały triasu
środkowego (8,8%) na terenie Dąbrowy Górniczej, Piekar Śląskich, Jaworzna, Bytomia,
Sosnowca. Trzecie miejsce obszarowo na powierzchni stanowią dopiero utwory karbonu
górnego (10,6%), zajmują znaczną część Katowic, Rudy Śląskiej, Mysłowic, Chorzowa
oraz Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Dalsze miejsca to juŜ nieliczne formacje skał
jurajskich (0,23%) oraz skał permskich (0,14%) głównie na terenie Dąbrowy Górniczej,
ponadto występują śladowo skały paleogenu i neogenu (0,06%) (ryc. 4).
Najciekawsze na powierzchni struktury budowy geologicznej, stanowią
równocześnie najbardziej atrakcyjne formy krajobrazowe. Do takich ciekawych form
strukturalnych naleŜą Pagóry Imielińskie, Garb Jaworznicki i inne. Dla geologicznej
historii GZM waŜne są kopalnie, wyrobiska, składowiska powstałe po eksploatacji
węgla (fot. 3), dolomitów, i innych surowców skalnych. To kopalnie i wyrobiska
wnoszą wiedzę o historii ziemi w geologicznej skali czasu i to one są symbolem tej
ziemi.
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RENATA DULIAS

Zasoby kopalin na obszarze
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

W granicach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego występują duŜe zasoby
bogactw naturalnych. Początki ich eksploatacji sięgają średniowiecza, ale dopiero od
czasu rewolucji przemysłowej górnictwo weszło w etap intensywnego rozwoju. Po dwóch
stuleciach, w latach 90. XX wieku eksploatacja kopalin została wyraźnie ograniczona.
Wydobycie i przetwórstwo surowców, z jednej strony przyczyniło się do rozwoju
gospodarczego regionu, a z drugiej spowodowało degradację środowiska przyrodniczego.
W perspektywie najbliŜszych 10-20 lat na obszarze GZM główną rolę będzie odgrywała
eksplotacja węgla kamiennego, dolomitów i piasków podsadzkowych.
ZASOBY I WYDOBYCIE KOPALIN
Węgiel kamienny
NajwaŜniejszym bogactwem naturalnym na obszarze Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego (GZM) jest węgiel kamienny - w całości lub po części znajdują się tu
63 spośród 117 złóŜ Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wprowadzenie w ostatnich
latach nowych kryteriów bilansowości złóŜ (minimalna grubość pokładów 1 m, całkowita
zawartość siarki poniŜej 2% i inne) doprowadziło do znacznego zmniejszenia zasobów
węgla kamiennego. Bilansowe zasoby określono zatem na 4,2 mld ton, z tego połowa
występuje w trzech złoŜach: Wesoła (19,7%), Staszic (16%) i Jaworzno (13,7%). Zasoby
przemysłowe, czyli te, których eksploatacja jest ekonomicznie uzasadniona wynoszą
1,2 mld ton – aŜ 55% z nich znajduje się w złoŜach Halemba, Jaworzno, Staszic i Murcki.
Wydobycie prowadzone jest w 28 złoŜach, w tym w 20 złoŜach w całości połoŜonych
w granicach GZM (tab. 1). W 2006 r. w tych ostatnich wydobyto 29,5 mln ton węgla
kamiennego (34,7% wojewódzkiego i 33% krajowego wydobycia), najwięcej w złoŜach:
Śląsk (3,7 mln ton), Wesoła (3,4), Jaworzno (2,1), Murcki (2,1) i Halemba (2).
W przypadku złóŜ – Knurów i Ziemowit, które tylko w niewielkiej części znajdują się
w granicach GZM, trudno oszacować zasoby i wydobycie przypadające na metropolię,
dlatego pominięto je w analizie. Do złóŜ, których co najmniej połowa powierzchni
połoŜona jest na terenie GZM naleŜą: Zabrze Bielszowice, Makoszowy, Sośnica,
Halemba II, Śląsk Pole Panewnickie i Byczyna (tab. 1). W 2006 r. wydobyto w nich
7,9 mln ton węgla kamiennego, najwięcej w złoŜach - Makoszowy (2,4 mln ton), Zabrze
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Bielszowice (2,3) oraz Sośnica (2). Średnia wystarczalność zasobów węgla w poziomach
czynnych i w budowie jest szacowana na około 40 lat, ale w poszczególnych złoŜach
jest zróŜnicowana od kilku do ponad 70 lat (TKOCZ, 2007).
Tabela 1. Zasoby węgla kamiennego w złoŜach na obszarze Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego i jego obrzeŜach w 2006 roku (w tysiącach ton )
ZłoŜe

Zasoby
Zasoby
Wydobycie
ZłoŜe
Zasoby
bilansowe przemysłowe
bilansowe
ZłoŜa eksploatowane
ZłoŜa nieeksploatowane
połoŜone w całości na obszarze GZM
połoŜone w całości na obszarze GZM
Brzeziny
35 104
29 554
1 384 Barbara-Chorzów
56 814
Bytom II-I
20 277
8867
671 Bobrek-Miechowice I
38 464
Bytom III
89 226
43 596
1 673 Bytom I
Pozabilan.
Centrum
205 288
57 787
890 Bytom II
Pozabilan.
Halemba
389 219
235 336
1 972 Bobrek-Miechowice
Pozabilan.
Dziećkowice
31 407
3 801
952 Centrum-Szombierki
Pozabilan.
Jadwiga 2
2 954
1 750
132 Jan Kanty
Pozabilan.
Jaworzno
579 304
214 742
2 133 Katowice
Pozabilan.
Kazimierz-Juliusz
130 664
11 294
730 Kleofas
Pozabilan.
Murcki
462 445
107 655
2 109 Niwka-Modrzejów
Pozabilan.
Mysłowice
50 681
41 454
1 576 Porąbka-Klimontów
Pozabilan.
Piekary
48 227
9 412
642 Rozalia
Pozabilan.
Pokój
136 126
68 709
1 807 Rozbark
Pozabilan.
Polska-Wirek
79 752
21 854
1 084 Siemianowice OG Szop. I Pozabilan.
Staszic
678 294
119 768
3 653 Siemianowice OG Si. I, II Pozabilan.
Śląsk
157 048
62 566
882 Sosnowiec
Pozabilan.
Wesoła
833 542
96 914
3 382 Brzezinka
556 101
Wieczorek
127 601
38 776
1 668 Bytom I-I
1 730
Wujek
119 730
21 432
1440 Lędziny R
140 586
Wujek Stara Ligota
49 707
42 496
698 Siemianowice - Pole rez.
30 600
Wujek cz. Południowa
253 428
ZłoŜa eksploatowane
ZłoŜa nieeksploatowane połoŜone
połoŜone w większości na obszarze GZM
w większości na obszarze GZM
Byczyna
79 827
41 Gliwice
Pozabilan.
Halemba II
161 475
90 437
823 Julian
Pozabilan.
Makoszowy
477 871
94 789
2393 Powstańców Śląskich
Pozabilan.
Sośnica
410 908
131 625
2 000 LibiąŜ Dąb
11 371
Śląsk P. Panewnickie
116 643
8 159
358 Siersza ob. rez.
61 240
Zabrze Bielszowice
522 532
280 503
2 317
ZłoŜa eksploatowane
ZłoŜa nieeksploatowane połoŜone w
połoŜone w niewielkiej części na obszarze GZM
niewielkiej części na obszarze GZM
Knurów
426 193
214 242
2616 Jowisz
8 522
Ziemowit
952 736
282 582
4 002 Andaluzja
Pozabilan.
Grodziec
Pozabilan.
ParyŜ
Pozabilan.
Saturn
Pozabilan.
Siersza
Pozabilan.
Źródło: opracowanie własne na podstawie
Kobiór Pszczyna
3 063 506
Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce
LibiąŜ Janina
12 865
wg stanu na 31.XII. 2006 rok
Mikołów
294 070
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Metan
W złoŜach węgla kamiennego występują znaczne zasoby metanu. Według stanu
na 2006 r. zasoby bilansowe metanu na obszarze eksploatowanych pokładów węgla
kamiennego w GZM wynoszą 12,2 mld m³, czyli 41% takich zasobów w Górnośląskim
Zagłębiu Węglowym. Zasoby przemysłowe wynoszą 1,3 mld m³. W pokładach poza
zasięgiem obecnej działalności górniczej bilansowe zasoby metanu występują w złoŜach
Barbara Chorzów, Brzezinka, Halemba II, Lędziny i Murcki (tzw. głębokie) i łącznie
wynoszą 20,7 mld m³. W górnictwie węgla kamiennego odmetanowienie górotworu
(eksploatacja metanu) jest traktowane przede wszystkim jako jeden ze sposobów
zwalczania zagroŜeń gazowych w kopalni (KWARCIŃSKI, HADRO, 2008). Metan jest
eksploatowany w 7 złoŜach, które w całości lub większej swej części są połoŜone
w granicach GZM – Staszic, Wesoła, Wieczorek, Halemba, Halemba II, Zabrze
Bielszowice i Sośnica. W 2006 r. wydobyto w nich 103,43 mln m³ metanu (najwięcej
w Sośnicy, Wesołej i Halembie), co stanowi 21,4% wydobycia w Górnośląskim
Zagłębiu Węglowym.
Rudy cynku i ołowiu
W granicach GZM nie prowadzi się eksploatacji Ŝadnych surowców metalicznych,
ale znajdują się tu trzy złoŜa rud cynku i ołowiu. W regionie bytomskim w Piekarach
Śląskich połoŜone jest złoŜe Dąbrówka Wielka, w którym zaniechano eksploatacji
w latach 80. XX w., a obecne zasoby sklasyfikowano jako pozabilansowe. Do tej
samej kategorii naleŜy złoŜe Jaworzno w regionie chrzanowskim. Trzecie złoŜe – Laski,
takŜe pozabilansowe, jest tylko w niewielkiej części połoŜone na obszarze Dąbrowy
Górniczej.
Dolomity
Na obszarze GZM występują róŜnorodne i róŜnowiekowe surowce skalne
(karbońskie, triasowe, czwartorzędowe). NajwaŜniejsze znaczenie mają złoŜa dolomitów
triasowych, które odznaczają się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi,
spełniającymi kryteria bilansowości dla dolomitów hutniczych, a takŜe dla przemysłu
szklarskiego i produkcji nawozów. W GZM znajduje się 5 z 9 złóŜ dolomitów
stwierdzonych w województwie śląskim – ich łączne zasoby bilansowe określono na
96,1 mln ton, co stanowi 31 % zasobów wojewódzkich, a jednocześnie aŜ 27,4 %
zasobów krajowych. Wszystkie złoŜa dolomitów związane są z Garbem Tarnogórskim
lub Pagórami Jaworznickimi. Eksploatację prowadzi się tylko w złoŜu – Ząbkowice I
w Dąbrowie Górniczej. Istnieje tu jeden z czterech czynnych kamieniołomów
dolomitów w Polsce – w 2006 r. wydobyto w nim 865 tys. ton surowca (28,5 %
krajowego wydobycia i ponad 39% wydobycia w województwie śląskim). Zasoby
przemysłowe złoŜa Ząbkowice I wynoszą 10,3 mln ton. W złoŜu Gródek w Jaworznie
zaniechano juŜ eksploatacji, natomiast pozostałe z rozpoznanych złóŜ to Gadlin i JaworznoCięŜkowice w Jaworznie oraz Ząbkowice Będzińskie II w Dąbrowie Górniczej.
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Fot. 4. Nieczynny kamieniołom wapieni w Jaworznie (T. Dulias)

Fot. 5. Eksploatacja piasku podsadzkowego ze złoŜa Maczki – Wschód z równoczesnym
zasypywaniem odkrywki skałą płonną (T. Dulias)
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Fot. 6. Eksploatacja piasku w złoŜu Okradzionów w Dąbrowie Górniczej (T. Dulias)

Fot. 7. Szkody górnicze na obszarze KWK Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu (T. Dulias)
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Wapienie i margle
Wapienie i margle dla przemysłu cementowego występują jedynie w złoŜu
Sadowa Góra II w Jaworznie (fot. 4) o zasobach geologicznych 21,9 mln ton, co stanowi
2,8 % zasobów województwa śląskiego. ZłoŜe nie jest juŜ eksploatowane, podobnie
jak trzy złoŜa wapieni i margli dla przemysłu wapienniczego: Sosnowiec Środula I
(6,5 mln ton), Sosnowiec Środula II (1,5 mln ton) oraz Strzemieszyce w Dąbrowie
Górniczej (112 tys. ton), Łączne zasoby bilansowe wymienionych złóŜ określono na
8,2 mln ton, co stanowi zaledwie 1,4% zasobów wojewódzkich.
Kamienie budowlane
W granicach GZM występują 3 złoŜa kamieni łamanych i blocznych
(budowlanych) o łącznych zasobach bilansowych 34,6 mln ton, co stanowi 15,3% zasobów
wojewódzkich. W dwóch z nich zaniechano juŜ eksploatacji – w Jeleniu w Jaworznie
(dolomitów) oraz w Ujejscu w Dąbrowie Górniczej (wapieni). Wstępnie rozpoznane
jest złoŜe Byczyna w Jaworznie - jego zasoby stanowią aŜ 92,3% zasobów GZM.
W Mysłowicach znajdują się niewielkie części dwóch eksploatowanych obecnie złóŜ
połoŜonych w większości poza granicami GZM (w powiecie bieruńsko-lędzińskim).
Są to złoŜa dolomitów: Imielin Północ i Imielin Rek o łącznym wydobyciu w 2006 r.
459 tys. Zasoby bilansowe tych złóŜ wynoszą 13,7 mln ton, ale trudno oszacować, jaka
ich część wchodzi w obręb GZM.
Surowce ilaste
W miastach GZM występuje 30 złóŜ surowców ilastych dla ceramiki
budowlanej. Są to róŜnego wieku (karbońskie, triasowe, mioceńskie, czwartorzędowe)
iły, iłołupki i gliny. Zasoby bilansowe wynoszą łącznie 15,7 mln m³ (15,7% zasobów
wojewódzkich), ale zasoby przemysłowe wynoszą jedynie 158 tys. m³ i występują
w jedynym eksploatowanym złoŜu Sosnowiec. W 2006 r. wydobyto w nim
zaledwie 2 tys. m³ surowca. W 23 złoŜach zaniechano juŜ eksploatacji, 3 złoŜa są
rozpoznane szczegółowo, a 3 wstępnie.
Piaski podsadzkowe
Piaski podsadzkowe były w przeszłości przedmiotem intensywnej eksploatacji
na obszarze GZM. Obecnie na analizowanym obszarze znajdują się w całości dwa
eksploatowane złoŜa: Bór Wschód (fot. 5) i Bór Zachód, połoŜone w Sosnowcu
i Jaworznie. W 2006 r. wydobyto z nich 867 tys. m³ piasku. Zasoby bilansowe tych
złóŜ wynoszą 9,5 mln m³ (przemysłowe 5,4 mln m³). Mimo zalania w 2005 roku większej
części złoŜa Kuźnica WaręŜyńska nadal w jego części północno-wschodniej (w granicach
Dąbrowy Górniczej) prowadzi się eksploatację – w 2006 r. w ilości 348 tys. m³. Ze
względu na znaczne zasoby bilansowe wynoszące 11,7 mln m³ planowane jest
górnicze wykorzystanie złoŜa do 2015 r. W sumie w trzech wymienionych złoŜach
wydobyto 1,2 mln m³ piasków, co stanowi 20% krajowego wydobycia i całość
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wydobycia w województwie śląskim. W granicach GZM, na terenie Jaworzna
znajduje się teŜ mniej więcej połowa złoŜa Siersza Misiury, obecnie o największym
w Polsce wydobyciu (1,9 mln m³) i zasobach bilansowych sięgających prawie 55 mln m³.
Ponadto zasoby piasków podsadzkowych występują w złoŜach: Błędów – blok I
w Dąbrowie Górniczej – 76 mln m³, Szczakowa-Maczki na obszarze Jaworzna i Sosnowca 71 mln m³, Pustynia Błędowska (obszar pozostały) - jedno pole w Jaworznie o nieoszacowanych dokładnie zasobach. W bilansie naleŜy ująć takŜe część zasobów w złoŜach,
w których zaniechano eksploatacji – Panewniki w Katowicach i Rudzie Śląskiej (23 mln m³)
oraz Szczakowa pole II w Jaworznie i poza GZM - w Olkuszu (84 mln m³). Podsumowując,
w 2006 r. zasoby piasków podsadzkowych w GZM wynosiły 191 mln m³, czyli 7,2 %
zasobów krajowych, ale z zastrzeŜeniem, Ŝe nie uwzględniono tu zasobów połoŜonych
w GZM tylko częściowo.
Kruszywa naturalne
W GZM znajduje się takŜe 7 złóŜ kruszyw naturalnych (piasków i Ŝwirów)
o łącznych zasobach bilansowych 14,2 mln ton, co stanowi zaledwie 1,7 % zasobów
wojewódzkich. Eksploatację prowadzi się w złoŜu Okradzionów w Dąbrowie Górniczej
(27 tys. ton w 2006 r., fot. 6). Jest to jedyne złoŜe w GZM o zasobach przemysłowych
(801 tys. ton). W złoŜu Panewniki, połoŜonym w Rudzie Śląskiej i częściowo poza
granicami GZM (Mikołów) zaniechano eksploatacji. Największe zasoby bilansowe
występują w 3 złoŜach znajdujących się w granicach Jaworzna (CięŜkowice, Jaworzno
Maczki i Jaworzno PodłęŜe) – łącznie wynoszą 11,9 mln ton czyli aŜ 83,6% zasobów
w GZM. Pozostałe 2 złoŜa to Sucha Góra w Bytomiu i Michałkowice w Siemianowicach.
ZNACZENIE ZASOBÓW KOPALIN
W granicach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego najwaŜniejszą rolę
odgrywają zasoby węgla kamiennego, piasków podsadzkowych i dolomitów. W kaŜdym
przypadku zasoby te mają bardzo duŜe lub duŜe znaczenie na poziomie krajowym
(tab. 2). Na poziomie regionalnym oprócz wymienionych kopalin potencjalnie (!)
średnie znaczenie mogą mieć zasoby kamieni budowlanych i surowców ilastych. Na
poziomie lokalnym, czyli w poszczególnych miastach wchodzących w skład GZM
znaczenie zasobów kopalin jest dość zróŜnicowane. Rozpatrując zasoby bilansowe
eksploatowanych złóŜ węgla kamiennego okazuje się, Ŝe szacunkowo około 2/3 z nich
występuje na obszarze Katowic (około 1,8 mld ton) i Rudy Śląskiej (około 1 mld ton).
W miastach tych prowadzi się teŜ największe wydobycie – odpowiednio, około 10
i około 6 mln ton rocznie. DuŜe zasoby (rzędu 300-600 mln ton) i wydobycie (rzędu
2-3 mln ton) są w miastach: Mysłowice, Bytom, Jaworzno, Zabrze. W przypadku
pozostałych surowców na pierwszy plan pod względem zasobów wysuwają się miasta
wschodniej części GZM – Jaworzno, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.
Występowanie bogactw na jakimś obszarze jest walorem samym w sobie, ze
względu na niewątpliwe profity płynące z ich uŜytkowania i przetwarzania. Nie bez
znaczenia są takŜe korzyści wynikające z zatrudnienia mieszkańców. Mimo wielu
negatywnych dla środowiska przyrodniczego skutków eksploatacji kopalin, naleŜy dostrzec
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teŜ pewne strony pozytywne. Przykładem moŜe być utworzenie w zlikwidowanych
wyrobiskach popiaskowych zbiorników wodnych o funkcjach rekreacyjnych oraz
spontaniczną odnowę zasobów przyrodniczych w ich otoczeniu. Obszary te
odznaczają się niejednokrotnie większą bioróŜnorodnością niŜ w okresie przedgórniczym
(CZYLOK, 1997). Ponadto liczne elementy pogórniczego krajobrazu kulturowego mają
status atrakcyjnych, często unikatowych walorów turystycznych (MYGA-PIĄTEK,
NITA, 2007).
Tabela 2. Znaczenie zasobów kopalin na róŜnych poziomach administracyjnych
Znaczenie1

Kopalina

Węgiel kamienny

Metan

Dolomity

Wapienie i margle
dla przemysłu
cementowego
Wapienie i margle
dla przemysłu
wapienniczego
Kamienie budowlane
Piaski podsadzkowe

Kruszywa naturalne

Surowce ilaste

Lokalne
(zasoby w miastach
na tle GZM)
Obecnie i w prognozach znaczenie
we wszystkich miastach, oprócz
Dąbrowy Górniczej
Obecnie i w prognozach znaczenie
w Rudzie Śl., Katowicach, Zabrzu,
Mysłowicach, Gliwicach
Obecnie znaczenie w Dąbrowie
Górniczej, potencjalnie takŜe w
Jaworznie
Potencjalnie znaczenie w
Jaworznie

Regionalne
Krajowe
(wydobycie i zasoby (wydobycie i zasoby
w GZM na tle woj.
w GZM na tle
śląskiego
Polski)
bardzo duŜe
bardzo duŜe
40% wydobycia2
38% wydobycia2
2
16% zasobów
13% zasobów2
bardzo duŜe
bardzo duŜe
21,4% wydobycia2
21,4% wydobycia2
34% zasobów2
34% zasobów2
bardzo duŜe
bardzo duŜe
39% wydobycia
28,5 % wydobycia
31% zasobów
27,4% zasobów
brak
brak

Potencjalnie znaczenie w
Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej

brak

brak

Potencjalnie znaczenie w
Jaworznie (99% zasobów)
Obecnie i potencjalnie znaczenie
w Sosnowcu, Jaworznie,
Dąbrowie Górniczej
Obecnie znaczenie w Dąbrowie
Górniczej, potencjalnie w
Jaworznie (83,6 % zasobów)
Obecnie znaczenie w Sosnowcu,
potencjalnie w Gliwicach,
Piekarach Śl., Mysłowicach,
Katowicach, Rudzie Śl.

potencjalnie duŜe
15,3% zasobów
bardzo duŜe
100% wydobycia3
29% zasobów3

brak
duŜe
20% wydobycia3
7,2% zasobów3

brak

brak

potencjalnie duŜe
15,7% zasobów

Brak

Źródło: opracowanie własne
1
Znaczenie: małe – do 5%, średnie 5,1-15%, duŜe 15,1-25%, bardzo duŜe – ponad 25% wydobycia
lub zasobów bilansowych na danym poziomie administracyjnym
2
dane szacunkowe, ze względu na połoŜenie części złóŜ poza granicami GZW
3
dane nie obejmują zasobów na granicy GZM z woj. małopolskim
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BARIERY ZWIĄZANE Z ZASOBAMI KOPALIN
Eksploatacja bogactw naturalnych w nieunikniony sposób wiąŜe się z przekształcaniem środowiska przyrodniczego oraz szkodami w zabudowie terenu i infrastrukturze
technicznej (tab. 3, fot. 7). O ile te ostatnie moŜna wycenić, zrekompensować lub
usunąć, o tyle koszty zmian w przyrodzie są trudne do jednoznacznego oszacowania.
Zmiany w środowisku przyrodniczym naleŜałoby rozpatrywać dla dwóch etapów –
górniczego i pogórniczego. W trakcie eksploatacji złóŜ największe zmiany dotyczą
rzeźby, stosunków wodnych oraz pokrywy glebowej i roślinnej. Obejmują powstawanie
wyrobisk oraz nieciągłych i ciągłych deformacji terenu, gromadzenie odpadów na
zwałowiskach, zanieczyszczenie wód powierzchniowych zrzutami słonych wód
kopalnianych, powstanie lejów depresyjnych, zmniejszenie zasobów wód podziemnych,
powstanie zalewisk w nieckach osiadania, zniszczenie pokrywy glebowej i roślinności
na obszarach eksploatacji odkrywkowej, zanieczyszczenie powietrza wskutek pylenia
i procesów termicznych na hałdach, hałas i inne (PEŁKA-GOŚCINIAK, WAGA, 2003).
Degradacja, lub dewastacja środowiska w okresie górniczym stwarza zatem wiele
róŜnych ograniczeń w rozwoju danego obszaru i często jest źródłem niezadowolenia
społecznego. W okresie, gdy obok siebie występują zarówno obszary górnicze, jak
i pogórnicze pojawia się problem przedłuŜania odwadniania nieczynnych kopalń celem
zapewnienia bezpiecznej eksploatacji w kopalniach czynnych. Obecnie do kopalń
połoŜonych w GZM bezpośrednio chronionych przez system odwadniania kopalń
zlikwidowanych naleŜą Śląsk, Staszic, Mysłowice, Jaworzno, Kazimierz-Juliusz,
Centrum, Sośnica oraz ZG Bytom I i Piekary (FROLIK, 2005).
Tabela 3. Główne bariery i obszary konfliktowe związane z górnictwem kopalin
na obszarze GZM
Problem
Dawna płytka
eksploatacja
podziemna
Głęboka
eksploatacja
podziemna

Eksploatacja
odkrywkowa
Składowanie
odpadów
(skały płonnej)
Zakończenie
eksploatacji
i odwadniania
kopalń

Bariery
MoŜliwość reaktywacji starych zrobów i powstania szkód
górniczych, ograniczenia inwestycyjne na terenach zagroŜonych
Deformacje powierzchni, powstanie zalewisk i wyłączenie
z uŜytkowania gruntów rolnych i lasów, podtopienia budynków,
szkody w infrastrukturze technicznej, powstanie lejów depresyjnych,
zanieczyszczenie wód powierzchniowych słonymi wodami
kopalnianymi, konieczność odwadniania zlikwidowanych kopalń
wyrobiska po eksploatacji piasku podsadzkowego i kamieniołomów
surowców skalnych, leje depresyjne wokół wyrobisk, obniŜenie
walorów krajobrazu
Pogorszenie warunków mikroklimatycznych wokół zwałowisk
wskutek pylenia lub procesów termicznych, zagroŜenie
zanieczyszczeniem gleb i wód, obniŜenie walorów krajobrazu
Konflikty społeczne wynikające z utraty zatrudnienia, podtopienia
na terenach największych osiadań i reaktywacja starych zrobów
górniczych wskutek odnawiania zasobów wód podziemnych oraz
związane z tym ograniczenia inwestycyjne, prawne problemy
związane z usuwaniem szkód przez właścicieli terenów pogórniczych

Źródło: opracowanie własne
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Obszary
konfliktowe
Północna
i centralna
część GZM
Centralna
i południowa
część GZM

Wschodnia
część GZM
Zachodnia
i centralna
część GZM
Cały obszar
GZM

W okresie pogórniczym na pierwszy plan wysuwają się zmiany stosunków
wodnych wynikające z „wypełniania” się górotworu wodą oraz związane z tym
szkody przyrodnicze i materialne na skutek podtopienia budynków, uŜytków rolnych
czy lasów. Źródłem konfliktu mogą być prawne aspekty przejmowania gruntów po
zlikwidowanych kopalniach. Jak podkreśla M. LAMPARSKA-STOBIECKA (2008)
obowiązek zabezpieczania i ochrony środowiska przez kopalnie wygasa przed
odtworzeniem się poziomu zwierciadła wody i zakończeniem wpływów
eksploatacji, dlatego przyszli właściciele terenów pogórniczych mogą zostać
obciąŜeni obowiązkiem usunięcia ewentualnych szkód. Poza tym likwidacja zakładu
górniczego związana jest przewaŜnie z zaniechaniem pomiarów geodezyjnych czy
geofizycznych, co utrudni ocenę źródła szkód (NIEDOJADAŁO, 2005). Zaprzestanie
odwadniania kopalń i odtwarzanie zasobów wód podziemnych, moŜe powodować
reaktywację starych, głównie XIX-wiecznych zrobów, a tym samym ograniczyć
moŜliwości inwestycyjne na danym terenie (Atlas geologiczno-inŜynierski, 2005,
KOTYRBA, 2005). Pogórnicze pustki występujące na głębokościach do 80-100 m są
powaŜnym problemem wielu miast GZM, np. w Katowicach zajmują powierzchnię
ponad 24 km² (STANIEK, KUPKA, 2007, DULIAS, 2008).
Likwidacja zakładów górniczych budzi teŜ konflikty społeczne. Przykładem
konfliktu na tle przyrodniczym jest zaawansowane zasypywanie odpadami
górniczymi wyrobisk piaskowni Bór Zachód i Bór Wschód w Sosnowcu (fot. 5).
Protest mieszkańców (zakończony nieskuteczną interpelacją poselską) wynikał z ich
oczekiwań o utworzeniu w piaskowni zbiornika wodnego dla celów rekreacyjnych
oraz z obaw o zanieczyszczenie środowiska składowaniem odpadów. Konflikty na
tle społecznym najczęściej dotyczą redukcji zatrudnienia w zakładach górniczych.
Z przedstawionej analizy wynika, Ŝe na obszarze GZM zasoby węgla
kamiennego, piasków podsadzkowych i dolomitów mają ponadregionalne znaczenie
i taką rolę będą odgrywały, co najmniej przez dwie kolejne dekady. Obszary
górnicze zajmują około 40% powierzchni GZM, głównie w jego południowej części
i tam teŜ będą koncentrowały się bezpośrednie skutki eksploatacji. Po jej
zakończeniu naleŜy się liczyć z niezadowoleniem społecznym wynikającym ze
wzrostu bezrobocia oraz potencjalnymi szkodami górniczymi na prawie całym
obszarze GZM związanymi z zaprzestaniem odwadniania kopalń. Szkody te mogą
się ujawnić po kilku latach, ale mogą teŜ mieć charakter długookresowy.
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JOLANTA PEŁKA-GOŚCINIAK
TADEUSZ SZCZYPEK

Główne rysy rzeźby obszaru Górnośląskiego
Związku Metropolitalnego i jej przekształcenia

Górnośląski Związek Metropolitalny zajmuje obszar o powierzchni 1218 km2
(Powierzchnia i ludność..., 2008). Wysokości bezwzględne wahają się tu w granicach od
390 m n.p.m. w okolicach Łośnia w Dąbrowie Górniczej poprzez wartości około 360 m
n.p.m. w Katowicach (Wzgórze Wandy – 357,6 m n.p.m.), Jaworznie (Góra Przygoń –
354,7 m n.p.m.) i Piekarach Śląskich (Winna Góra – 350 m n.p.m.) do 200–220 m n.p.m.
w dnach dolin rzecznych, np. Kłodnicy w Gliwicach. Jest to obszar bardzo zróŜnicowany
pod kątem fizycznogeograficznym oraz urzeźbienia.
JEDNOSTKI FIZYCZNOGEOGRAFICZNE I GEOMORFOLOGICZNE
Górnośląski Związek Metropolitalny leŜy w zachodniej części WyŜyn Polskich
i swym zasięgiem obejmuje kilka jednostek fizycznogeograficznych. Zgodnie z podziałem
J. KONDRACKIEGO (2002), większość terytorium GZM znajduje się w granicach
podprowincji WyŜyna Śląsko-Krakowska. Głównym makroregionem jest tu WyŜyna
Śląska z mezoregionami w postaci Garbu Tarnogórskiego (341.12), WyŜyny Katowickiej
(341.13) oraz Pagórów Jaworznickich (341.14). Na niewielkim fragmencie południowej
części GZM zlokalizowany jest makroregion Kotliny Oświęcimskiej, będący częścią
podprowincji Północne Podkarpacie z mezoregionem Równiną Pszczyńską (512.21).
Natomiast zachodnią część GZM zajmuje mezoregion Kotlina Raciborska w ramach
makroregionu Nizina Śląska i podprowincji Niziny Środkowopolskie (ryc. 6).
Ukształtowanie powierzchni Górnośląskiego Związku Metropolitalnego jest
urozmaicone. Dla tego obszaru, podobnie jak dla całej Polski, charakterystyczny jest
pasowy układ rzeźby terenu. Północną i centralną część GZM zajmuje WyŜyna Śląska,
będąca częścią WyŜyn Śląsko-Małopolskich, podczas gdy zachodni i południowy fragment
naleŜą do Kotlin Raciborskiej i Oświęcimskiej w ramach jednostki Kotliny Podkarpackie
(GILEWSKA, 1972, KARAŚ-BRZOZOWSKA, 1960, KLIMEK, STARKEL, 1972), (ryc.7).
Zasięgi i nazwy jednostek geomorfologicznych nie zawsze pokrywają się z jednostkami
fizycznogeograficznymi (por. ryc. 6, 7 i 8).
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Ryc. 6. Jednostki fizycznogeograficzne na obszarze GZM (wg J. Kondrackiego, 2002,
zmienione i zmodyfikowane): 1 - granica prowincji , 2 – granica mezoregionów)

Ryc. 7. Jednostki geomorfologiczne obszaru GZM (opracowanie własne na podstawie
S. Gilewskiej oraz K. Klimka i L. Starkla, 1972, zmodyfikowane)
P. T. – PłaskowyŜ Tarnowicki, K. J. – Kotlina Józefki, Wysoczyzny PrzywyŜynne:
W. Cz. – Wysoczyzna Czechowicka , W. R. – Wysoczyzna Rachowicka, Z. M. – Zrąb
Mikołowski, Z. P. I. – Zrębowe Pagóry Imielińskie, R. Ch. – Rów Chrzanowski, R. G. –
Równina Gostyni
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Ryc. 8. Regiony geomorfologiczne obszaru GZM (opracowanie własne na podstawie
C. Karaś-Brzozowskiej, 1960, uzupełnione i zmodyfikowane)
1 - Działy Gliwickie (Kotlina Raciborska): A1-strefa wschodnia – podstokowa, A2 - strefa
zachodnia: a - Dział śernicki, b – Dolina Kłodnicy, c – Dział Pyskowicki, d – ObniŜenie dolinne
Sośnica – Łubie, 2 - Równina Gostyni: B (Kotlina Oświęcimska); 3 – PłaskowyŜ BytomskoKatowicki: C1 – PłaskowyŜ Bytomski: a – WyŜyna Miechowicka, b – ObniŜenie Szarleja-Brynicy,
c – Dolina Górnej Bytomki, d – WyŜyna Siemianowicka, e – Wzgórza Chorzowskie, f – ObniŜenie
Kochłówki-Rawy, g – Dolina Brynicy, h - WyŜyna Czeladzi, i – Dolina Czarnej Przemszy,
j – Płaskowzgórza Dańdówki; C2 - PłaskowyŜ Katowicki: a – Wzgórza Kochłowickie, b – PłaskowyŜ
Murcek, c – Kotlina Mysłowicka, d – Kotlina Biskupiego Boru, e – Rów Kłodnicy, f – ObniŜenie
Górnej Mlecznej, g – Garb Mikołowski, h – Kotlina Mlecznej, i – Garby Imielin-Jaworzno, 4 –
– Próg Wapienia Muszlowego: D: a – PłaskowyŜ Tarnowicki, b - Kotlina Józefki, c – Kotlina
Dąbrowska, d – Garb Trzebiesławicki, 5 - Kotlina Mitręgi: E, 6 - Niecka Wilkoszyńska: F

GŁÓWNE RYSY RZEŹBY I JEJ TYPY
W obrębie Górnośląskiego Związku Metropolitarnego występują obszary
cechujące się krajobrazem wyŜynnyn i nizinnym. Obszar wyŜynny w przewaŜającej mierze
zbudowany jest z bardzo zróŜnicowanych pod względem litologicznym i odporności skał:
piaskowców i łupków karbońskich, zlepieńców permskich (w dnach inwersyjnych kotlin
Dąbrowskiej i Józefki) oraz iłów, piaskowców, wapieni, margli i dolomitów triasowych.
W trakcie zlodowaceń obszar ten został zasypany przez osady czwartorzędowe (iły, piaski,
gliny morenowe), które wyściełają nie tylko obniŜenia, ale pokrywają równieŜ stoki oraz
kulminacje wzniesień, zbudowanych ze skał starszych (KARAŚ-BRZOZOWSKA, 1960).
Na obszarze tym występuje rzeźba strukturalna uwarunkowana budową geologiczną –
w części północnej i północno-wschodniej utwory triasowe, zapadające pod niewielkim
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kątem ku północo-wschodowi stworzyły warunki do rozwoju rzeźby krawędziowej,
podczas gdy w części centralnej, leŜącej na południe od uskoku będzińsko-krakowskiego
występuje budowa zrębowa o dominujących elementach rzeźby w postaci wyniesionych
tektonicznie płaskowyŜów, garbów i wzgórz zbudowanych z wapieni, dolomitów lub
piaskowców, pomiędzy którymi występują obniŜenia zapadlisk i rowów tektonicznych
(GILEWSKA, 1972, FAJER, WAGA 2008).
Typowa rzeźba nizinna występuje w zachodniej części GZM, w miejscu, gdzie
WyŜyna Śląsko-Krakowska przechodzi stopniowo w Nizinę Śląską oraz w południowej
części obszaru badań, obejmując północną część Kotliny Oświęcimskiej. Obszar ten
zbudowany jest ze skał mioceńskich, przykrytych osadami plejstoceńskimi (piaskami
fluwioglacjalnymi i glinami morenowymi) o średniej miąŜszości 60 m. W rzeźbie
terenu przewaŜają pagórkowate i płaskie wysoczyzny gliniaste i piaszczyste (Wysoczyzny
PrzywyŜynne, Wysoczyzna Tyska). Granica między głównymi jednostkami i regionami
fizycznogeograficznymi oraz geomorfologicznymi nie jest tu wyraźna, gdyŜ strefa
przejściowa, czyli skłon WyŜyny Śląskiej ku Kotlinie Raciborskiej biegnie na
wysokości 250–270 m n.p.m. Oznacza to, Ŝe dolne odcinki dolin Kochłówki, Bytomki
rozcinają wschodnią strefę podstokową Wysoczyzn PrzywyŜynnych (KARAŚBRZOZOWSKA, 1960, KLIMEK, STARKEL, 1972, ryc. 7, 8).
Rzeźba obszaru Górnośląskiego Związku Metropolitalnego rozwijała się w wielu
etapach przy udziale rozmaitych czynników morfotwórczych. Na charakter rzeźby GZM
wpłynęły: tektonika i litologia, zróŜnicowany klimat, obecność lodowców, charakter
sieci rzecznej oraz działalność człowieka (FAJER, WAGA, 2008). Zatem rzeźba GZM
jest bardzo urozmaicona pod względem genezy, wieku i rozmiarów form i w duŜym
stopniu nawiązuje do budowy geologicznej. Na analizowanym obszarze moŜemy więc
wyróŜnić trzy zasadnicze typy rzeźby: krawędziową, zrębową i złoŜoną (ryc. 9).
Obszar o rzeźbie krawędziowej występuje w północnej części GZM, gdzie utwory
triasowe zapadają pod niewielkim kątem ku północo-wschodowi. Jej elementami są
progi strukturalno-denudacyjne – kuesty, załoŜone na wychodniach skał odpornych na
działanie czynników zewnętrznych (wapieniach i dolomitach) oraz rozdzielające je rozległe
obniŜenia denudacyjne, wypreparowane w utworach mało odpornych (iłach). ObniŜenia
między progami oraz kotliny śródprogowe wykorzystywane są obecnie przez doliny rzek
subsekwentnych (GILEWSKA, 1972). Ten typ rzeźby jest typowy dla obszaru północnej
części Bytomia, Piekar Śląskich oraz wschodniej części Dąbrowy Górniczej, gdzie
występuje Próg Środkowotriasowy, nazywany inaczej Garbem Tarnogórskim (na obszarze
GZM wykształcony w postaci PłaskowyŜu Tarnowickiego i Garbu Ząbkowickiego) czy
Progiem Wapienia Muszlowego. W jego obrębie wykształciły się inwersyjne Kotliny
Józefki oraz Przemszy (dzielona na Kotlinę Dąbrowską i Biskupiego Boru). Bezpośrednio
do garbu przylega denudacyjna Kotlina Mitręgi.
Obszar o rzeźbie zrębowej leŜy na południe od uskoku będzińsko-krakowskiego
i jest związany z hercyńskimi i alpejskimi ruchami górotwórczymi, W rzeźbie widoczne są
tu płaskowyŜe, pagóry i garby, pooddzielane róŜnymi obniŜeniami zapadlisk i rowów
tektonicznych (PłaskowyŜ-Bytomsko-Katowicki, Kotlina Mysłowicka, Zrąb Mikołowski,
Zrębowe Pagóry Imielińskie, Niecka Wilkoszyńska i Rów Chrzanowski). Pierwotnie
znacznie wyrazistsze stoki i zbocza poszczególnych form zrębowo-zapadliskowych
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zostały później istotnie złagodzone przez róŜnorodne zewnętrzne procesy rzeźbotwórcze.
Obszar ten jest wyraźnie oddzielony od sąsiednich progami o charakterze tektonicznym.
Obszar o złoŜonej budowie ma wyraźne cechy rzeźby fluwialnej (erozyjnej
i akumulacyjnej) z dobrze wykształconymi róŜnorodnymi poziomami terasowymi w dolinach
rzek. Obszar ten obejmuje jednostki w obrębie Kotliny Oświęcimsko-Raciborskiej na
południu i zachodzie GZM.
W plejstocenie opisane powyŜej obszary o zasadniczych typach rzeźby
znalazły się pod wpływem dwóch lądolodów skandynawskich: południowopolskiego
i środkowopolskiego, które spowodowały przykrycie wcześniej powstałych form osadami
glacjalnymi i fluwioglacjalnymi. Utwory te (gliny, piaski i Ŝwiry) zachowały się do
dziś, szczególnie w obrębie starszych obniŜeń dolinnych, podczas gdy z powierzchni
wyniesionych zostały one zdarte przez róŜne czynniki denudacyjne. Zatem pokrywa
osadów czwartorzędowych przyczyniła się do zamaskowania wcześniejszej rzeźby, do
zmniejszenia róŜnic wysokości i na niektórych obszarach GZM (w obrębie dolin i kotlin)
decyduje o współczesnym charakterze krajobrazu. Na przełomie plejstocenu i holocenu
powierzchnie piaszczyste zostały przemodelowane przez wiatr, co przyczyniło się do
rozwoju rzeźby eolicznej z licznymi nieckami deflacyjnymi i róŜnymi typami genetycznymi
wydm (DULIAS, PELKA-GOSCINIAK, SZCZYPEK, 2008). W części GZM zbudowanej ze
skał węglanowych – wapieni, dolomitów i margli rozwinęła się rzeźba krasowa, która
obecnie w duŜej mierze jest nieczytelna w rzeźbie terenu.
Na podstawie kryteriów hipsometrycznych i w oparciu o podział form
międzydolinnych i stopień ich rozczłonkowania dolinami rzecznymi, zaproponowanych
przez M. KLIMASZEWSKIEGO (1978) na obszarze GZM wyróŜniono rzeźbę den dolin
i kotlin, wysoczyznową, płaskowyŜów oraz pagórów i garbów (ryc. 10).
Rzeźba den dolin i kotlin jest zróŜnicowana, występują tu nisko połoŜone
równiny piaszczyste i rozległe dna dolin i kotlin (200 m n.p.m.–240 m n.p.m.).
Rzeźba wysoczyznowa jest typowa dla przewaŜnie gliniastych Wysoczyzn
PrzywyŜynnych czy Wysoczyzny Tyskiej. Płaskie lub faliste wierzchowiny leŜą tu na
wysokości od 240 do 280 m n.p.m. Krawędzie wysoczyzn w wielu miejscach są rozcięte
głębokimi dolinami dopływów rzek głównych, co nadaje rzeźbie charakter pagórkowaty,
doliny mają płaskie, sterasowane dna. Wysoczyzny zbudowane są z piasków, Ŝwirów,
mułków i iłów, w wielu miejscach przykrytych gliną morenową (KLIMEK, STARKEL, 1972).
Rzeźba płaskowyŜow, górująca nad wspomnianymi obszarami, cechuje się
obecnością garbów o wyrównanej powierzchni kulminacyjnej, słabym rozcięciem
erozyjnym i stosunkowo niewielkimi deniwelacjami. Występuje na wysokości 250–
300 m n. p. m. PłaskowyŜe mają podniesione tektonicznie cokoły i zbudowane są ze
skał miocenu, triasu i karbonu.
Rzeźba pagórów i garbów obejmuje najwyŜej połoŜone zrębowe pagóry
karbońskie i triasowe, jak równieŜ środkowotriasowy garb w postaci progu strukturalnego
i gór świadków na jego przedpolu. Ze względu na obecność pagórów i garbów rzeźba
ma tu cechy powierzchni falistej. Wzgórza zrębowe, jak i czoła progów mają w niektórych
miejscach wysokość względną do kilkudziesięciu metrów. Progi mają wysokość od
340 do 390 m n.p.m, natomiast pagóry 280–310 m n.p.m.
W obrębie GZM występują zatem róŜne typy rzeźby o charakterze naturalnym
– glacjalna, fluwialno-denudacyjna (fot. 8), krasowa i eoliczna. Na tę naturalną rzeźbę
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nałoŜyły się efekty gospodarczej działalności człowieka – górnictwa węgla
kamiennego, górnictwa oraz hutnictwa rud cynku i ołowiu, kopalnictwa piasków
podsadzkowych, a takŜe rozwoju miast i sieci infrastruktury komunikacyjnej. Dlatego
teŜ niektóre obszary na terenie GZM mają silnie przeobraŜoną rzeźbę. Występują tam
liczne antropogeniczne formy terenu (śMUDA, 1973, JANIA, 1983, DULIAS, JANKOWSKI,
1990, JANKOWSKI, HAVRLANT, 1999).

Fot. 8. Dolina rzeki Białej we wschodniej części Dąbrowy Górniczej (T. Dulias)

Fot. 9. Niecka osiadania i zwałowisko skały płonnej w Bytomiu Miechowicach (T. Dulias)
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Ryc. 9. Typy rzeźby GZW w nawiązaniu do budowy geologicznej (opracowanie własne)
1 – obszar o rzeźbie krawędziowej, 2 –obszar o rzeźbie zrębowej, 3 – obszar o złoŜonej budowie

Ryc. 10. Typy rzeźby na podstawie kryteriów hipsometrycznych i stopnia rozczłonkowania
przez doliny rzeczne (opracowanie własne na podstawie map topograficznych oraz Mapy
geomorfologicznej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 1959)
1 – rzeźba den dolin i kotlin, 2 – rzeźba wysoczyznowa, 3 – rzeźba płaskowyŜów, 4 – rzeźba
pagórków i garbów (obraz zgeneralizowany)
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ANTROPOGENICZNE PRZEKSZTAŁCENIA RZEŹBY
Na skutek gospodarczej działalności człowieka – górnictwa węgla
kamiennego, górnictwa i hutnictwa rud cynku i ołowiu oraz kopalnictwa piasków
podsadzkowych, a takŜe urbanizacji i rozwoju sieci komunikacyjnej na obszarze GZM
na rzeźbę naturalną nakładają się antropogeniczne formy terenu. Pierwsza grupa form
antropogenicznych to efekt bezpośredniego wpływu człowieka, który świadomie je
tworzy w postaci wypukłej (hałdy, nasypy, groble, zwałowiska, (fot. 9) bądź wklęsłej
(wyrobiska, rowy, wkopy itp.) (śMUDA, 1973,). Formy wypukłe powstają wskutek
składowania materiału zbędnego, który nie nadawał się do bezpośredniego
wykorzystania. Hałdy i zwałowiska mogą być pogórnicze (np. w Bytomiu, Zabrzu,
Rudzie Śląskiej) oraz pohutnicze, np. w Piekarach Śląskich-Brzezinach. Nasypy
towarzyszą szlakom komunikacyjnym, a obwałowania i groble zlokalizowane są w
sąsiedztwie cieków i licznych zbiorników wodnych. Formy wklęsłe są efektem
powierzchniowej eksploatacji surowców, jak to ma miejsce w piaskowniach w celu
pozyskania piasku podsadzkowego, budowlanego i formierskiego (Jaworzno,
Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec) lub w kamieniołomach, np. dolomitu (północna
część Bytomia) a takŜe w biedaszybach (np. Katowice-Wełnowiec, Dąbrowa
Górnicza-Korzeniec, Podlesie, Sosnowiec) (PEŁKA-GOŚCINIAK, 2006). Współczesne
przekształcenia rzeźby są równieŜ związane z wkopami, rowami oraz powierzchniami
niwelowanymi na potrzeby budowy supermarketów czy budownictwa
mieszkaniowego i przemysłowego.
Druga grupa form stanowi pośredni efekt działalności człowieka, który
poprzez swoją aktywność stworzył odpowiednie warunków do rozwoju procesów
naturalnych (SZCZYPEK, WACH, 1992). Obejmuje ona głównie niecki z osiadania oraz
zapadliska. Formy te powstają na powierzchniach terenu zlokalizowanych nad
obszarami podziemnej eksploatacji surowców mineralnych prowadzonej metodą „na
zawał” bez stosowania podsadzki (fot. 9). Powstanie podziemnych pustek moŜe
prowadzić do powolnego ugięcia lub zawalenia nadległego materiału. Konsekwencją
tych procesów są odkształcenia powierzchni terenu oraz związane z nimi szkody
górnicze, jak np. uszkodzenia czy zniszczenia budynków w Bytomiu, Katowicach,
Sosnowcu-Klimontowie, Zabrzu-Makoszowach, uszkodzenia odcinków dróg i
szlaków kolejowych, podtopienia gruntów oraz osiedli, konieczność nadbudowy
obwałowań rzek Brynicy, Rawy, Kłodnicy (np. JANKOWSKI, 1990).
W obrębie form antropogenicznych zachodzą współczesne procesy
rzeźbotwórcze o charakterze naturalnym. Dotyczą one deflacji materiału o drobnej
frakcji z powierzchni hałd, osadników oraz ich depozycji na obszarach przyległych,
wywiewania materiału z obszarów wykarczowanych i przesuszonych (fot. 10),
procesów spłukiwania materiału po stokach hałd, nasypów i jego akumulacji w postaci
stoŜków proluwialnych, uaktywnienie ruchów masowych (MOLENDA, RZĘTAŁA M. A.,
RZĘTAŁA M., 2001), kształtowania brzegów i den sztucznych zbiorników wodnych, co
prowadzi do powstania wielu róŜnorodnych form akumulacyjnych lub abrazyjnych
(delty, klify, mierzeje, kosy) (RZĘTAŁA M.A, 2003), powstania form eolicznych na
powierzchniach przekształconych w wyniku działalności człowieka, (SZCZYPEK,
WACH, 1991, 1992, 1993, SZCZYPEK, WACH, WIKA, 1994, SZCZYPEK I IN., 2001).
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Fot. 10. Wyeksploatowane pole piasków eolicznych w południowo-wschodniej części
Dąbrowy Górniczej. Na pierwszym planie wychodnie wapieni triasowych (T. Dulias)

WALORY GEOMORFOLOGICZNE OBSZARU GZM
Na tle sąsiednich regionów obszar GZM prezentuje się jako mozaika róŜnych
typów rzeźby, w wielu przypadkach cechującej się Ŝywością, młodością. Głównymi
walorami rzeźby terenu tego obszaru są: element „wzorcowej” rzeźby krawędziowej –
w skali Polski i Europy – próg strukturalny (Próg Środkowotriasowy), góry świadki na
przedpolu progów strukturalnych, np. Góra Gołonoska (335 m n.p.m.), garby o załoŜeniach
zrębowych, elementy rzeźby fluwialnej: szerokie doliny o podmokłych dnach i meandrowym
charakterze rzek, terasy rzeczne, przełomy (np. Przemszy pod Okradzionowem),
głębokie doliny o stromych zboczach (okolice Katowic-Ochojca), wąwozy lessowe
(w pobliŜu Okradzionowa), formy eoliczne – wydmy, niecki deflacyjne, szczególnie
na unikatowym obszarze Pustyni Błędowskiej w Dąbrowie Górniczej (SZCZYPEK I IN.,
2001), eoliczne piaski pokrywowe i wydmy w zlewni Ślepiotki (DULIAS, PEŁKAGOŚCINIAK, SZCZYPEK, 2008), liczne zakryte formy krasowe w Bytomiu Suchej
Górze wykształcone w postaci lejów, mis i wanien (GILEWSKA, 1972), kem
przełęczowy w Bytomiu Suchej Górze (niestety juŜ zniszczony), unikatowy krajobraz
poeksploatacyjny – warpie na terenie rezerwatu „Segiet” w Bytomiu, walory estetyczne
i uŜytkowe niektórych form antropogenicznych, np. kamieniołom Gródek w Jaworznie,
kamieniołom dolomitu w Bytomiu - Suchej Górze, zbiorniki Pogoria w Dąbrowie
Górniczej, kompleks „śabie Doły” na pograniczu Bytomia i Chorzowa (PELKAGOSCINIAK, 2007).
Główną wadą dotyczącą rzeźby terenu GZM jest jej duŜy stopień antropogenicznego przeobraŜenia. Kolejnym minusem moŜe być pasowy (równoleŜnikowy)
układ jednostek fizycznogeograficznych i geomorfologicznych, mający wpływ na
stosunki anemologiczne.
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Wody podziemne w obszarze
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Występowanie wód podziemnych przedstawiono głównie w oparciu o charakterystykę
hydrogeologiczną przedmiotowego obszaru (KOWALCZYK i IN. 2007a,b, SZCZEPAŃSKI,
RÓśKOWSKI, 2007) przedstawioną w „Hydrogeologii regionalnej Polski” pod redakcją
B. PACZYŃSKIEGO i A. SADURSKIEGO (2007), prezentującej aktualny stan rozpoznania
hydrogeologicznego i nawiązujący do przepisów Unii Europejskiej. W regionalizacji
hydrogeologicznej Polski omawiany obszar jest zlokalizowany w prowincji Wisły, regionie
środkowej Wisły (subregion środkowej Wisły wyŜynny część zachodnia) i w prowincji
Odry, regionie górnej Odry (NOWICKI, SADURSKI, 2007).
Wody podziemne słodkie występują przewaŜnie do głębokości 200-300 m,
niekiedy większej, co jest uwarunkowane stopniem izolacji poziomów wodonośnych
od powierzchni terenu, a w obszarach aktywności górnictwa węgla kamiennego –
głębokością rozcięcia górotworu wyrobiskami górniczymi (RÓśKOWSKI i IN., 1997,
RÓśKOWSKI, 2004). W wielopoziomowym systemie wodonośnym występują poziomy
związane z utworami: czwartorzędu, triasu i karbonu.
CZWARTORZĘDOWE PIĘTRO WODONOŚNE
Kolektorem dla poziomów wodonośnych plejstocenu, dominujących
w czwartorzędowym piętrze wodonośnym, są utwory piaszczyste rzeczne i rzecznolodowcowe, lokalnie piaski śródmorenowe (RÓśKOWSKI i IN., 1997). Utwory te występują
w dolinach rzek Czarnej Przemszy, Białej Przemszy, Przemszy, Brynicy, Kłodnicy
oraz w piaszczystych utworach fluwioglacjalnych na wysoczyznach, tworząc 1, lokalnie
2-3 poziomy wodonośne. Utwory zawodnione, o miąŜszości od kilku do kilkudziesięciu
metrów w dolinach, tworzą zbiorniki porowe. Zwierciadło wody, przewaŜnie o charakterze
swobodnym, występuje na głębokości od kilku metrów w dolinach rzecznych do
kilkunastu metrów na wyniesieniach morfologicznych. Zwierciadło napięte przez
warstwy glin występuje głównie w dolinach kopalnych. Zasilanie utworów wodonośnych
plejstocenu zachodzi bezpośrednio na wychodniach utworów przepuszczalnych,
a drenaŜ odbywa się dolinami rzek oraz ujęciami studziennymi i wyrobiskami piaskowni
(Szczakowa). Poziomy wodonośne plejstocenu charakteryzuje niska i średnia zasobność.

43

Najbardziej zasobne w wodę są poziomy wodonośne związane z dolinami kopalnymi
Czarnej i Białej Przemszy, Przemszy i Kłodnicy. Moduł zasobów odnawialnych
zawarty jest w przedziale 3,3->20,8 m3/h.km2 (KOWALCZYK i IN., 2007a,b), w obszarach
drenaŜu przez piaskownie sięga do 29,2 m3/h.km2 (KROPKA, 2005). Poziomy wodonośne
plejstocenu charakteryzuje wysoka i średnia podatność na zanieczyszczenie z powierzchni,
co potwierdza niska jakość ich wód (RÓśKOWSKI i IN., 1997).
Podstawowym typem wód podziemnych występującym w strefie aktywnej
wymiany w poziomach wodonośnych rozpatrywanego obszaru są wody słodkie typu
HCO3–Ca i HCO3–Ca-Mg. W wyniku migracji zanieczyszczeń z powierzchniowych
ognisk zanieczyszczeń powstają anomalie zanieczyszczeń wód podziemnych o charakterze
punktowym i przestrzennym. Wody o obniŜonej jakości są często zmineralizowane,
typów wielojonowych, mogą zawierać podwyŜszone stęŜenia SO4, Cl, Na, K, Mg, Fe,
PO4, NO3, NH4, twardości ogólnej, mikroskładników: Mn, Zn, Cd, As, Al, Pb, Ba, Sr,
B, F (RÓśKOWSKI i IN., 1997).
TRIASOWE PIĘTRO WODONOŚNE
Piętro to jest związane z utworami węglanowymi wapienia muszlowego i retu,
podrzędnie z piaszczystymi utworami niŜszego pstrego piaskowca (RÓśKOWSKI, WILK,
1980). Poziomy wodonośne związane z utworami węglanowymi pozostają na duŜych
obszarach w łączności hydraulicznej, co wynika z procesów dolomityzacji, a takŜe redukcji
lub dyslokowania rozdzielających je marglistych utworów warstw gogolińskich.
W związku z tym poziomy wodonośne wapienia muszlowego i retu traktuje się jako jeden,
łączny kompleks wodonośny zwany kompleksem serii węglanowej triasu (RÓśKOWSKI,
1990). MiąŜszość kompleksu wzrasta w subregionie środkowej Wisły od 10 m w strefie
wychodni do 200-250 m w kierunku NE i N, a w regionie górnej Odry wynosi od 10
do >120 m (KOWALCZYK i IN., 2007a,b). Swobodne zwierciadło obserwuje się w zasięgu
obszarów zasilania i drenaŜu górniczego. W zachodniej części kompleks wodonośny
jest przykryty bardzo słabo przepuszczalnymi utworami miocenu. Struktura hydrauliczna
ośrodka jest typu szczelinowo-krasowo-porowego. Według badań J. MOTYKI (1988, 1998)
średnia porowatość: krasowa wapieni wynosi 0,002, dolomitów 0,006, szczelinowa
wapieni 0,0026, dolomitów 0,0022, matrycy skalnej wapieni 0,017, dolomitów 0,11.
UdroŜnieniu górotworu, zmianom cyrkulacji wód podziemnych sprzyjają jego silne
zaangaŜowanie tektoniczne, a takŜe wielowiekowa eksploatacja górnicza rud cynkowoołowiowych m. in. w rejonie Bytomia i Jaworzna. Zasilanie poziomów serii węglanowej
triasu odbywa się na wychodniach utworów wodonośnych, poprzez przepuszczalne
utwory plejstocenu. W warunkach intensywnej antropopresji drenaŜ wód odbywa się
ujęciami studziennymi (m. in. Gliwice-Łabędy, Karchowice-Zawada, Szałsza), wyrobiskami
górniczymi czynnych i nieczynnych kopalń rud Zn-Pb (m.in. system odwodnienia szybu
„Bolko” w Bytomiu), a takŜe przez niŜej połoŜone kopalnie węgla kamiennego.
Regionalne systemy przepływu obserwuje się w W, N i SE części występowania kompleksu
wodonośnego triasu. Podstawą drenaŜu jest dolina Odry, Wisły i regionalne strefy
dyslokacji (RÓśKOWSKI i IN., 1997, KOWALCZYK i IN., 2007a,b). Moduły zasobów
odnawialnych wynoszą przewaŜnie 12,3-25 m3/h.km2 (KOWALCZYK i IN., 2007a,b).
Wysoka podatność na zanieczyszczenie z powierzchni kompleksu serii węglanowej
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triasu występuje w obszarze wychodni bezpośrednich lub podczwartorzędowych,
niska – gdy kompleks wodonośny występuje pod słabo przepuszczalnymi utworami
miocenu i triasu górnego (WITKOWSKI i IN., 2001).
KARBOŃSKIE PIĘTRO WODONOŚNE
Omawiane piętro jest reprezentowane przez górnokarboński poziom wodonośny.
Kolektorem wód podziemnych są warstwy piaskowców, mułowców i zlepieńców
o miąŜszości od kilku do kilkudziesięciu metrów, rozdzielone warstwami nieprzepuszczalnych
iłowców, tworzące wielowarstwowy system wodonośny. Łączność hydrauliczna pomiędzy
warstwami występuje w strefach uskokowych i wyrobisk górniczych. Struktura
hydrauliczna ośrodka jest typu szczelinowo-porowego. Głębokość występowania wód
słodkich zaleŜy w duŜym stopniu od rozcięcia górotworu przez górnictwo.
Zwierciadło wód podziemnych poszczególnych warstw wodonośnych jest przewaŜnie
napięte przez warstwy iłowców. Swobodne zwierciadło wód podziemnych obserwuje
się w zasięgu obszarów zasilania oraz drenaŜu górniczego, gdzie jest obniŜone
przeciętnie o 100-300 m. Zasilanie poziomu wodonośnego odbywa się na jego
bezpośrednich wychodniach lub poprzez przepuszczalny nadkład, zwłaszcza we
współczesnych i kopalnych dolinach rzecznych (RÓśKOWSKI i IN., 1997). Obecnie podstawę
drenaŜu stanowią wyrobiska kopalń, które wytworzyły regionalny lej depresji. W 1990 r.
obszar wpływu drenaŜu górniczego na karbońskie piętro wodonośne wynosił około
1750 km2, a kubaturę skał karbońskich objętych przeobraŜeniami naturalnego reŜimu
hydrogeologicznego oceniono na 800 km3 (WILK i IN., 1990). Od lat 90. XX w. obszar
eksploatacji znacznie się zmniejszył i obszar wpływu drenaŜu górniczego na piętro
karbońskie zajmuje ok. 1100 km3 (KOWALCZYK i IN., 2007b). Moduły zasobów
odnawialnych mieszczą się w granicach 3,0-17,3 m3/h.km2 (KOWALCZYK i IN., 2007a,b).
Wysoka podatność na zanieczyszczenie z powierzchni piętra wodonośnego karbońskiego
występuje w obszarze wychodni pod przepuszczalnym nadkładem czwartorzędowym,
średnia, niska – w warunkach przykrycia zbiornika miąŜszymi utworami czwartorzędu,
triasu, neogenu.
PrzewaŜająca część przedmiotowego obszaru (z wyjątkiem części SW) znajduje się
jednocześnie w subregionie hydrogeologicznym północno-wschodnim (I) Górnośląskiego
Zagłębia Węglowego. Występują tu czwartorzędowe, jurajskie i triasowe piętra
wodonośne, znajdujące się w więzi hydraulicznej z piętrem wodonośnym karbońskim.
Ze względu na elewacyjne połoŜenie subregionu i wspomniane kontakty hydrauliczne
obszar ten jest regionalną strefą zasilania piętra wodonośnego karbonu. Subregion
południowo-zachodni (II), leŜący w zasięgu alpejskich struktur zapadliskowych, jest
wypełniony miąŜszym kompleksem izolujących utworów neogenu stanowiących nadkład
utworów karbonu (RÓśKOWSKI, 1995). Wraz z głębokością następuje zdecydowane
obniŜanie się wodonośności i przepuszczalności piętra wodonośnego karbonu w granicach
10-5 do 10-10 m/s, aŜ do wartości odpowiadających utworom pół- i nieprzepuszczalnym
(WAGNER, 1998, RÓśKOWSKI, 2003a). W profilu hydrogeologicznym tego piętra obserwuje
się strefowość hydrochemiczną, objawiającą się zmianami mineralizacji wód (od 0,3
do 372 g/L) oraz ich składu chemicznego wzdłuŜ dróg krąŜenia. Istnieje ogólna
tendencja wzrostu mineralizacji wód z głębokością oraz zmiany składu anionów zgodnie z
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sekwencją: HCO3⇒SO4⇒Cl. ObniŜenie naturalnej podstawy odwadniania górotworu
długotrwałym głębokim drenaŜem górniczym prowadzi do wysładzania się wód w
głęboko połoŜonych warstwach wodonośnych piętra karbońskiego (RÓśKOWSKI, 2004).
Obszar zmienności głównych parametrów hydrogeologicznych charakteryzujących
poszczególne poziomy wodonośne przedstawiono w tab. 4.
Tabela 4. Charakterystyka poziomów wodonośnych GZM
Piętro/poziom
wodonośny

Plejstocenu
(doliny rzek)
Triasu (kompleks
wodonośny serii
węglanowej
Karbonu górnego
Plejstocenu
– doliny rzek
– poziomy fluwioglacjalne na wysoczyznach
Triasu - kompleks
wodonośny serii
węglanowej
(GZWP Gliwice)
Karbonu
– poziom karbonu
górnego

Wydajność
Współczynnik Wydajność
Moduł zasobów
MiąŜszość
jednostkowa
filtracji
studni
odnawialnych*
utworów
studni
[m/h]
[m3/h]
[m3/h × km2]
wodonośnych[m]
3
[m /h × m]
Subregion środkowej Wisły wyŜynny część zachodnia
3,3–45

0,07–10,42

17,6–105,3

3,14–67

14,42–18,46

20–250

0,002–16,92

2–630

0,26–454

5,65–28,33

0,035–6,57

7,92–17,29

45–180

10–60

0,004–1,44
3–116
Region górnej Odry
0,21–23,33

9–200

1–125

6,50–15,21

0,04–5,83

5–70

0,3–44

3,71–12,58

10–120

0,25–0,92

10–290

10

12,33

<5–40

0,0004–3,54

0,4–26

0,006–50

3,04–12,25

<5–15

Źródło: A. Kowalczyk i in., 2007a, b
* – zasoby szacunkowe wg autorów

GŁÓWNE ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH I JEDNOLITE CZĘŚCI
WÓD PODZIEMNYCH
W 1990 r. zespół hydrogeologów pod. red. A.S. Kleczkowskiego przedstawił Mapę
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) wymagających szczególnej ochrony.
GZWP obejmują część uŜytkowych poziomów wodonośnych o najkorzystniejszych
parametrach hydrogeologicznych, odpowiadających umownie ilościowym i jakościowym
kryteriom podstawowym: wydajność potencjalnego otworu studziennego >70 m3/h,
wydajność ujęcia >10000 m3/d, przewodność warstwy wodonośnej >10 m2/h,
najwyŜsza klasa jakości wody (DOWGIAŁŁO i IN., 2002). W granicach opisywanego obszaru
występują GZWP (SKRZYPCZYK, 2003): plejstoceńskie – Dolina kopalna rzeki górna
Kłodnica (nr 331), Biskupi Bór (nr 453), Dąbrowa Górnicza (nr 455) oraz triasowe –
Lubliniec-Myszków (nr 327, fragmentarycznie), Bytom (nr 329), Gliwice (nr 330),
Chrzanów (nr 452) (ryc. 11).
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Ryc. 11. Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) wydzielone w regionie górnej Odry
i subregionie środkowej Wisły wyŜynnym część zachodnia w obrębie Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego (wg A. Kowalczyk i in., 2007 a i b, uproszczone)
326 – Częstochowa E, 327 – LubliniecMyszków, 329 - Bytom, 330 - Gliwice,
331 - Dolina kopalna rzeki górna Kłodnica,
452 - Chrzanów, 453 - Biskupi Bór, 454 –
Olkusz-Zawiercie, 455 - Dąbrowa Górnicza

NajwaŜniejszym aktem prawnym Unii Europejskiej regulującym gospodarowanie
wodami w krajach członkowskich jest Ramowa Dyrektywa Wodna nr 2000/60/UE (RDW).
W ramach zadań wynikających z wprowadzenia przepisów RDW Państwowy Instytut
Geologiczny wydzielił w 2004 r. na terenie kraju Jednolite Części Wód Podziemnych
(JCWPd). JCWPd są podstawowymi jednostkowymi obszarami ochrony i gospodarowania
wodami podziemnymi, które wyznaczono dla warstw wodonośnych o porowatości
i przepuszczalności umoŜliwiającej pobór znaczący dla zaopatrzenia ludności w wodę
(>10 m3/d lub do zaopatrzenia >50 osób/dobę), lub w których ma miejsce przepływ
podziemny o natęŜeniu znaczącym dla utrzymania poŜądanego, dobrego stanu wód
powierzchniowych i ekosystemów lądowych (HERBICH i IN., 2005). W granicach
opisywanego obszaru w subregionie środkowej Wisły wydzielono JCWPd o numerach:
117, 132, 135, 146 związane głównie z utworami węglanowymi triasu oraz 134, 141
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związane z piaskowcami karbonu górnego, a w regionie górnej Odry JCWPd o numerach:
130 i 131 związane głównie z utworami węglanowymi triasu oraz 133 związane z piaskami
plejstocenu i piaskowcami karbonu górnego (ryc. 12).

Ryc. 12. Jednolite części wód podziemnych (JCWPd) wydzielone w regionie górnej Odry
i subregionie środkowej Wisły wyŜynnym część zachodnia w obrębie Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego (wg A. Kowalczyk i in., 2007 a i b, uproszczone)

ZASOBY, EKSPLOATACJA WÓD PODZIEMNYCH I PRZEOBRAśENIA
ŚRODOWISKOWA WODNEGO
Do najbardziej zasobnych w wody słodkie naleŜą zbiorniki triasowe. Zasoby
wód podziemnych zbiorników triasowych były oceniane przez A. KOWALCZYKA (2003),
dla stanu ukształtowanego drenaŜem antropogenicznym wód, następująco: GZWP
Gliwice 130 tys. m3/d, GZWP Bytom 122 tys. m3/d, GZWP Chrzanów 101 tys. m3/d.
Aktualne zasoby odnawialne piętra wodonośnego karbonu w rejonie GZW wynoszą
315 tys. tys. m3/d. Zasoby dyspozycyjne GZWP przedstawiają się następująco: GZWP
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Gliwice 107 tys. m3/d, GZWP Bytom 65 tys. m3/d, GZWP Chrzanów 82 tys. m3/d,
GZWP Kłodnica 37 tys. m3/d, GZWP Biskupi Bór 108 tys. m3/d, GZWP Dąbrowa
Górnicza 46 (RÓśKOWSKI, 2008).
Wody podziemne w rejonie GZM są eksploatowane licznymi ujęciami
studziennymi, ale przede wszystkim są intensywnie drenowane przez górnictwo rud
cynku i ołowiu oraz węgla kamiennego, a takŜe przez piaskownie. Górnictwo rud cynku
i ołowiu pompowało w latach 2000-2002 w rejonie chrzanowskim 48 tys. m3/d, a w rejonie
bytomskim 45 tys. m3/d, natomiast piaskownie 120 tys. m3/d wód słodkich. W całkowitym
bilansie wód dopływających do kopalń węgla kamiennego GZW w 2003r. (703 tys. m3/d)
dominowały dopływy wód pitnych i przemysłowych (345 tys. m3/d).
Pobór wód ujęciami studziennymi ze zbiorników triasowych wynosił w 1998 r.
około 145 tys. m3/d i wykazuje tendencję spadkową, czego dowodzi porównanie
wielkości poboru wód w GZWP Gliwice w latach 1998 i 2005, odpowiednio: 104 i 70
(tys. m3/d) (KOWALCZYK i IN., 2007a,b).
Intensywny pobór wód spowodował przekształcenia naturalnych warunków
hydrogeologicznych przejawiające się głębokimi i rozległymi lejami depresji, zmianami
kierunków krąŜenia i wytworzeniem się lokalnych i regionalnych baz drenaŜu wokół
duŜych ujęć i wokół obszarów górniczych oraz zmianami składu chemicznego
i jakości wód. Głębokość zdrenowania poziomów wodonośnych plejstocenu przez
piaskownie sięga 30 m, kompleksu wodonośnego triasu przez górnictwo rudne – od
kilkudziesięciu do około 270 m, poziomów górnokarbońskich do 1100 m, głębokość
ujęć wód słodkich w wyrobiskach górniczych zmienia się od 70-400 m. Długotrwała
antropopresja spowodowała znaczące zmiany składu chemicznego i jakości wód
podziemnych (aŜ do trwałej degradacji), co dokumentuje m.in. zwiększona zawartość
substancji rozpuszczonych oraz stęŜeń siarczanów, wapnia, magnezu, Ŝelaza
i manganu w wodzie, lokalnie substancji specyficznych, a takŜe wzrost twardości
wody. Obszary zdegradowane obserwuje się zwłaszcza w rejonach występowania
odkrytych poziomów wodonośnych czwartorzędowych i triasowych, jak w niecce
bytomskiej i w rejonie Chrzanowa (KROPKA, 1996, MOTYKA, WITKOWSKI, 1999,
WITKOWSKI, KOWALCZYK, 2000, CZOP i IN., 2003).
PODSUMOWANIE
Obszar konurbacji katowickiej jest deficytowy z punktu widzenia zaopatrzenia
w wodę pitną z wód podziemnych. W latach 90. XX w. zaledwie 40% zaopatrzenia
pochodziło z poziomów wodonośnych triasu, natomiast aŜ 55% wody pochodziło z rzek
karpackich. Wielopoziomowe systemy wodonośne w opisywanym regionie, na duŜych
obszarach słabo izolowane od powierzchni terenu, są naraŜone na długotrwałą
skumulowaną antropopresję, związaną z procesami urbanizacyjno-industrialnymi na
Górnym Śląsku. Lokalnie obserwuje się trwałą degradację ilościową i jakościową wód
podziemnych. Stąd priorytetowym zadaniem przedstawia się ochrona zbiorowisk wód
podziemnych postrzeganych, zgodnie ze wskazaniami RDW, w kontekście ich wpływu na
stan wód powierzchniowych i ekosystemów wodnych lub lądowych bezpośrednio od
nich zaleŜnych oraz w kontekście ich szczególnego znaczenia dla zaopatrzenia
ludności w wodę do picia.
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Źródła to naturalne, skoncentrowane i samoczynne wypływy wód podziemnych
na powierzchnię terenu. Jako waŜny element przyrody nieoŜywionej są przejawem
procesów dynamicznych zachodzących w środowisku, stanowiąc bezpośredni wskaźnik
zasobów wód podziemnych (BURLIKOWSKA, 1992). Czasowo–przestrzenne występowanie
źródeł oraz hydrodynamiczne zmiany ich reŜimu uzaleŜnione są zarówno od hydrometeorologicznego, jak równieŜ antropogenicznego oddziaływania.
WYSTĘPOWANIE ŹRÓDEŁ
Na obszarze, jaki zajmuje Górnośląski Związek Metropolitalny, zbudowanym
ze skał wieku karbońskiego, na których zalegają dolomity i wapienie środkowego triasu,
a dna obniŜeń wypełnione są osadami czwartorzędowymi, źródła występują lokalnie
w pewnych strefach o określonych warunkach hydrogeologicznych i morfologii terenu.
GZM, zajmujący blisko 1/3 powierzchni całej WyŜyny Śląskiej, jest obszarem
niedostatecznie rozpoznanym i zbadanym pod względem krenologicznym. Na terenie
tym – w wielu miejscach poddanym silnej antropopresji – mimo pozornego ubóstwa źródeł
wykazanego w literaturze (np. DYNOWSKA, 1986, Atlas zasobów, walorów, 1994),
zarejestrowano blisko 30 naturalnych wypływów wód podziemnych (tab. 5, ryc. 13).
Warunki najbardziej sprzyjające występowaniu zjawisk krenologicznych
obserwuje się w północno-wschodniej części GZM, stanowiącej fragment Progu
Środkowotriasowego. NaleŜą do nich m.in.: istnienie duŜych szczelin tektonicznych,
które są droŜnymi kolektorami w przepływie wód podziemnych, zdąŜających
grawitacyjnie ku dolinom rzecznym, a takŜe znaczne deniwelacje między obszarami
wododziałowymi i głęboko wciętymi dolinami rzecznymi.
W świetle regionalizacji hydrogeologicznej występujące na terenie GZM
źródła znajdują się w obrębie dwóch regionów: bytomsko–olkuskiego i górnośląskiego.
Źródła pierwszego z nich drenują szczelinowo–krasowy poziom wodonośny, występujący
w utworach triasu (głównie dolomitach i wapieniach; fot. 11, 12, 13), natomiast źródła
drugiego regionu, poziom porowo–szczelinowy w utworach karbonu (iłowce, mułowce,
piaskowce, węgiel kamienny; fot. 14). W pojedynczych przypadkach warstwę wodonośną
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Ryc. 13. Rozmieszczenie i wydajność źródeł na obszarze GZM (opracowanie własne)

Fot. 11. Źródło w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszycach – pomnik przyrody nieoŜywionej
(W. Smolarek)
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Fot. 12. „Źródliska w Zakawiu” – uŜytek ekologiczny w Dąbrowie Górniczej (W. Smolarek)

Fot. 13. Źródło w Dąbrowie Górniczej –
Ząbkowicach (W. Smolarek)

52

Fot. 14. Źródło „Maria” w Katowicach
(W. Smolarek)

źródeł stanowią osady czwartorzędu. Źródła regionu górnośląskiego znajdują się
w bezpośrednim zasięgu leja depresji powstałego na wskutek odwadniania śląskich
kopalń węgla kamiennego (Mapa hydrogeologiczna, 1985, 1986), co powoduje spadek
ich wydajności, a w niektórych przypadkach całkowity zanik.
Tabela 5. Wykaz zinwentaryzowanych źródeł na terenie GZM
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Warstwa
wodonośna

Uwagi

Mezoregion

Średnia
wydajność
[l/s]

Garb Tarnogórski

≈ 50

T

źródło obudowane;
pomnik przyrody

Garb Tarnogórski

5 – 20

T

źródło obudowane

Garb Tarnogórski

5 – 20

T

uŜytek ekologiczny

Garb Tarnogórski

1–5

T

źródło obudowane

Garb Tarnogórski

< 0,5

Q

źródło obudowane

Garb Tarnogórski

5 – 20

T

-

Garb Tarnogórski

5 – 20

T

źródło obudowane

Garb Tarnogórski

5 – 20

T

źródło obudowane

Garb Tarnogórski

< 0,5

Q

źródło obudowane

Lokalizacja źródła
miasto
Dąbrowa Górnicza
(Strzemieszyce)
Dąbrowa Górnicza
(Strzemieszyce)
Dąbrowa Górnicza
(Strzemieszyce)
Dąbrowa Górnicza
(Strzemieszyce)
Dąbrowa Górnicza
(Strzemieszyce)
Dąbrowa Górnicza
(Ząbkowice)
Dąbrowa Górnicza
(Ząbkowice)
Dąbrowa Górnicza
(Ząbkowice)
Dąbrowa Górnicza
(Ząbkowice)

10

Katowice (Kostuchna)

WyŜyna Katowicka

0,5 – 1

C

źródło obudowane;
źródło „Maria”

11

Katowice (Giszowiec)

WyŜyna Katowicka

< 0,5

C

źródło obudowane

12

Katowice (Kokocieniec)

WyŜyna Katowicka

< 0,5

C

-

13

Katowice (Grobowiec)

WyŜyna Katowicka

< 0,5

C

-

14

Katowice (Ligota)

WyŜyna Katowicka

1–5

Q

-

15

Ruda Śląska (Halemba)

WyŜyna Katowicka

< 0,5

C

-

16

Ruda Śląska (Halemba)

WyŜyna Katowicka

< 0,5

C

-

17

Ruda Śląska (Halemba)

WyŜyna Katowicka

0,5 – 1

C

-

18

Bytom (Miechowice)

WyŜyna Katowicka

< 0,5

Q

źródło obudowane

19

Bytom (Miechowice)

WyŜyna Katowicka

< 0,5

Q

-

20

Sosnowiec (Środula)

WyŜyna Katowicka

1–5

T

-

21

Sosnowiec (Klimontów)

WyŜyna Katowicka

0,5 – 1

T

źródło obudowane

22

Mysłowice (Promenada)

WyŜyna Katowicka

< 0,5

C

źródło obudowane

23

Mysłowice (Larysz)

WyŜyna Katowicka

< 0,5

C

-

24

Jaworzno

Pagóry Jaworznickie

1–5

T

-

25

Jaworzno

Pagóry Jaworznickie

0,5 – 1

T

-

Źródło: opracowanie własne
Q – czwartorzęd, T – trias, C – karbon
W tabeli nie ujęto tzw. „źródeł antropogenicznych”
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Źródła triasowe odznaczają się sporymi wydajnościami, a wśród nich wyróŜnia się
wywierzysko z terenu Dąbrowy Górniczej-Strzemieszyc o średniej wydajności około 50 l/s
(fot. 11). Wydajność źródeł karbońskich i czwartorzędowych jest zdecydowanie mniejsza
i z reguły nie przekracza 1 l/s (tab. 5). Zmiany wydajności źródeł w ciągu roku są
uwarunkowane czynnikami meteorologicznymi. NajwyŜsza jej wartość obserwowana
jest wiosną, około 1 – 2 miesiące po roztopach. Niekiedy w okresie letnim następuje wzrost
wydajności związany z zasilaniem opadowym. NajniŜsze wydatki źródeł przypadają na
późną jesień i zimę, i trwają kilka miesięcy, aŜ do wiosennych roztopów. W tym okresie
część źródeł wysycha.
CHEMIZM I JAKOŚĆ WÓD ŹRÓDLANYCH
ZróŜnicowanie składu chemicznego wód źródlanych związane jest głównie ze
zmienną litologią utworów skalnych warstwy wodonośnej oraz wpływami antropogenicznymi, co uwidacznia się w przeobraŜeniach składu chemicznego i spadku jakości
wód niektórych źródeł. Na badanym terenie przewaŜają dwa typy hydrochemiczne
wody: HCO3–SO4–Ca–Mg (głównie w źródłach triasowych) i SO4–HCO3–Ca–Mg
(w większości źródeł karbońskich), wydzielone wg zmodyfikowanej klasyfikacji
Altowskiego-Szwieca (MACIOSZCZYK, 1987), wykorzystywanej m.in. dla potrzeb
regionalnego monitoringu wód podziemnych województwa śląskiego. W najbardziej
zdegradowanych jakościowo źródłach w typie hydrochemicznym obecne są takŜe azotany.
Według kryteriów klasyfikacji wód podziemnych dla potrzeb monitoringu PIOŚ
(Wskazówki metodyczne…, 1995) wody źródlane naleŜą zwykle do wysokiej klasy
jakości (Ib). Jedynie warunki bakteriologiczne wykluczają je jako nadające się do spoŜycia.
Okresowo spadek jakości wód w niektórych źródłach (do klasy III) obserwowany jest
w czasie wiosennych roztopów oraz w miesiącach letnich, co wiąŜe się ze wzrostem
stęŜeń azotanów. Pozostałe parametry, z uwagi na ich niski poziom oraz w większości
przypadków niewielki współczynnik zmienności nie powodują zmian klasy jakości wód.
ZAGROśENIE I OCHRONA ŹRÓDEŁ
Główne zagroŜenia dla jakości wód źródlanych związane są z nieuregulowaną
gospodarką ściekami i odpadami, napływem zanieczyszczeń atmosferycznych, zaś
w mniejszym stopniu z rolnictwem. Na duŜej powierzchni GZM, zbudowanej ze skał
węglanowych, warunki hydrogeologiczne sprzyjają przenikaniu zanieczyszczeń do wód
podziemnych z powierzchni terenu. Jednocześnie wodonosiec krasowy charakteryzuje
się ograniczonymi moŜliwościami samooczyszczania podczas infiltracji i filtracji
w środowisku skalnym.
Dla ilościowego stanu źródeł oraz ich wydajności zagroŜenie stanowi wspomniany
juŜ wcześniej lej depresji powstały w utworach karbońskich w wyniku odwadniania
kopalń węgla kamiennego oraz postępująca zabudowa terenu, szczególnie w obszarach
alimentacji warstw wodonośnych, prowadząca do ograniczenia infiltracji wód opadowych,
co skutkuje zmniejszeniem zasobów wód podziemnych. Pewien paradoks pojawia się
w sytuacji antropopresji górniczej, związanej z osiadaniem terenu i odwadnianiem
eksploatowanego górotworu. Osiadania terenu prowadzą do pojawienia się na jego
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powierzchni lokalnych obniŜeń, które w efekcie końcowym są albo zawodnione albo
teŜ suche. Ten paradoks polega na tym, Ŝe wraz z obniŜeniem się powierzchni terenu
i powstaniem niecek, następuje w nich wypływ wód podziemnych na powierzchnię.
Mogą się, więc pojawić linijne wypływy wód podziemnych, czy zbliŜone charakterem
do młak. To zjawisko zachodzi w przypadku istnienia w nadkładzie nieprzepuszczalnej
warstwy między eksploatowanym górotworem a powierzchnią terenu (JANKOWSKI, 2006).
Jeśli niecka osiadania powstaje w obszarze źródliskowym dochodzi do pojawienia się
tzw. źródeł basenowych. Taka sytuacja wystąpiła w obrębie źródeł rzeki Kłodnicy na
terenie Katowic. Pod wpływem osiadania terenu w strefie źródliskowej utworzył się
zbiornik, w którego dnie widoczne jest bijące źródło (MOLENDA, 1999). Do antropogenicznego naruszenia warstwy wodonośnej i powstania skoncentrowanego wypływu
wody podziemnej doszło równieŜ w kamieniołomie dolomitu połoŜonym na pograniczu
Bytomia i Tarnowskich Gór. Podobna sytuacja miała zapewne miejsce w Piekarach
Śląskich, gdzie na terenie dawnej eksploatacji kamienia wapiennego słuŜącego do
budowy pobliskiej bazyliki oraz kalwarii istnieje niewielkie źródło (POTEMPA, 1996).
Odrębnym zjawiskiem są tzw. „źródła antropogeniczne” występujące na
zboczach utrwalonych składowisk odpadów, zdeponowanych szczególnie na utworach
słabo- lub nieprzepuszczalnych w dolinach rzecznych. W wyniku infiltracji wód
opadowych do podłoŜa składowiska następuje ich powolne przemieszczanie zasypanym
„systemem drenaŜowym”, co w efekcie prowadzi do wypływu wody na powierzchnię
u jego podnóŜa. Przykładem takiego „źródła” moŜe być odciek spod bryły zwałowiska
w Katowicach-Murckach. Funkcjonuje ono w ciągu całego roku, a jego wydajność
podlega niewielkim wahaniom (JANKOWSKI, MOLENDA, RZĘTAŁA, 2002).
Na terenie GZM jedynie dwa źródła objęte są ochroną. Obydwa wypływy
połoŜone są w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach. Jednym z nich jest wspomniane
wcześniej wywierzysko krasowe o wydajności ok. 50 l/s (fot. 11), uznane z pomnik
przyrody w 1996 r., będące jednym z niewielu miejsc na WyŜynie Śląskiej, gdzie
zachowała się fauna źródliskowa. NajwaŜniejsi jej przedstawiciele to: wypławek
kątogłowy, źródlarka karpacka, kiełŜ zdrojowy oraz mający tam naturalne tarlisko
pstrąg potokowy (CELIŃSKI, CZYLOK, KUBAJAK, 2003). Drugi obiekt to utworzony
w 2004 r. uŜytek ekologiczny „Źródliska w Zakawiu”, chroniący cenne ekosystemy ze
stanowiskami roślin i zwierząt chronionych, towarzyszące strefie wypływu wód
podziemnych (fot. 12). W Dąbrowie Górniczej jako uŜytek ekologiczny ochronie
podlega równieŜ zespół młak nad zbiornikiem Pogoria I.
W wyniku stopniowego ograniczania wydobycia węgla, a co za tym idzie
likwidacji kopalń przewiduje się, Ŝe w perspektywie najbliŜszych 10-20 lat nastąpi
wyłączenie pompowni. Wówczas rozpocznie się proces stopniowego zatapiania zrobów
kopalnianych, chodników oraz nie w pełni zlikwidowanych wyrobisk pionowych.
Zwierciadło wód podziemnych będzie się wówczas podnosić aŜ do osiągnięcia stanu
quasi-naturalnego. Wtedy na podtopienia mogą być naraŜone głęboko wcięte doliny,
których cieki nie będą w stanie przejąć dodatkowego zasilania oraz zagłębienia
bezodpływowe, w których suche obecnie dna są efektem obniŜenia zwierciadła wód
gruntowych nad odwadnianymi wyrobiskami kopalń. Doprowadzi to zapewne w wielu
przypadkach do ponownego pojawienia się wcześniej zanikłych źródeł.
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DAMIAN ABSALON

Rzeki na obszarze
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Sieć rzeczna jest jednym z waŜniejszych komponentów środowiska
przyrodniczego. Rzeki stanowią istotny element obiegu materii i energii w przyrodzie.
W dobie współczesnej, szczególnie na obszarach silnie przekształconych przez
działalność człowieka, świadomość funkcjonowania sieci rzecznej jest bardzo słaba,
kojarzona najczęściej ze sztucznymi tworami obudowanych, betonowych koryt
odprowadzających wodę, często wątpliwej jakości. Jednak rzeki na tych terenach
istnieją, a niektóre ich odcinki nadal mają naturalny charakter stanowiąc istotny
element krajobrazu.
SIEĆ RZECZNA
Miasta Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (GZM) naleŜą do zlewiska
Morza Bałtyckiego, a ich terytoria wchodzą w skład dwóch największych dorzeczy
naszego kraju: Wisły i Odry. W całości do dorzecza Wisły naleŜą: Dąbrowa Górnicza,
Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Mysłowice, Jaworzno i Tychy. Natomiast obszar
Gliwic i Zabrza połoŜony jest wyłącznie na terenie dorzecza Odry (ryc. 14). Na terenie
obu dorzeczy rozłoŜyły się: Bytom, Piekary Śląskie (tylko niewielka część na terenie
dorzecza Odry), Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska i Katowice. Przez miasta te
przebiega dział wodny I rzędu rozdzielający dorzecza Wisły i Odry.
Na terenie GZM moŜemy wyróŜnić pięć odcinków przebiegu działu wodnego
I rzędu, nawiązujących do głównych form rzeźby terenu. Początkowo dział ten
biegnie ze wschodu na zachód wzdłuŜ północnej granicy Bytomia, następnie skręca na
południowy wschód i przecinając Bytom zmierza w stronę granic Bytomia, Piekar
Śląskich i Chorzowa, gdzie gwałtownie zwraca się na południowy zachód, podąŜając
przez Świętochłowice w kierunku Rudy Śląskiej. Na terenie Rudy Śląskiej następuje
kolejny zwrot na południowy wschód i dział poprzez Chorzów dociera do południowych
dzielnic Katowic, by dokonać kolejnego zwrotu, najpierw na zachód, potem lekko na
północny zachód, a następnie ponownie na południowy zachód, by na granicy
Katowic i Mikołowa opuścić terytorium GZM (ryc. 14).
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Ryc. 14. Podział hydrograficzny i sieć posterunków wodowskazowych GZM
(opracowanie własne)

Ryc. 15. Sieć hydrograficzna GZM na tle numerycznego modelu terenu (NMT)
(opracowanie własne na podstawie danych DTED)

57

Fot. 15. „Trójkąt Trzech Cesarzy” – połączenie Czarnej Przemszy (z lewej) z Białą Przemszą
(D. Absalon)

Fot. 16. Posterunek wodowskazowy Jeleń na Przemszy zamyka zlewnie odwadniające
wschodnią część GZM (D. Absalon)
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Działy wodne II rzędu na terenie dorzecza Odry mają przebieg z północnego
zachodu na południowy wschód. Rozdzielają one dorzecza Bierawki, Kłodnicy i Małej
Panwi. W dorzeczu Wisły dział wodny pomiędzy dorzeczem Gostyni a Przemszy ma
generalnie przebieg północ – południe.
Przebieg działów wodnych w obrębie kulminacji terenowych jest przewaŜnie
pewny. Jedynie w obrębie obniŜeń, a takŜe na terenach zurbanizowanych w przebiegu
działów wodnych pojawiają się bramy1, powstałe wskutek działalności antropogenicznej.
Wskutek znacznego zainwestowania terenu działy wodne są takŜe poprzecinane
licznymi ciągami infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Na terenach podziemnej
eksploatacji węgla kamiennego występują liczne mniejsze i większe zagłębienia i obszary
bezodpływowe związane z osiadaniami terenu. Zagłębienia bezodpływowe związane są
równieŜ z wyrobiskami po eksploatacji surowców budowlanych, ceramicznych czy teŜ
dawniejszymi odkrywkami po eksploatacji rud metali i węgla kamiennego. Zagłębienia i
obszary bezodpływowe mogą mieć charakter chłonny (o suchym dnie) lub
ewapotranspiracyjny (dno podmokłe lub wypełnione wodą). Charakter tych obszarów
zaleŜy od przepuszczalności podłoŜa oraz połoŜenia w stosunku do cieków i zwierciadła
wód podziemnych.
Wisła i Odra płyną poza granicami GZM, natomiast miasta Związku są
odwadnianie przez dopływy Wisły i Odry. Zachodnia cześć terytorium GZM jest
odwadniana przez Kłodnicę i jej dopływy, m.in.: Ślepiotkę, Jamnę, Kochłówkę (Potok
Bielszowicki), Cienką, Czarniawę, Potok Guido, Bytomkę, Ostropkę, Potok Leśny i
Kozłówkę. Niewielki fragment południowej części Gliwic jest odwadniany do innego
prawobrzeŜnego dopływu Odry – Bierawki, poprzez Knurówkę i Ślinicę. Wschodnia
część GZM odwadniana jest przez Przemszę z dopływami, m.in.: Trzebyczkę,
Pogorię, Brynicę, Bolinę, Białą Przemszę, Wąwolnicę i Byczynkę. Natomiast z
południowej części GZM wody spływają do lewobrzeŜnego dopływu Wisły – Gostyni.
Do niej prowadzi swoje wody Mleczna, odwadniająca wraz z dopływami południowe
dzielnice Katowic i Mysłowic oraz Tychy (ryc. 15).
Kłodnica wypływa z terenu Katowic, a jej obszar źródłowy został objęty ochroną
prawną – powstał tu zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Źródła Kłodnicy”. Na terenie
Katowic Kłodnica przyjmuje jeszcze wody lewobrzeŜnej Ślepiotki, po czym wpływa na
teren Rudy Śląskiej. W Rudzie Śląskiej dopływa do Kłodnicy Jamna, odwadniająca
północną część Garbu Mikołowskiego. Następnie Kłodnica płynie wzdłuŜ południowej
granicy Zabrza, przyjmując wody płynącej z Rudy Śląskiej prawobrzeŜnej Kochłówki,
która nazywana jest takŜe Potokiem Bielszowickim. W dalszym biegu Kłodnica wpływa
na teren Gliwic, gdzie odbiera wody prawobrzeŜnych dopływów: Czarniawki, Potoku
Guido, Bytomki i Potoku Leśnego oraz lewobrzeŜnych: Cienki, Ostropki i Kozłówki.
Bytomka jest największym dopływem Kłodnicy na analizowanym terenie.
Rzeka ta o długości ponad 19 km rozpoczyna swój bieg na terenie Bytomia, w pobliŜu
granicy z Chorzowem, a następnie przepływa przez Zabrze. Po wpłynięciu na teren
Gliwic przyjmuje wody Potoku Mikulczyckiego, który równieŜ rozpoczyna się na terenie
Bytomia i przepływa przez Zabrze (ryc. 14, tab. 6).

1

Brama w dziale wodnym – miejsce umoŜliwiające migrację wód powierzchniowych pomiędzy zlewniami
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W pobliŜu zachodniej granicy Gliwic, która jest jednocześnie zachodnią granicą
GZM, Kłodnica zasila zbiornik DzierŜno DuŜe oraz Kanał Gliwicki , który powstał
w latach 30. XX wieku. Kanał ten o funkcji Ŝeglugowej ma długość 40,6 km i łączy
Koźle nad Odrą z Gliwicami. Na terenie Gliwic biorą początek takŜe: Knurówka (Potok
Knurowski) i Ślinica, które prowadzą swoje wody do Bierawki.
Przemsza jest waŜnym dopływem Wisły. To od ujścia Przemszy Wisła była
dawniej rzeką Ŝeglowną i od tego miejsca liczony jest kilometraŜ Wisły, zarówno w
górę, jak i w dół rzeki. Początkowym ciekiem Przemszy jest Czarna Przemsza, której
źródła odnajdujemy w Bzowie (gmina Zawiercie). Po połączeniu z Białą Przemszą na
granicy Sosnowca i Mysłowic (tzw. „Trójkąt trzech cesarzy”) rzeka przyjmuje nazwę
Przemsza (fot. 15). Na teren GZM Czarna Przemsza wpływa w Dąbrowie Górniczej,
poniŜej utworzonego na niej zbiornika „Przeczyce” (Zalew Przeczycko-Siewierski)
oraz w sąsiedztwie nowopowstałego zbiornika „Pogoria IV” („Kuźnica WaręŜyńska”).
Z terenu Dąbrowy Górniczej Czarną Przemszę zasilają lewobrzeŜne: Trzebyczka
i Pogoria. Po przepłynięciu przez Będzin (poza GZM) Czarna Przemsza wpływa na
teren Sosnowca, a następnie jako rzeka graniczna z Mysłowicami płynie aŜ do
wzmiankowanego połączenia z Białą Przemszą. Na terenie Sosnowca Czarna Przemsza
przyjmuje wody prawobrzeŜnej Brynicy, która płynie granicami: Piekar Śląskich,
Siemianowic Śląskich i Katowic (tam dopływa do niej główna rzeka tego miasta – Rawa).
Do większych dopływów Brynicy na terenie GZM naleŜą takŜe: Szarlejka, Rów z Orła
Białego i Rów Michałkowicki. Na terenie Mysłowic Czarną Przemszę zasilają wody
prawobrzeŜnej Boliny. PoniŜej połączenia Czarnej i Białej Przemszy rzeka płynie na
południe wyznaczając granicę między Mysłowicami a Jaworznem. Z terenu Jaworzna
dopływają do niej jeszcze lewobrzeŜne: Wąwolnica i Byczynka. Biała Przemsza
przepływa przez GZM dwoma odcinkami – pierwszym na terenie Dąbrowy Górniczej
i drugim na terenie Jaworzna i Sosnowca (początkowo jako rzeka graniczna między
tymi miastami). Na terenie Dąbrowy Górniczej Białą Przemszę zasilają prawobrzeŜne:
Centuria i Strumień Błędowski oraz lewobrzeŜna Biała. Z terenu Jaworzna dopływają
do niej Kanał Centralny i Kozi Bród, zaś z terenu Sosnowca – Bobrek, który jednak
rozpoczyna swój bieg na terenie Dąbrowy Górniczej.
Gostynia przepływa w pobliŜu południowej granicy Tychów, a jednocześnie
całego GZM. Największym dopływem Gostyni jest lewobrzeŜna Mleczna, która
rozpoczyna się na terenie Ochojca (południowa dzielnica Katowic), następnie dwukrotnie
przecina granicę Katowic i Tychów, by na terenie Bierunia Starego dopłynąć do Gostyni.
Z terenu Katowic do Mlecznej prowadzą swoje wody Potok Ławecki (Przyrwa), który
swym biegiem „zahacza” jeszcze o Mysłowice, oraz PstrąŜnik. Na terenie Tychów do
Mlecznej uchodzą prawobrzeŜne: Potok Tyski i Potok śwakowski, które spływają
z południowo wschodnich zboczy Garbu Mikołowskiego.
Wiele rzek i mniejszych cieków tego terenu zostało wyposaŜonych w techniczną
zabudowę brzegów koryta, a jedną z istotnych cech obszaru GZM jest znaczna ilość
przykrytych odcinków cieków (zwłaszcza w centrach miast). Większe rzeki zostały
miejscami obwałowane w celu ochrony dolin przed zalewami powodziowymi. Z kolei
Kłodnica i Kanał Gliwicki zostały wyposaŜone w urządzenia hydrotechniczne słuŜące
celom Ŝeglugowym.
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Tabela 6. WaŜniejsze cieki na terenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
Nazwa cieku

Bierawka
Knurówka (Potok Knurowski)
Ślinica
Kłodnica
Ślepiotka
Dopływ spod Kochłowic
Jamna
Kochłówka (Potok Bielszowicki)
Cienka
Czarniawka
Potok Guido
Bytomka
Potok Mikulczycki
Ostropka
Dopływ spod Starych Gliwic
Potok Leśny
Kozłówka
Gostynia
Mleczna
Potok Ławecki (Przyrwa)
Potok Tyski
Przemsza
Przemsza (Czarna Przemsza)
Trzebyczka
Pogoria
Brynica
Rawa
Bolina
Biała Przemsza
Centuria
Strumień Błędowski
Biała
Kanał Centralny
Kozi Bród
Bobrek
Wąwolnica
Byczynka

Rząd

Recypient

DORZECZE ODRY
II
Odra
III
Bierawka
III
Bierawka
II
Odra
III
Kłodnica
III
Kłodnica
III
Kłodnica
III
Kłodnica
III
Kłodnica
III
Kłodnica
III
Kłodnica
III
Kłodnica
IV
Bytomka
III
Kłodnica
Kłodnica
III
Kłodnica (Kanał Gliwicki)
III
Kłodnica
DORZECZE WISŁY
II
Wisła
III
Gostynia
IV
Mleczna
IV
Mleczna
II
Wisła
II
Wisła
III
Czarna Przemsza
III
Czarna Przemsza
III
Czarna Przemsza
IV
Brynica
III
Czarna Przemsza
III
Przemsza
IV
Biała Przemsza
IV
Biała Przemsza
IV
Biała Przemsza
IV
Biała Przemsza
IV
Biała Przemsza
IV
Biała Przemsza
III
Przemsza
III
Przemsza

Długość
w km1

Długość
w
granicach
GZM2

57,54
5,95
7,80
79,98
8,38
5,22
10,00
14,18
6,27
11,61
4,90
20,81
17,27
6,45
5,51
2,98
9,19

0,00
0,37
2,40
38,92
8,38
5,22
3,24
14,18
3,30
11,61
4,90
20,81
10,44
6,45
5,51
2,98
3,13

32,58
22,02
13,36
13,99
86,95
63,35
15,38
10,72
57,20
19,25
10,18
71,93
9,77
9,02
8,29
9,69
24,26
19,82
4,56
7,36

8,84
17,33
9,49
12,47
25,84
11,82
13,14
10,72
27,20
19,25
10,18
25,91
1,00
7,56
8,27
5,42
14,05
19,82
4,56
7,36

Źródło: opracowanie własne
1
na podstawie Mapy Hydrograficznej Polski
2
obliczenia własne na mapie numerycznej
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Tabela 7. Przepływy charakterystyczne rzek na terenie GZM

Lp.a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Rzeka
Profil
(lata)

Kłodnica
Kłodnica

Km
biegu
Pow.
zlewni
[km2]
P. z. w
m n.
Kr.b
63,8
72,9

Miesiące

XI

SNQ
SSQ

0,59 0,61 0,64 0,69 0,7 0,70 0,59 0,58 0,55 0,54 0,56 0,6
0,77 0,87 0,93 0,95 1,05 1,04 0,93 0,94 0,89 0,85 0,75 0,80

0,44
0,90

XII

I

II

III

IV

V

VI

IX

SWQ

1,39 2,01 2,25 1,93

5,8 3,23 2,59 1,67

13,2

SNQ
SSQ

4,60 4,90 4,87 5,27 5,42 5,17 4,54 4,26 4,11 4,00 4,04 4,24
5,79 6,51 6,57 7,35 7,97 7,17 6,24 6,36 6,46 5,70 5,31 5,48

3,50
6,41

(1961-1999) 210,87

SWQ

9,43 11,0 12,3 13,3 15,2 12,9 14,1 16,4 15,2 14,7 11,4 9,01

31,5

Bytomka
Gliwice

SNQ
SSQ

2,10 2,17 2,17 2,26 2,24 2,18 2,03 1,99 1,97 2,00 1,97 2,03
2,47 2,63 2,68 2,84 2,90 2,71 2,55 2,59 2,61 2,52 2,41 2,43

1,73
2,61

2,7
136,5

(1961-1999) 220,84

SWQ

3,60 4,00 4,40 4,50 5,08 4,17 4,97 5,71 5,48 5,17 4,04 3,85

9,47

Mleczna
2,4
Bieruń Stary 121,7

SNQ
SSQ

0,86 0,93 0,86 0,96 0,97 0,99 0,88 0,86 0,86 0,78 0,81 0,82
1,16 1,37 1,35 1,57 1,69 1,53 1,36 1,42 1,54 1,26 1,12 1,18

0,64
1,38

(1961-1999) 237,18

SWQ

1,92 2,80 3,17 3,40 3,86 3,64 3,47 3,98 4,71 3,91 2,38 2,21

10,9

Przemsza
Jeleń

12,8
1995,9

SNQ
SSQ

16,2 16,4 16,4 17,1 17,4 17,4 16,3 16,2 15,6 15,8 15,8 15,6
18,4 19,4 19,7 20,7 22,2 21,4 19,8 20,0 20,1 18,9 18,0 17,9

14,1
19,7

(1961-1999) 231,10

SWQ

25,3 26,60 28,2 28,9 33,1 30,4 31,7 34,7 37,1 32,2 29,4 24,9

49,7

Cz.
Przemsza
Radocha

SNQ
SSQ

2,95 3,31 3,51 3,76 3,72 3,53 3,14 3,04 2,85 2,88 2,87 2,72
3,99 4,41 4,80 5,16 5,77 5,43 4,62 4,38 4,59 4,17 3,78 3,68
6,06 6,63 8,07 8,33 10,3 8,97 7,96 8,45 9,11 7,71 6,69 5,88

2,29
4,56
0,73
1,21

27,8
520,5

(1961-1999) 244,24

SWQ

Pogoria
0,8
Dąbrowa
37,3
Górnicza
(1961-1999)
257,16

SNQ
SSQ
SWQ

0,89 0,89 0,95 0,98 0,98 0,92 0,91 0,89 0,85 0,85 0,86 0,89
1,17 1,19 1,24 1,26 1,32 1,26 1,21 1,25 1,17 1,14 1,16 1,20
1,75 1,84 1,84 1,78 1,95 2,06 2,98 3,69 3,15 2,66 2,74 2,02

Brynica
Namiarki

SNQ
SSQ

0,29 0,25 0,24 0,30 0,31 0,30 0,26 0,27 0,25 0,26 0,25 0,26

0,15

0,42 0,45 0,55 0,51 0,58 0,51 0,46 0,60 0,51 0,46 0,40 0,43

0,49

0,83 0,93 1,36 1,12
4,50 4,67 4,68 4,73
5,43 5,63 5,71 5,85
8,73 9,13 9,17 8,96

1,24 0,97 0,95 1,76 1,17 1,25 0,74 0,83
4,75 4,71 4,39 4,42 4,34 4,40 4,43 4,48
6,02 5,83 5,71 5,86 5,79 5,59 5,43 5,52

4,12
3,76
5,70

22,6
217,1

(1961-1999) 267,04

SWQ

Brynica
Szabelnia

SNQ
SSQ

0,1
482,7

SWQ

B. Przemsza 0,8
Niwka
876,1
10
(1961-1999) 240,38

SNQ
SSQ

Bobrek
1,1
118,9
11 Niwka
(1961-1999) 242,47

SWQ
SNQ
SSQ
SWQ

19,0

5,35

9,80 9,66 13,2 15,4 16,0 13,8 12,2 10,5

21,9

6,44 6,37 6,40 6,64 6,83 7,06 6,62 6,41 6,46 6,37 6,39 6,38
7,05 7,14 7,29 7,77 8,50 8,13 7,53 7,55 7,69 7,29 7,09 7,04
8,31 8,77 9,77 10,2 12,2 10,7 9,93 10,5 11,8 10,2 8,76 8,47

5,39
7,50

1,02 1,10 1,10 1,09 1,11 1,02 0,96 0,93 0,90 0,89 0,97 1,01
1,20 1,31 1,34 1,33 1,38 1,25 1,19 1,19 1,32 1,12 1,19 1,22
1,50 1,68 1,71 1,68 1,94 1,67 1,68 1,82 2,57 1,76 1,66 1,62

0,76
1,25

Źródło: na podstawie Absalon, Jankowski, Leśniok,. 2001a, b, c, d, e, f, g, h, 2003
numeracja zgodna z ryc. 13,
b
poziom zera wodowskazu w m nad poziomem morza (w odniesieniu do mareografu w Kronsztadzie)
Objaśnienia skrótów: SNQ – średni niski przepływ z wielolecia, SSQ – średni przepływ z wielolecia,
SWQ – średni wysoki przepływ z wielolecia
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X

Kłodnica
Gliwice

46,2
444

2,7 3,97 2,92 5,72

VII VIII

(1961-1996) 237,44

(1961-1999) 244,53

a

Śr.
roczny

Przepływ

17,9

3,95

CHARAKTERYSTYKA ODPŁYWU RZECZNEGO
Charakterystykę hydrologiczną terytorium GZM przeprowadzono w oparciu o dane
pochodzące z sieci pomiarowej posterunków wodowskazowych (fot. 16) Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Wybrano 11 posterunków połoŜonych
na terenie GZM lub w jego bezpośrednim otoczeniu (ryc. 14, tab. 7). Wykorzystano
takŜe dane ze zlikwidowanego posterunku wodowskazowego Szopienice na Rawie
(wielolecie 1956-1991) oraz znajdującego się poza terenem opracowania posterunku
Bojszowy na Gostyni (wielolecie 1961-1999).
W zachodniej części GZM, odwadnianej przez Kłodnicę wraz z Bytomką,
nieznacznie przewaŜa odpływ półrocza zimowego, który stanowi 52 – 54% odpływu
rocznego. W przebiegu odpływu w ciągu roku zaznacza się jedno wezbranie wiosenne
z maksimum w marcu, kiedy przepływ osiąga 111 – 124% wartości średniego rocznego
przepływu. W górnej części zlewni podwyŜszone przepływy utrzymują się równieŜ
w kwietniu. Minimum przepływu przypada na wrzesień, w którym średni przepływ
wynosi 83 – 92% wartości średniego rocznego przepływu (tab. 8, ryc. 16).
RównieŜ południowa część GZM, z której wody odprowadza Gostynia wraz
z Mleczną, charakteryzuje się przewagą odpływu półrocza zimowego, który stanowi
53 – 54% odpływu rocznego. W obu zlewniach okresem podwyŜszonych przepływów
jest marzec, kiedy to średni miesięczny przepływ osiąga 122 – 127% wartości średniego
rocznego przepływu. W zlewni Mlecznej obserwujemy ponadto drugorzędne wezbranie
letnie z maksimum w lipcu – średni miesięczny przepływ osiąga wtedy 122% średniego
rocznego przepływu. Minimum przepływu, podobnie jak w zachodniej części GZM
przypada na wrzesień – średni miesięczny przepływ spada do 81 – 82% wartości średniego
rocznego przepływu (tab. 8, ryc. 16).
Tabela 8. Współczynniki przepływów miesięcznych1 oraz współczynniki nieregularności2 (λ)
0,86 0,97 1,03 1,06 1,17 1,16 1,03 1,04 0,99 0,94 0,83 0,89

λ
422

2 Kłodnica – Gliwice

0,90 1,02 1,02 1,15 1,24 1,12 0,97 0,99 1,01 0,89 0,83 0,85

59

3 Bytomka – Gliwice

0,95 1,01 1,03 1,09 1,11 1,04 0,98 0,99 1,00 0,97 0,92 0,93

21

4 Mleczna – Bieruń Stary

0,84 0,99 0,98 1,14 1,22 1,11 0,99 1,03 1,12 0,91 0,81 0,86

132

5 Przemsza – Jeleń
6 Cz. Przemsza – Radocha

0,93 0,98 1,00 1,05 1,13 1,09 1,01 1,02 1,02 0,96 0,91 0,91
0,88 0,97 1,05 1,13 1,27 1,19 1,01 0,96 1,01 0,91 0,83 0,81

10
40

Lp.

Rzeka – profil

1 Kłodnica – Kłodnica

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

7 Pogoria – Dąbrowa Górn. 0,97 0,98 1,02 1,04 1,09 1,04 1,00 1,03 0,97 0,94 0,96 0,99

34

8 Brynica – Namiarki

0,86 0,92 1,12 1,04 1,18 1,04 0,94 1,22 1,04 0,94 0,82 0,88

370

0,95 0,99 1,00 1,03 1,06 1,02 1,00 1,03 1,02 0,98 0,95 0,97

21

9 Brynica – Szabelnia
10 Biała Przemsza – Niwka

0,94 0,95 0,97 1,04 1,13 1,08 1,00 1,01 1,03 0,97 0,95 0,94

16

11 Bobrek – Niwka

0,96 1,05 1,07 1,06 1,10 1,00 0,95 0,95 1,06 0,90 0,95 0,98

184

Źródło: na podstawie Absalon, Jankowski, Leśniok,. 2001a, b, c, d, e, f, g, h, 2003
współczynnik przepływu miesięcznego wyraŜa stosunek średniego przepływu danego miesiąca do
średniego rocznego przepływu w wieloleciu; po przemnoŜeniu przez 100, moŜe być wyraŜony w procentach;
2
współczynnik nieregularności λ wyraŜa stosunek najwyŜszego do najniŜszego zaobserwowanego
przepływu w danym profilu

1
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Wschodnia część GZM, odwadniana przez Przemszę wraz z dopływami, takŜe
cechuje się przewagą odpływu półrocza zimowego, który stanowi 51 – 54% odpływu
rocznego. W całej zlewni obserwujemy wiosenny wzrost przepływów, jednak jedynie
w zlewni Czarnej Przemszy i Brynicy marcowe maksimum jest wyraźnie zauwaŜalne
(ryc. 16). W pozostałych zlewniach przebieg odpływu w ciągu roku jest bardzo wyrównany,
a okresy nieznacznie podwyŜszonych przepływów (3 – 13% powyŜej wartości przepływu
średniego rocznego) przypadają na marzec i drugorzędnie na czerwiec – lipiec. Minima
przypadają z reguły na miesiące od sierpnia do października, kiedy przepływ średni
miesięczny moŜe spadać do wartości 81 – 95% średniego rocznego przepływu (tab. 8).
Tabela 9. Zaobserwowane stany ekstremalne (cm), przepływy ekstremalne i średnie (m3 s-1)
oraz odpowiadające im spływy jednostkowe (dm3 s-1 km-2) (dane do roku 1999)
Rzeka
Lp.
1

Profil
2
Kłodnica –

WWW
data
WWQ
data
3
296
8.07.1997

WWq
4

SSW
okres
SSQ
okres
5

SSq
6

NNW
data
NNQ
data
7
13
13, 15.09.1997

NNq
8

1
Kłodnica
Kłodnica –

42,2
8.07.1997
405
1.06.1940

579

0,90
1961–1996
102
1961–1995

12,4

0,10
11-14.02.1956
36
1908, 1909

1,37

88,1
8.07.1997
315
9.07.1997

198

6,41
1961–1999
183
1961–1995

14,4

1,50
15,21,26.08.1963
150
13.07.1956

3,38

20,6
9.07.1997
222
9.07.1997

151

2,61
1961–1999
45
1966–1995

19,1

0,97
19.06.1964
18
8.09.1973

7,11

43,6
9.07.1997
598
12.07.1903

358

1,38
1961–1999
220
1971–1995

11,3

0,33
9.10.1966
165
20.08.1992

2,71

105
9.07.1997
212
10.07.1997

52,6

19,7
1961–1999
57
1961–1995

9,87

10,2
16.01.1963
33
15, 22.07.1950

5,11

64,0
10.07.1997
200
18.07.1992

123

4,56
1961–1999
119
1961–1995

8,76

3,07

18,0*
18.07.1992
310
22.07.1997

483

1,21
1961–1999
167
1961–1995

32,4

1,60
26.07.1963
72
28.08.,12.10.195
5, 21.11.1956
0,53
11.11.1969
122
16.11.1956

14,8
12.06.1968

68,2

0,49
1961–1999

2,26

0,04
7, 18.03.1964

0,18

2
Gliwice
Bytomka –
3
Gliwice
Mleczna –
4
Bieruń Stary
Przemsza –
5
Jeleń
Czarna Przemsza –
6
Radocha
Pogoria –
7
Dąbrowa Górnicza
Brynica –

14,2

8
Namiarki

64

1

2
Brynica –

3
150
24.05.1983

4

5
46
1961–1995

6

7
24
7–8.04.1999

8

Szabelnia

41,9
24.05.1983
376
23.06.1955

86,8

5,70
1961–1999
227
1961–1995

11,8

2,00
26.06, 22.11.1967
187
3.08.1994

4,14

61,2
9.07.1997
360
8.07.1997

69,9

7,50
1961–1999
256
1961–1995

8,56

3,85
3.08.1994
172
3.03.1955

4,39

27,6
8.07.1997

232

1,25
1961–1999

10,5

0,15
17.08.1964

1,26

9

Biała Przemsza –
10
Niwka
Bobrek –
11
Niwka

Źródło: na podstawie Absalon, Jankowski, Leśniok,. 2001a, b, c, d, e, f, g, h, 2003
* brak pomiarów przepływu w 1997 roku
Objaśnienia skrótów: WWW – najwyŜszy zaobserwowany stan wody, WWQ – najwyŜszy zaobserwowany
przepływ, WWq – najwyŜszy zaobserwowany spływ jednostkowy, SSW – średni stan wody w wieloleciu,
SSQ – średni przepływ w wieloleciu, SSq – średni odpływ jednostkowy w wieloleciu, NNW – najniŜszy
zaobserwowany stan wody, NNQ – najniŜszy zaobserwowany przepływ, NNq – najniŜszy zaobserwowany
spływ jednostkowy

Interesujące jest takŜe zestawienie ekstremalnych przepływów zaobserwowanych
na rzekach GZM (tab. 9). Wynika z niego, Ŝe największa dotychczasowa zarejestrowana
instrumentalnie powódź wystąpiła w lipcu 1997 roku, gdyŜ poza zlewnią Brynicy, wtedy
odnotowano największe wartości przepływów. Była to jedna z największych powodzi
na tym terenie od momentu prowadzenia stałych obserwacji wodowskazowych. Objęła
ona swym zasięgiem na terenie Polski całe dorzecze Odry i znaczną część dorzecza Wisły.
Największe zróŜnicowanie przepływów ekstremalnych wyraŜone przez
współczynnik nieregularności λ obserwujemy w górnej części zlewni Kłodnicy (profil
Kłodnica), zaś najmniejsze w zlewni Przemszy (profil Jeleń). Oprócz specyficznych
cech obu zlewni wpływ na taki rozkład wartości ma takŜe wielkość powierzchni
zlewni, gdyŜ zlewnia Przemszy jest największa, a zlewnia Kłodnicy w analizowanym
profilu – najmniejsza ze wszystkich rozpatrywanych jednostek.
Wyrównany przebieg odpływu w ciągu roku, wyraźnie podwyŜszone
przepływy minimalne oraz wysokie wartości średnich odpływów jednostkowych
wyraźnie świadczą o antropogenicznych zmianach reŜimu odpływu rzek przepływających
przez GZM, związanych głównie ze znacznym udziałem wód obcych (pochodzących
spoza zlewni lub z odwadniania kopalń) w obiegu wody. Szczególna pod tym
względem jest zlewnia Rawy, gdzie w wyniku znacznego udziału wód obcych, średni
roczny odpływ jednostkowy wynosi ponad 37 dm3 s-1 km-2, co odpowiada wskaźnikowi
odpływu rocznego na poziomie 1180 mm, czyli znacznie powyŜej wskaźnika opadów
atmosferycznych, utrzymującego się na poziomie 700 – 750 mm.
ReŜim odpływu Brynicy i Czarnej Przemszy poniŜej zbiorników wodnych
Kozłowa Góra i Przeczyce jest w znacznej mierze kształtowany pod wpływem gospodarki
wodnej prowadzonej na tych zbiornikach. Powoduje to znaczne wyrównanie przepływów,
z wyraźną redukcją przepływów maksymalnych.

65

Kłodnica - Kłodnica
6,0
5,0

[m3 s-1]

4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
XI

XII

I

II
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IV
SNQ

V
SSQ
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VII

VIII

IX

X

VII

VIII

IX

X

VII

VIII

IX

X

SWQ

Kłodnica - Gliwice
18,0
16,0
14,0

3

-1

[m s ]

12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
XI

XII

I

II

III

IV
SNQ

V
SSQ

VI
SWQ

Bytomka - Gliwice
6,0
5,5
5,0

4,0

3

-1

[m s ]

4,5

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
XI

XII

I
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III

IV
SNQ
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V
SSQ

VI
SWQ

Mleczna - Bieruń Stary
5,0
4,5
4,0

[m3 s-1]

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
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I
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SNQ

V
SSQ
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X
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X
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Przemsza - Jeleń
40

[m3 s-1]

35
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15
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V
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Czarna Przemsza - Radocha
11,0
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[m3 s-1]
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5,0
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3,0
2,0
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V
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SWQ
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Pogoria - Dąbrowa Górnicza
4,0
3,5

[m3 s-1]

3,0
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Brynica - Namiarki
2,0
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3
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0,6
0,4
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I
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V
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Brynica - Szabelnia
18,0
16,0

12,0

3

-1

[m s ]
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10,0
8,0
6,0
4,0
XI

XII

I

II
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SNQ
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V
SSQ

VI
SWQ

Biała Przemsza - Niwka
13,0
12,0
11,0

3

-1

[m s ]
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9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
XI

XII
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V
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VII

VIII
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X
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Bobrek - Niwka
3,0

[m3 s-1]

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5
XI

XII

I

II

III

IV
SNQ

V
SSQ

VI
SWQ

Ryc. 16. Charakterystyczne przepływy w badanych profilach wodowskazowych
w wieloleciu 1961–1999 (opracowanie własne
Objaśnienia skrótów: SNQ – średni niski przepływ w wieloleciu, SSQ – średni przepływ
w wieloleciu SWQ – średni wysoki przepływ w wieloleciu

Na całym analizowanym obszarze GZM stosunki wodne uległy antropogenicznym
przekształceniom. Są one spowodowane systematycznym wzrostem urbanizacji terenu
(zabudowa miejska i przemysłowa), międzyzlewniowymi przerzutami wody, zrzutem
ścieków, pracami hydrotechnicznymi, występowaniem antropogenicznych przekształceń
terenu, w tym przede wszystkim osiadaniem terenu w wyniku podziemnej eksploatacji
węgla. Zasadnicze przekształcenia wód powierzchniowych sprowadzają się do:
• zmiany morfologicznego charakteru koryt rzecznych (zaburzenia spadków,
regulacja i zabudowa koryt rzecznych, prowadzenie cieków w przewodach
zamkniętych, oraz posadowienie w korytach rzecznych urządzeń hydrotechnicznych w postaci jazów, zastawek, korekcji progowych) (fot. 17),
•
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Fot. 17. Śluza DzierŜno na kanale Gliwickim (A. Absalon)

•
•
•
•
•
•
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wzrostu powierzchniowej retencji depresyjnej w postaci nowopowstałych
antropogenicznych zbiorników wodnych (w sposób celowy i zamierzony oraz
w efekcie pogórniczych osiadań terenu),
zwiększenia ilości wody wchodzącej w lokalny obieg w wyniku jej przerzutów
między zlewniami celem zaspokojenia potrzeb komunalnych i przemysłowych
oraz w efekcie odprowadzania słonych wód kopalnianych,
pogorszenia jakości wód rzecznych w wyniku nadmiernego zrzutu ścieków
komunalnych, przemysłowych, zasolonych wód kopalnianych, czego wyrazem są
ponadnormatywne zanieczyszczenia wód tego obszaru,
utrudnienia odpływu powierzchniowego na terenach osiadań górniczych
z jednoczesnym dopływem wód podziemnych do zalewisk w nieckach osiadania
zlokalizowanych w obrębie dolin rzecznych,
zmiany więzi hydraulicznej, a w skrajnych przypadkach jej brak (szczelna
zabudowa koryt, wprowadzenie rzek w przewody zamknięte),
wzrostu ilości wód obcych w rzeczywistym odpływie rzecznym, spowodowanym
przerzutami wody z innych zlewni i zrzutem apotamicznych wód kopalnianych
(powoduje to spadek udziału wody naturalnej w odpływie przy jednoczesnym
wzroście przepływu, co skutkuje antropogeniczną zmianą reŜimu odpływu).

MARTYNA A. RZĘTAŁA
MARIUSZ RZĘTAŁA

Zbiorniki wodne na obszarze
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

W granicach GZM stwierdzono występowanie 856 zbiorników wodnych (ryc. 17).
Łączna powierzchnia akwenów wód stojących to 20,81 km2. Gęstość zbiorników wodnych
określa wartość 0,7 statystycznego obiektu przypadającego na 1 km2 powierzchni GZM.
Z kolei udział zbiorników wodnych w powierzchni ogólnej (jeziorność, zbiornikowść),
kształtuje się na poziomie 1,71% (tab. 10). Pośród wszystkich obiektów wód stojących
najliczniejszą grupę stanowiły zbiorniki o powierzchni nie przekraczającej 1 ha, natomiast
największy odsetek powierzchni przypadał na zbiorniki o powierzchni większej od 10 ha.
Wielkość retencji zbiornikowej szacuje się na blisko 100 hm3, chociaŜ ponad jej
połowę stanowią wody trzech zbiorników w Kotlinie Dąbrowskiej tj. zbiorników Pogoria
I i III oraz Kuźnica WaręŜyńska (nazywana zwyczajowo Pogorią IV).
GENEZA ZBIORNIKÓW WODNYCH
Zbiorniki w nieckach osiadania i zapadliskach, wraz ze zbiornikami powstałymi
w wyniku powierzchniowej eksploatacji surowców wykorzystywanych głównie w górnictwie
węglowym jako materiał podsadzkowy oraz zbiornikami zaporowymi i groblowymi
utworzonymi na obrzeŜach GZM, a takŜe licznymi akwenami o betonowych lub uformowanych w materiale ziemnym misach, tworzą największy w Polsce Południowej kompleks
wodny (JANKOWSKI, 1999, MACHOWSKI, RZĘTAŁA M., 2006). Tym samym obszar GZM
wchodzi w skład tzw. Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego (RZĘTAŁA M., 2008b).
Większość zbiorników wodnych występujących na terenie GZM jest niezamierzonym rezultatem działalności gospodarczej. Wypełnione wodą niecki utworzone w
konsekwencji osiadania terenu (rzadziej zapadliska) występują powszechnie w krajobrazie
GZM (fot. 18), niezaleŜnie od tego czy mowa o północnej jego części (okolice Bytomia)
jako o obszarze o najstarszych tradycjach górniczych, czy o południowych i wschodnich
rubieŜach uznawanych za strefę nieco młodszej aktywizacji przemysłowej. Zbiorniki
w nieckach osiadania i zapadliskach cechują się duŜą dynamiką pod względem zmian
liczby i zajmowanej powierzchni wodnej. Z początku okresowe podtopienia z czasem
przechodzą w zalewiska, a występują w wielu rejonach GZM, np. w Zabrzu, Bytomiu,
Chorzowie, Gliwicach, Sosnowcu. Są one szczególnie uciąŜliwe, poniewaŜ wymuszają
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zmianę uŜytkowania terenów sąsiednich, a w konsekwencji konieczność przeprowadzenia
prac rekultywacyjnych. Przykładem zmian, o których mowa jest środkowa część doliny
Kłodnicy w Zabrzu-Makoszowach (ryc. 18).
Na terenie GZM występują takŜe zbiorniki poeksploatacyjne. Zwyczajowo
noszą one nazwy wywodzące się od rodzaju wyeksploatowanego surowca np. glinianki,
piaskownie, Ŝwirownie. Są teŜ takie, które powstały w dołach po odkrywkowej
eksploatacji węgla kamiennego (fot. 19). Jednak na terenie GZM największe rozmiary
mają popiaskowe zbiorniki wodne w Dąbrowie Górniczej (fot. 20, 21) oraz na pograniczu
Sosnowca, Mysłowic i Katowic. Specyfika zbiorników poeksploatacyjnych polega na
tym, Ŝe ich kształt, rozmiary i rozkład głębokości, nawiązują do zasięgu wyeksploatowanego
złoŜa (ryc. 19).
Na terenie GZM licznie występują takŜe zbiorniki groblowe, a stosunkowo
słabo reprezentowane są akweny zaporowe. W obydwóch przypadkach są to raczej
zbiorniki niewielkie pod względem powierzchni (do 1 ha) i moŜliwości retencyjnych
(kilkadziesiąt m3) w przeciwieństwie do podobnych genetycznie akwenów połoŜonych
poza granicami GZM. Wyjątkiem pośród jezior zaporowych na terenie GZM jest zbiornik
Paprocany o powierzchni 1,2 km2 i retencji ponad 2,5 hm3, uwaŜany za najstarszy
zbiornik zaporowy w regionie górnośląskim, utworzony w 1870 roku.
W związku z duŜym stopniem uprzemysłowienia i urbanizacji GZM na jego
terytorium dość powszechne są zbiorniki specjalnie wybudowane do realizacji określonych
zadań. Są to akweny o misach betonowych, specjalnie wykopane i ukształtowane,
z których duŜo posiada poligenetyczny charakter (fot. 22).

Ryc. 17. Zbiorniki wodne na obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego na początku
XXI w. w podziale na poszczególne jednostki administracyjne (opracowanie własne):
1 – granice administracyjne, 2 – zbiorniki wodne
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Fot. 18. Zbiornik wodny w strefie osiadań górniczych w Bytomiu (M. Rzętała)

Fot. 19. Zbiornik wodny w zagłębieniu po odkrywkowej eksploatacji węgla kamiennego
w Dąbrowiej Górniczej (M. Rzętała)
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Fot. 20. Zbiornik poeksploatacyjny Pogoria I (M. Rzętała)

Fot. 21. Zbiornik poeksploatacyjny Pogoria III (M. Rzętała)
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Ryc. 18. Zmiany zbiorników wodnych w środkowej części doliny Kłodnicy w latach
1827−2000 (opracowanie własne)
Tabela 10. Jeziorność i gęstość występowania antropogenicznych zbiorników wodnych na
obszarze GZM na początku XXI w. w podziale na poszczególne jednostki administracyjne
Nazwa jednostki
administracyjnej
Bytom
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Jaworzno
Katowice
Mysłowice
Piekary Śląskie
Ruda Śląska
Siemianowice Śląskie
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze
Ogółem:

Liczba
zbiorników
wodnych
[liczba]
120
29
59
81
41
95
30
41
127
10
62
22
42
97
856

Powierzchnia
zbiorników
wodnych
[km2]
1,04
0,53
7,61
0,95
1,48
2,37
1,78
0,21
1,03
0,18
0,94
0,36
1,67
0,66
20,81

Jeziorność
(zbiornikowość)
[%]
1,50
1,58
4,03
0,71
0,97
1,44
2,71
0,53
1,33
0,71
1,03
2,72
2,04
0,82
1,71

Gęstość
zbiorników
wodnych
[liczba/km2]
1,73
0,87
0,31
0,60
0,27
0,58
0,46
1,03
1,63
0,39
0,68
1,66
0,51
1,21
0,70

Źródło: opracowanie własne
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Ryc. 19. Plany batymetryczne przykładowych zbiorników poeksploatacyjnych:
Sosina w Jaworznie (A) i Pogoria I w Dąbrowie Górniczej (B) (opracowanie własne):
1 − izobaty, 2 − rzędna zwierciadła wody w czasie wykonywania pomiarów
batymetrycznych, 3 − delty, 4 − wyspy

PROCESY LIMNICZNE
Zbiorniki wodne w regionie GZM funkcjonują w warunkach zróŜnicowanej
antropopresji miejsko-przemysłowej, w duŜo mniejszym stopniu antropopresji rolniczej,
a takŜe w obszarach o warunkach quasi-naturalnych. To determinuje specyfikę obiegu
wody i kształtuje wahania jej stanów (MACHOWSKI i IN., 2005).
Pochodzenie wody w zbiornikach GZM jest efektem specyficznego jej obiegu
w tym regionie. DuŜe skomplikowanie tego obiegu wynika ze złoŜoności uwarunkowań
nie tyle przyrodniczych, co w głównej mierze antropogenicznych. W duŜym stopniu
zaleŜą one od warunków klimatycznych, których wyrazem są opady atmosferyczne.
ZróŜnicowanie opadów atmosferycznych i ukształtowania terenu, odmienne moŜliwości
retencji wód na terenie zlewni oraz przerzuty wody, a takŜe zrzut ścieków i wód
pochodzących z odwodnienia złóŜ eksploatowanych surowców mineralnych, powodują
duŜe zmiany przepływów rzek, a tym samym zasilania zbiorników (MACHOWSKI i IN.,
2003). Równie zróŜnicowany jest odpływ wody ze zbiorników. Oprócz swobodnego
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odpływu powierzchniowego wody, w wielu zbiornikach istnieje sztuczne sterowanie
jej obiegiem np. zbiornik Pogoria III słuŜy jako rezerwowe źródło wody dla kombinatu
metalurgicznego zwyczajowo nazywanego Hutą Katowice, a moŜe być teŜ zasilany ze
zbiornika Kuźnica WaręŜyńska, który znajduje się w sąsiedniej zlewni. Wody rzeki
Kłodnicy w zachodniej części Gliwic zasilają port Ŝeglugi śródlądowej albo są skierowane
do zbiornika DzierŜno DuŜe przez kaskadę wlotową lub przez sztolnię energetyczną.
Przekłada się to na wahania stanów wody, które zwykle wynoszą od kilku do kilkudziesięciu cm lecz takŜe mogą sięgać nawet kilku metrów (ryc. 20).
ChociaŜ na terenie GZM są zbiorniki, w których wody są uznawane za wody
dobrej jakości, to jednak dominują akweny funkcjonujące w warunkach zróŜnicowanej
antropopresji. NajwaŜniejszym zagroŜeniem dla optymalnego uŜytkowania zbiorników
wodnych jest pogorszenie stanu ekologicznego retencjonowanych w nich wód.
Wyrazem zmian jakościowych w środowisku wód stojących jest dopływ zanieczyszczeń,
a w konsekwencji np. eutrofizacja, deficyty tlenowe, zasolenie, zakwaszenie lub alkalizacja
(tab. 11). Antropogenicznej modyfikacji ulegają takŜe procesy brzegowe, formowanie
osadów dennych, kumulacja zanieczyszczeń, Ŝywotność zbiorników.

Ryc. 20. Zmiany codziennych wysokości zwierciadła wody w wybranych zbiornikach
GZM latach hydrologicznych 1998−2007 (opracowanie własne na podstawie danych
ODGW i RZGW w Gliwicach)
DzierŜno DuŜe − 196,00 m n.p.m. + H; Pogoria III − 260,00 m n.p.m. + H; Kuźnica
WaręŜyńska − 263,00 m n.p.m. + H
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Tabela 11. Niektóre właściwości fizyko-chemiczne wody wybranych zbiorników
antropogenicznych na terenie GZM (10-11.04.2007 r.)
Zbiornik

c
[ µS/cm ] [ mg/l ]

KW (DG) 1)
P III (DG)

2)

pH

O2
[%]

ORP

TDS

SO4

[ mV ]

Cl

NO3

PO4

[ mg/l ]

500,3

14,32

119,6

7,98

266

325,2

68,2

26,0

14,2

0,03

623,7

12,23

104,6

8,05

259

405,4

138,8

49,0

1,4

0,03

636,7

14,07

118,3

7,89

263

413,8

123,8

65,0

2,9

0,02

5629,1

11,27

96,4

7,86

216

3658,9

596,0

1500,0

19,5

1,56

500,3

12,79

113,7

8,40

228

325,2

126,4

26,0

2,0

0,03

6)

742,3

12,34

106,5

8,30

304

482,5

112,4

70

2,1

0,00

K (K) 7)

719,5

11,34

97,5

8,17

306

467,7

90,6

62,0

2,0

0,02

8)

2150,8

18,10

163,6

9,03

224

1398,0

838,0

170,0

0,6

0,08

H (PŚ) 9)

2226,0

24,27

227,9

10,30

229

1446,9

838,0

170,0

0,6

0,08

P I (DG) 3)
4)

DD (G)
S (J) 5)
Ł (K)

śD (B)
PL (S)

10)

636,0

10,66

96,0

7,97

243

413,4

205,0

310,0

0,9

0,07

B (S) 11)

503,5

11,77

108,8

7,89

198

327,3

70,6

60,0

1,7

0,02

12)

283,4

11,70

102,5

7,57

251

184,2

41,1

49,0

0,9

0,01

222,8

11,14

102,2

7,87

232

144,8

44,3

41,0

0,6

0,01

1537,1

11,61

104,6

8,01

268

999,1

135,5

310,0

0,7

0,02

P (T)

SM (ZP) 13)
SM (Z)

14)

Źródło: opracowanie własne
Objaśnienia: 1) Kuźnica WaręŜyńska (Dąbrowa Górnicza), 2) Pogoria III (Dąbrowa Górnicza), 3) Pogoria I
(Dąbrowa Górnicza), 4) DzierŜno DuŜe (Gliwice), 5) Sosina (Jaworzno), 6) Łąka (Katowice), 7) Kajakowy
(Katowice), 8) śabie Doły (Bytom od strony hałdy), 9) Przy hałdzie (Piekary Śląskie − Brzeziny), 10) W Parku
Leśna (Sosnowiec), 11) Balaton (Sosnowiec), 12) Paprocany (Tychy), 13) Stawy Makoszowskie (Zabrze
Piasek), 14) Stawy Makoszowskie (Zabrze − przy A-4).

Stan trofii zbiorników wodnych na terenie GZM dokumentują stęŜenia fosforu,
azotu i chlorofilu α oraz przezroczystości wody. Wynoszą one zwykle duŜo więcej niŜ
wartości graniczne podstawowych wskaźników eutrofizacji wód, powyŜej których
występuje ten proces, zdefiniowane w Rozporządzeniu... (2002) dla wód stojących na
poziomie: powyŜej 0,1 mg P/dm3 dla fosforu ogólnego, powyŜej 1,5 mg N/dm3 dla azotu
ogólnego, powyŜej 25 µg/dm3 dla chlorofilu α oraz poniŜej 2 m dla przezroczystości
wody. Latem, masowy rozwój fitoplanktonu w wodzie utrudnia lub uniemoŜliwia
przenikanie światła w głębsze partie misy, a tym samym nie zachodzi tam fotosynteza
i odczuwalny staje się niedostatek tlenu na większej głębokości. Wiele zbiorników jest
odbiornikami ścieków komunalnych, wód chłodniczych i wód dołowych kopalń. Te ostatnie
pochodzą z odwodnienia złóŜ w górnictwie głębinowym i po wypompowaniu trafiają
do zbiorników celem ich rozcieńczenia i dozowania do wód powierzchniowych płynących.
Pochodną zanieczyszczenia wód jest zmieniony pod względem jakościowym
skład osadów dennych. W zbiornikach bezdopływowych formują się one pod wpływem
suchej i mokrej depozycji oraz dostawy materiału z brzegów, a w zbiornikach przepływowych powstają dodatkowo pod wpływem akumulacji rumowiska transportowanego
ze zlewni. Zwykle budowane są róŜnych rozmiarów delty w strefie ujściowej dopływów
do zbiornika, które dalej przechodzą w pokrywę drobnofrakcyjnych osadów.
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Egzemplifikacją takich procesów jest delta zlokalizowana w znajdującym się na
terenie GZM we wschodnim sektorze zbiornika DzierŜno DuŜe (ryc. 21). Posiada ona
wyjątkowo spektakularne rozmiary tj. ok. 60 ha powierzchni i miejscami nawet
kilkanaście metrów miąŜszości. Forma ta kształtowała się w misie o pojemności
maksymalnej około 95 hm3 od początku funkcjonowania jeziora poeksploatacyjnego,
czyli od 1964 roku. W materiale budującym tę formę wyróŜniono róŜnofrakcyjny miał
węglowy, muł rzeczny oraz frakcję piaszczystą, naniesione przez rzekę z zachodniej
części silnie zurbanizowanej i uprzemysłowionej WyŜyny Śląskiej. W obrębie delty
znajduje się bardzo duŜo odpadów komunalnych i przemysłowych dostarczanych
przez bardzo zanieczyszczoną Kłodnicę. Na powierzchnię delty o wysokości bezwzględnej
około 198 m n.p.m., w okresach niskiego piętrzenia wody w zbiorniku wkracza niezwykle
bujna – w warunkach bardzo wysokiej nitrofilności podłoŜa – roślinność zielna,
powodując tym samym po obumarciu przyrost delty w górę. Delta ku zbiornikowi
opada stromą krawędzią, przechodząc w pokrywę drobnofrakcyjnych osadów dennych
o miąŜszości od kilkunastu centymetrów do 1,5 metra. Kubaturę delty szacuje się na
dochodzącą do 2 mln m3 (RZĘTAŁA M., 2000a; RZĘTAŁA M.A., 2003).

Ryc. 21. Delta Kłodnicy we wschodnim sektorze zbiornika DzierŜno DuŜe w 2003 r.
1 – wody powierzchniowe (cieki, kanały, zbiorniki), 2 – delta, 3 – plaŜe, 4 – powierzchnie
teras akumulacyjnych wyŜszych formowane w czwartorzędzie, 5 – tereny przemysłowe
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UśYTKOWANIE ZBIORNIKÓW WODNYCH
Zbiorniki wodne w granicach GZM mimo wielu niekorzystnych procesów
jakościowych są najczęściej obiektami wielofunkcyjnymi. Na pierwszy plan wysuwa
się ich znaczenie dla rozwoju rekreacji i turystyki (RZĘTAŁA M., 2008a). Takie
zadania spełniają tylko niektóre zbiorniki, ale z uwagi na stopień urbanizacji i
uprzemysłowienia, ta funkcja postrzegana jest w GZM priorytetowo. Przykładami
takich akwenów są: staw Wesołe Miasteczko i Przystań w Wojewódzkim Parku
Kultury i Wypoczynku w Chorzowie; Pogoria I, Pogoria III i Kuźnica WaręŜyńska w
Dąbrowie Górniczej; Czechowice i Kąpielisko Leśne w Gliwicach; Sosina w
Jaworznie; Maroko oraz zbiorniki w dolinie Trzech Stawów w Katowicach; Stawiki i
Balaton w Sosnowcu; Skałka w Świętochłowicach; Paprocany w Tychach.

Fot. 22. Poligenetyczny zbiornik wodny Łąka w Katowicach (M. Rzętała)

Jednym z powszechniejszych sposobów wykorzystania turystyczno-rekreacyjnego
akwenów jest uŜytkowanie całości lub części ich powierzchni jako kąpielisk bądź pływalni.
Równie częstym sposobem jest Ŝeglarskie uŜytkowanie akwenów, które uprawia się na
sprzęcie o róŜnego typu napędzie Ŝaglowym (jachting, Ŝeglarstwo deskowe − windsurfing,
Ŝeglarstwo lodowe − bojery). SłuŜą rozwojowi kajakarstwa powszechnie uwaŜanego za
dyscyplinę sportu oraz waŜną formę rekreacji i tzw. turystyki kajakowej. Wędkarstwo jako
amatorskie łowienie ryb w sposób zgodny z przepisami prawnymi oraz zasadami
obowiązującymi w środowisku, to często spotykana formą spędzania wolnego czasu i
czynnego wypoczynku nad powierzchnią wodną zbiorników. Wędkarstwo uprawiane jest
zarówno latem, kiedy popularne jest wędkowanie z brzegu lub z wykorzystaniem łodzi, jak i
zimą − wędkarstwo podlodowe (zimowe). Wędkarskie wykorzystanie akwenów jest
organizowane w ramach prywatnych inicjatyw gospodarczych bądź odbywa się pod
nadzorem organizacji wędkarskich (Wody wędkarskie..., bez daty). Powierzchnie niektórych
akwenów przeznacza się z pewnymi ograniczeniami równieŜ na potrzeby sportów
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motorowodnych. Zwykle łodzie o napędzie motorowym wykorzystuje się podczas
sportowych lub amatorskich przejazdów nartami wodnymi lub do typowo rekreacyjnego
nadwodnego wypoczynku. W obrębie niektórych zbiorników wodnych istnieje prawny
zakaz uŜywania jednostek o napędzie spalinowym. Dotyczy to zwłaszcza akwenów
włączonych wraz z obrzeŜami do tzw. stref ciszy. Obserwuje się równieŜ wiele rozwiązań
alternatywnych w stosunku do klasycznego wykorzystania jednostek pływających o
napędzie spalinowym. Do takich działań moŜna zaliczyć projekty budowy wyciągów do
nart wodnych.
Zbiorniki na terenie GZM jako raczej niewielkie akweny pełnią podrzędną rolę w
zaopatrzeniu w wodę do celów komunalnych, przemysłowych i rolniczych oraz słuŜą
ochronie przeciwpowodziowej, wobec podstawowego znaczenia w tym zakresie duŜych
zbiorników zaporowych i poeksploatacyjnych zlokalizowanych poza granicami GZM.
Inne atrybuty uŜytkowania zbiorników to: chów i hodowla ryb oraz innych organizmów
wodnych, zabezpieczenie przeciwpoŜarowe, oczyszczanie ścieków, itd.
PERSPEKTYWY UśYTKOWANIA ZBIORNIKÓW WODNYCH
Krajobrazowa rola zbiorników GZM jest bardzo róŜnie postrzegana. Niektóre
zbiorniki pełnią istotne funkcje krajobrazowe, znaczenie innych jest marginalizowane,
czego wyrazem jest porzucenie dotychczasowego sposobu ich uŜytkowania, a nawet
likwidacja mis przez zasypanie lub osuszenie. Wydaje się, Ŝe pod względem krajobrazowym
w granicach GZM kontrastują ze sobą dwa modele postrzegania akwenów (RZĘTAŁA M.,
2008b). W pierwszym, duŜą rolę odgrywa nadrzędność działań gospodarczych, a tym
samym bagatelizacja zasady równowagi biologicznej. Drugi, coraz powszechniejszy,
uwzględnia obok gospodarczego zaangaŜowania, takŜe zasady ochrony środowiska,
zrównowaŜonego rozwoju, kompensacji przyrodniczej i równowagi przyrodniczej.
Nie brak teŜ przykładów występowania etapów pośrednich.
Biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania przyrodnicze i antropogeniczne,
w perspektywie na terenie GZM nie moŜna wykluczyć dalszego epizodycznego
przyrostu liczby, powierzchni i wielkości retencji zbiorników wodnych. Jednak
bardziej prawdopodobnym jest trend odwrotny. Z jednej strony naleŜy się liczyć
z przyrostem liczebności zbiorników w strefie współcześnie objętej lub co najmniej
zagroŜonej osiadaniem, z drugiej natomiast bardzo wyraźna jest tendencja do
likwidacji faktycznych wodnych nieuŜytków, które w strefach zurbanizowanych
i uprzemysłowionych mają nikłe znaczenie przyrodnicze w przeciwieństwie do cennych
ostoi przyrody poza terenami zabudowanymi i zindustrializowanymi (RZĘTAŁA M.,
2008b). Z kolei stan jakościowy wody w zbiornikach moŜe ulegać sukcesywnej
poprawie, poniewaŜ wraz z transformacją gospodarczą w regionie nastąpiła wyraźna
poprawa stanu ekologicznego środowiska. Sprzyja mu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
do atmosfery, co przekłada się na mniejszą ich dostawę w postaci suchej i mokrej
depozycji. Spadek zapotrzebowania na wodę w efekcie zmniejszenia produkcji
przemysłowej oraz racjonalizacja jej zuŜycia w gospodarce komunalnej, przekładają się
na mniejsze ilości zanieczyszczeń trafiających do wód wraz z jednoczesną poprawą
ich stanu jakościowego. W duŜym uogólnieniu, moŜna te przemiany traktować jako
prawidłowości w ewolucji geosystemów zbiornikowych na terenie GZM.
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Zanieczyszczenia wód na obszarze
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Wielowiekowa oraz bardzo intensywna działalność gospodarcza prowadzona
na terenie miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego przyczyniła się (zwłaszcza
w okresie ostatnich 200 lat) do emisji ogromnej ilości róŜnego rodzaju zanieczyszczeń.
Sytuacja taka wynika m.in. z koncentracji na tym obszarze licznych kopalń węgla
kamiennego oraz zakładów przemysłowych, a takŜe masowego napływu ludności.
Czynniki te zdecydowały o wysokim stopniu urbanizacji, co w połączeniu z działalnością
produkcyjną przemysłu cięŜkiego i przetwórczego przyczyniło się do zmian jakości
wód opadowych, powierzchniowych oraz podziemnych (JANKOWSKI, 1991). Jest to
jeden z najpowszechniejszych rezultatów urbanizacji i industrializacji opisywanych
terenów. Przyczyny takiej sytuacji naleŜy upatrywać w bezpośrednim zrzucie ścieków
komunalnych i przemysłowych do powierzchniowej sieci hydrograficznej. Zanieczyszczone
wody powierzchniowe bardzo często infiltrują w podłoŜe przyczyniając się do degradacji
wód podziemnych Najbardziej niebezpieczne są ścieki przemysłowe, które zawierają
wiele szkodliwych substancji, nie wyłączając związków toksycznych (CZAJA, 1999).
ZUśYCIE WODY
Bezpośredni związek z produkcją ścieków komunalnych i przemysłowych na
obszarze GZM ma zaopatrzenie gospodarki i ludności w wodę, która pobierana jest
zarówno z powierzchniowej sieci hydrograficznej, jak równieŜ z zasobów podziemnych.
ZuŜycie wody na wymienione cele w 2006 r. łącznie w GZM kształtowało się na
poziomie 170,2 hm3, co stanowiło blisko 40% udział w województwie śląskim (tab. 12).
Średnio około 70% całkowitego zuŜycia wody przypadało na eksploatację sieci
wodociągowej, natomiast na przemysł pozostałe 30%. W Chorzowie i Świętochłowicach
eksploatacja sieci wodociągowej zuŜywała całość wody. W Sosnowcu i Siemianowicach
Śląskich wskaźnik ten był równie wysoki i wynosił nieco poniŜej 98%. Natomiast
w Jaworznie stosunek zuŜycia wody przypadający na wymienione działy jest zupełnie
odmienny – większość wody pochłaniał przemysł, a udział ten wynosił 84%
(Województwo śląskie..., 2007).
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Tabela 12. ZuŜycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności oraz ilość ścieków
odprowadzanych do wód lub do ziemi w 2006 roku na terenie GZM
ZuŜycie wody
Miasto
Bytom
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Jaworzno
Katowice
Mysłowice
Piekary Śląskie
Ruda Śląska
Siemianowice Śl.
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze
Łącznie w GZM
Województwo

hm3
11,2
8,5
16,9
11,8
29,2
28,8
7,4
5,2
12,9
3,3
11,3
2,4
10,6
10,7
170,2
442,1

%
6,5
5,0
9,9
6,9
17,2
16,9
4,3
3,2
7,6
1,9
6,6
1,5
6,2
6,3
100,0
100,0

Ścieki wymagające
oczyszczenia
hm3
%
28,6
12,8
4,9
2,2
8,5
3,8
13,2
5,9
37,6
16,8
34,6
15,5
8,8
3,9
3,4
1,5
14,2
6,3
9,7
4,3
31,7
14,2
2,4
1,1
9,7
4,3
16,5
7,4
223,8
100,0
362,1
100,0

Oczyszczane
hm3
25,3
4,9
8,3
9,8
37,4
24,0
6,8
3,3
10,2
3,0
26,0
2,2
9,7
15,9
186,8
311,5

%
13,5
2,6
4,4
5,2
20,0
12,9
3,6
1,8
5,5
1,6
13,9
1,2
5,3
8,5
100,0
100,0

Nieoczyszczane
hm3
3,3
0,0
0,3
3,5
0,2
10,6
2,1
0,1
4,1
6,7
5,7
0,2
0,0
0,6
37,4
50,6

%
8,9
0,0
0,8
9,4
0,5
28,3
5,6
0,3
11,0
17,9
15,2
0,5
0,0
1,6
100,0
100,0

Źródło:opracowanie własne na podstawie Województwo śląskie..., 2007

ŚCIEKI
Na terenie GZM w 2006 r. do wód i do ziemi odprowadzono 223,8 hm3 ścieków
wymagających oczyszczenia, co stanowiło blisko 62% łącznej ilości odprowadzonych
ścieków w całym województwie śląskim. Największe ich ilości odprowadzane były
z terenów takich miast jak: Jaworzno, Katowice, Sosnowiec (fot. 23) i Bytom (tab. 12),
na które przypada udział blisko 60% w całkowitej ilości ścieków powstałych w 2006 r.
w granicach GZM. Powstałe ścieki wymagają oczyszczenia i procesom tym w 2006 r.
poddanych zostało 186,8 hm3, czyli około 83% wszystkich wytworzonych w tym
czasie ścieków. Blisko 30% ścieków oczyszczana jest w sposób mechaniczny, dlatego
usuwane są jedynie zanieczyszczenia nierozpuszczalne (ciała stałe i tłuszcze) podlegające
osadzaniu (fot. 24) lub flotacji przy uŜyciu krat, sit, piaskowników oraz odtłuszczaczy
współpracujących z osadnikami Imhoffa. Ten sposób oczyszczania jest najmniej
skuteczny, a w takich miastach jak: Zabrze, Sosnowiec i Mysłowice nadal ponad 50%
ścieków poddawanych jest oczyszczaniu mechanicznemu, a w Jaworznie nawet ponad
90%. Do znacznie skuteczniejszych sposobów usuwania zanieczyszczeń zalicza się
chemiczne i biologiczne oczyszczanie ścieków. Metoda chemiczna polega na
wytrącaniu niektórych związków rozpuszczalnych, względnie ich neutralizacji
metodami chemicznymi, takimi jak koagulacja, sorpcja na węglu aktywnym itp.
Natomiast w procesie biologicznym następuje mineralizacja wywołana przez
drobnoustroje w środowisku wodnym w sposób naturalny lub teŜ w urządzeniach
sztucznych, a polega na usuwaniu ze ścieków zanieczyszczeń organicznych oraz
związków biogennych i refrakcyjnych. Ilość ścieków oczyszczana metodami
chemicznymi i biologicznymi dla obszaru GZM średnio kształtuje się na poziomie
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bliskim 30%, jednak udział ten w poszczególnych miastach jest duŜo bardziej
zróŜnicowany. W Chorzowie niemal cała ilość ścieków poddawana jest oczyszczeniu,
w Siemianowicach Śląskich tego typu metod zupełnie się nie stosuje, natomiast w
Jaworznie i Sosnowcu jedynie znikomy procent ścieków poddawany jest oczyszczaniu
chemicznemu i biologicznemu.
Na obszarze GZM funkcjonują takŜe oczyszczalnie ścieków o wysokoefektywnych
technologiach oczyszczania (głównie biologicznych, a takŜe chemicznych) umoŜliwiających
zwiększoną redukcję azotu i fosforu. W procesie podwyŜszonego usuwania biogenów
w 2006 r. udział oczyszczanych ścieków wynosił średnio niewiele ponad 32%.
Podobnie jak w przypadku oczyszczania chemicznego i biologicznego, w poszczególnych
miastach wskaźnik ten był zróŜnicowany. Najlepiej w tej kwestii sytuacja wygląda
w Tychach, gdzie aŜ 78% oczyszczanych ścieków trafia do tego typu zakładów.
Natomiast w Chorzowie, Piekarach Śląskich i Świętochłowicach zupełnie nie stosuje się
technologii, które polegają na podwyŜszonym usuwaniu biogenów. Bardzo niewielki
udział (0,8%) oczyszczanych w ten sposób ścieków charakteryzuje Mysłowice.
Niestety na obszarze GZM w 2006 r. nadal bez jakichkolwiek zabiegów oczyszczających
odprowadzane było do wód lub do ziemi 37,4 hm3, co stanowiło około 17% wszystkich
wytworzonych ścieków.
SKŁADOWISKA ODPADÓW
Bardzo istotnym zagroŜeniem dla wód powierzchniowych i podziemnych na
obszarze GZM, są składowiska stałych i płynnych odpadów pochodzenia przemysłowego,
górniczego oraz komunalnego. W wielu przypadkach gromadzenie nieczystości
odbywa się bez odpowiednich zabezpieczeń, przez co następuje wymywanie
zanieczyszczeń, które następnie wraz z wodami opadowymi zasilają wody powierzchniowe
oraz infiltrują w podłoŜe (fot. 25). Na terenach miast wchodzących w skład GZM do
2006 r. nagromadzonych było łącznie 191,23 mln ton odpadów (z wyłączeniem
odpadów komunalnych), a największy udział przypadał na Gliwice, gdzie
zgromadzonych było 114,35 mln ton. Dosyć duŜe ilości odpadów znajdowały się
takŜe na terenie Rudy Śląskiej, w granicach której składowano 25,75 mln ton. Na
opisywanym obszarze tylko w 2006 r. ogółem wytworzono 14,89 mln ton, a
największą „produktywnością” odznaczały się Katowice (3,86 mln ton), Ruda Śląska
(2,25 mln ton) i Dąbrowa Górnicza (2,17 mln ton). Zadowalający jest fakt, Ŝe
ogromna większość (a w Tychach, Świętochłowicach i Zabrzu nawet całość)
powstałych odpadów poddawana jest odzyskowi bądź, teŜ zostaje unieszkodliwiona.
Dosyć istotnym zagroŜeniem dla wód powierzchniowych i podziemnych na terenach
GZM są składowiska odpadów, które nie poddane zostały Ŝadnym pracom
rekultywacyjnym. Na koniec 2006 r. tego typu tereny łącznie na opisywanym obszarze
zajmowały powierzchnię 911,4 ha (Województwo śląskie..., 2007).
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Fot. 23. Zrzut wód pochodzących z odwadniania terenu do Potoku Bobrek
(R. Machowski)

Fot. 24. Oczyszczanie ścieków opadowych oraz ich zrzut do Potoku Zagórskiego
w Sosnowcu (R. Machowski)
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Ryc. 22. Jakość wód powierzchniowych w 2006 r. oraz punkty zrzutu ścieków powyŜej 10000
m3/dobę (numeracja jak w tab. 13) (opracowanie własne na podstawie: Stan środowiska, 2007)
A – wody w V klasie jakości, B – wody w IV klasie jakości, C – punkty zrzutu ścieków

Fot. 25. Składowisko skały płonnej w sąsiedztwie zbiorników wodnych w nieckach
osiadania na terenie KWK „Kazimierz-Juliusz” (R. Machowski)
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ZANIECZYSZCZENIA OBSZAROWE
Na terenie Górnośląskiego Związku Metropolitarnego waŜnym źródłem skaŜeń
wód są takŜe zanieczyszczenia obszarowe. S. CZAJA (1999) do grupy tej zalicza
przede wszystkim pyły i gazy pochodzące z tzw. niskiej emisji (paleniska domowe)
oraz pyły i gazy wysokiej emisji (fabryki i elektrociepłownie). Natomiast w okresie
zimy i wiosennych roztopów dochodzi do zanieczyszczenia wód solą, która powszechnie
uŜywana jest na drogach do topienia śniegu i lodu. Na opisywanym obszarze
funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć dróg, jak równieŜ zlokalizowane są liczne place
i składowiska stanowiące źródło zanieczyszczeń produktami ropopochodnymi, które
naleŜą do jednych z najbardziej szkodliwych dla środowiska wodnego. Emisja pyłów na
obszarze GZM dotyczy: pyłów ze spalania paliw, cementowo-wapienniczych i materiałów
ogniotrwałych, krzemowych, nawozów sztucznych, węglowo-grafitowych, sadzy oraz
innych rodzajów zanieczyszczeń pyłowych. Natomiast emisja gazów obejmuje: dwutlenek
siarki, tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory oraz inne rodzaje zanieczyszczeń
gazowych (bez dwutlenku węgla). W 2006 r. na opisywanym obszarze emisja pyłów
wynosiła 8756 ton, z czego niemal połowa (4277 ton) przypadała na Dąbrowę Górniczą.
Natomiast w pozostałych miastach GZM emisja kształtowała się na poziomie setek ton,
a w Świętochłowicach i Mysłowicach jedynie kilku lub kilkunastu ton w ciągu roku.
W latach 70. XX w. emisja pyłowych zanieczyszczeń na opisywanym obszarze
była zdecydowanie wyŜsza, gdyŜ opad pyłów przemysłowych kształtował się na poziomie
tysięcy t/km2/rok (JANKOWSKI, 1990). W latach 90. XX wieku nastąpiła wyraźna
poprawa warunków aerosanitarnych, na którą złoŜyło się m.in. zamykanie przestarzałych
zakładów przemysłowych oraz stosowanie nowych technologii bardziej przyjaznych
środowisku. Ponadto tego typu działania podyktowane były takŜe wysokimi karami
finansowymi, jakie nakładano na firmy, które przekraczają dopuszczalne limity emisji
zanieczyszczeń. Dlatego teŜ redukcja emisji pyłów w nowoczesnych filtrach średnio
na obszarze GZM w 2006 r. kształtowała się na poziomie 92%, a w blisko połowie miast
poziom ten wynosił ponad 99%. Najgorsza sytuacja ma miejsce w Piekarach Śląskich, gdzie
zanieczyszczenia pyłowe zatrzymywane są jedynie w 86% (Województwo śląskie..., 2007).
Zdecydowanie większym problemem na opisywanych terenach jest wielkość
redukcji emisji gazowej. W wielu miastach efektywność zatrzymywania tego typu
zanieczyszczeń na filtrach wynosi jedynie kilka-kilkanaście procent, a naleŜy zaznaczyć,
Ŝe w 2006 r. na terenie GZM powstało 333 156 ton gazów. Największy udział
przypadał na Dąbrowę Górniczą, skąd pochodziło ponad 36% wszystkich emitowanych
zanieczyszczeń gazowych, a ich redukcja kształtowała się na poziomie wynoszącym
jedynie 2,2%. Natomiast w takich miastach, jak: Bytom, Chorzów, Jaworzno, Piekary
Śląskie, Siemianowice Śląskie i Tychy, największy udział przekraczający 50% przypadał
na dwutlenek siarki. Wymieniony gaz, jak równieŜ związki azotu mają ujemny wpływ na
środowisko, gdyŜ dosyć łatwo podlegają rozpuszczaniu w wodzie, dając słabe kwasy.
Obecność tych związków w atmosferze przyczynia się do powstawania tzw. kwaśnych
deszczy, które powodują dalsze zanieczyszczenia zwłaszcza wód powierzchniowych
(LEŚNIOK, 1996, 2000). Ponadto mokra depozycja pozostałych zanieczyszczeń
atmosferycznych (np. związki biogenne, metale cięŜkie) wnoszona wraz z opadem
moŜe mieć negatywne oddziaływanie na stan środowiska obszaru GZM.
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JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Na zanieczyszczenie wód w GZM wpływają wszystkie wymienione wyŜej
czynniki, ale największe zagroŜenia utoŜsamiane są z odprowadzaniem ścieków bytowych,
komunalnych i przemysłowych powodujących degradację zarówno wód powierzchniowych,
jak i podziemnych. W granicach GZM w 2001 r. funkcjonowało około 360 waŜniejszych
punktów zrzutu ścieków, a największe ilości odprowadzane były m.in. z rejonowych
przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji oraz kopalń węgla kamiennego (tab. 13).
Ścieki poddawano róŜnym zabiegom oczyszczania, a następnie zazwyczaj odprowadzano
do rzek i potoków. Dlatego teŜ, m.in. z tych względów wody powierzchniowe płynące
na obszarze GZM w około 80% punktach pomiarowych zostały sklasyfikowane przez
PIOŚ jako wody klasy V, tj. złej jakości (oceniane w oparciu o zasady klasyfikacji dla
prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia
monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód).
W pozostałych punktach (ryc. 22) występowały wody niezadawalającej jakości (klasa IV).
Z uwagi na przekroczenie wartości granicznych poszczególnych parametrów z grup
wskaźników: fizycznych, tlenowych, biogennych, zasolenia, biologicznych, mikrobiologicznych, jak równieŜ metali cięŜkich i zanieczyszczeń przemysłowych, w granicach
GZM w 2006 r. nie stwierdzono wód o wyŜszych klasach jakości (I-III).
Tabela 13. Punkty zrzutu ścieków powyŜej 10000 m3/dobę w 2001 r. na obszarze GZM
L.p.

Miejscowość

Obiekt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Bytom
Gliwice
Bytom
Dąbrowa Górn.
Katowice
Sosnowiec
Katowice
Sosnowiec
Katowice
Dąbrowa Górn.
Dąbrowa Górn.
Dąbrowa Górn.
Sosnowiec
Sosnowiec
Mysłowice
Bytom
Piekary Śląskie
Jaworzno
Katowice
Piekary Śląskie
Mysłowice

Bytomskie Przeds. Komun.
RPWiK Gliwice
KGH „Orzeł Biały”
RPWiK Dąbrowa Górn.
RPWiK Katowice
KP „Maczki-Bór”
RPWiK Katowice
RPWiK Sosnowiec
RPWiK Katowice
KWK „ParyŜ”
RPWiK Dąbrowa Górn.
Huta „Katowice”
KWK „Niwka-Modrzejów”
KWK "Sosnowiec"
KWK „Wesoła”
Bytomskie Przeds. Komun.
KGH „Orzeł Biały”
Elektrownia Jaworzno
KWK „Katowice”
RPWiK Tarnowskie Góry
KWK „Wesoła”

Rodzaj
ścieków
komunalne
mieszane
przemysłowe
komunalne
komunalne
odwodnienie
mieszane
komunalne
komunalne
wody dołowe
komunalne
mieszane
wody dołowe
wody dołowe
przemysłowe
komunalne
przemysłowe
mieszane
wody dołowe
komunalne
przemysłowe

Ilość w
m3/dobę
43000,0
40068,5
39317,8
37386,3
34597,0
27145,0
27081,2
27000,0
20981,0
20378,0
18345,0
16320,0
15279,5
13695,9
13011,6
12600,0
12400,0
12000,0
11054,8
10826,0
10389,3

Metody
oczyszczania
biologiczne
mechaniczne
chemiczne
biologiczne
biologiczne
osadnik
biologiczne
biologiczne
mechaniczne
osadnik
biologiczne
chemiczne
osadnik
osadnik
osadnik
mechaniczne
osadnik
chemiczne
–
biologiczne
osadnik

Kierunek zrzutu
Bytomka
Kłodnica
Rów z Orła Białego
Pogoria
Rawa
B. Przemsza
Brynica
Cz. Przemsza
Kłodnica
Pogoria
Bobrek
Rakówka
Cz. Przemsza
Cz. Przemsza
Rów nr 1
Szarlejka
Rów z Dąbrówki
Przemsza
Rawa
Brynica
Rów nr 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie Absalon i in., 2001b,c,d,e,h.

Niekorzystna sytuacja odnośnie jakości wód występuje takŜe w przypadku wielu
sztucznych zbiorników wodnych, zazwyczaj niewielkich pod względem powierzchni i
pojemności (RZĘTAŁA M., 2000b). Bardzo często są one odbiornikami ścieków oraz
zasolonych wód kopalnianych, jak równieŜ funkcjonują na terenach zdegradowanych,
poddanych oddziaływaniom intensywnej antropopresji przemysłowej (fot. 26). Zdecydowanie
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korzystniejsze właściwości fizykochemiczne retencjonowanych wód charakterystyczne są
dla tych zbiorników, które wprawdzie poddane są antropogenicznym wpływom, ale
skutecznie izolowane są przed dopływem zanieczyszczeń. Na obszarze GZM do takich
obiektów zaliczyć moŜna niewątpliwie zbiorniki połoŜone w Dąbrowie Górniczej, a są to:
Pogoria I, Pogoria II, Pogoria III oraz zbiornik Kuźnica WaręŜyńska.

Fot. 26. Zrzut wód podgrzanych do zbiornika wodnego w Zabrzu – widoczna
para wodna nad zwierciadłem wody (M. Rzętała)

JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH
Chemizm wód podziemnych warunkowany jest zarówno przez czynniki
geogeniczne, jak równieŜ antropogeniczne. Do czynników naturalnych zalicza się budowę
geologiczną, wykształcenie litologiczne poszczególnych warstw oraz aktualny układ
pola hydrodynamicznego (RÓśKOWSKI, 2003b), Natomiast wśród czynników antropogenicznych największe znaczenie na obszarze GZM odgrywa wgłębne górnictwo
surowców mineralnych oraz obecność powierzchniowych, punktowych i linijnych ognisk
zanieczyszczeń. Dlatego teŜ jakość wód podziemnych przedstawia się nieco
korzystniej niŜ jakość wód powierzchniowych. W 2006 r. była ona badana w 11 punktach
pomiarowych zlokalizowanych w utworach czwartorzędu oraz triasu. Poziom
czwartorzędowy monitorowany był jedynie w 3 punktach, w których stwierdzono wody
III klasy, zadowalającej jakości oraz wody niezadowalającej jakości (IV klasa). Na
opisywanym obszarze wskaźnikami obniŜającymi jakość wód w tym poziomie były
związki: Ŝelaza, manganu, amoniaku, azotynów, wodorowęglanów, fosforanów oraz pH.
Natomiast wody z poziomu triasowego kontrolowane były w 8 profilach pomiarowych.
Jakość wód była nieco lepsza, gdyŜ aŜ w połowie przypadków odznaczała się dobrą
jakością (klasa II), natomiast w pozostałych 4 punktach wody zostały zaliczone do IV klasy,
niezadowalającej jakości. Zazwyczaj jakość wód w utworach triasu obniŜana była
przez podwyŜszone ilości związków Ŝelaza, azotany, wodorowęglany, wapń oraz
nieodpowiednią temperaturę (Województwo śląskie..., 2007).
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EWA ŁUPIKASZA
ARTUR WIDAWSKI

Warunki klimatyczne obszaru
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Pod pojęciem klimatu rozumie się charakterystyczny dla danego obszaru zespół
zjawisk i procesów atmosferycznych, kształtujących się pod wpływem właściwości
fizycznych i geograficznych tego obszaru, określony na podstawie wyników wieloletnich
obserwacji (NIEDŹWIEDŹ, 2003). Klimat jest jednym z komponentów środowiska
geograficznego i równocześnie warunkuje przebieg wielu procesów w nim zachodzących.
Ponadto, odgrywa szczególną rolę jako czynnik determinujący warunki Ŝycia człowieka,
wpływający na strukturę rolnictwa, ekonomię oraz wiele innych sfer Ŝycia społeczeństwa.
CYRKULACYJNE I RADIACYJNE CZYNNIKI KLIMATU
Czynniki cyrkulacyjne
Czynniki cyrkulacyjne są główną przyczyną róŜnic klimatycznych występujących
w poszczególnych częściach obszaru Polski. PołoŜenie Polski, w tym Górnego Śląska
w strefie umiarkowanej, decyduje o duŜej zmienności warunków pogodowych na tym
obszarze, co wiąŜe się z bardzo częstym i aktywnym przepływem powietrza z zachodu
i stosunkowo szybkim przemieszczaniem się kolejnych układów barycznych. Przez
ponad połowę dni w roku Śląsk pozostaje pod wpływem układów niskiego ciśnienia.
Najczęściej sytuacje niŜowe występują w kwietniu (58% dni) i w lutym (55%). WyŜe
najczęściej pojawiają się w styczniu oraz w okresie od lipca do października, z maksimum
w sierpniu (61%) i w październiku (57%). Wśród typów cyrkulacji najczęściej pojawia się
typ zachodni cyklonalny (12%) z maksimum występowania w grudniu (21%) oraz
minimum w maju (6%) (NIEDŹWIEDŹ, 1999).
Pogoda na obszarze Górnego Śląska przez 60% dni w roku kształtuje się pod
wpływem powietrza polarno – morskiego (PPm), które w zimie powoduje odwilŜe, wzrost
zachmurzenia i opady śniegu, natomiast w lecie ochłodzenie i opady deszczu. Największa
częstość napływu atlantyckich mas powietrza zaznacza się w lipcu (71%) i w listopadzie
(66%), a najmniejsza w marcu (49%). Powietrze polarno – kontynentalne (PPk) pojawia się
nad obszarem Górnego Śląska głównie w marcu (32%) oraz w styczniu i lutym (28 – 29%).
Jest ono stosunkowo suche, w zimie przynosi pogodę mroźną bez opadów, natomiast
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w lecie pogodę słoneczną i suchą. Minimum jego występowania przypada na lipiec
i listopad (15 – 16%). Powietrze pochodzenia arktycznego (PA) występuje przez 8%
dni w roku i przynosi pogodę zmienną ze znacznymi ochłodzeniami i przygruntowymi
przymrozkami na wiosnę (tzw. zimni ogrodnicy). Najrzadziej występują nad omawianym
obszarem masy powietrza zwrotnikowego (PZ), zaledwie przez 3% dni w roku. Powodują
one gwałtowne ocieplenie w zimie i silne nieraz upały w lecie (NIEDŹWIEDŹ, 1999).
Fronty atmosferyczne przemieszczają się nad Polska przez około 225 dni w roku,
tj. około 60% wszystkich dni w roku odznaczać się moŜe gwałtownymi zmianami pogody.
Czynniki radiacyjne
Czynniki radiacyjne kształtują klimat na stosunkowo niewielkich obszarach.
Jest to związane z niejednakowym przebiegiem procesu wymiany energii zachodzącym
na tzw. powierzchni czynnej. O rodzaju i intensywności tego procesu decydują z jednej
strony stany atmosfery, a z drugiej strony cechy fizyczne podłoŜa, a więc jego właściwości
termiczne, aerodynamiczne i higryczne (PASZYŃSKI, NIEDŹWIEDŹ, 1991).
Na obszarze Górnego Śląska notuje się jedne z niŜszych w Polsce sum
rocznych usłonecznienia. Wynoszą one zaledwie 1350 godzin w ciągu roku. Stosunkowo
duŜa liczba godzin usłonecznienia miała miejsce w 1992 r. i wyniosła 1750 godzin.
Jak podaje M. KUCZMARSKI i J. PASZYŃSKI (1981) minimalną sumę usłonecznienia
zarejestrowano w 1962 r. w Świerklańcu – 1103 godzin. Średnie dobowe wartości
usłonecznienia dla roku wynoszą na analizowanym obszarze 3,5 godziny i naleŜą do
najniŜszych w Polsce.
Górny Śląsk jest obszarem o zdecydowanie osłabionym dopływie całkowitego
promieniowania słonecznego, co wyraźnie zaznacza się we wszystkich miesiącach
półrocza letniego. NajwyŜszą wartość średnich sum dobowych tego promieniowania
notuje się w Katowicach i okolicy w sierpniu. Według danych z wielolecia 1956 – 1975
(MIARA I IN, 1987) wyniosły one 14,87 MJm-2d-1, przy średniej dla całego roku 9,60
MJm-2d-1. NiŜsze wartości sum promieniowania całkowitego niŜ w sąsiednich obszarach
Polski niewątpliwie są spowodowane duŜym zanieczyszczeniem atmosfery w tym rejonie.
Saldo promieniowania w zakresie krótkofalowym w okresie letnim jest
najniŜsze w sierpniu i w analizowanym okresie wyniosło 12,00 MJm-2d-1, przy średniej dla
całego roku 7,51 MJm-2d-1. Obok strumienia całkowitego promieniowania słonecznego na
omawianą wartość ma takŜe wpływ rodzaj podłoŜa ze względu na róŜne jego właściwości
fizyczne. Wartość albeda powierzchni trawiastej zmienia się w ciągu roku i wynosi od
0,19 w lipcu do 0,21 w październiku. W miesiącach zimowych wartość albedo zaleŜy
od liczby dni z utrzymującą się pokrywą śnieŜną, przy czym w dniach z całkowitą
pokrywa śnieŜną wynosi 0,67 w styczniu i 0,44 w kwietniu (CAPUTA, 2002).
Saldo promieniowania długofalowego jest najwyŜsze w lecie (4,66 MJm-2d-1
w Katowicach w sierpniu), kiedy temperatura powierzchni czynnej jest najwyŜsza.
Niemniej jednak nieznacznie wyŜsze wartości salda (4,92 MJm-2d-1) notuje się we
wrześniu, ze względu na występujące wtedy niskie wartości zachmurzenia ogólnego
(MIARA I IN, 1987). NajniŜsze saldo promieniowania w zakresie długofalowym ma
miejsce w listopadzie lub grudniu przy występującym wtedy rocznym maksimum
zachmurzenia.
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Jak podaje Z. CAPUTA (2002) średnie dobowe saldo promieniowania w pełnym
zakresie widma dla konurbacji katowickiej wyniosło w lipcu 9,25 MJm-2d-1, a w
październiku 0,75 MJm-2d-1 (wielolecie 1951 – 1980 za Atlas Rzeczypospolitej…, 1994).
Natomiast na jej obrzeŜach było znacznie wyŜsze latem i wyniosło ponad 10 MJm-2d-1.
Średnie dobowe saldo promieniowania w pełnym zakresie widma nie zmieniło się na
przestrzeni wielolecia i wyniosło dla Katowic 3,5 MJm-2. Saldo promieniowania przyjmuje
wartości ujemne w ciągu nocy i jest ono równe utracie ciepła (wychłodzeniu) na drodze
promieniowania efektywnego. Pomiary salda nocnego wykonane przez Z. CAPUTĘ (2002)
w Sosnowcu w warunkach nieba bezchmurnego określiły jego wartość na -1,3 MJm-2
w lecie oraz -3,6 MJm-2 w zimie.
STOSUNKI ANEMOLOGICZNE
Kierunek adwekcji mas powietrza
Niezwykle waŜnym elementem z punktu widzenia rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń atmosfery jest kierunek adwekcji (napływu) mas powietrznych nad
obszar GZM. Na podstawie kalendarza typów cyrkulacji za okres 1873-1995
(NIEDŹWIEDŹ, 1981) określono, iŜ w skali rocznej nad obszar Górnego Śląska przez
19% dni w roku napływa powietrze z zachodu; dalszych 10% przypada na kierunek
północno – zachodni i nieco mniej niŜ 10% na kierunek południowy. Stosunkowo
często występuje takŜe kierunek wschodni – niemal 9% dni w roku. Najrzadziej jest
obserwowany przepływ powietrza z północnego – wschodu (mniej niŜ 6% dni w roku).
Około 25% przypadków stanowią sytuacje o zmiennym przepływie lub braku adwekcji
(NIEDŹWIEDŹ, 1999).
Dominujący udział wiatrów z sektora zachodniego tj. z kierunków SW, W, NW
nie jest jednakowy w ciągu roku (ryc. 23). Na stacji Katowice Muchowiec najwyraźniej
zaznacza się on w sezonie letnim oraz słabiej w miesiącach jesiennych i zimowych,
w których natomiast przewaŜają wiatry południowo – zachodnie. W miesiącach
wiosennych zauwaŜyć moŜna wzrost częstości występowania wiatrów z sektora
wschodniego, związanych z typami cyrkulacji antycyklonalnej wschodniej.
Dla Górnego Śląska duŜe znaczenie ma częstość występowania kierunków
napływu powietrza z sektora SE + S + SW + W, czyli okresów z adwekcją ciepłego
powietrza z rejonu Morza Śródziemnego oraz z części Atlantyku połoŜonej na południe od
Wysp Brytyjskich. Na rycinie 1 (róŜa wiatrów dla wielolecia) wyróŜnia się zwiększony
udział wiatrów południowo–zachodnich, który moŜe teŜ wynikać ze sterowania masami
powietrza przez Bramę Morawską. Takie kierunki adwekcji są szczególnie istotne dla
obszaru Karpat Zachodnich i Górnego Śląska, gdyŜ mogą wywoływać dodatkowy
efekt fenowy (względnie suche i ciepłe powietrze, na ogół przy małym zachmurzeniu)
na ich północnym przedpolu (ryc. 23 – obraz satelitarny). Szczególnie silnie zaznacza
się on na Pogórzu Śląskim oraz w okolicach Bielska (NIEDŹWIEDŹ, 1999).
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Ryc. 23. Częstość (%) kierunków wiatrów i cisz w poszczególnych sezonach i w wieloleciu
1978 – 1997 na stacji Katowice Muchowiec (źródło: Stefański, 2000). Obraz satelitarny Polski
z dnia 02.03.2005 godz. 11:43 UTC. Satelita NOAA 17, kanał bliskiej podczerwieni
(źródło: Katedra Klimatologii UŚ)

Prędkość wiatru
Drugą cechą poziomego ruchu powietrza, czyli wiatru, obok jego kierunku jest
prędkość. Średnie roczne prędkości wiatru w przewaŜającej części Polski zawierają się
w granicach 3,0 – 4,0 ms-1, tylko w najbardziej osłoniętych miejscach obniŜają się do
2,5 ms-1 (PASZYŃSKI, NIEDŹWIEDŹ, 1991). Analiza danych ze stacji Katowice centrum
miasta (ul. Raciborska) wskazuje, iŜ średnie miesięczne wartości prędkości wiatru
róŜnią się od siebie w zaleŜności od pory roku. Wzrastają one w miesiącach zimowych
(1,5 – 2 ms-1), co jest związane ze zwiększonymi gradientami ciśnienia atmosferycznego
nad Polską w tej porze roku. Średnia roczna prędkość wiatru w wieloleciu 1994 – 2004
w centrum Katowic wyniosła zaledwie 0,9 ms-1 (ryc. 24), co jest wartością trzykrotnie
niŜszą w stosunku do danych z obszaru Polski. Średnie miesięczne maksymalne
prędkości wiatru zarejestrowane na tej samej stacji wahają się pomiędzy 1,8 – 7,5 ms-1
i tylko w nielicznych miesiącach przekraczają 8,0 ms-1.
DuŜa częstość występowania cisz, jak i wiatrów słabych wewnątrz miasta
sprzyja wzrostowi zanieczyszczania dolnych warstw atmosfery, co ma istotne znaczenie
dla obszarów miejskich i przemysłowych i jest zjawiskiem jak najbardziej niekorzystnym.
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Ryc. 24. Średnie miesięczne (słupki) i maksymalne prędkości wiatru (linia ciągła) na stacji
Katowice centrum miasta ul. Raciborska w wieloleciu 1994 – 2004 (opracowanie własne)

TEMPERATURA POWIETRZA
O stosunkach termicznych w Górnośląskim Związku Metropolitalnym (GZM)
obok ogólnej cyrkulacji atmosfery decyduje przede wszystkim transformacja powietrza
wskutek procesu wymiany energii na powierzchni granicznej między atmosferą a jej
podłoŜem. W obszarze silnie zurbanizowanym, jakim jest GZM, obok naturalnych
czynników klimatotwórczych (radiacyjnych, cyrkulacyjnych i geograficznych), na
kształtowanie warunków termicznych wpływ mają równieŜ czynniki antropogeniczne.
Charakterystykę stosunków termicznych oraz ich zmiany wieloletnie w GZM
przeprowadzono na podstawie danych ze stacji IMGW w Katowicach Muchowcu, dla
której dysponowano dobrej jakości danymi meteorologicznymi za okres 1951-2007.
Stacja ta, zlokalizowana w środkowej części GZM, odzwierciedla ogólne warunki
termiczne w obrębie rozpatrywanego obszaru. Z kolei analizę zróŜnicowania przestrzennego
temperatury powietrza omówiono na podstawie literatury oraz danych ze stacji w centrum
Katowic, w Bytomiu, Chorzowie, Gliwicach, Sosnowcu oraz Zabrzu, obejmujących
lata 1994 – 2004.
Temperatura średnia i jej przebieg roczny
Średnia roczna temperatura powietrza w GZM wynosi 8,1ºC, przy czym
wartość ta zmieniała się w poszczególnych latach okresu 1951-2007 od 6,1ºC (1956)
do 9,9ºC (2000). W obrębie GZM zróŜnicowanie przestrzenne średniej rocznej temperatury
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powietrza, związane z róŜnym stopniem zurbanizowania i uprzemysłowienia moŜe
zmieniać od 1,2ºC do 1,5ºC na korzyść terenów silnie zurbanizowanych (KRUCZAŁA,
2000). Na podstawie danych za okres 1994-2004 wynika, Ŝe średnia róŜnica rocznej
temperatury powietrza pomiędzy centrum Katowic (stacja monitoringu powietrza
Katowice Śródmieście przy ul. Raciborskiej 39) i obrzeŜami miasta (stacja Katowice
Muchowiec) wynosiła 1,1ºC.
W GZM podobnie jak w całej Polsce najcieplejszym sezonem jest lato (17,2ºC),
z kolei najchłodniejszym zima (-1,2ºC). Jesień (8,4ºC) jest cieplejsza od wiosny (7,9ºC),
co świadczy o nasileniu cech kontynentalizmu termicznego. Zakres zmian średniej
sezonowej temperatury powietrza największy jest w miesiącach zimowych. Najcieplejszą
w GZM była zima 2006/07 ze średnią temperaturą 3,0ºC. Wyjątkowo mroźnym z kolei
był sezon zimowy 1962/63, kiedy to średnia temperatura spadła do -7,2ºC. NajwyŜszą
temperaturę latem (20,0ºC) rejestrowano w roku 1992.
Przestrzenne zróŜnicowanie temperatury powietrza w obrębie GZM nie jest duŜe,
średnio moŜe dochodzić do około 1,0ºC. We wschodniej części obszaru jak równieŜ
w Sosnowcu zazwyczaj bywa cieplej niŜ w pozostałych miastach GZM, co częściowo
moŜe być związane z orografią rozpatrywanego terenu. Ponadto, w przejściowych
porach roku, to jest wiosną - reprezentowaną przez kwiecień, w GZM bywa zazwyczaj
chłodniej, natomiast jesienią (październik) i latem (lipiec) cieplej niŜ w obszarach
sąsiednich (KRUCZAŁA, 2000).
W przebiegu rocznym najwyŜsza temperatura miesięczna najczęściej przypada
na lipiec (ryc. 25). Nierzadko zdarzają się równieŜ lata, w których najwyŜsza
temperatura w ciągu roku pojawia się w sierpniu, a czasem równieŜ w czerwcu.
Stosunkowo gorącym był lipiec 2006 r. oraz sierpień 1992 r., kiedy średnia
temperatura osiągnęła 22,1ºC i była najwyŜszą spośród zanotowanych wartości
miesięcznych w okresie pomiarów instrumentalnych. Najchłodniejszym miesiącem w
GZM zwykle jest styczeń, ale najniŜsza temperatura miesięczna wynosząca -12,0ºC
wystąpiła w lutym 1956 r. Minima miesięczne temperatury powietrza w lutym, a takŜe
w grudniu nie naleŜą do rzadkości. Do wyjątkowo ciekawych zalicza się lata 1952 i
1956, kiedy najniŜszą temperaturę w ciągu roku notowano odpowiednio w marcu (2,6ºC) i listopadzie (-0,9ºC).
Zakres zmian średniej dobowej temperatury powietrza jest bardzo duŜy,
dochodzący do 52,0K. NajniŜszą średnią dobową temperaturę powietrza w Katowicach, to
jest -24,0ºC zanotowano 9 lutego 1956 r., z kolei najwyŜszą (28,4ºC) 29 sierpnia 1992 r.
Jeszcze większy jest absolutny zakres zmian temperatury dochodzący do 66,0K (tab. 14)..
W ostatnich 57 latach absolutne minimum temperatury wynosiło -30,0ºC (9 lutego
1956 r. przy pogodzie wyŜowej z napływem powietrza polarno - kontynentalnego z E).
Ujemne temperatury minimalne nigdy nie przyjmowały wartości ujemnych jedynie
w lipcu i sierpniu. Absolutne maksimum temperatury w omawianym okresie doszło do
36,0 ºC (29 sierpnia 1992 r. przy napływie powietrza zwrotnikowego z SW). Nawet
w zimie temperatura maksymalna moŜe osiągać wyjątkowo wysokie wartości, jak na
przykład 18,8ºC 25 lutego 1990 r.
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Ryc. 25. Przebieg roczny średniej (Tśr), najwyŜszej (Tmax) oraz najniŜszej (Tmin) średniej
miesięcznej temperatury powietrza w Katowicach w latach 1951-2007 (opracowanie własne)
Tabela. 14. Miesięczne absolutne maksima i minima temperatury powietrza w Katowicach
w okresie 1951-2007

14,7

18,8

22,8

28,1

32,2

34,6

35,7

36,0

30,4

26,6

20,9

18,2

42,1

48,8

43,6

36,3

35,6

34,9

40,5

39,1

33,8

34,6

Źródło: opracowanie własne)
Tmax – najwyŜsza temperatura maksymalna, Tmin – najniŜsza temperatura minimalna,
Za – zakres zmian temperatury powietrza
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-16,3

-24,4

37,2

29.12.1996

-8,0

29.11.1989

-3,4

30.10.1991

3,1

29.09.1970

4,8

28.08.1984

-0,3

01.07.1991
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07.06.1958

-8,2

03.05.1965

-20,8

07.04.2002

data
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-30,0

05.03.1971

-27,4
08.01.1987

Tmin

09.02.1956

data

19.12.1989

XII

06.11.1963

XI

03.10.2001

X

06.09.1973

IX

29.08.1992

VIII

08.07.1957

VII

22.06.2000

VI

30.05.2005

V

30.04.1977

IV

21.03.1974

III

25.02.1990

II

31.01.1971

Tmax

I

42,6

Termiczne pory roku
Z rocznym przebiegiem średniej dobowej temperatury powietrza wiąŜe się
następstwo termicznych pór roku. E. ROMER (1949) wyróŜnił w Polsce sześć termicznych
pór roku, a mianowicie przedwiośnie, wiosnę, lato, jesień, przedzimie i zimę, biorąc
pod uwagę średnie daty przejścia temperatury powietrza przez określone wartości
progowe (PASZYŃSKI, NIEDŹWIEDŹ, 1991).
Spośród termicznych pór roku, najdłuŜszą w GZM jest lato trwające średnio
około 96 dni (około 3 miesiące), podczas którego średnia dobowa temperatura powietrza
przekracza 15,0ºC, a następnie zima (79 dni, to jest 22% roku), z temperaturą dobową
poniŜej 0,0ºC (ryc. 26, tab. 15). Czas trwania zarówno termicznego lata jak i zimy
w GZM jest typowy dla środkowej części Polski południowej. Dosyć długo w GZM
trwają przejściowe pory roku, a mianowicie wiosna (65 dni) oraz jesień (64 dni) (ryc. 26,
tab. 15). Początek termicznej wiosny, przypadający na koniec marca pozwala
zakwalifikować GZM, obok Niziny Śląskiej, zachodniej Wielkopolski, Pogórza
Karpackiego oraz Kotliny Sandomierskiej (PASZYŃSKI, NIEDŹWIEDŹ, 1991), do obszarów
w których sezon ten rozpoczyna się w Polsce najwcześniej. Początek termicznej jesieni
w pierwszej dekadzie września, jest typowy dla większości obszaru Polski.

Ryc. 26. Termiczne pory roku w Katowicach wyznaczone na podstawie średniego przebiegu
temperatury dobowej z okresu 1951-2007 (opracowanie własne)
Z – zima, PW – przedwiośnie, W – wiosna, L – lato, J – jesień, PZ – przedzimie
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Tabela. 15. Średnie daty początku i końca oraz czas trwania termicznych pór roku
w Katowicach wyznaczone na podstawie danych z okresu 1951-2007
Termiczna pora roku

Początek

Koniec

Czas trwania

Z

zima

12.XII

28.II

79 dni

PW

przedwiośnie

01.III

28.III

28 dni

W

wiosna

29.III

01.VI

65 dni

L

lato

02.VI

05.IX

96 dni

J

jesień

06.IX

08.XI

64 dni

PZ

przedzimie

09.XI

11.XII

33 dni

Źródło: opracowanie własne
Z – zima, PW – przedwiośnie, W – wiosna, L – lato, J – jesień, PZ – przedzimie

Do najkrótszych termicznych pór roku zalicza się tutaj przedwiośnie (28 dni),
a następnie przedzimie (33 dni) (ryc. 26). W Polsce południowej przedzimie
rozpoczyna się zwykle później (na początku listopada) niŜ w północnej i środkowej
części kraju (koniec października) (PASZYŃSKI, NIEDŹWIEDŹ, 1991). Zgodnie z tą
prawidłowością początek termicznego przedzimia w GZM średnio przypada na 9
listopada. W GZM zwykle na przełomie lutego i marca kończy się termiczna zima,
natomiast zaczyna się przedwiośnie. Średnie daty początku oraz końca wymienionych
termicznych pór roku podano w (tab. 15).
Dni charakterystyczne pod względem termicznym
WaŜną charakterystyką klimatologiczną jest występowanie dni o wartościach
temperatury skrajnie wysokich lub skrajnie niskich. Częstość pojawiania się dni
charakterystycznych pod względem termicznym ma istotne znaczenie praktyczne w róŜnych
dziedzinach Ŝycia gospodarczego i społecznego, takich jak rolnictwo, budownictwo
lub komunikacja, a takŜe, z uwagi na ich oddziaływanie na warunki zdrowotne
(PASZYŃSKI, NIEDŹWIEDŹ, 1991). Do najwaŜniejszych dni charakterystycznych
zaliczono dni bardzo mroźne, mroźne, gorące i upalne jak równieŜ dni przymrozkowe,
które są niezwykle waŜne dla rolnictwa.
W GZM dni bardzo mroźne, podczas których najwyŜsza zanotowana
temperatura jest mniejsza niŜ -10,0ºC, zdarzają się stosunkowo rzadko (1,5 dnia na rok)
i występują tylko w miesiącach zimowych, to jest w grudniu, styczniu i lutym (tab. 16).
W wieloleciu 1951-2007 ich frekwencja przekraczała 10 dni/rok tylko trzykrotnie, a było
to w roku 1954 (11 dni), 1956 (10 dni) i w 1963 roku (12 dni). W Polsce dni bardzo mroźne
występują z podobną częstością jak w GZM na wybrzeŜu Bałtyku oraz we wschodniej
części Polski, mniej więcej na wschód od działu wodnego między dorzeczem Odry i Wisły
(Atlas klimatyczny Polski, 1973, PASZYŃSKI, NIEDŹWIEDŹ, 1991). Dni mroźne, czyli
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dni z temperaturą maksymalną mniejszą niŜ 0,0ºC, występują w GZM średnio przez 35,7
dni w ciągu roku. W wieloleciu 1951-2007 największą ich liczbę odnotowano w 1963 r.
(71 dni), zaś najmniejszą w roku 1974 (7 dni). Dni mroźne występują głównie w miesiącach
zimowych oraz w marcu i listopadzie, przy czym najczęściej zdarzają się w styczniu
(12,5 dni). Sporadycznie mogą pojawić się takŜe w kwietniu i październiku. Dni
z temperaturą maksymalną przekraczającą 25,0ºC określane są jako dni gorące. W GZM,
podobnie jak w całej środkowej oraz południowo - wschodniej Polsce (Atlas klimatyczny
Polski, 1973, PASZYŃSKI, NIEDŹWIEDŹ, 1991), dni gorące pojawiają się średnio przez
34,8 dni w roku, w okresie od kwietnia do października z maksimum w lipcu (11,3 dni).
Dni takie często zdarzają się równieŜ w sierpniu (10,1 dni). W GZM najmniej, poniewaŜ
tylko 6 dni gorących zanotowano w roku 1980, natomiast maksimum ich występowania
przypadło na rok 2002 (62 dni). Najbardziej uciąŜliwe dla człowieka warunki termiczne,
określane poprzez dni z temperaturą maksymalną >30,0ºC (dni upalne) w GZM występują
średnio przez 4,1 dni w roku. W okresie 1951-2007 dni upalne wyjątkowo często
pojawiały się w latach 1992 (17 dni), 1994 (18 dni) i 2006 (14 dni). W ciągu roku dni
takie występują głównie w miesiącach letnich i sporadycznie w maju (tab. 16). Istotne
znaczenie ze względów praktycznych, szczególnie dla rolnictwa, mają przymrozki
występujące późną wiosną i wczesną jesienią (PASZYŃSKI, NIEDŹWIEDŹ, 1991). W GZM
średnio w ciągu roku zdarza się 77,9 dni z przymrozkiem, przy czym wartość ta w okresie
1951-2007 zmieniała się od 49 dni w 1987 do 101 dni w 1955. Pierwsze przymrozki
pojawiają się tutaj najczęściej w październiku, a czasami równieŜ we wrześniu.
Ostatnie przymrozki zwykle zdarzają się w kwietniu, a w niektórych latach nawet
jeszcze w maju. Wyjątkowo późny przymrozek zdarzył się 7 czerwca 1958 r., kiedy
temperatura na wysokości 2 m nad gruntem wynosiła -0,3ºC, a na wysokości 5 cm -2,9ºC.
JednakŜe miesiącem, w którym notuje się najwięcej dni przymrozkowych (średnio
15,3 dni/miesiąc) jest marzec.
W cieplejszej, południowo – zachodniej części metropolii, to jest w okolicach
Gliwic i Knurowa dni mroźne oraz bardzo mroźne jak równieŜ dni przymrozkowe
pojawiają się rzadziej w porównaniu z pozostałym obszarem GZM, natomiast więcej
jest tam dni gorących (KRUCZAŁA, 2000).
Tabela 16. Średnia liczba dni charakterystycznych w Katowicach w okresie 1951-2007
(opracowanie własne)
Dni
charakterystyczne
bardzo mroźne
Tmax < -10ºC
mroźne
Tmax < 0ºC
przymrozkowie
Tmax > 0ºC i
tmin < 0ºC
gorące
Tmax > 25ºC
upalne
Tmax > 30ºC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII IX

X

XI

XII

Rok

0,8

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

1,5

12,
5

8,7

3,2

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,4

8,8

12,5

12,
6

13,2 15,3

7,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,2

4,9

10,4 13,6 77,9

0,0

0,0

0,0

0,5

3,0

7,1

11,3 10,1

2,5

0,2

0,0

0,0

34,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,6

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

4,1

1,4

Tmax – temperatura maksymalna, tmin – temperatura minimalna
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OPADY ATMOSFERYCZNE
Obok cech dynamicznych i termicznych, klimat charakteryzują równieŜ cechy
higryczne, ściśle związane z obiegiem wody w przyrodzie. Opady atmosferyczne są
jednym z podstawowych składników bilansu wodnego, decydującego o krąŜeniu wody
między atmosferą a podłoŜem.
Charakterystykę stosunków opadowych i ich zmiany w czasie, podobnie jak
w przypadku temperatury powietrza, omówiono na przykładzie stacji w Katowicach
Muchowcu jak równieŜ na podstawie danych zawartych w pracach K. CHOMICZA
(1977), A. KRUCZAŁY (1972, 2000), S. CZAJI (1994), S. CZAJI, i J. RADOSZ (1989)
oraz Atlasu klimatycznego Polski (1971-1979).
Sumy opadów atmosferycznych
W GZM średnia roczna suma opadów atmosferycznych za okres 1951 – 2007
kształtuje się w pobliŜu wartości 700 mm (715,8 mm w Katowicach). Oznacza to, Ŝe
GZM zaliczyć moŜna do obszarów wilgotnych w skali Polski, gdzie 16% kraju
otrzymuje rocznie mniej niŜ 500 mm i równieŜ 16% ma opady roczne wyŜsze niŜ 700 mm
(PASZYŃSKI, NIEDŹWIEDŹ, 1991). Przestrzenne zmiany rocznych sum opadów nawiązują
tutaj do orografii terenu, a zatem najwyŜsze opady (850 mm) notuje się w Murckach
połoŜonych w obrębie wzgórz Murckowskich, w okolicach Mikołowa na Wzgórzach
Mikołowskich jak równieŜ w Sosnowcu leŜącym w obrębie WyŜyny Krakowsko –
Częstochowskiej (KRUCZAŁA, 1972). W Katowicach najwyŜszy opad roczny
zanotowano w 1974 roku (1011,0 mm), z kolei najniŜszy (514,0 mm) w 1993 r.
Najbardziej wilgotną porą roku w GZM jest lato, z kolei najsuchszą zima. Średni opad
w sezonie letnim na całym obszarze GZM przekracza 260 mm, a w najbardziej
wilgotnych miejscowościach (Murcki) dochodzi do 300 mm. Wyjątkowo wysoki opad
letni wynoszący w Katowicach 509,2 mm zdarzył się w 1997 r., z kolei najniŜszy
osiągający zaledwie 107,3 mm pojawił się w roku 1992. W sezonie zimowym opady
w GZM zazwyczaj przekraczają 100 mm, przy czym na przykład w Katowicach
zmieniały się one od 44,0 mm w 1953 r. do 236 mm w roku 1976. Opady
przejściowych pór roku w większości miast GZM są zbliŜone, przy czym zwykle,
szczególnie w środkowej i południowej części obszaru zaznacza się przewaga opadów
wiosennych nad jesiennymi, która uwaŜana jest za cechę klimatu kontynentalnego.
Miesiącem najwilgotniejszym najczęściej jest lipiec (około 100 mm), z kolei najniŜsze
sumy miesięczne (około 40 mm) zwykle pojawiają się w lutym, lecz stosunkowo
często mogą być równieŜ notowane w styczniu, październiku i grudniu (ryc. 27).
Rozkład opadów w roku ulegać moŜe duŜym zmianom w poszczególnych
latach i zaleŜy w znacznym stopniu od czynników cyrkulacyjnych (PASZYŃSKI,
NIEDŹWIEDŹ, 1991).Wyjątkowo wilgotny był lipiec 1997 r., kiedy to w Katowicach
spadło aŜ 323,4 mm opadu. Do szczególnych zalicza się równieŜ październik 1951 r.;
wówczas zarówno w GZM jak i na wielu stacjach w Polsce w ogóle nie wystąpiły
opady atmosferyczne, co spowodowane było długotrwałym zaleganiem układów
wyŜowych nad Polską (PASZYŃSKI, NIEDŹWIEDŹ, 1991). Bardzo charakterystyczną
cechą rocznego przebiegu opadów na całym badanym terenie jest skokowy wzrost ich
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sum w maju i znaczny spadek we wrześniu (KRUCZAŁA, 1972, CZAJA, RADOSZ,
1989). Wysokie opady okresu maj – wrzesień są skutkiem wzmoŜonej działalności
burz lokalnych i przede wszystkim aktywności wiatrów N, NW i W, z którymi to
związana jest adwekcja wilgotnych, morskich mas powietrza (KRUCZAŁA, 1972).
W obrębie GZM, jak juŜ wspomniano, uwidacznia się wpływ orografii na przestrzenne
zróŜnicowanie sum opadowych. JednakŜe, szczegółowa analiza wpływu wysokości
n.p.m. na zmiany rocznych sum opadów przeprowadzona przez A. KRUCZAŁĘ (1972)
prowadzi do wniosku, Ŝe im bliŜej centrum metropolii i krawędzi zwartej zabudowy
miejskiej, tym silniejszy jest wpływ miasta i tym bardziej zakłóca on związany z wysokością
przebieg sum opadów. Zdania na temat wpływu obszaru zurbanizowanego na opady
atmosferyczne są jednak podzielone. Wyniki badań S. CZAJI i J. RADOSZ (1989) oraz
L. OŚRÓDKI i M. WOJTYLAKA (1996) nie potwierdzają wyników A. KRUCZAŁY (1972),
który stwierdził, Ŝe konurbacja śląska wpływa wyraźnie na roczne sumy opadów
niwelując dość znacznie wpływ wysokości.
Analizując sumy opadów atmosferycznych warto równieŜ zwrócić uwagę na
skrajnie wysokie wartości dobowe, które w Polsce najczęściej występują w czerwcu i
lipcu. JednakŜe najwyŜszy zanotowany opad dobowy (81,6 mm) w Katowicach, który
stanowił aŜ 166% średniej sumy miesięcznej wystąpił nietypowo 22 kwietnia 1972 r.
Do wyjątkowych naleŜy zaliczyć równieŜ opady z 10 czerwca 2002 r. (74,1 mm, 84% sumy
miesięcznej), 27 lipca 1968 r. (58,4 mm, 57% sumy miesięcznej) oraz opady
sierpniowe przekraczające 50 mm, które notowano w 1970 r. (17 sierpnia, 57,9 mm),
1972 r. (22 sierpnia, 56,5 mm) i 2005 r. (23 sierpnia, 56,6 mm).

Ryc. 27. NajwyŜsza (Pmax), średnia (Pśr) oraz najniŜsza (Pmin) miesięczna suma opadów
atmosferycznych w Katowicach w okresie 1951-2007 (opracowanie własne)
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Liczba dni z opadem
W GZM opady atmosferyczne notowane są średnio przez 219 dni w roku.
Najwięcej dni z opadem ≥0,1 mm (255 dni) w Katowicach zanotowano w 2004 r., z kolei
najmniej (180 dni) w roku 1959. Przebieg roczny występowania opadów atmosferycznych
róŜni się od przebiegu ich sum (ryc. 28). W GZM opady atmosferyczne najczęściej
występują w styczniu i grudniu (ponad 20 dni), z kolei najrzadziej we wrześniu (około 15
dni). Rozkład taki jest zrozumiały i uwarunkowany czynnikami solarnymi i cyrkulacyjnymi
(KRUCZAŁA, 1972). Opady wydajne, czyli ≥10 mm zdarzają się w GZM stosunkowo
rzadko poniewaŜ średnio przez 19 dni w roku, głównie w miesiącach letnich, to jest od
maja do września z maksimum w lipcu (średnio około 3,4 dni) (KRUCZAŁA, 1972).

Ryc. 28. Przebieg roczny liczby dni z opadem oraz miesięcznych sum opadów
atmosferycznych w Katowicach w latach 1951-2007 (opracowanie własne)

W obszarach zurbanizowanych, gdzie ze względu na większe stęŜenie
zanieczyszczeń, w powietrzu występuje większa liczba jąder kondensacji, waŜną
charakterystyką opadów jest występowanie dni z tak zwanym opadem śladowym (0,0 mm).
W GZM zdarzają się one dwukrotnie, a nawet trzykrotnie częściej niŜ nad terenami
przyległymi (KRUCZAŁA, 1972). Przestrzenny rozkład występowania opadów śladowych
w GZM uzaleŜniony jest od lokalnych warunków środowiskowych, z których największą
rolę odgrywa zwarta zabudowa (CZAJA, 1994). Częstość opadów śladowych jest
największa nad najbardziej zurbanizowanymi obszarami GZM, do których zalicza się
Gliwice, Katowice, Chorzów oraz Tychy (KRUCZAŁA, 1972, CZAJA, 1994). Małe
częstości opadów śladowych notowane są z kolei w Tarnowskich Górach. W Katowicach
opady niemierzalne zdarzają się średnio przez około 40 dni w roku. Ich przebieg
roczny nawiązuje do przebiegu rocznego dni z opadem, bowiem najczęściej pojawiają
się one w miesiącach zimowych z maksimum w styczniu (średnio około 5 dni), z kolei
najrzadziej w sierpniu i wrześniu (średnio około 2 dni) (CZAJA, 1994). Stosunkowo
często notowane są takŜe w grudniu i marcu (około 4 dni).
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Tabela 17. Charakterystyki statystyczne współczesnych tendencji temperatury powietrza oraz
opadów atmosferycznych w Katowicach w okresie 1951-2007 (opracowanie własne)
Element klimatu
wskaźniki termiczne
wiosna
temp.
Średnia

lato
jesień
zima
rok
Liczba dni bardzo mroźnych w ciągu roku
Liczba dni mroźnych w ciągu roku
Liczba dni przymrozkowych w ciągu roku
Liczba dni gorących w ciągu roku
Liczba dni upalnych w ciągu roku
wskaźniki opadowe

liczba dni z
opadem

suma
opadów

wiosna
lato
jesień
zima
rok
wiosna
lato
jesień
zima
rok
Liczba dni z opadem śladowym w ciągu roku
liczba dni z opadem ≥10mm w ciągu roku

Współczynniki
korelacji

Zmiana na
10 lat

Zmiana w okresie
1951-2006
(57 lat)

Temperatura powietrza
0,524
0,404
0,037
0,268
0,475
0,186

+0,4K
+0,2K
0,0K
+0,7K
+0,2K
-0,3 dni

+2,2K
+1,3K
+0,1K
+4,1K
+1,3K
-1,9 dni

0,194
0,110

-1,7 dni
-0,9 dni

-9,5 dni
-4,9 dni

0,350
0,227

+2,4 dni
+13,9 dni
+0,6 dni
+3,2 dni
Opady atmosferyczne

0,114
0,065
0,165
0,245
0,114
0,238
0,177
0,208
0,227
0,385

0,0 mm
0,0 mm
+0,3 mm
+5,9 mm
+8,1 mm
+1,0 dni
+0,9 dni
+1,1 dni
+1,1 dni
+4,1 dni

0,0 mm
+0,2 mm
+1,5 mm
+33,7 mm
+46,2 mm
+5,7 dni
+5,0 dni
+6,1 dni
+6,2 dni
+23,6 dni

0,278

+0,8 dni

+4,4 dni

0,010

0,0 dni

-0,2 dni

Wartości wyboldowane oznaczają zmiany istotne statystycznie na poziomie p<0,05

Ryc. 29. Wieloletnie zmiany rocznej liczby dni z opadem (wykres po lewej stronie) oraz
średniej temperatury wiosny w Katowicach w okresie 1951-2007 (wykres prawy). Ryciny
przedstawiają jeden wskaźnik termiczny i jeden opadowy dla których trendy były
najistotniejsze z punktu widzenia statystyki (opracowanie własne)
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POKRYWA ŚNIEśNA
Opady atmosferyczne na Górnym Śląsku w chłodnej porze roku występują
w postaci deszczu lub w postaci stałej, przede wszystkim śniegu. Powstała w ich wyniku
pokrywa śnieŜna to warstwa śniegu o grubości ponad 1 cm zalegająca na powierzchni
i przykrywająca ją całkowicie lub przynajmniej w 50% i więcej (pokrywa śnieŜna
z przerwami). Wyniki badań przeprowadzonych przez M. FALARZ (2002) na wieloletniej
serii sezonów zimowych 1948/49-1997/98 wykazały, iŜ pokrywa śnieŜna w Katowicach
średnio pojawia się 21 listopada, przy czym najwcześniej wystąpiła w dniu 15 października
1971 r., a najpóźniej 6 stycznia 1951 r. Natomiast zanika średnio 30 marca, przy czym
najpóźniej zanikła w dniu 11 maja (!) 1951 r., a najwcześniej 8 stycznia 1988 r.
Średnia liczba dni z pokrywą śnieŜną ≥ 1 cm w Katowicach wynosi 66 dni
i zmienia się w dość duŜych granicach, bo od 23 dni w sezonie 1974/1975 do 122 dni
w sezonie 1995/1996. Największa grubość pokrywy śnieŜnej w Katowicach była notowana
w sezonie 1962/1963 i wyniosła 61 cm, a najniŜsza w sezonie 1993/1994 i wyniosła
10 cm. Średnia grubość pokrywy śnieŜnej w Katowicach w analizowanym wieloleciu
wyniosła 25 cm (FALARZ, 2002).
WIELOLETNIA ZMIENNOŚĆ KLIMATU
Rozpatrując warunki klimatyczne panujące w GZM warto na koniec zwrócić
uwagę na tendencje zarysowujące się w przebiegu wieloletnim elementów klimatu.
Zmiany czasowe warunków klimatologicznych prześledzimy biorąc pod uwagę dwa,
uznane za podstawowe elementy klimatu, a mianowicie temperaturę powietrza oraz
opady atmosferyczne na stacji w Katowicach. Charakter zmian czasowych temperatury i
opadów atmosferycznych w Katowicach moŜna uznać za reprezentatywny dla GZM.
W tab. 17 przestawiono współczynniki korelacji, na podstawie których oszacowano
istotność statystyczną tendencji oraz zmiany charakterystyk termicznych i opadowych
na 10 lat oraz na 57 lat, czyli podczas całego okresu, dla którego dysponowano
danymi meteorologicznymi.
W GZM istotne zmiany w czasie dotyczą przede wszystkim charakterystyk
termicznych klimatu. W GZM w istotny statystycznie sposób wzrasta średnia roczna
temperatura powietrza, która w rozpatrywanym okresie 1951-2007 wzrosła o około 1,3K
(0,2K/10 lat). Biorąc pod uwagę wartości sezonowe, obserwuje się wyraźny wzrost
średniej temperatury wiosny oraz lata, przy czym wiosną tendencje są silniejsze niŜ
w sezonie letnim. W GZM temperatura wiosny w okresie 57 lat wzrosła o 2,2K (0,4K na
10 lat) z kolei lata o 1,3K (0,2K na 10 lat). Spośród dni charakterystycznych istotne
zmiany, to znaczy wyraźny wzrost, zaobserwowano tylko w przypadku dni gorących,
które w ostatnich latach wielolecia 1951-2007 zdarzają się o około 13,9 dni (trend
+2,4 dnia na 10 lat) częściej niŜ w latach początkowych (tab. 17, ryc. 29).
Wysokość opadów atmosferycznych nie zmienia się w GZM istotnie. Istotne
trendy odnoszą się tylko do częstości występowania opadów ≥0,1 mm oraz tak zwanych
opadów śladowych (0,0 mm). Liczba dni z opadem w okresie objętym analizą wzrosła
o około 23,6 dni w skali roku (4,1 dnia na 10 lat), z kolei opadów śladowych o 4,4 dnia
(0,8 dnia na 10 lat) (tab. 17, ryc. 29).
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MIECZYSŁAW LEŚNIOK
VIOLETTA DEGÓRSKA

Zanieczyszczenie powietrza w miastach
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Powietrze, jako podstawowy składnik biosfery jest nośnikiem wielu zanieczyszczeń
w postaci pyłów, gazów i aerozoli. Jednymi z podstawowych czynników kształtujących
jakość powietrza są: wielkość emisji i imisji zanieczyszczeń, warunki lokalne –
ukształtowanie powierzchni, pokrycie terenu i warunki meteorologiczne. Wśród
czynników meteorologicznych największe znaczenie ma kierunek i prędkość wiatru,
wysokość i intensywność opadu atmosferycznego oraz termiczna stratyfikacja atmosfery.
Stworzono wiele klasyfikacji zanieczyszczeń, z których podstawowa dzieli je na naturalne
i antropogeniczne. Do antropogenicznych źródeł emisji zalicza się głównie: zakłady
przemysłowe i usługowe: kotłownie zakładowe i osiedlowe, paleniska gospodarstw
indywidualnych oraz środki transportu, z których zanieczyszczenia mogą być emitowane
w sposób zorganizowany lub przypadkowy (niezorganizowany). Ze względu na jakość
wyróŜniamy zanieczyszczenia pyłowe (pył zawieszony i pył opadający) oraz gazowe
(SO2, NO, NO2, O3, CO, CO2, itd.), których imisja moŜe odbywać się na drodze suchej
i mokrej depozycji.
SYSTEM MONITORINGU
Monitoring środowiska to badania, analiza i ocena stanu środowiska przyrodniczego
w celu obserwacji zachodzących w nim zmian. Monitoring moŜe być prowadzony w skali
lokalnej, ogólnokrajowej, kontynentalnej i globalnej. Źródłem systematycznych informacji
o stanie środowiska są stałe sieci obserwacyjno-pomiarowe lub ruchome punkty pomiarowe.
Generalnie monitoring środowiska w Polsce obejmuje: monitoring powietrza, wód
powierzchniowych i podziemnych, monitoring gleb, lasów i hałasu.
Monitoring powietrza w województwie śląskim funkcjonuje od 30 lat i jest najbardziej
rozbudowanym w kraju. W 2006 r. składał się z sieci ponad 200 punktów poboru pyłu
opadającego i zawartych w nim metali cięŜkich (pomiary manualne) oraz sieci ponad 30
punktów pomiarów stęŜeń pyłu zawieszonego i zanieczyszczeń gazowych (pomiary
automatyczne).
Ponadto od 1993 r., dzięki środkom Unii Europejskiej, w obrębie Górnośląskiego
Okręgu Przemysłowego (GOP) działa regionalny monitoring zanieczyszczenia powietrza
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(zreorganizowany w 2005 r.), który obejmuje: 11 stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza,
1 stację pomiarów warunków meteorologicznych, 1 stację monitoringu leśnego oraz 1 stację
badań stratyfikacji atmosfery (ryc. 30). Z systemem tym współpracuje sieć posterunków
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) o/Katowice.
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
Rozkład przestrzenny i dynamika zmian opadu pyłu
Powietrze za zanieczyszczone uwaŜamy wtedy, gdy zawiera ono dodatkowe
składniki, nie wchodzące w jego pierwotny skład oraz wtedy, gdy udział składników
stałych przewyŜsza ich średnią zawartość w czystym i suchym powietrzu.
Na obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (GZM) warunki
aerosanitarne kształtowane są przede wszystkim przez lokalną emisję zanieczyszczeń
pyłowo-gazowych, których źródłem są: paleniska indywidualne gospodarstw domowych,
kotłownie zakładowe i osiedlowe, zakłady produkcyjno-usługowe, środki transportu
oraz zanieczyszczenia imitowane z obszarów przyległych. Analizując przestrzenny
rozkład opadu pyłu w okresie industrialnym (przełom lat 70. i 80. XX w.) wyraźnie
widać jego podwyŜszone wartości w centralnej części GZM, przy czym nie wyróŜnia się
w tym rozkładzie jednolity obszar, ale kilka skupisk podwyŜszonych (najwyŜszych)
wartości. NaleŜą do nich rejony centralnej części Gliwic, Rudy Śląskiej, Chorzowa,
Dąbrowy Górniczej, pogranicza Zabrza i Bytomia oraz Bytomia i Piekar Śląskich. W tych
rejonach roczne wartości opadu pyłu miejscami przekraczały 1 000 g/m2.
W rozkładzie tym maksymalne wartości, wynoszące ponad 2 000 g × m-2 (t × km-2),
notowano w centralnej części województwa śląskiego (Zabrze, Chorzów, Bytom, Katowice,
Sosnowiec). W 1980 r. opad ten na całym obszarze obniŜył się, a jego maksymalna wartość
wynosiła ponad 1 500 g × m-2 (dopuszczalna norma 200 g × m-2). Następne 10 lat przyniosło
dalszą, jeszcze bardziej wyraźną poprawę - maksymalna wartość opadu pyłu zarejestrowana
na początku lat 90. XX w. to 760 g × m-2. Zasadniczą poprawę obserwuje się jednak
pod koniec lat 90-tych XX w., kiedy górna granica opadu pyłu wyniosła juŜ tylko 200
g × m-2 i odpowiadała obowiązującej dopuszczalnej normie (LEŚNIOK, RADOMSKI, 1999).
Przykładem moŜe być tu miasto Sosnowiec, gdzie w latach 1995−2001 zaobserwowano
ponad dwukrotny spadek opadu pyłu (PUSZCZEWICZ, 2003). Porównanie opadu pyłu
na obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitarnego w 1977 r. i 2002 r. oraz dynamikę
jego zmian przedstawiają ryc. 31, 32, 33.
Sytuacja, kiedy poziom opadu pyłu zmniejsza się lub pozostaje stabilny ma
miejsce do dzisiaj, choć w obecnych granicach województwa śląskiego występują punkty
przekroczenia normy rocznego opadu pyłu (np. Zabrze Makoszowy). Spadek emisji
pyłów spowodowany był ogólną recesją gospodarczą w Polsce na przełomie lat 80. i 90.
XX w., restrukturyzacją przemysłu w obrębie GOP (zmiany profilu produkcji, przenoszenie
produkcji w inne rejony, likwidacja zakładów) i działaniami pro-ekologicznymi zmierzającymi
do redukcji emisji zanieczyszczeń, głównie pyłowych, emitowanych z duŜych i średnich
źródeł.
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Ryc. 30. Rozmieszczenie punktów badawczych Regionalnego Monitoringu Zanieczyszczenia
Powietrza na obszarze GZM (opracowanie: M. Leśniok, Z. Puszczewicz)

Ryc. 31. Rozkład opadu pyłu na obszarze GZM w roku 1977 [g/m2/rok]
(opracowanie: M. Leśniok, Z. Puszczewicz)
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Ryc. 32. Rozkład opadu pyłu na obszarze GZM w roku 2002 [g/m2/rok]
(opracowanie: M. Leśniok, Z. Puszczewicz)

Ryc. 33. Dynamika zmian opadu pyłu na obszarze GZM w latach 1997–2002 [g/m2]
(opracowanie: M. Leśniok, Z. Puszczewicz)
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ZróŜnicowanie rozkładu stęŜeń zanieczyszczeń
Poza opadem pyłu wyraźny jest równieŜ spadek stęŜeń pyłu zawieszonego
(PM10 − pył frakcji do 10 µm), choć jego średnia wartość dla całego obszaru WyŜyny
Śląskiej wciąŜ przekracza dopuszczalną normę 40 µg × m-3 (ryc. 34).

Ryc. 34. Średnioroczny rozkład stęŜeń pyłu zawieszonego dla WyŜyny Śląskiej i Katowic
w latach 1980–2004 (Leśniok i in., 2005)

W wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji przemysłu na terenie GOP,
zauwaŜalna jest znaczna poprawa jakości powietrza. Zmniejszyła się ilość
emitowanego do atmosfery pyłu. Widoczne jest to głównie podczas badań średnich
rocznych stęŜeń pyłu zawieszonego (HUBICKI, 2007).
Pełną analizę zróŜnicowania zanieczyszczenia pyłowego obejmującą okres
współczesny oraz lata przed restrukturyzacją przemysłu, przedstawiają ryc. 35-39.
Rysunki przedstawiają kształtowanie się średnich rocznych stęŜeń pyłu
zawieszonego dla pięciu wybranych miast GZM. Dla kaŜdego z nich zauwaŜalna jest
tendencja spadkowa zawartości pyłu zawieszonego w powietrzu (HUBICKI, 2007).
Widoczne jest to przede wszystkim w latach, w których dokonywana była
restrukturyzacja przemysłu.
W przypadku zanieczyszczeń gazowych równieŜ widać tendencję spadkową,
jednak nie jest ona tak wyraźna. W dalszym ciągu na terenie GZM notowane są
wysokie stęŜenia SO2, NO, NO2, O3, a ponadto w przypadku tych zanieczyszczeń
obserwuje się duŜe róŜnice dobowe (szczyty komunikacyjne, grzewcze) i sezonowe
zmiany wartości stęŜeń (sezon letni i zimowy).
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Ryc. 35. Zestawienie średnich rocznych stęŜeń pyłu
zawieszonego na terenie Katowic w latach 1980−1989 oraz
1993−2006 (na podstawie danych WIOŚ w Katowicach)
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Ryc. 36. Zestawienie średnich rocznych stęŜeń pyłu
zawieszonego na terenie Bytomia w latach 1980−1989 oraz
1993−2006 (na podstawie danych WIOŚ w Katowicach)
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Ryc. 37. Zestawienie średnich rocznych stęŜeń pyłu
zawieszonego na terenie Chorzowa w latach 1980−1989 oraz
1993−2006 (na podstawie danych WIOŚ w Katowicach)
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Ryc. 38. Zestawienie średnich rocznych stęŜeń pyłu
zawieszonego na terenie Gliwic w latach 1980−1989 oraz
1993−2006 (na podstawie danych WIOŚ w Katowicach)
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Ryc. 39. Zestawienie średnich rocznych stęŜeń pyłu
zawieszonego na terenie Zabrza w latach 1980−1989 oraz
1993−2006 (na podstawie danych WIOŚ w Katowicach)

Spośród zanieczyszczeń gazowych najwięcej uwagi poświęcono dwutlenkowi
siarki. Siarka jest pierwiastkiem znajdującym się we wszystkich komponentach środowiska,
stawiana jest na 16 miejscu w szeregu pierwiastków szeroko rozpowszechnionych
w przyrodzie. Włączana jest w skład Ŝywych organizmów, pojawiając się w wielu
związkach spełniających funkcje metaboliczne, strukturalne i funkcjonalne. W atmosferze
występuje głównie w postaci SO2, którego nadmierne stęŜenie wpływa niekorzystnie
na właściwości chemiczne i fizyczne gleb, stan roślinności oraz zdrowie ludzi
i zwierząt, powoduje równieŜ przyspieszoną korozję, uszkodzenia konstrukcji,
urządzeń czy zabytków kultury (DEGÓRSKA, 2008).
Zestawienie danych w postaci wykresów, odnoszących się do średnich
rocznych stęŜeń dwutlenku siarki z lat przed restrukturyzacją przemysłu oraz z okresu
współczesnego, pozwoli na przeprowadzenie analizy kształtowania się na terenie
GZM wyŜej wymienionego zanieczyszczenia (ryc. 40-44).
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Ryc. 40. Rozkład średnich rocznych stęŜeń SO2 na terenie
Katowic w latach 1980−1989 oraz 1993−2006 (na podstawie
danych WIOŚ w Katowicach)

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1988

1986

1984

1982

140
120
100
80
60
40
20
0

1980

StęŜenie [µg/m3]

B y to m

Ryc. 41. Zestawienie średnich rocznych stęŜeń SO2 na terenie
Bytomia w latach 1980−1989 oraz 1993−2006 (na podstawie
danych WIOŚ w Katowicach)
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Ryc. 42. Zestawienie średnich rocznych stęŜeń SO2 na terenie
Chorzowa w latach 1980−1989 oraz 1993−2006 (na podstawie
danych WIOŚ w Katowicach)
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Ryc. 43. Zestawienie średnich rocznych stęŜeń SO2 na
terenie Gliwic w latach 1980−1989 oraz 1994−2006
(na podstawie danych WIOŚ w Katowicach)
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Ryc. 44. Zestawienie średnich rocznych stęŜeń SO2 na
terenie Zabrza w latach 1980−1989 oraz 1993−2006
(na podstawie danych WIOŚ w Katowicach)

PowyŜsze rysunki przedstawiają kształtowanie się średnich rocznych stęŜeń
dwutlenku siarki dla poszczególnych miast w latach przed restrukturyzacją przemysłu oraz
w okresie współczesnym. Dla większości miast okres przed 1989 r. charakteryzuje się
chaotycznym przebiegiem średnich rocznych stęŜeń SO2. ZauwaŜalne są częste wzrosty oraz
obniŜenia stęŜeń rocznych dwutlenku siarki. Dopiero po 1996 r. pojawia się stopniowa
tendencja spadkowa średnich rocznych stęŜeń dwutlenku siarki (HUBICKI, 2007).
Związki azotu stanowią po związkach siarki najczęstsze skaŜenie powietrza. Są one
mniej toksyczne od tlenków siarki czy ozonu, jednak spełniają rolę prekursorów dla
innych zanieczyszczeń, które pod względem fitotoksyczności przewyŜszają produkty
wyjściowe. Podobnie jak w przypadku siarki, azot jest waŜnym składnikiem
(głównym budulcem białka) dla roślin, w związku z czym wpływ NOx naleŜy
rozpatrywać zarówno pod kątem pozytywnego jak i negatywnego oddziaływania,
a skutek ich wchłonięcia zaleŜy od wielkości pobranej dawki i fizjologicznego stanu
rośliny (DEGÓRSKA, 2008).
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Pełną analizę zróŜnicowania zanieczyszczenia atmosfery na terenie GZM
tlenkami azotu, a w szczególności dwutlenkiem azotu, prezentują ryc. 45-49.
Przedstawione są średnie roczne stęŜenia tlenków azotu w latach 1980−1987, a takŜe
wartości stęŜeń dwutlenku azotu od 1988 r., z przerwami do 2006 r. Podział ten
związany jest z tym, Ŝe Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w latach
1980−1987 podawała jedynie ogólne informacje dotyczące średnich rocznych stęŜeń
dla tlenków azotu. Nie uwzględniano osobnego podziału na NO i NO2. Dopiero od
1988 r. podawane są wyniki dotyczące średnich rocznych stęŜeń dwutlenku azotu.
Dlatego teŜ poniŜszą analizę naleŜy traktować w sposób umowny. Wartości podane
dla tlenków azotu w latach 1980−1987, w przybliŜony sposób ukazują zawartość
dwutlenku azotu w tym okresie (LEŚNIOK, 1996). MoŜliwość takiego spojrzenia jest
podyktowana faktem, Ŝe większość zanieczyszczeń emitowanych jest w postaci NO,
który w atmosferze, na skutek rozcieńczenia smugi dymu i obecności tlenu, szybko
przechodzi w NO2, stając się dominującym składnikiem (DEGÓRSKA, 2008).
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Ryc. 45. Rozkład średnich rocznych stęŜeń NOx w latach
1980−1987 oraz NO2 od 2006 r. na terenie Katowic
(na podstawie danych WIOŚ w Katowicach)
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Ryc. 46. Zestawienie średnich rocznych stęŜeń NOx w latach
1980–1987 oraz NO2 od 2006 r. na terenie Bytomia
(na podstawie danych WIOŚ w Katowicach)
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Ryc. 47. Rozkład średnich rocznych stęŜeń NOx w latach
1980−1987 oraz NO2 od 2006 r. na terenie Chorzowa (na
podstawie danych WIOŚ w Katowicach)
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Rys. 48. Rozkład średnich rocznych stęŜeń NOx w latach
1980−1987 oraz NO2 od 2006 r. na terenie Gliwic (na
podstawie danych WIOŚ w Katowicach)
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Ryc. 49. Rozkład średnich rocznych stęŜeń NOx w latach
1980−1987 oraz NO2 od 2006 r. terenie Zabrza (na
podstawie danych WIOŚ w Katowicach)
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W wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji przemysłu na początku lat 90.
XX w., średnie roczne stęŜenia dwutlenku azotu na terenie GOP, zostały obniŜone
w znaczący sposób. Dla większości z omawianych miast, zauwaŜalne jest nagłe
zmniejszanie się poziomu zawartości dwutlenku azotu po 1993 r. ObniŜanie zawartości
dwutlenku azotu w powietrzu, dla większości stacji pomiarowych trwa do 1998 r.
Natomiast w latach 1998–2006 na terenie GZM widoczny jest nieznaczny wzrost średnich
rocznych stęŜeń NO2 (ryc. 45-49), który głównie związany jest z dynamicznym
rozwojem w Polsce przemysłu transportowego oraz coraz wyraźniejszą tendencją do
zastępowania samochodów małolitraŜowych przez te o większej pojemności skokowej.
ZANIECZYSZCZENIE WÓD OPADOWYCH
Opady atmosferyczne są jednym z głównych elementów kształtujących jakość
powietrza. Usuwane wraz z nimi zanieczyszczenia w formie rozpuszczonej i nie
rozpuszczonej, dostając się do powierzchni ziemi szybko wchodzą w poszczególne
fazy obiegu hydrogeochemicznego. Ze względu na ilość i jakość transportowanych
substancji oraz zasięg oddziaływania, wody opadowe są dobrymi wskaźnikami oceny
stopnia zanieczyszczenia atmosfery, jednocześnie jednak przyczyniają się do
degradacji pozostałych elementów środowiska.
W wyniku zakwaszenia gleby następuje zwiększenie ruchliwości metali cięŜkich,
obserwuje się zahamowanie procesów mineralizacji i humifikacji materii organicznej,
co wynika z ginięcia bakterii oraz promieniowców, zastępowanych przez
wyselekcjonowane gatunki grzybów. Podobnie w rzekach i jeziorach, wzrost
kwasowości wody wywołany kwaśnym opadem atmosferycznym prowadzi do
zwiększenia poziomu zawartości rozpuszczonych w niej, potencjalnie toksycznych metali,
co skutkuje znacznym ograniczeniem róŜnorodności gatunkowej (DEGÓRSKA, 2008).
O jakości wód opadowych decydują przede wszystkim związki kwasotwórcze
oraz alkalizujące. Największą rolę w procesie zakwaszania wód opadowych
przypisuje się związkom gazowym, do których naleŜą przede wszystkim: dwutlenek
siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), dwutlenek węgla (CO2) i ozon (O3). Alkalizację, a tym
samym osłabienie procesu zakwaszenia opadów, powodują związki wapnia (Ca)
wchodzące w skład emitowanych pyłów oraz amoniak (NH3). Wszystkie wymienione
substancje dostają się do atmosfery w wyniku energetycznego i kinetycznego spalania
paliw, procesów fotochemicznych i naturalnych.
W Polsce nie powstał dotąd jednolity system badań zanieczyszczenia wód
opadowych. Zajmują się tym róŜne instytucje (wyŜsze uczelnie, instytuty badawcze,
Lasy Państwowe, parki narodowe, itp.), a jedynie na obszarze Dolnego Śląska badania
te prowadzi IMGW o/Wrocław. W latach 1986−1995 w Katedrze Klimatologii
Uniwersytetu Śląskiego, szczegółowe badania nad składem chemicznym opadów
w powiązaniu z warunkami meteorologicznymi prowadzono w 12 punktach na
obszarze WyŜyny Śląsko-Krakowskiej (LEŚNIOK, 1996). Obecnie kontynuowane są
one w 3 punktach połoŜonych w róŜnych obszarach (uprzemysłowionym –
Sosnowiec, w strefie transferu transgranicznego zanieczyszczeń – Cieszyn i obszaru
chronionego – Ojców).
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Pyły regionu górnośląskiego zawierają wiele składników (słabo lub dobrze
rozpuszczalnych w wodzie), zakwaszających lub alkalizujących, czyli neutralizujących
„kwaśne deszcze”, do których naleŜą przede wszystkim związki wapnia (np. CaCO3).
Ze względu na duŜe zanieczyszczenie powietrza w latach 70 i 80. XX w.,
szczególnie związkami pyłowymi zawierającymi alkalizujący węglan wapnia,
zjawisko „kwaśnego deszczu” (pH < 5) nie występowało lub zdarzało się epizodycznie.
W centralnej części GOP-u średnia wartość pH w tych latach wahała się od 6,5 do 7,4
(JANKOWSKA, 1982). Po spadku zapylenia i niewielkim spadku zawartości związków
kwasotwórczych nastąpił wzrost frekwencji kwaśnych deszczów szczególnie w centralnej
części GOP, np. w Sosnowcu z 60% (1990−1992) do 91% (1996−1998), a średnia
wartość pH spadła z 6,1 w 1987 r. do 4,0 w 2004 r. (ryc.50, tab. 18).
Rozkład odczynu pH wód opadowych w Sosnowcu i Ojcowie
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Ryc. 50. Rozkład średniorocznych wartości odczynu pH opadów
w Sosnowcu i Ojcowie
Tabela 18. Procentowy udział odczynu pH opadów w poszczególnych jego zakresach
w Sosnowcu, Ojcowie i Cieszynie w latach 1990−2003
Zakres
pH

Sosnowiec

Ojców

Cieszyn

1990 1993 1996 2000 1990 1993 1996 2000 1990
1992 1995 1998 2003 1992 1995 1998 2003 1992

< 5,0

60

78

91

84

5,0−6,0

32

> 6,0

8

72

80

19

9

3

0

14

16

2

12

1993
1995

1996
1998

2000
2003

90

76

71

87

88

71

17

9

15

25

11

12

23

3

1

9

4

2

0

6

Źródło: opracowanie M. Leśniok

Podobne zmiany obserwowane są w pozostałych punktach, choć nie są one tak
dynamiczne. Obecnie odczyn pH utrzymuje się na poziomie 4,2–4,4. Ilość związków
rozpuszczonych równieŜ zmalała, a w szczególności jonów wapnia (Ca2+), ale jony
siarczanowe w dalszym ciągu są dominującymi w składzie wód opadowych i w głównej
mierze odpowiadającymi za ich zakwaszenie (LEŚNIOK i IN., 2005).
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Wyniki badań zanieczyszczenia powietrza i opadów atmosferycznych wykazały
znaczne, przestrzenne zróŜnicowanie stopnia zanieczyszczenia powietrza i opadów
atmosferycznych, które jest wynikiem zmian proporcji w jakości i ilości
zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.
W wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji przemysłu, po 1989 r. ilość
emitowanych zanieczyszczeń pyłowych oraz gazowych na terenie GZM
zmniejszyła się, jednak w porównaniu z innymi regionami Polski, wciąŜ jest
bardzo duŜa.
Na całym obszarze GZM zaobserwowano znaczny spadek imisji zanieczyszczeń
pyłowych, który przyczynił się do wzrostu zjawiska „kwaśnych deszczów”.
„Kwaśne deszcze” charakteryzują dziś ponad 85% opadów, a ich frekwencja
ciągle wzrasta, przez co centralny obszar GZM staje się pod tym względem
podobny do terenów peryferyjnych.
Sukcesywny wzrost zakwaszenia wód opadowych w ciągu ostatnich 10 lat
moŜe być sygnałem do zainicjowania i dalszego postępu procesów zakwaszenia
pozostałych elementów środowiska, jakimi są gleba, wody powierzchniowe
i podziemne, co z kolei negatywnie oddziałuje na florę i faunę. Fakt ten
w szczególności dotyczy zanieczyszczanego od ponad stu lat obszaru GOP.
Zdeponowane na jego powierzchni zanieczyszczenia (przede wszystkim
metale cięŜkie) poprzez wzrost zakwaszenia, mogą zostać uruchomione
i przyczynić się do nieodwracalnych zmian w obrębie pozostałych elementów
środowiska.
Opady atmosferyczne mogą być waŜnym elementem oceny zanieczyszczenia
powietrza. Znajomość ilości i jakości transportowanych wraz z nimi
zanieczyszczeń stanowi bardzo waŜną informację, która w powaŜny sposób
moŜe przyczynić się do przeciwdziałania zjawisku zakwaszenia środowiska
przyrodniczego.
Pomimo mocno zaznaczonej ingerencji człowieka i silnego przekształcenia
środowiska przyrodniczego, część terenów w obrębie GZM zostało uznanych
za wartościowe i objęte róŜnymi formami ochrony przyrody np. rezerwaty
przyrody („Las Murckowski”, „Segiet”, „Ochojec”), uŜytki ekologiczne
(„Bagna w Antoniowie”), obszary Natura 2000 (Podziemia TarnogórskoBytomskie i Pustynia Błędowska objęte Dyrektywą Siedliskową).

MARIA FAJER

Gleby na obszarze
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Pokrywa glebowa obszaru połoŜonego w granicach Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego jest zróŜnicowana. Wśród czynników glebotwórczych największe
znaczenie mają tu: rodzaj utworów powierzchniowych, czyli charakter skały
macierzystej, stosunki wodne, rzeźba terenu, szata roślinna, a w wielu przypadkach
działalność człowieka.
O wartości glebotwórczej skał luźnych, pochodzących głównie z plejstocenu
i holocenu, decyduje ich uziarnienie. Z utworów bardziej zwięzłych, bogatych we
frakcje drobne tworzą się gleby urodzajne, o duŜych zdolnościach retencji wody, na ogół
słabo kwaśne lub obojętne, zasobne w makroelementy, wykorzystywane rolniczo.
Z piasków, najczęściej o genezie wodnolodowcowej i rzecznej, powstają gleby suche,
zbyt przepuszczalne dla wody, kwaśne i ubogie w składniki pokarmowe dla roślin.
Są one mało urodzajne, zwykle zalesiane. Wartość glebotwórcza skał litych zaleŜy
głównie od ich podatności na wietrzenie i od składu chemicznego.
Ingerencja człowieka, poprzez wprowadzenie intensywnych upraw rolnych,
zmiany stosunków wodnych i składu gatunkowego lasów spowodowała zmiany
właściwości gleb, a długotrwały rozwój miast i przemysłu przyczynił się do powstania
gleb antropogenicznych.
Gleby antropogeniczne dominują w centralnej części Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego, podczas gdy w jego południowej i wschodniej części znaczny areał
wykorzystywany jest rolniczo lub porośnięty lasami. Gleby zajęte przez uŜytki rolne
oraz gleby lasów i uŜytków leśnych stanowią ponad 56% powierzchni GZM.
W opracowaniu wykorzystano Mapę Gleb Polski w skali 1:300 000 i Mapę
glebowo-rolniczą województwa katowickiego w skali 1:100 000. Dokonano generalizacji
obrazu występowania róŜnych typów gleb i przeprowadzono aktualizację ich wydzieleń
zgodnie z obowiązującą Systematyką gleb Polski (1989).
ZRÓśNICOWANIE POKRYWY GLEBOWEJ
Na obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego dominują gleby płowe,
brunatne wyługowane oraz bielicowe, mniejsze powierzchnie zajmują rędziny, gleby
brunatne właściwe typowe, gleby hydrogeniczne, czarne ziemie i mady. DuŜy areał
zajmują gleby antropogeniczne. Rozmieszczenie gleb pokazano na mapie (ryc. 51).
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TYPY GLEB
Rędziny
Skałami macierzystymi rędzin są wapienie, margle i dolomity triasowe.
Rędziny występują w formie płatów o róŜnej powierzchni na stokach lub grzbietach
garbów i wzniesień.
Właściwości fizyko-chemiczne i wartość rolnicza rędzin zaleŜy od twardości skały
macierzystej i jej podatności na wietrzenie oraz od składu chemicznego. Wapienie
i dolomity triasowe są odporne na działanie czynników glebotwórczych. Ich zwietrzelina
jest ilasta i zawiera okruchy skalne. Rędziny na niej wytworzone są zazwyczaj płytkie,
zawierają duŜo części szkieletowych i przewaŜnie niewielką ilość próchnicy – około
1,5-2%. Rzadziej spotykane rędziny średnio głębokie są słabo szkieletowe.
Charakteryzowane gleby najczęściej naleŜą do podtypu rędzin brunatnych,
które z reguły wytworzyły się pod roślinnością lasów bukowych. W Ŝyźniejszych
rędzinach brunatnych miąŜszość poziomu próchnicznego wynosi 20-30 cm (LAZAR, 1962).
Rzadziej występują w podtypie rędzin właściwych lub rędzin inicjalnych o niewielkiej
miąŜszości, zajmujących wierzchołki i górne partie stoków. Rędziny występują często
w kompleksach z glebami brunatnymi właściwymi wytworzonymi na glinach.
Płaty rędzin triasowych ciągną się pasem od Jaworzna w kierunku północnym
i północno-zachodnim przez Sosnowiec (Zagórze, Klimontów), Dąbrowę Górniczą
(Ujejsce, Trzebiesławice, Okradzionów), Piekary Śląskie (Brzozowice-Kamień i Brzeziny)
po Bytom. Są to rędziny głównie lekkie i średnie, tj. o składzie granulometrycznym
piasków gliniastych i glin lekkich w wierzchnich poziomach. Małe płaty rędzin cięŜkich
występują w Bytomiu, Piekarach Śląskich, Dąbrówce Wielkiej i MysłowicachDziećkowicach. Niewielkie płaty rędzin koło Błędowa występują w kompleksie z glebami
typu czarnych ziem.
Objaśnienia do ryc. 51:
1 – rędziny, 2 – gleby brunatne wytworzone na piaskach gliniastych, 3 – gleby brunatne
wytworzone z glin zwałowych oraz piasków naglinowych i naiłowych – lekkie, 4 - gleby
brunatne wytworzone z róŜnych glin pochodzenia wodnego oraz glin zwietrzelinowych, 5 –
czarne ziemie wytworzone z iłów róŜnych formacji geologicznych, 6 - gleby brunatne
wytworzone z utworów pyłowych wodnego pochodzenia, 7 – gleby bielicowe i rdzawe
wytworzone z piasków luźnych, 8 – gleby bielicowe i rdzawe wytworzone z piasków
słabogliniastych, 9 – gleby płowe i brunatne wytworzone z piasków gliniastych, 10 – gleby
płowe wytworzone z glin zwałowych oraz piasków naglinowych i naiłowych – lekkie i średnie,
11 - gleby płowe wytworzone z glin zwałowych oraz piasków naglinowych i naiłowych –
cięŜkie, 12 – gleby płowe wytworzone z róŜnych glin pochodzenia wodnego oraz glin
zwietrzelinowych, 13 – gleby płowe wytworzone z utworów pyłowych wodnego pochodzenia,
14 – gleby płowe i brunatne wytworzone z lessów i utworów lessowatych, 15 – gleby płowe
wytworzone z piaskowców karbońskich, 16 – gleby bagienne – mułowo-bagienne, 17 – kompleks
gleb mułowo-bagiennych, gleb murszowych i gleb torfowych płytkich, 18 – mady piaszczyste,
19 – mady lekkie, średnie i cięŜkie; gleby antropogeniczne (urbanoziemne i industrioziemne):
20 – gleby wytworzone z piasków całkowitych, 21 - gleby wytworzone z piasków
naglinowych, 22 - gleby wytworzone z glin zwałowych, 23 - gleby wytworzone z utworów
pyłowych, 24 - gleby wytworzone z piaskowców, 25 - gleby wytworzone z wapieni
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Ryc. 51. Mapa gleb obszaru Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (opracowanie własne na podstawie Mapy Gleb Polski
w skali 1:300 000 i Mapy glebowo-rolniczej województwa katowickiego w skali 1:100 000)
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Fot. 27. Rędzina przykryta namytym materiałem drobnoziarnistym (J. M. Waga)

Fot. 28. Bielica wytworzona na przewianych
piaskach wodnolodowcowych (M. Fajer)
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Fot. 29. Młoda gleba wykształcona na hałdzie
przepalonych łupków węglowych (J. M. Waga)

Rędziny średnio głębokie z poziomem próchnicznym co najmniej 25 cm
zaliczane są w uprawie rolniczej do gleb dobrych III i IV klasy bonitacyjnej. Rędziny
dostatecznie głębokie, strukturalne i nie zawierające duŜej ilości domieszek, np.
piasków eolicznych, są glebami dobrymi i bardzo dobrymi. Zaletą rędzin jest szybkie
obsychanie i nagrzewanie się w okresie wiosennym, natomiast częstą wadą jest zbyt
mała miąŜszość, zawartość frakcji szkieletowych i mała zawartość próchnicy.
Część rędzin ma cechy zmienione poprzez działalność antropogeniczną (fot. 30).
Największe powierzchnie rędzin przeobraŜonych antropogenicznie, zdegradowanych
lub zdewastowanych występują w Piekarach Śląskich, Bytomiu, Chorzowie i
Siemianowicach Śląskich. W zaleŜności od stopnia degradacji w rędzinach tych
doszło do wyługowania węglanów do pewnej głębokości, pogorszenia struktury,
zmniejszenia ilości próchnicy i zmniejszenia czynności biologicznej gleby.
Gleby brunatne
Gleby brunatne wytworzyły się na piaskach gliniastych, glinach, pyłach lub
iłach o róŜnej genezie, zasobnych w składniki zasadowe, w tym węglan wapnia.
Najsłabiej profile gleb brunatnych wykształcone są na podłoŜu ilastym.
Gleby brunatne najczęściej występują w typie gleb brunatnych właściwych,
w dwóch podtypach: gleb brunatnych właściwych typowych i gleb brunatnych
wyługowanych. Większość gleb brunatnych na obszarze GZM to gleby brunatne
wyługowane.
Właściwości gleb brunatnych i ich wartość uŜytkowa zaleŜy nie tylko od charakteru
skały macierzystej, ale równieŜ od czynników lokalnych - ukształtowania terenu,
stosunków wodnych oraz działalności człowieka.
Gleby brunatne właściwe typowe są glebami Ŝyznymi. Zajmują niewielką
powierzchnię m.in. w Dąbrówce Wielkiej, Piekarach Śląskich oraz koło Okradzionowa
i Łośnia. Wykształciły się one głównie na glinach i piaskach gliniastych lub na iłach
pylastych. Zaliczane są do gleb dobrych III i IV klasy bonitacyjnej. Niewielkie płaty
tych gleb występują na całym obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
kompleksowo z innymi typami gleb, często z rędzinami. W glebach tych węglan
wapnia występuje na głębokości 50-80 cm, w górnych poziomach wykazują odczyn
zbliŜony do obojętnego.
Gleby brunatne wyługowane występują kompleksowo z glebami brunatnymi
właściwymi typowymi, wykazują się nieco gorszymi właściwościami, głównie
wyługowaniem węglanu wapnia do podłoŜa (do głębokości poniŜej 100 cm), kwaśnym
odczynem górnych poziomów glebowych, małą zasobnością w składniki pokarmowe
i małą zawartością próchnicy – około 1-2% (LAZAR, 1962). Gleby brunatne wyługowane
wykazują zróŜnicowaną przydatność rolniczą, wymagają intensywniejszego
wapnowania i nawoŜenia mineralnego, ale w sprzyjających warunkach plonują na
równi z glebami brunatnymi właściwymi typowymi. Zaliczane są najczęściej do klas
bonitacyjnych III lub IV.
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Gleby płowe
Tworzą kompleksy z glebami brunatnymi na obszarach występowania glin,
utworów pyłowych, piaskowców karbońskich, rzadziej iłów. Swoimi właściwościami
są podobne do gleb brunatnych. Są dość Ŝyzne i łatwe w uprawie, jednak ich odczyn
jest przewaŜnie słabo kwaśny lub zbliŜony do obojętnego, zawierają mniej próchnicy
– 1-1,3 %. Niektóre gleby płowe noszą ślady oglejenia warstw powierzchniowych
związane z ich okresowym nadmiernym uwilgotnieniem.
DuŜe powierzchnie zajmują w zachodniej części obszaru Górnośląskiego
Związku Metropolitalnego, gdzie rozwinęły się na glinach i piaskach naglinowych.
W okolicach Tychów i Bytomia występują kompleksy gleb płowych i gleb brunatnych
wyługowanych wytworzonych z utworów pyłowych podścielonych gliną i z piasków
gliniastych. Dobre gleby płowe wytworzyły się na gliniastej lub pylastej zwietrzelinie
drobnoziarnistych piaskowców karbońskich, m.in. w Rudzie Śląskiej, Katowicach,
Mysłowicach, Chorzowie, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej i w okolicach Tychów.
Lokalnie występują one kompleksowo z glebami brunatnymi lub bielicowymi.
Gleby płowe przedstawiają róŜną wartość rolniczą, zaliczane są najczęściej do
klas IIIb i IVa kompleksu Ŝytniego bardzo dobrego i dobrego. Wiele z nich
przekształconych jest antropogenicznie.
Gleby bielicowe i rdzawe
Gleby bielicowe i rdzawe rozwinęły się na piaskach luźnych i słabogliniastych
pochodzenia wodnolodowcowego, lodowcowego lub eolicznego (fot. 28).
Charakteryzują się one kwaśnym odczynem i niską zawartością próchnicy - 0,5 - 1%
oraz niekorzystnymi warunkami powietrzno-wodnymi wynikającymi ze znacznej
przepuszczalności tych gleb. Szczególnie słabym uwilgotnieniem charakteryzują się
gleby rdzawe. Występują one w miejscach wyŜszych, bardziej suchych, najczęściej
pod lasami. Lepszymi właściwościami cechują się gleby bielicowe rozwinięte na
piaskach podścielonych gliną.
Ze względu na właściwości, gleby te mają ograniczoną przydatność dla celów
rolniczych, zaliczane są najczęściej do V i VI klasy bonitacyjnej, rzadko do klasy IV.
Gleby bielicowe i rdzawe wzięte pod uprawę naleŜą do słabych gleb kompleksu
Ŝytniego. Większe powierzchnie gleb bielicowych i rdzawych występują w Katowicach,
Mysłowicach, Jaworznie i Dąbrowie Górniczej.
Czarne ziemie
Czarne ziemie powstawały w warunkach duŜego uwilgotnienia - w dolinach
rzecznych i obniŜeniach terenu o utrudnionym odpływie, przy udziale roślinności łąkowej.
Gleby te wytworzyły się najczęściej na piaskach gliniastych, glinach, pyłach i iłach.
Czarne ziemie zajmują największe powierzchnie w północno-wschodniej
części Dąbrowy Górniczej, na wschód od Łęki i Okradzionowa. Utworzyły się one na
iłach i glinach podścielonych iłami. Płaty czarnych ziem wykształconych na glinach,
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piaskach gliniastych mocnych, pyłach i pyłach gliniastych występują teŜ w okolicach
Piekar Śląskich, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej Strzemieszyc. Niewielkie płaty
czarnych ziem moŜna odnotować w kaŜdym powiecie, ale ze względu na małe
powierzchnie nie przedstawiono ich na mapie. Występują one w kompleksach z glebami
bagiennymi i pobagiennymi oraz z madami.
Przydatność rolnicza czarnych ziem zaleŜy głównie od stosunków wodnych.
Gleby te są okresowo za suche lub nadmiernie wilgotne. Zaliczane są do III i IV klasy
bonitacyjnej. Znaczną część czarnych ziem zajmują uŜytki zielone i najczęściej naleŜą
one do kompleksu uŜytków zielonych 2z czyli średnich.
Gleby hydrogeniczne (bagienne i pobagienne)
Gleby bagienne (mułowe i torfowe) powstały na stanowiskach uwilgotnionych,
w warunkach anaerobiozy sprzyjającej tworzeniu osadów organicznych. Gleby
pobagienne (murszowe i murszowate) uformowały się na takich stanowiskach po
obniŜeniu poziomu wody, czy to wskutek procesu naturalnego czy teŜ wywołanego
działalnością antropogeniczną. Gleby murszowate powstały z płytkich torfów, mułów
i utworów torfiastych.

Większość gleb hydrogenicznych powstała w dolinach rzecznych,
szczególnie w dolinach o małym spadku i utrudnionym odpływie (występują
one w towarzystwie mad) oraz w podmokłych zagłębieniach bezodpływowych. DuŜe
kompleksy gleb hydrogenicznych występują w Dąbrowie Górniczej – w dolinie
Trzebyczki i Białej Przemszy, w dolinie Kłodnicy w Rudzie Śląskiej i Gliwicach, mniejsze
w okolicach Tychów - w dolinach Mlecznej i Gostynii. Gleby hydrogeniczne są
przewaŜnie glebami łąkowymi klas bonitacyjnych od III do VI, zaliczanymi do
kompleksów 2z i 3z, czyli uŜytków zielonych średnich i słabych lub glebami leśnymi.
Mady
Mady powstały w dolinach rzecznych ze współczesnych aluwiów budujących
równinę zalewową. Największe powierzchnie gleby te zajmują w dolinach: Kłodnicy,
Mlecznej, Gostynii, Brynicy i Białej Przemszy. Są to głównie mady lekkie i średnie,
tj. o składzie granulometrycznym piasków gliniastych i glin lekkich. W górnych
odcinkach tych rzek oraz w dolinach innych, mniejszych rzek obszaru GZM mady
zajmują mniejsze powierzchnie i występują w kompleksach z glebami hydrogenicznymi i
semihydrogenicznymi, np. torfowymi, mułowymi, murszowymi i czarnymi ziemiami.
Większość mad zajęta jest pod uŜytki zielone.
Gleby antropogeniczne
Do gleb antropogenicznych zaliczane są gleby kształtujące się pod wpływem
działalności człowieka, jako dominującego czynnika glebotwórczego. Zajmują one
duŜe powierzchnie na terenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, zwłaszcza
w Świętochłowicach, Chorzowie, Siemianowicach Śląskich i Zabrzu. Specyfiką tych
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gleb jest silne przekształcenie ich cech fizycznych i chemicznych. Często skałą
macierzystą tych gleb są utwory antropogeniczne (fot. 29).
Według Systematyki gleb Polski (1989) do gleb antropogenicznych zaliczane są:
A. Gleby kulturoziemne (ziemie uprawne) – przeobraŜone w wyniku wieloletniej,
intensywnej uprawy ogrodniczej lub rolniczej, w tym poprzez nawoŜenie
organiczne i mineralne prowadzące do podniesienia urodzajności gleb.
Charakterystyczną cechą tych gleb jest znaczna miąŜszość poziomu próchnicznego
(kilkadziesiąt centymetrów), duŜa zawartość próchnicy i składników pokarmowych
oraz bardzo dobre właściwości powietrzno-wodne. NaleŜą do nich gleby
ogrodowe (hortisole) oraz gleby przeobraŜone przy sztucznej regulacji stosunków
powietrzno-wodnych w wyniku głębokiej uprawy mechanicznej i melioracji (rigosole).
Są to gleby typowe dla starszych ogrodów działkowych, ogrodów przydomowych
oraz niektórych gospodarstw rolnych i ogrodniczych. Profil takich gleb podobny
jest do czarnoziemów lub czarnych ziem.
B. Gleby industrioziemne i urbanoziemne – charakteryzujące się specyficznymi cechami
morfologicznymi i właściwościami, często wykazujące szereg cech negatywnych,
w róŜnym stopniu zdegradowane lub zdewastowane. Wśród nich spotyka się gleby:
• naturalnie ukształtowanym profilu glebowym z duŜą ilością domieszek
antropogenicznych. np. gruzu z cegieł i betonu, ŜuŜli, Ŝwirów i piasków,
odpadów komunalnych (tekstylia, złom, szkło, plastik i in.), popiołów,
odpadów drzewnych itp.
• profilu glebowym przekształconym mechaniczne wskutek przemieszania
poziomów glebowych, usunięcia poziomu próchnicznego czy zagęszczenia
poziomów glebowych przez cięŜki sprzęt budowlany,
• zmienionych właściwościach chemicznych i fizyczno-chemicznych, np.
zasolenie gleb, zmiana odczynu gleby, zmiana zawartości próchnicy glebowej,
pierwiastków śladowych.
W rzędzie gleb industrioziemnych i urbanoziemnych wyróŜnia się cztery typy:
a) gleby o niewykształconym profilu – na nasypach, skarpach, zwałowiskach
i wyrobiskach, utworzone sztucznie w wyniku rekultywacji gruntów
poeksploatacyjnych (fot. 29),
b) antropogeniczne gleby humusowe – powierzchniowe warstwy tych gleb
wzbogacone są w próchnicę, wskutek intensywnego nawoŜenia organicznego
w róŜnych formach, przekształcone mechanicznie, o zmienionych właściwościach
chemicznych i wodnych,
c) pararędziny antropogeniczne – gleby wytworzone ze skał antropogenicznych,
najczęściej odpadów budowlanych, o wysokiej zawartości węglanu wapnia
(powyŜej 5%),
d) antropogeniczne gleby słone – trwale zasolone wskutek działalności przemysłowej,
eksploatacji składowisk, a takŜe gleby przydroŜne, zasolone w wyniku
stosowania soli do likwidacji gołoledzi na ulicach, które dość szybko ulegają
odsoleniu po usunięciu czynnika zasalającego.
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WARTOŚCI POKRYWY GLEBOWEJ
O wartości gleb decyduje ich wartość uŜytkowa, wartość przyrodnicza, a często
teŜ dydaktyczno-poznawcza. Gleby, zarówno uŜytkowane rolniczo, zwłaszcza te o wysokiej
bonitacji, jak i gleby leśne są prawnie chronione przed procesami degradacji i dewastacji,
a na terenach zdegradowanych powinny podlegać rekultywacji. Reguluje to Ustawa
o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. oraz ustawa Prawo
ochrony środowiska.
Na terenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego gleby zajęte przez
uŜytki rolne stanowią prawie 33% powierzchni. W powiatach Gliwice i Piekary
Śląskie zajmują one aŜ połowę powierzchni.
W strukturze bonitacyjnej gleb na terenie Górnośląskiego Związku
Metropolitarnego dominują gleby dobre zaliczane do klasy IIIa i IIIb oraz gleby
średnie mieszczące się w klasach IVa i IV b. Brak gleb najwyŜszych klas bonitacji I i II.
Pod względem przydatności rolniczej gleb wartość gruntów ornych w północnej i
zachodniej części Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (Piekary Śląskie (fot. 30),
Bytom, Zabrze, Gliwice) oraz w Tychach zawiera się w większości w kompleksie
pszennym dobrym (2). Słabsze gleby występują w powiatach Katowice, Mysłowice,
Ruda Śląska, Sosnowiec i Jaworzno. Zaliczane są głównie do kompleksów Ŝytniego
bardzo dobrego (4) i dobrego (5) oraz Ŝytniego słabego (6) i bardzo słabego (7).

Fot. 30. Urodzajne rędziny w Piekarach Śląskich (M. Fajer)

Wśród uŜytków zielonych, tj. łąk i pastwisk przewaŜają gleby zaliczane do
kompleksu 2z czyli średnich. Gleby tego kompleksu są mniej Ŝyzne i cechują się
wadliwymi stosunkami powietrzno-wodnymi. Gleby klas I-IV uŜytkowane jako
grunty orne i jako uŜytki zielone mają wysoki priorytet ochrony i nie powinny być
przeznaczane na inne cele.
DuŜą zaletą jest bardzo mały udział gleb zagroŜonych erozją wodną. Na
terenach uŜytkowanych rolniczo zachodzi ona stokach o większym nachyleniu
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podczas intensywnych opadów atmosferycznych. Lokalnie w dolinach rzek i potoków
gleby naraŜone są na procesy erozyjne. Większe nasilenie erozji wodnej dotyczy gleb
antropogenicznych na hałdach, nasypach, wyrobiskach.
Oprócz jakości gleb ornych i ich właściwości produkcyjnych, niezwykle
istotny jest stopień ich zanieczyszczenia metalami cięŜkimi. Badania stanu gleb
prowadzone przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Gliwicach i IPIŚ PAN
w Zabrzu wskazują, Ŝe gleby na duŜych powierzchniach uŜytkowanych rolniczo są
zanieczyszczone. PrzeobraŜenia antropogeniczne, w tym głównie zanieczyszczenia
toksyczne obniŜają znacznie wartość gleb. Są jednak rejony, gdzie gleby wysokich
klas bonitacyjnych są zanieczyszczone w niewielkim stopniu, co pozwala je
zakwalifikować do gleb o duŜej wartości rolniczej. Najwięcej takich gleb występuje
w południowej, południowo-zachodniej i zachodniej części powiatu gliwickiego,
północnej części Siemianowic Śląskich, a takŜe w Piekarach Śląskich, wschodniej
części Dąbrowy Górniczej i w Tychach. Mniejsze obszary gleb chronionych odnotowano,
poza Świętochłowicami, w kaŜdym powiecie (Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Śląskiego, 2004; Program ochrony środowiska dla miasta Tychy, 2003).
Do gleb wartościowych przyrodniczo naleŜy zaliczyć gleby hydrogeniczne,
zarówno bagienne (mułowo-torfowe i torfowe) jak i pobagienne (murszowe i murszowomineralne), a takŜe semihydrogeniczne (zwłaszcza czarne ziemie) i mady. NaleŜy je
chronić przed osuszaniem i odpowiednio zagospodarować, by nie utraciły swej wartości.
Intensywnemu rozwojowi procesów urbanizacyjnych towarzyszy często
presja do wykorzystania pod zabudowę kolejnych fragmentów terenu. W GZM naleŜy
się liczyć z potencjalnymi konfliktami pomiędzy celami ochrony a potrzebami
inwestycyjnymi i związaną z tym koniecznością przeznaczenia części dobrych gleb na
cele nierolnicze.
DEGRADACJA GLEB
W wyniku długotrwałego rozwoju zabudowy miejskiej oraz działalności
przemysłowej i górniczej duŜa część gleb uległa degradacji i dewastacji. Część
gruntów, które ze względu na swe właściwości mogłyby znaleźć się w wyŜszych
klasach bonitacyjnych podlega skutkom eksploatacji górniczej, jest skaŜona metalami
cięŜkimi i innymi substancjami toksycznymi oraz zakwaszona.
Jedną z barier ograniczających uŜytkowanie gleb są odkształcenia powierzchni
terenu w strefach osiadań górniczych prowadzące do podtopień. Negatywne skutki
zawodnienia wyraŜają się w obniŜaniu wartości produkcyjnej gleby, a nawet
wyłączeniu gruntów spod uŜytkowania rolniczego. Gleby nadmierne zawodnione
zajmują często powierzchnię 3-4-krotnie większą od powierzchni zalewisk.
Na terenach leśnych, gdzie nie prowadzi się stałych obserwacji wpływu
eksploatacji górniczej na odkształcenia powierzchni terenu, nadmierne zawodnienie
gleb prowadzi do uszkodzeń drzewostanów. Najbardziej niekorzystna sytuacja
występuje w lasach w rejonie Chorzowa, Bytomia, Siemianowic Śląskich, Piekar
Śląskich, Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Zabrza. ZagroŜone zawodnieniem są teŜ
gleby leśne w południowej części Katowic, a takŜe w obszarze połoŜonym między
Katowicami, Rudą Śląską i Mikołowem (Plan Zagospodarowania Przestrzennego
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Województwa Śląskiego, 2004). Obszarami najbardziej podatnymi na wystąpienie
zawodnień są obniŜenia terenu i doliny rzeczne (np. dolina Kłodnicy), gdzie
zwierciadło wody występuje płytko.
Dewastacja gleb jest następstwem odkrywkowej eksploatacji surowców.
Powstawanie kamieniołomów, wyrobisk Ŝwirowni, piaskowni i glinianek oraz
zwałowisk nadkładów eksploatacyjnych powoduje całkowite zniszczenie pokrywy
glebowej. Najrozleglejsze powierzchnie zdewastowanych gleb występują na terenach
eksploatacji złóŜ piasków podsadzkowych, np. Szczakowa. Większość takich
wyrobisk poeksploatacyjnych jest rekultywowana przez zalesienie lub utworzenie
zbiorników wodnych, jednak zmiana elementów środowiska stwarza juŜ inne
warunki do rozwoju nowych gleb.
PowaŜnym problemem jest degradacja chemiczna związana z zanieczyszczeniem
gleb metalami cięŜkimi (m.in. ołowiem, cynkiem, kadmem, miedzią, niklem, chromem).
Źródłem zanieczyszczeń jest emisja pyłów z zakładów wytopu surówki Ŝelaza i stali
oraz produkcji metali nieŜelaznych, koksowni, elektrowni i elektrociepłowni, a takŜe
ze spalania węgla w małych kotłowniach miejskich i paleniskach domowych.
UciąŜliwe dla środowiska glebowego są takŜe eksploatacja kopalin, zakłady
chemiczne i zanieczyszczenia komunikacyjne. Oprócz metali cięŜkich dostarczają one
do środowiska glebowego innych toksycznych substancji.
Niektóre rejony GZM charakteryzują się bardzo wysokimi stęŜeniami
zanieczyszczeń w glebach. Zawartość ołowiu w wierzchnich warstwach gleb osiąga
nawet kilkaset miligramów na kilogram gleby, przy normie 100 mg/kg s.m. W przypadku
kadmu norma ta jest przekroczona nawet pięciokrotnie (dopuszczalna zawartość – 4
mg/kg s.m.). Na takich glebach wyklucza się uprawę roślin jadalnych i paszowych.
Problemem jest bardzo długi proces oczyszczania gleb z metali cięŜkich, trwający
nawet setki lat.
Szczególnie duŜe zanieczyszczenie gleb metalami cięŜkimi notowane jest w
bezpośrednim sąsiedztwie hut i zakładów metalurgicznych, np. w sąsiedztwie Huty
Katowice stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych stęŜeń kadmu i ołowiu, przy
czym stęŜenie cynku, miedzi i manganu mieści się w granicach dopuszczalnych dla
gleb. Wraz ze wzrostem odległości od emitora ilość zanieczyszczeń maleje.
Wprowadzenie w ostatnich latach w Hucie Katowice i Zakładach Koksowniczych
“Przyjaźń” proekologicznych rozwiązań technologicznych (m.in. urządzeń odpylających
gazy i spaliny, elektrofiltrów, hermetyzacja procesów produkcji) obniŜyło emisję
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Dzięki temu od około 2000 r. postępuje spadek
obciąŜenia gleb cynkiem i miedzią (POMIERNY, CIEPAŁ, 2004). TakŜe w energetyce
przemysłowej emisje pyłowe zostały znacznie ograniczone, choć zagroŜeniem dla
środowiska glebowego są wysypiska popiołów elektrownianych, np. w Dziećkowicach.
Wysokimi zawartościami metali cięŜkich charakteryzują się gleby industrialne
na obszarach historycznej eksploatacji i przeróbki rud cynku i ołowiu, m.in. w rejonie
Strzemieszyc, Ząbkowic, w rejonie Bytomia- Dąbrówki Wielkiej oraz w Długoszynie
i w Jaworznie (CABAŁA, SUTKOWSKA, 2006).
PowaŜnym zagroŜeniem dla środowiska glebowego są zwałowiska odpadów
po hutnictwie rud cynkowo-ołowiowych. W pobliŜu takich zwałowisk koncentracja
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metali cięŜkich w glebach niejednokrotnie przekracza dopuszczalne ich zawartości,
np. w Rudzie Śląskiej-Wirku (MZYK, 2003).
Dobre efekty daje rekultywacja z zastosowaniem róŜnych metod technicznych
lub biologicznych np. przez wapnowanie i nawoŜenie organiczne zmniejszające
zakwaszenie gleby ograniczając w ten sposób mobilność metali czy przez fitostabilizację
zastosowaną np. na terenach pohutniczych w Piekarach Śląskich.
W niektórych glebach zanieczyszczenia metalami cięŜkimi mogą występować
w formach mało mobilnych i mimo wysokiej ogólnej zawartości ryzyko niekorzystnego
ich oddziaływania na środowisko jest znikome, a ich oczyszczanie nie jest konieczne.
Na przykład w zanieczyszczonych glebach o duŜej zawartości próchnicy i amorficznych
form Ŝelaza oraz o alkalicznym odczynie sorpcja przez materię organiczną i wodorotlenki
Ŝelaza jest tak silna, Ŝe w znacznej mierze ogranicza ona rozpuszczalność metali, a
tym samym ich mobilność i szkodliwe oddziaływanie (STUCZYŃSKI i IN., 2004).
DuŜa część gleb miejskich i przemysłowych wykazuje odczyn obojętny.
Alkalizacja gleb związana jest zarówno z opadem pyłów alkalicznych, jak i zasoleniem.
Gleby o odczynie lekko kwaśnym występują z reguły na peryferiach miast i w strefach
pozamiejskich. Czynnikiem przyspieszającym uwalnianie metali cięŜkich i ich migrację
w glebie moŜe być postępujące zakwaszenie gleb związane z emisją SO2 i kwaśnymi
deszczami. Metale cięŜkie, związane na powierzchni cząstek składowanych popiołów
jedynie siłami adsorbcji, mogą być łatwo uruchomione w glebie przy odczynie
kwaśnym i stanowić powaŜne zagroŜenie dla środowiska.
Wysokie zanieczyszczenie notuje się takŜe w glebach leśnych, zwłaszcza
w centralnej i wschodniej części obszaru Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.
W lasach znajdujących się na obrzeŜach miast i w lasach miejskich koncentracje
metali cięŜkich w poziomie ściółki leśnej przekraczają dopuszczalne normy.
Najbardziej zanieczyszczone są gleby leśne od Rudy Śląskiej poprzez Bytom po
Dąbrowę Górniczą i tereny przylegające do rzeki Przemszy. W Katowicach szczególnie
zanieczyszczone są obszary połoŜone w północnej i wschodniej części, m.in.
Kochłowice, Panewniki, Śmiłowice, Murcki, Muchowiec, Ochojec, Janów, Wesoła.
Lokalnie takie zagroŜenia występują równieŜ w rejonie Zabrza – Makoszowy oraz w
rejonie Tychów (LIS, PASIECZNA 1995, STRZYSZCZ, MAGIERA, 2003/4).
W zasięgu oddziaływań źródeł emisji róŜnych substancji szkodliwych
znalazły się takŜe gleby ogrodów działkowych usytuowanych w pobliŜu zakładów
przemysłowych i ruchliwych ulic. Zawartość metali cięŜkich jest tam kilkakrotnie
większa niŜ w glebach z działek połoŜonych na peryferiach miast, co ogranicza
moŜliwości uprawy warzyw (BIELIŃSKA, 2006). Bardzo wysoki stopień
zanieczyszczeń odnotowano w glebach ogrodów działkowych w Zabrzu i Jaworznie,
natomiast w Tychach są one niewielkie (Program ochrony środowiska dla miasta
Tychy, 2003, BIELIŃSKA, 2006).
Gleby terenów połoŜonych w granicach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
powinny być chronione przed dalszą degradacją i racjonalnie wykorzystywane.
Sposób zagospodarowania powinien odpowiadać ich walorom przyrodniczym i klasie
bonitacji, a na glebach zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia
struktura upraw powinna być odpowiednio zmieniona.
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URSZULA MYGA-PIĄTEK

Krajobrazy obszaru
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Krajobraz jest fizjonomią środowiska geograficznego. Jest pojęciem kompleksowym,
współcześnie wieloznacznym, pojawiającym się w szeregu nauk nie tylko przyrodniczych
i geograficznych, ale takŜe w architekturze, dziedzinach społecznych i kulturowych.
Krajobraz jest syntezą współistnienia i wzajemnych relacji dwóch systemów - przyrodniczego
i antropogenicznego. Przejawem i obrazem działalności człowieka w przestrzeni
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego jest złoŜona struktura przestrzenna miast
o dynamicznie zmieniających się w czasie elementach urbanistycznych, industrialnych
oraz historycznych, które wkomponowane zostały w przyrodniczą tkankę regionu.
Obecna postać krajobrazu GZM jest rezultatem długotrwałego rozwoju przestrzeni
przyrodniczej i kulturowej. Charakter krajobrazu (określony m.in. przez jego strukturę
i funkcje) nie stanowi ostatecznego stadium, lecz reprezentuje chwilowy kształt, podlegający
zmianom w kolejnych epokach historycznych. Krajobraz pierwotny i naturalny,
kształtowany przez siły przyrody był stopniowo wzbogacany i przekształcany w krajobraz
kulturowy.
Treść krajobrazu kulturowego miast GZM jest szczególna w skali całego kraju.
KaŜdy element krajobrazu posiada swoją tradycję i przestrzenne uzasadnienie. Całą
historię tutejszego krajobrazu naleŜy rozpatrywać jako efekt intensyfikujących się
procesów osadniczych, komunikacyjnych i przemysłowych. W procesie antropogenizacji
przestrzeni człowiek nie tylko niszczył przyrodę, ale często ją pielęgnował i świadomie
kształtował.
TYPY KRAJOBRAZÓW I ICH ROLA W ROZWOJU MIASTA
Podstawą klasyfikacji krajobrazów GZM jest podłoŜe geograficzne, w szczególności
zróŜnicowanie rzeźby powierzchni terenu miast, wynikające z urozmaiconej budowy
geologicznej. Fakt ten zdecydował o moŜliwości wyróŜnienia kilku typów krajobrazów
(fot. 31-44).
W klasyfikacji krajobrazów przyrodniczych krajobrazów A. RICHLINGA (1992)
GZM leŜy w strefie „krajobrazów wyŜynnych – węglanowych: erozyjnych - izolowanych
połogich wzniesień, które występują w otoczeniu krajobrazów nizinnych o genezie
peryglacjalnej o charakterze równinnym i falistym”.
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KRAJOBRAZ QUASI NATURALNY
Krajobraz naturalny stanowi stosunkowo mało zmienioną postać krajobrazu
przyrodniczego, w którym ewentualne przekształcenia spowodowane działalnością
człowieka nie naruszyły jego struktury materialnej i funkcjonalnej (MALINOWSKA,
LEWANDOWSKI, HARASIMIUK, 2004, s. 61) Najczęściej naturalne elementy krajobrazu
zachowały się w miejscach niedostępnych, niesprzyjających dla osadnictwa i rozwoju
gospodarczego.
Występujące obecnie na obszarze GZM krajobrazy quasi naturalne są mocno
pofragmentowane i tworzą mozaikowaty układ terenów zieleni. Występują one przede
wszystkim w miejscach oddalonych od głównych centrów miejskich. Quasi naturalną
postać zawdzięczają dość wczesnej prawnej ochronie. Tworzą je przede wszystkim
obszary źródliskowe, doliny rzek i potoków (np.: Zespół przyrodniczo-krajobrazowy
Źródła Kłodnicy, ZPK Dolina Jamny, Rozlewiska Białej Przemszy), wzgórza (np.
powierzchniowy pomnik przyrody Uroczysko Sodowa Góra, ZPK Kamionka) oraz
obszary leśne. W GZM najcenniejsze enklawy leśne chronione są formą rezerwatu
przyrody: Las Murckowski i Ochojec w Katowicach, a na granicy Bytomia i Tarnowskich
Gór - Rezerwat Segiet. Krajobrazy przyrodniczo cenne chronione są takŜe formą
obszarów chronionego krajobrazu np. Dobra Wilkszyn,
Quasi naturalną postać mają przede wszystkim zbiorowiska leśne o duŜej
powierzchni np. Lasy Panewnickie i Kochłowickie, Lasy Imielińskie, Las Komunalny
„Rokitnica”, Las Piekielec, Katowicki Park Leśny, fragment Lasów Pszczyńskich
(w obrębie południowo-zachodniej części Tychów), Lasy Błędowskie, Lasy Trzebiesławickie.
Krajobrazy leśne są bardzo istotnym wyróŜnikiem śląskiego pejzaŜu. Wbrew powszechnym
opiniom duŜa ilość i wysoka jakości terenów zieleni w miastach GZM skutecznie
burzą mit Czarnego Śląska.
Interesującym elementem górnośląskiego krajobrazu jest odradzanie się
naturalnych elementów przyrody w miejscach zdewastowanych i silnie przekształconych
przez człowieka. Naturalna sukcesja, spontaniczne wkraczanie roślinności na tereny
poprzemysłowe stwarza interesujący, pełen niezwykłych walorów i wartości krajobraz.
KRAJOBRAZ KULTUROWY
Krajobrazy kulturowe kształtują się pod wpływem złoŜonych zaleŜności
pomiędzy środowiskiem przyrodniczym i antropogenicznym - powstają w ten sposób
mozaikowate struktury przestrzenne o zróŜnicowanym sposobie uŜytkowania (DEGÓRSKI,
2005). W zaleŜności od stopnia antropizacji krajobrazu wynikającego ze sposobu uŜytkowania
oraz funkcji terenu, na terenie GZM wyróŜniono pięć kategorii obszarów o typowym
dla nich krajobrazie:
• tereny o typowym uŜytkowaniu rolniczym (krajobrazy wiejskie), rzadkie na
terenie GZM, charakteryzujące się mozaiką uŜytków rolnych i leśnych,
• podmiejskie tereny otwarte, charakteryzujące się specyficznym krajobrazem
z zachowaniem funkcji przyrodniczej i rolniczej,
• zurbanizowane, odznaczające się krajobrazem o dominującej funkcji mieszkaniowej
oraz administracyjnej i usługowej,
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•
•

industrialne, charakteryzujące się krajobrazem o dominującej funkcji przemysłowej,
zdewastowane, charakteryzujące się krajobrazem zniszczonym przez człowieka,
którego struktura nawiązuje do form przemysłowego uŜytkowania terenu.

Fot. 31-36. Przykłady krajobrazów z obszaru GZM (U. Myga-Piątek)
31. Panorama w kierunku Sosnowca i Dąbrowy Górniczej widoczna z dachu budynku
Wydziału Nauk o Ziemi UŚ; 32. Hałda na ścieŜce edukacyjnej w Dolomitach Sportowej
Dolinie (Bytom); 33. Las w porze przedwiośnia w rezerwacie Segiet; 34. Obszary podmokłe w
rezerwacie Segiet; 35. Tereny rekreacyjno - sportowe w dawnym kamieniołomie dolomitu –
obecnie Dolomity – Sportowa Dolina; 36. Krajobrazy otwarte wzdłuŜ trasy krajowej nr 1 –
droga wylotowa z GZM na północ (okolice Będzina)
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Fot. 37-44. Przykłady krajobrazów z obszaru GZM (U. Myga-Piątek)
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37 - Krajobrazy rolnicze na północnej granicy Bytomia i Piekar Śląskich; na drugim planie
krajobrazy osadnicze; 38 - Przykład krajobrazu rolniczego z uprawą rzepaku na peryferiach
Gliwic; 39 - Mozaikowaty układ krajobrazów rolniczych, osadniczych, przemysłowych i
sakralnych w Zabrzu-Biskupicach; 40 - Kontrasty form uŜytkowania terenu w centrum Zabrza;
41 - Krajobrazy „rolniczo-miejskie” – relikt dawnych sposobów uŜytkowania terenów
(Zabrze – Biskupice); 42 - Krajobrazy miejskie z nowoczesną architekturą – centrum Katowic;
43 - Krajobrazy usługowe – nowe centrum handlowe Silesia City Center na miejscu dawnych
obszarów przemysłowych; historyczne budynki dawnej kopalni Kleofas, zostały odrestaurowane,
a ich funkcja zmieniona; zachowany szyb Jerzy (Georg); 44 - Krajobrazy podlegające
renaturalizacji - zbiorowiska nadrzeczne w dolinie Bytomki w Zabrzu

Krajobraz rolniczy
Na obszarze GZM, pomimo silnego uprzemysłowienia zachowały się fragmenty
terenów o typowym uŜytkowaniu rolniczym. Tereny dawnych wsi śląskich, które były
pierwotnie samodzielnymi jednostkami osadniczymi o załoŜeniach średniowiecznych,
stopniowo zostawały włączane w obszar administracyjny GZM. Pomimo silnej presji
miejskich ośrodków przemysłowych przez ponad 200 lat, w wielu przypadkach do dzisiaj
udało się przechować zespół elementów i cech organizacji przestrzeni typowych dla
krajobrazu rolniczego. W krajobrazie niegdysiejszej śląskiej prowincji, moŜna odczytać
jeszcze ślady po dawnym układzie pól - niwowym i łanowym. Z upływem czasu
zmniejszała się powierzchnia uŜytków rolnych i zmieniały się tradycyjne struktury
osadnicze (PULINOWA, CZYLOK, 2001). Obecnie krajobrazy rolnicze przylegają najczęściej
do krajobrazów leśnych. Miejscami tworzą szachownicę polan, rozłogów, pól i pastwisk.
Obszary rolnicze wyróŜniają się charakterystyczną zabudową, specyficznymi
zagrodami i budownictwem. Krajobraz taki o cechach historycznych zachował się na
terenach na zachód od centrum Gliwic (w dzielnicach Stare Gliwice, Ostropa, Wójtowa
Wieś), Jaworzna (dzielnica Bory i Byczyna), Tychów (dzielnica Cielmice) ponadto
spotykamy taki typ terenu w granicach administracyjnych Dąbrowy Górniczej (Strzemieszyce
Małe, Błędów, Zagórze), Piekar Śląskich (Kozłowa Góra). Uzupełnieniem tego typu
krajobrazu jest struktura osadnicza o specyficznym układzie i architekturze. Miejscami
zachowały się jeszcze domy drewniane z kamienną podmurówką np. w Dąbrowie
Górniczej-Strzemieszycach. W Siemianowicach Śląskich, Rudzie Śląskiej funkcjonują
wiejskie układy przestrzenne. Towarzyszą im zupełnie reliktowe na terenie GZM ogródki
przydomowe ze swojskimi gatunkami kwiatów – malwami, marcinkami, słonecznikami,
bzem i jaśminem. Coraz częściej takie ogródki zastępuje trawnik z iglakami, przez co
następuje utrata swojskich cech krajobrazu prowincjonalnego, którego struktura w wyniku
„umiastowienia” i przejmowania miejskich wzorów budowy i zagospodarowania działek
gwałtownie się ujednolica i wzajemnie upodabnia. Miejscowości tracą na swej odrębności.
Od kilku lat obserwuje się stały wzrost powierzchni nieuŜytkowanych rolniczo,
skutkiem czego krajobrazy tego typu zanikają, stają się marginalne. Tam, gdzie się
zachowały powinny by otoczone planową ochroną jako tereny otwartego krajobrazu,
miejskie nieuŜytki, niezwykle cenne dla ekologicznych i bioklimatycznych funkcji duŜego
organizmu miejskiego jakim jest GZM.
ZałoŜenia ruralistyczne (w tym zabytkowe wiejskie chaty), dwory, pałace, zamki,
zameczki myśliwskie, miejsca kultu: kościoły, kapliczki, figury świętych, zespoły
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klasztorno-pałacowe, stare cmentarze, parki dworskie, aleje, folwarki, stawy rybne, młyny
i inne urządzenia architektury wodnej, tworzą w strukturze krajobrazu charakterystyczne
perełki. Wraz z otaczającym je starodrzewem stanowią istotne dominanty w krajobrazie.
Charakterystyczne dla krajobrazu regionu GZM są takŜe przydroŜne kapliczki i figury
świętych. Stanowią one element tradycyjnej sztuki ludowej. Bardzo często stawiano je
w miejscach waŜnych dla danej społeczności, na rozstaju dróg, przy źródłach i mostach.
Orientowały one przestrzeń i nadawały jej sakralny charakter. Były wyrazem szacunku
człowieka dla miejsca (Zintegrowana strategia…, 2006).
Krajobraz podmiejski
Typowy krajobraz podmiejskich terenów otwartych charakteryzuje się specyfiką
łączenia funkcji przyrodniczych i rolniczych. Obecnie tereny otwarte, jako atrakcyjne
miejsca lokalizacji budownictwa mieszkaniowego - najczęściej jednorodzinnego lub
zabudowy szeregowej (bliskość centrum miasta przy jednoczesnym sąsiedztwie obszarów
zielonych), zmieniają swój wygląd, przyjmując bardzo zunifikowany charakter. Przykłady
takich terenów spotykamy w obrębie Tychów (dzielnica Jaroszowice, Wygorzele,
Wartogłowiec). Tereny te są zajmowane ponadto przez magazyny, centra handlowe,
składowiska. Krajobrazy tego typu stanowią najczęściej strefy graniczne między
miastami GZM. Zajmowane są takŜe coraz częściej przez podstrefy Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Krajobraz zurbanizowany
Krajobraz miejski powstaje w wyniku długookresowych nawarstwień kulturowych,
w przypadku miast GZM - wielokulturowych. System miasta to obszar, który składa
się z geokompleksów o określonej strukturze, powiązaniach i podporządkowanych im
funkcjach mieszkaniowych, produkcyjnych oraz określonej infrastruktury. Stanowi
odzwierciedlenie przemian stosunków społecznych, własnościowych, politycznych,
zmian w zakresie upodobań estetycznych i technicznych moŜliwości zaspokajania potrzeb
gospodarczych (BORSA, 2004). Krajobraz zurbanizowany, typowo miejski charakteryzuje
się dominującą funkcją mieszkaniową (DEGÓRSKI, 2005). Na obszarze GZM sieć miejska
ma charakter policentryczny, bez wyróŜniającego się głównego ośrodka (KONOPKA, 2002).
Rozwój funkcji miejskich na terenie GZM został zapoczątkowany w średniowieczu
i trwa do dnia dzisiejszego. Ośrodki miejskie w centralnej części GZM leŜą bardzo
blisko siebie. Ich zabudowa wyróŜnia się wyraźnymi odrestaurowanymi rynkami,
dominującymi budynkami kościoła i ratusza (Gliwice, Bytom, Mysłowice). Miasta,
które rozwinęły się z osiedli przemysłowych i robotniczych, jak Zabrze, Katowice,
Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno charakteryzują się Ŝywiołowym i czasami
chaotycznym rozwojem. Są to ośrodki miejskie składające się z licznych dzielnic,
które w przeszłości były osobnymi miejscowościami. Charakter typowych górnośląskich
miast został ukształtowany w drugiej połowie XIX wieku, kiedy rozpoczęto budowę wielu
murowanych kolonii robotniczych. Charakterystycznymi elementami jest XIX i XXwieczna zabudowa śródmiejska z kształtowanymi wnętrzami urbanistycznymi, zabytkami
architektury i budownictwa, terenami zieleni. Liczne osiedla robotnicze stanowią
wartościowy element krajobrazu, zwłaszcza zespoły domów budowanych z czerwonej
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cegły, tzw. familoków, które nadają niepowtarzalny i charakterystyczny dla śląskich
miast koloryt. Największe nagromadzenie często unikatowych załoŜeń urbanistycznych
i architektonicznych osiedli robotniczych zlokalizowane jest w Katowicach (Nikiszowiec,
Giszowiec), Zabrzu (Borsig), Bytomiu (kolonia Zgorzelec), Piekarach Śląskich, Rudzie
Śląskiej (ta ostatnia nazywana „krainą familoków”, gdyŜ zachowało się w niej 30 osiedli
patronackich). Nadały one specyficzny charakter miastom GZM. W latach 60. i 70.
XX wieku powstawały nowe budynki uŜyteczności publicznej, kamienice i osiedla
budynków wielokondygnacyjnych często w miejscach po wyburzonych, historycznych
obiektach (DULIAS, HIBSZER, 2004).
Obok koloni robotniczych i osiedli wielokondygnacyjnych, typowym obszarem
zagospodarowania przestrzennego GZM są ogródki działkowe. Krajobraz ogródków
działkowych jest obrazem prywatnego gospodarowania na małej przestrzeni. Ma on
ogromny wpływ na jakość krajobrazu miejskiego.
Szczególnym akcentem krajobrazów miejskich GZM jest przestrzeń sakralna.
Udało się zachować kilka obiektów drewnianych np. Kościół św. Michała Archanioła
w Parku Kościuszki w Katowicach przeniesiony z Syryni, kościołek ewangelickoaugsburski w Bytomiu-Bobrku (filia parafii ewangelickiej w Bytomiu-Miechowicach)
i kościół św. Jadwigi w Zabrzu.
Krajobraz industrialny
Krajobrazy stworzone przez człowieka w wyniku wprowadzania zaawansowanych
technik i technologii dla celów wydobywczych, wytwórczych, komunikacyjnych
nazywane są przemysłowymi. Krajobraz kojarzący się z epoką przemysłową pełen
fabrycznych hal, dymiących kominów, hałd i kopalnianych wieŜ wyciągowych jest
„ikoną” GZM, która obecnie zmienia swoje dotychczasowe znaczenie. Ranga symbolu
zmienia się, z ilustracji postępu, następnie degradacji środowiska, po pełne dumy
świadectwo kulturowo-historyczne. Najbardziej charakterystycznym i wymownymi
elementem krajobrazu industrialnego GZM są obiekty przemysłowe. WyróŜniającymi
się obiektami są budowle uznane lub pretendujące do miana zabytków techniki: zakłady
górnicze, huty, wapienniki, cementownie i wiele innych zakładów przemysłowych.
W krajobrazie poprzemysłowym, poeksploatacyjnym moŜna wyróŜnić takie elementy
jak kamieniołomy, Ŝwirownie, piaskownie, glinianki, sztolnie. Miejsca po zaprzestaniu
eksploatacji w wyniku sukcesji ekologicznej często zyskały nowe walory przyrodniczokrajobrazowe. Elementem związanym z funkcjonowaniem przemysłu jest rozwinięta
sieć linii kolejowych. Współcześnie obserwuje się liczne próby adaptacji tych nieuŜytków,
zagospodarowuje się je turystycznie, sportowo, naukowo, edukacyjnie lub rekreacyjnie
(NITA, MYGA-PIĄTEK, 2005, 2006).
Krajobraz zdewastowany
Krajobraz zdewastowany powstaje w wyniku procesów i zjawisk, jakie
zachodzą w systemie środowiska pod zdecydowanym wpływem działalności człowieka.
Wynikiem wzmoŜonej działalności gospodarczej zaburzone zostaje funkcjonowanie
systemu środowiska przyrodniczego, a tym samym uniemoŜliwiony jest wpływ zjawisk
przyrodniczych na kształtowanie krajobrazu (DEGÓRSKI, 2005).
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Na terenie GZM moŜna spotkać liczne przykłady terenów zdegradowanych,
na których funkcja przyrodnicza krajobrazu nie bedzie moŜliwa do odtworzenia przez
wiele dziesięcioleci. Przemysł związany z eksploatacją węgla kamiennego powoduje ogromne
zmiany w fizjonomii środowiska. Powstające zwałowiska, składowiska skały płonnej,
ŜuŜla i popiołów, zaburzenia w sieci wodnej trwale zmieniają przestrzeń. Na Górnym Śląsku
widoczne jest największe w Polsce przekształcenie terenów leŜących w bezpośrednim
sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych. Składowanie na powierzchni ziemi odpadów
oddziałuje niekorzystnie na wiele elementów środowiska naturalnego (MYGA-PIĄTEK,
NITA, 2007; ROSTAŃSKI, 2007). Jednocześnie składniki krajobrazu zdewastowanego,
jakimi najczęściej są hałdy tworzą rodzaj symbolu przestrzeni GZM (GASIDŁO, 2002).
KRAJOBRAZY SZCZEGÓLNIE CENNE
Oprócz wielu walorów przyrodniczych nadających pierwszorzędne rysy morfologii
krajobrazu GZM występuje szereg elementów antropogenicznych, z których nie wszystkie
naleŜy rozpatrywać w kategoriach dewastacji naturalnego krajobrazu. W przypadku gdy
technosfera umiejętnie wpisuje się w przyrodnicze tło tworzą się krajobrazy harmonijne,
i to one wymagają szczególnej pielęgnacji.
Rzeźbę powierzchni GZM i tak juŜ naturalnie urozmaiconą, wzbogacają formy
pochodzące z działalności górniczej: warpia, kamieniołomy i piaskownie (np. nieczynne
kamieniołomy w Blachówce, piaskownie w Jaworznie-Szczakowej) odsłonięcia geologiczne,
biedaszyby, nasypy, zapadliska, niecki osiadania, wyrobiska, glinianki, hałdy, zwałowiska
i inne. Przez lata formy te wrosły w pejzaŜ regionu stając się jego dziedzictwem
przemysłowym. Dlatego waŜne jest aby prowadzić na nich przemyślane formy rekultywacji1.
Część z opisanych form stanowi siedlisko dla nowych, bogatych ekosystemów,
często ekosystemów wodnych. Tworzą się swoiste pojezierza antropogeniczne, które
juŜ jako unikatowe w swej genezie powinny być chronione. (TOKARSKA-GUZIK, 2003).
W wielu przypadkach tak się juŜ dzieje (poprzez ustanawianie obszarów chronionego
krajobrazu, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych czy uŜytków ekologicznych).
Przykładami mogą być: zalewy Pogoria I-IV w Dąbrowie Górniczej, kompleks
stawów w dawnych gliniankach i piaskowni w Szopienicach Borkach (tzw. „Pojezierze
Szopienickie”), kompleks stawów w Tychach-Czułowie, zalewiska śródleśne w Jaworznie,
zbiorniki wód przemysłowych i osadniki poflotacyjne – śabie Doły.
W związku z zaniechaniem eksploatacji i procesem restrukturyzacji polskiego
przemysłu w fizjonomii GZM coraz rzadziej spotykana jest zabudowa przemysłowa
taka jak: cegielnie, wapienniki, XIX-wieczne cementownie, zabytkowe kopalnie głębinowe
i odkrywkowe, zabytkowe huty. Do najcenniejszych tego typu obiektów naleŜą m.in.
Huta Metali NieŜelaznych w Szopienicach (z jedyną w Europie halą przemysłową
krytą gontem), zespoły zabudowy kopalń: „Wujek”, „Katowice”, „Królowa Luiza”,
„Guido”, „Wieczorek”, „Gliwice”, elektrowni „Zabrze”, huty „Kościuszko”, huty cynku
„Silesia” czy browary „KsiąŜęcy” i „Obywatelski” w Tychach. Wskutek zaniechania
produkcji podlegają dewastacji i popadają w ruinę, zagraŜając bezpieczeństwu ludzi.
1

F. Starowieyski ze szczególnym sentymentem opisywał hałdy Piekar porównując je do katedr, które są
dziedzictwem epoki przemysłowej. Gazeta katowicka, nr 174, 27-28 lipca 1991.

138

Znikają teŜ bezpowrotnie symbole śląskiego przemysłu - wieŜe wyciągowe kopalń.
NaleŜy w tym miejscu wspomnieć o duŜej roli architektów, którzy są autorami
interesujących projektów na powtórne zagospodarowanie i uŜytkowanie nieczynnych
juŜ obiektów kopalnianych czy hutniczych (GASIDŁO, 2002) i tym samym ocalenia ich
od całkowitego zniszczenia. Pomysły są zróŜnicowane i dotyczą w przewadze zmiany
funkcji obiektów o cechach zabytkowych, na przykład do wykorzystania istniejących
zabudowań na cele handlowe, wystawiennicze, kongresowe, dydaktyczne, muzealne
czy centra biznesu. Pierwsze takie próby obserwujemy juŜ w Katowicach i Zabrzu.
Tymczasem w myśl zasad sztuki architektonicznej wiele z tych obiektów spełnia
kryteria wielu wartości i predysponuje je do roli zabytków. Warto przypomnieć, Ŝe
architekci wśród wartości zabytków wymieniają m.in. ich dawność, wartość historyczną,
wartość estetyczną, autentyczną substancję, wartość krajobrazową, wyjątkowość, typowość,
odrębność, treść – informację i symbol, wartość emocjonalną, a takŜe rolę integracyjną,
wartość uŜytkową i ekonomiczną (PAWŁOWSKA, SWARYCZEWSKA, 2002). Wiele obiektów
architektury przemysłowej spełnia te kryteria i powinno być postrzegane w kategoriach
zabytków. Wiele z nich jest przedmiotem zainteresowań pod kątem swych wartości
niematerialnych m.in. związanych z formą, funkcją i treścią.
Najlepiej zachowane pozostają centra miast, często o załoŜeniach średniowiecznych
z zabytkowymi kwartałami lub chociaŜ pojedynczymi kamienicami. Na uwagę zasługują
rynki miast pięknie juŜ odrestaurowane: np. Gliwice, Chorzów. Materialnym świadectwem
historii górniczej o najwyŜszych walorach są takŜe typowe dla Śląska osiedla robotnicze
i urzędnicze Giszowiec, Nikiszowiec, w Rudzie Śląskiej, Piekarach, Bytomiu-Bobrku,
Zabrzu-Borsig i Rokitnicy.
JAKA PRZYSZŁOŚĆ ŚLĄSKIEGO KRAJOBRAZU?
Obecny krajobraz jest świadectwem naszej działalności w środowisku,
dziedzictwem oddziaływania wielu epok kulturowych na krajobraz naturalny lub
pierwotny. Silnie zdegradowane środowisko przyrodnicze stało się od ostatnich
kilkunastu lat przedmiotem troski wielu specjalistów. WdraŜane przez gminy i zakłady
przemysłowe programy z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska przyniosły
juŜ pierwsze bardzo pozytywne skutki. Nowoczesne metody i technologie moŜliwe do
stosowania dzięki specjalnym funduszom (Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony
Środowiska czy dotacje celowe z Unii Europejskiej) zdecydowanie poprawiły jakość
wody i powietrza. Rozpoczął się proces rewitalizacji rzek, renaturalizacji ekosystemów,
wzrosła znacznie bioróŜnorodność (TOKARSKA-GUZIK, 2003). Teren GZM staje się coraz
bardziej zielony i skutecznie zaczyna burzyć mit o tym regionie w kategoriach
przysłowiowej „czarnej dziury” na mapie Polski.
Największe trudności spotykamy przy próbie uporządkowania i wprowadzenia
reguł ładu przestrzennego zgodnie z zasadami planowania przestrzennego i poszanowania
dziedzictwa kulturowego. Nadal nie moŜna ustrzec się błędów w podejmowaniu decyzji w
tym względzie. Przy czym lokalne społeczności wykazują bardzo wysoką świadomość
wartości opisanych miejsc a takŜe gotowość do partycypacji na rzecz ich ochrony. Zdarza się
jednak, Ŝe zarządzanie rozwojem przestrzeni miast GZM pełne jest beztroskiej
nonszalancji wynikającej z nieznajomości istoty i rangi struktury tutejszego krajobrazu.
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Przemiany demograficzne w miastach
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

W 2006 r. Górnośląski Związek Metropolitalny obejmował 14 miast o łącznej
liczbie 1990,7 tys. mieszkańców, co stanowiło ponad połowę ludności miejskiej woj.
śląskiego (71 miast) oraz 42,6% ogółu ludności województwa (tab. 19). W latach
1994-2006 liczba ludności w miastach GZM zmniejszyła się z 2190,5 tys. do 1990,7 tys.,
tj. do 90,8%, podczas gdy we wszystkich miastach woj. śląskiego liczba ludności
spadła do 93,1%, zaś w całym woj. śląskim do 95,0%. Zatem rola miast GZM w
koncentrowaniu potencjału demograficznego stopniowo maleje, co wynika z
silniejszych tendencji spadku zaludnienia w tym centrum ludnościowym w
porównaniu do pozostałych obszarów województwa. Spadek ten najsilniej zaznaczył
się w latach 1994-1998, co związane było ze skutkami transformacji ustrojowogospodarczej i załamaniem rynku pracy tradycyjnego regionu przemysłowego.
W rozdziale przedstawiono tendencje zmian zaludnienia miast Górnośląskiego
Związku Metropolitalnego, ich uwarunkowań oraz konsekwencji dla kształtowania się
struktur demograficznych. Zwrócono takŜe uwagę, iŜ zróŜnicowane tempo zmian
w poszczególnych miastach moŜe prowadzić do przeobraŜeń w przestrzennym
rozmieszczeniu ludności.
Tabela 19. Zmiany zaludnienia w GZM na tle województwa śląskiego
Wyszczególnienie

Lata
1994

Liczba ludności 14 miast
GZM w tys. osób

1998

2002

2006

2190,5

2133,4

2040,4

1990,7

% udział w ogólnej liczbie ludności
miejskiej woj. śląskiego

55,6

54,9

54,6

54,3

% udział w ogólnej liczbie ludności
woj. śląskiego

44,5

43,7

43,1

42,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa Katowickiego 1995
oraz Roczników Statystycznych Województwa Śląskiego 1998, 2003, 2007, Urząd Statystyczny w Katowicach
Uwaga: Po powszechnym spisie ludności w 2002 r. Urząd Statystyczny skorygował dane dotyczące
liczby ludności za lata wcześniejsze - do 1999 r. włącznie. W dalszej części analizy autorka dokonała
korekty danych takŜe dla 1998 r., w celu zapewnienia ich porównywalności (w powyŜszej tab. dane przed
korektą)
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ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI NA OBSZARZE GZM
Górnośląski Związek Metropolitalny składa się głównie z miast duŜych,
liczących powyŜej 100 tys. mieszkańców (9 miast), które obejmują łącznie 82,1%
ogółu ludności GZM (tab. 20). Zaznacza się przy tym wyraźna koncentracja
zaludnienia w miastach największych, tworzących wyraźnie dwa duŜe skupiska
ludności (ryc. 52). Jednym z nich jest obszar centralny, w którym dwa miasta –
Katowice i Sosnowiec – koncentrują ¼ ogólnej liczby ludności GZM. Podobny udział
w zaludnieniu posiada drugi obszar, występujący w części zachodniej (Gliwice,
Zabrze, Bytom). Te dwa centra ludnościowe, obejmujące łącznie 5 miast (35,7%
badanych miast), skupiają ponad połowę (56,0%) mieszkańców GZM. Łączy je Ruda
Śląska, a pozostałe duŜe miasta otaczając obszar centralny od południa (Tychy) oraz
od północnego wschodu (Dąbrowa Górnicza), dopełniają koncentracji ludności do 75%.

Ryc. 52. Mapa koncentracji przestrzennej ludności na obszarze GZM w 2006 r.

Regres zaludnienia, najsilniej zaznaczający się w miastach duŜych (zwłaszcza
w Katowicach i w Bytomiu), spowodował stosunkowo niewielkie zmiany w strukturze
wielkościowej miast w latach 1998-2006. W 1998 r. 5 wiodących miast skupiało
56,3% ogółu ludności GZM, zaś w 2006 r. udział tych miast w ogólnym zaludnieniu
zmniejszył się do 56,0%. Miasta powyŜej 100 tys. mieszkańców (6 miast) obejmowały
odpowiednio 63,8% i 63,3%. Największy spadek udziału w strukturze miast wystąpił
w Bytomiu, co spowodowało jego przesunięcie się z 4 na 5 pozycję wśród
największych miast badanego obszaru. Jeszcze w 1994 r. Bytom był trzecim co do
wielkości miastem GZM. Nieznaczne spadki udziału w koncentracji zaludnienia
wystąpiły w Sosnowcu i w Katowicach. Natomiast swą pozycję w strukturze miast
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utrzymały Gliwice i Zabrze. Kontynuacja owych tendencji prowadzić będzie do
spadku udziału w ogólnym zaludnieniu miast połoŜonych w centralnej części GZM na
rzecz miast w jego części zachodniej. Stanowiłoby to odwrócenie tendencji rozwoju
w XX w., kiedy to centrum zainwestowania w konurbacji katowickiej przesuwało się
z zachodu na wschód, przy czym z dwóch dominujących ośrodków (Katowice,
Gliwice) to Katowicom przypadła główna rola w dynamizowaniu przeobraŜeń
struktury przestrzennej konurbacji (KASZOWSKA, PUKOWSKA-MITKA, RUNGE J., 1992,
RUNGE J., 1999a). Rozpatrując zmiany struktury wielkościowej miast w dłuŜszym
okresie stwierdzić naleŜy, Ŝe mimo iŜ w latach 1988-1994 aŜ 5 miast GZM przekraczało
liczbę 200 tys. mieszkańców, to jednak proporcje w strukturze wielkościowej miast
były zbliŜone do obecnych. Świadczy to o trwałości wykształconego układu osadniczego.
Jednak wskutek ogólnego spadku zaludnienia obecnie tylko dwa miasta przekraczają
liczbę 200 tys. mieszkańców (w latach 1994-1998 nastąpił spadek liczby ludności
Bytomia, a w okresie następnym takŜe Gliwic i Zabrza). Obserwujemy zatem
stopniowy spadek wielkości zaludnienia miast oraz ich przesuwanie się do coraz
niŜszych klas wielkościowych.
Zgoła odmiennie kształtuje się obraz rozmieszczenia ludności rozpatrywany
w kontekście gęstości zaludnienia (tab. 21). Najgęściej zaludnione są miasta Świętochłowice
(4128 osób/km2) i Chorzów (3429 osób/km2). Wokół nich rozciąga się strefa takŜe
o wysokiej gęstości zaludnienia, obejmująca miasta Siemianowice i Bytom (25003000 osób/km2) oraz Sosnowiec i Zabrze (2000-2500 osób/km2). Kolejną strefę stanowią
gęsto zaludnione Katowice i Ruda Śląska (1870-1910 osób/km2) oraz Tychy (1598
osób/km2). Wymienione strefy zajmują połowę obszaru GZM (52,3%) a koncentrują
72,0% ogólnej liczby ludności. ZauwaŜamy przy tym, Ŝe w kierunku na zewnątrz od
najgęściej zaludnionego obszaru (Chorzów, Świętochłowice), nasilają się procesy
spadku zaludnienia. Wyhamowują one dopiero w strefach zewnętrznych, reprezentujących
juŜ znacznie niŜsze zagęszczenie zaludnienia: w części północnej (Piekary Śląskie)
i zachodniej (Gliwice), a przede wszystkim w części wschodniej GZM (Mysłowice,
Jaworzno, Dąbrowa Górnicza). Natomiast spadek gęstości zaludnienia postępuje
systematycznie od stref centralnych w kierunku na zewnątrz badanego obszaru.
DYNAMIKA ZALUDNIENIA W MIASTACH GZM W LATACH 1998-2006
W latach 1998-2006 we wszystkich analizowanych miastach nastąpił spadek
liczby ludności z 2094,4 tys. do 1990,8 tys., tj. do 95,1%. Poszczególne miasta w
róŜnym tempie traciły potencjał demograficzny (RUNGE A., 2002). Najmniejszy
spadek zaludnienia nastąpił w miastach średniej wielkości (Jaworzno, Mysłowice).
Wyraźniej zaznaczył się on w Tychach i w Dąbrowie Górniczej. Natomiast silny
regres zaludnienia dotknął Rudę Śląską (92,1%), Katowice (93,2%), Bytom (93,4%),
Chorzów (93,7%) i Sosnowiec (93,9%). Największe straty, wynoszące łącznie 59,0
tys. osób, tj. 56,9% ogólnego ubytku ludności w GZM, poniosły Katowice,
Sosnowiec, Bytom i Ruda Śląska.
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Tabela 20. Zmiany struktury wielkościowej miast GZM w latach 1988-2006
Liczba
ludności
w tys.

1988

> 200

Liczba
miast
5

Liczba
ludności
1276,4

150-200

2

100-150

1994
%
55,7

Liczba
miast
5

Liczba
ludności
1248,2

355,3

15,5

1

2

266,5

11,6

75-100

3

267,9

50-75

2

Razem

14

1998
%
57,0

Liczba
miast
3

Liczba
ludności
780,3

166,6

7,6

3

3

392,2

17,9

11,7

3

256,5

126,9

5,5

2

2293,0

100,0

14

2002
%

2006

37,5

Liczba
miast
3

Liczba
ludności
759,2

556,2

26,6

2

3

388,9

18,6

11,7

3

249,5

127,0

5,8

2

2190,5

100,0

14

%
37,2

Liczba
miast
2

Liczba
ludności
538,7

%
27,0

387,2

19,0

3

575,2

28,9

4

530,6

26,0

4

519,5

26,1

11,9

2

172,4

8,4

2

170,8

8,6

119,5

5,7

3

191,0

9,4

3

186,5

9,4

2094,4

100,0

14

2040,4

100,0

14

1990,7

100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Roczników Statystycznych Województwa Katowickiego 1989, 1995, Roczników Statystycznych Województwa Śląskiego 1998,
2003, 2007 oraz Bazy Danych Regionalnych GUS

Tabela 21. Gęstość zaludnienia w miastach GZM
Powierzchnia
Strefy gęstości zaludnienia
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Świętochłowice, Chorzów
Siemianowice, Bytom, Sosnowiec, Zabrze
Katowice, Ruda Śląska, Tychy
Piekary Śl., Gliwice, Mysłowice
Dąbrowa Górnicza, Jaworzno
Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie j.w.

1998

2006

1998 -2006

w
km2

%

Liczba
ludności

%

Gęstość
zaludn.

Liczba
ludności

%

Gęstość
zaludn.

Dynamika
zaludnienia

Zmiany gęstości
zaludn.(osób/km2)

46
265
325
240
342
1218

3,8
21,8
26,7
19,7
28,1
100,0

177,6
711,3
628,7
346,0
230,8
2094,4

8,5
34,0
30,0
16,5
11,0
100,0

3861
2684
1934
1442
675
1720

168,9
673,1
590,5
332,9
225,3
1990,7

8,5
33,8
29,7
16,7
11,3
100,0

3672
2540
1817
1387
659
1634

95,1
94,6
93,9
96,2
97,6
95,0

-189
-144
-117
-55
-16
-86

Wyraźnie zaznacza się strefa silnego spadku zaludnienia, ciągnąca się od Bytomia
przez Chorzów, Rudę Śląską, Katowice po Sosnowiec. Tutaj teŜ najwcześniej procesy
te zostały zainicjowane. JuŜ od 1981 r. regres zaludnienia rozpoczął się w Chorzowie
(stagnacja zaludnienia w końcu lat 70. XX w.). Natomiast w większości miast
maksimum zaludnienia zostało osiągnięte na początku lat 90., po czym od 1992 r.
notowały one mniej lub bardziej nasilony spadek liczby ludności: Katowice,
Sosnowiec, Bytom, Ruda Śląska, Piekary Śląskie. Z kolei w Gliwicach, Zabrzu,
Tychach i w Świętochłowicach regres ludnościowy nasilił się od połowy lat 90.
Najpóźniej proces spadku zaludnienia wystąpił w Jaworznie i Mysłowicach.
W latach 1988-1994 wystąpiło duŜe zróŜnicowanie dynamiki zaludnienia
miast GZM, które wynikało głównie ze zmian administracyjnych dokonujących się
Ŝywiołowo po wprowadzeniu ustawy o samorządzie terytorialnym (Tychy, Mysłowice,
Bytom, Gliwice), jak i z opóźnienia wystąpienia i nasilania się regresu w poszczególnych
miastach. Stagnacją lub niewielkim wzrostem zaludnienia charakteryzowały się w tym
czasie Świętochłowice, Zabrze, Jaworzno, Bytom, Ruda Śląska. Niewielki spadek
liczby ludności wystąpił w Dąbrowie Górniczej, Piekarach Śląskich, Siemianowicach
Śląskich. Znaczny regres zaludnienia notowały Katowice i Sosnowiec, zaś silny
spadek zaludnienia wystąpił w Chorzowie. W Gliwicach, Tychach i Mysłowicach
nastąpiło wydzielenie odrębnych jednostek administracyjnych, stąd analiza dynamiki
zaludnienia jest w tych miastach trudna do oceny.
Natomiast w latach 1994-1998 dynamika demograficzna uległa zdecydowanemu
wyhamowaniu a tendencje przemian ludnościowych były w większości miast podobne.
Znaczny regres ludności utrzymywał się w Katowicach, nasilił się w Piekarach Śląskich,
zaś nieco osłabł w Chorzowie. Silny regres zaludnienia wystąpił w dotychczas
stagnującej Rudzie Śląskiej. Zmiany administracyjne decydowały o spadku zaludnienia
w Bytomiu. Zahamowanie regresu wystąpiło w Gliwicach. Pozostałe miasta wykazywały
na ogół stagnację zaludnienia.
W latach 1998-2002 regresowi demograficznemu podlegało coraz więcej miast.
Spadek liczby ludności kontynuowany był w Piekarach Śląskich, Siemianowicach,
Chorzowie, zaś nasilił się w Tychach, Sosnowcu, Katowicach, Rudzie Śląskiej oraz
objął miasta, które dotąd utrzymywały określony poziom zaludnienia (Gliwice,
Zabrze, Świętochłowice). Jedynie w Jaworznie, Mysłowicach i Dąbrowie Górniczej
utrzymywała się stagnacja zaludnienia.
W latach 2002-2006 w części miast regres zaludnienia uległ wyhamowaniu
(Tychy, Chorzów, Ruda Śląska). Jednak w niektórych miastach jego symptomy w tym
okresie jeszcze się nasiliły – Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, bądź dopiero wystąpiły:
Jaworzno, Dąbrowa Górnicza. Jedynie Mysłowice opierają się większym stratom
zaludnienia.
Najsilniejszym procesom spadku zaludnienia podlega wspomniana wcześniej
strefa centralna, przy czym w Chorzowie, w którym regres demograficzny utrzymuje
się najdłuŜej, notuje się pewne jego osłabienie. Najgorszą sytuacją charakteryzowały
się Bytom i Katowice wykazujące silny spadek liczby ludności. Natomiast zewnętrzne
obszary GZM rejestrują mniejszy spadek zaludnienia w części zachodniej (Zabrze,
Gliwice) i południowej (Tychy) lub jego stagnację w części wschodniej (Jaworzno,
Mysłowice).

SKŁADOWE PRZYROSTU/UBYTKU RZECZYWISTEGO LICZBY LUDNOŚCI
Na niekorzystne tendencje przemian demograficznych złoŜyło się wiele
uwarunkowań kształtujących poszczególne składowe zmian zaludnienia tj. ruch
naturalny ludności oraz migracje. Z zestawienia tych podstawowych elementów
przyrostu rzeczywistego wynika, iŜ w latach 1998-2006 na obszarze GZM nastąpił
rzeczywisty ubytek liczby ludności łącznie o 95,5 tys. osób (tab. 22). Jednak liczba
ludności faktycznie zamieszkałej zmniejszyła się w tym czasie z 2094,4 tys. (stan na
koniec 1998 r.) do 1990,8 tys. (stan na koniec 2006 r.), tj. o 103,6 tys. osób. Swoboda
ruchu migracyjnego powoduje, Ŝe niewielki odsetek populacji wymyka się ewidencji
bieŜącej i statystyce publicznej.
W ciągu lat 1999-2006 miasta GZM utraciły 95,5 tys. osób, z czego 62,7 tys.
(tj. w 65,7%) w wyniku emigracji, zaś 32,8 tys. (tj. w 34,3%) z tytułu ubytku
naturalnego (tj. wyŜszego poziomu zgonów niŜ urodzeń). Ubytek rzeczywisty
ludności GZM najsilniej zaznaczył się na początku i na końcu badanego okresu.
W 65,6% spowodowany jest on ujemnym saldem migracji, a pogłębiony występowaniem
ubytku naturalnego (tab. 22). Według klasyfikacji J. WEBBA (1963) taki typ przemian
demograficznych określa się jako typ G. Występował on we wszystkich badanych
przekrojach czasu.
Tabela 22. Składowe przyrostu/ubytku rzeczywistego w GZM w latach 1998-2006
(w wielkościach bezwzględnych)
Lata

Przyrost/ubytek
naturalny

Saldo
migracji

Przyrost/ubytek
rzeczywisty

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1998-2002
2002-2006
1998-2006

-4898
-3694
-4274
-4158
-4259
-3967
-4221
-3380
-17024
-15827
-32851

-7163
-9224
-7353
-7560
-7361
-7364
-7445
-9209
-31300
-31379
-62679

-12061
-12918
-11627
-11718
-11620
-11331
-11666
-12589
-48324
-47206
-95530

Zmiany liczby ludności w stosunku
do roku poprzedniego
wg stałego
faktycznie
zameldowania
zamieszkałej
-12061
-12061
-14128
-15837
-11636
-12457
-11718
-13607
-11620
-12218
-11331
-12145
-11627
-12521
-12589
-12781
-49543
-53962
-47167
-49665
-96710
-103627

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Przemiany demograficzne w województwie śląskim w latach
2000-2006”, Urząd Statystyczny w Katowicach 2007 oraz Baza Danych Regionalnych GUS

Potwierdza się fakt, iŜ ponad połowa wielkości ubytku rzeczywistego ludności
GZM (58,0%) przypada na zaledwie 4 miasta: Katowice, Sosnowiec, Bytom i Ruda
Śląska (ryc. 53). Zaznacza się zatem obszar silnego spadku zaludnienia w centralnej
części GZM. Dotychczas stwierdzano w literaturze proces wyludniania się centralnych
obszarów miasta oraz wzrost zaludnienia na jego peryferiach (MAIK, 1997). Na badanym

145

obszarze moŜemy obserwować zjawisko wyludniania centrum konurbacji obejmujące
całe zespoły miast. NaleŜałoby tę tezę zweryfikować, badając: 1/ czy wyludniają się
strefy centralne owych miast, podczas gdy ich dzielnice zewnętrzne notują wzrost
zaludnienia; 2/ czy teŜ generalnie wszystkie juŜ obszary miast (niezaleŜnie od
odległości od ich centrów) podlegają spadkowi zaludnienia, a wzrost zaludnienia bądź
jego stagnacja notowana jest na obrzeŜach GZM. Wymaga to jednak przeprowadzenia
odrębnych badań.
Zaprezentowany wspólny dla całego GZM typ przemian demograficznych (G)
polegający na wystąpieniu rzeczywistego ubytku ludności spowodowanego ujemnym
saldem migracji pogłębionym ubytkiem naturalnym, charakterystyczny jest dla
większości analizowanych miast (tab. 23).

Ryc. 53. Ubytek rzeczywisty ludności w latach 1999-2006 (opracowanie własne)

Spadek zaludnienia w największym stopniu (ponad 75% ubytku rzeczywistego)
powodowany jest przez straty migracyjne, zwłaszcza w miastach górnośląskich –
Bytom, Zabrze, Ruda Śląska (ryc. 53). Znacznemu ubytkowi migracyjnemu towarzyszy
niewielki ubytek naturalny. Są to miasta, które wykazywały tradycje odpływu migracyjnego,
głównie do Niemiec. Z kolei w Katowicach, Siemianowicach, Świętochłowicach czy
Mysłowicach oraz w miastach Zagłębia Dąbrowskiego takŜe dominuje ubytek migracyjny,
ale przy wyraźnym współudziale ubytku naturalnego. Natomiast w Tychach występuje
przyrost naturalny, lecz pochłaniają go straty migracyjne generujące duŜy ubytek
rzeczywisty ludności (typ H przemian demograficznych). Funkcje mieszkaniowe
Tychów spowodowały w latach 70. i 80. XX w. napływ ludności młodej, która juŜ co
najmniej raz migrując, posiada łatwość podejmowania następnych decyzji o migracji.
Ciekawy jest przypadek Chorzowa, który zawsze cechował się silnym odpływem
migracyjnym, a jednak w ostatnich latach odpływ ten zmniejszył się (lub jego część
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Tabela 23. Składowe przyrostu rzeczywistego w miastach GZM w latach 1998-2006
Miasta

Bytom
Chorzów
Dąbrowa Górn.
Gliwice
Jaworzno
Katowice
Mysłowice
Piekary Śl.
Ruda Śląska
Siemianowice Śl.
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze
Razem

Przyrost/ubytek naturalny
(liczba osób)
1999-2002
-1438
-2173
-1299
-1458
-323
-4491
-173
-590
-856
-757
-3010
-627
+504
-333
-17024

2003-2006
-1435
-2062
-1243
-987
-586
-4219
-135
-615
-862
-713
-2914
-375
+935
-616
-15827

na 1000
ludności
(‰)
1999-2006
-2873
-1,86
-4235
-4,54
-2542
-2,41
-2445
-1,51
-909
-1,17
-8710
-3,35
-308
-0,51
-1205
-2,48
-1718
-1,43
-1470
-2,48
-5924
-3,20
-1002
-2,23
+1439
+1,36
-949
-0,61
-32851
-2,01

Saldo migracji
(liczba osób)
1999-2002
-5290
-1381
+662
-2417
-388
-4681
-93
-753
-6840
-694
-2708
-564
-1903
-4250
-31300

2003-2006
-4412
-546
-1040
-2910
-425
-4826
-462
-740
-3237
-1091
-4168
-903
-3046
-3573
-31379

na 1000
ludności
(‰)
1999-2006
-9702
-6,30
-1927
-2,07
-378
-0,36
-5327
-3,29
-813
-1,05
-9507
-3,66
-555
-0,92
-1493
-3,08
-10077
-8,42
-1785
-3,01
-6876
-3,71
-1467
-3,26
-4949
-4,67
-7823
-5,02
-62679
-3,84

Ubytek
rzeczywisty

%

1999-2006
-12575
-6162
-2920
-7772
-1722
-18217
-863
-2698
-11795
-3255
-12800
-2469
-3510
-8772
-95530

1999-2006
13,16
6,45
3,06
8,14
1,80
19,07
0,90
2,82
12,35
3,41
13,40
2,58
3,74
9,18
100,0

Typ przemian
demograficznych
wg J. Webb’a *)
1999-2006
G
F
F
G
F
G
G
G
G
G
G
G
H
G
G

Źródło: opracowanie własne na podstawie j.w.
*) Typy przemian demograficznych wg J. Webb’a (1963): Typ F oznacza rzeczywisty ubytek ludności spowodowany ubytkiem naturalnym pogłębionym przez odpływ
migracyjny; Typ G oznacza rzeczywisty ubytek ludności spowodowany odpływem migracyjnym pogłębionym przez ubytek naturalny; Typ H oznacza rzeczywisty ubytek
ludności spowodowany stratami migracyjnymi, których nie rekompensuje przyrost naturalny

nie jest rejestrowana). Stąd w statystyce uwidacznia się głównie wpływ ubytku naturalnego
na spadek zaludnienia, jedynie pogłębiany stratami migracyjnymi (typ F). Podobny
typ przemian demograficznych występuje w Dąbrowie Górniczej i Jaworznie.
RUCH NATURALNY LUDNOŚCI
Przyczyną słabej dynamiki demograficznej jest utrzymujący się przez lata 90.
XX w. aŜ do chwili obecnej bardzo niski poziom urodzeń. O ile w latach 1976-1985
poziom urodzeń osiągał w badanych miastach 17,0‰-18,0‰, to w drugiej połowie lat 80.
obniŜył się do 13,0‰, a w pierwszej połowie lat 90. spadł poniŜej 10,0‰. Dla lat
1999-2006 obliczono przeciętny poziom urodzeń z wielolecia. NajniŜszy był w Sosnowcu
(7,3‰), w Katowicach (7,5‰), w Gliwicach (7,6‰) i w Dąbrowie Górniczej (7,7‰).
Minimalną wielkość osiągnął w 2002 r. w Sosnowcu – zaledwie 6,7‰. Stosunkowo
wysoki poziom urodzeń z wielolecia notowały Tychy (8,8‰), Ruda Śląska (9,0‰)
oraz Świętochłowice (9,2‰). Maksymalną wielkość w tym okresie zanotowano w 2006 r.
w Świętochłowicach - 9,9‰. Od końca lat 80. XX w. wskaźniki związane z rozrodczością
ulegały obniŜeniu aŜ do minimalnego, niepokojącego poziomu na przełomie lat 20022003. I tak, zawieranie małŜeństw zmniejszyło się w badanej grupie miast z 6,3‰
w 1988 r. do 4,6‰ w 2002 r. (tab. 24). Poziom urodzeń w tym samym okresie obniŜył się
z 13,0‰ do 7,7‰.
Tabela. 24. Ruch naturalny ludności miast GZM
Wyszczególnienie
MałŜeństwa
l.b.
na 1000 ludności
(‰)
Urodzenia Ŝywe
l.b.
na 1000 ludności
(‰)
Zgony
l.b.
na 1000 ludności
(‰)
Zgony niemowląt
lb.
na 1000 urodzeń Ŝywych (‰)
Przyrost naturalny
l.b.
na 1000 ludności
(‰)

Lata
1988

2002

2006

14516
6,3
29802
13,0
23435
10,2
595
20,0
6367
2,8

9338
4,6
15802
7,7
19960
9,8
170
10,8
-4158
-2,0

11508
5,8
17419
8,8
20799
10,5
141
8,1
-3380
-1,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Województwa
Katowickiego 1989; Przemiany demograficzne w województwie śląskim w latach
2000-2006; Baza Danych Regionalnych GUS; lb. – liczby bezwzględne

Współczynnik dzietności we wszystkich miastach woj. śląskiego wynosił 1,076,
co wskazuje na powszechność modelu rodziny z jednym dzieckiem. Nie daje to szans
na zapewnienie reprodukcji prostej (współczynnik reprodukcji brutto = 1), tj. równej
liczebności pokolenia dzieci w stosunku do pokolenia rodziców. Tymczasem w 2002 r.
w miastach woj. śląskiego współczynnik reprodukcji brutto sięgnął katastrofalnie niskiego
poziomu 0,518. W kolejnym okresie nieco wzrósł - do 0,569 w 2006 r. - lecz wciąŜ jest
bardzo niski (Przemiany demograficzne w województwie śląskim... s. 47). Nie następuje
zatem biologiczne odtwarzanie populacji, gdyŜ pokolenie dzieci jest znacznie mniej
liczne niŜ pokolenie ich rodziców. Współczynnik płodności kobiet obniŜył się do 29,7,

co oznacza, Ŝe w 2002 r. z kaŜdego 1000 kobiet w wieku rozrodczym urodziło się
tylko niespełna 30 dzieci. NajwyŜsza płodność kobiet występuje w wieku 25-29 lat,
a od 2005 r. druga w kolejności grupa najwyŜszej płodności to 30-34 lata. Wskazuje to
na opóźnianie wieku rodzenia pierwszego dziecka. Niskie parametry ruchu naturalnego w
latach 90. trwające do 2002 r., spowodowane były nałoŜeniem się na siebie kilku
czynników. Podstawowym z nich był trwający wówczas niŜ demograficzny
spowodowany wkroczeniem w wiek rozrodczy mało licznego pokolenia poprzedniego
niŜu urodzonego w latach 60. XX w., a będącego „echem” niŜu wojennego. Jednak
w latach 60. kiedy takŜe trwał niŜ demograficzny, urodzenia kształtowały się na
poziomie 13-14‰, zaś przyrost naturalny sięgał 6-7‰. Natomiast w latach 90.
urodzenia sięgały 8-9‰, a przyrost naturalny oscylował wokół wartości 0‰. Na obniŜenie
parametrów ruchu naturalnego wpłynęły bowiem takŜe inne czynniki. Związane były
one zasadniczo z transformacją społeczno-ustrojową, która z jednej strony nasiliła
przemiany społeczne polegające na szybszym przejmowaniu wzorców zachowań z krajów
zachodnich, zaś z drugiej strony spowodowała trudności na rynku pracy, pozbawiając
wiele osób stałych dochodów oraz poczucia bezpieczeństwa socjalnego. Pierwsza grupa
czynników przejawia się w coraz dłuŜszym okresie kształcenia (coraz więcej osób
decyduje się na studia), co wynika z potrzeby uzyskania dobrej pracy, w zwiększeniu
dyspozycyjności względem pracodawcy, wzroście aktywności zawodowej kobiet,
zwiększeniu moŜliwości nabywania dóbr materialnych zaspokajających róŜnorodne
potrzeby (konsumpcyjny styl Ŝycia), wzroście udziału związków nieformalnych w stosunku
do liczby zawieranych małŜeństw. Efektem tych przemian jest zwiększenie wskaźnika
rozwodów - w miastach woj. śląskiego z 1,2‰ w 2000 r. do 2,6‰ w 2006 r. oraz wzrost
udziału dzieci urodzonych ze związków nieformalnych, pozamałŜeńskich z 7,3%
w 1991 r. do 16,3% w 2002 r. oraz do 20,5% w 2006 r. Druga grupa przyczyn
przejawia się nasiloną od kilku lat emigracją zarobkową (z powodu coraz wyŜszych
kosztów utrzymania i coraz droŜszych mieszkań) na otwarte rynki pracy Unii Europejskiej.
Migracje te podejmowane są głównie przez ludzi młodych, co wpływa bezpośrednio
na spadek zaludnienia. Jednak straty te powiększane są takŜe pośrednio, gdyŜ wyjazd
opóźnia zawieranie małŜeństw, bądź powstrzymuje przed decyzją o kolejnym dziecku
albo moŜe powodować jej realizację juŜ w krajach docelowych migracji. PoniewaŜ
wyjeŜdŜają ludzie młodzi i wykształceni, następuje takŜe ogromna strata jakościowa
(zmiany w strukturze ludności).
Od lat 2004-2005 r. notuje się w badanych miastach niewielki, lecz stały wzrost
poziomu zawieranych małŜeństw (do 5,8‰ w 2006 r.), poziomu urodzeń (do 8,8‰)
oraz współczynników płodności kobiet (w miastach woj. śląskiego do 34,9‰). Przyczyną
jest długo oczekiwane (spóźnione o ok. 5 lat) „echo” wyŜu demograficznego. Ludność
urodzona w czasie wyŜu demograficznego na przełomie lat 70. i 80. w wiek rozrodczy
wkracza juŜ od połowy lat 90. Jednak wiele osób odkładało realizację planów
matrymonialnych na później. Wynika to z wcześniej zarysowanych przyczyn.
ObniŜeniu ulega stopniowo poziom zgonów, co wynika z wydłuŜania się
przeciętnego czasu trwania Ŝycia oraz spadku umieralności niemowląt. Uwarunkowane
jest to większą dbałością o własne zdrowie, dostępnością leków, radykalnym obniŜeniem
emisji zanieczyszczeń atmosferycznych w regionie, wzrostem bezpieczeństwa i higieny
pracy, poprawą warunków Ŝycia, zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia. W miastach
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woj. śląskiego przeciętny czas trwania Ŝycia wydłuŜył się dla kobiet z 77,2 lat w 2000 r.
do 78,8 lat w 2006 r., zaś dla męŜczyzn odpowiednio z 69,6 lat do 70,5 lat (Przemiany
demograficzne w województwie śląskim... s. 45). Jednak w ostatnim okresie poziom zgonów
ponownie wzrasta (do 10,1‰ w 2006 r.), co wynika z nasilającego się procesu starzenia
ludności (mało rodziło się dzieci, a wydłuŜał się przeciętny czas trwania Ŝycia).
Optymistycznie kształtuje się spadek zgonów niemowląt. W badanej grupie miast
zgony niemowląt na 1000 urodzeń Ŝywych obniŜyły się z 20,0‰ w 1988 r. do 10,8‰
w 2002 r. i do 8,1‰ w 2006 r. Są jednak wyŜsze niŜ w miastach woj. śląskiego
ogółem (7,6‰).
W latach 1999-2006 wskutek ubytku naturalnego miasta GZM utraciły 32,9 tys.
osób, a w okresie 1994-2006 aŜ 43,6 tys. osób. ChociaŜ w nadchodzących latach
będziemy mieli do czynienia z echem wyŜu demograficznego, to nie będzie on niestety
dynamizował rozwoju demograficznego miast GZM. Wzrost poziomu urodzeń będzie
jedynie szybszy od rosnącego poziomu zgonów, a przyrost naturalny prawdopodobnie
nie osiągnie nawet poziomu niŜu demograficznego z lat 60. XX w., tj. 6-7‰.
MIGRACJE
Obszar Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, w tym takŜe badane miasta
GZM, do połowy lat 80. XX w. cechował się intensywnym napływem migracyjnym.
Był to region opierający swój rozwój o zewnętrzne zasoby siły roboczej (RUNGE J., 1999b).
Stąd wiele miast charakteryzuje się duŜym udziałem ludności napływowej - aŜ około
40% mieszkańców badanych miast urodziła się poza miejscem obecnego zamieszkania
(tab. 25). Ponad połowa mieszkańców Tychów oraz blisko połowa mieszkańców
Dąbrowy Górniczej i Gliwic, nie urodziła się w tych miastach. Ponad 40% ludności w
Katowicach, Sosnowcu, Siemianowicach, Mysłowicach i Zabrzu to ludność napływowa.
Ludność ta przybyła zasadniczo przed 1988 r., tj. w okresie intensywnej
industrializacji oferującej miejsca pracy w przemyśle. W przypadku Tychów była to
równieŜ silnie rozwinięta funkcja mieszkaniowa. Najmniejszy udział ludności
napływowej posiadają Jaworzno, Ruda Śląska, Chorzów, Piekary Śląskie.
Zakończenie wielkoprzemysłowych inwestycji, jak i narastające symptomy
załamania gospodarki centralnie planowanej oraz industrialnego modelu rozwoju opartego
na surowcach spowodowały, iŜ w końcu lat 80. strumień napływu osłabł, zaś w latach
90. doszło do odwrócenia kierunków migracji (RUNGE J., KŁOSOWSKI, 2000).
W 1988 r. do badanych 14 miast napłynęło 37,3 tys. migrantów, zaś odpłynęło
33,6 tys. osób. Zatem saldo migracji wynosiło +3,7 tys. migrantów, co stanowiło
zaledwie 1,6‰. Dodatnie saldo migracji wykazywały: Dąbrowa Górnicza (1,9 tys.
osób; +13,9‰), Katowice (1,7 tys.; +4,5‰), Zabrze (1,0 tys.; +5,1‰), Siemianowice
(1,0 tys.; +12,7‰), Mysłowice (0,9 tys.; +10,3‰), Sosnowiec (0,9 tys.; +3,4‰), Ruda
Śląska (0,8 tys.; +4,1‰), Jaworzno (+1,9‰), Piekary (+3,1‰), Świętochłowice
(+1,7‰), Tychy (+0,4‰). Ujemne saldo migracji występowało w Bytomiu (-2,6 tys.
osób; -11,3‰), Chorzowie (1,9 tys.; -13,8‰) i w Gliwicach (-0,5 tys.; -2,2‰), na co
znaczny wpływ miała emigracja za granicę. W latach 90. obserwujemy szybkie narastanie
ujemnego salda migracji w Katowicach od +0,1‰ w 1994 r., do -3,6‰ w 1998 r. i w 2002 r.
oraz do -4,7‰ w 2006 r. Ogólne saldo migracji osiągnęło w 2006 r. poziom -4,8‰
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w Sosnowcu, -4,3‰ w Gliwicach, -4,9‰ w Świętochłowicach, -7,2‰ w Tychach i -6,0‰
w Zabrzu, a nawet w Dąbrowie Górniczej, w której kierunki migracji uległy odwróceniu
najpóźniej, spadło do -3,3‰ (z +10,9‰ w 1998 r.).
Tabela 25. Udział ludności napływowej w miastach GZM (stan na 2002 r.)
Ludność
Miasta

Bytom
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Jaworzno
Katowice
Mysłowice
Piekary Śląskie
Ruda Śląska
Siemianowice Śl.
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze
Razem

ogółem
w tys.
193,6
117,4
132,2
203,8
96,8
327,2
75,7
60,9
150,6
74,3
232,6
56,4
132,8
195,3
2049,7

Zamieszkała
od urodzenia
w tys.
w%
95,9
69,4
65,9
92,3
66,6
180,7
42,8
39,4
94,3
42,4
126,9
29,8
63,8
86,4
1096,6

49,6
59,1
49,8
45,3
68,8
55,2
56,5
64,6
62,6
57,0
54,6
52,9
48,0
44,2
53,5

Przybyła
w tys.

w%

76,2
41,3
62,5
96,2
28,2
137,9
30,7
20,2
50,4
30,0
101,1
22,0
67,1
79,0
842,8

39,4
35,2
47,3
47,2
29,2
42,1
40,5
33,2
33,5
40,4
43,5
39,1
50,5
40,5
41,1

w tym % udział ludności
przybyłej w latach
1988 r.
1989-2002
i wcześniej
82,4
17,6
71,5
28,5
79,3
20,7
81,9
18,1
85,4
14,6
79,7
20,3
78,6
21,4
77,6
22,4
79,4
20,6
75,2
24,8
84,3
15,7
71,7
28,3
87,1
12,9
77,2
22,8
80,4
19,6

Źródło: Migracje ludności. Województwo śląskie. NSP 2002
Uwaga: % udział ludności „zamieszkałej od urodzenia” oraz „przybyłej” przedstawiono w stosunku do ogólnej
liczby ludności, przy czym nie ustalono miejsca urodzenia 110,3 tys. osób, tj. 13,1% ogółu ludności

W latach 1994-1998 do badanych miast GZM napłynęło 76,5 tys. osób, lecz
odpływ wynosił 95,4 tys. migrantów, stąd saldo migracji było ujemne i wynosiło -18,9 tys.
osób (tab. 26). WciąŜ utrzymywało się dodatnie saldo migracji krajowych (+4,6 tys. osób),
lecz odpływ za granicę blisko 25,0 tys. migrantów pochłaniał wszelkie przyrosty zaludnienia.
Wyraźne osłabienie napływu migracyjnego zauwaŜamy w latach 1998-2002, tj. w
okresie największego bezrobocia i recesji na rynku pracy badanych miast. Napływ
migracyjny obniŜył się do 63,4 tys. osób, zaś odpływ pozostał na podobnym jak w
latach 1994-1998 poziomie 94,7 tys. osób. Ubytek migracyjny zwiększył się zatem 1,5
raza, tj. do -31,3 tys. osób.
W latach 2002-2006 wystąpiła podobna strata migracyjna jak w okresie
poprzednim (ujemne saldo migracji wyniosło -31,4 tys. osób), co nastąpiło przy nieco
zwiększonym napływie, ale i nasileniu odpływu. W odpływie za granicę
zarejestrowano znaczny spadek emigrantów (w latach 2002-2004 tylko 14,4 tys. osób).
Trudno jednak przyjąć, Ŝe w tym czasie obniŜył się poziom odpływu za granicę.
Sądzić raczej naleŜy, iŜ juŜ wcześniej zaczęły się nasilać tymczasowe migracje
zagraniczne podejmowane bez wymeldowania z pobytu stałego w miejscu
dotychczasowego zamieszkania. Dysponowanie własnym paszportem oraz dochodzenie
do wieku produkcyjnego osób objętych w systemie oświatowym powszechną nauką
języków zachodnich, umoŜliwiło swobodę podejmowania decyzji o krótszym lub
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Tabela 26. Migracje w GZM w latach 1995-2006
Migracje ogółem

Migracje wewnętrzne

Migracje zagraniczne

Lata

Napływ

Odpływ

Saldo

Napływ

Odpływ

Saldo

Napływ

Odpływ

Saldo

1995

19893

-24392

-4499

19569

-17431

+2138

324

-6961

-6637

1996

19859

-23554

-3695

19505

-18125

+1380

354

-5429

-5075

1997

17944

-22111

-4167

17581

-16900

+681

363

-5211

-4848

1998

18815

-25378

-6563

18420

-18028

+392

395

-7350

-6955

1999

17969

-25132

-7163

17660

-18990

-1330

309

-6142

-5833

2000

16318

-25542

-9224

16013

-18255

-2242

305

-7287

-6982

2001

13318

-20671

-7353

13070

-15699

-2629

248

-4972

-4724

2002

15840

-23400

-7560

15616

-18182

-2566

224

-5218

-4994

2003

16895

-24256

-7361

16604

-20257

-3653

291

-3999

-3708

2004

15978

-23342

-7364

15526

-20372

-4846

452

-2970

-2518

2005

16224

-23669

-7445

15762

-20513

-4751

462

-3156

-2694

2006

16468

-25677

-9209

15990

-21410

-5420

478

-4267

-3789

1994-1998

76511

-95435

-18924

75075

-70484

+4591

1436

-24951

-23515

1998-2002

63445

-94745

-31300

62359

-71126

-8767

1086

-23619

-22533

2002-2006

65565

-96944

-31379

63882

-82552

-18670

1683

-14392

-12709

1994-2006

205521

-287124

-81603

201316

-224162

-22846

4205

-62962

-58757

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Roczników Statystycznych Województwa Katowickiego z lat 1996-1998; Roczników Statystycznych Województwa Śląskiego
z lat 1998-2007; Przemiany demograficzne w województwie śląskim w latach 2000-2006

dłuŜszym pobycie za granicą. Skala tymczasowych migracji zarobkowych rosła
w miarę usuwania kolejnych barier w ruchu międzynarodowym, tj. po przystąpieniu
do Unii Europejskiej, otwieraniu się kolejnych zachodnich rynków pracy z legalnym
zatrudnieniem dla pracowników z Polski, a zwłaszcza po przystąpieniu do Układu
z Schengen. Zjawisko emigracji za granicę nabrało Ŝywiołowego charakteru i wymyka
się statystyce. Rejestruje ona coraz mniejszy strumień odpływu za granicę, choć
faktycznie, jak naleŜy sądzić, strumień ten się powiększa. Ponosimy straty, które trudno
nawet oszacować.
Łącznie w latach 1994-2006 do miast GZM napłynęło 129,0 tys. osób, lecz odpływ
migracyjny był ponad 2-krotnie większy i wynosił 287,1 tys. osób, w tym w migracjach
krajowych 224,2 tys. osób, zaś za granicę 62,9 tys. osób. Saldo migracji wyniosło zatem 81,6 tys. osób, w tym -22,8 tys. w migracjach wewnętrznych, zaś -58,8 tys. zaś granicę.
Wskutek emigracji z 14 badanych miast ubyło zatem ludności 1 miasta średniej wielkości.
W migracjach wewnętrznych największą rolę odgrywały przepływy
migracyjne w obrębie województwa śląskiego. W latach 1989-2002 stwierdzono, Ŝe
w napływie wynoszącym łącznie 161,2 tys. osób, imigranci z woj. śląskiego stanowili
100,3 tys. osób, tj. 62,2% napływu (Migracje ludności. Województwo śląskie... s. 114-115).
Pozostałe strumienie imigracji ludności do miast GZM płynęły głównie z woj.
małopolskiego (7,4%) i świętokrzyskiego (4,9%). Natomiast w odpływie ludności
szacowanym na 159,1 tys. osób, aŜ 111,5 tys. osób, tj. 70,1% odpływu to emigranci do
woj. śląskiego (Migracje ludności. Województwo śląskie... s. 116-117). Występuje
przy tym kilka kierunków tego odpływu. Po pierwsze następuje zmiana miejsca
zamieszkania między miastami (ruchy między miastami wewnątrz konurbacji). Po
drugie, ludność napływowa do pracy w przemyśle, powraca do miejsca poprzedniego
zamieszkania (na Podbeskidzie, do byłego woj. częstochowskiego). Po trzecie, część
odpływu kieruje się do najbliŜszego zaplecza konurbacji. MoŜna tam bowiem
mieszkać w bardziej komfortowych warunkach nie tracąc związków funkcjonalnych
z miastem (praca, korzystanie z usług). Poza woj. śląskie odpływ kierował się głównie
jako reemigracja do woj. małopolskiego (7,5%) oraz jako emigracja ekonomiczna do
mazowieckiego (3,2%). Najbardziej korzystny bilans migracji miasta GZM posiadały
z woj. świętokrzyskim, z którym saldo migracji wynosiło +4,6 tys. osób, a takŜe z lubelskim
(+1,6 tys.), podkarpackim (+1,6 tys.), łódzkim (+1,4 tys.). Największe straty ponosiły
na rzecz woj. mazowieckiego (-1,1 tys. osób) i wielkopolskiego (-0,5 tys. osób).
Sądzić naleŜy, Ŝe w kolejnym okresie 2002-2006 ten kierunek odpływu nieco osłabł
na rzecz migracji zagranicznych. Ciekawym zjawiskiem jest fakt, Ŝe w migracjach
wewnętrznych w coraz większym stopniu uczestniczyły kobiety. W latach 1989-2002
w napływie migracyjnym do województwa śląskiego uczestniczyło 222,8 tys. kobiet,
co stanowiło 52,1% całego napływu.
W migracjach zagranicznych główne kierunki stanowiły tradycyjnie Niemcy,
ale przy rosnącym udziale Wielkiej Brytanii i Irlandii. Istotne znaczenie ma takŜe
odpływ do Włoch, Francji i Holandii. W 2002 r. czasowo za granicą przebywało 46,9 tys.
mieszkańców miast GZM, w tym 40,9 tys. osób (87,1%) przez ponad 1 rok (Migracje
ludności. Województwo śląskie... s. 255-256). Najwięcej emigrantów (łącznie 42,4%)
notowały Zabrze (10,4 tys. osób) i Bytom (9,5 tys. osób). Jak stwierdza Z. DŁUGOSZ
(2007, s. 21) w latach 1995-2005 największym współczynnikiem emigracji zagranicznej

(przyjmowanym przez Autora jako stosunek sumy dziesięcioletniego odpływu za
granicę do poziomu zaludnienia w 2000 r.), charakteryzowały się miasta Górnego
Śląska: Ruda Śląska (847), Chorzów (578), Zabrze (439), Bytom (370), Piekary
Śląskie (321), Siemianowice Śląskie (255), Świętochłowice (250), Gliwice (232),
Tychy (213) i Katowice (206).
Poszczególne miasta z róŜnym nasileniem w czasie przyjmowały i wysyłały
strumienie migrantów, reagując w ten sposób na zmieniające się uwarunkowania.
W latach 1999-2006 wśród miast GZM największe nasilenie ubytku migracyjnego
występowało w Rudzie Śląskiej (-8,4‰), Bytomiu (-6,3‰), Zabrzu (-5,0‰) oraz
Tychach (-4,7‰). Największe straty migracyjne poniosły: Ruda Śląska -10077 osób,
Bytom -9702 osób, Katowice -9507 osób, Zabrze -7823 osób, Sosnowiec -6876 osób,
Gliwice -5327 osób, Tychy -4949 osób, łącznie 54261 osób, co stanowiło 86,6% całej
straty migracyjnej miast GZM (-62679 osób).
W latach 1994-2006 Ruda Śląska, Katowice i Bytom straciły netto 39968 osób,
a łącznie z Zabrzem, Tychami i Sosnowcem 63974 osób, tj. 78,4% ubytku migracyjnego
badanych miast (81603 osób). Największe strumienie napływu migracyjnego kierowały
się do Katowic (35146 osób), Sosnowca (22145 osób), Gliwic (19786 osób), Dąbrowy
Górniczej (18344 osób), Chorzowa (17247 osób), Zabrza (17201 osób) i Bytomia (16478
osób). Stanowiło to łącznie 146347 osób, tj. 71,2% ogólnego napływu do GZM. Ale i w
odpływie dominowały Katowice (47876), Sosnowiec (29646), Bytom (28748), Ruda
Śląska (27000), Zabrze (26199), Gliwice (26099) oraz Chorzów (22216), obejmując
łącznie 207784 osób, tj. 72,4% całego odpływu z GZM.
STRUKTURA PŁCI I WIEKU LUDNOŚCI
Zmienne tendencje w przemianach demograficznych badanych miast wywołały
określone konsekwencje w strukturach demograficznych. Trwający do lat 80. XX w.
intensywny napływ młodej ludności, w tym głównie męŜczyzn, co wynikało z charakteru
ówczesnego rynku pracy, powodował utrzymywanie się relatywnej młodości
demograficznej i słabej feminizacji miast GZM (tab. 27). Zahamowanie napływu
migracyjnego, a następnie nasilający się odpływ ludności, przy coraz większym
udziale kobiet w migracjach oraz bardzo niskim poziomie urodzeń, dały w efekcie
silne sfeminizowanie miast i postępujące procesy starzenia ludności.
W latach 80. miasta przemysłowe o silnym napływie męskiej siły roboczej
oraz miasta młode demograficznie, charakteryzowały się liczebną przewagą męŜczyzn
(Jaworzno, Mysłowice, Ruda Śląska, Tychy), bądź równowagą płci (Dąbrowa Górnicza).
Lekka przewaga kobiet (100-104 kobiet/ 100 męŜczyzn) występowała w miastach
o zróŜnicowanej strukturze funkcjonalnej, przejawiającej się silniejszym rozwojem
usług, w których kobiety znajdowały zatrudnienie. DuŜa przewaga kobiet zaznaczała się w
Chorzowie, Katowicach, Sosnowcu i Świętochłowicach, tj. w miastach o zainicjowanych
bądź juŜ nasilonych procesach starzenia. Wobec hamowania odmładzających
populację strumieni migracyjnych, a wręcz pojawiającej się w ostatnich latach utraty
ludzi młodych emigrujących za granicę oraz przy utrzymującym się od wielu lat
bardzo niskim poziomie urodzeń, rośnie liczebny udział kobiet w społeczeństwie.
W 2006 r. w Ŝadnym z miast, nawet tych w przeszłości monofunkcyjnie przemysłowych,

154

nie zaznacza się chociaŜby lekka przewaga kobiet. Występuje albo zwichnięta równowaga
płci ((104-108 kobiet/100 męŜczyzn) albo mocno zwichnięta równowaga płci (108-112
kobiet/100 męŜczyzn). O ile w miastach największych (Katowice, Sosnowiec) o silnej
feminizacji decyduje zróŜnicowany rynek pracy (szeroko rozwinięty sektor usług), to
w przypadku Chorzowa i Siemianowic duŜą rolę w procesie feminizacji odgrywają
takŜe mocno zaawansowane procesy starzenia.
Tabela 27. Współczynnik feminizacji w latach 1988 i 2006
Liczba kobiet na 100 męŜczyzn
Miasta
Bytom

1988
101,6

2006
106,6

Chorzów
Dąbrowa Górnicza

106,1
100,0

109,8
107,4

Gliwice
Jaworzno

102,5
96,5

107,4
105,9

Katowice
Mysłowice

105,0
98,9

111,3
105,3

Piekary Śląskie
Ruda Śląska

104,0
97,9

107,6
105,3

Siemianowice Śląskie
Sosnowiec

103,4
106,5

108,3
110,2

Świętochłowice
Tychy
Zabrze

105,2
99,6
101,9

107,2
106,1
106,7

Razem
Miasta Polski

102,4
108,4

108,0
110,8

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Katowickiego 1989,
Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2007

Struktura wieku ludności, która w latach 80. XX w. kształtowała się bardzo
korzystnie, od lat 90. ulega niekorzystnym przeobraŜeniom. Najbardziej dramatycznie
kształtują się zmiany w zakresie udziału najmłodszych grup wieku w ogólnej liczbie
ludności. Liczba dzieci w wieku 0-9 lat w badanych miastach GZM zmniejszyła się
3-krotnie, tj. z 367,4 tys. w 1988 r. do 163,2 tys. w 2006 r., tj. do 44,4% (tab. 28).
Jest to skutek przejścia w badanym okresie od schyłkowych lat wyŜu demograficznego do
przedłuŜającego się w wyniku trudności transformacyjnych i nasilenia przemian
społecznych niŜu demograficznego. W rezultacie % udział dzieci w wieku 0-9 lat w 1988 r.
kształtował się na poziomie 16,0% ogólnej liczby ludności, przy czym najwyŜszy był
w Tychach (19,5%), Mysłowicach (17,9%) i Jaworznie (17,2%), zaś najniŜszy w Chorzowie
(13,6%) i Katowicach (14,5%). Młodość demograficzna Tychów wynikała z realizacji
funkcji mieszkaniowych miasta. Na przełomie lat 70./80. XX w. intensywnie rozrastały się
kolejne osiedla wielkopłytowej zabudowy, do których napływała ludność nie tylko spoza
regionu, ale takŜe z miast śląskich pozbawionych terenów pod rozwój zabudowy
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mieszkaniowej (m.in. Chorzów). Do 2006 r. w GZM udział dzieci w wieku 0-9 lat
zmniejszył się ponad połowę - do zaledwie 8,2% ogólnej liczby ludności. Największy był
w miastach górnośląskich, gdzie utrzymał się tradycyjny model rodziny (Ruda Śląska – 9,3%,
Świętochłowice – 9,1%, Chorzów – 8,9%). NajniŜszym udziałem dzieci charakteryzowały
się miasta największe o najsilniej zaznaczających się przemianach społecznych oraz miasta
o najwyŜszych przepływach migracyjnych – Sosnowiec (7,2%), Dąbrowa Górnicza (7,7%),
Katowice (7,6%), Gliwice (7,9%). Mimo, Ŝe niektóre z tych miast są, w stosunku do innych,
dość młode demograficznie, gdyŜ w poprzednim okresie charakteryzowały się duŜym
nasileniem napływu migracyjnego, to jednak posiadają bardzo niski udział dzieci
w strukturze wieku. Na kształtowanie się modelu rodziny wpływają tu mało trwałe
więzi społeczne oraz terytorialne, jak i duŜa mobilność przestrzenna.
Tabela 28. Udział wybranych grup wieku w ogólnej liczbie ludności
w 1988 i 2006 r. (w %)
Miasta
Bytom
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Jaworzno
Katowice
Mysłowice
Piekary Śląskie
Ruda Śląska
Siemianowice
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze
Razem

Lata

ogółem

Ludność
0-9 lat

1988
2006
1988
2006
1988
2006
1988
2006
1988
2006
1988
2006
1988
2006
1988
2006
1988
2006
1988
2006
1988
2006
1988
2006
1988
2006
1988
2006
1988
2006

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

15,6
8,5
13,1
8,9
16,0
7,7
16,7
7,9
17,2
8,5
14,5
7,6
17,9
8,8
16,7
8,5
16,5
9,3
15,4
8,3
15,1
7,2
16,0
9,1
19,5
8,5
16,2
8,5
16,0
8,2

w tym w wieku
20-29 lat
60 i
więcej lat
14,8
12,2
16,1
19,5
14,0
16,0
15,0
21,1
12,8
13,1
18,1
17,1
14,7
11,5
17,7
19,0
16,3
11,2
16,6
17,9
15,4
14,4
16,2
21,2
16,5
11,9
17,4
16,5
15,3
13,0
16,3
19,0
15,8
11,7
16,6
17,3
13,5
13,0
16,0
19,0
13,8
13,1
17,1
18,7
14,0
13,1
16,3
17,8
14,7
8,7
19,1
15,5
16,3
11,3
16,4
18,1
14,9
12,5
16,8
18,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie: NSP 1988 r. Ludność i warunki mieszkaniowe,
GUS 1990; Przemiany demograficzne w województwie śląskim w latach 2000-2006
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Dla rozwoju demograficznego newralgiczna jest liczebność grupy wieku 2029 lat, gdyŜ jest to przedział wieku matrymonialnego i rozrodczego o najlepszej
predyspozycji do zakładania rodzin. Jest to jednocześnie ten przedział wieku
produkcyjnego, który wchodzi na rynek pracy, wnosząc energię i zapał oraz nową wiedzę.
W latach 1988-2006 liczba ludności w wieku 20-29 lat zmniejszyła się z 342,5 tys. do
334,4 tys. osób, tj. do 97,7%. PoniewaŜ regres zaludnienia wynikał w duŜej mierze ze
spadku poziomu urodzeń, stąd był największy w najmłodszych grupach wieku, zatem
udział ludności w wieku 20-29 lat w ogólnej liczbie ludności zwiększył się z 14,9% do
16,8%. Jest to grupa wiekowa wyŜu demograficznego przełomu lat 70/80. XX w.,
która w 1988 r. mając 0-9 lat była tak licznie reprezentowana, a która do 2006 r.
osiągnęła wiek 20-29 lat. Szanse na rozwój demograficzny moŜna uzyskać przez
stworzenie tej właśnie grupie wieku warunków do zakładania rodzin (miejsca pracy,
mieszkania, wsparcie państwa).
Strukturę wieku ludności charakteryzuje takŜe % udział najstarszych grup
wieku. W latach 1988-2006 liczba ludności w wieku 60 i więcej lat wzrosła z 286,9 tys.
do 372,9 tys. osób, tj. do 130,0%. Natomiast udział w ogólnej liczbie ludności
zwiększył się z 12,5% do 18,7%. Oznacza to, iŜ w latach 80. mieliśmy do czynienia
z przedpolem starzenia się, natomiast obecnie występuje zaawansowany stan starości
demograficznej (RUNGE A., 2003). W 1988 r. najmłodszymi demograficznie miastami
były Tychy (8,7% ludności starej, tj. dojrzałość demograficzna) oraz Jaworzno,
Mysłowice, Zabrze, Gliwice, Ruda Śląska wykazujące przedpole starzenia się.
Najstarsze były Chorzów (16,0% - zaawansowany stan starości) i Katowice (14,4% początkowy stan starości). W 2006 r. Chorzów i Katowice osiągnęły udział 21,1%
ludności starej, tj. wysoki stan starości. Bardzo wysoki udział (ok. 19,0%) najstarszych
grup ludności notowały takŜe Bytom, Gliwice, Piekary Śląskie i Siemianowice Śląskie.
Wkroczenie na rynek pracy licznej, wyŜowej grupy wieku 20-29 lat, spowodowało
czasowe obniŜenie obciąŜenia ekonomicznego (stosunek liczby ludności w wieku
nieprodukcyjnym do liczby ludności w wieku produkcyjnym) z 62,0 w 1988 r. i 56,8
w 1998 r. oraz do 50,6 w 2006 r. Jest to jednak zjawisko przejściowe, gdyŜ do granicy
wieku emerytalnego zaczynają się zbliŜać roczniki największego, powojennego wyŜu
demograficznego. Pamiętać teŜ naleŜy, Ŝe obniŜaniu wskaźnika towarzyszy zmiana jego
struktury – silnie maleje obciąŜenie grupą przedprodukcyjną, zaś wzrasta obciąŜenie
grupą poprodukcyjną. Prawdopodobnie od 2010 r. współczynnik obciąŜenia ekonomicznego
będzie systematycznie wzrastał. Prowadzenie polityki społecznej oraz systemu
ubezpieczeń społecznych stanie się bardzo trudne. Czy braki młodej siły roboczej
będą uzupełniać imigranci z innych krajów ?
PRÓBA OCENY SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ
W celu syntetycznego przedstawienia sytuacji demograficznej badanych miast
przyjęto pięć cech badawczych, przy czym trzy dotyczą dynamiki demograficznej, zaś
dwie struktury wieku. Dla oceny dynamiki zastosowano poziom urodzeń, przyrost
naturalny i saldo migracji, które obliczono z wielolecia 1999-2006 oraz przeliczono na
1000 ludności (stan na 2002 r.). Dla struktur demograficznych przyjęto osiągnięty
w 2006 r. % udział ludności w wieku 20-29 lat oraz % udział ludności w wieku 60 i więcej
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lat. Po zastosowaniu metody rangowej uzyskano wyniki zaprezentowane na ryc. 54.
Wskazują one, iŜ na obszarze GZM występują trzy obszary o róŜnej sytuacji
demograficznej:
1. Stosunkowo dobrą sytuację demograficzną posiadają miasta południowej (Tychy,
Mysłowice) i wschodniej (Jaworzno, Dąbrowa Górnicza) części GZM. Są to miasta
silnie uprzemysławiane, zwłaszcza w okresie powojennym, do których najdłuŜej
utrzymywał się napływ migracyjny ludności, odmładzający strukturę wieku.
2. Mniej korzystną sytuacją demograficzną charakteryzują się miasta północnozachodniej części GZM od Gliwic po Piekary Śląskie.
3. Zła sytuacja demograficzna występuje na obszarze od Bytomia przez Chorzów,
Siemianowice Śląskie, Katowice sięgając po Sosnowiec. Przejawia się ona silnym spadkiem
zaludnienia oraz zaawansowaniem procesu starzenia ludności. Na obszarze tym,
uprzemysławianym jeszcze w XIX w., nastąpiło wyczerpanie wolnych terenów, zarówno
pod nowe inwestycje, jak i pod budownictwo mieszkaniowe, stąd najwcześniej zaznaczył się
odpływ ludności. Skoncentrowane w tym obszarze górnictwo i hutnictwo najdotkliwiej
odczuło skutki transformacji gospodarczej generując najwyŜszy poziom bezrobocia, co
nasiliło odpływ migracyjny i przyspieszyło procesy starzenia. Genetycznie do tej grupy
miast naleŜy teŜ Ruda Śląska, jednak dzięki utrzymaniu nieco wyŜszego poziomu urodzeń
znalazła się w grupie miast o przeciętnej sytuacji demograficznej. Najgorszą sytuację
demograficzną posiadają Katowice (silny ubytek naturalny, starość demograficzna). Sądzić
jednak naleŜy, iŜ pewną część odpływu migracyjnego z Katowic stanowi ludność zamoŜna,
która jedynie zmieniła miejsce zamieszkania, nie tracąc związków funkcjonalnych
z miastem (praca, korzystanie z usług).

Ryc. 54. Sytuacja demograficzna w miastach GZM w latach 1999-2006 (opracowanie własne)
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WNIOSKI
PowyŜsze rozwaŜania skłaniają do następujących wniosków rozpatrywanych
w kontekście atutów i barier rozwoju demograficznego GZM:
•

•

•

•

Silny napływ migracyjny ludności trwający do początku lat 90. XX w.
odmładzał strukturę wieku ludności, powodując, iŜ na tle miast kraju
zaawansowanie procesów starzenia jest nieco wolniejsze. Jednak zasilanie
zewnętrzne młodą ludnością ustało juŜ około 15 lat temu i procesy
starzenia wyraźnie się nasiliły. NaleŜy zatem skierować uwagę na: z jednej
strony zatrzymanie odpływu migracyjnego młodej ludności za granicę, zaś
z drugiej strony - na zachęcanie młodych ludzi do zakładania rodzin oraz
posiadania potomstwa w liczbie minimum dwojga dzieci. Wynika z tego
potrzeba działań systemowych wpisujących się w spójną politykę
prorodzinną i prospołeczną.
Ludność moŜna zatrzymać dając jej dobrze płatną pracę oraz moŜliwości
rozwoju zawodowego. Drugim warunkiem są mieszkania. Niezbędne jest
zatem wygospodarowanie w przestrzeni miast obszarów nadających się
pod budownictwo mieszkaniowe (osiedla niskich bloków, zabudowy
szeregowej, czy według tradycji śląskiej - małych domków z ogródkiem).
Stosowanie stosunkowo tanich technologii budownictwa, uczyni je
dostępnym dla ludzi młodych i mniej zamoŜnych.
Problemem dla spółdzielni mieszkaniowych i gospodarzy miasta są
ogromne zaległości w płaceniu czynszu przez lokatorów. Niedopuszczalne
jednak jest tworzenie gett dla ludności eksmitowanej z powodu nie
płacenia czynszu (ich tworzenie moŜe prowadzić do eskalacji patologii).
Większość tych mieszkańców zalegało z czynszem nie ze swojej winy,
tylko z winy błędu systemowego, który pozbawił ich źródeł utrzymania.
Z jednej strony potrzebny jest rozwój placówek infrastruktury społecznej
typu Ŝłobki, przedszkola, poradnie zdrowia i placówki pomocy rodzinie,
wpisujące się w realizację polityki prorodzinnej. Z drugiej zaś strony
społeczeństwo coraz szybciej będzie się starzeć, co wymaga rozwoju
infrastruktury dla ludzi starych, zwłaszcza w zakresie lecznictwa, domów
opieki społecznej, domów starości. Wzrośnie zapotrzebowanie na usługi
medyczne i opiekuńcze.
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Ludnościowe uwarunkowania rynku pracy
w miastach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Na kształtowanie się zmian zaludnienia największy wpływ wywierają trzy
podstawowe grupy czynników: koszty utrzymania (w tym koszty utrzymania potomstwa),
podaŜ i ceny mieszkań oraz źródła utrzymania przejawiające się m.in. dostępnością
miejsc pracy, wysokością zarobków, co jest uwarunkowane sytuacją na rynku pracy.
Celem niniejszego opracowania jest ocena rynku pracy miast Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego z punktu widzenia zasobów pracy.
AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA LUDNOŚCI
Podstawowymi elementami rynku pracy są: 1/ popyt na pracę zgłaszany przez
przedsiębiorstwa, 2/ podaŜ pracy określana przez aktywność zawodową, tj. obejmująca
wszystkich pracujących oraz poszukujących pracy i chętnych do jej podjęcia oraz,
3/ wynagrodzenie, czyli cena pracy.
O ile do tej pory rynek pracy w Polsce był rynkiem pracodawcy, o tyle obecnie,
przynajmniej w niektórych dziedzinach gospodarki, w coraz większym stopniu elementem
stymulującym relacje między podaŜą pracy a popytem na pracę staje się cena pracy.
Podstawowymi kategoriami podaŜy pracy jest ludność aktywna zawodowo (w poprzedniej
nomenklaturze „czynna zawodowo”), pracujący i zatrudnieni. RóŜnicę między popytem
na pracę a podaŜą pracy stanowi bezrobocie.
W 1988 r. liczba ludności czynnej zawodowo w badanych miastach GZM wynosiła
1049,4 tys. osób, z czego zatrudnionych było 989,4 tys. osób, tj. 94,3%. Ludność bierna
zawodowo stanowiła 1250,9 tys. osób, z czego znaczna część – 517,9 tys. osób, tj. 41,4%
posiadała własne, niezarobkowe źródło utrzymania. Uwzględniając ludność w wieku
15 i więcej lat do biernych zawodowo naleŜało 710,2 tys. osób, z czego 428,0 tys. tj.
60,3% posiadało niezarobkowe źródło utrzymania. Narodowy Spis Powszechny z 2002 r.
wykazał 859,4 tys. osób aktywnych zawodowo, z czego 671,0 tys. osób (78,1%) to
pracujący, zaś 188,4 tys. osób (21,9%) – bezrobotni. Niestety spis nie ustalił statusu aŜ
105,7 tys. osób (najwięcej w Zabrzu i w Bytomiu). Ludność bierna zawodowo liczyła
1084,6 tys. osób, z czego 802,0 tys. osób, tj. 73,9% posiadało niezarobkowe źródło
utrzymania. Spośród ludności w wieku 15 i więcej lat biernych zawodowo było 770,1 tys.
osób (na dzień 20 maja 2002 r. ogólna liczba ludności wynosiła 2049,7 tys. osób, zaś
liczba ludności w wieku 15 i więcej lat 1735,2 tys. osób). Współczynnik aktywności
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zawodowej ludności w wieku 15 i więcej lat obniŜył się zatem z 59,6% w 1988 r. do
49,5% w 2002 r. Wskazuje to skalę trudności pojawiających się na rynku pracy
miast GZM. W związku z ogólnym spadkiem liczby ludności badanych miast
zmniejszyła się liczba biernych zawodowo z 1250,9 tys. osób do 1084,6 tys. osób.
Wpływ na to ma spadek liczby urodzeń, a co za tym idzie liczebności najmłodszych
grup wieku (dzieci do 14 roku Ŝycia). Nawet jeśli uwzględnimy liczbę ludności w wieku
15 i więcej lat obserwujemy raczej słaby wzrost liczby biernych zawodowo z 710,2 tys.
osób do 770,1 tys. osób, tj. do 108,4%. Przyczyną tego wzrostu był ułatwienie przepisów
dotyczących przechodzenia na renty oraz wcześniejsze emerytury, ale takŜe wzrost
udziału ludności w wieku poprodukcyjnym związany z zaawansowaniem procesów
starzenia. Pamiętać jednak naleŜy, iŜ w wiek poprodukcyjny w tym okresie wchodziło
mało liczne pokolenie niŜowe urodzone w czasie II wojny światowej. Natomiast dynamika
wzrostu liczby ludności utrzymującej się ze źródeł niezarobkowych z 517,9 tys. osób
aŜ do 802,0 tys. osób, jest ogromna i wynosi 154,8%. Przyczyna dynamicznego wzrostu
liczby niezarobkowych źródeł utrzymania tkwi w silnym poczuciu zagroŜenia
bezpieczeństwa socjalnego, jakie odczuła ludność tracąca pracę, zwłaszcza w pierwszym
okresie transformacji. Przechodzeniu na wcześniejsze emerytury początkowo sprzyjała
takŜe polityka społeczna, która pod presją wkraczania na rynek pracy licznych
pokoleń wyŜu demograficznego (wzrost podaŜy pracy), przy jednoczesnym silnym spadku
zatrudnienia, wycofywała z rynku pracy najstarszych pracowników.
W latach 1988-2002 rozmiary zatrudnienia w GZM zmniejszyły się z 989,4 tys.
zatrudnionych do 557,5 tys. pracujących (tab. 29). Od 1999 r. w statystyce publicznej
nie uwzględnia się pracujących w zakładach do 9 pracowników (w latach 1994-1998
do 5 pracowników), zatem rzeczywisty spadek nie był aŜ tak duŜy. Pełne dane w tym
zakresie przedstawili J. PETRYSZYN i E. ZUZAŃSKA-śYŚKO (Osadnictwo... w niniejszym
tomie). Ponadto kategoria „pracujący” jest szersza od kategorii „zatrudnieni”, co teŜ
czyni owe dane statystyczne nie w pełni porównywalnymi. W kolejnym okresie
notujemy dalszy spadek liczby pracujących do 551,6 tys. osób w 2006 r.
Tabela 29. Zatrudnienie i bezrobocie w miastach GZM w latach 1988-2006
Lata

Zatrudnieni/pracujący

1988
1994
1998
2002
2006

989,4
730,5
709,3
557,5
551,6

W tym w przemyśle
i w budownictwie

(w tys.)
625,7
410,2
350,1
238,6
226,6

Udział przemysłu
i budownictwa w ogólnej
liczbie pracujących
%
63,2
56,2
49,4
42,8
41,1

Bezrobotni
(w tys.)
96,7
66,0
155,4
102,6

Źródło: Roczniki Statystyczne Województwa Katowickiego z lat 1989 i 1995 oraz Roczniki Statystyczne
Województwa Śląskiego z lat 1998, 2003 i 2007
Uwaga: dane dotyczące liczby pracujących w latach 1994 i 1998 nie uwzględniają podmiotów gospodarczych
o liczbie pracowników do 5 osób, zaś dla lat 2002 i 2006 - podmiotów gospodarczych o liczbie pracowników
do 9 osób. Pełne dane o liczbie pracujących zawiera opracowanie J. Petryszyn, E. Zuzańska-śyśko: Osadnictwo
na obszarze GZM (w niniejszym tomie)
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Największy wpływ na spadek liczby pracujących miało załamanie się
industrialnego modelu rozwoju forsowanego w całym okresie powojennym. W latach
1988-1994 liczba pracujących w przemyśle i w budownictwie spadła z 625,7 tys. do
410,2 tys. osób, tj. do 65,6%, a udział sektora II w ogólnej liczbie pracujących
zmniejszył się z 63,2% do 56,2% (tab. 29, tab. 30). W kolejnym okresie nastąpił nieco
wolniejszy spadek liczby pracujących w przemyśle i w budownictwie (do 350,1 tys.
osób w1998 r., tj. do 85,4%), a udział w ogólnej liczbie pracujących zmniejszył się do
49,4%. W latach 1998-2002 nasilił się regres pracujących w przemyśle i w budownictwie
do 238,6 tys. osób , tj. do 68,2%. Udział tego sektora zmniejszył się do 42,8%. W ostatnich
latach nastąpiło wreszcie hamowanie regresu pracujących w przemyśle i budownictwie
(w 2006 r. sektor osiągnął liczbę 226,6 tys. pracujących z udziałem 41,1% ogólnego
zatrudnienia). Zatem w latach 1988-2006 liczba pracujących w przemyśle i w budownictwie
spadła trzykrotnie - z 625,7 tys. do 226,6 tys. osób, tj. do 36,2% (2/3 pracujących odpłynęło
z rynku pracy).
Tabela 30. Zmiany udziału sektora przemysłowego w strukturze pracujących
w latach 1988-2006

Bytom
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Jaworzno

% udział pracujących w przemyśle
i w budownictwie w ogólnej liczbie
pracujących
1988
1994
1998
2002
2006
61,9
61,5
54,1
40,8
33,6
58,8
53,0
44,5
37,5
35,2
75,8
73,4
46,1
56,6
56,0
63,7
50,9
46,7
41,3
42,8
68,2
66,8
60,7
53,0
55,3

Katowice

51,4

43,6

40,1

31,4

Mysłowice
Piekary Śląskie
Ruda Śląska
Siemianowice Śl.
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze
Razem

68,4
72,5
71,7
70,2
64,2
67,4
67,2
66,2
63,2

64,7
69,9
69,6
59,4
55,2
64,1
48,2
59,7
56,2

61,4
64,7
69,2
54,9
48,2
58,0
48,0
50,0
49,4

52,9
58,2
63,3
47,6
39,5
45,0
49,0
41,0
42,8

Miasta

RóŜnica
w p.p.
1988-2006
-28,3
-23,6
-19,8
-20,9
-12,9

Dynamika
pracujących
ogółem
1988-2006
35,2
45,8
54,7
61,5
58,7

28,4

-23,0

68,5

54,4
52,1
57,0
43,8
38,0
41,5
52,8
39,3
41,1

-14,0
-20,4
-14,7
-26,4
-26,2
-25,9
-14,4
-26,9
-22,1

56,5
51,5
54,5
49,6
53,5
40,9
55,6
54,2
55,8

Źródło: Roczniki Statystyczne Województwa Katowickiego z lat 1989 i 1995 oraz Roczniki
Statystyczne Województwa Śląskiego z lat 1998, 2003 i 2007, Urząd Statystyczny w Katowicach

Największe załamanie rynku pracy nastąpiło w miastach silnie uprzemysłowionych,
(Bytom, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Chorzów, Sosnowiec, Zabrze – tab. 30).
Nastąpił regres zatrudnienia w przemyśle, który zawaŜył na ogólnym spadku liczby
pracujących. Natomiast w Katowicach oraz w Gliwicach spadek udziału pracujących
w przemyśle nie powodował aŜ tak silnie ogólnego regresu zatrudnienia. Miasta te
wykazały bowiem stosunkowo najmniejszy spadek liczby pracujących, co wskazuje
na rozwój innych funkcji, szczególnie w zakresie usług rynkowych (RUNGE J., 2004).
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Z kolei w Tychach, Jaworznie i w Mysłowicach w ostatnich latach obserwujemy
ponowny wzrost udziału pracujących w przemyśle i w budownictwie. Świadczyć to
moŜe o przezwycięŜeniu trudności wynikających z transformacji gospodarczej oraz
o zakończonej powodzeniem restrukturyzacji znajdujących się tam zakładów
przemysłowych. Sądzić naleŜy, Ŝe pod tym względem ustabilizowała się takŜe
sytuacja w Dąbrowie Górniczej.
Konsekwencją wprowadzenia gospodarki rynkowej oraz szeroko rozumianej
restrukturyzacji przemysłu był dość znaczny poziom bezrobocia. W badanych miastach
liczba bezrobotnych wzrastała z 84,3 tys. w 1992 r. do 96,7 tys. w 1994 r. W kolejnym
okresie zanotowano spadek liczby bezrobotnych do 66,0 tys. w 1998 r. Trudno jednak
określić, na ile wynikał on ze zmiany pojęcia bezrobotnego (znaczne obostrzenie
przepisów), a na ile z zahamowania redukcji zatrudnienia pod wpływem protestów
pracowniczych, zwłaszcza mocnej pozycji górniczych związków zawodowych. Nie
powstrzymało to silnego narastania bezrobocia w latach 1998-2002 z 66,0 tys. do
155,4 tys. bezrobotnych. Dopiero w ostatnim okresie zaznacza się silne hamowanie
niekorzystnych tendencji na rynku pracy, przejawiające się m.in. znacznym spadkiem
liczby bezrobotnych, do 102,6 tys. osób (tab. 31). Pojawiają się w coraz większym
zakresie efekty programów restrukturyzacyjnych, a zakłady pracy coraz pewniej
funkcjonują w warunkach gospodarki rynkowej. Pamiętać jednak naleŜy o innych
aspektach spadku liczby bezrobotnych. Wynikają one np. z ruchu bezrobotnych
(zarejestrowania, wyrejestrowania), który czasem stymulowany jest przepisami.
Prawo do zasiłku tracą bezrobotni, który po raz trzeci odmówili przyjęcia oferty pracy
z urzędu pracy. Natomiast, gdy sami się wyrejestrowują, by po określonym czasie
ponownie się zarejestrować, nie tracą takiego prawa.
Tabela 31. Bezrobocie w GZM w latach 2002 i 2006, stan na 31. XII
2002
Miasta
Bytom
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Jaworzno
Katowice
Mysłowice
Piekary Śląskie
Ruda Śląska
Siemianowice Śląskie
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze
Razem

Liczba
bezrobotnych
17775
10782
12300
13301
7884
16970
5370
4499
9346
6600
22079
4703
8506
15264
155385

2006
Stopa
bezrobocia
25,0
22,7
18,9
14,5
23,1
8,2
16,4
21,9
16,5
27,4
23,7
27,1
15,7
23,3
x

Liczba
bezrobotnych
12341
7946
9193
8685
4770
10810
3615
3230
5115
3961
13167
3062
4967
11739
102601

Stopa
bezrobocia
21,1
18,4
15,5
9,3
14,4
5,4
12,2
17,1
10,3
18,5
16,3
21,2
8,8
18,7
x

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2003, 2007
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Niewątpliwie na spadek liczby bezrobotnych mają teŜ wpływ otwarte dla Polaków
rynki pracy krajów europejskich, z płacami konkurencyjnymi w do stosunku do
wynagrodzeń krajowych. Zmniejsza się ciśnienie podaŜy pracy, tym bardziej, Ŝe w wiek
produkcyjny zaczynają wkraczać coraz mniej liczne roczniki niŜu demograficznego.
Te dwie przyczyny – odpływ młodych i wykształconych pracowników na rynki unijne
oraz wkraczanie na nasz rynek pracy roczników niŜowych prowadzić będzie do
kurczenia się zasobów pracy, zwłaszcza w wieku młodszoprodukcyjnym. Po szybkim
narastaniu bezrobocia w latach 90. do początku XXI w. w drugiej dekadzie XXI w.
sytuacja moŜe się odwrócić i na rynku pracy pojawią się niedobory siły roboczej.
STRUKTURA WYKSZTAŁCENIA LUDNOŚCI
Obok aspektu ilościowego zasobów pracy, niezwykle waŜny jest aspekt
jakościowy tych zasobów, tj. struktura wieku, struktura wykształcenia.
W 1988 r. w strukturze wykształcenia ludności dominowało wykształcenie
zgodne z dotychczasowym profilem działalności gospodarczej, tj. zasadnicze zawodowe,
stanowiące 29,8% liczby ludności w wieku 15 i więcej lat (tab. 32). Niewiele niŜszy
był udział wykształcenia średniego i policealnego (27,3%). AŜ 36,1% stanowiła
ludność z wykształceniem podstawowym lub niepełnym podstawowym bądź nieustalonym. W wyniku reformy szkolnictwa rolę zasadniczych szkół zawodowych
przejęły pogimnazjalne licea zawodowe. W 2002 r. nastąpiło zatem wyraźne przesunięcie
w strukturze wykształcenia polegające na spadku udziału kategorii „zasadnicze
zawodowe” (do 24,3%) przy wzroście wykształcenia średniego (do 33,4%). Udział ludności
z wykształceniem wyŜszym zwiększył się z 8,3% do 10,0%. Jednak wciąŜ aŜ 1/3
ludności (32,3%) w wieku 13 i więcej lat posiadała co najwyŜej wykształcenie
podstawowe. Podzielenie okresu kształcenia na większą liczbę etapów (wprowadzenie
etapu gimnazjalnego) wymaga przedstawienia struktury wykształcenia w stosunku do
liczby ludności w wieku 13 lat i więcej, podczas gdy zarówno w poprzednich
powszechnych spisach ludności, jak i w statystyce międzynarodowej, poszczególne
kategorie wykształcenia odnosi się do liczby ludności w wieku 15 i więcej lat. Powoduje
to brak porównywalności danych. Dlatego teŜ w niniejszej analizie skupiono się na
udziale ludności z wykształceniem wyŜszym, której udział odniesiono w stosunku do
liczby ludności w wieku 25 i więcej lat (tab. 33).
NajwyŜszy udział (powyŜej 10,0%) ludności z wykształceniem wyŜszym
w stosunku do liczby ludności w wieku 25 i więcej lat wykazywały miasta posiadające
funkcje uniwersyteckie, tj. Katowice (m.in. Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet
Medyczny, Akademia Ekonomiczna) i Gliwice (Politechnika Gliwicka). Uczelnie te
stopniowo otwierały swoje wydziały i filie w innych miastach GZM (np. w Sosnowcu).
Realizacja wielkich inwestycji przemysłowych takŜe wiązała się ze znacznym napływem
kadry inŜynierskiej i specjalistów z róŜnych dziedzin (Dąbrowa Górnicza – Huta
„Katowice”, Tychy – Zakłady Fiata). Wymienione miasta charakteryzowały się udziałem
powyŜej 7,0% ludności z wyŜszym wykształceniem. Bardzo niski poziom wykształcenia
notowały miasta górnicze (Ruda Śląska, Piekary Śląskie, Świętochłowice). W wyniku
procesu transformacji społeczno-ustrojowej duŜe zmiany zaszły w systemie kształcenia na
poziomie akademickim. Od początku lat 90. zintensyfikowano studia w systemie
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zaocznym a takŜe wieczorowym. Wprowadzono studia zawodowe (licencjackie). Drugi
kierunek zmian polegał na umoŜliwieniu powstawania wyŜszych szkół niepublicznych.
Liczba studentów gwałtownie wzrosła. Spodziewano się, Ŝe coraz silniejsza konkurencja
na rynku szkolnictwa wyŜszego spowoduje wzrost poziomu kształcenia oraz otwieranie
atrakcyjnych kierunków studiów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy. System
promuje te uczelnie, które posiadają duŜą liczbę studentów, zakładając, Ŝe liczba chętnych
do studiowania na danej uczelni jest związana z jej prestiŜem wynikającym z poziomu
kształcenia. Ta zaleŜność nie zawsze jednak uzyskuje potwierdzenie w praktyce. Sytuacja
dla uczelni staje się o tyle trudna, Ŝe na studia zaczyna wkraczać mało liczne pokolenie
niŜu demograficznego lat 90.
Tabela 32. Struktura wykształcenia ludności w latach 1988 i 2002
Miasta

Bytom
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Jaworzno
Katowice
Mysłowice
Piekary Śl.
Ruda Śląska
Siemianowice Śl.
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze
Razem

Lata

1988
2002
1988
2002
1988
2002
1988
2002
1988
2002
1988
2002
1988
2002
1988
2002
1988
2002
1988
2002
1988
2002
1988
2002
1988
2002
1988
2002
1988
2002

Ludność w wieku
15 i więcej lat
w 1988 r.
oraz 13 i więcej lat
w 2002 r.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

w tym z wykształceniem
zasadniczym
zawodowym
32,4
25,6
29,9
25,7
26,8
22,7
25,3
19,6
29,3
24,8
25,9
21,2
33,5
26,4
35,3
31,2
35,8
31,7
31,9
28,0
25,9
22,8
33,2
28,2
34,7
26,5
31,2
22,8
29,8
24,3

średnim
i policealnym
24,7
29,2
24,6
31,5
29,6
38,1
33,7
36,3
24,7
33,6
31,1
36,4
26,0
33,7
21,2
29,1
21,1
28,1
24,5
32,6
30,5
38,2
21,3
26,9
26,4
35,8
24,9
27,0
27,3
33,4

wyŜszym
5,1
7,3
5,1
8,3
6,2
9,7
10,8
13,6
4,7
8,2
11,7
15,5
4,8
7,9
3,4
6,1
3,2
5,8
5,0
8,2
6,9
10,6
3,8
6,1
6,1
10,6
5,1
7,1
6,8
10,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników NSP 1988, Ludność i warunki mieszkaniowe, GUS,
1990 oraz NSP 2002, Ludność. Stan oraz struktura demograficzna i społeczno-ekonomiczna. Województwo
śląskie, Urząd Statystyczny w Katowicach, 2003

165

Tabela 33. Udział ludności z wyŜszym wykształceniem w stosunku do ludności
w wieku 25 i więcej lat (w %) w latach 1998 i 2002
1988
Miasta

Bytom
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Jaworzno
Katowice
Mysłowice
Piekary Śl.
Ruda Śląska
Siemianowice Śl.
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze
Razem

Ludność
w wieku
25 i więcej
lat
143850
89786
86276
138458
59488
238362
56150
43317
104443
51837
163794
38711
109876
126372
1450720

% udział
ludności
z wyŜszym
wykształceniem
6,3
6,1
7,3
13,2
5,9
14,3
5,8
4,0
3,9
5,9
8,4
4,5
7,4
6,3
8,3

2002
Ludność
w wieku
25 i więcej
lat
131910
82588
90586
137671
64419
226751
49370
41334
100065
51240
162525
38355
86796
130974
1394584

% udział
ludności
z wyŜszym
wykształceniem
9,3
10,3
12,6
17,6
10,6
19,7
10,5
7,8
7,5
10,3
13,5
7,8
14,1
9,1
12,8

Przyrost
w p.p.

3,0
4,2
5,3
4,4
4,7
5,4
4,7
3,8
3,6
4,4
5,1
3,3
6,7
2,8
4,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników NSP 1988, Ludność i warunki mieszkaniowe, GUS,
1990 oraz NSP 2002, Ludność. Stan oraz struktura demograficzna i społeczno-ekonomiczna. Województwo
śląskie, Urząd Statystyczny w Katowicach, 2003

W rezultacie tych przemian aŜ w 9 badanych miastach udział ludności z wyŜszym
wykształceniem przekroczył 10,0% osiągając w Katowicach 19,7% zaś w Gliwicach
17,6%. Szczególnie szybki rozwój szkolnictwa prywatnego na poziomie akademickim
nastąpił w Tychach, mieście stosunkowo młodym demograficznie, a zatem z duŜą podaŜą
kandydatów na studia. Znaczny wzrost udziału ludności z wykształceniem wyŜszym
nastąpił takŜe w miastach reprezentujących juŜ wcześniej wysoki poziom wykształcenia
ludności - Katowicach i Dąbrowie Górniczej. Postęp w tym zakresie notowały i mniejsze
miasta: Jaworzno, Mysłowice. Utrwaliła się struktura wykształcenia w Piekarach
Śląskich, Świętochłowicach i Rudzie Śląskiej, gdzie niewiele wzrósł poziom wykształcenia.
Niepokojące jest, Ŝe najmniej w tym zakresie zrobiły duŜe miasta: Bytom i Zabrze.
Brak wcześniej istniejącego zaplecza naukowego oraz silna konkurencja pobliskich Gliwic,
jak i niezbyt odległych Katowic, utrudniały rozwój placówek na poziomie akademickim.
Regres przemysłu takŜe nie sprzyjał poszukiwaniu specjalistów z wyŜszym wykształceniem.
Miasta o najniŜszym poziomie wykształcenia ludności (Ruda Śląska, Bytom,
Zabrze) charakteryzują się jednocześnie największym nasileniem emigracji (DŁUGOSZ,
2007). Katowice, Sosnowiec, Tychy czy Gliwice notują nieco mniejszy odpływ migracyjny,
lecz i tu straty są dotkliwe. Migracje są selektywne, co oznacza, Ŝe migruje głównie
ludność młoda, najczęściej po zakończeniu pewnego etapu edukacji, gdy zderzenie
z realiami rynku pracy rodzi frustrację. Łatwość uzyskania znacznie lepiej płatnej
pracy za granicą drenuje nasz rynek z młodego potencjału. Było by korzystniej gdyby
młodzi ludzie tylko zarabiali za granicą na studia w Polsce. Jednak absolwenci
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studiów takŜe często poszukują swojej szansy poza krajem. W ostatnich latach to juŜ
nie brak pracy, lecz brak konkurencyjnej oferty płacowej powoduje odpływ ludzi
młodych oraz z wysokiej klasy specjalistów. Brak systemu obligowania absolwentów
uczelni państwowych, których studia (i stypendia) były finansowane przez państwo,
do przynajmniej okresowego podjęcia pracy w kraju. Trzeba jednak te miejsca pracy
dla absolwentów przygotować. Obszar GZM, będący w przeszłości bodaj największym
rynkiem pracy w Polsce, teraz wobec transformacji jest silnie drenowany z siły roboczej.
W rezultacie tego traci on najcenniejsze zasoby - cenniejsze od węgla. Wynika to z
wciąŜ utrzymującego się braku koordynacji między popytem na rynku pracy na
specjalistów określonych dziedzin, a ich podaŜą określoną przez liczbę absolwentów
odpowiednich kierunków wyŜszych uczelni. System kształcenia jest zbyt bezwładny,
aby dostosować się do szybko zmieniających się potrzeb rynku pracy funkcjonującego
w gospodarce rynkowej.
PRÓBA OCENY RYNKU PRACY W ASPEKCIE ZASOBÓW PRACY
Ocenę sytuacji na rynku pracy w zakresie podaŜy pracy przedstawiono w
świetle 3 podstawowych mierników: współczynnika aktywności zawodowej, stopy
bezrobocia oraz udziału ludności z wykształceniem wyŜszym stosując przy tym
metodę rangową (ryc. 55).

Ryc. 55. Sytuacja na rynku pracy w miastach GZM w 2002 r. (opracowanie własne)
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W zakresie sytuacji na rynku pracy obszar GZM dzieli się wyraźnie na trzy strefy:
•

•

•

Relatywnie najlepszą sytuację na rynku pracy posiadają Katowice, Tychy i Gliwice.
Są to miasta o zróŜnicowanej strukturze funkcjonalnej, z duŜym potencjałem
naukowym oraz wysokim poziomem wykształcenia ludności. Tychy wykazywały
takŜe dobrą sytuację demograficzną (są stosunkowo młode demograficznie).
Natomiast zła sytuacja demograficzna Katowic nie rzutuje na rynek pracy tak silnie,
gdyŜ zasoby pracy są kompensowane przez napływ pracowników z zewnątrz.
Katowice pełnią funkcję regionalnego rynku pracy, posiadając bardzo silne
powiązania funkcjonalne z zapleczem. Z jednej strony pracują tu mieszkańcy
miast ościennych, z drugiej zaś strony - byli mieszkańcy Katowic, którzy
odpłynęli na obrzeŜa konurbacji nie tracąc więzi funkcjonalnych z miastem.
Dość dobra sytuacja występuje w części wschodniej GZM, obejmując zarówno miasta
górnośląskie (Mysłowice), jak i zagłębiowskie (Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza)
oraz Jaworzno. Są to miasta silnie uprzemysłowione, w których przemysł, doznając
większych lub mniejszych redukcji zatrudnienia, ostatecznie przetrwał (poza
Sosnowcem). Miasta te charakteryzuje teŜ niezła jakość zasobów pracy, tj. mniej
zaawansowane procesy starzenia (Jaworzno, Mysłowice) oraz korzystny udział
ludności z wykształceniem wyŜszym (Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza).
Najtrudniejszą sytuację posiadają typowo górnicze miasta centralnej części GZM,
które upadek górnictwa odczuły najboleśniej. Silnie wyspecjalizowane w działalności
przemysłowej o silnych powiązaniach pracowników z zakładem pracy, tworzyły
jeden system: zakład–osiedla robotnicze (familoki). Upadek zakładu powodował
utratę źródeł utrzymania mieszkańców osiedla, generując bardzo wysoki poziom
bezrobocia. Tu najtrudniej było przystosować się do nowych reguł gospodarowania.
Nie tylko ze względu na przeinwestowanie i znaczny stopień technicznego
zuŜycia obiektów przemysłowych, brak terenów pod nowe inwestycje, ale i ze
względu na mentalność ludzi wynikającą z silnie zakorzenionych tradycji pracy
w górnictwie i hutnictwie oraz dość niski poziom wykształcenia.

WNIOSKI
Przeprowadzona analiza skłania do następujących wniosków wskazujących
zarówno atuty, jak i bariery rozwoju badanego obszaru. Głównymi atutami są:
1. DuŜe zasoby pracy umoŜliwiające wielofunkcyjny rozwój obszaru GZM
Do miast GZM kierował się do końca lat 80. potęŜny strumień migracyjny
siły roboczej do pracy w przemyśle. Załamanie rynku pracy zahamowało, a
następnie odwróciło te tendencje migracji w kierunku obszarów wiejskich. Jednak
ludność, która tu kiedyś napłynęła, by wydobywać i przetwarzać nieodnawialne
zasoby natury, sama stała się dobrem, stanowiącym cenne zasoby odnawialne.
Dlatego w warunkach obecnych trudności na rynku pracy naleŜy zahamować
odpływ, przede wszystkim ludzi młodych i wykształconych. Stanowią oni cenne
zasoby siły roboczej. Z kolei pracownicy z dłuŜszym staŜem posiadają umiejętności
i doświadczenie, charakteryzując się przy tym etosem pracy. W miastach, które
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najdotkliwiej odczuły upadek tradycyjnego przemysłu górniczo-hutniczego, gdzie
występują teŜ trudności z pozyskiwaniem terenów pod nowe inwestycje (m.in. z powodu
szkód pogórniczych) moŜna rozwijać małe i średnie zakłady prowadzące
produkcję pracochłonną. Pozwoli to zagospodarować istniejące zasoby siły
roboczej. Na świecie pojawia się tendencja odchodzenia od produkcji masowej,
unifikującej wyroby na całym świecie. Liczy się indywidualność, precyzja
wykonania i ręczna, często artystyczna, robota. Tradycje obróbki metali
predysponowałyby powstawanie firm wytwarzających wyroby metalowe, np.
narzędzia, akcesoria motoryzacyjne, których nie da się wyprodukować maszynowo.
Pamiętać naleŜy takŜe, Ŝe zasoby ludzkie są rynkiem zbytu, zwłaszcza dla
rozwijającego się sektora usług.
2. Potencjał naukowy oraz rozwinięty system szkolnictwa zawodowego na poziomie
średnim i wyŜszym
Bogate zasoby pracy moŜna kształtować nadając im coraz wyŜszą jakość.
Istnieją moŜliwości wykształcenia młodszych pracowników (przekwalifikowanie)
i uczącej się młodzieŜy w róŜnorodnych profilach i kierunkach, jakie okaŜą się
potrzebne na rynku pracy. Warunkiem jednak jest zatrzymanie absolwentów w kraju.
Zatrzymać ich zaś moŜna dając miejsca pracy z korzystną ofertą płacową oraz
dostępne dla młodych ludzi mieszkania. Firmy powinny penetrować rynek
wyŜszych uczelni i szkół średnich, wyszukując najzdolniejszych studentów i uczniów.
Fundowanie stypendiów powinno zobowiązywać absolwentów szkół do pracy na
rzecz fundatora.
Potencjał intelektualny obszaru Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
daje takŜe moŜliwości rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Wymaga on w
rozwoju przemysłu przechodzenia na zasoby nieskończenie odnawialne, tzn. na
myśl naukowo-techniczną, a zatem zacieśnienia związków między badaniami
naukowymi a przemysłem. NaleŜy koncentrować się na tych branŜach i rodzajach
wytwórczości, które dają produkt zaawansowany technologicznie (np. produkcja
aparatury laboratoryjnej, medycznej, przemysłu elektrotechnicznego), a jednocześnie
stają się motoryczne dla gospodarki badanego obszaru. Taki potencjał mają przede
wszystkim Katowice i Gliwice.
3. Pobudzanie rynku pracy poprzez duŜe moŜliwości rozwoju sektora usług,
zarówno rynkowych, jak i nierynkowych, skierowanych zarówno do mieszkańców
GZM, jak i nastawionych na obsługę przyjezdnych (biznesmenów, studentów,
turystów, pacjentów itd.). Przejawiają się one w rozwoju:
•

•

centrów biznesowych – banków, towarzystw ubezpieczeniowych, kancelarii
prawnych, agencji reklamowych, firm consultingowych, public relations,
ochrony mienia, hoteli, sali konferencyjnych, restauracji. Nie musi to jednak
następować tylko w Katowicach;
rynku wyspecjalizowanych usług medycznych o zasięgu ponadregionalnym.
Szpitale specjalistyczne, kliniki współpracujące z beskidzkimi uzdrowiskami,
zapewniałyby cały cykl leczenia, rehabilitacji i rekonwalescencji. Wymaga to
jednak uregulowań w słuŜbie zdrowia na poziomie krajowym;
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•

•

funkcji kulturalnej, zarówno w zakresie tzw. kultury wysokiej (promowanie
opery śląskiej, filharmonii, rozwój teatrów), ale takŜe klubów, czytelni oraz
restauracyjno-kawiarnianego charakteru centrów miast. W tak duŜym skupisku
ludności istnieje potrzeba stworzenia tzw. „salonu miejskiego”;
centrów rozrywki poprzez rewitalizację istniejącej zabudowy poprzemysłowej
(multikina, restauracje, pasaŜe handlowe), rewitalizację Wojewódzkiego Parku
Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, budowę obiektów sportowych (np.
akwaparków, hal sportowych, torów gokartowych, kortów tenisowych), a takŜe
powstawanie ogrodów botanicznych, muzeów (w tym Ŝywych muzeów), ścieŜek
dydaktycznych, przygotowanie terenów rekreacyjnych (kąpielisk, ścieŜek
rowerowych, terenów leśnych).

4. Lokowaniu inwestycji sprzyja dość dobra dostępność komunikacyjna. Stale
modernizowane rozwiązania komunikacyjne są duŜym plusem GZM.
WaŜne jest, by w rozwijaniu przedsiębiorczości nie koncentrować całej
działalności w Katowicach, lecz aby kaŜde z miast GZM uzyskało swoją
specjalizację wynikającą z jego tradycji oraz posiadanych zasobów materialnych i
niematerialnych.
Do głównych barier w rozwoju obszaru GZM naleŜą:
1. Brak terenów pod inwestycje w niektórych miastach, szkody pogórnicze.
2. Brak dobrych uregulowań prawnych umoŜliwiających szybkie reagowanie
(wydawanie zezwoleń przez urzędy róŜnych kompetencji) na zmieniające się
dynamicznie uwarunkowania rynkowe. Przyciągnięcie inwestora wymaga nie
tylko rozwoju infrastruktury miejskiej, ale przede wszystkim przygotowania
terenów pod inwestycje. NaleŜy zatem w planach zagospodarowania przestrzennego
uwzględnić tereny pod przyszłe inwestycje, przygotowując je pod względem
formalnym (scalanie gruntów przez ich wykup od wielu właścicieli,
przygotowanie szybkiej ścieŜki postępowania administracyjnego przy lokowaniu
inwestycji, zabezpieczenie dobrej lokalizacji komunikacyjnej).
3. Odpływ z rynku pracy najwartościowszych zasobów, ludzi młodych i
wykształconych. W wielu wypadkach nie jest to jeszcze migracja definitywna.
Są szanse na odzyskanie tych zasobów, lecz trzeba usunąć czynniki, które zmusiły
ich do emigracji.
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KRYSTYNA MAGDA-śABIŃSKA

Wybrane problemy społeczne
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Górnośląski Związek Metropolitalny obejmuje 14 miast zlokalizowanych w
centralnej części województwa śląskiego o zróŜnicowanej historycznie przeszłości.
Transformacja systemowa lat 90. wprowadziła nie tylko gospodarkę rynkową, ale
ujawniła, a głównie zainicjowała, wiele zmian społecznych. W artykule analizie
poddano niektóre aspekty problemów społecznych o charakterze unifikacyjnym dla całej
konurbacji katowickiej. ZróŜnicowanie problemów społecznych ukazano na szerszym
tle całego regionu lub Polski.
Sytuację społeczną ludności regionów intensywnie uprzemysłowionych
charakteryzują istotne kwestie, takie jak: stan zdrowia, poziom bezrobocia, obszary
ubóstwa i pomocy społecznej, potrzeby mieszkaniowe. Zagadnienia te w róŜnym
stopniu wypełniają pojęcie dobrobytu społecznego. Społeczny dobrobyt jest terminem
stosowanym zamiennie z innymi pojęciami pokrewnymi, są nimi: warunki bytowe,
poziom Ŝycia, standard Ŝycia, społeczna satysfakcja, stopa Ŝyciowa, jakość Ŝycia.
W pojmowaniu rozwoju społecznego odchodzi się od wąskiego technoekonomicznego wyraŜania rozwoju, zwraca się natomiast uwagę na uwarunkowania
kulturowe, dobrostan psychiczny i społeczny mieszkańców (MAGDA, 1999). System
społeczny miasta składa się z wielu elementów. To róŜnorodne zbiorowości społeczne,
określone instytucje, zespoły norm wyznaczające wzory zachowań, kontrola społeczna.
Wszystko to funkcjonuje w pewnych warunkach przestrzennych, jakim jest miasto.
Organizacja przestrzenna miasta wyznacza owe normy, w których funkcjonuje system
społeczny. Przestrzeń ta jest przez mieszkańców współtworzona, organizowana, zmieniana.
Pewne części składowe zbiorowości miejskiej charakteryzują się swoistymi zachowaniami,
które w efekcie stanowią o występowaniu w mieście systemów wartości i norm właściwych
określonym grupom (CZEKAJ, WÓDZ, 1991). Te systemy wartości i norm nie zawsze
są zgodne z ogólnie obowiązującymi. Pojawiają się wiec patologie społeczne. Zakres
patologii społecznych obejmuje zakres zachowań społecznych (konkretnych jednostek
lub grup społecznych), które powodują negatywne skutki społeczne (JĘDRZEJKO, 2006).
Przyjęty do analizy obszar 14 miast tworzący Górnośląski Zespół Metropolitalny
jest obszarem o długiej tradycji uprzemysłowienia. Obszar ten był związany od
najdawniejszych czasów z pozyskiwaniem rud Ŝelaza, ołowiu i cynku, a od XIX wieku
przede wszystkim z wydobyciem węgla kamiennego. Drugą połowę XX wieku
charakteryzował typ gospodarki centralnie planowanej. Był to okres wzmoŜonej rabunkowej
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eksploatacji bogactw mineralnych, o czym decydowały względy historyczne i polityczne.
Ten typ gospodarowania nie uwzględniał kosztów ekologicznych, ani długofalowych,
negatywnych skutków społecznych, panowała powszechna wizja wyłącznie pozytywnych
skutków społecznych. Tymczasem dzisiejszy obszar GZM ujawnia ogrom problemów
społecznych jako spuściznę minionego półwiecza oraz podjętej w latach 90. XX w.
transformacji politycznej i gospodarczej restrukturyzacji. Wśród najczęściej dostrzeganych
negatywnych zjawisk społecznych naleŜy wymienić narastający stopień rozwarstwienia
społecznego wraz z uboŜeniem pewnych grup, pogarszający się stan zdrowia
mieszkańców rejonów silnie uprzemysłowionych, pojawienie się czytelnych zjawisk
patologicznych w Ŝyciu miasta oraz negatywne zmiany w przestrzeni mieszkaniowej
(BŁASIAK, NAWROCKI, SZCZEPAŃSKI, 1994).
MIESZKALNICTWO
Wśród aspektów społecznych istotne znaczenie, obok problemów zdrowotnych,
mają kwestie związane z mieszkalnictwem. Pod tym względem Górnośląski Związek
Metropolitalny posiada cechy charakterystyczne takŜe dla innych obszarów miejskich
w Polsce. Są to głównie: niski standard zasobów mieszkaniowych, niski metraŜ
budownictwa mieszkaniowego, zła jakość mieszkań pod względem wyposaŜenia
w urządzenia, zły stan techniczny, deficyt mieszkań.
Problemy mieszkaniowe mają zatem ilościowy i jakościowy charakter. Analiza
lokalizacji mieszkań wskazuje na ich znaczny udział w starych dzielnicach. Mieszkania
te są mało atrakcyjne ze względu na niski standard i specyficzny układ. Są to stare zasoby
mieszkaniowe, które tworzą liczne budynki z małymi mieszkaniami w osiedlach
robotniczych pochodzących z przełomu XIX i XX wieku, a takŜe budowane po wojnie
nowe osiedla, w których równieŜ dominowały niewielkie mieszkania. PrzewaŜający
udział w strukturze wielkościowej zajmują mieszkania dwu- i trzyizbowe.
Największą liczbę mieszkań posiadają duŜe miasta, takie jak: Katowice,
Sosnowiec, Gliwice i Bytom. Podobny jest udział w ilości izb i powierzchni uŜytkowej.
Przeciętna wielkość mieszkań jest powiązana z ich wiekiem. NajwyŜszy wskaźnik izb
w mieszkaniach posiadają miasta, które dysponują nowymi zespołami mieszkaniowymi.
Są to Mysłowice, Tychy, Jaworzno i Gliwice.
Standard zasobów mieszkaniowych najpełniej określają współczynniki wskazujące
na: liczbę osób na jedno mieszkanie, liczbę osób na jedną izbę, powierzchnię uŜytkową
w m2 na jedno mieszkanie, powierzchnię uŜytkową w m2 na jedną osobę. Analiza tych
współczynników (tab. 34) pozwala wyłonić miasta, które posiadają najkorzystniejsze
parametry zasobów mieszkaniowych - naleŜą do nich Katowice, Mysłowice i Tychy.
Mimo małej przeciętnej powierzchni uŜytkowej 1 mieszkania najmniejsze zagęszczenie
mieszkań występuje w Chorzowie. NajniŜsze standardy mieszkań w opisie statystycznym
ujawnia Zabrze. Przeciętna powierzchnia uŜytkowa mieszkań w miastach oddanych do
uŜytku w 2006 r. wynosiła 119,0 m2, a mieszkań indywidualnych w miastach 152,2 m2.
Standard warunków mieszkaniowych określa równieŜ stopień wyposaŜenia
mieszkań w instalacje. W miastach Śląska odnotowuje się nieco wyŜszy odsetek mieszkań
wyposaŜonych w wodociąg niŜ w innych regionach Polski. WyposaŜenie mieszkań we
wszystkie pozostałe media stawia obszar GZM w mniej korzystnej sytuacji niŜ w kraju.
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Szczególnie widoczne jest to w przypadku wyposaŜenia mieszkań w centralne ogrzewanie.
Zasoby mieszkaniowe stanowiące własność komunalną nieomal w 45% pochodzą
sprzed roku 1945. Od początku lat 90. XX wieku w strukturze własności mieszkań
nastąpiły istotne zmiany. W 2006 r. w województwie śląskim 50% stanowiły mieszkania
indywidualne, 31,6% mieszkania spółdzielni mieszkaniowych, 12,8% komunalne, zaś
zakładowe tylko 4,9%, (podczas gdy na początku lat 90. XX w. było to 21,9%).
Mieszkania oddane do uŜytku w 2006 r. to w 60% mieszkania indywidualne, 9,4%
mieszkania spółdzielcze, a 7,2% komunalne (gminne), mieszkania zakładowe prawie
całkowicie zaniknęły (Rocznik statystyczny, 2007). Miasta GZM powielają tendencje
zmian przedstawione dla całego województwa śląskiego.
Tabela 34. Zasoby mieszkaniowe w miastach GZM w 2006 roku
Mieszkania

Izby

167888
72265
50130
49994
74608
33282
133163
270078
23289
56367
29934
90754
21918
46002
67042

6067027
229186
149057
166366
256475
114537
437659
95256
79183
178493
93535
291075
66306
160358
216055

Wyszczególnienie
Woj. śląskie
Bytom
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Jaworzno
Katowice
Mysłowice
Piekary Śląskie
Ruda Śląska
Siemianowice Śl.
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze

Powierzchnia
uŜytkowa
mieszkań w
tys. m2
111664,3
3913,7
2549,9
2908,5
4439,3
2085,1
7723,6
1692,0
1376,9
3004,4
1552,7
4902,5
1105,0
2760,6
3668,3

Przeciętna
liczba izb
w
mieszkaniu
3,61
3,17
2,97
3,33
3,44
3,44
3,29
3,52
3,40
3,17
3,12
3,21
3,03
3,49
3,22

Przeciętna liczba
osób na:
1
1
mieszk.
izbę
2,78
0,77
2,58
0,81
2,27
0,76
2,59
0,78
2,66
0,77
2,88
0,84
2,36
0,72
2,77
0,79
2,55
0,75
2,58
0,81
2,41
0,77
2,47
0,77
2,51
0,83
2,84
0,81
2,84
0,88

Przeciętna pow.
uŜytkowa w m2 na:
1
1
mieszk. osobę
66,5
23,9
54,2
21,0
50,9
22,4
58,2
22,4
59,5
22,4
62,6
21,8
58,0
24,6
62,5
22,5
59,1
23,2
53,3
20,7
52,2
21,6
54,0
21,9
50,4
20,1
60,0
21,2
54,7
19,3

Źródło: Rocznik Statystyczny, Województwo Śląskie, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice, 2007

W okresie transformacji ustrojowej i restrukturyzacji gospodarczej województwo
śląskie odnotowało największy regres w inwestycjach budownictwa mieszkaniowego.
Dopiero po roku 2000 rozpoczęły się realizacje projektów zespołowego budownictwa
inwestorów indywidualnych. W tym czasie postępował równieŜ proces dekapitalizacji
dotyczący infrastruktury mieszkań i infrastruktury miejskiej. Zasoby mieszkaniowe
ulegały starzeniu się, wolniej postępował teŜ proces prywatyzacji mieszkań. Czynniki
makroekonomiczne wpływały na brak poczucia stabilizacji ludności.
ZJAWISKA NIEDOSTATKU, UBÓSTWA – POMOC SPOŁECZNA
Ubóstwo dotyka w Polsce głównie osoby utrzymujące się ze źródeł niezarobkowych,
rodziny wielodzietne, osoby o niskim poziomie wykształcenia. Problemy niedostatku,
ubóstwa bardzo mocno powiązane są z bezrobociem. W części gospodarstw domowych
ryzyko ubóstwa powiększa wielodzietność. DuŜy odsetek osób ubogich odnotowują
gospodarstwa domowe, w których głową rodziny są osoby z wykształceniem zaledwie
zasadniczym zawodowym. Trwałe ubóstwo wykazują gospodarstwa mieszczące się
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w lokalach szczególnie zagęszczonych i substandartowych pod względem wyposaŜenia
w podstawowe instalacje. Jego symptomem moŜe być brak pewnych podstawowych
dla kaŜdego okresu dóbr trwałego uŜytku. Zjawisko ubóstwa według prowadzonych
wcześniej badań ma w aglomeracjach przemysłowych swoiste cechy (FRĄCKIEWICZ, 1996).
W latach 90. XX w. ponadprzeciętne pogorszenie moŜliwości zaspokajania podstawowych
potrzeb dotknęło rodziny górników i hutników, korzystających wcześniej z powszechnego
uprzednio systemu świadczeń preferowanych przez przedsiębiorstwa państwowe.
Przekształcanie wielkich kompleksów gospodarczych wywołuje duŜe zmiany społeczne.
Rynek pracy jest właśnie tym miejscem, gdzie dokonują się ogromne przemiany,
których ilość i jakość jest miarą charakteru funkcjonowania gospodarki (FRĄCKIEWICZ,
1996). Wskazanie poziomu oraz obszarów niedostatku powiązane jest zatem z aktualnym
stanem bezrobocia. Problematyka rynku pracy została szeroko scharakteryzowana
w artykule A. RUNGE (w niniejszym tomie).
Zmieniające się struktury zatrudnienia uaktywniły róŜne formy pomocy społecznej.
Działania kierowane są głównie do osób bezrobotnych, rodzin wielodzietnych o niskich
dochodach. W roku 2006 liczba korzystających z pomocy społecznej w całym woj.
śląskim wynosiła prawie 244 tys. osób, co w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców dało
wartość 520,8 osób. W roku 2000 były to znacznie niŜsze wartosci, odpowiednio
liczba korzystających 189 tys. osób, dając 396,2 osób na 10 tys. mieszkańców.
Całkowita wielkość udzielonych świadczeń uległa wzrostowi: w roku 2000 było to
300 mln zł, a w roku 2006 juŜ 405 mln zł. Największa grupa korzystających,
jednocześnie największa kwota w strukturze świadczeń, to otrzymujący zasiłki celowe
oraz w naturze. DuŜy udział posiadają zasiłki okresowe i udzielane świadczenia rodzinom
zastępczym. 50 mln zł przeznaczonych jest w ogólnej strukturze świadczeń pomocy
społecznej na zasiłki stałe, z których korzysta 17 tys. mieszkańców całego województwa.
Ponad 38 mln zł skierowanych jest dla 100 tys. korzystających z posiłków. Oprócz
pomocy finansowej w postaci zasiłków stałych i okresowych (największy wzrost) udzielano
takŜe innej pomocy, głównie: pomoc w remontach mieszkań, ułatwienia w nabywaniu
sprzętu gospodarstwa domowego, finansowanie wypoczynku, przede wszystkim
dzieci oraz zaopatrzenie w opał, zbiorki odzieŜy. Koszty świadczeń pomocy
społecznej są pokrywane przez gminy. Są to główne podmioty, ich udział z roku na
rok wzrasta. Drugim źródłem finansowania pomocy społecznej jest budŜet centralny.
ZałoŜenia polityki socjalnej, wszystkich podmiotów działających w obszarze pomocy
społecznej muszą uwzględniać zmieniające się warunki społeczno-ekonomiczne oraz
specyfikę regionu.
Górnośląski Związek Metropolitalny posiada instytucjonalną sieć pomocy
społecznej (tab. 35). Licząca 145 tys. mieszkańców Ruda Śląska posiada największą
liczbę zakładów pomocy społecznej. Jest tu najwyŜszy wskaźnik miejsc w stosunku do
ilości mieszkańców. Dobrze wyposaŜone są takie ośrodki, jak Katowice, Chorzów,
Gliwice, Sosnowiec. Sieć instytucji pomocy społecznej tworzą takŜe całodobowe
placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieŜy. Gliwice posiadają ich 5,
Katowice, Ruda Śląska i Sosnowiec po 4. Spośród 14 miast GZM właśnie Ruda
Śląska posiada najlepiej rozwiniętą sieć instytucji zajmujących się pomocą społeczną.
Z tytułu bezradności opiekuńczo-wychowawczej z pomocy społecznej korzystało tu
rocznie około 423 środowisk, w 253 środowiskach występuje dodatkowo bezrobocie i
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naduŜywanie alkoholu. Znacznie więcej środowisk objęto pomocą z powodu
niepełnosprawności, rocznie korzysta z niej 1708 osób niepełnosprawnych. Większość
to osoby dorosłe zamieszkujące w Rudzie Śląskiej w dzielnicach Halemba, Chebzie i
Nowy Bytom oraz Ruda (Plan Rozwoju Lokalnego, 2004).
Tabela 35. Ośrodki pomocy społecznej w miastach GZM
Ośrodki pomocy społecznej
Wyszczególnienie
Ogółem
Bytom
Chorzów

5
5

Miejsca
rzeczywiste
394
436

Mieszkańcy

Dąbrowa Górnicza
Gliwice

3
5

175
337

164
315

Jaworzno
Katowice

3
7

172
415

179
440

Mysłowice
Piekary Śląskie
Ruda Śląska

1
1
8

50
153
508

50
153
483

Siemianowice Śląskie
Sosnowiec

2
5

134
373

134
378

Świętochłowice
Tychy
Zabrze

3
2
4

139
72
306

139
74
309

394
432

Źródło: Rocznik Statystyczny, Województwo Śląskie, Urząd Statystyczny
w Katowicach, 2007

ZDROWIE I JEGO UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE
Obszar Górnośląskiego Związku Metropolitalnego jest silnie zurbanizowany
i uprzemysłowiony. Średnia gęstość zaludnienia dla podregionu centralnego w woj.
śląskim wynosi 510 osób na 1 km2. Maksymalną gęstość zaludnienia w GZM posiadają
Świętochłowice 4128 osób na 1 km2 oraz Chorzów 3429 osób na 1 km2. Jest to obszar
ekologicznych zagroŜeń, gdzie nagromadziły się maksymalne wskaźniki zagroŜeń dla
zdrowia mieszkańców. Wpływ skaŜonego środowiska trwał w całym okresie powojennym,
jednak dokładne określenie tego wpływu na stan zdrowia jest bardzo trudne i rozłoŜone
w długim okresie czasu. Ujawnienie tych zaleŜności jest tym bardziej skomplikowane,
Ŝe zdrowie w swojej definicji zawiera elementy niemierzalne: „jest to pełnia fizycznego,
psychicznego i społecznego dobrobytu człowieka, a nie tylko brak choroby lub kalectwa”
(wg Światowej Organizacji Zdrowia WHO).
Skutki znacznego skaŜenia środowiska powodowanego silnym uprzemysłowieniem
i urbanizacją na całym obszarze GZM to głównie: spadek liczby urodzeń oraz wysoki
poziom zgonów niemowląt, wysoki poziom umieralności oraz wzrost liczby zgonów.
Najbardziej czułym wskaźnikiem określającym stan zdrowia społeczeństwa jest
współczynnik umieralności niemowląt (tab. 36).
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Umieralność niemowląt w całym województwie śląskim, a tym bardziej w miastach
GZM naleŜy uznać za wysoką. Województwo śląskie odznacza się najwyŜszą umieralnością
niemowląt wśród wszystkich 16 województw. Przedstawione wskaźniki dla lat 2006
i 2007 ukazują bardzo duŜą zmienność. Ogólnie widoczna jest tendencja spadkowa,
jednakŜe pomiędzy rokiem 2007 a 2006 występują w niektórych miastach diametralne
zmiany. Tak jest w Katowicach, Mysłowicach, Jaworznie, gdzie odnotowano duŜy wzrost
wskaźnika zgonów oraz w przypadku Zabrza, Rudy Śląskiej, Piekar Śląskich - duŜy
spadek. Wskaźniki umieralności niemowląt wyŜsze od średniej dla wszystkich miast
na prawach powiatu województwa śląskiego posiadają: Bytom, Chorzów, Katowice,
Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, przy czym
znacznie jest ta wartość przekroczona w Katowicach, Mysłowicach i Siemianowicach
Śląskich. NajniŜsze wartości wskaźnika umieralności niemowląt zanotowano w Piekarach
Śląskich, Rudzie Śląskiej i Zabrzu.
Tabela 36. Zgony niemowląt w miastach GZM
Zgony niemowląt
Wyszczególnienie
Woj. śląskie
Miasta na prawach powiatu
Bytom
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Jaworzno
Katowice
Mysłowice
Piekary Śląskie
Ruda Śląska
Siemianowice Śląskie
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze

W liczbach bezwzględnych
2000
427
253
19
10
10
11
8
37
8
11
17
9
13
10
12
25

2006
309
187
19
13
7
11
2
17
4
4
14
5
12
6
8
19

2007
292
185
16
9
6
8
6
32
8
2
6
8
18
5
12
8

Na 1000 urodzeń Ŝywych
2000
10,1
10,8
11,0
9,7
9,8
7,2
9,8
14,9
13,6
21,4
12,1
14,7
7,4
18,3
11,1
14,8

2006
7,3
7,7
11,5
11,9
6,5
6,3
2,6
6,6
6,0
7,6
10,2
8,1
6,6
11,0
6,4
11,3

2007
6,7
7,4
9,4
8,0
5,2
4,7
6,8
11,9
10,8
3,9
4,2
11,9
9,6
9,3
9,0
4,8

Źródło: Stan zdrowia mieszkańców województwa śląskiego w liczbach, Śląskie Centrum Zdrowia
Publicznego w Katowicach, Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej (opracowanie autorskie
niepublikowane), Katowice 2003, 2007

Poziom zgonów niemowląt znacznie przewyŜsza średnią krajową. W Polsce
pierwsze miejsce wśród przyczyn zgonów noworodków zajmowały stany powstające
w okresie okołoporodowym - 38,6 % zgonów, podczas gdy w województwie śląskim
były to wady wrodzone - 41,0 %. Ponadto na terenie województwa aŜ 11,1 % zgonów
dzieci do 1 roku Ŝycia powodują choroby zakaźne, wobec 3,1 % w Polsce. Podobnie
wysoki jest udział zgonów z powodu chorób układu oddechowego wynoszący w woj.
śląskim 5,4% zgonów, a w skali ogólnopolskiej 2,4%.
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Analiza danych o zgonach według najczęstszych przyczyn w miastach GZM
pozwala określić hierarchię chorób. Na pierwszym miejscu od wielu lat pozostają
choroby układu krąŜenia, dalsze miejsca zajmują nowotwory i zewnętrzne przyczyny
zgonów (tab. 37).
Schorzenia układu krąŜenia stanowią 49,6 % zgonów w woj. śląskim wobec
47,7% w Polsce. Ogółem w latach 2000-2006 moŜna zaobserwować niewielki spadek
częstości zgonów z powodu chorób układu krąŜenia na 100 tys. ludności, zarówno
w Polsce, jak i w woj. śląskim. Taka tendencja zaistniała teŜ w niektórych miastach
GZM, są to: Chorzów; Piekary Śląskie, Ruda Śląska i Świętochłowice. JednakŜe
Chorzów posiada najwyŜszy wskaźnik zgonów z powodu chorób układu krąŜenia,
podobnie wyŜsze wartości od średniej dla województwa posiadają Świętochłowice,
Siemianowice Śląskie i Sosnowiec. Niską częstość zgonów spowodowanych tym
zespołem chorób posiadają Tychy, Gliwice i Zabrze. Przyczyn takiego rozkładu
wartości wskaźnika zgonów z powodu chorób układu krąŜenia naleŜy szukać w wyŜszym
udziale populacji powyŜszej 60 roku Ŝycia (tak jest w Chorzowie) lub duŜym udziale
ludzi młodych (Tychy), a takŜe większej dostępności centrów diagnostycznych (Gliwice,
Zabrze) oraz moŜna łączyć z większym zanieczyszczeniem środowiska np. Świętochłowice,
Siemianowice Śląskie.
Tabela 37. Zgony według najczęstszych przyczyn w miastach GZM
Wyszczególnienie

Woj. śląskie
Bytom
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Jaworzno
Katowice
Mysłowice
Piekary Śląskie
Ruda Śląska
Siemianowice Śl.
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze

Ogółem
2000
948,1
989,1
1279,3
1025,6
919,6
859,9
1017,6
856,0
1015,6
1016,8
992,1
990,2
1114,5
738,6
868,0

2006
990,8
1054,4
1292,3
1036,7
913,4
965,4
1112,0
969,5
1024,7
1102,0
1172,7
1144,5
1126,7
763,3
919,9

Zgony na 100 000 ludności
Nowotwory
Choroby układu
Zewnętrzne
krąŜenia
przyczyny zgonu
2000
2006
2000
2006
2000
2006
225,1
254,4
470,3
467,7
68,0
68,1
242,4
259,6
425,7
440,0
87,0
87,2
282,4
314,8
679,7
592,8
77,6
85,7
261,8
281,3
484,4
484,9
84,4
75,3
214,2
264,4
334,8
390,2
59,1
55,5
228,0
255,1
434,6
479,1
63,4
68,4
266,2
303,1
475,1
490,5
66,3
78,2
229,5
284,6
421,0
438,9
68,5
58,5
213,2
251,6
536,0
498,1
56,3
52,0
248,1
270,4
506,4
479,3
66,8
98,3
243,5
305,6
468,7
524,4
57,3
79,8
244,6
322,4
467,6
501,9
79,0
77,6
239,5
253,2
592,9
551,6
74,8
83,2
208,4
223,0
343,1
337,1
51,0
51,8
200,4
255,5
385,7
370,7
68,0
72,8

Źródło: Stan zdrowia mieszkańców województwa śląskiego w liczbach, Śląskie Centrum
Zdrowia Publicznego w Katowicach, Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej (opracowanie
autorskie niepublikowane), Katowice 2003, 2007.

Nowotwory złośliwe są drugą co do częstości przyczyną zgonów. W Polsce
stanowiły one 23,3%, a w woj. śląskim 23,7% ogólnej liczby zgonów. Polska, a takŜe
woj. śląskie naleŜą do krajów o średniej zachorowalności i wysokiej umieralności.
W miastach GZM odnotowano znaczny wzrost zgonów na przestrzeni lat 2000 i 2006.
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NajwyŜsze wskaźniki zgonów z powodu nowotworów zarejestrowano w miastach:
Sosnowiec, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Katowice, Mysłowice. Wartość tych
wskaźników znacznie przewyŜsza wskaźniki dla całego województwa. Jedynym miastem,
w którym omawiany wskaźnik jest wyraźnie niŜszy niŜ w woj. śląskim są Tychy.
Częściej na nowotwory umierają męŜczyźni niŜ kobiety. Około 30% zgonów
męŜczyzn z powodu złośliwych chorób nowotworowych stanowią nowotwory układu
oddechowego, znacznie mniejszy udział mają nowotwory końcowego odcinka układu
pokarmowego i nowotwory Ŝołądka. Wśród kobiet najczęstszą śmiertelną chorobą
nowotworową jest rak sutka.
W podsumowaniu tej problematyki warto przypomnieć, ze w Polsce współczynnik
umieralności z powodu chorób nowotworowych jest: o około 40 % niŜszy dla kobiet
niŜ dla populacji męŜczyzn, dla męŜczyzn o ponad 40% wyŜszy niŜ w krajach Unii
Europejskiej, dla kobiet o ponad 20% wyŜszy niŜ w krajach Unii Europejskiej.
Trzecią co do częstości przyczyną zgonów w woj. śląskim i w miastach GZM są
tzw. zewnętrzne przyczyny zgonów i urazów, które obejmują wszystkie zgony
spowodowane wypadkami, obraŜeniami, zatruciami i innymi okolicznościami środowiskowymi, takŜe zabójstwa i samobójstwa. Wysokie współczynniki zgonów z tych powodów,
wyŜsze niŜ w całym woj. śląskim odnotowano w następujących miastach: Ruda Śląska,
Bytom, Chorzów, Świętochłowice. DuŜy udział tej grupy przyczyn zgonów właśnie w
tych miastach wiąŜe się ze specyfiką pracy męŜczyzn w regionie, m.in. katastrofami
w kopalniach (tak właśnie było w roku 2006 w Rudzie Śląskiej - w kopalni Halemba).
Trudne warunki Ŝycia w miastach GZM łączą się ze wzrostem zapotrzebowania
na świadczenia zdrowotne. Najkorzystniejszym rozmieszczeniem placówek zdrowotnych
dysponują Katowice. Miasto to, z racji centralnej funkcji metropolitalnej posiada 13
szpitali, 187 zakładów opieki zdrowotnej, 66 praktyk lekarskich i najwyŜszy wskaźnik
ilości łóŜek w szpitalach na 10 tys. ludności – 113,8. DuŜą dostępność bazy opieki
zdrowotnej na tle całego woj. śląskiego posiadają jeszcze duŜe miasta: Sosnowiec
(6 szpitali), Zabrze (5), Chorzów (5) i Gliwice (4).
Liczba lekarzy na 10 tys. ludności w woj. śląskim wynosi 27,2 i jest wyŜsza
niŜ dla całej Polski. Podobnie liczba ludności przypadająca na 1 lekarza wynosi 368,
a odpowiednia liczba dla Polski 446 (Stan zdrowia mieszkańców, 2003, 2007).
ŁAD SPOŁECZNY
Zasygnalizowane wcześniej wybrane przykłady problemów społecznych są
częścią ogólnego ładu społecznego. Pod tym pojęciem rozumiana jest określona organizacja
Ŝycia społeczno-gospodarczego, która zapewnia mieszkańcom dobre warunki Ŝycia,
spełnienie wielu aspiracji, w tym głównie w płaszczyźnie zawodowej oraz indywidualną
kreację w relacjach społecznych. Jednoznaczne naruszanie zasad ładu społecznego
moŜe prowadzić do wzrostu zróŜnicowań społeczno-gospodarczych, ujawnienia
kontrastów przestrzennych, ludnościowych, pojawienia się obszarów niedostatku, zaś
w skrajnych przypadkach do implikacji nawet otwartych wybuchów niezadowolenia
społecznego (RUNGE A., RUNGE J., 2007).
Analizowany zespół 14 miast, będący obszarem centralnej części województwa
śląskiego podlega owym zasadom ładu społecznego. Społeczny wymiar procesu
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transformacji regionu katowickiego znalazł obszerne omówienie w dorobku badawczym
A. Runge i J. Runge (RUNGE J., 2000, 2003, RUNGE A., 2004, RUNGE A., RUNGE J.,
2003, 2006). Z ustaleń badaczy wynika m. in.:
• występujący od początku transformacji, lecz silnie narastający od końca lat
90. XX w. proces bezrobocia, który zmienia w ostatnich latach w sposób
coraz bardziej niekorzystny społeczne charakterystyki strukturalne, stanowiąc
najistotniejszy obecnie problem społeczny,
• problem ubóstwa, złych warunków mieszkaniowych oraz patologii społecznych.
Brak rozwiązań w tym zakresie moŜe doprowadzić do długotrwałej marginalizacji
społecznej duŜych grup ludności, zwłaszcza w obszarach starych dzielnic
robotniczych.
Społeczny wymiar przemian został uwzględniony i omówiony juŜ w połowie lat 90.
w dokumencie: „Kontrakt regionalny dla województwa katowickiego” (Kontrakt...,
1995). Zwrócono w nim uwagę m.in. na konieczność zmian dotychczasowego modelu
edukacji w regionie, na przekształcenia w strukturze zatrudnienia czy ograniczanie zjawisk
bezrobocia. Zapisy cytowanego dokumentu odnoszą się równieŜ do powołanego
później GZM.
PODSUMOWANIE
Przestrzenny wymiar problemów społecznych GZM najwyraźniej odzwierciedla
zróŜnicowanie świadomości regionalnej i poczucia toŜsamości. Analizowany zbiór
miast przynaleŜy do dwóch roŜnych kręgów kulturowych, związanych z odmienną
przynaleŜnością historyczną. Opisywany obszar to część Górnego Śląska i Zagłębia
Dąbrowskiego. Tradycyjna linia podziału – rzeki Przemsza i Brynica - oddziela
miasta Śląska: Bytom, Chorzów, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie,
Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy, Zabrze od miast
Zagłębia: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Jaworzno. Historycznie zakorzenione
systemy wartości i norm nie były jednakowe. Proces unifikacji nie został do końca
zakończony. Mieszkańcy omawianych miast ujawniają duŜą identyfikację z miejscem
zamieszkania w lokalnym wymiarze (RYKIEL, 1989a).
Rozwój społeczny regionu GZM podobnie jak całej konurbacji katowickiej
powinien uwzględniać ujawnione dysfunkcje, jako wynik wszechstronnej diagnozy
sytuacji społecznej. Poprawa sytuacji społecznej wymaga zaangaŜowania duŜych
środków finansowych na tym obszarze. NaleŜy mieć nadzieję, ze moŜliwość pozyskiwania
funduszy strukturalnych z UE poprawi sytuację kaŜdego z miast GZM. Obecny etap
transformacji powinien uwzględniać szczególny sposób zaspokajania potrzeb
społeczności zamieszkującej obszar silnie zdegradowanej aglomeracji wielkoprzemysłowej.
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JACEK PETRYSZYN
ELśBIETA ZUZAŃSKA-śYŚKO

Osadnictwo miejskie
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

W rozdziale ukazano proces kształtowania się miejskiej sieci osadniczej na
obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (GZM). Przedstawiono takŜe
współczesną strukturę przestrzenną, zarówno „starych” miast, jak i ukształtowanych
w okresie intensywnej industrializacji. Naświetlono równieŜ problem przemian
funkcjonalnych w kontekście zachodzącej transformacji społeczno-gospodarczej u schyłku
XX i w pierwszej dekadzie XXI wieku.
Współcześnie obszar GZM obejmuje w całości 14 miast o zróŜnicowanej wielkości,
zarówno pod względem liczby mieszkańców, jak i zajmowanej powierzchni. Najwięcej
ludności posiadają Katowice, które jako jedyne miasto liczą ponad 300 tys. mieszkańców.
W warunkach europejskich miasto tej wielkości moŜe być zaliczone do wielkich i
znaczących ośrodków, tym bardziej, Ŝe Katowice stanowią rdzeń rozległego zespołu
miejskiego – coraz wyraźniej ujawniającej się aglomeracji katowickiej. Większość
pozostałych miast w GZM zalicza się do klasy duŜych jednostek miejskich, które mają
ponad 100 tys. mieszkańców. Wśród nich tylko Sosnowiec obecnie przekracza 200 tys.
(tab. 38). Z kolei najmniejsze Świętochłowice i Piekary Śląskie liczą ponad 50 tys.
mieszkańców, czyli stanowią typowe ośrodki średniej wielkości. Ze względu na wymóg
posiadania statusu „miasta na prawach powiatu” do związku nie naleŜą małe miasta.
Pod względem powierzchni wyróŜniają się Dąbrowa Górnicza (189 km2), Katowice
(165 km2) oraz Jaworzno i Gliwice, które znacznie przekraczają 100 km2 (tab. 38). Katowice
wraz z innymi największymi miastami GZM swój obecny kształt terytorialny zawdzięczają
kilkukrotnym zmianom granic administracyjnych oraz inkorporacji sąsiednich obszarów.
Zdecydowanie najmniejszą powierzchnią cechują się Świętochłowice, co w znacznym
stopniu wpływa na zagęszczenie ludności na tym terenie. Wymienione miasto jako jedyne
charakteryzuje się gęstością zaludnienia przekraczającą 4000 osób/km2. Wysoką wartość
tego wskaźnika odnotowano równieŜ w Chorzowie, chociaŜ występuje tam malejące
zagęszczenie, ze względu na istniejący od 30 lat ciągły ubytek liczby ludności przy stałej
powierzchni (PETRYSZYN, 2002). Z kolei najmniejsza gęstość zaludnienia (poniŜej 700
osób/km2) charakterystyczna jest dla miast o duŜej powierzchni, które jednocześnie
wykazują wysokie udziały terenów leśnych i uŜytków rolnych, jak jest w przypadku
Jaworzna i Dąbrowy Górniczej.
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Specyfika przemysłu bazującego na wydobyciu węgla kamiennego wpłynęła
na ukształtowanie się na WyŜynie Śląskiej w drugiej połowie XIX w. policentrycznej
sieci osadniczej – konurbacji technicznej (LISZEWSKI, MAIK, 2000). Kopalnie i zakłady
przemysłowe na obszarze kształtującej się konurbacji obrastały osiedlami robotniczymi,
przez co stały się jądrami przyszłych miast. Związki pomiędzy tak powstałymi
osiedlami, a potem miastami były i są róŜnorodne, nieraz bardzo silne, ale ich geneza
wykluczała dominację jednego z nich, przynajmniej w fazie intensywnego wzrostu
konurbacji. Wobec tego jednostki osadnicze w takim zespole tworzą najczęściej zlepek,
zróŜnicowanych morfologicznie, jednostek funkcjonalno-przestrzennych (RUNGE,
ZADROśNY, 1989, KASZOWSKA, PUKOWSKA-MITKA, RUNGE, 1992). W celu ukazania,
w jaki sposób doszło do wykształcenia konurbacji na analizowanym obszarze przedstawiono
poniŜej krótki zarys kształtowania się miast w ujęciu genetyczno-historycznym.
Tabela 38. Podstawowe informacje dla miast GZM
Miasto

Bytom

186 540

69

2686

XIII w.

Chorzów

113 978

33

3429

1869 r.

Dąbrowa Górn.

129 559

189

686

1916 r.

Gliwice

198 499

134

1483

XIII/XV w.

Ranga funkcjonalna
ośrodka wg
D. Sokołowskiego
mezoregionalny
pozostały
mezoregionalny
pozostały
mezoregionalny
pozostały
subregionalny

Jaworzno

95 771

153

627

1889 r.

ponadlokalny

Katowice

314 500

165

1910

1865 r.

regionalny

Mysłowice

75 063

66

1142

XIV w.

Piekary Śląskie

59 338

40

1484

1947 r.

145 471

78

1871

1947 r.

72 247

25

2833

1932 r.

224 244

91

2463

1902 r.

54 938

13

4128

1947 r.

mezoregionalny
pozostały
mezoregionalny
pozostały
mezoregionalny
pozostały
mezoregionalny
pozostały
mezoregionalny
silnie rozwinięty
ponadlokalny

Tychy

130 492

82

1598

1951 r.

Zabrze

190 110

80

2365

1922 r.

GZM

1 990 750

1218

1634

x

Ruda Śląska
Siemianowice Śl.
Sosnowiec
Świętochłowice

Ludność
w 2006 r.

Powierz. Zaludnienie
w km2
na km2

Prawa
miejskie

mezoregionalny
silnie rozwinięty
mezoregionalny
pozostały
x

Ranga instytucyjna
ośrodka wg
J. Petryszyna
ponadpowiatowy

powiatowy
rozwinięty
regionalny

ponadpowiatowy
powiatowy
rozwinięty
subregionalny

powiatowy
rozwinięty
powiatowy
niestabilny
powiatowy
rozwinięty
powiatowy
niestabilny
ponadpowiatowy
powiatowy
niestabilny
powiatowy
rozwinięty
ponadpowiatowy
x

Źródło: Powierzchnia i ludność..., 2007, Krzysztofik, 2007, Kwiatek, Lijewski, 1998, Petryszyn, 2005,
Sokołowski, 2006

181

GENEZA I PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIAST
Miasta GZM moŜna podzielić na dwie grupy: o genezie średniowiecznej i o genezie
industrialnej (przemysłowej). Pierwszą grupę tworzą stare ośrodki powstałe w gospodarce
opartej na rolnictwie, rzemiośle i handlu. Zaliczamy do nich Bytom, Gliwice i Mysłowice
(tab. 38). Śródmieścia tych miast posiadają średniowieczny rodowód. Obecnie wykazują one
morfologiczne cechy miasta gotyckiego w granicach dawnych murów obronnych.
Charakteryzują się one regularnym układem przestrzennym centrum miasta, w postaci rynku
i regularnej siatki ulic, a takŜe zwartą zabudową oraz dobrze wykształconą dzielnicą
śródmiejską. Rynek spełniał kiedyś rolę miejsca, gdzie koncentrowało się Ŝycie
społeczne i gospodarcze (głównie handel), a obecnie pełni najczęściej funkcje
reprezentacyjne – miejsce spotkań mieszkańców i kontaktów biznesowo-handlowych.
Druga grupa to miasta przemysłowe – powstające dopiero od połowy XIX wieku.
Są to zatem miasta stosunkowo młode, ale w pełni ukształtowane pod względem pełnionych
funkcji produkcyjnych i usługowych. Zbiorowość tych miast jest bardzo liczna, a naleŜą
do niej: Katowice, Chorzów (do 1934 r. Królewska Huta), Jaworzno, Sosnowiec,
Dąbrowa Górnicza, Zabrze (Hindenburg w latach 1915-1945), Siemianowice Śląskie,
Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice oraz najmłodsze Tychy (tab. 38).
Do końca XVIII w. tereny dzisiejszego GZM były ogólnie słabo zaludnione i
charakteryzowały się stosunkowo rzadką siecią osadniczą z dwoma miastami w części
zachodniej (Bytom i Gliwice) oraz jednym miastem zdegradowanym do roli ośrodka
targowego (Mysłowice) we wschodniej części. Ten stan rzeczy wynikał częściowo ze
słabości gleb na WyŜynie Śląskiej i niekorzystnych warunków hydrologicznych, co nie
sprzyjało akcjom osiedleńczym. Zarówno Bytom, jak i Gliwice u progu ery industrialnej
liczyły niespełna 2000 mieszkańców, wykazując przy tym słaby rozwój funkcji miejskich
(GWOSDZ, 2004). Od początku XIX w., wraz z intensywną industrializacją, nastąpił
ich rozwój w postaci skupisk ludności napływowej.
Nowe osiedla powstawały jako przyfabryczne kolonie robotnicze, a takŜe w wyniku
scalania przyległych obszarów wiejskich nabierających charakteru przemysłowego. Osady
uzyskiwały sukcesywnie prawa miejskie w miarę swojego rozwoju i konsolidacji
przestrzennej wielu osiedli wyrosłych przy kopalniach lub duŜych zakładach
przemysłowych. Eksploatacja surowców mineralnych, głównie rud metali i węgla
kamiennego, oraz towarzyszące jej huty, fabryki i zakłady przemysłowe stopniowo
przekształcały niewielkie wsie w rozległe miasta, a istniejące stare ośrodki miejskie
rozbudowywały się, przyłączając coraz to nowe obszary. PołoŜenie stykowe przy granicach
trzech państw zaborczych w XIX i na początku XX w. miało równieŜ swoje powaŜne
konsekwencje dla rozwoju tych miast, gdyŜ korzyści ekonomiczne wynikające z eksportu
towarów (m.in. do Rosji), spowodowały przenoszenie się bogatych przemysłowców z
innych regionów Europy, głównie niemieckich, do uprzemysławianych wsi. Sprzyjające
warunki gospodarcze przyczyniły się do lokowania kapitału w kopalniach, hutach i
fabrykach oraz do budowy okazałych pałaców, willi i osiedli robotniczych. Napływ kapitału
miał swoje odzwierciedlenie w powstających instytucjach oraz w strukturze przestrzennej
miast, która do dzisiaj zachowała się w wielu dzielnicach funkcjonalnych.
Wraz z przemianami politycznymi i społecznymi na początku XIX w. oraz
zmianami w technologii produkcji doszło do nowej organizacji przestrzennej tego regionu.
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Sprowadzono maszyny parowe do kopalń, załoŜono huty pracujące w oparciu o koks,
lecz problemem i wyraźną barierą pozostawał niedorozwój komunikacji. Dopiero
uruchomienie linii kolejowych umoŜliwiło szybki, a przede wszystkim tani transport
węgla, produktów hutniczych i innych towarów oraz przewozy osób. W pierwszej
fazie uprzemysłowienia miasta i osiedla w tworzącej się konurbacji były bardzo słabo
wyposaŜone w róŜnorodne instytucje, pozytywnie wyróŜniały się jedynie Gliwice jako
największy i stosunkowo dobrze rozwinięty ośrodek powiatowy (PETRYSZYN, 2007).
Z kolei w Bytomiu koncentrowała się wymiana z Królestwem Polskim, a waŜnym
czynnikiem aktywizacji tego miasta stała się działalność handlowa oraz transportowa
węgla kamiennego i rud metali.
Wsie w wyniku uprzemysłowienia przemieniały się w osiedla nabierające
miejskiego charakteru. Powstawały osady na tzw. surowym korzeniu, jak chociaŜby
kolonie górnicze budowane przez rząd, m.in. Królewska Huta, czy osady na terenie
późniejszego Zabrza. WyróŜnia się trzy typy osadnictwa przyzakładowego na Górnym
Śląsku (GWOSDZ, 2004): osady rozproszone (dochodzenie do pracy z pobliskich wsi),
zwarte osiedla fabryczne (na największe wyrosły Zabrze, Królewska Huta i Siemianowice)
oraz osiedla w pobliŜu miast, w których rozwój funkcji obsługi był ograniczany przez
bliskość rozwiniętego centrum (np. obok Gliwic).
Do połowy XIX w. główny czynnik wzrostu miejscowości stanowiło korzystne
połoŜenie względem najłatwiej dostępnych złóŜ węgla. Nowa era w rozwoju
osadniczym i komunikacyjnym rozpoczęła się wraz z budową pierwszej linii kolei
Ŝelaznych z Wrocławia do pruskiej stacji granicznej w Mysłowicach, ukończonej
w 1846 r. Szlak poprowadzono w pobliŜu jak największej liczby zakładów począwszy
od Gliwic, poprzez Zabrze, Rudę, Świętochłowice i Katowice (KOZIARSKI, 1990), co
sprzyjało wzrostowi tych osiedli i lokalizacji produkcji przemysłowej. Na uboczu
znalazły się Królewska Huta, a szczególnie Bytom, w którym silne lobby firm
przewoŜących węgiel i początkowy opór władz miejskich spowodowały opóźnienie
dostępu do kolei aŜ do końca lat 60. XIX w. Z kolei dla mało znaczących dotychczas
Katowic i Mysłowic bliskość linii kolejowej stała się powaŜnym impulsem wzrostu
ich rangi. Układ przestrzenny wielu miejscowości zaleŜał w powaŜnym stopniu od
umiejscowienia dworca kolejowego, w pobliŜu którego powstawała dzielnica
śródmiejska, jak to się stało w Katowicach, Sosnowcu, czy Zabrzu. We wcześniej
ukształtowanych osadach doszło do wykształcenia nowego centrum handlowousługowego przy ulicy łączącej dzielnicę śródmiejską z dworcem. Przykładem są obecne
ul. Zwycięstwa w Gliwicach, ul. Dworcowa w Bytomiu i ul. Wolności w Chorzowie.
U zbiegu granic Prus, Austrii i Rosji początkowo Mysłowice ogniskowały
handel i tranzyt kolejowy, a od 1859 r. głównymi ośrodkami wymiany handlowej stały
się Katowice i Sosnowiec, gdy otwarto nowe połączenie z koleją warszawsko-wiedeńską.
Katowice swój szybki awans (prawa miejskie w 1865 r.) i rosnącą rangę zawdzięczały
wielu korzystnym czynnikom: prorozwojowej polityce właścicieli (Franz Winckler)
i ich otoczenia, istnieniu od początku silnej klasy średniej (duŜy udział ludności
Ŝydowskiej) oraz dogodnym warunkom połoŜenia (m.in. waŜny węzeł kolejowy, a potem
drogowy). Miasto stało się atrakcyjnym miejscem lokalizacji dla przeróŜnych administracji
oraz posiadało sprzyjające warunki dla handlu i usług. Katowice od początku przyjęły
rolę miasta lidera, a więc o wyŜszym znaczeniu, z uwagi na lokalizację w nim
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waŜnych urzędów, zarządów dóbr przemysłowych i organizacji gospodarczych. Te
czynniki sprawiły, Ŝe ośrodek szybko nabierał wielkomiejskich cech ze stylowymi
kamienicami i planową zabudową. Do początku XX w. nastąpił kilkukrotny wzrost
liczby mieszkańców na obszarze konurbacji, a główny udział w zaludnieniu miały
miejscowości średniej wielkości. Przed I wojną światową największe miasta (Bytom,
Gliwice, Królewska Huta) nie przekroczyły 80 tys. mieszkańców, z wyjątkiem
Sosnowca, który na krótko przed wybuchem wojny stał się nawet duŜym miastem,
liczącym ponad 118 tys. ludności (SZAJNOWSKA-WYSOCKA, KULESZA, 2007).
W okresie międzywojennym konurbacja była podzielona pomiędzy dwa
państwa, co przy niefortunnym poprowadzeniu granicy przez sam środek tego zespołu
miejskiego spowodowało liczne konflikty i rywalizację niemiecko-polską o jak
najkorzystniejszy wpływ na stan zagospodarowania oraz ład urbanistyczny
znajdujących się tam waŜnych ośrodków. Bytom, Gliwice i Zabrze miały dawać
przykład wyŜszości cywilizacyjnej i kulturowej Niemców – liczne inwestycje
mieszkaniowe i uŜyteczności publicznej w zaplanowanych zespołach urbanistycznych.
Z kolei Katowice przyjęły rolę stolicy polskości, a takŜe autonomicznego
województwa śląskiego z odrębnym Sejmem Śląskim i wieloma urzędami o zasięgu
regionalnym (m.in. WyŜszy Urząd Górniczy, Dyrekcja Kolei Państwowych, Sąd
Okręgowy i Apelacyjny). W 1924 r. tereny wielu miast i osiedli uległy
jednorazowemu powiększeniu na skutek decyzji o zniesieniu odrębności obszarów
dworskich. Powstały wtedy tzw. Wielkie Katowice po przyłączeniu Brynowa, Ligoty,
Dębu, ZałęŜa, Bogucic i Zawodzia (TKOCZ, 1995). Miasto wyrosło potem na
największe centrum finansowe, gospodarcze i handlowe w konurbacji oraz skupiło
wiele przedstawicielstw dyplomatycznych. Z drugiej strony największe ludnościowo
Zabrze i Chorzów posiadały o wiele niŜszą rangę, a ich główną funkcją było skupienie
domów mieszkalnych dla osób pracujących w kopalniach i zakładach przemysłowych.
Przemiany cywilizacyjne zachodzące w XX w., związane z rozwojem
infrastruktury miejskiej i nowych środków transportu miejskiego (tramwaj, autobus,
trolejbus) sprzyjały ruchliwości przestrzennej ludności. W okresie realnego socjalizmu
nasiliły się procesy integracji jednostek osadniczych, doszło do intensywnego
rozrastania się osiedlowej zabudowy mieszkaniowej. Systematycznie włączano
mniejsze miejscowości w granice duŜych miast konurbacji, co znacznie podwyŜszało
ich liczbę ludności (PETRYSZYN, 2002). Nadawano równieŜ prawa miejskie licznym
osiedlom na terenie dzisiejszego GZM, lecz w wyniku reformy administracyjnej z lat
70. XX w. przyłączono większość z nich do duŜych miast (SZAJNOWSKA-WYSOCKA,
ZUZAŃSKA-śYŚKO, 1999). Działalność przemysłowa stała się głównym czynnikiem
miastotwórczym, co doprowadziło do ograniczenia wielu pozostałych funkcji, przede
wszystkim usługowych. Równocześnie zainicjowano proces deglomeracji rdzenia
całego zespołu miejskiego – powstały nowe osiedla i zakłady przemysłowe na
obrzeŜach konurbacji w Tychach, Dąbrowie Górniczej i Jaworznie. Nastąpił dalszy
wzrost Katowic jako ośrodka wojewódzkiego i centrum usług wyŜszego rzędu.
Równocześnie doszło do zuboŜenia funkcjonalnego innych miast (moŜe z wyjątkiem
Gliwic) oraz utrwalenia policentrycznej struktury funkcjonalnej w zakresie funkcji
niŜszego rzędu.
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STRUKTURA PRZESTRZENNA I FUNKCJE MIAST
Współczesne dzielnice śródmiejskie poszczególnych miast GZM nawiązują do
ich genezy oraz układu całej konurbacji. W ośrodkach o średniowiecznym rodowodzie
obserwujemy wyraźnie wyodrębniające się, zwarte śródmieścia, wykształcone na
bazie starego miasta i jego otoczenia, które jednocześnie rozwinęły zabudowę
mieszkaniowo-handlową w strefie przydworcowej. Prawidłowość ta dotyczy zarówno
Gliwic i Bytomia, gdzie zaistniała wysoka koncentracja róŜnych instytucji i placówek
handlowo-usługowych, jak i mniejszych Mysłowic. Rozległe i wyraźnie wyodrębnione
dzielnice śródmiejskie są takŜe charakterystyczne dla pozostałych największych miast
GZM, mimo, iŜ są to młode miasta, a ich geneza jest związana z wydobyciem węgla
i powstaniem zakładów przemysłowych. Śródmieścia wykształciły się, bądź symetrycznie
wokół osi linii kolejowej, jak to miało miejsce w Katowicach i Zabrzu, bądź centrum
miasta ukształtowało się wyraźnie po jednej stronie kolei, m.in. w Sosnowcu,
Chorzowie, czy mniejszych Siemianowicach Śląskich i Świętochłowicach. Rozbudowa
nowych fragmentów śródmieścia postępowała kolejno w miarę oddalania się od dworca.
Interesującym przypadkiem jest Ruda Śląska (ryc. 56), w której, ze względu na duŜe
oddalenie odrębnych osiedli przyfabrycznych i stosunkowo późne łączenie w jeden
organizm miejski, do dziś nie wykształciła się jedna główna dzielnica śródmiejska,
lecz powstał zlepek wielu osiedli, z co najmniej trzema centrami. Pierwsze, to byłe
miasto Nowy Bytom, przy granicy ze Świętochłowicami, o największej koncentracji
instytucji miejskich i powiatowych. Drugie centrum utrzymało się w Wirku, dzięki dobremu
wyposaŜeniu instytucyjnemu i połoŜeniu w środkowej części miasta. Trzecie pozostało na
północy, w ramach osiedla Ruda, ze względu na przebieg głównej linii kolejowej.
Większość opisywanych miast swoje dzielnice śródmiejskie wykształciło w ramach
zabudowy przemysłowej z XIX w., a takŜe w latach międzywojennych i po II wojnie
światowej. Nieco inaczej ukształtowało się śródmieście w Dąbrowie Górniczej, gdzie
stare centrum uległo częściowemu przesunięciu w kierunku sąsiedniego osiedla z końca
XX w. Z kolei w Tychach, które zaczęły się kształtować dopiero od połowy XX w.
jako planowo budowane kolejne osiedla (JAŁOWIECKI, SZCZEPAŃSKI, 2006), centrum
ostatecznie ukształtowało się na obszarze pomiędzy osiedlami B oraz G. Śródmieścia
większości miast GZM tworzą rozległą strefę instytucyjną, handlową i usługową,
obejmując znaczny obszar w rdzeniu konurbacji (ryc. 56). Znacznie oddalonymi od tej strefy
są śródmieścia Jaworzna i Tychów. Jaworzno posiada centrum ukształtowane w odrębnych
warunkach politycznych i społecznych, przy słabym powiązaniu z rdzeniem konurbacji
aŜ do lat 70. XX w. Z kolei Tychy cechuje duŜe oddalenie od pozostałych centrów GZM,
co w terenie podkreślone jest progiem morfologicznym na południu WyŜyny Śląskiej
oraz szeroką zalesioną strefą pomiędzy tym miastem a Katowicami i Mysłowicami (ryc. 56).
Rangę miast w sieci osadniczej najlepiej wyraŜają, obok liczby ludności,
pełnione przez nie funkcje, co jest zawarte w bogatej literaturze geograficznej dotyczącej
zagadnień struktury funkcjonalnej i funkcji dominujących (SZAJNOWSKA-WYSOCKA,
1993, 1995, RUNGE, 1999a). Wśród aktualnych ocen znaczenia polskich miast, w tym
takŜe z obszaru GZM, poruszane było zagadnienie funkcji centralnych, występowanie
instytucji rangi regionalnej i powiatowej. D. SOKOŁOWSKI (2006) podzielił wszystkie
miasta w Polsce na kilka klas wg wykazywanych nadwyŜek zatrudnienia w określonych
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działalnościach centralnych,słuŜących ludności najbliŜszego zaplecza ośrodków miejskich
(centralnych). W ramach GZM znacząco wyróŜniły się Katowice (tab. 38), równieŜ na tle
pozostałych największych miast w kraju, jako jeden z ośmiu ośrodków regionalnych,
które zasięgiem swojego oddziaływania obejmują całe województwa, a czasami nawet
części sąsiednich. Wysoką rangę wykazały Gliwice, które stanowiły jeden z dziesięciu
ośrodków subregionalnych w Polsce, jednocześnie nie będąc nigdy miastem wojewódzkim.
DuŜą grupę stworzyły ośrodki mezoregionalne (rozwinięte miasta powiatowe), a wśród
nich szczególnie silnie rozwinięte Sosnowiec i Tychy. Słabo w klasyfikacji wypadły
Jaworzno i Świętochłowice jako ośrodki ponadlokalne, teoretycznie oddziaływujące
tylko na część powiatu. W praktyce na obszarze tych miast mocno zaznaczają się
wpływy sąsiednich waŜniejszych ośrodków.

Ryc. 56. Rozmieszczenie dzielnic śródmiejskich i ranga instytucyjna miast w GZM
(opracowanie własne; wielkość symbolu określa rangę instytucyjną ośrodków
miejskich na podstawie tabeli 38)

Badanie wyposaŜenia instytucyjnego w ośrodkach powiatowych (PETRYSZYN,
2005) ukazało na obszarze GZM niedobór znaczenia (niestabilne funkcje powiatowe)
w przypadku Piekar Śląskich, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic (tab. 38). Z kolei
ocena liczebności i jakości instytucji regionalnych, występujących w miastach aglomeracji
katowickiej (PETRYSZYN, SZAJNOWSKA-WYSOCKA, 1999), wykazała bardzo duŜą
nadwyŜkę znaczenia Katowic, które jako ośrodek regionalny skupiały zdecydowaną
większość instytucji o zasięgu oddziaływania na całe województwo. Wysoką rangą
charakteryzowały się Gliwice, jako ośrodek subregionalny, a takŜe Bytom, Chorzów,
Sosnowiec i Zabrze, gdyŜ posiadały niektóre funkcje regionalne.
Miasta GZM charakteryzują się wysokim potencjałem gospodarczym na tle regionu
śląskiego. Występuje tu silna koncentracja miejsc pracy i prowadzonych działalności
gospodarczych. Według pełnych danych Urzędu Statystycznego w 14 miastach GZM
pracuje 950 tys. osób, połowa wszystkich zatrudnionych w województwie (tab. 39).
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Tabela 39. Potencjał gospodarczy GZM według liczby pracujących i podmiotów gospodarczych w 2005 r.
Liczba pracujących na
1000 ludności

ogółem

do 9 osób

powyŜej 9 osób

Wskaźnik aktywności
ekonomicznej

w rolnictwie

w przemyśle i
budownictwie

w usługach

Śląskie ogółem

1908204

674589

35,4

407

423360

399509

23851

90

1,0

38,9

60,1

U

Miasta ogółem

Wyszczególnienie

Funkcja dominująca

Odsetek pracujących
do 9 osób

Odsetek pracujących

w tym do
9 osób

Liczba podmiotów gospodarczych

ogółem

Pracujący

1692830

562358

33,2

459

356071

335648

20423

97

0,5

38,9

60,1

U

Bytom

65035

24566

37,8

346

15974

15122

852

85

0,6

34,5

64,9

U

Chorzów

47423

17953

37,9

414

11311

10690

621

99

0,5

28,6

70,9

U

Dąbrowa Górn.

58456

19173

32,8

449

12177

11464

713

94

0,2

43,6

56,2

UP

102646

32856

32,0

515

20751

19391

1360

104

0,4

37,8

61,8

U

Jaworzno

31077

11062

35,6

323

7471

7114

357

78

0,1

38,8

61,1

U

Katowice

291440

71134

24,4

919

43100

40291

2809

136

0,2

33,1

66,7

U

Mysłowice

32966

10923

33,1

438

6872

6472

400

91

0,4

46,6

53,0

UP

Piekary Śląskie

18653

5648

30,3

313

3386

3152

234

57

0,4

43,8

55,8

UP

Ruda Śląska

51587

14497

28,1

352

9233

8651

582

63

0,2

45,6

54,2

UP

Siemianowice Śl.

23284

9757

41,9

320

6189

5832

357

85

0,3

36,5

63,2

U

Sosnowiec

88712

38304

43,2

392

24735

23731

1004

109

0,8

33,4

65,8

U

Świętochłowice

13575

5880

43,3

245

3676

3465

211

66

0,3

38,0

61,7

U

Tychy

53698

20167

37,6

409

13080

12370

710

100

0,3

35,2

64,5

U

Gliwice

Zabrze

68727

21398

31,1

359

14855

14025

830

78

0,1

39,2

60,7

U

GZM

947279

303318

32,0

473

192810

181770

11040

96

0,3

36,4

63,2

U

Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych statystycznych z Urzędu Statystycznego w Katowicach; www.stat.gov.pl
U – funkcja usługowa, UP – funkcja usługowo-przemysłowa

187

Analiza rynku pracy jest trudna z uwagi na elastyczność form zatrudniania i prowadzonych
działalności. Niekwestionowanym liderem w zakresie rynku pracy są Katowice (291 tys.
osób pracujących), które zdystansowały pozostałe miasta, nawet te największe. Jest to
trzykrotnie większy rynek pracy w stosunku do Gliwic (103 tys. pracujących) – drugiego
miasta pod względem liczby pracujących w GZM. Do duŜych rynków pracy zaliczyć
moŜna takŜe Sosnowiec (89 tys. pracujących). Katowice posiadają największą liczbę
podmiotów gospodarczych, zarówno tych największych, jak i najmniejszych
zatrudniających do 9 osób. DuŜy potencjał gospodarczy tego miasta wynika z kilku
przyczyn. Katowice są stolicą województwa, posiadają najwyŜej rozwinięte w regionie
funkcje wyŜszego rzędu, zarówno administracyjne, gospodarcze, jak i kulturalne.
Niezwykle waŜne w tym ośrodku są instytucje finansowe, ubezpieczeniowe i otoczenia
biznesu. Ponadto Katowice połoŜone są centralnie w aglomeracji i regionie, dzięki czemu
mają korzystne warunki komunikacyjne oraz stanowią największy węzeł transportowy.
Istotną rolę odgrywa takŜe infrastruktura hotelowa i duŜe nasycenie obiektami
gastronomicznymi. Wszystkie wymienione czynniki sprzyjają rozwojowi biznesu
i koncentracji zróŜnicowanych usług, które w Katowicach skupiają aŜ 67% całego rynku
pracy. Dzięki temu miasto cechuje się dominacją funkcji usługowej przy znacznym
udziale przemysłu obejmującego pozostałe 33% rynku (96 tys. pracujących).
Struktura funkcjonalna miast GZM uległa w ostatnich latach prawdziwej
transformacji (TKOCZ, 1998, 2001). W 1975 r. wszystkie miasta GZM charakteryzowały się
dominacją funkcji przemysłowej i zarazem posiadały silną funkcję miejsca pracy
(JERCZYŃSKI, 1977). Obecnie najwyŜsze zatrudnienie w przemyśle występuje tylko w
4 ośrodkach: Mysłowicach (47%), Rudzie Śląskiej (46%), Piekarach Śląskich (44%) i
Dąbrowie Górniczej (44%). Te miasta moŜna scharakteryzować jako usługowoprzemysłowe, co związane jest z duŜą nadwyŜką pracowników w górnictwie węgla
kamiennego, a w przypadku Dąbrowy Górniczej w hutnictwie. W pozostałych miastach
więcej niŜ 60% pracujących związanych jest z sektorem usług, dlatego określa się je
mianem miast o funkcji usługowej (ryc. 57). Ten typ funkcjonalny charakteryzuje cały GZM
jako jeden układ funkcjonalno-przestrzenny. Rynek pracy jest mocną stroną GZM, chociaŜ z
braku danych trudno oszacować dokładną liczbę dojeŜdŜających do poszczególnych miast.
Analiza wskaźnika aktywności gospodarczej, rozumianego jako liczba podmiotów
gospodarczych przypadających na 1000 mieszkańców, wykazała, iŜ wśród miast GZM
najwyŜszą wielkość odnotowały Katowice, Sosnowiec, Gliwice i Tychy (tab. 39).
Jednak porównując wskaźnik aktywności dla wszystkich miast w regionie,
stwierdzono, Ŝe ludność miast GZM charakteryzuje się niską przedsiębiorczością.
AŜ 9 z 14 analizowanych ośrodków odnotowało aktywność poniŜej średniej dla ogółu
miast. Wynika to z silnej roli przemysłu w przeszłości, który mimo transformacji
w latach 90. XX wieku nadal odgrywa istotną rolę w rozwoju gospodarczym. Nie podlega
dyskusji natomiast fakt, Ŝe małe podmioty gospodarcze są waŜnym elementem rozwoju
w GZM, choćby z tego powodu, Ŝe dają 1/3 wszystkich miejsc pracy. Ponadto
wpływają one na zmianę struktury funkcjonalnej, tworzą nową organizację pracy, a takŜe
powodują określone konsekwencje przestrzenne. Prywatne firmy inwestują w kapitał ludzki,
infrastrukturę, jak i w nowe nieruchomości. Powstające nowe osiedla mieszkaniowe są
między innymi pochodną wzrostu gospodarczego i rozwoju sektora małych przedsiębiorstw.
Badania terenowe, w zakresie nowych inwestycji mieszkaniowych w ostatnich latach
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pokazują, Ŝe ich lokalizacja ma ścisły związek z układem komunikacyjnym regionu, w tym
takŜe z nowymi szlakami transportowymi, jak np. Drogowa Trasa Średnicowa. Na obszarze
GZM przebadano nowe jakościowo osiedla – „przestrzenie mieszkaniowe” o róŜnorodnej
zabudowie (PETRYSZYN, ZUZAŃSKA-śYŚKO, 2005). W 14 miastach zinwentaryzowano
w terenie około 70 nowych inwestycji mieszkaniowych. Najwięcej powstało ich w
Katowicach, co wynika z wysokiej rangi miasta, duŜego udziału terenów zielonych
i duŜych rezerw wolnej powierzchni. Znaczną ich liczbą cechowały się takŜe Sosnowiec,
Tychy, Chorzów, Dąbrowa Górnicza i Gliwice. Najmniej zabudowy tego typu powstało
w Bytomiu, Zabrzu i Rudzie Śląskiej.

Ryc. 57. Funkcje miast GZM w 2005 r. na podstawie liczby pracujących w sektorach
gospodarczych (opracowanie własne)

W ramach procesu transformacji oraz restrukturyzacji górnictwa i przemysłów
tradycyjnych istotne jest stopniowe przekształcanie się konurbacji o policentrycznej
genezie w aglomerację, z krystalizującym się jednym, dominującym centrum. Rolę
głównego ośrodka przyjęły Katowice, które nabierają coraz większego znaczenia w miarę
wzrostu udziału sektora usług w gospodarce tego miasta i całego zespołu miejskiego
(KŁOSOWSKI, 2006a). WaŜną decyzją dla dalszego rozwoju gospodarczego i przestrzennego
miast w GZM było powołanie do Ŝycia Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
(KSSE), którą utworzono w celu wsparcia procesów restrukturyzacyjnych w górnictwie
i przemyśle. KSSE obejmuje swym zasięgiem kilkadziesiąt obszarów w całym
województwie śląskim. Składają się one razem na 4 podstrefy, przy czym 3 z nich:
gliwicka, tyska i sosnowiecko-dąbrowska obejmują swym zasięgiem obszary inwestycyjne,
znajdujące się w większości na terenach miast GZM. Swoje centrum zarządzające
KSSE posiada w Katowicach, gdzie dodatkowo planuje się zlokalizować firmy
informatyczne i konsultingowe. Najwięcej firm inwestujących w nowoczesny przemysł
ulokowało się w Gliwicach na obszarze podstrefy gliwickiej. Liczne przedsiębiorstwa
powstały teŜ w podstrefach - tyskiej i sosnowiecko-dąbrowskiej.
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EDWARD DUŚ

Rolnictwo i leśnictwo na obszarze
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

PołoŜony peryferyjnie na granicy historycznego Śląska i Małopolski, teren
obecnej konurbacji katowickiej porastały puszcze międzyplemienne. Podmokły oraz
słabo dostępny obszar wododziałowy Odry i Wisły z przewagą niezbyt Ŝyznych gleb
był słabo zaludniony. Dopiero od XVII w. powstają liczniejsze osady, związane
z eksploatacją rud i wytopem metali, którym towarzyszyło uŜytkowanie ziemi w celach
aprowizacyjnych. Plądrowniczo pozyskiwane drewno gatunków liściastych wykorzystywano w produkcji węgla drzewnego do wytopu ołowiu i Ŝelaza. Policentryczny układ
osadniczy był uwarunkowany historycznym rozwojem górnictwa węgla kamiennego
i hutnictwa Ŝelaza. W uŜytkowaniu ziemi przewagę uzyskują formy związane z lokalizacją
zakładów przemysłowych i rozwojem sfery usług oraz wyznaczone przebiegiem sieci
infrastruktury technicznej. Wynikiem postępujących przemian agrarnych był liczebny
wzrost grupy ludności chłopsko-robotniczej oraz małych gospodarstw. Wykształca się
specyficzny typ rolnictwa podmiejskiego, o kierunku ogrodniczym z chowem zwierząt,
którego cechą była wysoka intensywność pracochłonna. Rolnictwo rozwijało się jako
element autonomiczny z uwagi na potrzebę wyŜywienia duŜej liczby ludności
w warunkach występującego na rynku deficytu produktów Ŝywnościowych. Posiadanie
domu i niewielkiego gospodarstwa dawało poczucie bezpieczeństwa socjalnego.
W opracowaniu wykorzystano głównie dane źródłowe dotyczące stanu
ewidencyjnego gruntów (Wojewódzkie zestawienia…, 2008) oraz wyniki spisów
powszechnego i rolnego (Narodowy Spis Powszechny i Powszechny Spis Rolny 2002,
Systematyka…, 2004, Narodowy Spis Powszechny i Powszechny Spis Rolny 2002,
UŜytkowanie…, 2003). W analizie gospodarki leśnej pomocne były opracowania planistyczne
(Plan zagospodarowania…, 2004) oraz źródło internetowe (http://www.katowice.lasy.gov.pl).
W celu określenie ogólnych zmian w uŜytkowaniu ziemi cofnięto się do lat 70. XX
w., kiedy to w odmiennych warunkach społeczno-ekonomicznych, zaczął formować
się współczesny układ urbanistyczny konurbacji katowickiej. Wyznaczone w 1975 r.
granice 14 miast stanowiących obecnie Górnośląski Związek Metropolitalny (GZM)
obejmowały 149,4 tys. ha. Obszar ten zmniejszył się do 121,6 tys. ha w wyniku
odłączenia się powstających, samodzielnych jednostek administracyjnych.
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FORMY WŁASNOŚCI GRUNTÓW
Jedną z głównych dziedzin przeobraŜeń dokonujących się w okresie przemian
rynkowych jest regulacja zasad prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami.
W ramach systemu prawnego zostało konstytucyjnie umocnione prawo własności oraz
zniesiono ograniczenia w obrocie ziemią. Przekształcenia systemowe spowodowały
największe zmiany w grupie form własności zaliczanych do sektora publicznego.
Dokonano między innymi uwłaszczenia państwowych i komunalnych osób prawnych
polegającego na przekształceniu posiadanego wcześniej prawa zarządu w prawo
wieczystego uŜytkowania gruntów oraz połoŜonych na nich budynków i urządzeń.
Na terenie GZM występuje duŜa rozmaitość form władania i własności ziemi,
której struktura dosyć wyraźnie róŜni się od sytuacji w regionie śląskim. Wynika to
z istnienia duŜej liczby komórek organizacyjnych obejmujących instytucje Ŝycia
publicznego, jednostki samorządowe, organizacje społeczne i szczególnie liczne podmioty
gospodarcze dysponujące zasobami gruntowymi. PrzewaŜa własność Skarbu Państwa
stanowiąca 46,8% wobec 38,8% gruntów w całym regionie śląskim. Największą
powierzchnię zajmują w Katowicach – 63%, Bytomiu – 57%, Jaworznie – 52% oraz w
Mysłowicach – 50%. NiŜszym odsetkiem odznaczają się zazwyczaj mniejsze miasta
(Siemianowice Śląskie – 29%, Świętochłowice – 30%, Piekary Śląskie – 31%). PrzewaŜa
własność zasobów gruntowych Skarbu Państwa pozostających w zarządzie róŜnych
państwowych jednostek organizacyjnych, a podstawową grupę (19,9%) stanowią grunty w
zarządzie lasów państwowych. Drugą z udziałem 12,9% powierzchni GZM tworzą grunty
Skarbu Państwa w uŜytkowaniu wieczystym licznych podmiotów, głównie państwowych
osób prawnych. W latach 2001-2008 grupa ta wykazała przyrost o około 10%, przy
spadku o 5,4% ogólnej powierzchni gruntów Skarbu Państwa.
Miasta GZM odznaczają się wysokim odsetkiem 23,2% (5,9% w województwie)
gruntów naleŜących do gmin i związków międzygminnych. W latach 2001-2008 ich
powierzchnia zwiększyła się o ponad 70%, głównie kosztem gruntów Skarbu Państwa,
co jest wynikiem aktywnej działalności samorządów w zakresie gospodarki lokalnej.
Proces komunalizacji mający na celu ostateczne uregulowanie stanu prawnego
gruntów skarbowych nie został zakończony. DuŜą dynamikę wzrostową odnotowano
w przypadku gruntów powiatów i województwa, lecz łączny udział ich wynosi 0,5%
ogólnej powierzchni gruntów.
Charakterystyczny jest teŜ niski udział 25,1% gruntów (51,6% w województwie)
będących własnością osób fizycznych. W grupie tej 10,8% stanowią grunty wchodzące
w skład gospodarstw rolnych, wobec 14,3% gruntów w posiadaniu innych właścicieli.
Proporcje pomiędzy nimi moŜna traktować jako miarę zurbanizowania terenu, gdyŜ na
obszarach wiejskich ten drugi wskaźnik jest kilka razy mniejszy. Niewielka przewaga
gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych występuje tylko w Dąbrowie
Górniczej, Gliwicach i Tychach. W pozostałych ośrodkach zdecydowanie przewaŜają
grunty pozostające poza gospodarstwami rolnymi. Trudno jednoznacznie ocenić
zjawisko, gdyŜ przy duŜym rozdrobnieniu gruntów stanowi to utrudnienie, a takŜe
ograniczenia w pozyskiwaniu nowych terenów pod inwestycje. Z drugiej strony
pozytywnie naleŜy ocenić eliminację działalności rolniczej w istniejących warunkach
przyrodniczych i społeczno-gospodarczych.
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UśYTKOWANIE ZIEMI
Sposoby uŜytkowania ziemi są zewnętrznym wyrazem utrwalonych w krajobrazie
przemian gospodarczych i kulturowych oraz funkcji jakiegoś obszaru. Zasadniczy
wpływ na kształtowanie struktury uŜytkowania ziemi w konurbacji katowickiej miały
wielorakie czynniki o charakterze społeczno-ekonomicznym (WRONA, 1975, DUŚ, 2006).
O wewnętrznej strukturze oraz rozmieszczeniu poszczególnych form decydują
czynniki modyfikujące, wyznaczone najczęściej miejscem połoŜenia. Współczesny
stan wykorzystania ziemi na terenach zurbanizowanych jest wynikiem tworzenia się
coraz większej złoŜoności układów przestrzennych w trwającym od początku
industrializacji procesie rozwojowym. Analiza problematyki uŜytkowania ziemi jest
utrudniona z uwagi na istnienie wielu jej aspektów wynikających między innymi z róŜnych,
zazwyczaj niejednorodnych kryteriów klasyfikacji poszczególnych uŜytków oraz
sposobów agregacji danych. Dokładne odtworzenie przemian ogranicza róŜnorodność
form oraz duŜa dynamika zmian w uŜytkowaniu ziemi, a takŜe niezbyt dokładna
informacja statystyczna i modyfikacje granic administracyjnych.
Proporcje pomiędzy głównymi elementami uŜytkowania ziemi wyznacza
połoŜenie i powierzchnia miasta oraz jego zaludnienie. Pod tym względem występują
znaczne róŜnice, gdyŜ zajmująca największą powierzchnię Dąbrowa Górnicza jest
ponad 14 razy większa od Świętochłowic. Decyduje to cechach struktury i odmiennościach
w uŜytkowaniu ziemi pomiędzy miastami, gdyŜ obszar 4 największych miast stanowi
52,5%, podczas gdy 4 najmniejsze zajmują zaledwie 9,2% ogólnej powierzchni GZM.
Cztery największe miasta koncentrują 57,1% powierzchni ewidencyjnej uŜytków
rolnych, 62,4% lasów oraz 44,1% uŜytków technicznych, natomiast cztery
najmniejsze odpowiednio 8,9% uŜytków rolnych, tylko 2,7% lasów oraz 13,1%
uŜytków technicznych. WaŜnym czynnikiem jest połoŜenie na tle innych miast oraz
terenów otwartych, gdyŜ największe miasta graniczące z obszarami wiejskimi
charakteryzuje przewaga albo wyŜszy udział terenów rolnych lub leśnych. W pozostałych
6 miastach średniej wielkości zajmujących 38,3% powierzchni GZM, do których
naleŜą między innymi Bytom, Sosnowiec i Zabrze, zaznacza się dosyć wyraźna
koncentracja nieuŜytków (48,8%) i uŜytków technicznych (42,8%), w tym zwłaszcza
terenów mieszkaniowych (49,8%).
UŜytki rolne
UŜytki rolne stanowią formę wykorzystania ziemi, która podlega największym
zmianom. W latach 1975-2008 ich obszar zmniejszył się o 7,5%, z 41,2 tys. ha do
38,1 tys. ha, co oznacza spadek udziału o 2,6 punktu procentowego do 31,3% w
strukturze uŜytkowania ziemi. Są to zmiany o charakterze ewidencyjnym, które
oznaczają przejęcie i przekwalifikowanie gruntów na cele pozarolnicze. Przeciętnie
rocznie przejmowano 94 ha uŜytków rolnych, z których prawie połowa była
przeznaczona pod zabudowę osiedlową, a następnie po około 10% na cele
przemysłowe oraz komunikacyjne. Znaczną ich część pochłonęły inwestycje
realizowane w 70. latach oraz zapoczątkowane w okresie przemian rynkowych.
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Fot. 45. Grunty odłogujące w Sosnowcu Milowicach (T. Dulias)

Fot. 46. Drobne gospodarstwa rolne w Gliwicach (A. Czapik)
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Fot. 47. Towarowa uprawa warzyw w Piekarach Śląskich (T. Dulias)

Fot. 48. Kąpielisko Leśne w Gliwicach po przebudowie (A. Czapik)
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Przejawem urbanizacji w wymiarze przestrzennym są grunty obejmujące 19,3
tys. ha, tj. 15,8% powierzchni GZM, które figurują w ewidencji jako uŜytki rolne, lecz
obecnie nie są wykorzystywane. Są to grunty róŜnych gestorów prywatnych i publicznych
nie stanowiące gospodarstw rolnych. Ponadto w okresie przemian rynkowych, w warunkach
znaczącej poprawy zaopatrzenia w Ŝywność, nasilił się proces wyraźnej eliminacji
rolniczego wykorzystania ziemi. Efektem jego jest odłogowanie naleŜących do gospodarstw
rolnych dalszych 9 tys. ha uŜytków, co stanowi około 7% obszaru GZM. W zaleŜności
od długości okresu odłogowania, stopnia antropopresji czy nawet degradacji, tereny te
bezpowrotnie straciły rolniczy charakter (DUŚ, 1999). Na obrzeŜach zabudowy miejskiej,
wytworzyły się widoczne w krajobrazie enklawy lub całe strefy porośniętych
chwastami lub zakrzaczonych powierzchni (fot. 45). Częściowo są to tereny o
złoŜonej i niejasnej sytuacji prawnej, co niekiedy utrudnia ich wykorzystanie pod przyszłe
inwestycje.
Lasy i zadrzewienia
WaŜnym elementem uŜytkowania ziemi oraz poŜądanym składnikiem w
zagospodarowaniu przestrzennym miast są tereny zalesione obejmujące 28,5 tys. ha
gruntów leśnych, a ponadto 2,2 tys. ha zadrzewionych. W latach 1975-2008
powierzchnia terenów leśnych zwiększyła się o 4,4%, co oznacza wzrost ich udziału z 24,2%
do 25,3% w strukturze uŜytkowania ziemi miast GZM. Przestrzenne rozmieszczenie
jest nierównomierne i zaleŜy od wytworzonych w przeszłości innych form uŜytkowania
ziemi, gdyŜ procentowy ich udział w miastach wykazuje zaleŜność odwrotnie
proporcjonalną do odsetka uŜytków technicznych lub rolnych. NajwyŜsze wskaźniki
cechują Katowice – 42,1% i Jaworzno – 38,5%, a w trzech miastach udział ten wynosi
poniŜej 10% z najniŜszą wartością 2,8% obszaru Siemianowic Śląskich. Pozytywnym
zjawiskiem był wzrost zalesienia w siedmiu miastach, w tym największy w Dąbrowie
Górniczej o 5,8 punktu procentowego, głównie w wyniku budowy strefy ochronnej
wokół huty „Katowice”, a takŜe w Mysłowicach o 4 oraz w Jaworznie o 1,7 i w Tychach
o 1,1 punktu procentowego. Pewną rolę w procesie zadrzewiania odgrywa sukcesja
roślinności na gruntach porolnych. Tereny leśne były teŜ przedmiotem ekspansji ze
strony innych form zagospodarowania. Najczęściej były przekazywane pod budowę
kopalń, na cele komunikacyjne oraz budowę rurociągów, linii energetycznych i zbiorników
wodnych. Największe spadki zalesienia, po około 2 punkty procentowe w strukturze,
odnotowano w Chorzowie, Zabrzu i Siemianowicach Śląskich, a w pozostałych miastach
zmiany były stosunkowo niewielkie.
UŜytki techniczne i nieuŜytki
W latach 1975-2008 powierzchnia pozostałych gruntów zwiększyła się o 3,5%,
z 51,0 do 52,8 tys. ha, co oznacza wzrost ich udziału o 1,5 punktu procentowego do
43,4% obszaru GZM. Wysoki poziom zurbanizowania sprawia, Ŝe podstawową formę
wykorzystania terenu z udziałem 42,1% stanowią grunty związane z gospodarką
miejską. Obejmują one uŜytki techniczne, nieuŜytki poprzemysłowe oraz grunty róŜne
(WRONA, 1977). W największym stopniu zostały przekształcone miasta połoŜone
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w centralnej części konurbacji, w których tylko niewielką część stanowią otwarte
tereny pól i lasów. NajwyŜsze wskaźniki notują Świętochłowice (71,8%) i Chorzów
(79,3%), wokół których występuje strefa intensywnego zagospodarowania zajmująca
ponad połowę powierzchni pięciu miast (Siemianowice Śląskie – 61,9%, Zabrze –
55,7%, Bytom – 54,1%, Sosnowiec – 54,4%, Ruda Śląska – 51,5%). W pozostałych
miastach posiadających na ogół łączność przestrzenną ze słabiej zainwestowanymi
terenami wiejskimi, udział ten nie przekracza zazwyczaj wartości średniej dla całego
zespołu i wynosi w granicach od 23,3% w Jaworznie do 45,3% powierzchni Katowic.
Tabela 40. Struktura uŜytkowania ziemi w miastach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
w 2008 roku
Miasta

Powierzchnia
ewidencyjna

w tym (%)

Bytom
Chorzów
Dąbrowa Górn.
Gliwice
Jaworzno
Katowice
Mysłowice
Piekary Śląskie
Ruda Śląska
Siemianowice Śl.
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze

6927
3318
18894
13347
15234
16422
6597
4005
7756
2562
9168
1330
8094
8007

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

22,6
11,9
41,2
48,2
36,9
11,8
33,6
48,5
23,2
34,4
22,8
11,4
36,3
29,3

lasy i
zadrzewienia
23,1
8,1
25,9
11,6
38,5
42,1
29,0
8,0
23,8
2,8
21,5
13,1
27,8
14,0

Razem

121661

100,0

31,3

25,3

ha

%

uŜytki
rolne

uŜytki
techniczne
45,8
69,0
25,3
36,8
20,8
41,2
29,8
33,6
43,1
55,8
42,4
58,0
32,5
50,3
36,6

wody

nieuŜytki

pozostałe

0,2
0,7
2,0
1,6
1,3
0,9
0,8
0,7
1,5
0,9
1,3
3,7
1,9
1,0

8,0
1,6
4,4
1,4
2,0
2,5
6,5
8,0
5,9
4,0
3,9
8,0
0,8
4,5

0,3
8,7
1,2
0,4
0,5
1,5
0,3
1,2
2,5
2,1
8,1
5,8
0,7
0,9

1,3

3,7

1,8

Źródło: Wojewódzkie zestawienia zbiorcze danych dotyczących gruntów wg stanu na dzień 1 stycznia 2008 r.

UŜytki techniczne stanowią średnio 36,6% w strukturze uŜytkowania ziemi
w GZM, lecz w 8 miastach przekraczają 40%, w tym w 4 zajmują ponad połowę ogólnej
powierzchni miasta (tab. 40). Powierzchnia uŜytków technicznych, lub funkcjonalnie
z nimi związanych terenów trwale zainwestowanych, wykazuje dosyć duŜą siłę
związku korelacyjnego z rozmieszczeniem ludności. Względna przewaga uŜytków
technicznych charakteryzuje małe pod względem zajmowanej powierzchni miasta,
w których rezerwy przestrzenne są znacznie ograniczone bez moŜliwości powiększenia
obszaru (Chorzów, Świętochłowice). Na obszarze poszczególnych miast, ten element
wykazuje duŜe zróŜnicowanie pod względem intensywności zagospodarowania.
Policentryczny układ osadniczy i zróŜnicowana gęstość zaludnienia poszczególnych
osiedli oraz odmienny charakter zabudowy mieszkaniowej sprawiają wraŜenie braku
ładu przestrzennego, a niekiedy chaosu. Skupienia intensywnej zabudowy tworzą centra
miast połoŜone wzdłuŜ istniejących od połowy XIX w. głównych szlaków kolejowych,
które stanowiły element porządkujący przestrzeń dynamicznie rozwijającego się
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okręgu przemysłowego. Razem z głównymi wówczas zakładami przemysłowymi
(kopalnie, huty) ukształtowała w przeszłości równoleŜnikowy układ urbanistyczny
konurbacji katowickiej wzdłuŜ tras Dąbrowa Górnicza/Jaworzno – Gliwice oraz
południkowy Bytom – Tychy. Do nich nawiązuje późniejszy przebieg głównych dróg
kołowych oraz innych urządzeń infrastruktury technicznej, które obecnie wyznaczają
kierunki rozwoju zabudowy miejskiej. Tereny połoŜone w większej odległości od
przebiegających linii charakteryzuje mniej intensywna zabudowa.
W grupie uŜytków technicznych występuje duŜa róŜnorodność form
wykorzystania ziemi, z przewagą terenów mieszkaniowych – 9,9%, komunikacyjnych
– 9,7%, w tym: drogi – 6,5% i koleje – 3,0% oraz przemysłowych – 8,5%, przy czym
zwraca uwagę niewielki udział uŜytków kopalnych – 0,1% powierzchni. Razem
zajmują 28,0% obszaru GZM i stanowią dominujący element strukturze przestrzennej
wielu miast. NajwyŜszym ich udziałem odznaczają się Siemianowice Śląskie – 43,5%
oraz Bytom, Chorzów i Świętochłowice po około 39%, a takŜe Sosnowiec – 35,9%
i Zabrze – 33,8% powierzchni miasta. Ponadto grupa uŜytków technicznych obejmuje
tereny zajęte pod szeroko rozwinięte działalności usługowe oraz stanowiące zaplecze
techniczne i rezerwy dla rozwoju działalności gospodarczej. DuŜa część (3,3%) to
tereny komunalne związane z wypoczynkiem i rekreacją (parki, lasy komunalne, place
sportowe, ogrody, cmentarze). Ponadto naleŜą tutaj obszary zajęte pod urządzenia
infrastruktury technicznej, place budowy i tereny składowe towarzyszące gospodarce
miejskiej. Do czynników róŜnicujących poziom zagospodarowania w poszczególnych
miastach naleŜy intensywność zabudowy oraz stan techniczny terenów zainwestowanych.
Do wyróŜniających się składników krajobrazu konurbacji naleŜą nieuŜytki,
będące wynikiem działalności przemysłowej oraz degradacji środowiska w wyniku
eksploatacji wyrobisk i osiadań górniczych. Udział nieuŜytków powoli, lecz systematycznie
zmniejszał się w wyniku ograniczania zakresu działalności przemysłu cięŜkiego oraz
procesów rekultywacji i przystosowania terenów zdegradowanych do nowych funkcji
np. rekreacyjnej lub poprzez zalesienia.
Wśród pozostałych form uŜytkowania 1,8% stanowi grupa terenów o wielorakim
przeznaczeniu i wykorzystaniu, obejmująca grunty związane z funkcjonowaniem
poszczególnych organizmów miejskich. Obejmują one wysypiska odpadów, tereny
specjalne i ochronne, które nie tworzą zazwyczaj duŜych, zwartych powierzchni, lecz
małe enklawy rozrzucone w róŜnych częściach miast. Wyraźnie niŜszy udział (1,3%)
w strukturze wykorzystania ziemi mają wody, głównie stojące.
ROLNICTWO
Warunki przyrodnicze
Zespół czynników społecznych, gospodarczych, przestrzennych i przyrodniczych
sprawił, Ŝe na obszarze konurbacji katowickiej działalność rolnicza posiada ograniczone
moŜliwości rozwoju (DUŚ, 1999, 2006). Istnieje tutaj niewiele terenów o korzystnych
warunkach dla rozwoju rolnictwa, głównie za względu na skaŜenia gleb wywołane
procesami uprzemysłowienia i urbanizacji (LANGHAMER, 1990, KUCHARSKI, MARCHWISKA,
KARPIŃSKA, 1986). Skałami macierzystymi dla gleb rolniczych są utwory piaszczyste
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– 49% oraz gliniaste – 39%, a mniejszy udział mają wartościowsze w produkcji rolnej
gleby wytworzone na skałach węglanowych – 4% i utworach pyłowych wodnego
pochodzenia – 3% powierzchni uŜytków rolnych. PrzewaŜają gleby średniej jakości
zaliczane do IV klasy bonitacyjnej, które stanowią 50%, a gleby dobre II i III klasy
zajmują 15% oraz słabe V i VI klasy bonitacyjnej 35% ogólnej powierzchni uŜytków
rolnych. NajwyŜsze odsetki gleb II i III klas bonitacyjnych występują w Siemianowicach
Śląskich – 51%, Chorzowie – 40%, Gliwicach – 39%, Zabrzu – 35% i 30% w Piekarach
Śląskich, a najniŜsze poniŜej 5% uŜytków rolnych w Katowicach, Mysłowicach,
Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i w Sosnowcu. Z kolei najwyŜsze wskaźniki słabych
gleb V i VI klas bonitacyjnych charakteryzują Jaworzno – 63%, oraz Dąbrowę Górniczą,
Katowice i Rudę Śląską z udziałem przekraczającym nieco 40% uŜytków rolnych.
W wartościach bezwzględnych najwięcej gleb dobrych, jest na terenie Gliwic – 2,7 tys. ha
oraz Tych i Zabrza po około 1,1 rys. ha, a najsłabszych w Jaworznie – 4,1 tys. ha
i Dąbrowie Górniczej – 3,0 tys. ha uŜytków rolnych.
Pod względem przydatności rolniczej pewną przewagę mają gleby gruntów
ornych zaliczanych do kompleksów: 6 – Ŝytni słaby (27%) i 5 – Ŝytni dobry (25%),
a takŜe 2 – pszenny dobry (16%) oraz 4 – Ŝytni bardzo dobry (10%). Wyraźna przewaga
2 – pszennego dobrego kompleksu rolniczej przydatności jest charakterystyczna dla
Bytomia (44%) i Zabrza (37%) oraz po około 30% w przypadku Chorzowa,
Siemianowic Śląskich, Piekar Śląskich i Tychów. Są to najlepsze gleby wytworzone
przewaŜnie z utworów pyłowych wodnego pochodzenia, które od dawna wykorzystuje się
miedzy innymi w produkcji ogrodniczej. Zajmują 3,1 tys. ha, co stanowi zaledwie 8%
powierzchni gruntów ornych. Na terenie Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Mysłowic i Rudy
Śląskiej w przewadze występują gleby 6 – Ŝytniego słabego kompleksu przydatności
rolniczej, które stanowią ponad 40% powierzchni gruntów ornych. Dla Gliwic, Katowic,
Sosnowca i Świętochłowic jest charakterystyczna przewaga 5 – Ŝytniego dobrego
kompleksu rolniczej przydatności gleb, które zajmują ponad 40% w strukturze.
Większe znaczenie gleby te mają jedynie w Gliwicach, gdzie są podstawą działalności
rolniczej, natomiast w pozostałych miastach produkcja rolna ma charakter ograniczony.
Ludność rolnicza
Rolnictwo odgrywa niewielką rolę jako miejsce pracy i źródło utrzymania
ludności, chociaŜ 83,8 tys. osób, tj. 4,1% mieszkańców GZM zamieszkuje w gospodarstwach domowych z uŜytkowaniem gospodarstwa lub działki rolnej, w tym tylko
1,2 tys. osób, tj. 0,06% z ogólnej liczby w gospodarstwach powyŜej 10 ha powierzchni.
W gospodarstwach rolnych najwięcej osób mieszka w Jaworznie – 15%, Dąbrowie
Górniczej – 10%, Mysłowicach – 7 % i Tychach – 5%, a najniŜsze wskaźniki
charakteryzują Świętochłowice – 0,8% oraz Bytom, Chorzów, Siemianowice Śląskie i
Zabrze, gdzie stanowią poniŜej 2% ogólnej liczby ludności miasta.
Rolnictwo i leśnictwo jest głównym źródłem utrzymania zaledwie dla 3,8 tys.
osób, co stanowi tylko 0,2%, a dochody z pracy we własnym gospodarstwie rolnym
dla 2,1 tys., co stanowi 0,1% mieszkańców GZM. Sytuacja pod tym względem jest
podobna we wszystkich miastach, a nieco wyŜsze wskaźniki są charakterystyczne
jedynie dla obszarów występowania gospodarstw towarowych związanych z produkcją
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ogrodniczą i z chowem drobiu a w mniejszym stopniu innych zwierząt. NajwyŜsze
wskaźniki utrzymujących się z rolnictwa odnotowano w Tychach – 0,5% oraz po
0,4% mieszkańców Gliwic i Piekar Śląskich.
Pracujący w rolnictwie i leśnictwie stanowią niewielką grupę 3,2 tys. z ogólnej
liczby 671,0 tys. osób pracujących w GZM. Stanowi to 0,5% pracujących, w tym
prawie połowę stanowią zajmujący się rolnictwem wyłącznie lub głównie w swoim
gospodarstwie rolnym. Drugą część stanowią pracownicy leśnictwa oraz pracownicy
najemni w róŜnych pokrewnych rodzajach działalności usługowych prowadzonych przez
liczne wyspecjalizowane firmy związane z produkcją ogrodniczą (kwiaciarstwo,
materiał szkółkarski, urządzanie i utrzymanie zieleni). Najwięcej zaangaŜowanych
w działalności rolniczej jest w Tychach i Piekarach Śląskich po 0,9%, a takŜe w Dąbrowie
Górniczej – 0,8%, Gliwicach – 0,7% i Jaworznie – 0,6%, a najmniej z udziałem 0,3%
w Bytomiu, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, Świętochłowicach i w Zabrzu.
Struktura agrarna
Cechą struktury wielkościowej gospodarstw rolnych jest nadmierne
rozdrobnienie i zdecydowana przewaga najmniejszych gospodarstw (fot. 46). W 2002 r.
na obszarze GZM formalnie istniało 17,4 tys. gospodarstw rolnych, we władaniu
których było 18,8 tys. ha uŜytków rolnych. Najwięcej, bo 13,7 tys. (79%) jest działek
przydomowych poniŜej 1 ha, które skupiają 25% powierzchni uŜytków rolnych.
Nieliczna grupa 216 (1,2%) gospodarstw posiadających ponad 10 ha koncentruje 5,9
tys. ha, tj. 31,5% powierzchni uŜytków rolnych i odgrywa główną rolę w produkcji
rolnej. Najwięcej takich gospodarstw jest w Gliwicach – 6,0% i w Tychach – 4,9%,
a takŜe w Siemianowicach Śląskich, Piekarach Śląskich i Chorzowie, gdzie stanowią
ponad 3% w strukturze wielkościowej gospodarstw rolnych. W ich władaniu we
wszystkich tych miastach jest ponad 50% (Chorzów – 66%, Bytom – 63%) areału uŜytków
rolnych. Gospodarstwa powyŜej 10 ha stanowią mniej niŜ 1% w strukturze
wielkościowej gospodarstw rolnych w miastach połoŜonych we wschodniej części
(Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Katowice, Sosnowiec) i w Zabrzu, gdzie
areał będący w ich posiadaniu nie przekracza 20% powierzchni uŜytków rolnych.
Ukształtowana struktura agrarna wpływa niekorzystnie na cechy organizacyjno-techniczne
(wielkość działek, intensywność) oraz cechy produkcyjne rolnictwa, a zwłaszcza
sprzyja odłogowaniu gruntów i eliminacji chowu zwierząt.
WyposaŜenie rolnictwa
Poziom mechanizacji prac w rolnictwie na obszarze GZM jest podobny.
Średnio tylko 10% z ogólnej liczby gospodarstw posiada własną siłę pociągową
w postaci ciągnika rolniczego. Najsłabiej jest wyposaŜona wschodnia część, gdyŜ w
Jaworznie tylko 3%, w Sosnowcu 6%, a w Dąbrowie Górniczej i Mysłowicach zaledwie
8% gospodarstw posiada własną siłę pociągową. Najlepsza pod tym względem
sytuacja występuje w Chorzowie, gdzie co drugie, w Gliwicach co trzecie oraz w Tychach
i Siemianowicach Śląskich co piąte gospodarstwo rolne posiada własny ciągnik.
Rzutuje to na wskaźniki powierzchni uŜytków rolnych przypadających na jeden
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ciągnik, i tak przy średniej wartości 9,8 ha w GZM, najkorzystniejsza sytuacja
występuje w Piekarach Śląskich, Siemianowicach Śląskich i Tychach, gdzie przypada
poniŜej 7 ha, a w Gliwicach, Mysłowicach, Rudzie Śląskiej i Sosnowcu około 8 ha
uŜytków rolnych. Jest to związane z istnieniem duŜej liczby małych gospodarstw
z ciągnikami, zwłaszcza wyspecjalizowanych w produkcji ogrodniczej. Mniej korzystna
sytuacja jest w Jaworznie – 18,3 ha, Bytomiu – 13,9 ha, Dąbrowie Górniczej – 13,2 ha
i Katowicach 11,6 ha uŜytków rolnych na jeden ciągnik, co stanowi barierę w zagospodarowaniu ziemi. Wskaźniki te ulegają pewnej modyfikacji w przypadku przeliczenia
na powierzchnię pod uprawą. Przy średniej wartości 4,1 ha najlepiej prezentują się
Jaworzno, Dąbrowa Górnicza i Mysłowice, w których przypada mniej niŜ 3 ha
gruntów ornych, natomiast w Bytomiu – 9,2 ha, Gliwicach – 6,1 ha powierzchni
uprawnej. Nie wpływa to jednak na niŜszy poziom mechanizacji prac polowych, lecz
wskazuje na lepsze wykorzystanie siły pociągowej i niŜsze koszty społeczne
mechanizacji rolnictwa w przypadku mniejszego rozdrobnienia gruntów i korzystniejszej
struktury obszarowej gospodarstw. Podobna sytuacja dotyczy wyposaŜenia w maszyny
rolnicze, które posiada nieliczna grupa gospodarstw faktycznie prowadzących
produkcję, a róŜnice istnieją w wyposaŜeniu w bardziej specjalistyczne urządzenia.
Kombajny zboŜowe posiada zaledwie 1,5%, prasy zbierające – 1,7%, agregaty uprawowe
– 2,1%, opryskiwacze ciągnikowe – 3,0% oraz rozsiewacze nawozów – 3,5%
gospodarstw rolnych. Relatywnie niŜszy poziom notuje się w przypadku mechanizacji
produkcji zwierzęcej, gdyŜ przykładowo dojarki spotyka się sporadycznie, poza
bardziej wyspecjalizowaną w produkcji mleka grupą około 150 gospodarstw w Gliwicach,
Tychach i Mysłowicach.
Rolnicze wykorzystanie ziemi
Zakres rolniczego uŜytkowania ziemi jest wynikiem procesów uprzemysłowienia
i urbanizacji oraz róŜnorodnych przemian społeczno-gospodarczych, w bardziej lub
mniej odległej przeszłości. Stan posiadania gospodarstw obejmuje 18,8 tys. ha
uŜytków rolnych, co stanowi tylko 49,3% powierzchni ewidencyjnej uŜytków rolnych
oraz 15,5% obszaru GZM. W strukturze rolniczego uŜytkowania ziemi wysokim
udziałem odznaczają się grunty orne (79,3%), co jest wynikiem przewagi produkcji
roślinnej w strukturze produkcji globalnej rolnictwa. Utrzymujący się od dawna
bardzo niski poziom chowu zwierząt sprawia, Ŝe większego znaczenia nie mają
zajmujące 19,1% w strukturze uŜytki zielone (łąki i pastwiska), które zazwyczaj są
bardzo słabo wykorzystane lub częściej odłogują. Dotyczy to takŜe sadów
przydomowych stanowiących 1,6% w strukturze uŜytków rolniczych.
ZróŜnicowana powierzchnia administracyjna, wysoki poziom zainwestowania
oraz duŜe zalesienie niektórych miast sprawiają, Ŝe w rozmieszczeniu gruntów
uprawnych istnieją duŜe dysproporcje pomiędzy poszczególnymi miastami. W 2002 r.
ogólny areał uprawny stanowił zaledwie 6,4% powierzchni GZM, gdyŜ z 14,7 tys. ha
gruntów ornych tylko 7,8 tys. ha, tj. 53,1% zajmowały zasiewy, natomiast pozostała
część odłogowała. NajniŜszy udział odłogów i tym samym najlepsze wykorzystanie
potencjału produkcyjnego gruntów rolniczych występuje na obszarze Gliwic – 87%,
Siemianowic Śląskich i Tychów po 80%, a ponadto w Bytomiu, Chorzowie i w
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Piekarach Śląskich po około 70% powierzchni gruntów ornych. Z kolei najniŜszym
udziałem obsiewanej powierzchni odznaczają się miasta połoŜone we wschodniej
części konurbacji (Sosnowiec – 13%, Jaworzno – 15%, Dąbrowa Górnicza – 27%),
w których przewaga gruntów rolniczych w małych gospodarstwach częściej powoduje
zjawisko odłogowania. Nie bez znaczenia są teŜ warunki glebowe, gdyŜ wysokim
udziałem odznaczają się tereny połoŜone w lepszych warunkach produkcyjnych.
W wartościach bezwzględnych największy areał uprawny występuje w Gliwicach
i stanowi 31%, w Tychach – 19% i w Dąbrowie Górniczej – 11% ogólnej powierzchni
upraw. Te trzy miasta grupują 61% zasiewów, podczas gdy zajmują 33,1%
powierzchni GZM. NajniŜszym udziałem odznaczają się Świętochłowice – 0,4%
i Sosnowiec – 0,8%, a takŜe Chorzów i Zabrze po 2,2% oraz Katowice i Ruda Śląska
po 3,3% powierzchni zasiewów. Na obszarze tych sześciu miast skupia się 12,1%
areału uprawnego, podczas gdy zajmują 37,9% powierzchni GZM. Wskaźniki te
obrazują skalę działalności oraz potencjał produkcyjny rolnictwa poszczególnych miast.
Struktura zasiewów
W strukturze zasiewów zdecydowanie przewaŜa uprawa zbóŜ, które zajmują 75%
areału uprawnego przy jednoczesnym dosyć niskim udziale (22%) roślin okopowych i mało
znaczącej roli (3%) upraw strukturotwórczych, głównie z przeznaczeniem na paszę.
W warunkach odłogowania znacznej części gruntów ornych w uprawie pozostają
lepsze gleby, których ponad 45% zajmuje pszenica i jęczmień (tab. 41). Stąd
wyraźniejsza przewaga bardziej wymagających upraw występuje tylko w niektórych
miastach (Siemianowice Śląskie, Bytom, Chorzów, Piekary Śląskie, Gliwice, Tychy),
a w pozostałych przewaŜają mniej wymagające zboŜa, których udział w ogólnej
strukturze jest podobny. Wśród roślin okopowych zaznacza się przewaga uprawy
ziemniaków z przeznaczeniem na zaspokojenie własnych potrzeb, na co wskazuje
związek z rozdrobnieniem gospodarstw. Wyraźnie wykształcony rejon produkcji
warzywniczej obejmuje obszar połoŜony na styku Piekar Śląskich, Siemianowic
Śląskich i Chorzowa (fot. 47). W pozostałych miastach warzywa zajmują mniej niŜ
średnia wartość prawie 4% dla całego GZM. Podobny udział posiadają uprawy
rzepaku i kukurydzy, lecz bez wyraźniejszych prawidłowości w rozmieszczeniu
przestrzennym.
Chów zwierząt
Mniej znaczącym działem produkcji rolnej jest chów zwierząt, który na tle
województwa śląskiego cechują niskie wskaźniki obsady na 100 ha uŜytków rolnych
(DUŚ, 1999). W przypadku bydła jest to 18,0, w tym 6,6 sztuk fizycznych krów. Na nieco
wyŜszy poziom chowu trzody chlewnej – 78,8 sztuk fizycznych na 100 ha uŜytków
rolnych, pewien wpływ ma niewielka stosunkowo powierzchnia uŜytków rolnych.
Na terenie Gliwic, Tychów i Mysłowic funkcjonują nieliczne gospodarstwa
wyspecjalizowane w chowie bydła mlecznego oraz trzody chlewnej w Gliwicach i Tychach.
W większości miast istnieje wyraźniejsza specjalizacja w zakresie przemysłowych
metod chowu drobiu, zwłaszcza brojlerów. Świadczy o tym wysoki poziom obsady
drobiu – 6,9 tys. przy średniej 2,7 tys. sztuk fizycznych na 100 ha uŜytków rolnych
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w województwie śląskim. NajwyŜszy wskaźnik obsady występuje w Piekarach Śląskich –
60,7 tys., które są jednym z centrów produkcji drobiarskiej w województwie i w Polsce.
Wysokie wskaźniki występują równieŜ w Rudzie Śląskiej – 33,0 tys. i w Katowicach
– 26,0 tys. sztuk fizycznych na 100 ha uŜytków rolnych, a w innych miastach są
niŜsze, chociaŜ istnieją gospodarstwa wyspecjalizowane w produkcji brojlerów lub jaj.
WyŜszy niŜ w województwie (1,7) średni wskaźnik obsady koni 3,2 sztuk fizycznych
na 100 ha uŜytków rolnych, jest wynikiem rozwoju chowu w celach rekreacyjnych
w zakładanych od niedawna stadninach.
Tabela 41. UŜytkowanie gruntów ornych w gospodarstwach rolnych w 2002 roku
Miasta

Bytom
Chorzów
Dąbrowa Górn.
Gliwice
Jaworzno
Katowice
Mysłowice
Piekary Śląskie
Ruda Śląska
Siemianowice Śl.
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze
Razem

Powierzchnia
(ha)
grunty
pod
orne
zasiewami
663
489
259
172
843
3168
2795
2430
2118
321
630
261
425
677
563
809
450
255
414
330
475
61
57
31
1863
1483
328
173
14706
7837

w tym (%)
pszenica

Ŝyto

jęczmień

owies

pszenŜyto

ziemniaki

38,2
31,4
17,3
31,2
20,6
14,2
23,3
32,9
13,7
39,1
14,8
26,5
27,3
15,6
27,8

1,4
11,6
9,5
4,2
6,2
22,6
11,1
2,1
16,1
6,7
27,9
12,9
9,1
6,9
7,4

17,2
15,1
10,0
20,7
15,6
19,9
17,2
14,0
11,8
6,7
4,9
32,0
17,3
19,7
17,8

2,2
16,9
10,6
6,5
13,1
10,7
8,0
3,4
11,4
3,0
8,2
5,7
15,6
7,2

12,9
4,7
9,3
10,0
9,6
7,8
8,0
16,1
10,9
8,2
9,6
7,5
8,9

3,7
1,7
20,0
5,7
18,4
7,3
13,2
10,3
2,7
6,4
6,6
10,6
5,8
9,1

warzywa
0,6
12,2
2,7
0,5
3,4
0,8
1,2
25,2
0,4
14,5
4,9
3,1
1,8
0,6
3,8

pastewne

pozostałe

3,3
0,6
2,6
2,4
4,0
6,9
5,4
0,9
3,1
1,2
3,3
3,8
4,6
3,1

20,5
10,5
22,6
19,5
8,7
8,0
12,8
3,2
24,7
11,5
21,2
25,5
14,8
23,7
14,9

Źródło: Narodowy Spis Powszechny i Powszechny Spis Rolny, 2002

Produkcja rolna
Analiza produkcji rolnej według przeznaczenia dostarcza informacji na temat
charakteru rolnictwa, który często decyduje o efektach produkcyjnych. Z ogólnej
liczby 17,4 tys. gospodarstw, jakąkolwiek produkcję rolną prowadzi tylko 5,6 tys., co
stanowi 32% w strukturze, w tym 64% w Gliwicach, 52% w Tychach i 51% w
Mysłowicach, a najmniej po około 20% w Jaworznie i w Sosnowcu. W grupie tej 4,9
tys. gospodarstw przeznacza produkcję głównie na własne potrzeby, a tylko 703
gospodarstwa, tj. 4% z ogólnej ich liczby lub 12% wśród prowadzących działalność
rolniczą, produkują głównie lub wyłącznie z przeznaczeniem na rynek. DuŜy i
wartościowy potencjał produkcyjny w postaci znacznego areału uŜytków rolnych oraz
korzystniejsza struktura agrarna sprawiają, Ŝe po około 150 takich gospodarstw
funkcjonuje w Tychach i Gliwicach. Z kolei Piekary Śląskie odznaczają się
najwyŜszym udziałem, 37% wśród prowadzących produkcję, gospodarstw
towarowych, wyspecjalizowanych w produkcji warzywniczej i drobiarskiej. Po około
25% takich gospodarstw występuje w Gliwicach, Siemianowicach Śląskich i Tychach,
a najmniej jest ich w Jaworznie – 3%, oraz poniŜej 10% w Dąbrowie Górniczej,
Katowicach, Mysłowicach i Sosnowcu.
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Reasumując naleŜy stwierdzić, Ŝe miasta GZM cechuje niski potencjał
produkcyjny rolnictwa, porównywalny z dwoma większymi gminami rolniczymi z
rejonu Pszczyny lub Raciborza. Jest to wynik zarówno ograniczonej powierzchni
produkcyjnej w większości miast jak równieŜ odłogowania duŜej części gruntów.
Sytuacja ta rzutuje na ogólną strukturę produkcji rolnej, którą obok uwarunkowań
ekologicznych, w duŜej części kształtuje skrajne rozdrobnienie gospodarstw. W warunkach
rozwiniętego, duŜego rynku pracy, rozdrobnione rolnictwo przegrywa konkurencję z
innymi rodzajami działalności pozarolniczej i formami aktywności zawodowej
ludności. Nie bez znaczenia jest teŜ zespół czynników dyktowanych potrzebą
efektywności ekonomicznej, którą zmniejszają wyŜsze koszty produkcji rolnej.
Wielorakie przyczyny dosyć powszechnej eliminacji produkcji rolnej wskazują na
wyraźny związek z niekorzystnymi cechami ukształtowanej struktury agrarnej.
LEŚNICTWO
Uwarunkowania rozwoju
Lasy na obszarze GZM w przewaŜającej części naleŜą do VI Małopolskiej
oraz V Śląskiej Krainy Przyrodniczo-Leśnej. Brak jest na tym terenie większych
skupisk naturalnych drzewostanów, przy znacznym udziale Ŝyźniejszych siedlisk.
W Nadleśnictwie Katowice przewaŜają siedliska lasu mieszanego – 43% oraz lasy
świeŜe i wilgotne – 26%, które razem dają 69% siedlisk lasowych przy 28%
udziale borów mieszanych i niewielkiej powierzchni siedlisk olsowych. W składzie
gatunkowym duŜą rolę odgrywają gatunki liściaste (dąb – 27%, brzoza – 22%),
przy jednoczesnej niewielkiej stosunkowo przewadze sosny 41% w strukturze. Z kolei
w Nadleśnictwie Chrzanów dominują siedliska boru świeŜego i mieszanego (74%),
a w nadleśnictwach Brynek i Siewierz występuje przewaga boru mieszanego
wilgotnego. Stąd wyŜszy odsetek ponad 60%, a w Nadleśnictwie Chrzanów
nawet 73% powierzchni leśnej zajmują drzewostany sosnowe, przy wyraźnie
niŜszym udziale drzew liściastych złoŜonych głównie z brzozy i dębu
(http://www.katowice.lasy.gov.pl).
Ze względu na połoŜenie w granicach administracyjnych miast oraz w II i III
strefie uszkodzeń przemysłowych drzewostanów, całość jest zaliczana do kategorii
lasów ochronnych, które ponadto cechuje duŜe rozczłonkowanie obszarów leśnych
osiedlami miejskimi. Przykładowo lasy w nadleśnictwie Katowice obejmują 13,2 tys.
ha, które tworzy 140 mniejszych lub większych kompleksów. WydłuŜone granice na
styku z innymi formami uŜytkowania, są przyczyną silnej antropopresji, co powoduje
między innymi duŜe zagroŜenia poŜarowe, które stawia nadleśnictwa z terenu GZM
na czołowych miejscach w Polsce. W ostatnich kilkunastu latach notowano średnio
około 90 poŜarów w ciągu roku, co statystycznie oznacza jeden poŜar na 325 ha lasu.
Najczęściej przyczyną są podpalenia (50%), wypalanie traw (27%), a w mniejszym
stopniu zaprószenie ognia, iskry od pociągów itp. W celu wczesnego wykrywania
poŜarów wybudowano kilka dostrzegalni poŜarowych.
Większa część lasów jest połoŜona na obszarach górniczych, a konsekwencją
eksploatacji węgla kamiennego i lokalizacji kopalń piasku na terenach sąsiadujących z
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lasami jest zakłócenie stosunków wodnych. Polega ono na silnym uwilgotnieniu
siedlisk, zabagnieniu lub osuszeniu terenów leśnych oraz ograniczeniu odporności
biologicznej drzewostanów i ich moŜliwości produkcyjnych. Prowadzona pod lasami
eksploatacja na zawał powoduje wielkoobszarowe szkody, a miejscami całkowitą
degradację środowiska leśnego. Osiadania obejmują 31%, a zawodnienia dalsze 13%
powierzchni leśnej. Zinwentaryzowana powierzchnia szkód powstałych w
drzewostanach stanowi do 5% powierzchni leśnej. Przykładowo na terenie
nadleśnictwa Katowice istnieje 70 zalewisk i podtopień o wielkości od kilku do
kilkudziesięciu hektarów powierzchni. Tereny szkód górniczych nie nadające się do
zalesienia pozostawia się jako oczka wodne i częściowo wyłącza z gospodarki leśnej,
lecz z upływem czasu przywraca się im leśny charakter. Wyraźny postęp w pracach
rekultywacyjnych ogranicza jednak trudna sytuacja finansowa kopalń (Plan
zagospodarowania…, 2004). Tereny po eksploatacji piasku i przeprowadzonej
rekultywacji są ponownie zalesiane. W latach 1999-2005 w nadleśnictwie Chrzanów
średnio w roku zalesiano 86 ha terenów po eksploatacji piasku, co stanowi 0,5%
ogólnego areału lasów.
Gospodarka leśna
Lasy stanowią pozostałość dawnej, międzyplemiennej Puszczy Śląskiej, która
od kilkuset lat podlegała silnym przekształceniom związanym z rozwojem przemysłu,
co powodowało zmiany w składzie gatunkowym oraz degradację siedlisk. W XIX w.
wzrosło zapotrzebowanie na drewno do obudowy chodników i wyrobisk górniczych
co, bez względu na występujące siedliska, doprowadziło do masowego sadzenia
jednogatunkowych drzewostanów sosnowych i świerkowych. Pogłębiało to
degradację siedlisk oraz zakłóciło struktury biocenotyczne, doprowadzając do
masowego pojawiania się szkodników drzew (ZARĘBA, 1981). Kolejnym składnikiem
negatywnych przekształceń były masowe wyręby oraz dalsze zniekształcenia siedlisk
postępujące na skutek osuszania i osiadań górniczych oraz tworzenia się zawodnień
terenu.
Przed 1945 r. lasy w większości naleŜały do prywatnych właścicieli.
Gospodarka leśna opierała się wówczas na planach rocznych i była uzaleŜniona od,
podlegającego silnym wahaniom, zapotrzebowania na drewno ze strony przemysłu.
Obecnie 92,7% powierzchni gruntów leśnych naleŜało do sektora publicznego, w tym:
87,9% do Skarbu Państwa, a 4,8% było własnością gmin. Pozostałe to własność osób
fizycznych (5,5%) oraz wspólnot gruntowych (1,8%), które występują tylko w
Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu. Lasy na terenie GZM pozostają w zarządzie kilku
nadleśnictw (26 leśnictw), w tym największy obszar obejmujący 45% gruntów
leśnych w 8 miastach jest w Nadleśnictwie Katowice. Po około 20% zajmują
nadleśnictwa Chrzanów (Jaworzno) i Siewierz (Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec) oraz
11% powierzchni Nadleśnictwo Brynek (Bytom, Gliwice, Zabrze), a niewielkie areały
obejmują nadleśnictwa Kobiór (Tychy) i Świerklaniec (Piekary Śląskie).
W strukturze wiekowej zaznacza się dosyć wyraźna przewaga drzewostanów
w klasach 21-40 lat (34%), wobec 21% w lasach RDLP Katowice. NiŜszy o 5
punktów procentowych jest udział drzewostanów liczących ponad 100 lat (7%) oraz o
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6 punktów w klasie do 20 lat (10%), a w obydwu grupach podobny jest odsetek w
klasach wiekowych 41-100 lat.
Oprócz uwarunkowań przyrodniczych na prowadzenie gospodarki leśnej duŜy
wpływ mają imisje przemysłowe, znaczące przekształcenie stosunków wodnych oraz
gęsta sieć dróg i innych linii infrastruktury technicznej (rurociągi, gazociągi, linie
wysokiego napięcia, rowy melioracyjne). Znacznym stopniem degradacji siedlisk
leśnych tłumaczy się niŜszy zapas drewna. Na obszarze GZM średnia zasobność
drzewostanów wynosi 152 m3/ha, przy czym najwyŜsza jest w nadleśnictwie Brynek –
192 m3/ha, natomiast najniŜsza w nadleśnictwie Katowice – 144 m3/ha, przy średniej
223 m3/ha w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
obejmującej obszar województw śląskiego i opolskiego oraz zachodniej małopolskiego
(http://www.katowice.lasy.gov.pl; Plan zagospodarowania…, 2004).
W okresie zmian rynkowych następował przyrost zapasu grubizny brutto w
granicach 8-9% rocznie, chociaŜ jego tempo było niŜsze w porównaniu z
przyległymi rejonami. Przeciętny roczny przyrost grubizny w ostatnich kilku latach
wynosił 4,3 m3/ha, podczas gdy w lasach RDLP Katowice 5,8 m3/ha. Podejmowane
w przeszłości działania, a takŜe wyraźny od kilkunastu lat spadek zanieczyszczenia
powietrza, spowodowały znaczący do 0,5 metra przyrost na wysokość u
kilkudziesięcioletnich sosen pospolitych, które wcześniej, często nie wykazywały
przyrostu. W latach 1995-2005 w lasach nadleśnictw z terenu GZM odnotowano teŜ
wyraźny przyrost zwierzyny, niekiedy ponad dwukrotny np. jelenie, daniele, dziki i
lisy, co zwiększyło rozmiary szkód w uprawach leśnych i na polach. Jednocześnie
nastąpił bardzo wyraźny, o prawie 80%, spadek liczby zajęcy i kuropatw
(http://www.katowice.lasy.gov.pl).
Pozyskanie drewna jest niŜsze i wynosi średnio 2,52 m3/ha w GZM oraz 3,20
w lasach RDLP Katowice. Wyraźnie mniej pozyskuje się drewna w lasach
Nadleśnictwa Chrzanów – 1,87 m3/ha rocznie. Inna jest teŜ struktura pozyskiwanego
drewna, gdyŜ na obszarze GZM wysoki udział 23% mają cięcia sanitarne, podczas w
lasach RDLP Katowice z tego źródła pochodzi tylko 6% drewna. Z kolei w lasach
GZM niŜszy jest udział – 12% drewna pozyskiwanego z uszkodzeń drzewostanów
(wywroty, złomy), przy 23% w lasach RDLP Katowice. Przeciętny wiek drzewostanów
osiąga 58 lat w lasach RDLP Katowice oraz 53 lata na obszarze GZM.
Pozaprodukcyjne funkcje lasu
Od dłuŜszego czasu następuje przewartościowanie hierarchii funkcji lasu w
kierunku ochrony środowiska. W latach 60. XX w. zapoczątkowano przebudowę
najbardziej uszkodzonych i zagroŜonych drzewostanów. Ma to na celu wprowadzenie
większej róŜnorodności gatunkowej, w tym zwłaszcza mniej wraŜliwych na emisje
pyłowo-gazowe drzew (brzoza, dąb szypułkowy, modrzew, sosna czarna, olsza). W
wyniku tego około 15-20% powierzchni zajmują lasy, w których występuje zgodność
składu gatunkowego z siedliskiem, częściowa zgodność obejmuje około 50%, a
prawie jedną trzecią stanowią lasy o składzie drzewostanów niezgodnych z
siedliskiem.

205

Racjonalna gospodarka leśna ma na celu trwały i zróŜnicowany rozwój lasu
oraz zachowanie ciągłości wykorzystania jego wielorakich funkcji. Oprócz
podstawowych zadań produkcyjnych związanych z pozyskiwaniem drewna i róŜnych
poŜytków leśnych, uwzględnia się znaczenie pełnionych przez lasy funkcji:
społecznych (rekreacja, edukacja), kulturowych oraz ochronnych (powietrze, woda,
gleba). Szczególnie na terenach zurbanizowanych mają do spełnienia waŜne funkcje
ochronne związane z absorbcją zanieczyszczeń gazowych i produkcją tlenu oraz
wykorzystaniem do celów rekreacyjnych. Uchwałą Komitetu Ekonomicznego Rady
Ministrów z 27 VI 1968 r. usankcjonowano rozpoczęcie budowy Leśnego Pasa
Ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Prowadzono melioracje
agrotechniczne i wodne, budowano drogi leśne zwiększające dostępność terenu oraz
zakładano szkółki leśne do produkcji odpowiedniego materiału hodowlanego. Lasy
objęto planem zagospodarowania mającego na celu przebudowę drzewostanów oraz
udostępnienie najbardziej atrakcyjnych terenów do bliskiego, masowego wypoczynku
świątecznego. Realizowano obiekty sportowe, ścieŜki spacerowe, kąpieliska, punkty
gastronomiczne, a takŜe elementy infrastruktury kulturalnej, rozrywkowej i drogowej
z parkingami (KRAUZ, 1979).
Planowane w przeszłości sposoby zagospodarowania przewidywały
dostępność za pomocą środków komunikacji masowej, lecz rozwój komunikacji
indywidualnej oraz zmiana zasad gospodarki i własności obiektów (w części
zakładowych) po 1990 r. sprawiły, Ŝe niektóre ośrodki będące w dyspozycji duŜych
zakładów przemysłowych straciły na znaczeniu lub uległy modernizacji (fot. 48).
Obserwuje się działania dostosowawcze do nowej sytuacji poprzez budowę nowych
obiektów i zmian w organizacji wypoczynku. Obecnie w miastach oraz w
bezpośrednim ich zapleczu funkcjonuje prawie 40 większych ośrodków
rekreacyjnych, w tym najwięcej 6 w Katowicach, 5 w Gliwicach oraz 4 w Dąbrowie
Górniczej.
W istniejących warunkach istnieją duŜe potrzeby mieszkańców w zakresie
korzystania z pełnionych przez lasy funkcji rekreacyjnych. Stąd przystosowanie i
udostępnienie terenów dla turystyki i rekreacji jest elementem prowadzonej
gospodarki leśnej. Obejmuje ona elementy zagospodarowania turystycznego, na
które składają się: tereny wypoczynkowe (ośrodki), parkingi, pola biwakowe i
miejsca wyznaczone do biwakowania, miejsca postoju pojazdów, punkty widokowe,
miejsca odpoczynku, ścieŜki zdrowia i turystyczne szlaki piesze oraz intensywnie
rozwijana w ostatnim okresie sieć ścieŜek rowerowych i konnych. Na obszarze
GZM w 2005 r. było 244 km ścieŜek rowerowych, 36 km konnych oraz 151 km
szlaków turystycznych. Ponadto istniała 1 ścieŜka zdrowia, 6 ścieŜek przyrodniczoleśnych i 2 izby przyrodniczo-leśne. WaŜnym elementem praktycznej realizacji
funkcji rekreacyjnych jest przemyślany rozwój parkingów śródleśnych lub
alternatywnych miejsc postoju pojazdów, zamiast kosztownego urządzania
parkingów. Powstaje jednak problem niekontrolowanej penetracji obszarów leśnych
(http://www.katowice.lasy.gov.pl).
W ostatnich latach szczególnego znaczenia nabiera realizowana na terenach
leśnych edukacja przyrodniczo-leśna, adresowana do szerokiego grona odbiorców, a
zwłaszcza do młodzieŜy szkolnej. Elementami krajobrazu słuŜącymi w procesie
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edukacji są poszczególne formy ochrony przyrody w postaci rezerwatów, obszarów
chronionego krajobrazu, pomników przyrody i uŜytków ekologicznych.
PODSUMOWANIE
Sposoby uŜytkowania ziemi stanowią odzwierciedlenie działalności
gospodarczej człowieka i jego aktywności ekonomicznej. Czynnikami, które
przyczyniły się do powstania współczesnych układów form i struktury uŜytkowania
ziemi był rozwój produkcji i postępujące za tym procesy urbanizacyjne w
płaszczyźnie ekonomicznej i przestrzennej. Wytworzył się tu specyficzny model
wykorzystania przestrzeni, w którym obok przeciwstawnych układów miejskoprzemysłowych i rolniczo-leśnych spotykamy szereg mniej intensywnych form
przejściowych. Stanowi to przesłankę, podobnie jak i wysoki udział gruntów we
władaniu Skarbu Państwa oraz naleŜących do gmin, do dalszego rozwoju poprzez
zmianę zagospodarowania.
Cechą rolniczego uŜytkowania ziemi w regionie śląskim jest postępujący od
dłuŜszego czasu proces ekstensyfikacji produkcji rolnej, na który oddziałuje cały
zespół czynników lokalnych. Chodzi tu o niekorzystne warunki naturalne i niską
opłacalność produkcji, ponoszenie zbyt duŜych nakładów siły roboczej w stosunku
do uzyskiwanych efektów, brak siły roboczej i pociągowej, spadek produkcji
zwierzęcej czy ograniczone moŜliwości w zakresie nawoŜenia uŜytków rolnych, co
odbija się na wynikach produkcyjnych rolnictwa. Najbardziej znaczącym efektem
ekstensyfikacji jest powaŜne zmniejszenie powierzchni będącej w uŜytkowaniu
rolniczym. Pogorszenie się makroekonomicznych warunków dla rolnictwa w Polsce
spowodowało drastycznie niewydolność dochodową i wyeliminowanie z rynku
duŜej liczby gospodarstw rolnych. Dawne pola uprawne stanowią rozległe
powierzchnie ugorów i odłogów, które najczęściej ulegają samoistnemu zarastaniu
lub rzadziej planowemu zalesieniu. W procesie ograniczania funkcji rolniczych, nie
bez znaczenia była świadomość zagroŜeń wynikających ze skaŜenia środowiska.
Ukształtowany krajobraz rolniczy z widocznym duŜym rozdrobnieniem, w
postaci małych parcel oraz nieco większych w zachodniej części GZM, tworzy
anachroniczny układ, który jest niesprawny i trudny do dalszego funkcjonowania w
gospodarce rynkowej. W warunkach istniejących ograniczeń przyrodniczych,
ekologicznych, społecznych i ekonomicznych zmniejszenie zakresu niektórych
rodzajów działalności rolniczej naleŜy ocenić pozytywnie. Z drugiej strony
następuje ograniczony rozwój niektórych, bardziej wyspecjalizowanych i
konkurencyjnych działów produkcji.
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MARIA TKOCZ

Przemysł Górnośląskiego
Związku Metropolitalnego

Przedmiotem opracowania są tendencje zmian, jakie dokonały się w przemyśle
miast GZM w okresie transformacji tj. po 1989 r. Przemysł był głównym czynnikiem
miastotwórczym miast wchodzących w skład Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.
Nawet w miastach, które uzyskały prawa miejskie w okresie przedprzemysłowym,
takich jak Bytom, Gliwice, Mysłowice (por. PETRYSZYN, ZUZAŃSKA-śYŚKO, w niniejszym
tomie, SZAJNOWSKA-WYSOCKA, 1995) przemysł wywarł zasadniczy wpływ na ich rozwój
ludnościowy, gospodarczy, zagospodarowanie przestrzeni. Surowcem, który odegrał
najwaŜniejszą rolę w rozwoju przemysłu wymienionych miast, stanowiących centralną
część uformowanego w XIX wieku Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, był węgiel
kamienny.
Górnictwo węgla kamiennego, w tym koksującego, stało się istotnym czynnikiem
lokalizacji hutnictwa Ŝelaza, przemysłu koksowniczego, a na tej bazie niektórych
rodzajów przemysłu chemicznego oraz elektrowni, a więc gałęzi przemysłu bazujących na
węglu i otrzymywanych z niego półproduktach. Z kolei elektrownie w zagłębiach
węglowych stały się istotnym czynnikiem lokalizacji energochłonnego hutnictwa metali
nieŜelaznych, natomiast huty Ŝelaza – przemysłu elektromaszynowego wytwarzającego
środki inwestycyjno-produkcyjne, w znacznym stopniu na potrzeby miejscowego przemysłu
(WIELOŃSKI, 2005).
Przedstawiony powyŜej w zarysie model powiązań był charakterystyczny dla
powstania większości okręgów przemysłowych w zagłębiach węglowych, w tym górnośląskiego, którego rdzeń stanowią miasta Górnośląskiego Zespołu Metropolitalnego.
W okresie PRL ów model był intensywnie wdraŜany, gdyŜ przemysł, a zwłaszcza
górnictwo węgla kamiennego i hutnictwo uwaŜano za podstawowe gałęzie przemysłu,
decydujące o rozwoju gospodarki narodowej. Proces przejścia do gospodarki rynkowej
okazał się szczególnie trudny dla Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, bowiem
wiązał się z całkowitą lub częściową likwidacją wyeksploatowanych kopalń, przestarzałych
technologicznie hut oraz powiązanych z nimi produkcyjnie zakładów przetwórczych
(TKOCZ, 2001). W ich miejsce zaczęto wprowadzać nowe przemysły oraz rozwijać
usługi (KŁOSOWSKI, 2006a). Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zmian
w zakresie uprzemysłowienia miast Górnośląskiego Zespołu Metropolitalnego, jakie
dokonały się po 1989 roku, czyli po wprowadzeniu wolnorynkowych zasad gospodarowania.
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PRZEMYSŁ W SCHYŁKOWYM OKRESIE GOSPODARKI
CENTRALISTYCZNEJ
W celu pełnego przedstawienia aktualnego stanu przemysłu miast GZM, jako
podstawę analiz przyjęto stan z końca lat 80. XX w. czyli 1989 rok zamykający okres
określany mianem gospodarki centralistycznej bądź nakazowo-rozdzielczej. Jako podstawowy
miernik świadczący o wielkości ośrodka przyjęto liczbę zatrudnionych. Ośrodkiem
skupiającym największą liczbę zatrudnionych w przemyśle w 1989 r. było największe
pod względem ludnościowym miasto tj. Katowice. Kolejne duŜe miasta liczące powyŜej
200 tys. mieszkańców w 1989 r. tj. Sosnowiec, Bytom, Gliwice i Zabrze koncentrowały
jednocześnie najwięcej zatrudnionych w przemyśle, chociaŜ w tym zakresie kolejność
była nieco inna. W porównaniu z liczbą ludności, drugim ośrodkiem pod względem
zatrudnienia w przemyśle był Bytom, trzecim Gliwice, a następnymi Zabrze i Sosnowiec.
Nieco mniej osób (w gminach 35-40 tys.) było zatrudnionych w przemyśle w Tychach
i w Dąbrowie Górniczej. DuŜym ośrodkiem przemysłowym była takŜe Ruda Śląska,
w której pracowało w przemyśle 31,4 tys. osób. W pozostałych miastach liczba zatrudnionych w przemyśle była niŜsza (tab. 42, ryc. 58). Najmniejszym ośrodkiem, zarówno
pod względem ludnościowym, jak i pracujących w przemyśle (nieco powyŜej 10 tys.),
były Świętochłowice. Łącznie w miastach GZM w przemyśle pracowało 509,6 tys.
osób, co stanowiło 52,5% ogólnej liczby zatrudnionych (970,8 tys.) i 8,6% ogółu
zatrudnionych w Polsce (tab. 42).
Tabela 42. Zatrudnieni w przemyśle w miastach GZM w 1989 r.
Zatrudnieni w przemyśle

Miasto

Bytom
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Jaworzno
Katowice
Mysłowice
Piekary Śląskie
Ruda Śląska
Siemianowice Śl.
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze
Razem

Ogółem

52322
21156
35927
48864
18513
112172
23318
13737
31382
12437
43796
9663
39862
46494
509644

%
zatrudnionych w
mieście
60,8
41,7
67,2
49,3
68,6
36,0
71,7
70,0
69,1
58,8
58,0
57,5
62,8
66,8
52,5

w tym w górnictwie
węgla kamiennego
w%
pracujących
ogółem
w
przemyśle
27826
53,2
15,1
3195
12,2
4380
15488
31,7
12821
69,3
31,2
35039
12825
55,0
74,5
10237
85,2
26751
6468
52,0
49,2
21533
3643
37,7
21403
53,7
57,1
26547
228177
44,8

w hutnictwie Ŝelaza

ogółem
6611
9964
19920
4304
9060
3465
3462
4573
3995
2609
67963

w%
pracujących
w
przemyśle
12,6
47,1
55,4
8,8
8,1
11,0
27,8
10,4
41,3
5,6
13,3

Źródło: obliczenia własne na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa Katowickiego 1991, Rocznika
Statystycznego Kopalń Węgla Kamiennego 1991 oraz materiałów źródłowych z hut
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Wśród analizowanych 14 miast udział przemysłu był zróŜnicowany (tab. 42).
Dominującą rolę odgrywał przemysł w 11 ośrodkach, spośród których 6 moŜna określić
jako monofunkcyjne, gdyŜ udział przemysłu przekraczał 2/3 ogólnej liczby zatrudnionych.
Były to: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska i Zabrze.
W kolejnych pięciu ośrodkach udział przemysłu wahał się w granicach 50-63%. Były to
miasta: Bytom, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy. Tylko w
trzech miastach tj. w Chorzowie (41,7%), Gliwicach (49,3%) oraz Katowicach (36,0%)
udział przemysłu nie przekroczył połowy zatrudnionych (tab. 42).

Ryc. 58. Pracujący w przemyśle w miastach GZM w 1989 i 2005 roku (opracowanie własne)

W strukturze przemysłu wiodącą rolę odgrywało górnictwo węgla kamiennego i
hutnictwo Ŝelaza. W 38 kopalniach węgla kamiennego miast GZM pracowało 228,2 tys.
osób, czyli 44,8% ogółu zatrudnionych w przemyśle (tab. 42) i 23,5% zatrudnionych
ogółem. W największym ośrodku górniczym – Katowicach, w sześciu kopalniach węgla
kamiennego pracowało ponad 35 tys. osób. Mniejszym ośrodkiem był Bytom, w którym
funkcjonowało równieŜ sześć kopalń, lecz o znacznie niŜszej liczbie pracujących
wynoszącej niecałe 28 tys. osób. Znaczącymi ośrodkami były takŜe: Ruda Śląska z pięcioma
kopalniami, w których pracowało ponad 26 tys. osób i Zabrze z podobną liczbą pracujących
i trzema kopalniami (fot. 49). DuŜym ośrodkiem górniczym zatrudniającym w 1989 r. 21,5
tys. osób był Sosnowiec z czterema funkcjonującymi kopalniami. Podobną liczbę pracujących
w górnictwie węgla kamiennego charakteryzo-wały się Tychy, w granicach których działały
dwie kopalnie „Piast” i „Ziemowit”. Kopalnie te zlokalizowane w peryferyjnych dzielnicach
Tychów, w Bieruniu i Lędzinach, w wyniku restytuowania praw miejskich przez wymienione
miejscowości, znalazły się od 1991 roku poza granicami administracyjnymi miasta Tychy.
Ośrodkami górniczymi z dwiema kopalniami były takŜe Gliwice, Jaworzno, Mysłowice i
Piekary Śląskie, natomiast w kaŜdym z pozostałych miast, czyli w Chorzowie,
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Fot. 49. KWK Zabrze-Bielszowice (T. Dulias)

Fot. 50. Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej (T. Dulias)
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Fot. 51. Sosnowiecko-dąbrowska podstrefa ekonomiczna – zakład grupy Atlas
(T. Dulias)

Fot. 52. Pronox Technology – centrum logistyczno-produkcyjne w podstrefie sosnowieckodąbrowskiej (T. Dulias)
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Dąbrowie Górniczej, Siemianowicach Śląskich i Świętochłowicach funkcjonowała jedna
kopalnia (tab. 43). Liczba pracujących w tych ośrodkach wahała się od 3 do 16 tys. (tab. 42).
Tabela 43. Kopalnie węgla kamiennego w miastach GZM w roku 1989 i 2006
Ośrodki górnicze
Bytom
Chorzów
Dąbrowa Górn.
Gliwice
Jaworzno
Katowice

Liczba
6
1
1
2
2
6

Kopalnie
1989
Liczba
Rozbark, Centrum, Miechowice,
1
Szombierki, Powstańców Śl., Bobrek,
Barbara-Chorzów
ParyŜ
Gliwice, Sośnica
Jan Kanty, Jaworzno
1
Katowice, Kleofas, Murcki,
4
Wieczorek, Staszic, Wujek

2006
Bobrek-Centrum

Sobieski
Murcki, Wieczorek,
Wujek-Śląsk, Staszic

Mysłowice

2

Mysłowice, Wesoła

1

Mysłowice-Wesoła

Piekary Śląskie
Ruda Śląska

2

Andaluzja, Julian
Halemba, Pokój, Nowy Wirek,
Śląsk, Wawel

1

Piekary
Halemba-Wirek,
Pokój, Bielszowice,

Siemianowice Śl.

1

Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze
Ogółem

5

Siemianowice

1

Kazimierz-Juliusz, Sosnowiec, NiwkaModrzejów, Porąbka-Klimontów
Polska

2

Piast, Ziemowit

3

Pstrowski, Makoszowy,
Zabrze-Bielszowice

4

38

2

1

Kazimierz-Juliusz

*
3

Sośnica-Makoszowy,
Siltech

14

Źródło: opracowanie własne
* Kopalnie Piast i Ziemowit w wyniku zmian administracyjnych znalazły się poza GZM

W 16 hutach Ŝelaza działających na obszarze GZM pracowało 68 tys. osób, czyli
13,3% zatrudnionych w przemyśle i 7% zatrudnionych ogółem w analizowanych miastach.
Największym ośrodkiem hutniczym była Dąbrowa Górnicza (tab. 42), w której zlokalizowane
były dwie huty: największa inwestycja okresu Polski Ludowej – „Huta Katowice” (fot. 50)
oraz XIX-wieczna „Huta Bankowa”. Ośrodkami, gdzie funkcjonowały po dwie huty
Ŝelaza były: Bytom z hutami „Zygmunt” i „Bobrek”, Chorzów z hutami „Kościuszko” i
„Batory”, Gliwice z hutami „Łabędy” i „1-Maja”, Katowice z hutami „Baildon” i „Ferrum”,
Sosnowiec z hutami „Buczek” i „Cedler”. Wymienione ośrodki mimo, iŜ w kaŜdym z nich
działały po dwie huty, wyróŜniały się zróŜnicowaną liczbą pracujących, od blisko 10 tys. w
Chorzowie do 4,3 tys. w Sosnowcu. Pozostałe ośrodki hutnicze, takie jak: Ruda Śląska,
Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Zabrze charakteryzowały się występo-waniem
jednego zakładu. W Rudzie Śląskiej była to huta „Pokój”, w Siemianowicach Śląskich huta
„Jedność”, w Świętochłowicach huta „Florian”, a w Zabrzu huta „Zabrze”. Liczba
pracujących w tych ośrodkach nie przekroczyła 4 tys. (tab. 42).
Oprócz przedstawionych dwóch najwaŜniejszych gałęzi przemysłu, w oparciu
o węgiel kamienny rozwijała się energetyka, a największym zakładem była i pozostaje
elektrownia „Jaworzno III” o zainstalowanej mocy 1200MW, oddana do uŜytku w 1979 r.
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W oparciu o węgiel kamienny, zwłaszcza jego gatunki koksujące rozwijała się
produkcja koksu, niezbędnego w produkcji hutniczej. Głównymi ośrodkami były
Zabrze i Bytom. Spośród innych znaczących gałęzi przemysłu naleŜy wymienić
hutnictwo metali nieŜelaznych z największym producentem Hutą Metali NieŜelaznych
„Szopienice” w Katowicach oraz zakładem górniczo-hutniczym „Orzeł Biały” w Bytomiu,
przemysł maszyn górniczych (Katowice, Sosnowiec), konstrukcji stalowych i pojazdów
szynowych (Chorzów), kotłów przemysłowych (Sosnowiec), samochodów osobowych
(Tychy), przemysł chemiczny (Chorzów, Jaworzno), włókienniczy (Sosnowiec), szklarski
(Dąbrowa Górnicza), odzieŜowy (Bytom, Sosnowiec), spoŜywczy (Katowice, Tychy,
Sosnowiec). Wymienione gałęzie wzbogacały strukturę wytwórczości miast GZM.
PRZEMYSŁ W PIERWSZEJ DEKADZIE XXI WIEKU
Okres po 1989 r. określany mianem transformacji gospodarczej spowodował
istotne zmiany w funkcjonowaniu przemysłu. Znaczący wpływ na te zmiany miały trzy
czynniki: 1) urynkowienie gospodarki, 2) napływ kapitału zagranicznego 3) przekształcenia
własnościowe, w tym prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i rozwój nowych,
prywatnych podmiotów gospodarczych. Czynniki te wpłynęły zarówno na zmiany
w wielkości ośrodków przemysłowych, jak i znaczenie analizowanych miast. Największym
ośrodkiem przemysłu pod względem liczby pracujących w przemyśle w 2005 r.
pozostały Katowice (ryc. 58), a kolejnymi miastami są: Gliwice skupiające 28,6 tys.
pracujących w przemyśle oraz Dąbrowa Górnicza z liczbą około 22 tys. oraz Tychy
i Ruda Śląska z liczbą blisko 21 tys. pracowników w przemyśle kaŜdego z miast. W granicach
15-18 tys. osób pracuje w przemyśle Sosnowca i Zabrza, w granicach 10-15 tys. osób,
w przemyśle Bytomia, Jaworzna i Mysłowic. W pozostałych miastach liczba pracujących
nie przekracza 10 tys. Najmniejszym ośrodkiem przemysłowym wśród miast GZM
pozostały Świętochłowice, a liczba pracujących w tym mieście spadła 3-krotnie (ryc. 58).
Odzwierciedleniem spadku liczby pracujących w przemyśle są istotne zmiany
wskaźnika koncentracji przestrzennej pracujących w przemyśle (ryc. 59). O ile w 1989 r.
wskaźnik pracujących w przemyśle na 1 km2 w 10 miastach przekroczył wartość 300
osób, a w czterech przekroczył wartość 600 pracujących na km2 (Katowice, Świętochłowice,
Chorzów, Bytom), to w 2005 r. Ŝadne z miast GZM nie uzyskało takiej wartości.
NajwyŜszą wartość w 2005 r., powyŜej 200 pracujących w przemyśle na km2, uzyskało
7 miast, w tym 5 powyŜej 250 osób pracujących w przemyśle na 1 km2 (Chorzów,
Katowice, Ruda Śląska, Świętochłowice i Tychy). Jedynym miastem, w którym nastąpił
wzrost wskaźnika były Tychy. Główną przyczyną były zmiany powierzchni miasta
oraz nowe inwestycje przemysłowe na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, której część terenów znajduje się w granicach administracyjnych Tychów.
Górnictwo węgla kamiennego przestało być najwaŜniejszą gałęzią przemysłu miast
GZM, chociaŜ nadal odgrywa waŜną rolę w strukturze przemysłu niektórych miast,
takich jak Katowice, Zabrze, Ruda Śląska czy Mysłowice. Nastąpił ponad 4,5-krotny
spadek pracujących w tej sekcji z 228,2 tys. osób w 1989 do 49,4 tys. osób w 2006 r.
Znaczące zmiany nastąpiły w hutnictwie. Największa huta w miastach GZM
czyli huta „Katowice” wraz z hutą „Florian” w Świętochłowicach oraz hutą „Cedler”
w Sosnowcu została sprzedana koncernowi Mittal Steel wchodzącemu w skład grupy
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Arcelor Mittal – największego producenta stali na świecie. Pozostałe huty zostały
zrestrukturyzowane i większości przekształcone w zakłady przetwórstwa hutniczego.
Są to huta „Batory” w Chorzowie, huta „Królewska” w Chorzowie, huta „Bankowa”
w Dąbrowie Górniczej, huta „Łabędy” w Gliwicach, huta „Ferrum” w Katowicach,
huta „Pokój” w Rudzie Śląskiej, huta „Buczek” w Sosnowcu, huta „Zabrze” w Zabrzu
oraz huta metali nieŜelaznych w Katowicach-Szopienicach. Niektóre huty zostały
zlikwidowane bądź znajdują się w stanie upadłości. Do takich naleŜy huta „1-go Maja”
w Gliwicach, huta „Zygmunt” w Bytomiu, huta „Jedność” w Siemianowicach czy
huta „Baildon” w Katowicach.

Ryc. 59. Pracujący w przemyśle w miastach GZM na 1 km2 w latach 1989 i 2005
(opracowanie własne)
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Modernizacji uległ równieŜ przemysł koksowniczy powiązany z hutnictwem
Ŝelaza. Główne zakłady na obszarze miast GZM to „Koksownia Przyjaźń” w Dąbrowie
Górniczej, „Kombinat Koksochemiczny Zabrze” w Zabrzu oraz „BO-Carbo” w Bytomiu.
Miasta GZM były i pozostały waŜnymi ośrodkami przemysłu maszynowego,
zwłaszcza związanego z produkcją maszyn dla górnictwa i hutnictwa (Katowice, Zabrze,
Gliwice, Mysłowice, Świętochłowice). Z innych dziedzin wytwórczości naleŜy wymienić
produkcję kotłów fluidalnych (Foster Wheeler Energy Fakop) oraz łoŜysk tocznych
(Timken Polska) w Sosnowcu, produkcję wagonów tramwajowych, metra, autobusów
szynowych w Chorzowie (Konstal przejęty przez koncern GEC ALSTOM), produkcję
sprzętu wojskowego w Gliwicach (Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy).
WaŜne miejsce w strukturze produkcji miast GZM odgrywa przemysł spoŜywczy,
którego głównymi ośrodkami są Katowice (zakłady tłuszczowe), Tychy (browar,
produkcja serów topionych), Sosnowiec (przemysł mięsny i przetwórstwa mlecznego).
Przedstawione powyŜej dziedziny produkcji w większości przypadków rozwijały się
w miastach GZM w przeszłości, natomiast w okresie transformacji zostały zmodernizowane
i sprywatyzowane, głównie przez kapitał zagraniczny. Tylko nieliczne zakłady są nowymi
inwestycjami. NaleŜą do nich m.in. zakłady mięsne w Sosnowcu, w podstrefie
sosnowiecko-dąbrowskiej, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
ROLA KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ
W PROCESIE PRZEMIAN PRZEMYSŁU
Specjalne strefy ekonomiczne powstały w Polsce w połowie lat 90. XX w.
i miały na celu wspomaganie procesu restrukturyzacji gospodarki w regionach
opartych o tradycyjne dziedziny wytwórczości (RUNGE, 1996, TKOCZ, 2001, KŁOSOWSKI,
2006a). Katowicka specjalna strefa ekonomiczna została utworzona rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 18. 06.1996 r., jako trzecia w kraju. Okres jej działalności
określono na 20 lat (do 8.08. 2016 r.). W momencie powstania liczyła ona 828 ha i od
początku miała charakter wybitnie rozproszony. Składała się bowiem z 4 podstref:
• gliwickiej (o powierzchni 337,4 ha),
• jastrzębsko-Ŝorskiej (125,3 ha),
• sosnowiecko-dąbrowskiej (221,8 ha),
• tyskiej (143,5 ha).
Spośród wymienionych podstref, tylko strefa jastrzębsko-Ŝorska, połoŜona jest poza
obszarem miast GZM. Pozostałe, zlokalizowane w miastach GZM, wywarły istotny wpływ
na przekształcenia struktury przemysłu tych miast. JuŜ w pierwszym roku istnienia
zainwestowano tu ponad 1 mld zł. Łączne nakłady inwestycyjne w KSSE wyniosły 10,2
mld zł, co daje nasycenie na poziomie 15,7 mln zł na 1 ha zagospodarowanego terenu
(KŁOSOWSKI, 2008a). Towarzyszył temu wzrost liczby działających zakładów do 97, w tym
79 na obszarze GZM oraz zatrudnienia do 32,2 tys. osób, w tym 23,0 tys. na obszarze GZM .
W początkowym okresie działalności, ze względu na lokalizację kluczowych
zakładów, najlepiej rozwijały się podstrefy: gliwicka i tyska. W późniejszym okresie
dysproporcje rozwojowe zaczęły powoli zanikać. Co prawda nadal najlepiej
zagospodarowana jest podstrefa gliwicka, w której działa 30 zakładów, zatrudniających
blisko 10 tys. osób, ale praktycznie brak jest juŜ większej róŜnicy między podstrefą tyską i
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sosnowiecko-dąbrowską (tab. 44). W podstrefie tyskiej funkcjonuje 25 zakładów
zatrudniających 5,5 tys. osób, podczas gdy w sosnowiecko-dąbrowskiej są to 24 zakłady i
6,5 tys. pracujących.
Tabela 44. Charakterystyka Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) i jej podstref
zlokalizowanych w miastach GZM (2006)
Wyszczególnienie

Powierzchnia (w ha)

Katowicka
Specjalna Strefa
Ekonomiczna ogółem

Ogółem: 1189
Zagospodarowane: 773

Działające: 97
W budowie: 35
Projektowane: 22

Ogółem: 390

Działające: 30
W budowie: 10
Projektowane: 9

podstrefa
sosnowieckodąbrowska

Ogółem: 390

Działające: 24
W budowie: 8
Projektowane: 0

podstrefa tyska

Ogółem: 199

działające: 25
w budowie: 6
projektowane: 3

w tym:
podstrefa
gliwicka

Liczba zakładów

Struktura branŜowa zakładów
(w %)
Motoryzacyjna – 29,4
Metalowa – 9,6
Maszynowa – 8,8
Budowlana – 8,1
Przetw. tworzyw sztucznych – 7,4
Chemiczna – 7,4
SpoŜywcza – 5,9
Logistyka – 5,1
Inne – 18,3
Motoryzacyjna – 28,9
Metalowa – 13,3
Logistyka – 11,1
Maszynowa – 8,9
Przetw. tworzyw sztucznych – 6,7
Budowlana – 6,7
Inne – 26,6
Motoryzacyjna – 40,6
Budowlana – 12,5
Metalowa – 9,4
Szklarska – 9,4
Przetw. tworzyw sztucznych – 6,3
Elektromaszynowa – 6,3
Inne – 15,5
Motoryzacyjna – 20,7
Maszynowa – 17,2
SpoŜywcza – 13,8
Metalowa – 10,3
Przetw. tworzyw sztucznych – 6,9
Chemiczna – 6,9
Inne – 24,2

Źródło: F. Kłosowski, 2008

W rozwoju KSSE bardzo istotną rolę odegrały duŜe inwestycje światowych
koncernów, które przyciągnęły kolejnych inwestorów, w tym firmy kooperujące z nimi.
Bez wątpienia taką rolę w podstrefie gliwickiej odegrał koncern „General Motors”,
dzięki powstaniu fabryki „Opel Polska”, natomiast w podstrefie tyskiej firma „Isuzu”,
która wybudowała zakład produkcji silników wysokopręŜnych. Budowa tych zakładów,
ale takŜe sąsiedztwo w Tychach i Bielsku-Białej największego w Polsce producenta
samochodów osobowych (FIAT), a takŜe wcześniejsze inwestycje firm związanych
z włoskim Fiatem, a mianowicie Magneti Marelli w Sosnowcu i Giraldini w Dąbrowie
Górniczej sprawiły, Ŝe w strefie tej szczególnie licznie powstawały zakłady branŜy
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motoryzacyjnej. Obok wspomnianych juŜ wyŜej zakładów, swoją produkcję ulokowali tu
inni znani producenci, tacy jak: „Delphi” (przekładnie kierownicze, półosie, filtry,
przewody), „Brembo” (układy hamulcowe), „TRW” (układy hamulcowe, poduszki
powietrzne i pasy bezpieczeństwa), „NGK” (filtry samochodowe), „Tenneco” (amortyzatory),
„Valeo” (układy elektryczne i elektroniczne), czy „Lear” (części i akcesoria motoryzacyjne).
Najwięksi inwestorzy w strefie reprezentują przede wszystkim przemysł motoryzacyjny
(WIEDERMANN, 2008).
Konsekwencją takiego właśnie kierunku rozwoju jest motoryzacyjna specjalizacja
strefy, bowiem w sposób bezpośredni lub pośredni (zakłady innych branŜ produkujące na
rzecz tego przemysłu), z motoryzacją związanych jest ogółem 65% zlokalizowanych tu
zakładów. Biorąc jednak pod uwagę właściwą strukturę branŜową, nadal przodującą rolę
odgrywa przemysł motoryzacyjny, ale z niŜszym juŜ udziałem równym 29,4%. Na
dalszych miejscach znajdują się branŜe: metalowa, maszynowa, budowlana, przetwórstwa
tworzyw sztucznych i spoŜywcza (tab. 44). ZróŜnicowanie branŜowe jest jednak znacznie
szersze, bowiem znajduje się tu takŜe przemysł poligraficzny, szklarski, lotniczy,
drzewny, elektroniczny. Spośród poza motoryzacyjnych działów dobrze rozwijającą się
specjalnością przemysłową jest produkcja wyrobów z pozostałych surowców
niemetalicznych, w tym produkcja szkła i wyrobów szklanych, cementu i wyrobów z
cementu (Dąbrowa Górnicza, fot. 51) oraz wyrobów sanitarnych (Gliwice). Produkcja
surowców niemetalicznych zajmuje drugą pozycję w strukturze nakładów inwestycyjnych
w strefie (12%), po branŜy motoryzacyjnej (65%), a na kolejnym miejscu znajduje się
branŜa metalowa (8%) (KŁOSOWSKI, 2008).W ostatnich latach obserwuje się nową
tendencję związaną z lokalizacją podmiotów usługowych (wcześniej były to wyłącznie
zakłady przemysłowe), głównie logistycznych (fot. 52).
Wśród inwestujących w KSSE są podmioty gospodarcze pochodzące z 20 państw.
Najwięcej jest podmiotów polskich, stanowią one około 1/4 ogółu inwestorów. Na
dalszych miejscach lokują się firmy włoskie, niemieckie i amerykańskie. Biorąc jednak
pod uwagę strukturę zainwestowanego kapitału, to okazuje się, Ŝe największe nakłady
poniósł kapitał amerykański (48% wartości inwestycji w KSSE), a następnie włoski
(14%) i polski (12%).
Zakłady działające w strefie reprezentują zróŜnicowaną wielkość, najmniejsze
z nich zatrudniają po kilkadziesiąt osób, natomiast te największe, takie jak: TRW czy
Opel, mają załogę liczącą po 3-4 tysiące osób.
W konkluzji moŜna stwierdzić, Ŝe inwestycje przemysłowe w strefie wywarły
istotny wpływ na zmiany struktury przemysłu miast GZM, kształtując nową,
motoryzacyjną specjalizację.
PRYWATNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W PROCESIE
PRZEKSZTAŁCEŃ PRZEMYSŁU
WaŜnym elementem przekształceń struktury przemysłu jest takŜe rozwój sektora
prywatnego, w którym istotną rolę odgrywa indywidualna działalność gospodarcza.
Ogólna liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w miastach GZM w 2006 r.
wynosiła 193716, w tym w przemyśle funkcjonowało 14991 podmiotów (7,7%),
stosunkowo niewiele w porównaniu z innymi sekcjami. Liczba podmiotów gospodarczych
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w przemyśle w poszczególnych miastach jest zróŜnicowana i w duŜym stopniu zaleŜy
od wielkości miasta. Trzy największe pod względem liczby ludności miasta tj. Katowice,
Sosnowiec i Gliwice koncentrują najwięcej podmiotów zarejestrowanych w przemyśle
(tab. 45), zaś dwa najmniejsze tj. Piekary Śląskie i Świętochłowice skupiają ich najmniej.
W przeliczeniu na 1000 mieszkańców najwyŜszy wskaźnik podmiotów gospodarczych
w przemyśle charakteryzuje Katowice (10,5) a następnie Gliwice i Tychy, zaś najniŜszy
Zabrze (5,0) i Rudę Śląską (4,9) (ryc. 60).
Tabela 45. Podmioty gospodarki narodowej w przemyśle zarejestrowane
w rejestrze REGON w 2006 r.

Miasta GZM

Ogółem, w tym:
Bytom
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Jaworzno
Katowice
Mysłowice
Piekary Śląskie
Ruda Śląska
Siemianowice Śl.
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze

Ogółem

%
podmiotów
ogółem

14991
1279
758
1039
1760
577
3298
551
322
720
544
1780
308
1079
958

7,7
8,0
7,0
8,7
8,4
7,5
7,7
7,9
8,7
7,7
8,3
7,3
8,2
8,2
6,3

Sekcja
przetwórstwo
przemysłowe
14802
1253
750
1026
1739
569
3246
543
317
713
537
1767
307
1090
945

w tym
Osoby fizyczne zarejestrowane w
sekcji przetwórstwo przemysłowe
% podmiotów sekcji
ogółem
przetwórstwo
przemysłowe
10339
69,8
910
72,6
512
68,3
727
70,9
1099
63,2
443
77,9
2121
65,3
387
71,3
228
71,9
518
72,7
395
73,6
1338
75,7
231
75,2
797
73,1
633
67,0

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Województwo Śląskie 2007, podregiony, powiaty, gminy

Podmioty gospodarcze zarejestrowane w przemyśle to główne podmioty
funkcjonujące w sekcji przetwórstwo przemysłowe; stanowią one ponad 98% podmiotów
przemysłowych. Udział podmiotów przetwórstwa przemysłowego w ogólnej liczbie
podmiotów gospodarki narodowej w porównaniu z innymi sekcjami, zwłaszcza
handlem, jest relatywnie niski i kształtuje się w granicach od 6,2% w Zabrzu do 8,6%
w Dąbrowie Górniczej i Piekarach Śląskich.
Znaczącą większość podmiotów zarejestrowanych w sekcji przetwórstwo
przemysłowe stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ich odsetek
w poszczególnych miastach waha się od 63,2% w Gliwicach do 77,9% w Jaworznie (tab. 45).
Większość osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą to podmioty małe o
liczbie pracujących nie przekraczającej 9 osób. Są one zazwyczaj poddostawcami dla
duŜych firm bądź producentami artykułów o przeznaczeniu rynkowym, głównie
artykułów spoŜywczych, metalowych, sanitarnych, biurowych, opakowań, sprzętu
czyszczącego i innych. Działalność małych firm wpływa na dywersyfikację struktury
wytwórczości miast GZM.
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Ryc. 60. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w przemyśle w rejestrze REGON
na 1000 mieszkańców (2006) (opracowanie własne)

UWAGI KOŃCOWE
Istotą zmian w strukturze przemysłu miast GZM jest rozwój nowych działów
produkcji przemysłowej, związanych głównie z przemysłem samochodowym. Istniejący
wprawdzie od połowy lat 70. przemysł samochodowy, na przełomie XX i XXI wieku,
uległ intensywnemu rozwojowi. Istotne znaczenie dla rozwoju tego przemysłu miało
utworzenie w 1996 roku Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, składającej się
z 4 podstref, spośród których 3, a mianowicie gliwicka, sosnowiecko-dąbrowska i tyska,
zlokalizowane są na obszarze miast GZM. Lokalizacja w gliwickiej podstrefie
zakładów samochodowych firmy General Motors wraz z istniejącymi w regionie zakładami
związanymi z Fiatem stała się źródłem rozwoju róŜnorodnych firm, powiązanych
głównie z przemysłem motoryzacyjnym, a specjalizujących się w produkcji róŜnych
akcesoriów niezbędnych do produkcji samochodów.
Nowe inwestycje w strefie objęły równieŜ inne dziedziny przemysłu, głównie
związane z budownictwem, a takŜe przemysłem spoŜywczym. Do dywersyfikacji struktury
przemysłu miast GZM przyczyniła się takŜe działalność prywatnych podmiotów
gospodarczych, których intensywny rozwój nastąpił w okresie transformacji.
W konkluzji moŜna stwierdzić, Ŝe w miastach GZM nastąpił proces ewolucji
struktury przemysłu. Przekształcają się one z monofunkcyjnych ośrodków górniczohutniczych w wielodziałowe ośrodki przemysłowe, chociaŜ proces ten odbywa się
w róŜnym tempie w poszczególnych miastach.
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FRANCISZEK KŁOSOWSKI

Usługi w Górnośląskim
Związku Metropolitalnym

Współcześnie gospodarka wysoko rozwiniętych państw i regionów opiera się
w głównej mierze na usługach, a zwłaszcza tych jej rodzajach, które uznawane są za
„motory” postępu (informacja, wiedza). Celem niniejszego opracowania jest ukazanie,
na jakim etapie restrukturyzacji gospodarki i rozwoju usług jest nadal postrzegany
przez wielu jako „przemysłowy”, Górnośląski Związek Metropolitalny.
POZIOM ROZWOJU USŁUG
Górnośląski Związek Metropolitalny (GZM) to pod względem przestrzennym
odpowiednik w pewnym przybliŜeniu – (RUNGE, 1999a, KŁOSOWSKI, 2006a) rdzeniowej
części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). JuŜ sama ta nazwa jednoznacznie
wskazuje na silny związek tego obszaru z przemysłem. Taka była rzeczywistość
praktycznie do końca lat 80. XX w. mimo, iŜ szereg teoretycznych koncepcji odnośnie
rozwoju gospodarczego, z teorią trzech sektorów na czele (FISHER, 1935, CLARK, 1940,
FOURASTIE, 1969), czy modernizacji społeczeństwa (m.in. z koncepcją społeczeństwa
postindustrialnego D. BELLA, 1973), ale takŜe przykłady zachodzących zmian w przodujących
gospodarczo krajach (np. w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii) i podobnych okręgach
(m.in. w Zagłębiu Ruhry), wskazywały jednoznacznie na konieczność przeorientowania
kierunku rozwoju takŜe tego regionu. Proces ten rozpoczął się właściwie po 1989 r.
wraz z transformacją polityczną, społeczną i gospodarczą, kiedy to zachodzące procesy
ekonomiczne, w tym m.in. rozwój sektora prywatnego, wysoka inflacja preferująca
szybki obrót kapitałem czy redukcje zatrudnienia w przemyśle, stymulowały rozwój
sektora usług. Zwłaszcza, Ŝe koszt stworzenia miejsca pracy był tu z reguły niŜszy niŜ
w przemyśle, przy jednocześnie znacznym popycie społeczeństwa, które przodowało
w kraju pod względem poziomu dochodów.
NaleŜy jednak pamiętać, iŜ w miastach tworzących GZM usługi jako takie
mają bardzo bogatą historię (SERAFIN, 1996, GWOSDZ, 2004) z tym jednak, Ŝe ich rozwój
odbywał się w sposób selektywny, w odniesieniu do pewnych grup działalności
usługowej (np. transport) czy wybranych „sztandarowych” instytucji i placówek (np.
kultura, edukacja, ochrona zdrowia). Jednak jako pewna całość, sektor ten nie odgrywał
zbyt wielkiej roli zarówno gospodarczej, jak i społecznej.
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Wobec braku porównywalnych danych statystycznych trudno jednoznacznie
określić rozmiary zmian w początkowym, bardzo dynamicznym okresie lat 1989-1990.
W 1991 r. w sektorze tym pracowało 277 tys. osób i liczba ta w kolejnych latach
wzrastała, osiągając 337 tys. osób w 1999 r., po czym nastąpił nieznaczny spadek do
324 tys. osób w 2006 r. Dla lat 1991-2006 dało to 17% wzrost liczby pracujących
w tym sektorze. NaleŜy jednak zwrócić uwagę, Ŝe na spadek liczby pracujących po
1999 r. decydujący wpływ wywarły zmiany w statystyce GUS tj. uwzględnianie do 1999 r.
podmiotów gospodarczych zatrudniających 5 i więcej pracowników, a od 2000 r. 9
i więcej pracowników. Mimo tej tendencji spadkowej, wobec depopulacji miast - w latach
1991-2006 liczba mieszkańców GZM zmniejszyła się aŜ o 273 tys. osób (czyli o 12%)
- znacznie bardziej wzrosły rozmiary nasycenia usługami. Wskaźnik ten wyraŜony
liczbą pracujących przypadających na 1000 mieszkańców wzrósł bowiem o blisko 33%.
Nawet w latach 1999-2006, kiedy to dane statystyczne wykazały spadek zatrudnienia
w usługach, przy wyŜszych rozmiarach ubytku mieszkańców, nasycenie wzrosło o 3,2%,
osiągając w końcowym okresie badań poziom 163 pracujących na 1000 mieszkańców.
Zmiany te mają dla społeczeństwa GZM konkretny wymiar, gdyŜ dzięki wzrostowi
nasycenia usługami znacznie poprawił się wachlarz oferowanych usług, jak i ich
dostępność. Nastąpił rozwój wielu słabiej wykształconych usług, pojawiły się takŜe
całkowicie nowe ich rodzaje. Znalazło to swe odzwierciedlenie takŜe w aspekcie
przestrzennym, gdyŜ obok wzrostu gęstości placówek w części śródmiejskiej miast,
usługi pojawiły się w dotychczas zaniedbanych pod tym względem nowych osiedlach.
Powstały takŜe (zwykle na peryferiach miast) nowe centra działalności usługowej,
związane z centrami handlowymi. Tym samym od początku lat 90. XX w. znacznie
zmienił się obraz usług w GZM.
Nie ulega jednak wątpliwości, Ŝe zaprezentowane powyŜej dane - wobec
pominięcia części pracujących - nie w pełni oddają rzeczywistość, a wiadomym jest,
Ŝe wiele placówek usługowych to właśnie małe podmioty gospodarcze zatrudniające
po kilka osób. Pełne (takŜe z podmiotami do 9 pracujących) - wykorzystane w dalszej części
opracowania - niepublikowane dane Urzędu Statystycznego w Katowicach o rynku
pracy w 2005 r. wskazują, Ŝe faktycznie pracujących w usługach jest blisko 2-krotnie
więcej, bo aŜ 600 tys. osób. A zatem, z małymi podmiotami gospodarczymi związanych
jest 275 tys. osób, czyli blisko połowa ogółu pracujących w usługach. TakŜe faktyczne
nasycenie usługami charakteryzuje się znacznie wyŜszym poziomem, równym 300
pracujących przypadających na 1000 mieszkańców. Nieznacznie wyŜszy jest równieŜ
udział usług w strukturze gospodarczej GZM wynoszący 60,6% (dla podmiotów z 9 i więcej
pracującymi wynosił on 57,8%). Wskazuje to na większą rolę małych podmiotów
gospodarczych w usługach, niŜ ma to miejsce w sektorze przemysłowym.
O poziomie rozwoju usług decyduje takŜe wskaźnik liczby podmiotów
gospodarczych reprezentujących sektor usługowy przypadający na 1000 mieszkańców.
Wskazuje on bowiem z jednej strony aktywność ekonomiczną społeczeństwa, a z drugiej
strony (w pewnym przybliŜeniu) poziom wyposaŜenia obszaru w instytucje i placówki
usługowe. Od lat 90. XX w. obserwuje się wysoką dynamikę wzrostu liczby podmiotów
gospodarczych sektora usług, znacznie przewyŜszającą zmiany poziomu zatrudnienia.
W 1994 r., kiedy to po raz pierwszy opublikowano dane tego rodzaju, liczba podmiotów
gospodarczych sektora usług wynosiła 113 tys., podczas gdy w 2005 r. było to juŜ 160 tys.,
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czyli nastąpił przyrost o 41%. Biorąc jednak za podstawę nasycenie podmiotami
gospodarczymi, to wzrost jest jeszcze wyŜszy i wynosi aŜ 57%, tj. z 51 usługowych
podmiotów gospodarczych przypadających na 1000 mieszkańców w 1994 r. do 80
podmiotów w 2005 r. Wartość ta jest zbliŜona do średniej dla całego województwa
śląskiego, która wynosi 79 podmiotów gospodarczych. Ta duŜa zbieŜność wskaźnika
aktywności ekonomicznej dla GZM i województwa śląskiego wynika z faktu, iŜ GZM
charakteryzuje się większym udziałem duŜych podmiotów niŜ ma to miejsce w pozostałej
części województwa śląskiego.
Tabela 46. Charakterystyka usług w GZM w 2005 r.
Miasta

Katowice
Gliwice
Chorzów
Tychy
Sosnowiec
Dąbrowa Górnicza
Mysłowice
Bytom
Zabrze
Siemianowice Śląskie
Jaworzno
Ruda Śląska
Piekary Śląskie
Świętochłowice
GZM

Pracujący
w usługach
przypadający na
1000 mieszk.

Udział usług
w strukturze
gospodarczej
(w %)

616
327
294
263
258
252
235
224
218
202
197
190
174
151
300

52,5
65,0
70,9
64,5
67,1
56,2
65,3
68,6
64,0
63,2
61,1
73,0
73,1
61,7
60,6

Podmioty
gospodarcze sektora
usług przypadające
na 1000 mieszk.
115
87
79
84
91
74
76
70
68
72
66
53
52
56
80

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Urzędu Statystycznego w Katowicach

W obrębie miast tworzących GZM ma miejsce znaczne zróŜnicowanie poziomu
rozwoju usług (tab. 46). Szczególne miejsce zajmują tu Katowice, główny ośrodek
GZM i województwa śląskiego (ryc. 61). Znacząca rola funkcji administracyjnej (TKOCZ,
1995, GWOSDZ, 2004), ale takŜe i inne czynniki, m.in. wielkość miasta, korzystne
połoŜenie w centralnej części konurbacji, dośrodkowy układ komunikacji publicznej
sprawiły, Ŝe Katowice są z jednej strony największym ośrodkiem usługowym w GZM, a
z drugiej strony wykazują najwyŜszy poziom rozwoju tego sektora. Skupiają bowiem
blisko 1/3 ogółu pracujących w usługach (194 tys. osób), podczas gdy dla porównania
udział Katowic w zaludnieniu tego obszaru wynosi jedynie 16%. Daje to maksymalny,
a jednocześnie bardzo wysoki poziom nasycenia wynoszący 616 pracujących na 1000
mieszkańców. Sytuacja ta to efekt skupienia w usługach Katowic wielu osób
mieszkających w innych miastach GZM czy nawet poza tym obszarem, które codziennie
dojeŜdŜają tu do pracy. NaleŜy jednocześnie zwrócić uwagę na znaczne róŜnice w
stosunku do pozostałych miast, gdyŜ pod względem nasycenia pracującymi, Katowice
blisko 2-krotnie przewyŜszają następne w kolejności Gliwice, a w stosunku do
najsłabszych Świętochłowic jest to juŜ róŜnica 4-krotna. Podobnie jest z nasyceniem
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podmiotami usługowymi, chociaŜ róŜnice nie są juŜ tak wielkie. Katowice o 21%
wyprzedzają kolejne miasto Sosnowiec i o 120% najsłabsze pod tym względem Piekary
Śląskie. Dane te jednoznacznie wskazują, iŜ to właśnie w Katowicach występują
największe usługowe podmioty gospodarcze. Na jeden podmiot usługowy w Katowicach
przypada statystycznie średnio 5,4 pracujących, podczas gdy w Gliwicach jest to 3,7, a w
Sosnowcu tylko 2,8 pracujących. Wynika to m.in. z faktu lokalizacji w tym mieście
wielu placówek, które zaspokajają potrzeby nie tylko własnych mieszkańców, ale
takŜe szerzej regionu i województwa, np. w formie central instytucji usługowych.
Pod względem liczby pracujących, kolejne miejsca zajmują Gliwice (64 tys.
pracujących) i Sosnowiec (58 tys.). Na te trzy miasta przypada większość, bo 53% ogółu
pracujących w usługach GZM. Z tym jednak, Ŝe o ile Gliwice zajmują jednocześnie drugie
miejsce pod względem poziomu nasycenia pracującymi, o tyle Sosnowiec reprezentuje juŜ
nieco niŜszy, chociaŜ takŜe dosyć wysoki poziom (5 miejsce w nasyceniu pracującymi i 2
miejsce w nasyceniu usługowymi podmiotami gospodarczymi).

Ryc. 61. Poziom rozwoju usług w GZM w 2005 r. (opracowanie własne)

Najsłabiej rozwiniętymi usługami charakteryzują się miasta, w których na
początku lat 90. XX w. dominującą pozycję zajmował przemysł, zwłaszcza wydobywczy
(KŁOSOWSKI, 2006a). Dotyczy to kilku miast, ale szczególnie Świętochłowic i Piekar
Śląskich, w których parametry rozwoju usług dosyć znacznie odstają od innych miast
GZM. Odnosi się to zarówno do poziomu nasycenia pracującymi w usługach, jak
i podmiotami gospodarczymi (tab. 46). Kilkunastoletni okres restrukturyzacji gospodarek
tych miast takŜe przyczynił się do pewnego wzrostu sektora usług, jednak proces ten
w związku ze startem z bardzo niskiego poziomu, nie osiągnął nawet średniej
dynamiki dla całego GZM. W grupie tej znaleźć moŜna jednak przykłady miast, takich jak:
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Dąbrowa Górnicza czy Mysłowice, które mimo przemysłowej przeszłości znacznie
lepiej wykorzystały ostatnie lata, dołączając do grupy ośrodków o średnim poziomie
rozwoju, wyprzedzając wyŜej wcześniej notowane i o bogatszej tradycji usługowej
miasta - Bytom i Zabrze.
STRUKTURA USŁUG
Obok ogólnego poziomu rozwoju, istotną kwestią jest równieŜ struktura usług,
gdyŜ dopiero od niej zaleŜy jakie działalności składają się na te usługi i w jakich
proporcjach. Współcześnie nie chodzi juŜ bowiem tylko o rozwój usług jako takich, ale
przede wszystkim rozwój tych elementów, które są „motorem” postępu cywilizacyjnego.
Do tych rodzajów działalności bez wątpienia zaliczyć moŜna usługi informacyjne
i oparte na wiedzy.
Wraz z rozwojem usług zmieniała się takŜe ich struktura. Wśród działalności
o charakterze rozwojowym znajdują się 2 sekcje – K (obsługa nieruchomości i firm)
oraz L (administracja publiczna i obrona narodowa), natomiast charakter recesyjny
cechuje w szczególności sekcje – N (ochrona zdrowia), I (transport) oraz O (pozostała
działalność usługowa) - (KŁOSOWSKI, 2003, 2006a). W 2005 r. w strukturze usług GZM
główną rolę odgrywały 4 sekcje – G (handel i naprawy), K (obsługa nieruchomości i firm),
M (edukacja) i N (ochrona zdrowia), skupiające łącznie 72% pracujących w usługach
(ryc. 62). Układ ten powielany jest w większości miast, róŜnice wynikają głównie z nieco
odmiennych udziałów procentowych poszczególnych sekcji. I tak, przodująca we
wszystkich miastach sekcja G (handel i naprawy) wykazuje udział wynoszący od
26,7% (Katowice) do 42,2% (Siemianowice Śl.). Nieco odmienną strukturą od tej dla
całego GZM charakteryzują się szczególnie miasta: Jaworzno (wysoki udział
transportu), Katowice (wysoki udział administracji publicznej) oraz Piekary Śląskie
(wysoki udział ochrony zdrowia).
Udziały poszczególnych sekcji PKD pozwalają na określenie specjalizacji
lokalnej poszczególnych miast, wyznaczonej za pomocą wskaźnika Florence’a.
Określa ona pewną „nadwyŜkę” znaczenia sekcji w stosunku do poziomu odniesienia,
którym jest struktura właściwa dla całego GZM (tab. 47). Z tabeli tej wynika, Ŝe
połowa badanych miast specjalizuje się w dwóch sekcjach. Dla czterech miast jest to
transport i gospodarka magazynowa (sekcja I), a dla trzech handel i naprawy (sekcja G).
Pozostałe 7 miast charakteryzuje się specjalizacją w zakresie 4 sekcji, po dwa miasta
reprezentowane są w sekcjach H (hotele i restauracje), K (obsługa nieruchomości
i firm) oraz N (ochrona zdrowia), natomiast sekcja L (administracja publiczna) występuje
jako specjalizacyjna w jednym mieście. Brak reprezentantów w sekcjach J, M oraz O,
nie świadczy o całkowitym braku takiej specjalizacji wśród miast GZM, ale Ŝe jest to
dla nich kolejna, niŜsza rangą specjalizacja. I tak np. sekcja J (pośrednictwo finansowe)
jest trzecią w kolejności specjalizacją Katowic, zaś sekcja M (edukacja) drugą
specjalizacją Jaworzna.
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Ryc. 62. Struktura usług w GZM w 2005 r. (opracowanie własne na podstawie materiałów
Urzędu Statystycznego w Katowicach)
Objaśnienia: nazwy sekcji w formie skróconej - G – handel i naprawy, H – hotele i restauracje,
I – transport, gospodarka magazynowa, łączność, J – pośrednictwo finansowe, K – obsługa
nieruchomości i firm, L – administracja publiczna, M – edukacja, N – ochrona zdrowia, O –
pozostała działalność usługowa

Tabela 47. Sekcje specjalizacji lokalnej Florence’a dla miast GZM w 2005 r.
Sekcje usług *
G – handel i naprawy
H – hotele i restauracje
I – transport, gospodarka magazynowa ,
łączność
J – pośrednictwo finansowe
K – obsługa nieruchomości i firm
L – administracja publiczna
M – edukacja
N – ochrona zdrowia
O – pozostała działalność usługowa

Miasta
Siemianowice Śl., Świętochłowice, Tychy
Bytom, Mysłowice,
Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, Zabrze
Chorzów, Gliwice,
Katowice
Piekary Śl., Ruda Śl.,
-

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Urzędu Statystycznego w Katowicach
Objaśnienie: * - nazwy sekcji w formie skróconej

Przy analizie struktury usług kwestią zasadniczą pozostaje pytanie, które
z badanych miast jest ona najkorzystniejsza. Trudno dać jednoznaczną odpowiedź na
tak postawione pytanie, gdyŜ w zasadzie niemoŜliwe jest określenie „optymalnej”
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struktury. „Optymalna” struktura uzaleŜniona jest bowiem od bardzo wielu czynników,
m.in. wielkości, funkcji, specjalizacji, oddziaływań, itd. Dlatego moŜe się zdarzyć, Ŝe
praktycznie kaŜde miasto moŜe mieć inną, właściwą dla siebie najbardziej korzystną
strukturę. NaleŜy jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, konieczności harmonijnego
rozwoju róŜnych elementów usług, gdyŜ niekorzystnym dla społeczeństwa i gospodarki
moŜe być układ z wyraźnym niedorozwojem pewnych działalności, które chociaŜ
mogą być mniej istotne, to jednak takŜe spełniają określone, czasami waŜne funkcje.
W ekstremalnych sytuacjach moŜe przyczyniać się to do powstania barier rozwoju nie
tylko samych usług, ale całej gospodarki. Wobec znacznej złoŜoności tej problematyki,
wykraczającej poza ramy niniejszego opracowania, uwaga zwrócona zostanie jedynie
na stopień rozwoju tych elementów struktury, które zgodnie z współczesnymi teoriami
w największym stopniu wpływają na proces rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego.
W tym kontekście uwaga zwrócona zostanie na udział w poszczególnych miastach:
• sektora IV – czyli tych elementów struktury usług, które wymagają wyŜszych
kwalifikacji personelu i w większym stopniu związane są z informacją. Do sektora
IV zaliczone zostały sekcje – J, K, L, M, N, O oraz Q (KŁOSOWSKI, 2006a),
• usług informacyjnych, informatycznych oraz związanych z badaniami i rozwojem.
Miasta GZM w większości charakteryzują się korzystnym udziałem bardziej
nowoczesnego i prorozwojowego sektora IV. Biorąc pod uwagę pracujących, największy
odsetek osób związanych z sektorem IV w 2002 r. występował w Piekarach Śląskich
(udział 73,7%), Zabrzu (71%) i Chorzowie (70,7%). W najsłabszych pod tym względem
Mysłowicach, udział ten wyniósł 51%. Nieco odmienny obraz uzyskamy uwzględniając
w analizie podmioty gospodarcze. Tutaj czołowe miejsca zajęły Gliwice (udział 49,7%),
Katowice (46,1%) i Bytom (43,9%). NajniŜsze udziały zanotowały natomiast
Świętochłowice (30,7%) oraz Piekary Śląskie (33,6%).
Biorąc za podstawę porównań usługi informacyjne, będące podbudową dla rozwoju
społeczeństwa informacyjnego, w GZM wyróŜniają się dwa miasta - Katowice i Gliwice.
NiezaleŜnie czy weźmiemy pod uwagę pracujących (udział odpowiednio 37,8% i 42,6%)
czy podmioty gospodarcze (udział 40,1% i 34,5%), zawsze przodują z kilku (w odniesieniu
do pracujących) lub kilkunastoprocentową (w odniesieniu do podmiotów gospodarczych)
róŜnicą nad kolejnymi miastami, wśród których najczęściej jest Bytom i Tychy.
NajniŜszym udziałem tej grupy usług charakteryzują się wcześniej typowo przemysłowe
ośrodki – Piekary Śląskie, Świętochłowice i Ruda Śląska.
Bardzo podobny obraz uzyskamy w zakresie usług informatycznych i związanych
z badaniami i rozwojem. TakŜe i w tym przypadku najwyŜszymi udziałami tych grup
usług charakteryzują się Katowice i Gliwice (KŁOSOWSKI, 2006a).
Z materiału tego jednoznacznie wynika, iŜ najbardziej nowoczesne a zarazem
prorozwojowe usługi posiadają Katowice i Gliwice, od dawna silnie kojarzone ze
szkolnictwem wyŜszym i instytutami naukowymi. Inne miasta nie posiadają juŜ tak
równomiernie i silnie rozwiniętej tej grupy usług. Tym niemniej najczęściej w czołówce
pojawiają się takie miasta jak: Tychy, Chorzów, Bytom, Sosnowiec i Zabrze, czyli z reguły
największe miasta GZM. Bardziej jednoznaczna jest grupa miast o słabym rozwoju sektora
IV, usług informacyjnych, informatycznych czy związanych z badaniem i rozwojem.
Są to bowiem najczęściej jeszcze w latach 80. XX w. typowo przemysłowe ośrodki –
Piekary Śląskie, Świętochłowice czy Ruda Śląska.
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ROLA USŁUG W GOSPODARCE
Z poziomem rozwoju usług nierozerwalnie związana jest kwestia określenia
roli tego sektora w strukturze gospodarczej miast i całego GZM. Miarą tej roli jest
przede wszystkim udział pracujących w usługach wśród ogólnej liczby pracujących
w gospodarce narodowej. Prezentowane w tab. 46 dane wskazują, Ŝe zarówno w całym
GZM, jak i we wszystkich tworzących go miastach, w 2005 r. większość pracujących
związana była z usługami. Wynika z tego wniosek, Ŝe usługi stały się wiodącym
sektorem, wyprzedzając dominujący do niedawna przemysł. ChociaŜ i w tym przypadku
moŜemy mówić o zróŜnicowanej roli uzaleŜnionej od faktycznych wielkości udziału,
który zawiera się od 52,5% (Katowice) do 73,1% (Piekary Śląskie). Przyjmując zatem
układ oparty na trójdzielnym podziale gospodarki (KŁOSOWSKI, 2006a), wśród
badanych miast wyróŜnić moŜna te o strukturze usługowo-przemysłowej (z udziałem
usług w przedziale od 50,1 do 66,5%) i usługowej (z udziałem usług przekraczającym
66,5%). A zatem większość, bo 9 miast reprezentuje typ struktury usługowo-przemysłowej,
pozostałe 5 miast – Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Chorzów, Bytom i Sosnowiec, to juŜ
gospodarki o charakterze usługowym.
Zaprezentowany w tab. 46 materiał w pewien sposób zaskakuje, zmuszając do
dosyć radykalnych przewartościowań opinii odnośnie roli usług w gospodarce
niektórych miast. Dostępne do tej pory materiały statystyczne odnoszące się zarówno do
podmiotów zatrudniających powyŜej 5 pracujących, jak i następnie powyŜej 9 pracujących
(KŁOSOWSKI, 2006a, b) jednoznacznie wskazywały, Ŝe to Katowice charakteryzują się
najwyŜszym w GZM udziałem usług w strukturze pracujących, przekraczającym 70%
(2005 r.). Pełne dane o pracujących prezentują coś zupełnie odmiennego, a mianowicie
najniŜszy wśród badanych miast udział usług w strukturze gospodarczej, wynoszący
jedynie 52,5%. Wskazuje to z jednej strony na nadal silną pozycję przemysłu, a z drugiej
strony na znacznie większą rolę małych podmiotów gospodarczych reprezentujących
sektor przemysłowy niŜ ma to miejsce z sektorem usługowym.
Na uwagę zasługuje takŜe przykład Piekar Śląskich i Rudy Śląskiej o najwyŜszych
udziałach pracujących w usługach, sięgających 73%. Wartości te znacząco odbiegają od
zaprezentowanych wcześniej mierników poziomu rozwoju usług (tab. 46) wskazując,
iŜ usługi mogą odgrywać dominującą rolę w gospodarce - znacznie przewyŜszając
sektor przemysłowy - przy jednoczesnym dosyć niskim poziomie ich rozwoju. Jest to
jednak konsekwencja trudnego w obu przypadkach procesu restrukturyzacji, połączonego
ze znacznymi zwolnieniami w przemyśle. W latach 1991-2005 ubytek miejsc pracy
w przemyśle tych miast przekroczył 1/3 stanu początkowego (dotyczy danych bez małych
podmiotów gospodarczych).
RANGA OŚRODKÓW USŁUGOWYCH
Kwestią niezwykle istotną, ale takŜe i bardzo trudną w obszarze takim jak
GZM jest wyznaczenie rangi miast jako ośrodków usługowych. W ujęciu tym nie
wystarczą bowiem wskaźniki charakteryzujące poziom rozwoju usług, ale naleŜy
uwzględnić takŜe rangę placówek i ich przestrzenne oddziaływanie. W układzie
osadniczym o charakterze konurbacyjnym (a takim jest GZM), poszczególne ośrodki
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wykazują wysoki stopień równorzędności przy silnych i uzupełniających się
powiązaniach. Dlatego w ujęciu województwa śląskiego, cały GZM moŜna traktować
jako ośrodek usługowy o randze regionalnej (wojewódzkiej) – (KŁOSOWSKI, 2008b).
Rozpatrując natomiast poziom GZM, uwidacznia się szczególna rola Katowic. Miasto
to osiągnęło najwyŜszy poziom rozwoju usług, tutaj zlokalizowana jest zdecydowana
większość placówek o charakterze regionalnym i ponadregionalnym (m.in. administracja
wojewódzka, najwaŜniejsze placówki kulturalne, edukacyjne czy liczne centra
regionalne usług dla biznesu) oraz nowoczesnych usług, w tym informacyjnych
i informatycznych. Stąd teŜ bez wątpienia Katowice pełnią rolę głównego ośrodka
usługowego w GZM. Pozostałe miasta, a zwłaszcza większość tych liczących ponad
100 tys. mieszkańców, reprezentuje zbliŜoną rangę i przestrzenne oddziaływania, chociaŜ
wyróŜniają się tu Gliwice, pełniące wiodącą rolę w części zachodniej GZM (ryc. 61).
Trzeba jednak zwrócić uwagę, Ŝe nawet najmniejsze miasta w pewnych dziedzinach
świadczą usługi mieszkańcom sąsiednich (w tym takŜe większych) miast i nie dotyczy
to wyłącznie zlokalizowanych tam placówek wyspecjalizowanych (np. Centrum
Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich czy Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii
Urazowej w Piekarach Śląskich), ale takŜe tych o charakterze podstawowym. Wynika to z
bezpośredniego sąsiedztwa miast (łączenie się wielu miast ciągłą zabudową), braku
utrudnień administracyjnych (np. rejonizacji w świadczeniu usług), rozwiniętego
układu komunikacyjnego oraz zróŜnicowanej oferty usługowej. Dlatego np. atrakcyjne
pod względem kierunków kształcenia szkoły ponadgimnazjalne przyciągają młodzieŜ
z całego GZM, to samo dotyczy klientów m.in. autoryzowanych serwisów naprawczych
czy szeregu usług dla producentów i biznesu.
Mankamentem sektora usług w GZM w stosunku do innych polskich
aglomeracji jest stosunkowo niewielka liczba rozpoznawalnych podmiotów o ponadregionalnym oddziaływaniu. Wśród tych nielicznych znajdują się głównie placówki
ochrony zdrowia m.in. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Centrum Leczenia
Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, Klinika Okulistyczna w Katowicach, Centrum
Onkologii w Gliwicach, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach
Śląskich, niektóre wyŜsze uczelnie np. Akademia Muzyczna i Uniwersytet Śląski
w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, czy ostatnio niektóre biura projektowe,
zwłaszcza architektoniczne. Niewiele jest natomiast duŜych firm usługowych
mających swą centralę w GZM i oddziaływujących na cały kraj, które jednoznacznie
kojarzyłyby się z tym regionem. Bez wątpienia jednym z tych nielicznych jest mający
siedzibę w Katowicach ING Bank Śląski S.A. Na liście 500 największych polskich
przedsiębiorstw sporządzonej przez dziennik Rzeczpospolita (edycja 2005 r.), prócz
wspomnianego juŜ ING Banku Śląskiego, w województwie śląskim zlokalizowanych
jest jeszcze 16 innych firm usługowych, z których 14 ma siedzibę w miastach GZM
(Katowice 9 przedsiębiorstw, Dąbrowa Górnicza 2 i po jednym Bytom, Tychy oraz
Sosnowiec). Są to obok banku (ING Bank Śląski) i przedsiębiorstwa reprezentującego
obsługę nieruchomości i firm (Liberty Poland S.A.) wyłącznie przedsiębiorstwa
handlowe, specjalizujące się w handlu surowcami (np. Węglokoks S.A.), metalami
(np. Stalexport S.A) i farmaceutykami (np. Farmacol S.A.).
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PODSUMOWANIE
Zaprezentowany materiał jednoznacznie wskazuje na znaczne zaawansowanie
procesu restrukturyzacji gospodarki GZM. Po 15 latach przekształceń, znaczna
większość pracujących związana jest juŜ z usługami, a tym samym nastąpiła istotna
zmiana charakteru GZM, z przemysłowo-usługowego (na początku lat 90.XX w.) na
usługowo-przemysłowy. Region ten jest dzisiaj jednym z głównych obszarów
koncentracji usług w Polsce, chociaŜ jako zespół miejski poziomem rozwoju tego
sektora nadal ustępuje innym duŜym aglomeracjom. Nie dotyczy to juŜ Katowic, które
pod pewnymi względami nie tylko „dogoniły”, ale nawet „wyprzedziły” większość
aglomeracji (tab. 48).
Tabela 48. Charakterystyka usług w GZM i wybranych miastach Polski w 2005 r. *
Miasta
Warszawa
Gdańsk
Kraków
Łódź
Poznań
Wrocław
GZM
w tym: Katowice

Pracujący w usługach na
1000 mieszkańców
373
211
244
180
281
234
162
320

Udział usług w strukturze
gospodarczej (w %)
81,8
73,7
74,3
70,3
72,1
75,0
60,0
70,8

(Źródło: Materiały GUS, Warszawa)
Objaśnienia: * - dotyczy podmiotów gospodarczych zatrudniających 9 i więcej pracowników

Po okresie zmian głównie o charakterze ilościowym, kolejnym etapem muszą być
jednak w większym stopniu zmiany jakościowe, by w najpełniejszy sposób dostosować
ten obszar do wymagań XXI w., wieku w którym zgodnie ze współczesnymi teoriami
rozwoju gospodarczego i społecznego, decydującą rolę odgrywać będzie informacja
i gospodarka oparta na wiedzy. Pewne działania o charakterze fundamentalnym juŜ
poczyniono, jak choćby rozwój szkolnictwa wyŜszego (w większości miast GZM
zlokalizowane są wyŜsze uczelnie publiczne lub niepubliczne), przygotowującego
społeczeństwo regionu do nowych, trudnych wyzwań. Tym niemniej by stać się
jednym z przodujących pod względem nowoczesności gospodarki regionów kraju,
konieczne są zarówno dalsze, jak i permanentne działania modernizacyjne.
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ANDRZEJ SOCZÓWKA
JAKUB śYDZIK

Transport na obszarze
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Transport w ujęciu ekonomicznym polega na odpłatnym świadczeniu usług,
których efektem jest przemieszczenie osób i ładunków. W wielu przypadkach stanowi
swoistą determinantę rozwoju gospodarki, co widoczne jest szczególnie w odniesieniu
do regionów wysoce zurbanizowanych. Funkcjonowanie transportu związane jest
z występowaniem w przestrzeni infrastruktury właściwej dla danego rodzaju
przewozów oraz środków transportu. Rozwój transportu i inwestycje w zakresie
infrastruktury i suprastruktury powinny być harmoniczne w stosunku do etapu
rozwoju i potrzeb regionu celem uniknięcia negatywnych konsekwencji, jakie

powoduje opóźnienie w tym zakresie.
W rozdziale scharakteryzowano transport obszarze Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego (GZM). Analizie poddano stopień nasycenia infrastrukturą oraz
połoŜenie komunikacyjne obszaru względem sieci krajowych i międzynarodowych
ciągów komunikacyjnych (kolejowych i drogowych). Ukazano równieŜ bieŜące
problemy funkcjonowania i rozwoju róŜnych gałęzi transportu na obszarze badań,
oraz rolę, jaką GZM moŜe odegrać w kształtowaniu układu komunikacyjnego regionu.
Z uwagi na specyfikę przemieszczeń w transporcie pasaŜerskim, szczególną uwagę
zwrócono na komunikację miejską.
TRANSPORT DROGOWY
GZM leŜy na skrzyŜowaniu waŜnych ciągów komunikacyjnych, zarówno
drogowych jak i kolejowych. Główny układ komunikacyjny tworzą dwa szlaki
biegnące z północy na południe (droga międzynarodowa E-75 i przebiegająca
równolegle magistralą kolejową E-65) oraz ze wschodu na zachód (droga
międzynarodowa E-40, wraz z równoległą magistralą E-30). PowyŜsze ciągi
komunikacyjne wchodzą w skład sieci europejskich korytarzy transportowych (II i III
korytarz), co korzystnie lokalizuje GZM na międzynarodowej sieci komunikacyjnej.
DuŜa gęstość sieci drogowej, kolejowej, rozwinięty system połączeń komunikacji
miejskiej stwarzają moŜliwości kształtowania wielogałęziowego systemu transportowego
róŜnego zasięgu.
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Sieć dróg publicznych tworzą drogi zaliczane ze względu na podział
administrowania do następujących systemów: krajowych (obejmujące równieŜ drogi
ekspresowe i autostrady), wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Na poziomie
krajowym i międzynarodowym największe znaczenie mają: autostrada A-1 (obecnie w
budowie), A-4, droga ekspresowa S-1 oraz S-86 oraz drogi krajowe (DK): DK-1, DK11 DK-44, DK-78, DK-79, DK-81 i DK-94. Dla GZM szczególną rolę odgrywa droga
wojewódzka (DW) DW-902, czyli Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ), która jest
podstawowym ciągiem zapewniającym powiązania międzymiastowe w komunikacji
drogowej. Nie bez przyczyny niektórzy nazywają ją „kręgosłupem” układu
drogowego konurbacji katowickiej. Przebieg dróg krajowych i wojewódzkich przez
obszar GZM prezentuje ryc. 63.
Układ szkieletowy głównych dróg tworzą: w układzie równoleŜnikowym autostrada A-4, DK-44, DK-94 i częściowo DK-79, w układzie południkowym: S-1,
DK-86 (od Katowic do Sosnowca jako S-86), DK-11 i częściowo DK-79. Do niedawna
istotnym problemem dotyczącym zarówno ruchu tranzytowego, jak i wewnętrznego
konurbacji był brak dróg o przebiegu równoleŜnikowym, pozwalających na sprawne
przemieszczanie się. Problem ten rozwiązały dwie duŜe inwestycje: autostrada A-4
i DW-902 (DTŚ). Inwestycje te jednak nie zostały powiązane z przebudową dróg
dojazdowych do tych ciągów, przystosowujących je do zwiększonego ruchu, co stwarza
ryzyko powstawania nowych „wąskich gardeł” na sieci drogowej.
Średnia gęstość sieci drogowej w miastach wchodzących w skład GZM
wynosi 323,9 km/100 km2 i jest wielkością kilkakrotnie wyŜszą niŜ średnia dla Polski
(81,7 km/100km2). Największą gęstość sieci drogowej posiadają jednostki małe
powierzchniowo (Świętochłowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie), gdzie stopień
urbanizacji jest najwyŜszy, natomiast analogicznie średnia gęstość sieci drogowej
miast duŜych pod względem powierzchni (Jaworzno, Dąbrowa Górnicza) przyjmuje
wielkości mniejsze (tab. 49). Układ sieci drogowej na opisywanym obszarze, łącznie
z drogami tranzytowymi stanowi policentryczną strukturę opartą na węzłach
zlokalizowanych na obszarze GZM oraz miastach połoŜonych w jej sąsiedztwie. Taki
układ odgrywa znaczną rolę w integracji przestrzeni i gospodarki regionu z obszarami
sąsiadującymi (DZIADEK, 2002).
Determinantą stopnia rozwoju infrastruktury drogowej, wyŜszego od średniego
poziomu w kraju jest miejsko-przemysłowy charakter regionu, będący generatorem
potrzeb przewozowych zarówno w zakresie przewozu osób, jak i ładunków. Wysoka
gęstość sieci drogowej, wyraźnie przewyŜszająca średni poziom w Polsce, świadczy
o dobrej dostępności komunikacyjnej. Czynnik ten jest podstawowym elementem
potencjału rozwojowego kaŜdego z regionów. Im jest wyŜszy, tym większym potencjałem
wzrostu dysponuje dany region i tym większe ma szanse rozwojowe. Jak wskazuje
A. S. GRZELAKOWSKI (2003) dostępność komunikacyjna determinuje elastyczność
rynków: pracy, towarowego i kapitałowego, oddziaływując na szeroko rozumianą
atrakcyjność regionów i ich miejsce na mapie gospodarczej. Wysoka gęstość sieci
drogowej nie przedkłada się na cechy jakościowe. Układ drogowo-uliczny nie jest
przystosowany do struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu oraz duŜego natęŜenia
ruchu w stosunku do przepustowości dróg (DZIADEK, 1999).
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Ryc. 63. Przebieg dróg krajowych i wojewódzkich oraz linii kolejowych z ruchem pasaŜerskim
przez obszar GZM (opracowanie własne)

Ryc. 64. Sieć linii tramwajowych na obszarze GZM według stanu na 1 lutego 2008 r.
(opracowanie własne)
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Fot. 53. Droga ekspresowa S-1, nazywana równieŜ Wschodnią Obwodnicą GOP
w Dąbrowie Górniczej (T. Dulias)

Fot. 54. Zabytkowy wagon typu N
kursujący w Bytomiu na linii nr 38
(A. Soczówka)
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Fot. 55. Niskopodłogowy Solaris Trollino 12
eksploatowany przez Tyskie Linie
Trolejbusowe (A. Soczówka)

Tabela 49. Gęstość dróg w miastach GZM
Miasto
Jaworzno
Dąbrowa Górnicza
Mysłowice
Gliwice
Bytom
Ruda Śląska
Tychy

Liczba km/100 km2
175
194
230
277
290
317
327

Miasto
Katowice
Piekary Śląskie
Zabrze
Sosnowiec
Siemianowice Śląskie
Chorzów
Świętochłowice

Liczba km/100 km2
328
334
357
360
366
402
578

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Polska. Atlas Samochodowy, 2007; Rocznik Statystyczny
Województwa Śląskiego, 2007

Sieć drogowa województwa śląskiego, a w szczególności GZM podlega
systematycznej rozbudowie i modernizacji. Dotyczy to zarówno duŜych projektów,
realizowanych na poziomie krajowym, jak i mniejszych inwestycji na szczeblu miejskim.
Inwestycje te mają na celu m.in. zmniejszenie dysproporcji w stosunku do innych
państw członkowskich UE, podniesienie parametrów podstawowej sieci drogowej,
stworzenie korytarzy dla sprawnego ruchu tranzytowego, usunięcie „wąskich gardeł”
infrastruktury drogowej. Do największych inwestycji drogowych realizowanych
obecnie na obszarze GZM zaliczają się:
• przebudowa autostrady A-4 - na terenie województwa autostrada została zbudowana
w całości, włącznie z najtrudniejszym technicznie i najbardziej kosztochłonnym
odcinkiem autostrady: Katowice - Gliwice, ale część odcinków wymaga przebudowy;
obecnie trwają prace drogowe przy przebudowie węzła autostradowego z drogą
krajową DK-86 (węzeł „Murckowska”) oraz na najbardziej obciąŜonym ruchem
kołowym odcinku w ciągu Al. Górnośląskiej w Katowicach,
• budowa autostrady A-1 - w trakcie realizacji; nowy projekt trasy odcinka
przebiegającego przez GZM wiedzie od rejonu portu lotniczego w Pyrzowicach
w kierunku zachodnim do Bytomia, a następnie skręca w kierunku południowym
i przebiega na granicy administracyjnej Zabrza i Gliwic; na skrzyŜowaniu
z przebiegającymi na południe od powyŜszych miast autostradą A-4 i DK-44
utworzy w Gliwicach – Sośnicy trzypoziomowy węzeł drogowy; będzie to
największe skrzyŜowanie autostradowe w Polsce, o czym świadczy liczba obiektów
inŜynierskich, jakie powstaną w rejonie węzła,
• budowa Drogowej Trasy Średnicowej – inwestycja w trakcie realizacji; zakończone
zostały prace na odcinku od Katowic do granicy Rudy Śląskiej i Zabrza,
połączone z budową tunelu pod Rondem im. Ziętka w Katowicach i przebudową
ulic Roździeńskiego i Chorzowskiej w Katowicach; obecnie trwają prace na
odcinku Ruda Śląska – Gliwice, oraz istnieje wstępna koncepcja rozbudowy
trasy w kierunku wschodnim; docelowo trasa DTŚ licząca 54 km w pełni
połączy miasta konurbacji katowickiej i stworzy doskonale zintegrowany
system komunikacyjny regionu,
• przebudowa drogi ekspresowej S-1 - w fazie przygotowawczej; modernizacja
fragmentu poprowadzonego ciągiem Wschodniej Obwodnicy GOP (fot. 53),
zakładająca likwidację jednopoziomowych skrzyŜowań i dostosowanie drogi do
obecnych potrzeb przewozowych; projekt przebudowy zakłada poprowadzenie
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drogi S-1 na odcinku Mysłowice – Bielsko-Biała nowym śladem przez Brzeszcze i
Oświęcim,
• budowa śródmiejskiej obwodnicy w Jaworznie – inwestycja w trakcie realizacji,
celem jest odciąŜenie centrum miasta od tranzytowego ruchu kołowego,
• budowa
śródmiejskiej obwodnicy w Chorzowie – inwestycja w fazie
przygotowawczej, celem jest wyprowadzenie ruchu kołowego z centrum miasta
i likwidacja przestarzałej estakady przecinającej chorzowski rynek; ponadto
droga pozwoli na lepsze skomunikowanie Stadionu Śląskiego z regionem.
Prowadzone w 2005 roku na drogach krajowych badania natęŜenia ruchu
drogowego pokazały, Ŝe w ciągu 5 lat natęŜenie ruchu wzrosło o 11%, w tym o 12%
na trasach międzynarodowych i 8% na pozostałych drogach. Średnie dobowe
natęŜenie ruchu drogowego (SDR) w punktach pomiarowych zlokalizowanych na
obszarze GZM wyniosło 13,4 tys. pojazdów i było wyŜsze o 63% w stosunku do 2000 r.
W punktach pomiarowych występują duŜe róŜnice w wartościach pomiędzy trasami
międzynarodowymi (średnio 23,7 tys. pojazdów), a innymi punktami pomiarowymi na
drogach krajowych (średnio ok. 10 tys. pojazdów). W stosunku do średniej krajowej
są wyŜsze o 62% dla dróg krajowych ogółem, o 75% dla tras międzynarodowych
i o 67% dla pozostałych dróg krajowych. W GZM zanotowano 2 z 6 występujących
w skali kraju punktów, gdzie SDR przekracza wartość 50 tys. pojazdów. Są to autostrada
A-4 w Katowicach (wynik pomiaru SDR - 79.053 pojazdów/dobę) i jest to najwyŜsza
wielkość w kraju oraz droga ekspresowa S-86 pomiędzy Sosnowcem, a Katowicami
(wynik pomiaru SDR - 51.026 pojazdów / dobę) (Generalny pomiar ruchu..., 2006).
Utworzenie GZM nie spowoduje jakichś rewolucyjnych zmian w transporcie
drogowym. Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
(z późniejszymi zmianami) wszystkie drogi na terenie miast na prawach powiatu do
tegoŜ powiatu przynaleŜą, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (art. 19, ust. 5).
Stworzenie GZM nie wprowadza róŜnic w tym podziale. Statut GZM daje na razie
jedynie moŜliwości zarządzania drogami przekazanymi przez miasto na zasadzie
zawartych porozumień. Korzyści z GZM-u mogą osiągnąć miasta mniej aktywne
i przedsiębiorcze w samodzielnym pozyskiwaniu środków inwestycyjnych, bądź teŜ
o większym niedoinwestowaniu, licząc na środki kierowane na te obszary w ramach
spójnej wewnętrznej polityki inwestycyjnej.
TRANSPORT KOLEJOWY
Rozwój sieci kolejowej na obszarze GZM od samych początków
determinowany był eksploatacją surowców mineralnych, obecnością przemysłu i stopniową
industrializacją regionu. Pierwsza linia kolejowa na obszarze dzisiejszego GZM
została wybudowana w latach 1845-1846 przez Towarzystwo Budowy Kolei
Górnośląskich. Połączyła ona Kędzierzyn z Mysłowicami przez Gliwice i Katowice,
a następnie przedłuŜono ją do Jaworzna – Szczakowej, dzięki czemu Śląsk uzyskał
połączenie z Krakowem. Dwa lata później (1848 r.) do stacji Maczki (dziś dzielnica
Sosnowca) dociera Warszawsko-Wiedeńska Droga śelazna. Głównym kierunkiem
rozwoju transportu kolejowego w regionie był przewóz ładunków masowych (węgiel,
piasek, stal, itd.). Efektem jest duŜa gęstość sieci i wysoki stopień elektryfikacji.
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GZM stanowi jeden z największych węzłów komunikacji kolejowej w Polsce,
zarówno jeśli chodzi o przewozy pasaŜerskie jak i towarowe. Gęstość sieci kolejowej
na obszarze GZM osiąga wielkość kilkakrotnie wyŜszą od średniej wartości dla kraju.
Podobnie jak w przypadku sieci drogowej, wysoka gęstość sieci kolejowej jest
konsekwencją miejsko-przemysłowego charakteru środkowej części województwa
śląskiego. Wysoka gęstość sieci kolejowej nie przekłada się na jej parametry jakościowe.
Charakterystyczną cechą nie tylko śląskich, ale i polskich kolei jest duŜa rozbieŜność
w zakresie standardów (dopuszczalne prędkości, obciąŜenia, wyposaŜenie techniczne)
na liniach głównych oraz lokalnych.
Przez terytorium GZM przebiegają dwie linie kolejowe objęte umowami
AGC1 i AGTC2. Umowy te przewidują modernizację linii kolejowych (w wielu
przypadkach sprowadzającą się do zbudowania linii kolejowej od nowa w starym śladzie)
i dostosowania do załoŜonych standardów w zakresie ruchu pasaŜerskiego i towarowego.
Umowa AGC obejmuje następujące linie:
• E-30: Niemcy: Drezno – Polska: Wrocław – Kędzierzyn-Koźle – Katowice –
Kraków – Przemyśl – Ukraina: Lwów – Kijów – Rosja: Moskwa,
• E-65: Polska: Gdynia – Warszawa – (Centralna Magistrala Kolejowa) –
Katowice – Republika Czeska: Ostrawa – Austria: Wiedeń – Klagenfurt –
Słowenia: Lublana – Chorwacja: Rijeka.
Zawarta w 1991 r. umowa AGTC uzupełnia ww. linie o kilka odcinków, istotnych ze
względu na przewozy kombinowane (wielogałęziowe). Przez obszar GZM przebiegają
następujące alternatywne trasy dla przewozów towarowych:
• C-E-30: Wrocław (połączenie z E-30) – Jelcz-Laskowice – Strzelce Opolskie –
Gliwice – Zabrze Makoszowy – Katowice Muchowiec – Mysłowice (połączenie
z E-30),
• C-E-65: Tczew (połączenie z E-65) – Inowrocław – Tarnowskie Góry – Bytom
– Siemianowice Śląskie – Mysłowice – Oświęcim – Czechowice-Dziedzice
(połączenie z E-65),
• C-E-65/2: Chorzew Siemkowice – Częstochowa – Zawiercie – Jaworzno
Szczakowa (połączenie z E-30).
Oprócz wymienionych wyŜej linii, istotne znaczenie w przewozach towarowych mają:
• dwa odcinki „towarowej obwodnicy GOP-u”: Katowice Muchowiec – Sosnowiec
Dańdówka – Dąbrowa Górnicza Wschodnia – Łazy, Gliwice Sośnica – Zabrze
Biskupice – Bytom / Bytom Karb,
• linia Katowice – Tychy – Bielsko-Biała – Zwardoń, posiadająca połączenie z
siecią kolejową Słowacji,
• trasa Katowice – Tarnowskie Góry – Kluczbork – Poznań.

1

Umowa o głównych międzynarodowych liniach kolejowych (AGC), sporządzona w Genewie dnia 31 maja 1985 r.
Umowa o waŜniejszych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących
(AGTC), uzgodniona w Genewie 1 lutego 1991 r.

2
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W bezpośrednim sąsiedztwie GZM (w Sławkowie) kończy swój bieg Linia
Hutnicza Szerokotorowa (dawniej Linia Hutniczo – Siarkowa), będąca najdalej na
zachód wysuniętą linią kolejową szerokotorową, mającą połączenie z siecią kolejową
państw byłego ZSRR. Ponadto na zasadzie przewozów turystycznych w ruchu pasaŜerskim
funkcjonują dwie linie wąskotorowe: Bytom – Tarnowskie Góry – Miasteczko Śląskie
i kolejka turystyczna w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.
Przez centralne miasto GZM – Katowice prowadzą trasy 16 par połączeń
krajowych i międzynarodowych, zaliczanych do segmentu przewozów kwalifikowanych
(fot. 56). Są to: 4 pary pociągów EuroCity, obejmujących połączenia z Krakowa do
Hamburga, z Warszawy do Pragi, Budapesztu i Wiednia, 7 par pociągów Intercity,
obejmujących połączenia z Warszawy do Bielska-Białej, Gliwic, Wrocławia i 5 par
pociągów ekspresowych, obejmujących połączenia z Bielska Białej lub Gliwic do
Warszawy lub Gdyni. Trasa kolejowa do Warszawy poprowadzona jest Centralną
Magistralę Kolejową, dzięki czemu czas przejazd (2h 40 minut) z Katowic do
Warszawy jest konkurencyjny w stosunku do połączeń lotniczych i przejazdu
samochodem.
Pozostałą ofertę pociągów kursujących przez obszar GZM stanowi 9 par
pociągów Tanich Linii Kolejowych (TLK), 72 pociągi pospieszne i 327 pociągów
osobowych. Łatwo dostrzegalny jest koncentryczny układ sieci – zdecydowana
większość połączeń na obszarze GZM poprowadzona została przez Katowice. Tylko 1 para
pociągów TLK i 5 par pospiesznych, przejeŜdŜając przez obszar GZM, pomija ten
węzeł. Przebieg linii z ruchem pasaŜerskim przedstawia ryc. 63, a liczbę pociągów
kursujących przez wybrane stacje – tab. 50.
Tabela 50. Liczba pociągów pasaŜerskich kursujących przez wybrane stacje kolejowe GZM
w rozkładzie jazdy na 2008 rok
Kategoria pociągu

Stacja

Razem

osob.

posp.

TLK

Ex

IC, EC

Bytom

66

4

4

-

-

74

Chorzów Batory *

88

-

-

-

-

88

Dąbrowa Górnicza *

64

24

-

-

-

88

Gliwice

145

28

10

6

10

199

Jaworzno Szczakowa*

30

36

10

-

-

76

Katowice *

235

62

16

10

22

345

Mysłowice *

32

24

2

-

-

58

Ruda Chebzie *

64

2

-

-

-

66

Sosnowiec Gł. * i Sosnowiec Płd.

84

24

8

10

18

144

Tychy *

56

12

-

6

6

80

Zabrze

64

28

6

4

10

112

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sieciowy Rozkład Jazdy Pociągów, 2007/2008
Oznaczenia: * - Część pociągów przejeŜdŜa przez stację bez zatrzymania

238

Kryzys, jaki ma miejsce w segmencie przewozów pasaŜerskich w ostatnich
kilkunastu latach, widoczny jest równieŜ na obszarze GZM. Po 1990 r. ruch pasaŜerski
całkowicie zawieszono na kilkunastu odcinkach3: Dąbrowa Górnicza Gołonóg – Dąbrowa
Górnicza Strzemieszyce (1993), Tychy – Mysłowice Wesoła (1993), Zabrze Mikulczyce –
Tworóg (1994), Zabrze Biskupice – Pyskowice (1996), Zabrze Makoszowy – CzerwionkaLeszczyny (2000), Katowice Ligota – Zabrze Makoszowy – Gliwice (2001), Tychy –
Orzesze Jaśkowice (2001), Tychy – Lędziny (2001), Sosnowiec Kazimierz – Sosnowiec
Maczki (2001). O zawieszeniu ruchu zadecydowały względy ekonomiczne. W odróŜnieniu
od reszty kraju, ruch pasaŜerski zawieszony został na stosunkowo krótkich odcinkach sieci
kolejowej, liczących sobie kilka do kilkunastu kilometrów. Skalę zjawiska ukazuje
natomiast liczba odcinków, które koncentrowały się w obszarach konurbacji katowickiej i
aglomeracji rybnickiej.
Zmianie uległ równieŜ charakter przewozów – kolej regionalna, „choć
obsługuje kilka relacji dojazdowych o sporym jak na kolej regionalną w Polsce ruchu,
nie ogrywa istotnej roli w układzie całości systemu transportowego GOP. Wskazuje to
na słabe dostosowanie sieci do realnych potrzeb pasaŜerów” (Diagnoza stanu systemu
transportowego…, 2007). Próbą odwrócenia tej tendencji jest reaktywacja w 2008 r.
połączeń pasaŜerskich na odcinku Bytom – Gliwice. Na ten sam rok planowana była
równieŜ reaktywacja ruchu na odcinku Tychy – Tychy Miasto, nie doszła ona jednak
do skutku z uwagi na brak wystarczającego przygotowania infrastruktury. W przygotowanym
rozkładzie jazdy zaplanowano 39 par pociągów na trasie Tychy Miasto – Katowice
oraz 7 par na trasie Tychy Miasto – Tychy.

Fot. 56. Pociąg InterCity na tle starego dworca kolejowego w Katowicach (A. Soczówka)
3

Daty zamknięć ustalone na podstawie Sieciowych Rozkładów Jazdy Pociągów (z lat 1990-2008)
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Planowane jest równieŜ stworzenie na obszarze GZM tzw. Lekkiej Kolei Miejskiej
(LKM) na trasie Tychy Miasto – Katowice – Sosnowiec. Ma ona zostać uruchomiona
w oparciu o istniejącą infrastrukturę kolejową, po której z częstotliwością, co 15 minut
będą kursowały nowoczesne pociągi. Powstaną nowe przystanki tak, aby zapewnić
lepszą dostępność kolei. W myśl tej mocno futurystycznej koncepcji przystanki na
trasie będą wyposaŜone w systemy informowania o ruchu pociągów, monitoring
kamer, a takŜe zostaną zintegrowane z lokalną komunikacją publiczną (autobusy,
trolejbusy, tramwaje), samochodową (parkingi „parkuj i jedź”) i rowerową (parkingi
rowerowe) poprzez zaplanowanie węzłów przesiadkowych przy kaŜdym przystanku LKM.
Podobnie jak w przypadku transportu drogowego, nie naleŜy się spodziewać, Ŝe
powstanie GZM doprowadzi do jakichś duŜych zmian w zakresie transportu kolejowego.
Na chwilę obecną organizacja i finansowanie regionalnych przewozów kolejowych naleŜy
do zadań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, infrastruktura naleŜy do
PKP Polskich Linii Kolejowych, a przewoźnikiem w ruchu regionalnym jest PKP
Przewozy Regionalne. Dotychczasowe doświadczenia, np. w zakresie biletu ATP, czy teŜ
początki tworzenia LKM (nieudana reaktywacja odcinka Tychy – Tychy Miasto)
wskazują, Ŝe dla kolejnego podmiotu nie powiązanego kompetencyjnie, będzie to trudny
układ do współpracy i forsowania rozwiązań korzystnych dla konurbacji. Zwłaszcza, gdy
dochodzą takie problemy, jak przebieg fragmentów jednego z kluczowych dla ruchu
aglomeracyjnego odcinków – Dąbrowa Górnicza – Katowice, poza granicami GZM, co
moŜe się okazać istotnym problemem dla projektów współfinansowanych z funduszy UE.

KOMUNIKACJA MIEJSKA
W ramach komunikacji miejskiej na terenie GZM funkcjonują trzy rodzaje
środków transportu: tramwaje, trolejbusy i autobusy. Połączenia kolejowe funkcjonują
w sposób niezaleŜny na poziomie regionalnym i nie stanową integralnej części
komunikacji miejskiej (ostatnią taką próbę podjęto w 2001 roku w konurbacji
katowickiej, gdy przez półtora roku funkcjonował wspólny bilet miesięczny na linie
autobusowe i tramwajowe oraz pociągi osobowe PKP PR). Na obszarze GZM
prowadzone są trasy linii komunikacji miejskiej organizowanej przez 5 róŜnych
podmiotów: Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (KZK
GOP), posiadającego unię biletową z Międzygminnym Związkiem Komunikacji
PasaŜerskiej w Tarnowskich Górach (MZKP), Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
(MZK), Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie (PKM), na zlecenie
miasta Jaworzna i Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji (PKSiS)
w Oświęcimiu, na zlecenie miasta Bieruń.
KZK GOP jest związkiem komunalnym, w skład którego wchodzą 23 gminy –
11 gmin wchodzących w skład GZM (Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice,
Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec,
Świętochłowice, Zabrze) oraz 12 pozostałych gmin – Będzin, Bobrowniki, Chełm
Śląski, Czeladź, Gierałtowice, Imielin, Knurów, Psary, Radzionków, Siewierz,
Sławków, Wojkowice. Planowane jest przyłączenie do KZK GOP od 2009 r. Piekar
Śląskich i Pyskowic. MZKP jest związkiem komunalnym, w skład którego wchodzi 9 gmin:
Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Mierzęcice, OŜarowice, Świerklaniec, Tarnowskie
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Góry, Tworóg, Wielowieś i Zbrosławice. Do końca 2007 r. Piekary Śląskie były
członkiem MZKP. Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach jest zakładem
budŜetowym tegoŜ miasta, któremu na mocy zawartych porozumień 8 gmin: Kobiór,
Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Tychy i Wyry zleca
organizację lokalnego transportu zbiorowego.
Choć zarządy komunikacji powierzają obsługę linii autobusowych przewoźnikom,
to w strukturze we wszystkich zarządach nadal dominującą pozycję mają przewoźnicy,
powstali na bazie dawnego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
(WPK) – w KZK GOP są to: Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej (PKM) w Sosnowcu,
Katowicach i Gliwicach, a do 2006 roku (przed upadłością) równieŜ w Bytomiu,
w MZKP – PKM Świerklaniec, a w MZK Tychy – PKM Tychy. Przewoźnicy
prywatni (np. Transgór Mysłowice, Meteor Jaworzno, PUP J. Sebzda Czeladź, HenZago
Ruda Śląska, Transkom Piekary Śląskie, Irex Sosnowiec czy Nowak Transport Nowe
Chechło) oraz obsługujące linie komunikacji miejskiej PKS-y (Gliwice, Katowice,
Zawiercie) mają niewielki udział w strukturze zlecanej pracy eksploatacyjnej.
Struktury organizacyjne lokalnego transportu zbiorowego swoimi granicami
wyraźnie odbiegają od granic GZM. Sztuczność granicy GZM najbardziej
dostrzegalna jest w Zagłębiu Dąbrowskim. Tamtejszy fragment sieci komunikacyjnej,
na wskroś układowi przestrzennemu i występującymi potokami pasaŜerskimi,
całkowicie nielogicznie został podzielony nową granicą. Poza obszarem GZM
znalazła się zajezdnia tramwajowa w Będzinie, obsługująca wszystkie linie w
Zagłębiu. Nie została zachowana równieŜ ciągłość sieci tramwajowej – obszar
Będzina i Czeladzi został wycięty sztucznie z sieci komunikacyjnej, czego dowodem
są przebiegi tras będzińskich linii tramwajowych – kaŜda z tych 6 linii, kursujących po
Będzinie ma jedną ze swoich pętli (a linia nr 21 obydwie) na obszarze GZM, a drugą –
poza jego granicami.
Podobna sytuacja występuje w komunikacji autobusowej – aŜ 38 spośród 50 linii
autobusowych kursujących na obszarze Będzina oraz 18 spośród 19 linii autobusowych
kursujących na obszarze Czeladzi linii wjeŜdŜa na obszar miast GZM. Problem ten
w mniejszym stopniu występuje w innych miastach, które były zainteresowane
członkostwem w GZM – w przypadku Mikołowa jest to 18 spośród 28 linii, Tarnowskich
Gór – 14 spośród 39 linii i Knurowa – 8 spośród 12 linii autobusowych. Jest to potencjalne
źródło problemów dotyczących finansowania, tworzenia spójnego i zintegrowanego
systemu komunikacyjnego oraz pozyskiwania środków na inwestycje.
Uzupełnieniem i jednocześnie konkurencją dla linii „komunalnych” są
uruchamiane na zasadzie rachunku ekonomicznego (bez dofinansowania)4 linie
prywatnych przewoźników. Najsilniej rozwinięte są w Jaworznie, gdzie praktycznie
na wszystkich trasach równolegle funkcjonują obydwie grupy linii. Połączenie
komunikacyjne GZM z portem lotniczym w Pyrzowicach zapewnia komercyjna linia
autobusowa „lotnisko”, kursująca na trasie: Katowice – Sosnowiec – Pyrzowice.

4

przewoźnicy na liniach prywatnych na obszarze GZM (z nielicznymi wyjątkami) nie honorują równieŜ
ulg ustawowych
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System dziennej komunalnej komunikacji miejskiej5 na obszarze GZM tworzy
370 linii komunikacyjnych: 32 linie tramwajowe, 5 trolejbusowych i 333 autobusowe.
Jest to 270 linii spośród 321 linii autobusowych (84,5%) uruchamianych na zlecenie
KZK GOP i MZKP, 33 spośród 46 linii (71,7%) uruchamianych na zlecenie MZK
Tychy, 24 linie (100,0%) obsługiwanych przez PKM Jaworzno i 6 spośród 9 linii
(66,7%) uruchamianych przez PKSiS Oświęcim. Z wymienionych linii tylko 230 linii
– 26 tramwajowych, 5 trolejbusowych i 199 autobusowych kursuje wewnątrz obszaru
GZM. W podziale na organizatorów to 157 linii autobusowych KZK GOP i MZKP,
20 linii autobusowych MZK Tychy i 22 linie PKM Jaworzno – odpowiednio 48,9%,
43,5% oraz 91,7% wszystkich linii uruchamianych przez te podmioty.
Liczba linii komunikacyjnych, kursujących w poszczególnych miastach GZM,
według stanu na dzień 1 I 2008 r., przedstawia tab. 51. Komunikacja tramwajowa ma
charakter międzymiastowy – aŜ 26 z 31 linii przebiega przez terytorium dwóch, trzech
lub czterech gmin. NajdłuŜszą (22,7 km) linią tramwajową jest linia nr 21 (Sosnowiec
– Będzin – Dąbrowa Górnicza), najkrótszą (1,4 km) – linia nr 38, kursująca po
Bytomiu i obsługiwana wagonem zabytkowym typu N (fot. 54).
Podobnie charakter międzymiastowy ma komunikacja autobusowa. Odzwierciedla
to charakter komunikacyjnych potrzeb regionu. Spośród 333 linii autobusowych, zaledwie
112 linii kursuje wyłącznie w granicach jednego miasta (najwięcej w Katowicach – 26,
Gliwicach –19, Jaworznie – 19, Tychach – 14), 95 linii – w granicach dwóch gmin – 69 –
w granicach trzech, 33 – w granicach czterech, 16 – w granicach pięciu, a 8 – w granicach
sześciu, siedmiu lub ośmiu gmin.
Tabela 51. Liczba dziennych linii komunikacyjnych na obszarze GZM
(stan na 1 września 2008 r.)
Miasto
Bytom
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Jaworzno
Katowice
Mysłowice
Piekary Śląskie
Ruda Śląska
Siemianowice Śląskie
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze

Tramwajowe
10
12
5
2
14
2
5
2
5
4
6

Trolejbusowe
5
-

Autobusowe
50
25
37
47
26
111
29
24
32
27
56
11
39
35

Źródło: opracowanie własne

5

z wyłączeniem linii kursujących wyłącznie w porze nocnej; linie te nie były równieŜ uwzględniane
w obliczeniach
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Spośród wymienionych 370 linii komunikacyjnych, 235 linii autobusowych,
25 tramwajowych i 3 trolejbusowe kursują codziennie, 84 autobusowych, 2 trolejbusowe
i 4 tramwajowe – tylko w dni robocze, 9 autobusowych, 1 trolejbusowa i 3 tramwajowe –
tylko w dni robocze i soboty, 1 autobusowa – tylko w soboty, a 3 autobusowe – tylko
w soboty, niedziele i święta. PrzewaŜająca większość linii to linie zwykłe. Charakter
przyspieszony ma zaledwie 29 linii KZK GOP i MZKP 6, 4 linie PKM Jaworzno,
a MZK Tychy uruchamia 2 linie pospieszne. Ilość linii nie jest jednak wyznacznikiem
poziomu oferty – na zdecydowanej większości częstotliwości kursowania są niskie
(tab. 52), do tego dochodzi problem nieuporządkowanego układu tras i niedostatecznego
stopnia koordynacji oferty.
Sieć tramwajowa konurbacji katowickiej (ryc. 64) jest trzecią pod względem
7
długości w Europie (332,1 km) . Obejmuje 11 miast wchodzących w skład GZM oraz dwa
miasta – Będzin i Czeladź – znajdujące się poza granicami GZM. Przewozy oraz
zarządzanie infrastrukturą powierzono spółce Tramwaje Śląskie SA, powstałej z
przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunikacji Tramwajowej w Katowicach, wydzielonego
w 1991 roku z WPK. Tramwaje wyjeŜdŜają z 4 zajezdni: w Będzinie, Bytomiu, Katowicach
i Gliwicach. Ponadto w zajezdni w Chorzowie Batorym mieści się Zakład Usług
Remontowych (ZUR), gdzie dokonuje się napraw i modernizacji taboru. Właścicielem
100% akcji TŚ SA jest obecnie KZK GOP. Akcje te docelowo zostaną zainteresowanym
miastom – 11 miastom GZM posiadającym komunikację tramwajową oraz Czeladzi.
Tabela 52. Częstotliwości kursowania linii komunikacji miejskiej w dni robocze nauki
szkolnej, w ciągu dnia na obszarze GZM (stan na dzień 1 września 2008 r.)
Częstotliwość
kursowania
do 10 minut
11-15 minut
16-20 minut
21-30 minut
31-45 minut
46-60 minut
61-90 minut
91-120 minut
powyŜej 120 minut
nieregularnie 8
nie kursuje
razem

Tramwaje
szczyt
poza
szczytem
6
5
9
9
10
10
6
4
1
1
2
-

1
32

Trolejbusy
szczyt
poza
szczytem
1
1
2
1
1
1
1
1
1
5

Autobusy
szczyt
poza
szczytem
2
1
1
17
3
122
45
51
40
79
114
43
41
3
33
2
8
6
5
6
42
333

Źródło: opracowanie własne
linie wykonujące pojedyncze kursy w ciągu doby, bez jakiejkolwiek regularności

8

6

W kilku przypadkach są to praktycznie linie zwykłe, gdyŜ obsługują wszystkie, albo prawie wszystkie
przystanki na swojej trasie
7
www.bip.tram-silesia.pl
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Źle zarządzana oraz niedostatecznie finansowana w ostatnich dekadach firma
znajduje się obecnie w kiepskiej kondycji finansowej, a stan techniczny znacznej części
eksploatowanej obecnie infrastruktury torowej i taboru jest niedostateczny. Jedyną
większą inwestycją w ostatnich latach była modernizacja trasy tramwajowej linii 6 i 41
(Katowice – Chorzów – Bytom) i zakup 17 trójczłonowych wagonów Konstal 116Nd.
Obecnie po przejęciu akcji przedsiębiorstwa przez KZK GOP wdraŜany jest plan
naprawczy, który przewiduje ratowanie silnie zdekapitalizowanej infrastruktury
tramwajowej oraz zakup nowych pojazdów.
Tyskie Linie Trolejbusowe (TLT) to jeden z trzech systemów komunikacji
trolejbusowej w Polsce (obok Lublina oraz Gdyni i Sopotu). Pierwszą eksperymentalną
linię uruchomiono w 1982 r., a jej długość wynosiła 4 km. Wybór Tychów jako miasta nie
był przypadkowy – jako stosunkowo nowe i „uporządkowane” pod względem
przestrzennym miasto Tychy posiadały szerokie ciągi komunikacyjne, które doskonale
nadawały się do wprowadzenia komunikacji trolejbusowej. Obecnie długość trakcji
trolejbusowej liczy około 22 km (40,1 km pojedynczego odcinka sieci trakcyjnej). TLT
posiadają 21 trolejbusów, w tym 7 niskopodłogowych marki Solaris (fot. 55).
Patrząc na kształt sieci komunikacyjnej konurbacji katowickiej oraz na obecny
jej podział na organizatorów, uwzględniwszy specyfikę pasaŜerskich przewozów
kolejowych, trudno jest oczekiwać, iŜ nowy podmiot stworzy zintegrowany z koleją
system transportu miejskiego całej konurbacji, a nie wprowadzi kolejnych barier
i kolejnych podziałów. Sztuczność granic GZM nie daje niestety realnych szans na to,
Ŝe podmiot ten dokona tego, co nie udało się instytucji do tego predesponowanej
i działającej na większym obszarze, czyli KZK GOP. Zwłaszcza, Ŝe na dzień dzisiejszy
komunikacja miejska nie naleŜy do zadań statutowych GZM.
PowaŜnym problemem moŜe okazać się nakłonienie gmin nie będących w GZM
do współpracy, a pierwsze symptomy narastających problemów są juŜ dostrzegalne.
Miasto Będzin nie wyraziło chęci przejęcia akcji komercjalizowanego przewoźnika
tramwajowego (TŚ SA) oraz odmówiło uczestniczenia w koordynowanym przez GZM
projekcie pozyskiwania środków unijnych na komunikację tramwajową i trolejbusową
w ramach POIiŚ. Wystąpienie Piekar Śląskich z MZKP miało charakter wyjątkowo
burzliwy (sprawa znalazła swój finał w sądzie administracyjnym), a planowane
przystąpienie do KZK GOP moŜe zakończyć się zerwaniem porozumienia ws.
podziału wpływów ze wspólnie emitowanych biletów. Podobnie problematyczne
moŜe okazać się, aby miasta Jaworzno i Tychy zrezygnowały z wypracowanych
indywidualnie rozwiązań. Innymi słowy na płaszczyźnie, na której GZM w dziedzinie
transportu potencjalnie moŜe zdziałać najwięcej, jest jednocześnie najwięcej
problemów do rozwiązania i potencjalnych ognisk zapalnych.

244

ADAM HIBSZER

Wybrane zagadnienia szkolnictwa
w Górnośląskim Związku Metropolitalnym

Struktura szkolnictwa w miastach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
(GZM) jest rezultatem reformy systemu oświaty wprowadzonej w Polsce z dniem
1 września 1999 r. Dokonana wówczas strukturalna zmiana systemu edukacji miała za
cel m.in. dostosowanie polskiego szkolnictwa do form kształcenia występujących
w większości krajów Unii Europejskiej oraz przygotowanie uczniów do podejmowania
zawodów, które w przekształcanej gospodarce rynkowej będą waŜne dla społeczeństwa.
Istotna modyfikacja w strukturze szkolnictwa polegała na wprowadzeniu 6-klasowej
szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum oraz 3-letniego liceum a takŜe wprowadzeniu
egzaminów zewnętrznych po kaŜdym poziomie kształcenia. W 2001 r. dokonano
korekty reformy na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Zamiast 3-letniego
liceum profilowanego wprowadzono 3-letnie licea ogólnokształcące i licea profilowane
(14 profili), pozostawiono 4-letnie technika i szkoły zawodowe. W związku z powyŜszym
od roku szkolnego 2001/2002 nie przeprowadzano juŜ naboru do klas pierwszych
szkół ponadpodstawowych dla młodzieŜy tj. zasadniczych (zawodowych) i średnich
ogólnokształcących oraz zawodowych – na podbudowie programowej VIII klasy
szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2002/2003 zaczął funkcjonować system szkół
ponadgimnazjalnych (I klasa) obejmujący: 2-3 letnie zasadnicze szkoły zawodowe,
3-letnie licea ogólnokształcące, 3-letnie licea profilowane i 4-letnie technika oraz w roku
szkolnym 2004/2005 – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych – 2-letnie
uzupełniające licea ogólnokształcące i 3-letnie technika uzupełniające. W związku ze
stopniowym wprowadzaniem reformy ustroju szkolnego obok szkół ponadgimnazjalnych
(dla absolwentów gimnazjum) przez kilka lat równolegle działały – do czasu zakończenia
cyklu kształcenia – szkoły ponadpodstawowe (dla absolwentów 8-letniej szkoły
podstawowej) oraz ich oddziały będące w strukturze szkół ponadgimnazjalnych.
Równocześnie na poziomie szkół wyŜszych rozpoczęło się stopniowe
wprowadzanie załoŜeń tzw. strategii bolońskiej polegającej na wprowadzeniu
3-stopniowego systemu studiów, obejmującego 3-letnie studia licencjackie, 2-letnie
uzupełniające studia magisterskie oraz 4-letnie studia doktoranckie. Istotne załoŜenie
nowej reformy zakładało, iŜ zmniejszenie liczby miejsc pracy, zwłaszcza w
tradycyjnych gałęziach przemysłu i rolnictwie, związane z transformacją gospodarki
Polski sprawi, iŜ wzrastać będzie rola wykształcenia, zwłaszcza wyŜszego.
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AKTUALNA STRUKTURA I SIEĆ PLACÓWEK SZKOLNICTWA W GZM
W rezultacie zakończonego juŜ procesu wdraŜania zmian strukturalnych –
pochodnych reformy systemu edukacji w Polsce, obecnie w miastach GZM jest ponad
1200 szkół dla dzieci i młodzieŜy, w tym 350 szkół podstawowych, 261 gimnazjów,
130 liceów ogólnokształcących, 81 liceów profilowanych, 114 techników, 79 zasadniczych
szkół zawodowych oraz 239 szkół policealnych. Stanowi to prawie 37% szkół dla
dzieci i młodzieŜy województwa śląskiego (tab. 53). W szkołach tych pobiera naukę
41,5% uczniów województwa. Ponadto w 183 szkołach dla dorosłych (spośród 337
istniejących w województwie śląskim) w roku szkolnym 2006/2007 w GZM pobierało
naukę ponad 17,5 tys. osób, co stanowiło prawie 56% tej kategorii uczniów w
województwie śląskim.
Wzrost zainteresowania studiami wyŜszymi sprawił, iŜ w regionie powstało
wiele nowych – głównie niepublicznych – uczelni, oferujących studia zawodowe na
poziomie licencjatu. Obecnie w województwie śląskim działają 44 uczelnie wyŜsze.
Zdecydowana większość z nich ma swe siedziby w miastach GZM.
Tabela 53. Szkoły dla dzieci i młodzieŜy według szczebli kształcenia w województwie
śląskim i GZM w roku szkolnym 2006/2007 (bez szkół specjalnych i artystycznych)

Uczniowie

Absolwenci
(dane z roku
2005/06)

Szkoły

Uczniowie

Absolwenci
(dane z roku
2005/06)

1266
756
1

274273
170881
10

52759
59384
-

350
261
1

107052
67495
10

20768
23236
-

286
168
248
195
474

79966
18872
68742
25707
45213

26314
8321
12936
8167
15350

130
81
114
79
239

34445
8177
30263
9568
23786

11236
3386
5796
2957
7852

Szkolnictwo

Podstawowe
Gimnazjalne
Ponadpodstawowe
Ponadgimnazjalne: w tym
- licea ogólnokształcące
- licea profilowane
- technika
- zasadnicze zawodowe
Policealne

GZM

Szkoły

Województwo śląskie

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika statystycznego woj. śląskiego, 2007

Warto nadmienić, iŜ przez długie lata okresu powojennego, pod względem
takich wskaźników jak: liczba uczniów przypadająca na oddział, nauczyciela czy izbę
lekcyjną, region katowicki plasował się na dalekich miejscach w kraju. Szczególnie
niskie wskaźniki dotyczyły powszechności kształcenia w liceach ogólnokształcących i
szkołach wyŜszych (KŁOSOWSKI, 1999). Istotne przemiany w systemie edukacyjnym
w skali całego województwa, związane m.in. z rozwojem sektora niepublicznego,
zmianami struktury kształcenia w szkołach ponadpodstawowych i zmianami
organizacyjnymi przypadły na lata 90. XX w. (SZCZEPAŃSKI i IN., 1993, 1995, 1999).
Z badań F. KŁOSOWSKIEGO (1997, 1999) wynika, iŜ we wszystkich rodzajach szkół
nastąpił wówczas przyrost placówek, za wyjątkiem zasadniczych szkół zawodowych.
Jest to konsekwencja polityki oświatowej władz regionu, zmierzającej do zmiany
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niekorzystnej struktury kształcenia poprzez zwiększenie udziału uczących się w szkołach
średnich. Lata 90. to takŜe znaczący przyrost niepublicznych szkół wyŜszych, zmiany
własnościowe w systemie edukacyjnym oraz znaczący wzrost naboru w publicznych
szkołach wyŜszych. Widoczne są juŜ efekty tej polityki – zauwaŜalne zmiany w strukturze
wykształcenia ludności regionu.
Struktura wykształcenia w GZM, podobnie jak w całym województwie śląskim,
jest nadal niekorzystna – ponad połowa ludności ma wykształcenie średnie, około 1/3
– podstawowe, a mniej niŜ 10% wyŜsze. Struktura ta w poszczególnych miastach
GZM jest zróŜnicowana, czego przykładem są np. Katowice, w których udział ludności
z wyŜszym wykształceniem jest bliski 20% i Gliwice (ponad 17% ludności z
wykształceniem wyŜszym). W ostatnich latach sytuacja ta powoli, ale stopniowo się
zmienia. Niewątpliwy wpływ na zmiany w zakresie wykształcenia miały przeobraŜenia
społeczno-gospodarcze w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu. Przyczyniła się do tego
takŜe reforma strukturalna polskiego systemu edukacyjnego. Problematyka wykształcenia
ludności w miastach GZM została omówiona przez A. RUNGE w niniejszym tomie.
SZKOLNICTWO PODSTAWOWE I GIMNAZJALNE
W pierwszym roku reformy (1999/2000) w 14 miastach stanowiących GZM
istniało 431 szkół podstawowych oraz 208 gimnazjów. W kolejnych latach liczby te
stopniowe zmieniały się; zmniejszała się liczba szkół podstawowych a rosła liczba
gimnazjów. Był to efekt nie tylko zmian strukturalnych, ale takŜe skutek niŜu
demograficznego z którego dzieci wchodziły w wiek szkolny w pierwszych latach
XXI w. Według prognoz demograficznych w kilku najbliŜszych latach będzie takŜe
maleć liczba uczniów w gimnazjach.
Po ośmiu latach reformy edukacji (w roku szkolnym 2006/2007) w miastach
GZM funkcjonowało 350 szkół podstawowych oraz 261 gimnazjów, co stanowi - w
przypadku szkół podstawowych - 28% szkół tego typu w województwie oraz prawie
35% - w przypadku gimnazjów. W roku szkolnym 2006/2007 w szkołach
podstawowych GZM uczyło się ponad 107 tys. uczniów (co stanowi 39% uczniów
szkół podstawowych województwa śląskiego). Do gimnazjów zaś uczęszczało ponad
67 tys. uczniów (równieŜ około 39% gimnazjalistów województwa śląskiego).
Biorąc pod uwagę liczbę szkół oraz oddziałów i uczniów w tych szkołach,
moŜna zauwaŜyć zagęszczenie uczniów w szkołach GZM, w stosunku do szkół
województwa śląskiego. Średnio do jednej szkoły podstawowej w GZM uczęszczało
306 uczniów (dla województwa liczba ta wynosi 217), zaś średnio w jednym
gimnazjum w GZM pobierało naukę 259 uczniów (średnia dla województwa wynosi
226). Wejście w wiek szkolny roczników niŜu demograficznego spowodowało
poprawę wskaźników obciąŜenia szkół. W roku szkolnym 2006/2007 na oddział w
szkole podstawowej średnio w GZM przypadało 21 uczniów, a w gimnazjum 23
uczniów. Obie wartości są zbliŜone do danych dla województwa śląskiego, które
wynosiły odpowiednio: 20,5 oraz 23,5 uczniów. Dla porównania, dziesięć lat
wcześniej (1996/1997), w ówczesnym woj. katowickim na oddział w szkołach
podstawowych przypadało 24 uczniów, a w roku szkolnym 1991/1992 wskaźnik ten
wynosił 26 uczniów (KŁOSOWSKI, 1999).
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Miastami GZM o największej liczbie szkół podstawowych oraz oddziałów w tych
szkołach są: Katowice (14,3% szkół i 15,4% oddziałów w GZM), Sosnowiec (10,9%
szkół i 10,1% oddziałów w GZM) i Zabrze (10,9% i 10,1% oddziałów w GZM). Zaś
najwięcej uczniów w szkołach podstawowych mają Katowice (15,2% w GZM),
Sosnowiec, Zabrze i Bytom (kaŜde po około 10% w GZM) (tab. 54). Największe
zagęszczenie uczniów w oddziałach (ponad 23 uczniów) występuje w Świętochłowicach,
Siemianowicach Śl. oraz w Bytomiu. Najmniej uczniów w oddziałach szkół
podstawowych jest w Dąbrowie Górniczej (19 uczniów).
Tabela 54. Szkoły podstawowe dla dzieci w miastach GZM w roku szkolnym 2006/2007
Wyszczególnienie
Bytom
Chorzów

Szkoły
Liczba
28
20

Oddziały

Uczniowie

%
8,0

Liczba
460

%
9,2

Ogółem
10620

%
9,9

5,7

299

6,0

6711

6,3

Dąbrowa Górnicza

30

8,6

333

6,7

6307

5,9

Gliwice

33

9,4

486

9,8

10262

9,6

Jaworzno

17

4,9

256

5,2

5352

5,0

Katowice

50

14,3

764

15,4

16307

15,2

Mysłowice

17

4,9

209

4,2

4334

4,0

Piekary Śląskie

11

3,1

148

3,0

3398

3,2

Ruda Śląska

25

7,1

385

7,7

8846

8,3

Siemianowice Śl.

11

3,1

170

3,4

3941

3,7

Sosnowiec

38

10,9

500

10,1

10567

9,9

8

2,3

134

2,7

3133

2,9

Świętochłowice
Tychy

24

6,8

324

6,5

6617

6,2

Zabrze

38

10,9

503

10,1

10657

9,9

350

100,0

4971

100,0

107052

100,0

1266

-

13366

GZM
Województwo

-

274273

-

Źródło: opracowanie własne na podstawie Województwo śląskie 2007, podregiony, powiaty, gminy

W przypadku gimnazjów, najwięcej tego typu szkół, oddziałów oraz uczniów
jest takŜe w Katowicach, w Zabrzu i w Sosnowcu (tab. 55). Największe zagęszczenie
uczniów w oddziałach gimnazjalnych występuje w Świętochłowicach (26 uczniów),
w Piekarach Śl. (25 uczniów) oraz w Tychach, Gliwicach i Zabrzu (w tych trzech
miastach po 24 uczniów). Najkorzystniejsza sytuacja występuje w Chorzowie i
Mysłowicach – niespełna 22 uczniów w klasie.
W roku szkolnym 2006/2007 w GZM istniało takŜe 37 szkół podstawowych
specjalnych, w których uczyło się 2281 uczniów oraz 39 gimnazjów specjalnych (z 2196
uczniami) dla dzieci z zaburzeniami mowy, wzroku i upośledzeniami umysłowymi.
Znajdowały się tu takŜe 3 szkoły podstawowe dla dorosłych (z 39 uczniami) oraz 13
gimnazjów dla dorosłych (z 2085 uczniami) (http://www.gov.pl BDR, 2006).
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Tabela 55. Gimnazja dla młodzieŜy w miastach GZM w roku szkolnym 2006/2007
Wyszczególnienie

Szkoły

Oddziały

Uczniowie

Liczba
21
17

%
8,0
6,5

Liczba
269
187

%
9,3
6,5

Ogółem
6474
4089

%
9,6
6,1

Dąbrowa Górnicza
Gliwice

17
23

6.5
8,8

171
261

5,9
9,0

3833
6292

5,7
9,3

Jaworzno
Katowice

13
42

5,0
16,1

158
464

5,5
16,0

3606
10452

5,3
15,5

9
5

3,4
1,9

133
78

4,6
2,7

2923
1944

4,3
2,9

Ruda Śląska
Siemianowice Śl.

19
10

7,3
3,8

239
107

8,3
3,7

5496
2392

8,1
3,5

Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy

31
7
15

11,9
2,7
5,7

284
75
177

9,8
2,6
6,1

6776
1941
4367

10,0
2,9
6,5

Zabrze
GZM

32
261

12,3
100,0

288
2891

10,0
100,0

6910
67495

10,2
100,0

Województwo

756

-

7270

Bytom
Chorzów

Mysłowice
Piekary Śląskie

-

170881

-

Źródło: opracowanie własne na podstawie Województwo śląskie 2007, podregiony, powiaty, gminy

Od 1989 r. szkoły są prowadzone przez róŜne instytucje, głównie przez samorządy
róŜnych szczebli: gminne, powiatowe i wojewódzkie. W roku szkolnym 2006/2007
w GZM w gestii samorządów lokalnych było 83% szkół podstawowych oraz 72%
gimnazjów. Zaledwie dla kilkunastu szkół podstawowych i gimnazjów organami
prowadzącymi były organizacje społeczne, stowarzyszenia i organizacje wyznaniowe.
SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE I POLICEALNE
We wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w GZM w roku
szkolnym 2006/2007 uczyło się ponad 106 tys. uczniów. W 130 liceach ogólnokształcących
pobierało naukę ponad 34 tys. uczniów (43% uczniów tego typu szkół województwa
śląskiego), w 81 liceach profilowanych – 8 tys. uczniów (równieŜ 43% uczniów
województwa), w 114 technikach – 30 tys. (44%), zaś w 79 zasadniczych szkołach
zawodowych – 9,5 tys. uczniów (37% uczniów tego typu szkół województwa śląskiego).
Średnio do jednego liceum ogólnokształcącego w GZM uczęszczało 265
uczniów (średnio w województwie śląskim 280 uczniów), do liceum profilowanego 101 uczniów (w województwie średnio 112), do technikum – 265 uczniów (w
województwie średnio 277), a do zasadniczych szkół zawodowych – 121 uczniów
(średnio w województwie śląskim 132). Z przedstawionego zestawienia wynika, iŜ odwrotnie niŜ w szkołach podstawowych i gimnazjach – pod tym względem na
poziomie szkół ponadgimnazjalnych większe „zagęszczenie” uczniów występuje w
szkołach poza GZM. Dla około ¼ tych szkół organami prowadzącymi są stowarzyszenia
oraz organizacje społeczne i wyznaniowe.
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W strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego w GZM dominują szkoły
średnie zawodowe (technika i licea profilowane). Na drugim miejscu znajdują się licea
ogólnokształcące skupiające ponad 32% ogółu uczniów (tab. 56).
Tabela 56. Zmiany w strukturze kształcenia w GZM na poziomie szkół ponadgimnazjalnych
i policealnych w latach 1999-2007 wg liczby uczniów
Typy szkół

1999/2000
w tys.
na 1000
mieszk.
42,2
19,9

Licea ogólnokształcące
Średnie zawodowe (technika,
licea i profilowane)
Zasadnicze szkoły zawodowe
Policealne

Liczba uczniów
2004/2005
w tys.
na 1000
mieszk.
35,6
17,7

2006/2007
w tys.
na 1000
mieszk.
34,4
17,3

73,9

34,9

45,5

22,6

38,4

19,3

26,5

12,5

10,5

5,2

9,6

4,8

7,5

3,5

21,8

10,8

23,8

11,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników statystycznych woj. śląskiego, 2000, 2005, 2007

Tabela 57. Licea ogólnokształcące oraz zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieŜy w
miastach GZM w roku szkolnym 2006/2007

Wyszczególnienie

Liczba
liceów

Uczniowie liceów
ogólnokształcących
Ogółem

Bytom
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Jaworzno
Katowice
Mysłowice
Piekary Śląskie
Ruda Śląska
Siemianowice Śląskie
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze
GZM
Województwo

11
10
9
17
5
24
3
2
4
6
15
3
6
15
130
286

2326
2838
2845
4071
1649
6541
1131
632
1361
848
3702
689
2765
3047
34445
79966

na 1000
mieszk.
12,5
24,9
21,9
20,5
17,2
20,8
15,1
10,7
9,3
11,7
16,5
12,5
21,2
16,0
17.3
17,1

Liczba
zasadniczych
szkół
zawodowych
8
6
5
11
4
9
4
1
5
1
9
2
6
8
79
195

Uczniowie
zasadniczych szkół
zawodowych
Ogółem
na 1000
mieszk.
1114
6,0
602
5,3
298
2,3
1592
8,0
361
3,8
973
3,1
368
4,9
352
5,9
1020
7,0
88
1,2
848
3,8
280
5,1
649
5,0
1023
5,4
9568
4,8
25707
5,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika statystycznego woj. śląskiego, 2007

W ostatnich latach w GZM widoczne są zmiany w strukturze kształcenia. Oprócz
ogólnego spadku liczby uczniów w poszczególnych typach szkół pogimnazjalnych,
wyraźnie widać prawie trzykrotne zmniejszenie się liczby uczniów w zasadniczych
szkołach zawodowych oraz spadek liczby uczniów w średnich szkołach zawodowych

250

prawie o połowę. Spadek liczby uczniów w liceach ogólnokształcących w tym samym
czasie był znacznie mniejszy. Porównując te wartości trzeba mieć na uwadze fakt, Ŝe
w wyniku zmian strukturalnych (wprowadzenie gimnazjów) szkoły średnie kształcą
uczniów o rok krócej niŜ w 1999 r., a czas pobierania nauki w szkołach zawodowych
jest taki sam (3 lata). Faktycznie więc wprowadzenie reformy oraz zmiany społecznogospodarcze doprowadziły do sytuacji, iŜ znacznie więcej uczniów po ukończeniu
gimnazjów trafia do szkół średnich z moŜliwością zdania matury i podjęcia studiów
wyŜszych, a nie ogranicza się do zasadniczych szkół zawodowych, przysposabiających do
zawodu. Znaczna część uczniów kończących zasadnicze szkoły zawodowe nie
znajdowała bowiem zatrudnienia w tradycyjnych wyuczonych zawodach, na które
było mniejsze zapotrzebowanie. Wiele szkół zawodowych, szczególnie tych przy
duŜych zakładach przemysłowych zostało zamkniętych m.in. ze względu na
prowadzenie mało popularnych specjalizacji. Podjęcie nauki w szkołach średnich,
wprawdzie nie przygotuje absolwenta do wykonywania konkretnego zawodu, lecz
daje moŜliwość dalszego kształcenia. Ich absolwenci mogą zdobyć wyŜsze kwalifikacje
w poszukiwanych zawodach przez co zwiększają swoje szanse na rynku pracy.
Tabela 58. Szkoły policealne w roku szkolnym 2006/2007
Wyszczególnienie

Szkoły

Oddziały

Bytom
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Jaworzno
Katowice
Mysłowice
Piekary Śląskie
Ruda Śląska
Siemianowice Śl.
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze
GZM
Województwo

18
11
9
52
6
56
2
2
6
1
32
2
28
14
239
474

147
45
27
218
22
300
7
3
16
2
142
4
90
71
1094
2058

Uczniowie
ogółem
w tym
I klasa
3173
1739
1065
788
618
500
4579
2815
438
316
6679
4646
171
87
72
28
376
199
40
15
2934
1790
84
42
1932
1117
1625
896
23786
14978
45213
27875

Absolwenci
(w roku
2005/06)
1009
403
117
1388
123
2313
28
55
161
996
29
597
633
7852
15350

Źródło: Województwo śląskie 2007, podregiony, powiaty, gminy

Biorąc pod uwagę liczbę uczniów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (tab. 57)
to w GZM wielkość tego wskaźnika dla liceów ogólnokształcących jest wyŜsza niŜ
w województwie śląskim i wynosi 17,3 (w woj. śląskim 17,1), zaś w przypadku
zasadniczych szkół zawodowych jest ona niŜsza (4,8 w GZM, 5,5 w woj. śląskim).

251

Widoczne jest znaczne zróŜnicowanie wartości tego wskaźnika pomiędzy
poszczególnymi miastami GZM, zarówno odnośnie liceów ogólnokształcących, jak i
zasadniczych szkół zawodowych. W Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Tychach,
Katowicach i Gliwicach na 1000 mieszkańców przypadało ponad 20 uczniów liceów
ogólnokształcących. Natomiast w Siemianowicach Śl., Dąbrowie Górniczej, Katowicach,
Jaworznie i Sosnowcu na 1000 mieszkańców przypadało poniŜej 4 uczniów szkół
zawodowych.
W GZM działa 239 szkół policealnych, czyli ponad połowa z istniejących w
województwie śląskim. W szkołach tych uczy się prawie 24 tys. uczniów (około 53%
uczniów woj. śląskiego). Najwięcej szkół policealnych znajduje się w Katowicach
(56), Gliwicach (52) i Sosnowcu (32) (tab. 58). W zdecydowanej większości (75%) są
to szkoły nie podlegające organom samorządu terytorialnego. Warto podkreślić, Ŝe w
ostatnich latach nastąpił bardzo wyraźny – ponad trzykrotny – wzrost liczby uczniów
w tych szkołach z 7,5 tys. w 1999 r do 23,8 tys. w 2006 r.
SZKOLNICTWO WYśSZE
W miastach stanowiących GZM działa 35 szkół wyŜszych (wspólnie z wydziałami
zamiejscowymi szkół, których siedziba mieści się poza GZM): 1 uniwersytet, 2 wyŜsze
szkoły techniczne, 11 szkół wyŜszych ekonomicznych, 2 wyŜsze szkoły pedagogiczne, 1
akademia medyczna, 1 akademia wychowania fizycznego, 2 wyŜsze szkoły artystyczne, 14
wyŜszych szkół zawodowych, 1 wyŜsza szkoła teologiczna. Uczelnie te stanowią blisko
10% szkół wyŜszych w kraju, sprawiając, iŜ województwo śląskie znajduje się na drugim
miejscu pod względem liczby szkół wyŜszych w Polsce (po województwie mazowieckim).
W publicznych i prywatnych szkołach wyŜszych w miastach GZM w roku
akademickim 2005/2006 r. kształciło się ponad 142 tys. osób, zajmując trzecią pozycję w
kraju po Warszawie i Krakowie, a przed Wrocławiem i Poznaniem. W zdecydowanej
większości kształciło się w uczelniach państwowych (ponad 65% wszystkich słuchaczy).
Największymi uczelniami państwowymi są: Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska,
Akademia Ekonomiczna oraz Śląski Uniwersytet Medyczny. Do największych
niepaństwowych szkół wyŜszych naleŜą: Górnośląska WyŜsza Szkoła Handlowa im.
Wojciecha Korfantego, Śląska WyŜsza Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, WyŜsza
Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka, WyŜsza Szkoła Bankowa Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Górnośląska WyŜsza Szkoła Pedagogiczna im. kard.
Augusta Hlonda (tab. 59).
Nowo powstałe w ostatnich kilkunastu latach wyŜsze uczelnie niepubliczne
mają głównie charakter zawodowy i w większości kształcą studentów wyłącznie na
poziomie licencjackim. W uczelniach tych, z nielicznymi wyjątkami, dominuje na
ogół jeden kierunek – marketing i zarządzanie. Funkcjonowanie w regionie tak duŜej
liczby niepublicznych szkół wyŜszych jest z pewnością odpowiedzią na ich
zapotrzebowanie na rynku edukacyjnym, ale teŜ efektem braku miejsc w uczelniach
państwowych, które nie były w stanie przyjąć tak duŜej liczby studentów oraz
dostosować swojej oferty dydaktycznej do oczekiwań potencjalnych studentów w
warunkach obowiązujących przepisów prawnych. Otwartym pozostaje pytanie czy
wszystkie te uczelnie niepaństwowe przetrwają po przejściu wyŜu demograficznego.
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Tabela 59. Uczelnie wyŜsze w miastach GZM
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35

Nazwa uczelni
(bold- uczelnie państwowe)
uniwersytety

Studia
I stopnia II stopnia

Uniwersytet Śląski
wyŜsze szkoły techniki
Politechnika Śląska w Gliwicach
WyŜsza Szkoła Techniczna w Katowicach
wyŜsze szkoły ekonomii
Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach
Górnośląska WyŜsza Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Górnośląska WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie
Śląska WyŜsza Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach
WyŜsza Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach
WyŜsza Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
WyŜsza Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
WyŜsza Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach

+

+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

WyŜsza Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach
WyŜsza Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
WyŜsza Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Bytomiu
akademie medyczne
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
awf
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
wyŜsze szkoły pedagogiczne
Górnośląska WyŜsza Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
WyŜsza Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
Wydział Nauk Pedagogicznych w Katowicach
szkoły artystyczne
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

Śląska Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
wyŜsze szkoły zawodowe
Gliwicka WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości
Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych Wydział Zamiejscowy
Informatyki w Bytomiu
Szkoła WyŜsza im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
Śląska WyŜsza Szkoła Informatyki w Chorzowie
Śląska WyŜsza Szkoła Medyczna w Katowicach
WyŜsza Szkoła Humanistyczna w Katowicach
WyŜsza Szkoła Humanitas w Sosnowcu
WyŜsza Szkoła InŜynierii Bezpieczeństwa i Ekologii w Sosnowcu
WyŜsza Szkoła Mechatroniki w Katowicach
WyŜsza Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
WyŜsza Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
WyŜsza Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
WyŜsza Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w
Katowicach
wyŜsze szkoły teologiczne
WyŜsze Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach

+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych uczelni wyŜszych
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W 2001 r. w woj. śląskim wskaźnik przedstawiający liczbę studentów na
1000 mieszkańców był równy średniej krajowej i wynosił 40 osób na 1000
mieszkańców. Pozytywnym zjawiskiem jest utrzymywanie się liczby studentów w
szkolnictwie wyŜszym na poziomie osiągniętym w drugiej połowie lat 90. XX w., a
w pewnych obszarach nawet jej dalszy rozwój. Liczni absolwenci szkół wyŜszych
stanowią obecnie najbardziej przedsiębiorczą i zarazem mobilną warstwę społeczeństwa,
zdolną do absorpcji i rozwoju innowacji. Ten fakt moŜe teŜ w nieodległej przyszłości
decydować m.in. o inwestycyjnej atrakcyjności regionu.
PODSUMOWANIE
Na zakończenie rozwaŜań nt edukacji w miastach Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego warto postawić pytanie o znaczenie GZM dla szkolnictwa w
regionie. Statutowym zadaniem GZM jest wspieranie edukacji publicznej, w
szczególności ukierunkowanej na kształcenie w zawodach deficytowych – w zakresie
przekazanym GZM przez gminy członkowskie na podstawie stosownych porozumień.
NaleŜy zatem zauwaŜyć i docenić podejmowane inicjatywy w tym zakresie.
Jednym z takich działań jest pomysł wspólnego, dla wszystkich miast GZM,
elektronicznego systemu naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. Inicjatywa
opracowania jednolitego systemu wypłynęła od władz samorządowych Bytomia i
spotkała się z pozytywnym przyjęciem pozostałych członków GZM. Dodatkowym
sprzymierzeńcem tego pomysłu jest Kuratorium Oświaty w Katowicach. Powstający
system ma ułatwić prowadzenie naboru do szkół ponadgimnazjalnych na terenie
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Do sytemu będą mogły dołączyć
równieŜ sąsiednie miasta, które nie naleŜą do GZM. W efekcie uczniowie w jednym
miejscu będą mogli sprawdzić jakie szkoły czekają na nich, bez ograniczania się do
oferty jednego miasta. Zaproponowane rozwiązanie ma doprowadzić takŜe do pełnej
przejrzystości procedury naboru kandydatów. Takie działania w GZM są
szczególnie waŜne, poniewaŜ zdarza się, Ŝe uczniowie wybierają szkoły w
sąsiednich miastach. Powstanie ujednoliconego systemu elektronicznego powinno
wpłynąć na udostępnienie jak najszerszej oferty edukacyjnej dla młodzieŜy
korzystającej ze szkół na terenie GZM. Dotychczas działające na terenie GZM dwa
systemy, obsługiwane przez konkurujące firmy, nie pozwalały na zintegrowanie
informacji przydatnych dla kandydata oraz jednostek zarządzających szkołami.
Deklarację w sprawie wspólnego naboru do szkół ponadgimnazjalnych
podpisali prezydenci większości miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
we wrześniu 2008 r. System ten będzie mógł być wykorzystany juŜ w
przyszłorocznej organizacji naborów do szkół ponadgimnazjalnych.
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MARZENA LAMPARSKA-STOBIECKA

Górnicze dziedzictwo
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Ośrodki, tworzące Górnośląski Związek Metropolitalny rozwinęły się na
terenach występowania i pozyskiwania złóŜ rud metali, węgla kamiennego i
surowców skalnych. Rozmieszczenie złóŜ poszczególnych metali nie było jednakowe
na całym obszarze. W konsekwencji, na terenach zajętych przez zespół miast w pasie
pomiędzy Jaworznem a Gliwicami dominuje górnictwo podziemne węgla kamiennego. Z
kolei w pasie między Bytomiem a Będzinem – rozwijało się górnictwo oparte na
kopalniach odkrywkowych i podziemnych, pozyskujących rudy metali, węgiel kamienny
oraz surowce skalne, ceramiczne i chemiczne.
Trwająca przez wiele stuleci eksploatacja kopalin odbywająca się z rozmaitą
intensywnością oraz stosowanie róŜnych metod wydobywania w poszczególnych
fazach rozwoju górnictwa, doprowadziły do zmian środowiska przyrodniczego;
głównie rzeźby powierzchni Ziemi, stosunków wodnych oraz szaty roślinnej. Z kolei
w sferze stosunków społecznych górnictwo przyczyniło się do powstania
specyficznego etosu pracy, a rozwój kopalń i towarzyszący mu rozwój budownictwa
patronackiego i przemysłowego przyczynił się do nie spotykanego nigdzie indziej w
Polsce na tak duŜą skalę podziału i wartościowania przestrzeni społecznej w miastach.
Powstawanie nowych zakładów przemysłowych, osad robotniczych, przemysłowych
miast, nadało terenom Górnego Śląska, a w szczególności terenom aglomeracji
katowickiej, przemysłowe piętno. Przejawia się ono w kształcie osiadli robotniczych,
tworzących dzielnice miast, w układach komunikacyjnych, w charakterystycznych
„ikonach”, wyznaczających jakość przestrzeni. Są nimi wieŜe szybów górniczych,
kominy hut, koksowni czy elektrowni, wreszcie – zwarte w swoim urbanistycznym
kształcie robotnicze dzielnice mieszkaniowe, ściśle wplecione w tereny przemysłowe i
komunikacyjne. Formy te będą się z czasem coraz bardziej zacierać (LAMPARSKAWIELAND, 2006). Górnictwo bowiem, w obrębie GZM, szczyt rozwoju ma juŜ za
sobą. Wiele kopalń zostało zamkniętych ze względu na wybranie zasobów
bilansowych. Pozostałe – w większości przestaną istnieć w bieŜącym stuleciu.
Mieszkańcy i samorządy gmin górniczych w regionie, w tym równieŜ w obrębie
GZM, które do tej pory rozwijają się na bazie funkcjonujących kopalń, zdają sobie
sprawę z oczekującego je zastoju gospodarczego. W wyniku zamykania pozostałych
kopalń nastąpi bowiem szereg niekorzystnych zjawisk społecznych i ekonomicznych,
chociaŜby duŜe bezrobocie. Skutki bezrobocia, które nastąpiło po restrukturyzacji

255

górnictwa węglowego, są silnie odczuwalne w gminach górniczych. Z tego powodu
samorządy i mieszkańcy muszą być przygotowani na przebudowę gospodarki po
zamknięciu kopalń na ich terenach. Istotne znaczenie w tej przebudowie, czego
dowodzi przykład Zabrza, moŜe stać się rozwinięcie branŜy usługowej, a w tym
turystycznej, w oparciu o obiekty postindustrialne. Takich obiektów, odznaczających
się ciekawą, niebanalną architekturą pozostaje sporo po kaŜdej kopalni. Jest
oczywiste, Ŝe nie wszystkie one będą mogły zostać zagospodarowane, ze względu na
przesycenie nimi zabudowy w obrębie GZM.
PRÓBA SYSTEMATYKI OBIEKTÓW POGÓRNICZYCH
O złoŜoności i wielowymiarowości problematyki adaptacji terenów
postindustrialnych na Śląsku i w niektórych zagłębiach Europy przypominają K. DWUCET I
PUKOWSKA-MITKA (2007). W gospodarce rynkowej, w konkurencji zwycięŜą te gminy,
które potrafią odpowiednio rozreklamować swoje walory. Ze względu na duŜą liczbę
cennych dla dziedzictwa kulturowego obiektów pogórniczych naleŜy zaproponować sposób
ich usystematyzowania. Autorską próbę systematyki tych obiektów dla geoturystyki
przedstawiono w tab. 60, zaś ich rozmieszczenie na obszarze GZM na ryc. 65.
W zestawieniu przyjęto następujące wyróŜniki:
P – obiekty podziemne
O – obiekty odkrywkowe/powierzchniowe
T – obiekty aktualnie wykorzystywane do celów geoturystycznych
Z – obiekty zagospodarowane
R – obiekty rewitalizowane i rekultywowane sztucznie
N – obiekty podlegające naturalnej rewitalizacji
S (I-IV) – stopień aktualnej przydatności obiektu do wykorzystania w usługach szczególnie dla geoturystyki
S (I) - obiekty wykorzystywane przede wszystkim w geoturystyce
S (II) - obiekty, wykorzystywane w rekreacji, geoturystyce znajdujące się poza
znanymi szlakami turystycznymi
S (III) - obiekty nie wykorzystywane w geoturystyce, mające jednak duŜe
znaczenie dla krajobrazu kulturowego Górnego Śląska
S (IV) - obiekty, które mają wartość zabytkową, dokumentacyjną ale nie mają
jeszcze znaczenia dla geoturystyki.
CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII OBIEKTÓW
Materialne, terenowe pozostałości dawnego górnictwa są bardzo zróŜnicowane.
MoŜna jednak dokonać próby ich pogrupowania w kilka kategorii.
Zabytkowe krajobrazy pogórnicze
Pierwszą grupę (kategorię) obiektów stanowią zabytkowe krajobrazy pogórnicze
(LAMPARSKA-WIELAND, 2006), odznaczające się znamieniem specyficznej oryginalności
i zaawansowaniem procesów renaturalizacji (pozycje 1, 2, 3, 6, 9 w tab. 60). W skład tej
grupy moŜna zakwalifikować tereny warpii (pierścieniowatych w kształcie, niewysokich
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hałd) i pingów (zapadlisk), powstałych pomiędzy XVIII a XX wiekiem, między
Górnikami i Stolarzowicami w Bytomiu (poz. 1 i 2 w tab. 60). Są to tereny porośnięte
roślinnością murawową i częściowo zalesione, usytuowane po obu stronach drogi Zabrze
– Tarnowskie Góry. Były miejscami eksploatacji rud od XV wieku. W XIX w., czyli w
czasie eksploatacji rud cynkowo-ołowiowych stanowiły pola górnicze kopalń Werona i
Planeta. Po zaprzestaniu eksploatacji, w latach 20. XX w., podlegały i podlegają nadal
procesom renaturalizacji, tylko częściowo zostały zalesione. ZróŜnicowana rzeźba terenu,
bogata szata roślinna i występowanie niewielkich zbiorników wodnych o
antropogenicznej genezie, czyni z tych miejsc przykład samoistnej renaturalizacji terenów
po górnictwie rudnym. Przykładem dalszej, jeszcze bogatszej renaturalizacji terenów
pogórniczych, aŜ po odtworzenie pierwotnych zespołów roślinnych, są tereny rezerwatu
„Segiet” (LAMPARSKA-WIELAND, 2003) (fot. 57).
Tabela 60. Systematyka obiektów dziedzictwa kultury postindustrialnej na obszarze GZM
Lp
Nazwa obiektu
.
1. Tereny warpii i pingów (zapadlisk) XVIII-XX w.
między Górnikami i Stolarzowicami w Bytomiem
2. Tereny warpii i pingów (zapadlisk) XVI/XVII w.
w obrębie rezerwatu buków w Segiecie – Bytom
3. Tereny hałd zwałowych – rudnowęglowych na
granicy między Radzionkowem i Bytomiem
4. Park “Grota” w Suchej Górze koło Bytomia na
obszarze zatopionej kopalni odkrywkowej galmanów
5. Blok granitowy punktu zerowego układu
geodezyjnego według „Suchej Góry” w Suchej
Górze k. Bytomia
6. Pas warpii XIX-wiecznych kopalń rud cynku i ołowiu,
obecnie na terenach niecek największych osiadań
między Miechowicami a Piekarami Śląskimi
7. Sztuczne koryto Szarlejki przełoŜone w XIX w. o
kanał, częściowo przeprowadzony pod dzielnicą
Szarlej w Piekarach Śląskich

WyróŜnik
systematyki
O/P.N.S (IV)
O/P.N.S (I)
O.R.S (IV)
O.Z.T.S (II)
O.N.S (III)

O/P.Z.S (III)

Szyb „Bolko” kopalni rud cynku i ołowiu
w Bytomiu wraz z loftem mieszkalnym

P.Z.S (II)

9.

„śabie Doły” w Brzezinach Śl. na obszarze Piekar Śl.
i Bytomia – Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy na
obszarach niecek osiadań obrzeŜony hałdami osadników
popłuczkowych byłej kopalni rud cynku „Orzeł Biały”
Szyb „Kryspin” byłej kopalni węgla kamiennego
„Michałkowice” w Siemianowicach Śl., wraz z
zabytkowymi obiektami powierzchniowymi
śelbetowa wieŜa wyciągowa kopalni „Prezydent” w
Chorzowie
Zabytkowe wieŜe wyciągowe zlikwidowanej
kopalni „Polska” w Świętochłowicach
Zabytkowa kopalnia Górnictwa Węglowego
„Guido” w Zabrzu

O.Z.T.N.S (II)

11.
12.
13.

Miejsce kultu religijnego
i rekreacji
Układ obowiązywał od poł.
XIX w. i obowiązuje nadal
dla kopalń Górnego Śląska

O.R/N.S (IV)

8.

10.

Uwagi

O.R.S (III)

Koryto Szarlejki przełoŜono
w celu rozbudowy największej
w Europie, XIX-wiecznej
kopalni odkrywkowej
Bleyscharley”
Centralna Pompownia „Bolko”
odwadniająca zroby kopalń
porudnych

Przewidziany na ośrodek
muzealny i tradycji
górniczych

O.S (III)
O.S (III)
P.T.Z.S (I)

W przygotowaniu – poziom
317 m
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14. Skansen Górniczy „Królowa Luiza” w Zabrzu
15. Muzeum Górnicze w Zabrzu
16. Królewska Główna Sztolnia Dziedziczna w Zabrzu wraz
z szybem „Carnall” i wyciągową maszyną parową
17. Zabytkowe obiekty zakładu głównego po kopalni
„Jadwiga (Pstrowski)” w Zabrzu
18. Zabytkowy budynek XIX-wiecznej pompowni na
zlikwidowanej kopalni „Kleofas” wraz z nowoczesnym
ujęciem ścieków kopalnianych
19. Tablice upamiętniające śmierć 114 górników w 1874 r.
na zlikwidowanej kopalni „Kleofas (Cezar)”. Przeniesione
do kościoła św. Józefa w Katowicach-ZałęŜu
20. Zespół zabudowań powierzchniowych zakładu
górniczego po zlikwidowanej kopalni „Katowice”
w Katowicach
21. WieŜa szybowa w zespole handlowym Silesia City
Center w Katowicach
22. Ośrodki sportów wodnych „Pogoria” w kopalni
piasków podsadzkowych w Dąbrowie Górniczej
23. WieŜa szybowa wraz z pompownią głębinową
ścieków na zlikwidowanej kopalni „Sosnowiec”
24. Wysoki brzeg Przemszy z wylotami sztolni w
Mysłowicach-Brzęczkowicach
25. Sztolnia Ćwiczebna „Sztygarki” w Dąbrowie
Górniczej
26. Budynki zakładu górniczego po zlikwidowanej
kopalni węgla „Gliwice” w Gliwicach
27. Nikiszowiec i Giszowiec – XIX/XX-wieczne osiedla
górnicze przy KWK „Wieczorek” w Katowicach
28. Przepust podziemny rzeki Kochłówki pod zakładem
głównym KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej
29. Ośrodek sportów zimowych „Dolomity” w
Blachówce w Bytomiu
30. WieŜa basztowa szybu „Krystyna” kopalni
„Szombierki” w Bytomiu
31. WieŜa basztowa szybu „Alfred” byłej kopalni
„Śląsk” w Rudzie Śląskiej
32. Roznos sztolni wodnej „Lazarus” w Rudzie ŚląskiejWirku
33. Zabytkowy budynek łaźni na kopalni Concordia w
Zabrzu

P/O.T.Z.S (I)
O.T.Z.S (I)
O/P.R.T.S (I) Część podziemna
w rewitalizacji
O.Z.S (IV)
Budynki cechowni, lampiarni
oraz markowni i in.
O.Z.S (IV)

O.Z.S (II)

O.Z.S (II)

O.Z.S (I)
O.Z.T.S (I)
O.Z.S (III)

W rewitalizacji

P/O.N.S (IV)
P.T.Z.S (I)
O.Z.R.S (IV)
O.Z.S (II)
O.N.S (IV)
O.Z.R.S (I)
O.Z.R.S (III) W rewitalizacji
O.Z.R.S (III)
O.R/N.S (IV) Dostępny tylko końcowy
odcinek nad Kochłówką
O.Z. S (III)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Kossuth, 1965, E. Krygier, D. Molenda, A.
Saładzik, 1971, J. Jaros, 1984, M. Lamparska-Wieland, 2000, 2001, 2004, M. LamparskaWieland, Z. Srokosz, H. Lamparski, 2002

Z kolei zespoły hałd na obszarze Dąbrowy Bytomskiej (poz. 3 w tab. 60)
utworzyły inny rodzaj krajobrazu pogórniczego. Tu, na pozostałości górnictwa
rudnego, nakładają się tereny zwałowisk górnictwa węglowego. Na nieduŜym
obszarze, rzędu kilku hektarów moŜna obserwować róŜne rodzaje renaturalizacji form
antropogenicznych, róŜne etapy sukcesji odmiennych grup roślinności, w róŜnych
stadiach zaawansowania. Jest to swoisty dokument krajobrazowy dla przyrodników.
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W miejscu usytuowania tych zwałowisk przebiega bardzo istotna przyrodnicza i
krajobrazowa granica – północny zasięg złóŜ węgla kamiennego.

Ryc. 65. Rozmieszczenie obiektów kultury postindustrialnej w GZM (opracowanie własne)

Innym, istotnym przykładem zabytkowego krajobrazu pogórniczego, który
został ukształtowany przez górnictwo rudne, z XIX w. i węglowe z końca XX w., jest
obszar największych osiadań terenu, pomiędzy Piekarami Śląskimi a Miechowicami
(poz. 6 w tab. 60). Powstały tu liczne zalewiska, związane z obniŜeniem powierzchni
terenu, na wskutek osiadań powierzchni spowodowanych wpływami eksploatacji
węgla. Wcześniej – w XIX wieku eksploatowano w tym obszarze złoŜa rud cynkowoołowiowych, po których zostały liczne warpie w miejscach zlikwidowanych
szybików. Wiele z tych warpii znajduje się w obrębie zalewisk, tworząc wysepki.
Tereny „śabich Dołów” na pograniczu Bytomia i Piekar Śląskich są
miejscem, gdzie o kształcie poprzemysłowego krajobrazu zadecydowały procesy
renaturalizacji elementów przyrody nieoŜywionej i oŜywionej. Te dawne tereny
osadników popłuczkowych i niecek osiadań są pozostałością po działalności kopalń
rudnych i węglowych. Jest to poligon dydaktyczny dla geografów i biologów a takŜe
coraz popularniejsze miejsce rekreacji.
Miejsca zaadoptowane dla rekreacji
Drugą grupę zabytków pogórniczych na terenie GZM stanowią miejsca
zaadaptowane dla rekreacji. Dawne kamieniołomy i kopalnie – ze względu na ciekawą
rzeźbę terenu i krajobraz odznaczający się walorami estetycznymi, są obecnie terenami
wypoczynku. Park Grota w dzielnicy Bytomia Sucha Góra, (poz. 4 w tab. 60)
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to opuszczone kamieniołomy i odkrywkowe kopalnie rud Ŝelaza oraz cynku i ołowiu,
które uległy zatopieniu. Obecnie jest to miejsce kultu religijnego. Teren ma charakter
parku a zbiorniki wodne są pod opieką wędkarzy.
Innym przykładem zagospodarowania rekreacyjnego terenów kopalń
odkrywkowych piasku na wielką skalę są tereny dawnych piaskowni – zespół
zbiorników wodnych w Dąbrowie Górniczej, popularne wśród mieszkańców miast
„Pogorie” (poz. 22 w tab. 60). W Bytomiu znajduje się „Dolomitowa Dolina”,
całoroczny ośrodek sportów narciarskich, usytuowany w dawnym kamieniołomie
zdolomityzowanych wapieni. Na obszarze tego kamieniołomu znajduje się stanowisko
dokumentacyjne przyrody nieoŜywionej Blachówka” (poz. 29 w tab. 60).
Miejsca, dokumentujące zmiany w środowisku wód podziemnych
Wraz z rozwojem prac górniczych w czasie ostatnich 200 lat, na terenie obecnego
GZM znalazło się wiele obiektów, które dokumentują skalę przeobraŜeń w środowisku
wód powierzchniowych i podziemnych a takŜe w rzeźbie terenu. Reprezentatywnymi
przykładami takich przeobraŜonych miejsc są: sztuczne koryto Szarlejki przełoŜone w
XIX wieku i kanał, częściowo przeprowadzony pod dzielnicą Szarlej w Piekarach
Śląskich. Koryto rzeki zostało przemieszczone tak, aby nie zagraŜało odkrywkowej
kopalni Szarlej. Obecnie koryto Szarlejki stanowi krajobrazową oś prac rekultywacyjnych,
związanych z odzyskiwaniem terenów dawnej kopalni dla innych, pozagórniczych celów
(poz. 24 w tab. 60) (LAMPARSKA-WIELAND, 2003, 2004).
Wysoki brzeg Przemszy od początków rewolucji technicznej do początków II
wojny światowej stanowił uprzemysłowiony obszar – eksploatowany węgiel był wywoŜony
ku Krakowowi i Warszawie a takŜe ku Wiedniowi. Transport odbywał się barkami, a
Mysłowice były znaczącym portem śródlądowym na Przemszy (poz. 24 w tab. 60).
Urządzenia portowe stanowiły element regulacji rzeki – sam port mieścił się w
Trójkącie Trzech Cesarzy. Wyloty sztolni mogą zostać odrestaurowane i stać się
dokumentem, czy pamiątką świetności portu. Podobnie jak Szarlejka – pod Zakładem
Głównym Kopalni Bielszowice pod ziemią przepływa Potok Kochłowicki. Obiekt ten
po zakończeniu eksploatacji węgla, moŜe stać się podziemną trasą turystyczną – oczywiście
po dokonaniu odpowiedniej przebudowy (poz. 28, tab. 60) (LAMPARSKA-WIELAND, 2004).
Na obszarze Górnego Śląska, w górnictwie węgla kamiennego wykorzystywano
sztolnie wodne do grawitacyjnego odwadniania złóŜ. Sztolnia składała się z odcinka
podziemnego i powierzchniowego czyli roznosu, będącego w istocie sztuczną doliną,
którą płynęła woda z kopalń do doliny najbliŜszej rzeki. Jedynym zachowanym
roznosem sztolni wodnej jest roznos sztolni Lazarus, wykorzystywany obecnie dla
celów komunalnych, w kanalizacji (poz. 32 w tab. 60) (LAMPARSKA-WIELAND, 2001).
WyróŜniki śląskiego krajobrazu, miejsca upamiętniające etapy rozwoju górnictwa
Nieodzownym elementem śląskiego krajobrazu, który przechodził bardzo
duŜe przekształcenia, są szyby górnicze. Nad szybami zaczęto w miarę zwiększania
produkcji stawiać wieŜe szybowe. Najpierw murowane, potem – od połowy XIX w. –
pojawiają się smukłe sylwety stalowych wieŜ, które początkowo były zróŜnicowane
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Fot. 57. Warpie w rezerwacie Segiet w Bytomiu (M. Lamparska-Stobiecka)

Fot. 58. WieŜe szybowe dawnej KWK „Szombierki” w Bytomiu: „Krystyna” (murowana) i
„Janina” (stalowa) (M. Lamparska-Stobiecka)
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Fot. 59. WieŜa szybowa w zespole handlowym Silesia City Center w Katowicach
(M. Lamparska-Stobiecka)

Fot. 60. Zabytkowy budynek łaźni KWK Concordia w Zabrzu (M. Lamparska-Stobiecka)
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(JAROS, 1984, KOSSUTH, 1965). Przykładem wieŜ murowanych są: wieŜa szybowa szybu
„Krystyna” w Bytomiu (KWK Szombierki) (poz. 30 w tab. 60) (fot. 58) i szybu „Andrzej”
w Rudzie Śląskiej (obecnie KWK Pokój) (poz. 31 w tab. 60). WieŜe stalowe, będące
ikonami Górnego Śląska były na początku bardzo zróŜnicowane (poz. 12 w tab. 60), ale pod
koniec XIX w. przybierają współczesne kształty (poz. 10, 16, 21, 23 w tab. 60). Wyjątkowo
zdarzało się, Ŝe wieŜa została wykonana w konstrukcji Ŝelbetowej np. wieŜa szybowa
kopalni „Prezydent” w Chorzowie (poz. 11 w tab. 60) (KRYGIER, MOLENDA, SKŁADZIK, 1971).
Katowickie osiedla Nikiszowiec i Giszowiec to chyba najbardziej znane na
obszarze GZM przykłady osiedli robotniczych. Poświęcono im juŜ wiele opracowań,
stąd w tym opracowaniu zostają tylko wspomniane. Są one symbolem innych osiedli
robotniczych w regionie – takŜe juŜ tych nieistniejących.
Do obiektów zabytkowych naleŜy zaliczyć równieŜ tablice pamiątkowe,
wykonane dla uhonorowania i upamiętnienia górników, którzy ponieśli śmierć w
katastrofach kopalnianych, w tym zwłaszcza w kopalni „Kleofas” (dawna kopalnia
Cezar), które ostatecznie swoje miejsce znalazły w kościele św. Józefa w Katowicach –
ZałęŜu. Na wielu kopalniach pojawiały się tablice pamiątkowe - chociaŜby krzyŜe,
upamiętniające walkę o wolność na KWK „Wujek”. One jednak znalazły swoje miejsce
na innych szlakach pamięci.
Szczególną pamiątką w tej grupie obiektów jest kamień oznaczający punkt 0 układu
suchogórskiego, który był początkowym punktem osnowy geodezyjnej, prowadzonej
do czasów obecnych. W niedalekiej przyszłości będzie zastąpiony układem 2000
(poz. 5 w tab. 60).
Obiekty pogórnicze zaadaptowane dla celów usługowych, handlowych, mieszkalnych
Niektóre obiekty pogórnicze zostały zaadoptowane dla celów usługowych,
handlowych (fot. 59), mieszkalnych. Np. szyb Bolko w Bytomiu, zespół zabudowań
po zlikwidowanej kopalni Katowice, budynki kopalni Gliwice, przepompownia na
kopalni „Kleofas”, zabytkowy budynek łaźni KWK Concordia w Zabrzu (poz. 8, 17,
18, 20, 26, 33 w tab. 60) (fot. 60). Najbardziej znanym obiektem spośród nich jest loft
mieszkalny na szybie Bolko, jedyny taki na Śląsku. Pozostałe obiekty czekają na
adaptację i przede wszystkim – na sponsorów.
Muzea i skanseny górnicze
Ostatnią kategorią obiektów górniczych są powierzchniowe i podziemne
muzea górnicze. Dokumentują one Ŝycie i pracę górników, a takŜe odtwarzają warunki
panujące na dole w kopalni. Na Górnym Śląsku jest kilka takich muzeów oraz Izby
Pamięci. NajwaŜniejszym z nich jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, które
od wielu lat gromadzi bogate kolekcje sprzętów wywoŜonych z likwidowanych
kopalń. Temu muzeum podlega część sztolni Królowa Luiza oraz Skansen Górniczy
Guido (fot. 61). Obydwa obiekty zabezpieczają maszyny i urządzenia, które są nadal
sprawne i gotowe do pokazów dawnej i współczesnej techniki górniczej. Cenną
inicjatywą jest przystąpienie do rewitalizacji kopalni Królowa Luiza. Wraz z szybem
Carnall i Skansenem Podziemnym Królowa Luiza, stworzą one wielki skansen
górnictwa węglowego, nadając miastu cechy miejsca kultywującego tradycje i kulturę
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górniczą. Z podobnymi działaniami moŜna spotkać w wielu miastach we Francji szczególnie w Lotaryngii oraz w Niemczech (KOSTRUBIEC, LAMPARSKA-WIELAND,
2005).

Fot. 61. Wielkogabarytowa komora pomp, w obudowie murowanej na poziomie 170
w dawnej Kopalnia „Guido” w Zabrzu (M. Lamparska-Stobiecka)

PODSUMOWANIE
Opisane wyŜej zabytki są rozrzucone na duŜym obszarze i bardzo waŜnym
działaniem na przyszłość będzie ich połączenie szlakami turystycznymi i zachowanie
wokół nich stref chronionego krajobrazu, co częściowo juŜ zaistniało, na przykład w
Bytomiu, Chorzowie i Zabrzu.
Analizując poszczególne obiekty pogórnicze nasuwa się pogląd, Ŝe materialne
pozostałości kultury przemysłowej zachowane w obrębie Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego, mimo swej róŜnorodności tworzą zespoły zabytków,
komplementarne do tych, które spotkać moŜna w całej uprzemysłowionej Europie.
Wywieść z tego naleŜy wniosek, Ŝe przemysłowe dziedzictwo na obszarze Górnego
Śląska, w tym GZM, jest znaczącą częścią szerokiego ogółu procesów, kształtujących
krajobraz kulturowy współczesnej Europy i jako takie – zalicza się do dziedzictwa
ogólnoeuropejskiego, ponadnarodowego.
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SŁAWOMIR PYTEL

Walory turystyczne
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie w swej historii było i często jest postrzegane
jako centrum przemysłowe, jednak jego wizerunek zmienia się z roku na rok. Wzrasta
znaczenie usług i intensywnie rozwijają się małe i średnie przedsiębiorstwa. Dla
rozwoju regionu niebywale waŜna jest dobrze dobrana strategia promocji i przełamywanie
silnych stereotypów. Analizowany obszar to równieŜ ogromny potencjał naukowy i
kulturowy.
Górnośląski Związek Metropolitalny obejmuje swym zasięgiem 14 miast jest
jednym z bardziej atrakcyjnych turystycznie, jednak niedocenionych obszarów w
Polsce. Do atrakcji turystycznych tego obszaru zaliczyć naleŜy wiele zabytków
architektury i budownictwa, a jedną z największych są zabytki techniki w Zabrzu,
Bytomiu, Rudzie Śląskiej, Gliwicach, Katowicach oraz w Tychach. W samym
centrum regionu znajduje się Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku. Ten ogromny
kompleks przyrodniczo-rekreacyjny posiada wiele atrakcji: wesołe miasteczko, ogród
zoologiczny, planetarium, obserwatorium astronomiczne, skansen, oraz Stadion
Śląski. Park powstał na około 552 ha powierzchni nieuŜytków poprzemysłowych.
Rocznie odwiedza go 12-15 mln turystów z kraju i zagranicy. Do znanych i często
odwiedzanych miejsc zaliczyć naleŜy równieŜ sanktuarium w Piekarach Śląskich oraz
liczne inne miejsca kultu religijnego.
W rozdziale zestawiono najwaŜniejsze walory turystyczne obszaru GZM.
Głównym czynnikiem powstania i rozwoju miast był przemysł, a zwłaszcza górnictwo
węgla kamiennego, które jeszcze w latach 60. i 70. XX w. było dominującą funkcją
takich miast jak: Piekary Śląskie, Mysłowice, Zabrze, Jaworzno i Ruda Śląska
(TKOCZ, 2006). W XXI w. dominującymi funkcjami większości miast GZM są
funkcje usługowe, których udział w strukturze funkcjonalnej kształtuje się w granicach
60-68%.
Poprzez walory turystyczne rozumiemy całość elementów środowiska
naturalnego i pozaprzyrodniczego, które są przedmiotem zainteresowania turystów i
decydują o atrakcyjności turystycznej danego miejsca, miejscowości lub obszaru
(KOWALCZYK, 2002).
Za wyjściowe moŜna uznać kryteria waloryzacji krajobrazu opracowane przez
J. WYRZYKOWSKIEGO (1991). Walor turystyczny, to taki element środowiska
przyrodniczego lub kulturowego, który stanowi lub moŜe stanowić cel ruchu
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turystycznego. Jest to zarówno główny cel, w sposób zasadniczy przyczyniający się
do ukierunkowania przyjazdu, jak i cel poboczny, uwzględniany z okazji przyjazdu
bądź pobytu w danym regionie czy miejscowości. Walory turystyczne moŜna ogólnie
podzielić na dwie grupy: wypoczynkowe i poznawcze (krajoznawcze). W grupie
walorów wypoczynkowych mieszczą się te, które sprzyjają przede wszystkim
poprawie kondycji fizycznej i psychicznej uczestników ruchu turystycznego.
WyróŜniamy zatem walory: wód, klimatu i ukształtowania powierzchni oraz przyrody
oŜywionej. Wśród walorów poznawczych wyróŜniamy walory przyrodnicze i
kulturowe. Innymi słowy walory turystyczne tworzy całokształt elementów
środowiska naturalnego i pozaprzyrodniczego, które są przedmiotem zainteresowania
turystycznego i decydują o atrakcyjności turystycznej danego miejsca.
W literaturze spotykamy wiele definicji i podziałów walorów turystycznych,
m.in. J. WARSZYŃSKA i A. JACKOWSKI (1978) biorąc pod uwagę motywy turysty,
wyróŜniają następujące rodzaje walorów: wypoczynkowe (ściśle zaleŜne od
warunków środowiska naturalnego), krajoznawcze (osobliwości przyrodnicze oraz
elementy kultury materialnej i duchowej) oraz specjalistyczne (umoŜliwiające
uprawianie róŜnych form turystyki kwalifikowanej). Z kolei R. BAR i A. DOLIŃSKI
(1974) w zaleŜności od charakteru atrakcji wyróŜniają walory: wypoczynkowe (tereny
o atrakcyjnym środowisku przyrodniczym, urozmaiconym ukształtowaniu
powierzchni), krajoznawcze (osobliwości przyrodnicze oraz elementy kultury
materialnej i duchowej) oraz specjalistyczne (obszary umoŜliwiające uprawianie:
wędkarstwa, myślistwa, jeździectwa, kajakarstwa).
T. LIJEWSKI, B. MIKUŁOWSKI i J. WYRZYKOWSKI (2002) definiują walory
turystyczne jako specyficzne cechy i elementy środowiska naturalnego oraz przejawy
ludzkiej działalności i podobnie jak R. BAR i A. DOLIŃSKI (1974) biorąc pod uwagę
motywy ruchu turystycznego wyróŜniają walory: wypoczynkowe (słuŜące regeneracji
sił fizycznych i psychicznych, obszary wolne od zanieczyszczeń o czystym powietrzu,
niskiej urbanizacji, dobrym klimacie; teren ten moŜe teŜ posiadać warunki do
czynnego wypoczynku a takŜe walory lecznicze), krajoznawcze (będące przedmiotem
zainteresowań poznawczych) oraz specjalistyczne (umoŜliwiające uprawianie róŜnych
form turystyki kwalifikowanej).
Pojęciem nadrzędnym w ocenie przydatności dla ruchu turystycznego są
zasoby turystyczne, które tworzy ogół walorów środowiska geograficznego, które po
dokonaniu odpowiedniej oceny przez turystę mogą stać się walorami turystycznymi
(Definicje podstawowych pojęć z zakresu turystyki, 1979, Zagadnienia terminologii w
geografii turyzmu, 1976).
WALORY TURYSTYCZNE
Walory turystyczne miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
zestawiono w tab. 61. Specyfiką tego obszaru są unikatowe obiekty poprzemysłowe,
obecnie po części zrewitalizowane i zaadaptowane dla róŜnych celów, kościoły,
zabytkowe osiedla i szyby górnicze, moŜemy do nich równieŜ zaliczyć zakłady
przemysłowe z historycznym wyposaŜeniem, urządzenia i budowle przemysłowe,
wieŜe wyciągowe, cechownie, łaźnie, oraz poindustrialne układy złoŜone (kopalnie,
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sztolnie, osiedla robotnicze typu patronalnego dla załóg górniczych). W celu promocji
tych obiektów zastał stworzony Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego,
liczący aktualnie 31 obiektów poprzemysłowych (www.gosilesia.pl). Spośród
obiektów występujących na trasie Szlaku do najciekawszych i udostępnionych dla
turystów naleŜą: Skansen Górniczy „Królowa Luiza” w Zabrzu, Kopalnia Zabytkowa
„Guido” w Zabrzu, Tyskie Browary KsiąŜęce i Muzeum Piwowarstwa w Tychach.
Tabela 61. Zestawienie walorów turystycznych GZM
Miasto

Walory antropogeniczne

Walory
przyrodnicze

DĄBROWA
GÓRNICZA
1.
2.
3.
4.

Gmach Muzeum Regionalnego
Kościół Matki Boskiej Anielskiej
Kościół Narodzenia NMP i św. Antoniego
Pałac Kultury Zagłębia
JAWORZNO

5.
6.
7.

Cmentarz śydowski z XIX w.
Kościół PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego
Studnia

Dolina śabnika

Cerkiew
Dworzec Główny
Gmach dworca kolei warszawsko-wiedeńskiej w dzielnicy Maczki
Katedra Wniebowzięcia NMP
Pałac Dietla
Pałac Schöna
Pałacyk Mieroszewskich
Zamek Sielecki

Egzotarium

SOSNOWIEC
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
MYSŁOWICE
16.
17.

Kościół Narodzenia NMP
Kościół Świętego KrzyŜa
TYCHY

18.
19.

Tyskie Browary KsiąŜęce
Kościół św. Marii Magdaleny
KATOWICE

20.

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

„Drapacz chmur”
Archikatedra Chrystusa Króla
Budynek Łaźni Miejskiej
Budynek mieszkalny
Gmach Akademii Muzycznej
Gmach Banku
Gmach Banku Śląskiego
Gmach dworca
Gmach Rozgłośni Polskiego Radia
Gmach Sądu
Gmach Sejmu Śląskiego i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Gmach Syndykatu Polskich Hut śelaza
Gmach Teatru
Kościół śś. Piotra i Pawła
Kościół św. Michała Archanioła
Kościół św. Szczepana
Kościół Zmartwychwstania Pańskiego
Osiedle Giszowiec

Rezerwat Las
Murckowski
Rezerwat Ochojec
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39.
40.
41.
42.
43.

Osiedle Nikiszowiec
Pałacyk Goldsteinów
Szyb Wilson
Willa architekta T. Michejdy
Zespół klasztorny franciszkanów
SIEMIANOWICE
ŚLĄSKIE

44.
45.
46.

Kościół św. KrzyŜa
Zamek romantyczny w stylu neogotyku
Zamek Mieroszewskich
PIEKARY
ŚLĄSKIE

47.

Bazylika NMP i św. Bartłomieja

Kopiec
Wyzwolenia

48.
49.

Gmach Poczty
Górnośląski Park Etnograficzny

Rosarium
Śląski Ogród
Zoologiczny

50.
51.
52.
53.
54.
55.

Kościół św. ElŜbiety
Kościół św. Barbary
Kościół św. Józefa
Kościół św. Wawrzyńca
Szyb „ElŜbieta”
Zespół domów robotniczych

CHORZÓW

BYTOM
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Cmentarz „Mater Dolorosa”
Cmentarz Ŝydowski
Gmach Liceum Ogólnokształcącego
Gmach Muzeum Górnośląskiego
Gmach Opery Śląskiej
Górnośląska Kolej Wąskotorowa Bytom-Miasteczko Śl.
Kaplica św. Ducha
Kościół św. Jacka
Kościół św. Trójcy
Kościół św. Wojciecha
Kościół w Bytomiu-Bobrku z XX w.
Kościół Wniebowzięcia NMP
Schron bojowy

Rezerwat Segiet

RUDA ŚLĄSKA
69.
70.
71.
72.

Budynek nadszybia szybu „Andrzej”
Kolonie domów robotniczych przy ul. Kubiny
Kolonia domów robotniczych przy ul. Styczyńskiego
Kolonie domów robotniczych przy ul. Kościelnej, Staszica,
Wolności
Kościół Matki BoŜej z Lourdes
Kościół św. Józefa
Kościół św. Pawła
Kościół Trójcy Przenajświętszej
Osiedle "Ficinus"
Schron bojowy
Stacja PKP Ruda Śląska Chebzie
Szyb "Franciszek"
Willa „Florianka”

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
ZABRZE
82.
83.
84.
85.
86.
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Cmentarz Ŝydowski z XIX w.
Gmach dawnego starostwa powiatowego
Gmach poczty
Kolonia robotnicza „Börsig”
Kościół św. Andrzeja

Ogród botaniczny

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Kościół św. Anny
Kościół św. Jadwigi
Kościół św. Jana Chrzciciela
Kościół św. Józefa
Kościół w Zabrzu-Mikulczycach zXX w.
Muzeum Górnictwa Węglowego
Osiedle robotnicze "Stara Rokitnica"
Skansen górniczy „Królowa Luiza”
WieŜa wodna
Zabytkowa kopalnia węgla kamiennego „Guido"
GLIWICE

97.
98.
99.

Budynek domu tekstylnego
Gmach poczty
Huta gliwicka (gliwickiwe zakłady urządzeń technicznych) oddział odlewnictwa artystycznego
Katedra śś. Piotra i Pawła
Kościół św. Bartłomieja
Kościół św. Jerzego
Kościół Świętego KrzyŜa i klasztor redemptorystów
Kościół Wniebowzięcia Matki BoŜej
Kościół Wszystkich Świętych
Muzeum Techniki Sanitarnej
Radiostacja gliwicka
Willa Oscara Caro
Zabudowania Huty Królewskiej
Zamek Piastów gliwickich

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

Palmiarnia miejska

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego

Bytom

Piekary Śląskie
Dąbrowa Górnicza

Zabrze

Świętochłowice

Siem ianowice Śląskie

Gliwice
Chorzów
Ruda śląska

Sosnowiec

Katowice
Mysłowice

Jaworzno

24

Tychy

antropogeniczne
przyrodnicze

Ryc. 66. Kartodiagram walorów turystycznych GZM w podziale na antropogeniczne i
przyrodnicze (opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego)
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W celu promocji wymienionych obiektów zostały podjęte odpowiednie działania
marketingowe. Posiadają one katalogi ofert skierowane do róŜnych segmentów rynku,
profesjonalnie przygotowane strony internetowe, foldery, broszury informacyjne i
materiały promocyjne, mające na celu zwiększenie ruchu turystycznego. Turystyka
dziedzictwa przemysłowego jest turystyką o charakterze poznawczym i kształcącym i
moŜe odegrać doniosłą rolę w edukacji kulturowej, pogłębić świadomość kulturową
społeczeństwa w zakresie znajomości tych obiektów, ich wartości kulturowej, tradycji i
dawnych technologii.
We wszystkich analizowanych miastach walory antropogeniczne zdecydowanie
przewaŜają nad przyrodniczymi (ryc. 66). Najwięcej do zaoferowania dla turystów mają
Katowice, gdzie moŜna znaleźć 24 obiekty antropogeniczne i 2 przyrodnicze. Na drugim
miejscu plasują się Zabrze i Gliwice, gdzie znajduje się 15 i 14 atrakcji antropogenicznych
i po 1 przyrodniczej. Bytom i Ruda Śląska posiadają ich po 13.
MOśLIWOŚCI ROZWOJU TURYSTYKI
Ze względu na duŜą ilość walorów turystycznych nagromadzonych na małej
powierzchni, na obszarze GZM istnieją duŜe moŜliwości rozwoju turystyki, głównie
kulturalnej. W. GAWORECKI (2007) podaje, iŜ podróŜe do miast stały się w ostatnich
latach jedną z najbardziej ulubionych form podróŜowania. Wykazują one wysoką
dynamikę wzrostu. Wśród elementów udanych podróŜy do miast wymienia się:
bezpieczeństwo, moŜliwość dotarcia środkami komunikacji pasaŜerskiej, naturalne i
sztuczne czynniki atrakcyjności. Przewiduję się, Ŝe w przyszłości podróŜe do miast nadal
będą się cieszyły duŜą popularnością.
W ostatnich latach dostrzeŜono równieŜ ogromną szansę GZM w rozwoju
turystyki biznesowej, która ma stać się produktem markowym województwa, o czym
mówi „Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013”. Myślą
przewodnią strategii rozwoju regionu na najbliŜsze lata jest „Śląskie-pozytywna energia”,
a jednym z głównych zadań, określonym jako cel strategiczny jest rozwój turystyki
biznesowej. Pod tym pojęciem, kryje się szereg bardziej precyzyjnie sformułowanych
celów: wzrost liczby turystów podróŜujących w interesach, wzrost znaczenia turystyki
kongresowej i konferencyjnej, wspieranie turystyki związanej z uczestnictwem w targach,
wystawach, giełdach oraz promowanie wyjazdów motywacyjnych. Wyśmienita
komunikacja, rozbudowana baza hotelowa i gastronomiczna, liczne atrakcje turystyczne
stwarzają dobre warunki do organizacji podróŜy słuŜbowych, zarówno tych
indywidualnych, jak i grupowych. Niewątpliwie mocnymi stronami GZM są równieŜ
instytucje okołobiznesowe: agencje rozwoju lokalnego, izby branŜowe i gospodarcze,
ośrodki wspierania przedsiębiorczości czy parki technologiczne, których obecność sprzyja
rozwojowi turystyki biznesowej.
W literaturze pojęcie „turystyka biznesowa” jest często uŜywane zamiennie z
terminem „podróŜe słuŜbowe”. Turystyka biznesowa to pojęcie bardzo rozległe, gdyŜ
zawiera w sobie wiele sfer biznesu związanych z podróŜowaniem i spotykaniem się, czego
koszty ponoszą firmy czy organizacje. W szeroko rozumianym pojęciu podróŜe słuŜbowe
to podróŜe, których cele są związane z pracą, bądź interesami podróŜującego. Ponadto
mówiąc o podróŜach słuŜbowych moŜemy spotkać się z takimi określeniami jak MICE
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(Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) czy MICE Market. Oba te pojęcia
oznaczają rynek spotkań, podróŜy motywacyjnych, konferencji i wystaw. Często stosuje
się równieŜ dość szerokie pojęcie „spotkania biznesowe”, które obejmują: szkolenia,
konferencje, kongresy, imprezy firmowe (corporate events) i turystykę motywacyjną
(ŚWIĄTECKI, 2005). Obszar GZM odwiedza teŜ coraz więcej turystów zagranicznych,
wśród których największą grupę stanowią Niemcy (43358), a następnie Włosi, Francuzi,
Czesi, Brytyjczycy, Austriacy, Amerykanie, Holendrzy i Norwegowie (ryc. 67).
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Ryc. 67. Turyści zagraniczni korzystający z noclegów na terenie województwa śląskiego
w 2003 r. (na podstawie A. Staszewskiej-Ludwiczak, 2006)

UWAGI KOŃCOWE
Turystyka w granicach GZM obejmuje wiele jej form, w tym turystykę kulturową,
biznesową, kulturalno-rozrywkową, handlową, etniczno-sentymentalną, religijną i sportoworekreacyjną. Obecnie odgrywa jednak raczej uzupełniającą rolę o bardzo zróŜnicowanym
stopniu jej rozwoju. Na obszarze GZM główne znaczenie odgrywa turystyka kulturowa na
obszarach poprzemysłowych. Z powodu wzrastającego zainteresowania tą formą turystyki
coraz więcej obiektów jest poddawanych rewitalizacji. Tym samym zachowane zostają dla
przyszłych pokoleń obiekty świadczące o historii gospodarczej regionu. Dziedzictwo
przemysłowe jest bowiem takim samym dobrem kultury, jak pałace i zamki, stąd
konieczność jego zachowania jest bardzo waŜna. Ponadto tereny poprzemysłowe są
ponownie miejscami aktywizacji gospodarczej dla regionu, gdzie tworzone są nowe miejsca
pracy, a jednocześnie skupia się Ŝycie kulturalne i tworzą się nowe idee.
Drugi rodzaj turystyki, który na obszarze GZM ma szanse rozwoju to turystyka
biznesowa. Elitarny charakter spotkań biznesowych wymusza na organizatorach
zapewnienie wysokiej jakości usług. Z pewnością region posiada predyspozycje do
rozwoju tego rodzaju turystyki, pojawiają się pierwsze hotele pięciogwiazdkowe i
nowoczesne obiekty konferencyjne. Nadal jednak istniejąca liczba obiektów jest
niewystarczająca, a sale konferencyjne trzeba rezerwować ze znacznym wyprzedzeniem.
Rozwój funkcji turystycznej w przyszłości, w sytuacji upadku dominującego
wcześniej przemysłu, moŜe stać się stymulatorem ponownego rozkwitu miast GZM, o
ile w pełni zostaną wykorzystane wszystkie walory kulturowe i przyrodnicze oraz
wzbogacona zostanie infrastruktura turystyczna.
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Górnośląskiego Zespołu Metropolitalnego

Wzrost znaczenia turystyki w Ŝyciu społeczno-gospodarczym wymaga
zaangaŜowania organizacyjnego ze strony władz (lokalnych i regionalnych),
przedsiębiorców oraz ludności miejscowej. Współpraca na tych trzech poziomach, jest
jedynym środkiem do wykreowania regionu, jako obszaru interesującego dla
potencjalnych turystów. Centralna część województwa śląskiego, stanowiąca Górnośląski
Związek Metropolitalny, ze względu na charakter prowadzonej od wieków gospodarki
(górnictwo, hutnictwo) i związanej z nią degradacją środowiska, nie posiada pozytywnego
wizerunku obszaru atrakcyjnego turystycznie.
Atrakcyjność turystyczna obszaru kształtowana jest przez istniejący potencjał
turystyczny, na który składają się wszystkie elementy środowiska geograficznego
(walory przyrodnicze i antropogeniczne) oraz zachowania człowieka, które mogą być
wykorzystane do uprawiania bądź zajmowania się turystyką. Potencjał ten obejmuje
zarówno wszelkie zasoby strukturalne (walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne,
dostępność komunikacyjną i inne) oraz funkcjonalne (uwarunkowania ekonomiczne,
technologiczne, ekologiczne, polityczne, społeczno-demograficzne, psychologiczne i
kulturowe) warunkujące rozwój turystyki na określonym terenie (KACZMAREK, STASIAK,
WŁODARCZYK, 2005).
Rozwój turystyki uwarunkowany jest zatem nie tylko istnieniem odpowiednich
przyrodniczych walorów turystycznych, lecz równieŜ stopniem i jakością zagospodarowania
turystycznego oraz elementów otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego miejsca recepcji.
Zagospodarowanie turystyczne jest swego rodzaju działalnością mającą na celu
przystosowanie dla potrzeb ruchu turystycznego walorów turystycznych poprzez:
• zapewnienie moŜliwości dojazdu – dostępność komunikacyjna,
• zapewnienie niezbędnych warunków egzystencji: baza noclegowa, Ŝywieniowa,
towarzysząca (ROGALEWSKI, 1979, PŁOCKA, 1996)
Zbiór obiektów zagospodarowania turystycznego i paraturystycznego wraz
z pozostałymi formami zainwestowania niekubaturowego, wykorzystywanych w celach
turystycznych i wypoczynkowych, stanowią infrastrukturę turystyczną (GAWORECKI, 2003),
która wraz z dobrami turystycznymi (walory naturalne i antropogeniczne) są względem
siebie komplementarne. Elementy zagospodarowania turystycznego mają za zadanie
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wspierać i uzupełniać istniejące walory, w celu prawidłowego funkcjonowania obszaru
recepcji turystycznej. Jednak naleŜy pamiętać, Ŝe infrastruktura turystyczna, która jest
elementem zagospodarowania turystycznego, bez odpowiedniego marketingu nie przyniesie
zamierzonego celu – zainteresowania regionem, który postrzegany będzie jako atrakcyjny.
Na infrastrukturę turystyczną, którą określa się równieŜ bazą materialną
składają się: baza noclegowa, gastronomiczna i towarzysząca (urządzenia turystyczne
– obiekty stanowiące wyposaŜenie rejonu, szlaku i miejscowości dla obsługi ruchu
turystycznego; urządzenia paraturystyczne – obiekty stanowiące wyposaŜenie rejonu,
szlaku lub miejscowości mogące obsługiwać róŜne działy gospodarki narodowej, w tym
równieŜ słuŜyć obsłudze ruchu turystycznego np. otwarta baza gastronomiczna,
infrastruktura komunikacyjna, obiekty kulturalne – kina, teatry itp., obiekty ochrony
zdrowia, sklepy z artykułami spoŜywczymi, uzbrojenie terenu w sieć wodociągową
i kanalizacyjną) (PŁOCKA, 1996).
Walory turystyczne mogą stanowić czynnik przyciągający potencjalnego turystę,
który skorzysta z oferty danego regionu, jeŜeli jego dostępność komunikacyjna będzie
dogodna oraz, jeśli na dłuŜszy pobyt pozwoli mu baza noclegowa, a baza gastronomiczna
i towarzysząca sprawią, iŜ pobyt będzie przyjemny, zaś odwiedzane miejsce będą
ocenione za atrakcyjne.
Na stan zagospodarowania turystycznego mają decydujący wpływ:
• wielkość i struktura rodzajowa bazy noclegowej,
• stan bazy gastronomicznej,
• dostępność komunikacyjna,
• stan zagospodarowania w podstawowe usługi kulturalne i ochrony zdrowia,
• stan zagospodarowania w obiekty „specyficznie turystyczne” związane z głównymi
walorami turystycznymi i formą turystyki (PŁOCKA, 1996).
Za podstawowy miernik zagospodarowania turystycznego uwaŜa się wielkość
bazy noclegowej oraz jej strukturę i wykorzystanie (LIJEWSKI, MIKUŁOWSKI ,
WYRZYKOWSKI, 2002).
BAZA NOCLEGOWA
Usługi noclegowe traktowane są jako największy podsektor gospodarki
turystycznej. Wydatki na noclegi generują najistotniejszą pozycję w kompleksowej
ofercie turystycznej. Nie naleŜy zapominać, Ŝe usługi noclegowe zawierają w sobie
równieŜ część usług gastronomicznych, które stanowią element całościowego
produktu turystycznego. Nocleg dodatkowo moŜe stanowić równieŜ, poza swoją
podstawową funkcją, źródło przeŜyć (PENDE, SHARPLEY, 2008).
Liczba osób korzystających z noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania
w województwie śląskim w 2000 r. wynosiła 1 291 183 i uległa zmniejszeniu o 236
tys. do 2002 r. osiągając wartość 1 054 836. W okresie kolejnych czterech lat, a więc
do 2006 r. nastąpił wyraźny wzrost o przeszło 524 tys. W latach 2002-2006 nastąpił
wzrost o ponad 138 tys. udziału turystów zagranicznych korzystających z bazy
noclegowej. Wśród turystów krajowych nastąpił wzrost zainteresowaniem noclegami
w hotelach, schroniskach młodzieŜowych, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych,
a takŜe innych obiektach niesklasyfikowanych. Turyści zagraniczni częściej zaczęli
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wykorzystywać: hotele, schroniska, schroniska młodzieŜowe, ośrodki wczasowe, ośrodki
szkoleniowo-wypoczynkowe, kempingi, pola biwakowe i inne obiekty niesklasyfikowane.
W 2006 r. województwo śląskie zajęło czwarte miejsce pod względem liczby osób
korzystających z noclegów w Polsce, tuŜ po województwach: małopolskim, mazowieckim
i dolnośląskim (Rocznik statystyczny województwa śląskiego, 2004, 2007, Turystyka w
województwie…, 2006).
Jednym z czynników wpływających na moŜliwość przyjęcia określonej liczby
turystów jest wielkość i struktura oferowanej bazy noclegowej. W 14 miastach GZM
znajduje się 80 obiektów zbiorowego zakwaterowania (co stanowi 18,8% wszystkich
obiektów województwa) oferujących 6933 miejsc noclegowych (19,7% miejsc
noclegowych w województwie). Baza noclegowa jest najbardziej rozwinięta w Katowicach
– 22 obiekty, w Gliwicach – 15, w Zabrzu – 9 oraz w Tychach – 8 obiektów. Jedynym
miastem bez obiektów noclegowych są Świętochłowice. Ogółem z obiektów zbiorowego
zakwaterowania w 2006 r. skorzystało ponad 420 tys. turystów (ponad 879 tys.
udzielonych noclegów), co stanowi 26,6% korzystających w całym województwie
(20,7% udzielonych noclegów w województwie). Na uwagę zasługuje fakt, iŜ GZM
skupił 44,6% turystów zagranicznych korzystających z noclegów, co stanowi 38,2%
udzielonych noclegów turystom zagranicznym w całym województwie (tab. 62).
Tabela 62. Obiekty zbiorowego zakwaterowania i ich wykorzystanie w 2006 r.
Jednostka
Woj. śląskie
GZM:
Bytom
Chorzów
Dąbrowa Górn.
Gliwice
Jaworzno
Katowice
Mysłowice
Piekary Śląskie
Ruda Śląska
Siemianowice Śl.
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze

Obiekty
noclegowe
ogółem
426
80
4
4
2
15
5
22
1
1
2
2
5
0
8
9

Miejsca
noclegowe
ogółem
35 179
6 933
190
379
40
1 283
409
2 614
79
46
52
69
525
0
552
695

Korzystający
ogółem
w tym
zagraniczni
1 579 037
273 693
420 329
122 112
5 348
1 634
23 871
2 180
1 898
19
52 768
17 492
19 594
2 907
180 208
61 127
1 923
336
2 682
390
4 068
126
3 137
288
33 696
9 334
0
0
31 796
10 145
59 340
16 134

Udzielone noclegi
ogółem
w tym
zagraniczni
4 247 946
693 387
879 036
264 989
11 140
4 735
58 898
5 228
5 304
45
144 461
42 030
38 532
4 756
348 879
127 085
3 901
945
5 869
1 295
10 080
358
7 039
824
61 957
25 265
0
0
68 288
25 448
114 688
26 975

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik statystyczny województwa śląskiego 2007,
Województwo śląskie, 2007

W celu pełniejszej analizy bazy noclegowej naleŜy przedstawić kilka waŜnych
wskaźników charakteryzujących ten element zagospodarowania turystycznego. Baza
noclegowa i jej charakterystyka, liczba ludności oraz powierzchnia danej jednostki
administracyjnej pozwala na wyliczenie wskaźników funkcji turystycznej danego
miasta. Wybrane wskaźniki zostały przedstawione w tab. 63.
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Tabela 63. Wskaźniki charakteryzujące obiekty zbiorowego zakwaterowania i funkcje
turystyczne w 2006 r.
Jednostka
Polska
Województwo śląskie
GZM
Bytom
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Jaworzno
Katowice
Mysłowice
Piekary Śląskie
Ruda Śląska
Siemianowice Śląskie
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze

1
1,8
2,9
5,7
2,8
11,5
0,2
9,6
2,7
15,8
1,2
1,2
0,7
2,8
5,8
0,0
6,7
8,7

2
163,9
344,4
721,7
161,4
1784,8
28,1
1078,1
251,8
2114,4
59,1
146,7
129,2
281,6
680,8
0,0
832,8
1433,6

3
30,5
44,9
60,6
28,1
63,0
47,5
41,1
47,9
68,9
24,3
58,3
78,2
45,5
64,2
0,0
57,6
85,4

Wskaźniki
4
1,5
0,8
0,3
0,1
0,3
0,0
0,6
0,4
0,8
0,1
0,1
0,0
0,1
0,2
0,0
0,4
0,4

5
45,9
33,8
21,1
2,9
20,9
1,5
26,6
20,5
57,3
2,6
4,5
2,8
4,3
15,0
0,0
24,4
31,2

6
134,4
91,0
44,2
6,0
51,7
4,1
72,8
40,2
110,9
5,2
9,9
6,9
9,7
27,6
0,0
52,3
60,3

7
2,9
2,7
2,1
2,1
2,5
2,8
2,7
2,0
1,9
2,0
2,2
2,5
2,2
1,8
0,0
2,1
1,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik statystyczny województwa śląskiego 2007,
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007, Województwo śląskie 2007
Wskaźnik: 1 – gęstości bazy noclegowej, 2 – liczby udzielonych noclegów na km2, 3 – rozwoju
bazy noclegowej, 4 – funkcji turystycznej miejscowości - Baretje’a i Dekerta, 5 – funkcji
turystycznej Schneidera, 6 –funkcji turystycznej Charvata, 7 – Średni czas pobytu w dobach

W celu obiektywnego określenia wielkości bazy noclegowej, wylicza się m.in.
wskaźnik jej gęstości (tab. 63 – wskaźnik 1), stanowiący iloraz miejsc noclegowych
do powierzchni jednostki podanej w km2 (WARSZYŃSKA, JACKOWSKI, 1978,
LIJEWSKI, MIKUŁOWSKI, WYRZYKOWSKI, 2002, KRUCZEK, SACHA, 2000). Wskaźnik ten
w 2006 r. wyniósł 1,8 dla Polski, dla województwa śląskiego 2,9 oraz 5,7 dla GZM.
Miastami o najwyŜszym wskaźniku są Katowice i Chorzów, gdzie wskaźnik wynosi
odpowiednio 15,8 i 11,5. Wskaźnik ten w czterech miastach (Gliwice, Zabrze, Tychy i
Sosnowiec) przekracza wartość charakterystyczną dla całego województwa a w ośmiu
pozostałych jest mniejszy. Jedynie pięć miast (Świętochłowice, Dąbrowa Górnicza,
Ruda Śląska, Piekary Śląskie i Mysłowice) charakteryzuje się wskaźnikiem poniŜej
wartości dla Polski.
Wskaźnik liczby udzielonych noclegów na jednostkę powierzchni w km2
(tab. 63 – wskaźnik 2) w GZM w 2006 r. wyniósł niemalŜe dwukrotnie więcej niŜ dla
całego województwa i ponad czterokrotnie więcej niŜ dla Polski. Miastami o wskaźniku
najwyŜszym, przekraczającym 1000 udzielonych noclegów na km2 są Chorzów,
Zabrze i Gliwice, a w Katowicach osiągnął on wartość 2100 noclegów. Miastami
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o najniŜszym wskaźniku są Dąbrowa Górnicza – 28,1 i Mysłowice 59,1 udzielonych
noclegów na km2.
Kolejnym wskaźnikiem charakteryzującym bazę noclegową, jest wskaźnik
rozwoju bazy noclegowej – iloraz liczby turystów i liczby miejsc noclegowych (KRUCZEK,
SACHA, 2000), który osiągnął wartość największą w Zabrzu – 85,4, Rudzie Śląskiej – 78,2,
Katowicach 68,9 oraz w Chorzowie – 63,0. Dla całej analizowanej strefy wskaźnik ten
wynosi 60,6, a dla województwa i Polski wartości te kształtowały się odpowiednio
44,9 oraz 30,5 (tab. 63 – wskaźnik 3).
Średni czas pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania (liczba noclegów/
liczba korzystających) w GZM w 2006 r. wynosił 2,1 dnia, co stanowi wartość mniejszą
od średniego pobytu w Polsce (2,9 dnia) i w województwie (2,7) (tab. 63 – wskaźnik 7).
Do waŜnych wskaźników, które charakteryzują zarówno bazę noclegową, jak i
wynikającą z niej funkcję turystyczną obszaru recepcji naleŜą wskaźniki: Baretje’a i Dekerta,
Schneidera i Charvata (WARSZYŃSKA, JACKOWSKI, 1978, LIJEWSKI, MIKUŁOWSKI,
WYRZYKOWSKI, 2002, KRUCZEK, SACHA, 2000, KOWALCZYK, 2002; KRUCZEK, 2007).
O stopniu rozwoju ruchu turystycznego informuje takŜe wskaźnik funkcji
turystycznej miejscowości Baretje’a i Deferta TB.D. (tab. 63 – wskaźnik 4), a określa go wzór:
N x 100
T B.D. =
L
gdzie: N – liczba turystycznych miejsc noclegowych, L – liczba ludności miejscowej.
W literaturze przedmiotu wskazuje się, Ŝe funkcja turystyczna zaczyna się
kształtować, gdy wskaźnik osiąga wartość powyŜej 100, a przy wskaźniku 100-500
funkcje turystyczne są juŜ dobrze rozwinięte, jednak w warunkach polskich przyjmuje
się, iŜ funkcja turystyczna jest główną lub jedną z waŜniejszych funkcji w regionie
jeśli wskaźnik Baretje’a i Deferta przekracza 50, a wskaźnik Schneidera - 500. W miastach
GZM wskaźnik ten nie przekracza jedności, co wskazuje na charakter górniczy miast
lub na miasta o charakterze „sypialni”.
Wskaźnik Schneidera i Charvata (tab. 63 – wskaźnik 5 i 6) obliczane są
odpowiednio według wzorów:
T x 100
TS=
L
N0 x 100
TCh =
L

gdzie: T – liczba turystów
L – liczba ludności miejscowej
gdzie: N0 – liczba uśrednionych noclegów
L – liczba ludności miejscowej

Wskaźnik Schneidera dla Polski kształtuje się na poziomie 45,9, dla województwa
– 33,8 a dla GZM – 21,2. Jedynym miastem, które posiada wskaźnik wyŜszy od wyŜej
przedstawionych są Katowice – 57,3. NajwyŜsza wartość wskaźnika Charvata występuje w
Katowicach – 110,9 (powyŜej wskaźnika dla województwa) oraz w Gliwicach – 72,8,
Zabrzu – 60,3, Tychach – 52,3 i Chorzowie 51,7 (we wszystkich tych miastach wskaźnik ten
przewyŜsza wskaźnik dla całego obszaru GZM).
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PowyŜsza charakterystyka bazy noclegowej GZM wyraźnie wskazuje na
zróŜnicowanie pomiędzy poszczególnymi miastami, zarówno pod względem liczby
obiektów i oferowanych przez nie miejsc noclegowych, jak i ich wykorzystania,
wskaźników charakteryzujących bazę noclegową oraz wynikającą z nich funkcję
turystyczną. Do miast o najwyŜszych wskaźnikach naleŜą Katowice, Gliwice,
Zabrze i Chorzów, co z jednej strony wskazuje na potrzebę kształtowania wysokiej
jakości obsługi, a z drugiej strony wskazuje na konieczność zdiagnozowania potrzeby
rozwoju bazy noclegowej we wszystkich miastach GZM.
BAZA GASTRONOMICZNA
Do bardzo istotnych elementów zagospodarowania turystycznego naleŜy baza
gastronomiczna, która słuŜy zarówno ludności miejscowej, jak i turystom. MoŜna
podzielić ten element zagospodarowania na bazę ogólnodostępną (otwartą) dla potrzeb
ludności oraz środowiskową (zamkniętą) w obiektach noclegowych dla turystów. Struktura
bazy gastronomicznej w obiektach zbiorowego zakwaterowania w województwie
śląskim w latach 2002 i 2006, charakteryzuje się niewielkim wzrostem liczby
restauracji (z 137 do 181), barów i kawiarni (z 123 do 183). Niewielki wzrost ogólnej
liczby obiektów gastronomicznych (z 483 do 503) jest między innymi związany ze
wzrostem liczby hoteli i znajdujących się w nich restauracji (Rocznik statystyczny
województwa śląskiego, 2004, 2007).
Bazę gastronomiczną otwartą reprezentują między innymi restauracje,
pizzerie, kawiarnie i puby, których w GZM funkcjonuje 1095, co stanowi 43% tego
typu obiektów w całym województwie śląskim, a ich strukturę przedstawia tab. 64.
Tabela 64. Wybrane elementy bazy gastronomicznej w GZM w 2006 r.
Jednostka
administracyjna
Województwo śląskie
GZM:
Bytom
Chorzów
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Jaworzno
Katowice
Mysłowice
Piekary Śląskie
Ruda Śląska
Siemianowice Śląskie
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze

Restauracje,
pizzerie
1568
654
50
53
30
64
15
183
29
13
33
21
52
13
51
47

Kawiarnie,
puby
970
439
27
33
30
22
13
96
30
9
29
19
55
10
39
27

Razem
2538
1095
77
86
60
86
28
279
59
24
62
40
107
23
90
74

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.pf.pl)
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Miastami skupiającymi największą ilość tych obiektów odnotowano w Katowicach
– 25,5% ogółu dla analizowanej strefy (11% z całego województwa) oraz w Sosnowcu –
9,8% (4,2% z całego województwa). Miastami o najmniejszym udziale tych elementów
zagospodarowania są: Świętochłowice - 2%, Piekary Śląskie - 2,2% i Jaworzno - 2,6%.
Baza gastronomiczna stanowi istotny element zagospodarowania turystycznego,
gdyŜ korzystają z niej zarówno turyści, jak i odwiedzający, a takŜe ludność miejscowa.
Zatem istotnym działaniem, w celu uatrakcyjnieniea zagospodarowania turystycznego,
byłaby rozbudowa bazy gastronomicznej w niektórych miastach Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego oraz zdiagnozowanie jej jakościowej oceny w świetle opinii klientów.
BAZA TOWARZYSZĄCA
Baza towarzysząca uzupełnia zasadniczą bazę turystyczną i moŜna w niej
wydzielić:
• urządzenia turystyczne: kąpieliska, kolejki linowe, wyciągi narciarskie, szlaki
turystyki pieszej, i inne urządzenia oraz instytucje (boiska, stadiony, hale,
oddziały PTTK, biura turystyczne, informacje turystyczne),
• urządzenia paraturystyczne: techniczne uzbrojenie terenu, sieć handlu
detalicznego, usługi, poczty, instytucje kulturalne itp. (LIJEWSKI, MIKUŁOWSKI,
WYRZYKOWSKI, 2002).
Zadaniem bazy towarzyszącej jest poszerzenie zaproponowanej oferty turystycznej,
która będzie zaspokajała potrzeby turystów w zakresie: informacji, usług róŜnego
typu, kultury, rozrywki, sportu i rekreacji. Wybrane elementy bazy towarzyszącej w
GZM zebrano w tab. 65.
Na terenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego funkcjonuje 11
Oddziałów PTTK, które świadczą usługi przewodnickie zarówno turystom, jak i
odwiedzającym, a takŜe ludności miejscowej. Oddziały te występują w pięciu na
czternaście miast, jednak w tym wypadku nie wzbudza to zastrzeŜeń, gdyŜ połączenia
komunikacyjne pomiędzy miastami pozwalają na sprawne przemieszczanie się pomiędzy
nimi. Ilość biur podróŜy i agencji turystycznych takŜe wskazuje na stosunkowe dobre
rozwinięcie, pomimo tak duŜego zróŜnicowania od 5 (Świętochłowice) do 147 (Katowice)
obiektów w mieście. Bardzo istotną rolę posiadają instytucje kulturalne takie jak:
biblioteki, muzea czy kina - ich liczba w niektórych miastach wskazuje równieŜ na
stosunkowo dobrze rozwiniętą bazę towarzyszącą. Wszystkie powyŜej opisane
elementy zagospodarowania zsumowano i obliczono wskaźniki ich gęstości
występowania w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (tab. 65, poz. VI) oraz 100 km2
(tab. 4 poz. VII). NajwyŜsze wskaźniki w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
charakteryzują: Katowice, Zabrze i Tychy, natomiast w przeliczeniu na powierzchnię:
Katowice i Chorzów.
Struktura rodzajowa zagospodarowania turystycznego pozwala na uprawianie
róŜnych rodzajów i form ruchu turystycznego (tab. 65, poz. A-F). Zagospodarowanie
turystyczne GZM pozwala na uprawianie takich rodzajów turystyki jak: turystyka
piesza (15 wytypowanych szlaków turystycznych), turystyka rowerowa (5 szlaków
rowerowych oraz ścieŜki rowerowe w miastach), turystyka wodna, a takŜe turystyka
konna, golf, sporty lotnicze oraz przejaŜdŜka kolejką wąskotorową w Bytomiu (brak
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tego elementu w tab. 65). Z przytoczonych powyŜej faktów oraz opisu we wcześniejszych
rozdziałach niniejszego opracowania moŜna przypuszczać, iŜ wiele miast opisywanego
obszaru ma stosunkowo dobrze rozwinięte zagospodarowanie turystyczne. Jednak
chcąc rozwijać turystykę lokalną oraz regionalną, a takŜe na poziomie krajowym,
naleŜy te elementy jeszcze rozbudować i połoŜyć nacisk na jakość obsługi klienta,
którym jest w tym wypadku turysta oraz na informacje turystyczne ogólnodostępne,
których praktycznie brak (istnieją jedynie trzy informacje turystyczne, których
godziny otwarcia od 8 do 17 uniemoŜliwiają wykorzystywanie ich w wielu
przypadkach przez turystów czy rekreantów.
Tabela 65. Wybrane elementy bazy towarzyszącej
Jednostka
Bytom
Chorzów
Dąbrowa Górn.
Gliwice
Jaworzno
Katowice
Mysłowice
Piekary Śląskie
Ruda Śląska
Siemianowice Śl.
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze

I
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

II
29
30
18
54
12
147
13
8
12
9
39
5
34
32

III
12
14
19
24
18
38
11
10
14
11
22
7
16
22

IV
1
2
1
3
1
5
1
0
1
1
1
1
2
2

V
1
1
2
0
7
2
0
2
1
1
2
2

VI
0,23
0,43
0,31
0,42
0,33
0,63
0,36
0,30
0,21
0,30
0,29
0,24
0,42
0,31

VII
18,80
51,50
11,10
62,69
12,40
120,00
40,91
25,00
38,46
52,00
26,30
61,50
67,07
73,75

A

B

D

X
X

C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

E
4
7
6
4
3
5
2
3
3
3
8
1
2
4

F

G

X

X
X
X

X

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik statystyczny województwa śląskiego
2007…, www.pf.pl, www.turystyka.silesia-region.pl,
I – Oddziały PTTK, usługi przewodnickie, II – biura podróŜy i agencje turystyczne, III –
biblioteki, IV – muzea, V – kina, VI – Liczba obiektów (I-V) przypadająca na 1000
mieszkańców, VII – Liczba obiektów (I-V) przypadająca na 100 km2,
X – występowanie zjawiska: A – turystyka konna, B – sporty lotnicze, C – turystyka piesza –
szlaki turystyczne, D – turystyka rowerowa, E – turystyka wodna (baseny, kąpieliska, parki
wodne, ośrodki sportów wodnych, nurkowanie, windsurfing), F – golf

Nie naleŜny równieŜ zapominać o roli infrastruktury transportowej, dzięki
której mogła się rozwijać turystyka masowa, gdyŜ pojawiła się lepsza komunikacja
pomiędzy poszczególnymi obszarami recepcji turystycznej.
Do istotnych elementów bazy towarzyszącej naleŜą równieŜ takie elementy,
jak rozwój sieci handlowej, dostęp do poczty czy banków, placówek słuŜby zdrowia
oraz infrastruktura techniczna. Elementy te w GZM są bardzo dobrze rozwinięte, ze
względu na połoŜenie wokół Katowic, stanowiących centralne miasto województwa
śląskiego, a dobre połączenie między miastami umoŜliwia ich wykorzystanie w pełni.
Wszystkie elementy zagospodarowania turystycznego stanowią bardzo istotne
uzupełnienie walorów turystycznych, pozwalając wspólnie na kreowanie wizerunku
turystycznego miasta czy regionu.
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WNIOSKI
Turystyka spełnia róŜnorodne funkcję, a jedną z nich jest funkcja ekonomiczna,
która związana jest z podejściem do turystyki, jako rynku odzwierciedlającego popyt
klientów na szeroki wybór produktów z nią związanych. W takim ujęciu bardzo często
traktuje się turystykę jako swoisty stymulator rozwoju gospodarczego. Funkcja
gospodarcza turystyki wynika z modelu konsumpcji produktów turystycznych, który
to składa się z czterech zasadniczych elementów: przygotowanie do podróŜy, podróŜ
do miejsca docelowego, pobyt oraz podróŜ do miejsca stałego zamieszkania
(ŁOBOśEWSKI, BIEŃCZYK, 2001).
Tak skonstruowany model konsumpcji produktów turystycznych, dzięki
istniejącemu zagospodarowaniu turystycznemu, daje wiele moŜliwości rozwoju
gospodarczego, ale i równieŜ pociąga za sobą pewne niebezpieczeństwa. Przystosowanie
przestrzeni do obsługi ruchu turystycznego wymaga zatem przeprowadzenia analizy
SWOT (Strenghts Weaknesses Opportunities Threats):
Mocne strony:
• istniejący potencjał turystyczny daje podstawę do tworzenia produktów
turystycznych i związanego z nim zagospodarowania turystycznego,
• centralne połoŜenie w województwie i dobrze rozwinięta infrastruktura
transportowa – dobra dostępność komunikacyjna,
• bogata i róŜnorodna baza noclegowa, gastronomiczna i towarzysząca,
Słabe strony:
• brak pozytywnego wizerunku turystycznego centralnej części województwa
śląskiego nie przyciąga turystów, co ma bezpośredni wpływ na wykorzystanie
bazy noclegowej, gastronomicznej i towarzyszącej,
• zły stan dróg,
• brak systemu informacji turystycznej we wszystkich miastach oraz odpowiednich
godzin otwarcia informacji miejskich juŜ istniejących (po godz. 17),
• mała ilość tworzonych pakietów turystycznych łączących róŜne obiekty
zagospodarowania turystycznego i paraturystycznego.
Szanse:
• aktywyzacja zawodowa społeczności lokalnych zatrudnionych w branŜy
turystycznej,
• napływ zagranicznych i krajowych środków pienięŜnych z wykorzystania
bazy turystycznej i paraturystycznej,
• pobudzenie szeroko rozumianego popytu w regionie recepcji (stymulowanie
rozwoju podaŜy, która bezpośrednio wpływa na rozwój produkcji),
• wzrost dochodów ludności miejscowej pobudzają zarówno popyt, jak i produkcję,
co równieŜ ma wpływ na wykorzystanie bazy turystycznej podczas rekreacji,
• przeprowadzenie badań bazy noclegowej, gastronomicznej i towarzyszącej,
celem zdiagnozowania ich jakości i weryfikacji koniecznych działań w celu
zwiększenia ich atrakcyjności,
• rozwój infrastruktury turystycznej pozwoli na dotarcie do szerokiego
wachlarza usług proponowanych przez miejscowość – wzrost gospodarczy,
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•

duŜa gęstość zaludnienia generuje potrzebę wypoczynku i rekreacji, którą moŜna
wykorzystać tworząc odpowiednią ofertę rekreacyjną, z wykorzystaniem
istniejącego zaplecza turystycznego i paraturystycznego, dla ludności miejscowej.
ZagroŜenia:
• nadmierna i nie przemyślana, rozbudowa bazy turystycznej, moŜe przynieść
efekt odwrotny do poŜądanego,
• brak odpowiedniej relacji pomiędzy ceną a jakością oferowanych usług,
• zbyt słaba współpraca pomiędzy przedsiębiorcami branŜy turystycznej a
władzami miasta i ludnością miejscową uniemoŜliwia stosowania marketingu
terytorialnego, który zwiększyłby nie tylko atrakcyjność turystyczną, ale
równieŜ spowodowałby wzrost wykorzystania bazy turystycznej.
• Zagospodarowanie turystyczne, a więc odpowiednie przygotowanie miejscowości
do przyjęcia turystów oraz zapewnienia im odpowiednich i na wysokim poziomie
usług, stanowi bardzo istotną kwestię w rachunku ekonomicznym poszczególnych
miast. RóŜnorodność funkcji, wielopłaszczyznowy charakter turystyki sprawia, iŜ
istnieją moŜliwości rozwoju licznych rodzajów (np. turystyka biznesowa,
miejska, poprzemysłowa czy przygraniczna) oraz form turystyki, przy istnieniu
bogatej gamy narzędzi marketingowych, a takŜe dzięki istnieniu dobrze rozwiniętego
zagospodarowania turystycznego. Zaistnienie miejscowości w świadomości
potencjalnych turystów, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie leŜy w gestii
środowisk branŜowych, władz lokalnych oraz ludności miejscowej.
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Typy rzeźby GZW w nawiązaniu do budowy geologicznej
Typy rzeźby na podstawie kryteriów hipsometrycznych i stopnia rozczłonkowania
przez doliny rzeczne
Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) wydzielone w regionie górnej Odry
i subregionie środkowej Wisły wyŜynnym część zachodnia w obrębie GZM
Jednolite części wód podziemnych (JCWPd) wydzielone w regionie górnej Odry
i subregionie środkowej Wisły wyŜynnym część zachodnia w obrębie GZM
Rozmieszczenie i wydajność źródeł na obszarze GZM
Podział hydrograficzny i sieć posterunków wodowskazowych GZM
Sieć hydrograficzna GZM na tle numerycznego modelu terenu (NMT)
Charakterystyczne przepływy w badanych profilach wodowskazowych w wieloleciu
1961–1999
Zbiorniki wodne na obszarze GZM na początku XXI w. w podziale na poszczególne
jednostki administracyjne
Zmiany zbiorników wodnych w środkowej części doliny Kłodnicy w latach 1827−2000
Plany batymetryczne przykładowych zbiorników poeksploatacyjnych: Sosina w Jaworznie
(A) i Pogoria I w Dąbrowie Górniczej (B)
Zmiany codziennych wysokości zwierciadła wody w wybranych zbiornikach GZM
latach hydrologicznych 1998−2007
Delta Kłodnicy we wschodnim sektorze zbiornika DzierŜno DuŜe w 2003 r.
Jakość wód powierzchniowych w 2006 r. oraz punkty zrzutu ścieków powyŜej 10000
m3/dobę
Częstość (%) kierunków wiatrów i cisz w poszczególnych sezonach i w wieloleciu
1978 – 1997 na stacji Katowice Muchowiec
Średnie miesięczne (słupki) i maksymalne prędkości wiatru (linia ciągła) na stacji
Katowice centrum miasta ul. Raciborska w wieloleciu 1994 – 2004
Przebieg roczny średniej (Tśr), najwyŜszej (Tmax) oraz najniŜszej (Tmin) średniej
miesięcznej temperatury powietrza w Katowicach w latach 1951-2007
Termiczne pory roku w Katowicach wyznaczone na podstawie średniego przebiegu
temperatury dobowej z okresu 1951-2007
NajwyŜsza (Pmax), średnia (Pśr) oraz najniŜsza (Pmin) miesięczna suma opadów
atmosferycznych w Katowicach w okresie 1951-2007
Przebieg roczny liczby dni z opadem oraz miesięcznych sum opadów atmosferycznych w
Katowicach w latach 1951-2007
Wieloletnie zmiany rocznej liczby dni z opadem oraz średniej temperatury wiosny w
Katowicach w okresie 1951-2007
Rozmieszczenie punktów badawczych Regionalnego Monitoringu Zanieczyszczenia
Powietrza na obszarze GZM
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Rozkład opadu pyłu na obszarze GZM w roku 1977 [g/m2/rok]
Rozkład opadu pyłu na obszarze GZM w roku 2002 [g/m2/rok]
Dynamika zmian opadu pyłu na obszarze GZM w latach 1997–2002 [g/m2]
Średnioroczny rozkład stęŜeń pyłu zawieszonego dla WyŜyny Śląskiej i Katowic
w latach 1980–2004
Zestawienie średnich rocznych stęŜeń pyłu zawieszonego na terenie Katowic w latach
1980−1989 oraz 1993−2006
Zestawienie średnich rocznych stęŜeń pyłu zawieszonego na terenie Bytomia w latach
1980−1989 oraz 1993−2006
Zestawienie średnich rocznych stęŜeń pyłu zawieszonego na terenie Chorzowa w latach
1980−1989 oraz 1993−2006
Zestawienie średnich rocznych stęŜeń pyłu zawieszonego na terenie Gliwic w latach
1980−1989 oraz 1993−2006
Zestawienie średnich rocznych stęŜeń pyłu zawieszonego na terenie Zabrza w latach
1980−1989 oraz 1993−2006
Rozkład średnich rocznych stęŜeń SO2 na terenie Katowic w latach 1980−1989 oraz
1993−2006
Zestawienie średnich rocznych stęŜeń SO2 na terenie Bytomia w latach 1980−1989
oraz 1993−2006
Zestawienie średnich rocznych stęŜeń SO2 na terenie Chorzowa w latach 1980−1989
oraz 1993−2006
Zestawienie średnich rocznych stęŜeń SO2 na terenie Gliwic w latach 1980−1989 oraz
1994−2006
Zestawienie średnich rocznych stęŜeń SO2 na terenie Zabrza w latach 1980−1989 oraz
1993−2006
Rozkład średnich rocznych stęŜeń NOx w latach 1980−1987 oraz NO2 od 2006 r. na
terenie Katowic
Zestawienie średnich rocznych stęŜeń NOx w latach 1980–1987 oraz NO2 od 2006 r.
na terenie Bytomia
Rozkład średnich rocznych stęŜeń NOx w latach 1980−1987 oraz NO2 od 2006 r. na
terenie Chorzowa
Rozkład średnich rocznych stęŜeń NOx w latach 1980−1987 oraz NO2 od 2006 r. na
terenie Gliwic
Rozkład średnich rocznych stęŜeń NOx w latach 1980−1987 oraz NO2 od terenie Zabrza
Rozkład średniorocznych wartości odczynu pH opadów w Sosnowcu i Ojcowie
Mapa gleb obszaru Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
Mapa koncentracji przestrzennej ludności na obszarze GZM w 2006 r.
Ubytek rzeczywisty ludności w latach 1999-2006
Sytuacja demograficzna w miastach GZM w latach 1999-2006
Sytuacja na rynku pracy w miastach GZM w 2002 r.
Rozmieszczenie dzielnic śródmiejskich i ranga instytucyjna miast w GZM
Funkcje miast GZM w 2005 r. na podstawie liczby pracujących w sektorach gospodarczych
Pracujący w przemyśle w miastach GZM w 1989 i 2005 roku
Pracujący w przemyśle w miastach GZM na 1 km2 w latach 1989 i 2005
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w przemyśle w rejestrze REGON na
1000 mieszkańców (2006)
Poziom rozwoju usług w GZM w 2005 r.
Struktura usług w GZM w 2005 r.
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63. Przebieg dróg krajowych i wojewódzkich oraz linii kolejowych z ruchem pasaŜerskim
przez obszar GZM
64. Sieć linii tramwajowych na obszarze GZM
65. Rozmieszczenie obiektów kultury postindustrialnej w GZM
66. Kartodiagram walorów turystycznych GZM w podziale na antropogeniczne i przyrodnicze
67. Turyści zagraniczni korzystający z noclegów na terenie województwa śląskiego
w 2003 r.
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Zasoby węgla kamiennego w złoŜach na obszarze GZM i jego obrzeŜach w 2006 r.
Znaczenie zasobów kopalin na róŜnych poziomach administracyjnych
Główne bariery i obszary konfliktowe związane z górnictwem kopalin na obszarze GZM
Charakterystyka poziomów wodonośnych GZM
Wykaz zinwentaryzowanych źródeł na terenie GZM
WaŜniejsze cieki na terenie GZM
Przepływy charakterystyczne rzek na terenie GZM
Współczynniki przepływów miesięcznych1 oraz współczynniki nieregularności2 (λ)
Zaobserwowane stany ekstremalne (cm), przepływy ekstremalne i średnie (m3 s-1)
oraz odpowiadające im spływy jednostkowe (dm3 s-1 km-2) (dane do roku 1999)
Jeziorność i gęstość występowania antropogenicznych zbiorników wodnych na obszarze
GZM na początku XXI w. w podziale na poszczególne jednostki administracyjne
Niektóre właściwości fizyko-chemiczne wody wybranych zbiorników antropogenicznych
na terenie GZM (10-11.04.2007 r.)
ZuŜycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności oraz ilość ścieków
odprowadzanych do wód lub do ziemi w 2006 roku na terenie GZM
Punkty zrzutu ścieków powyŜej 10000 m3/dobę w 2001 r. na obszarze GZM
Miesięczne absolutne maksima i minima temperatury powietrza w Katowicach w okresie
1951-2007
Średnie daty początku i końca oraz czas trwania termicznych pór roku w Katowicach
wyznaczone na podstawie danych z okresu 1951-2007
Średnia liczba dni charakterystycznych w Katowicach w okresie 1951-2007
Charakterystyki statystyczne współczesnych tendencji temperatury powietrza oraz
opadów atmosferycznych w Katowicach w okresie 1951-2007
Procentowy udział odczynu pH opadów w poszczególnych jego zakresach
w Sosnowcu, Ojcowie i Cieszynie, w latach 1990−2003
Zmiany zaludnienia w GZM na tle województwa śląskiego
Zmiany struktury wielkościowej miast GZM w latach 1988-2006
Gęstość zaludnienia w miastach GZM
Składowe przyrostu/ubytku rzeczywistego w GZM w latach 1998-2006
Składowe przyrostu rzeczywistego w miastach GZM w latach 1998-2006
Ruch naturalny ludności miast GZM
Udział ludności napływowej w miastach GZM (stan na 2002 r.)
Migracje w GZM w latach 1995-2006
Współczynnik feminizacji w latach 1988 i 2006
Udział wybranych grup wieku w ogólnej liczbie ludności w 1988 i 2006 r. (w %)
Zatrudnienie i bezrobocie w miastach GZM w latach 1988-2006
Zmiany udziału sektora przemysłowego w strukturze pracujących w latach 1988-2006

31. Bezrobocie w GZM w latach 2002 i 2006, stan na 31. XII
32. Struktura wykształcenia ludności w latach 1988 i 2002
33. Udział ludności z wyŜszym wykształceniem w stosunku do ludności w wieku 25 i więcej
lat (w %) w latach 1998 i 2002
34. Zasoby mieszkaniowe w miastach GZM w 2006 roku
35. Ośrodki pomocy społecznej w miastach GZM
36. Zgony niemowląt w miastach GZM
37. Zgony według najczęstszych przyczyn w miastach GZM
38. Podstawowe informacje dla miast GZM
39. Potencjał gospodarczy GZM według liczby pracujących i podmiotów gospodarczych w 2005 r.
40. Struktura uŜytkowania ziemi w miastach GZM w 2008 roku
41. UŜytkowanie gruntów ornych w gospodarstwach rolnych w 2002 roku
42. Zatrudnieni w przemyśle w miastach GZM w 1989 r.
43. Kopalnie węgla kamiennego w miastach GZM w roku 1989 i 2006
44. Charakterystyka Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) i jej podstref
zlokalizowanych w miastach GZM (2006)
45. Podmioty gospodarki narodowej w przemyśle zarejestrowane w rejestrze REGON w 2006 r.
46. Charakterystyka usług w GZM w 2005 r.
47. Sekcje specjalizacji lokalnej Florence’a dla miast GZM w 2005 r.
48. Charakterystyka usług w GZM i wybranych miastach Polski w 2005 r.
49. Gęstość dróg w miastach GZM
50. Liczba pociągów kursujących przez wybrane stacje kolejowe województwa
śląskiego w rozkładzie jazdy na 2008 r.
51. Liczba dziennych linii komunikacyjnych na obszarze GZM (2008 r.)
52. Częstotliwości kursowania linii komunikacji miejskiej w dni robocze nauki szkolnej,
w ciągu dnia na obszarze GZM (stan na dzień 1 września 2008 r.)
53. Szkoły dla dzieci i młodzieŜy według szczebli kształcenia w województwie śląskim i
GZM w roku szkolnym 2006/2007 (bez szkół specjalnych i artystycznych)
54. Szkoły podstawowe dla dzieci w miastach GZM w roku szkolnym 2006/2007
55. Gimnazja dla młodzieŜy w miastach GZM w roku szkolnym 2006/2007
56. Zmiany w strukturze kształcenia w GZM na poziomie szkół ponadgimnazjalnych
i policealnych w latach 1999-2007 wg liczby uczniów
57. Licea ogólnokształcące oraz zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieŜy w miastach
GZM w roku szkolnym 2006/2007
58. Szkoły policealne w roku szkolnym 2006/2007
59. Uczelnie wyŜsze w miastach GZM
60. Systematyka obiektów dziedzictwa kultury postindustrialnej na obszarze GZM
61. Zestawienie walorów turystycznych GZM
62. Obiekty zbiorowego zakwaterowania i ich wykorzystanie w 2006 r.
63. Wskaźniki charakteryzujące obiekty zbiorowego zakwaterowania i funkcje turystyczne w
2006 r.
64. Wybrane elementy bazy gastronomicznej w GZM w 2006 r.
65. Wybrane elementy bazy towarzyszącej
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Wychodnie karbonu w Jaworznie w okolicy szybu Piłsudski
Wychodnie dolomitów triasowych w nieczynnym kamieniołomie „Gródek” w Jaworznie
Hałda powstała po eksploatacji skał karbońskich w Katowicach Murckach
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Nieczynny kamieniołom wapieni w Jaworznie
Eksploatacja piasku podsadzkowego ze złoŜa Maczki – Wschód z równoczesnym
zasypywaniem odkrywki skałą płonną
Eksploatacja piasku w złoŜu Okradzionów w Dąbrowie Górniczej
Szkody górnicze na obszarze KWK Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu
Dolina rzeki Białej we wschodniej części Dąbrowy Górniczej
Niecka osiadania i zwałowisko skały płonnej w Bytomiu Miechowicach
Wyeksploatowane pole piasków eolicznych w południowo-wschodniej części Dąbrowy
Górniczej. Na pierwszym planie wychodnie wapieni triasowych
Źródło w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszycach – pomnik przyrody nieoŜywionej
Źródliska w Zakawiu” – uŜytek ekologiczny w Dąbrowie Górniczej
Źródło w Dąbrowie Górniczej – Ząbkowicach
Źródło „Maria” w Katowicach
„Trójkąt Trzech Cesarzy” – połączenie Czarnej Przemszy (z lewej) z Białą Przemszą
Posterunek wodowskazowy Jeleń na Przemszy zamyka zlewnie odwadniające wschodnią
część GZM
Śluza DzierŜno na kanale Gliwickim
Zbiornik wodny w strefie osiadań górniczych w Bytomiu
Zbiornik wodny w zagłębieniu po odkrywkowej eksploatacji węgla kamiennego
w Dąbrowiej Górniczej
Zbiornik poeksploatacyjny Pogoria I
Zbiornik poeksploatacyjny Pogoria III
Poligenetyczny zbiornik wodny Łąka w Katowicach
Zrzut wód pochodzących z odwadniania terenu do Potoku Bobrek
Oczyszczanie ścieków opadowych oraz ich zrzut do Potoku Zagórskiego w Sosnowcu
Składowisko skały płonnej w sąsiedztwie zbiorników wodnych w nieckach osiadania
na terenie KWK „Kazimierz-Juliusz”
Zrzut wód podgrzanych do zbiornika wodnego w Zabrzu – widoczna para wodna nad
zwierciadłem wody
Rędzina przykryta namytym materiałem drobnoziarnistym
Bielica wytworzona na przewianych piaskach wodnolodowcowych
Młoda gleba wykształcona na hałdzie przepalonych łupków węglowych
Urodzajne rędziny w Piekarach Śląskich
Panorama w kierunku Sosnowca i Dąbrowy Górniczej widoczna z dachu budynku
Wydziału Nauk o Ziemi UŚ
Hałda na ścieŜce edukacyjnej w Dolomitach Sportowej Dolinie (Bytom)
Las w porze przedwiośnia w rezerwacie Segiet
Obszary podmokłe w rezerwacie Segiet
Tereny rekreacyjno - sportowe w dawnym kamieniołomie dolomitu – obecnie Dolomity –
Sportowa Dolina
Krajobrazy otwarte wzdłuŜ trasy krajowej nr 1 – droga wylotowa z GZM na północ
(okolice Będzina)
Krajobrazy rolnicze na północnej granicy Bytomia i Piekar Śląskich; na drugim planie
krajobrazy osadnicze
Przykład krajobrazu rolniczego z uprawą rzepaku na peryferiach Gliwic
Mozaikowaty układ krajobrazów rolniczych, osadniczych, przemysłowych i sakralnych w
Zabrzu-Biskupicach
Kontrasty form uŜytkowania terenu w centrum Zabrza

41. Krajobrazy „rolniczo-miejskie” – relikt dawnych sposobów uŜytkowania terenów
(Zabrze – Biskupice)
42. Krajobrazy miejskie z nowoczesną architekturą – centrum Katowic
43. Krajobrazy usługowe – nowe centrum handlowe Silesia City Center na miejscu
dawnych obszarów przemysłowych; historyczne budynki dawnej kopalni Kleofas,
zostały odrestaurowane, a ich funkcja zmieniona; zachowany szyb Jerzy (Georg)
44. Krajobrazy podlegające renaturalizacji - zbiorowiska nadrzeczne w dolinie Bytomki
w Zabrzu
45. Grunty odłogujące w Sosnowcu Milowicach
46. Drobne gospodarstwa rolne w Gliwicach
47. Towarowa uprawa warzyw w Piekarach Śląskich
48. Kąpielisko leśne w Gliwicach po przebudowie
49. KWK Zabrze-Bielszowice
50. Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej
51. Sosnowiecko-dąbrowska podstrefa ekonomiczna – zakład grupy Atlas
52. Pronox Technology – centrum logistyczno-produkcyjne w podstrefie sosnowieckodąbrowskiej
53. Droga ekspresowa S-1, nazywana równieŜ Wschodnią Obwodnicą GOP w Dąbrowie
Górniczej
54. Zabytkowy wagon kursujący na linii tramwajowej 38 w Bytomiu
55. Niskopodłogowy ojazd Solaris Trollino 12 eksploatowany przez Tyskie Linie Trolejbusowe
56. Pociąg InterCity na tle starego dworca kolejowego w Katowicach
57. Warpie w rezerwacie Segiet w Bytomiu
58. WieŜe szybowe dawnej KWK „Szombierki” w Bytomiu: „Krystyna” (murowana) i
„Janina” (stalowa)
59. WieŜa szybowa w zespole handlowym Silesia City Center w Katowicach
60. Zabytkowy budynek łaźni KWK Concordia w Zabrzu
61. Wielkogabarytowa komora pomp, w obudowie murowanej na poziomie 170 w dawnej
Kopalnia „Guido” w Zabrzu
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