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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Rewitalizacja  chorzowskiego Rynku poprzez działalność ośrodka „CUMA” -  Centrum Usług 
Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie oraz działania 
infrastrukturalne w obszarze  płyty Rynku                                                                                          PI/1.  

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Przedmiotowy Projekt składa się z dwóch wzajemnie się uzupełniających obszarów :  

1. działania w obszarze infrastrukturalnym  - obejmujące  prace związane z odnową  
zdegradowanej  przestrzeni chorzowskiego rynku , ze szczególnym uwzględnieniem 
istniejącego centrum przesiadkowego oraz budowli estakady. Projekt przewiduje  : 
wyeliminowanie transportu tramwajowego  i organicznie ruchu kołowego  z przedpola 
Urzędu Miasta  poprzez wprowadzenie ruchu dla pieszych i pojazdów uprzywilejowanych, 
wprowadzenie elementów małej architektury oraz zieleni parkowej, zagospodarowanie 
przestrzeni pod estakadą poprzez budowę obiektów handlowych i usługowych, zmiana 
nawierzchni płyty Rynku,  realizację odwodnienia ulicznego, a także adaptację lokalu przy 
ul. Wolności 3  do nowych funkcji związanych z działalnością  centrum dla młodzieży CUMA  
 

 działania w obszarze społecznym  -  polegające na   przygotowaniu warunków do 
utworzenia w mieście Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla 
Młodzieży (zwanego dalej „CUMA”), tj. miejsca, w którym usamodzielniani 
wychowankowie pieczy zastępczej, absolwenci oraz młodzież w wieku do 25 lat otrzymają 
kompleksowe wsparcie edukacyjno-doradcze ukierunkowane na podejmowanie działań 
mających na celu ich aktywizację zawodową i społeczną.  Działania CUMY będą miały 
swoje odzwierciedlenie na Rynku poprzez „zaadaptowanie” przez młodzież jednego z 
pawilonów pod estakadą , gdzie młodzież będzie  prezentować swoje prace, osiągnięcia, 
talenty i możliwości wypracowane w siedzibie CUMY przy ul. Wolności 3.  W ramach tego 
działania możliwe będzie wykorzystanie kreatywności i potencjału młodych ludzi do 
ożywienia przestrzeni publicznej chorzowskiego Rynku,  który ostatecznie zatracił 
charakter serca miasta w latach 70 tych XX w.,  kiedy decyzją władz centralnych został 
„podzielony” estakadą (DK 79 relacji wschód - zachód).  
Pomimo estakady, Rynek ma szanse stać się  ponownie przyjazną przestrzenią publiczną , 
a zalążkiem tego procesu  będzie chorzowska młodzież, gromadząca się na imprezach  i 
eventach poświęconych zarówno im samym jaki i skierowanych do ich rodzin, przyjaciół i 
znajomych. Imprezy te będą współorganizowane  przez młodzież wspólnie z organizacjami 
pozarządowymi  ,  podmiotami publicznymi,  przedsiębiorcami  itd.   

Projekt realizuje :  

1. cele przestrzenne : wykreowanie Rynku jako „odzyskanej”  przestrzeni publicznej  
służącej mieszkańcom miasta jako  miejsca ich integracji i wspólnych działań , 
adaptacja lokalu przy ul. Wolności 3 na cele CUMY poprzez nadanie mu  nowej  
funkcji oddziałującej na  ulicę Wolności i Rynek ,  

2. cele społeczne : poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie  objętym 
rewitalizacją, poprawa jakości życia mieszkańców i ograniczenie patologii 
społecznych na zdegradowanym  obszarze miasta,   stworzenie alternatywy dla 
wolnego czasu  spędzanego przez mieszkańców , udostępnienie miejsca spotkań i 
integracji dla mieszkańców miasta, umożliwienie lokalnej społeczności włączenie 
się w działania na  rzecz ożywienia przestrzennego, społecznego i gospodarczego 
Rynku,  opracowanie i wdrożenie programu rzeczowego CUMY  oraz objęcie tym 
programem chorzowskiej młodzieży , wzrost integracji wśród lokalnej 
społeczności, zbudowanie trwałej sieci kontaktów z interesariuszami  
(przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, szkoły, ośrodki kultury, parafie , ośrodki 
uzależnień itd.),  
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3. cele gospodarcze :   umożliwienie drobnych działań  inwestycyjnych na obszarze 
objętym projektem i w jego bezpośrednim sąsiedztwie (np. drobny handel i usługi, 
mała gastronomia, turystyka, organizacja jarmarków  i bazarów tematycznych) , 
wzrost atrakcyjności  ulicy Wolności jako ulicy o charakterze handlowo – 
usługowym, przygotowanie kadry wyspecjalizowanej w przeciwdziałaniu 
wykluczeniu społecznemu młodzieży  działającej w ramach CUMY, a przez to 
podniesienie kwalifikacji osób tworzących kadrę oraz wzrost ich konkurencyjności 
na rynku pracy, zagwarantowanie lokalnym przedsiębiorcom odpowiednio 
wyszkolonej i wykwalifikowanej kadry wywodzącej się z młodzieży objętej CUMĄ, 
promocja medialna lokalnych przedsiębiorców zaangażowanych w działania 
CUMY,    

 
Celem Projektu  jest ponadto opracowanie modelu sposobu prowadzenia rewitalizacji w innych 
obszarach miasta charakteryzujących się szczególnym nagromadzeniem problemów, m.in.: 
społecznych, przestrzennych, gospodarczych oraz infrastrukturalnych, wymagających  wsparcia. 
Projekt stanowi instrument do wypracowania metodologii oraz sposobu podejścia do działań 
rewitalizacyjnych zorientowanych na osiągnięcie jak największego efektu dla miasta, 
z uwzględnieniem jego specyfiki oraz indywidualnych uwarunkowań. 

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar rewitalizacji Centrum :   chorzowski Rynek wraz z otuliną ulic .    

Całość obszaru stanowi własność Miasta Chorzów.  

Lider i partnerzy 
projektu 

Lider  : Miasto Chorzów ,  Partnerzy : Chorzowskie Centrum Kultury, Powiatowy Urząd Pracy, 
Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz wsparcie  : szkoły ponadgimnazjalne z obszaru rewitalizacji,  
chorzowskie uczelnie, wolontariusz, organizacje pozarządowe  

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Wskaźniki:  
1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha)  
2. Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury (szt)  
3. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach (szt)  
4. Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju 

obszarów miejskich (szt)  
5. Liczba udostępnionych pomieszczeń w lokalu przy ul. Wolności 3  (szt)   
6. Liczba młodych osób objętych  testowym programem  rzeczowym  CUMY (szt) 

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

1. Opracowana  koncepcja zagospodarowania przebudowy przestrzeni pod estakadą i płyty 
Rynku.  

2. Opracowana  dokumentacja projektowa rewitalizacji chorzowskiego Rynku wraz z 
zabudową przestrzeni pod estakadą dla realizacji usług publicznych. 

3. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych  -  
1 Q 2017  

4. Realizacja projektu społecznego  CUMA - Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji 
Zawodowej dla Młodzieży – od lipca 2016 do grudnia 2018r. w tym projekt i adaptacja 
lokalu przy ul. Wolności 3 :  4 kwartał 2017r.  

Szacunkowy 
koszt  

Cały projekt szacuje się na kwotę ok. 25.500.000,- zł 

Źródła 
finansowania 

Wkład własny  :  18.011.000,- zł  
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 środki unijne  :   

1. ok. 880.000,- zł (Program Operacyjny Pomoc Techniczna  2014-2020)   
2. ok. 6.609.000,- zł   

 
Kluczowe informacje o wiązce projektów „Rewitalizacja”: 

Cel STRATEGII 
CS1. Rozwój kapitału ludzkiego bazujący na zatrudnialności i spójności społeczno-gospodarczej 
SC. Priorytet STRATEGII P1.2. Aktywność społeczna i zapobieganie wykluczeniom. Działanie 
STRATEGII D1.2.1. Wzmocnienie lokalnych potencjałów rozwoju oraz kompleksowa rewitalizacja. 
Cel szczegółowy STRATEGIIC1.2.1.1. Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności 
zamieszkującej rewitalizowane tereny Wiązka projektów Rewitalizacja Priorytet inwestycyjny 
obejmujący projekty tworzące wiązkę EFS: PI9i. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu 
równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. EFS: PI9iv. 
Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i 
usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. EFRR: PI9b. Wspieranie rewitalizacji 
fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. 
Poddziałanie RPO EFS: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności 
lokalnych – ZIT EFS: 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT EFRR: 10.3.1. 
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT Cel szczegółowy RPO, którego osiąganie wspiera 
realizacja wiązki 
EFS: Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących 
obszary zdegradowane i peryferyjne. 
EFS: Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu. 
EFS: Wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie. 
EFRR: Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane 
tereny. 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) :  3 Q 2016r.  

Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 1 Q 2019r. 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Marzena Rak , Jolanta Koczubik, Urząd Miasta Chorzów, Biuro Funduszy Zewnętrznych,  

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów 
Tel. 32 416 5000 w. 330, 429  

e-mail : bfz@chorzow.eu, rak_m@chorzow.eu, koczubik_j@chorzow.eu  

 

  

mailto:bfz@chorzow.eu
mailto:rak_m@chorzow.eu
mailto:koczubik_j@chorzow.eu
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Ożywienie społeczno – gospodarcze terenów położonych w centrum Chorzowa wraz z nowym 
zagospodarowaniem  przestrzeni jako element projektu „ Chorzów Nowy”                              PI/2.  

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Zgłaszany projekt dotyczy opracowania koncepcji (master planu) dla rewitalizacji i ponownego 
zagospodarowania dużej części miasta położonej na osi ul. Katowickiej i Metalowców (ok. 115 ha). 
Na podstawie stworzonej koncepcji podjęte zostaną wieloaspektowe działania skierowane do 
potencjalnych inwestorów, aktualnych właścicieli nieruchomości wchodzących w zakres 
opracowania i mieszkańców miasta. Celem opracowania jest znalezienie optymalnych kierunków 
inwestycji, które finansowane będą częściowo z budżetu miasta, a w większym zakresie ze środków 
prywatnych, tak, aby wykreować funkcjonalny obszar stanowiący rozwinięcie ścisłego centrum 
miasta. Opracowanie koncepcji pomoże w sprecyzowaniu działań na poszczególnych etapach 
realizacji całego projektu Chorzów Nowy: analiza najlepszego sposobu zagospodarowania, 
wykonanie koncepcji nowego systemu połączeń drogowych i transportu publicznego, wskazanie 
optymalnych funkcji dla konkretnych nieruchomości (elementów projektu CHN), rozmieszczenie 
inwestycji w terenie i określenie ich wymiarów, przygotowanie planu biznesowego z 
rekomendacjami dla miasta jak należy przeprowadzić cały proces rewitalizacji i jak pozyskać 
wymaganych inwestorów.  Elementem planu będzie również wskazanie najlepszych form 
nawiązania dialogu z lokalnym społeczeństwem w celu wspólnego wypracowania  przyszłej wizji 
zagospodarowania   przedmiotowego terenu  również w kontekście jego udostępnienia 
mieszkańcom miasta.   

Zgłaszany projekt dotyczy jedynie etapu planowania, realizacja projektu Chorzów Nowy 
następowałaby po zakończeniu etapu planowania i będzie z pewnością rozciągnięta w czasie z 
powodu jego złożoności. 

Projekt Chorzów nowy składa się z kilku podstawowych elementów: 

1. Miejskie tereny inwestycyjne 
2. Muzeum Hutnictwa (inwestycja miejska) 
3. Plac Powstańców Śląskich (przestrzeń publiczna) 
4. Teren inwestycyjny (wł. PKP) 
5. Zabytkowy budynek wystawy pruskiej (wł. prywatna) 
6. Zabytkowy budynek POSTI (wł. prywatna) 
7. Zabytkowe zabudowania byłych miejskich zakładów mięsnych (wł. prywatna) 

 

Projekt uwzględnia też dwa dodatkowe elementy: 

1. Ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej - KSSE podstrefa Tyska (wł. syndyk majątku 
Huty Kościuszko) 

2. Parking wielopoziomowy 
3. Nowe zagospodarowanie budynku dworca PKP (wł. miasta) 

Na realizacji projektu skorzystać może społeczność całego miasta, ale nowoczesne centrum 
biznesowo-usługowe z atrakcyjną przestrzenią publiczną powinno przede wszystkim wpłynąć 
bardzo pozytywnie na problemową dzielnicę Chorzów II. 

Lokalizacja -
miejsce 

przeprowadzenia 
projektu 

Projektem bezpośrednio objęty jest teren ok. 115 ha. pomiędzy ul. Floriańską na wschodzie, 
Poznańską/Krakowską na zachodzie, Metalowców na północy i Moniuszki na południu. Zaliczając 
do projektu planowaną strefę ekonomiczną, należy go rozszerzyć o kolejnych 35 ha w sąsiedniej 
lokalizacji ul. Stacyjnej, Legnickiej, Nowej. Centralnym punktem projektu jest teren inwestycyjny 
miasta Chorzów rozciągający się na 7,5 ha terenu (działki: nr 708/99 i 711/99, 757/99). Pozostałe 
tereny znajdują się w rękach prywatnych, bądź w zarządzie syndyka masy upadłościowej Huty 
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Kościuszko. Projekt zlokalizowany jest w obszarze rewitalizacji Centrum  - Huta, jako część 
obszaru Centrum .  

Lider i partnerzy 
projektu 

Liderem projektu jest Urząd Miasta Chorzów, reprezentowany przez Pełnomocnika Prezydenta 
ds. Obsługi Inwestora – Mariusza Jankowskiego, jankowski_m@chorzow.eu, tel. 667702669. 

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Przewidywane rezultaty projektu odnoszą się bezpośrednio do poszczególnych części 
składowych: 

Miejskie tereny inwestycyjne - wykreowanie kompleksu budynków biurowo-usługowych, 
parku technologiczno-przemysłowego; 
Muzeum Hutnictwa – stworzenie przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej, podkreślającej 
przemysłowe dziedzictwo miasta (inwestycja już na etapie projektowania); 
Plac Powstańców Śląskich – remont i zmiana aranżacji przestrzeni publicznej, 
reorganizacja ruchu; 
Teren inwestycyjny (wł. PKP) – nowe zagospodarowanie terenu przy centrum miasta 
według planów właściciela i inwestorów w kooperacji z miastem; 
Zabytkowy budynek wystawy pruskiej (wł. prywatna) – zagospodarowanie nieruchomości 
na potrzeby komplementarne do działalności Muzeum Hutnictwa – deklaracja 
współpracy ze strony właściciela obiektu; 
Zabytkowy budynek POSTI (wł. prywatna) – remont zabytkowego budynku, 
architektonicznej ikony miasta i próba zorganizowania miejskich hal targowych – 
deklaracja współpracy ze strony właściciela obiektu; 
Zabytkowe zabudowania byłych miejskich zakładów mięsnych (wł. prywatna) – próba 
uratowania jeszcze zachowanych zabytków architektury przemysłowej i nowe 
zagospodarowanie terenu według planów właściciela i inwestorów w koordynacji z 
miastem; 
Ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej – objęcie terenów przygotowanych do 
sprzedaży przez syndyka masy upadłościowej Huty Kościuszko statusem strefy 
ekonomicznej w łonie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – złożony wniosek do 
KSSE 
Parking wielopoziomowy – inwestycja może w partnerstwie publiczno-prywatnym 
obsługująca ruch samochodowy do centrum (ul. Wolności) – rozważane lokalizacje: teren 
PKP, teren dworca PKP, teren przy Chorzowskim Centrum Kultury, teren inwestycyjny 
miast przy ul. Żeromskiego i Mielęckiego; 
Nadanie nowoczesnych funkcji budynkowi dworca PKP – przekazana miastu przez PKP 
nieruchomość stanowiąca dawniej dworzec kolejowy Chorzów Miasto musi tylko w 
niewielkim stopniu obsłużyć ruch kolejowy, proponuje się zaaranżowanie tego miejsca 
jako przestrzeni biurowej w systemie co-working’u, lub na siedzibę firm start-up’owych 
wynajmowanej przez miasto na preferencyjnych warunkach. 
 

Realizacja choć części z przedstawionych inwestycji jest szansą na wykreowanie nowego oblicza 
miasta, które dziedzictwo poprzemysłowe zmienia w centrum nowoczesnego biznesu i atrakcyjną 
rekreację. To szansa na poprawę zagospodarowania dzisiejszych nieużytków, albo 
wyremontowania niszczejących budynków, to kilkaset nowych miejsc pracy dla chorzowian. Dla 
grupy o niższych kwalifikacjach to szansa na pracę przy obsłudze nowopowstałych obiektów, dla 
osób lepiej wykształconych możliwość pracy w nowoczesnym otoczeniu biznesowym w wiodących 
sektorach rynku pracy. To również szansa na przyciągnięcie do Chorzowa młodych, dobrze 
wykształconych ludzi i zachęcenie ich do osiedlenia się tu wraz z rodzinami. Taki proces mógłby 
pozytywnie wpłynąć na poprawę jakości życia najsłabszych warstw społecznych Chorzowa, 
szczególnie z terenu Chorzów II i wymuszałby nowe trendy demograficzne. 

mailto:jankowski_m@chorzow.eu
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Pamiętając, że przedmiotem zgłaszanego projektu jest jedynie dokument analizujący i projektujący 
wykonanie projektu Chorzów Nowy, należy założyć, że ocenie będzie podlegać adekwatność 
zaproponowanych rozwiązań do później realizowanych zadań. Skuteczność i precyzyjność 
dokumentu (master planu) będzie tym większa, im szybciej i w sposób najbardziej precyzyjny w 
stosunku do planu uda się zrealizować zaproponowane inwestycje. 

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Aktualny stan prac :  gotowa dokumentacja w ramach zrealizowanego projektu:  

REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEGO OBSZARU STALOWNI HUTY KOŚCIUSZKO WRAZ Z PLACEM 
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W CHORZOWIE PRZYKŁADEM KREOWANIA PRZESTRZENI O 
CHARAKTERZE CENTROTWÓRCZYM, zamówiona wstępna koncepcja kompleksowego schematu 
układu drogowego dla całego terenu, koncepcja ogólna, scenariusz wystawy i projekt 
wykonawczo-budowalny dla Muzeum Hutnictwa, MPZP tylko dla tego terenu, rozmowy z 
potencjalnymi wykonawcami całościowej koncepcji zagospodarowania terenu Chorzów Nowy 
przygotowujące procedury przetargowe.  

Szacunkowy 
koszt  

 

Szacunkowy koszt realizacji projektu brutto 100.000 zł 

Źródła 
finansowania 

 

Planowane /przewidywane źródła finansowania: środki budżetowe Miasta Chorzów,  środki 
pochodzące z funduszy Unii Europejskiej np. Urban Innovative Actions,  

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu:  1 Q 2017 r.  

Planowany termin zakończenia   realizacji projektu: 2 Q 2017 r. 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Mariusz Jankowski 

Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta Chorzów 

jankowski_m@chorzow.eu, 32 416 53 36, 667 702 669 

 

 

 

 

  

mailto:jankowski_m@chorzow.eu
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą   
                                                                                                                                                                      PI/3.  
 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów poprzez 
budowę centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 
potrzeby obsługi transportu autobusowego i tramwajowego. W ramach budowy zintegrowane 
zostaną wszystkie przystanki autobusowe i tramwajowe w liczbie 8 z obszaru o promieniu 200 m, 
co ułatwi mieszkańcom sprawną i bezpieczną zmianę środka komunikacji miejskiej (autobus, 
tramwaj) i jednocześnie  stanowić będzie zachętę  do rezygnacji z transportu prywatnego na 
korzyść środków komunikacji zbiorowej, przyczyniając się do wyeliminowania ruchu 
samochodowego z centrum miasta i tym samym do likwidacji niskiej emisji. Ponadto węzeł 
przesiadkowy kreuje infrastrukturę niezbędną dla realizacji procesu integracji gałęziowej  
i międzygałęziowej publicznego transportu miejskiego oraz w przypadku uzupełnienia 
infrastruktury węzła o infrastrukturę transportu rowerowego i ruchu pieszego, również dla 
realizacji procesu integracji transportu indywidualnego niezmotoryzowanego i transportu 
publicznego.  Infrastrukturą towarzyszącą i uzupełniającą projekt są: parking „Bike & Ride”, 
promieniście rozprowadzone szlaki rowerowe od Rynku, liniowy System Zarządzania Ruchem (ITS) 
na terenie miasta Chorzów z uwzględnieniem, priorytetu dla komunikacji zbiorowej oraz systemem 
obsługi parkingów „Park&Ride” w  rejonie centrum przesiadkowego (pod estakadą), system 
rowerów miejskich.  Ze względów realizacyjnych projekt podzielono na następujące etapy: 

ETAP 1 – przebudowa urządzeń uzbrojenia podziemnego tj: sieci elektroenergetycznej, 
gazowej, wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia ulicznego, teletechniki, budowa: sygnalizacji 
świetlnych, wiat przystankowych oraz nawierzchni jezdni w rejonie przystanków,  

ETAP 2 – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników wokół Rynku, oraz w ciągu ul. 
Katowickiej (stary przebieg)  w kierunku ul. Kaszubskiej,  

ETAP 3 – Wykonanie przebudowy ul. Kościuszki na odcinku od Rynku do ul. Moniuszki z 
budową ronda, przebudowa ul. Moniuszki z poszerzeniem do dwóch pasów ruchu, budowa 
nowej drogi łącznika ul. Moniuszki ze starym przebiegiem ul. Katowickiej  

ETAP 4 – Budowa ciągów rowerowych wraz z ogólnodostępnym parkingiem „Bike&Ride”  

ETAP 5 – Liniowy system Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzów z uwzględnieniem 
priorytetu komunikacji zbiorowej oraz obsługi parkingów pod estakadą „Park&Ride” w 
rejonie centrum przesiadkowego  

ETAP 6 – Wykonanie systemu rowerów miejskich  

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na ochronę powietrza i efektywność 
energetyczną oraz będzie się przyczyniała do zwiększenia atrakcyjności transportu publicznego dla 
pasażerów.  

Lokalizacja -
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Miasto Chorzów, obszar Rynku, Podobszar rewitalizacji : Centrum 
 

Lider  
i partnerzy  
projektu 

Lider : Miasto Chorzów  

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 

- Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych (sztuka) 
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sposobem  
ich oceny 

- Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych (sztuka) 

- Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” (sztuka) 

- Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” (sztuka) 

- Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” (sztuka) 

- Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i 
jedź” (sztuka) 

- Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” (sztuka) 

- Długość dróg, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe (km)  

- Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych (km) 

- Długość wybudowanych dróg dla rowerów (km) 

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Miasto posiada pełną dokumentację projektową oddzielną dla każdego z etapów.   
Inwestor dysponuje terenem na cele budowlane.  

Szacunkowy 
koszt  
 

40 000 000,00 zł , wysokość dofinansowania: 34 000 000,00 zł 

 

Źródła 
finansowania 
 

Wkład własny będzie zagwarantowany ze środków budżetu Miasta Chorzów, natomiast źródłem 
finansowania projektu będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 
Priorytetowej: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 
niskoemisyjna, Działanie: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie 
Poddziałanie: 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : I Q 2015 
Planowany termin zakończenia  realizacji projektu (kwartał, rok) : IV Q 2018 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Marzena Rak, Urząd Miasta Chorzów, Biuro Funduszy Zewnętrznych, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów 
Tel. 32 416 5000 w. 330, 429  
e-mail : bfz@chorzow.eu, rak_m@chorzow.eu  
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Centrum Miasta – Środek Życia                                                                                                             PI/4.  
 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Ożywienie kulturalne i społeczne Rynku oraz centrum miasta poprzez przywrócenie działalności 
kina przy ulicy Powstańców 1a, organizację imprez oraz działań w dziedzinie kultury, adaptację 
lokali użytkowych na działalność kulturalną i artystyczną oraz ożywienie istniejących terenów 
zielonych i powstanie nowych. 
 

Lokalizacja -
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar rewitalizacji Centrum – Rynek i okoliczne ulice; ulica Wolności; budynek dawnego kina 
PIONIER przy ulicy Powstańców 1a; Park Hutników; Chorzowskie Centrum Kultury; Młodzieżowy 
Dom Kultury; Centrum Integracji Międzypokoleniowej; Szkoła Podstawowa Nr 1; Gimnazjum Nr 
1;  podwórka, skwery, balkony itd. znajdujące się na tym terenie należące do zasobów miejskich 
jak i prywatnych właścicieli czy wspólnot mieszkaniowych. 
 

Lider  
i partnerzy  
projektu 

Lider – Miasto Chorzów – zarządzanie projektem, część dotycząca przywrócenia działalności kina 
w budynku przy ulicy Powstańców 1a. 

1. realizator Chorzowskie Centrum Kultury – organizacja imprez plenerowych i w siedzibie 
Centrum oraz innych instytucji, zapraszanie zespołów artystycznych, organizacja 
koncertów, warsztatów, jarmarków, przedstawień, prelekcji, spotkań, wernisaży, wystaw, 
działalności kół zainteresowań, zespołów artystycznych. 

2. realizator Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej – część dotycząca adaptacji lokali 
użytkowych oraz poddaszy pozostających w zasobach miejskich na pracownie i miejsca 
działalności artystycznej i związanej z kulturą, wybór lokali do projektu, remonty. 

3. partner organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną terenów zielonych, działalnością 
proekologiczną, edukacją – organizacja konkursów dotyczących edukacji ekologicznej 
dzieci i młodzieży; konkursów na najładniejszy balkon, podwórko czy skwer; działania 
dotyczące zakupu i udostępniania sadzonek różnorodnych roślin, projekty i realizacja 
zazieleniania centrum miasta. 

4. Chorzowskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków  
 

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

1. Uwrażliwienie społeczne i integracja międzypokoleniowa mieszkańców miasta. 
2. Rozbudzenie pasji i zainteresowań mieszkańców.  
3. Poprawa estetyki miasta. 
4. Ożywienie gospodarcze centrum miasta – powstanie nowych punktów 

gastronomicznych, usługowych oraz zwiększenie atrakcyjności centrum miasta dla 
klientów. 

5. Promocja miasta i działalności kulturalnej instytucji miejskich oraz innych podmiotów. 
6. Edukacja ekologiczna. 

 

Szacunkowy 
koszt  
 

Kino:  8 mln zł  
Pozostałe działania : 2 mln zł  
Razem : 10 mln zł.  
 

Źródła 
finansowania 
 

Środki budżetu miasta, w tym budżet obywatelski, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, fundusze ochrony zabytków i ochrony środowiska, środki Narodowego Centrum 
Kultury, sponsorzy, środki województwa, granty i dotacje fundacji, środki unijne np. RPO. 
 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : I Q 2017 
Planowany termin zakończenia  realizacji projektu (kwartał, rok) : IV Q 2022  
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Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Zespół w składzie  :  
Stowarzyszenie Nasz Park 
Badura-Sitko  - Powiatowy Urząd Pracy, ul. Opolska 23 , e-mail : projekty@pupchorzow.pl tel. 
32/34-97-118 
Barbara Wichary  - Chorzowskie Centrum Kultury ,ul. Sienkiewicza 3,   e-mail : barbara@chck.pl 
tel. 32/349-78-68 
Wioletta Kacała -  UM Chorzów Biuro Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej , e-mail : 
kacala_w@chorzow.eu    tel. 32/416-52-15 
Zenon Zasucha  - UM Chorzów Wydział Inwestycji Komunalnych , e-mail : 
zasucha_z@chorzow.eu, tel. 728-837-669 
 

 

  

mailto:projekty@pupchorzow.pl
mailto:barbara@chck.pl
mailto:kacala_w@chorzow.eu
mailto:zasucha_z@chorzow.eu,
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Młodzi  =  pracowici , czyli organizacja pośrednictwa pracy dla młodzieży wraz możliwością    
wsparcia działań edukacyjnych                                                                                                             PI/5.  

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Przedmiotowy Projekt zakłada  wsparcie uczącej się  młodzieży poprzez  umożliwienie jej  
korzystania z korepetycji udzielanych przez studentów szkół wyższych/stowarzyszenia NGO, 
seniorów,   a także pomoc w poszukiwaniu dorywczej  pracy dla uczniów zainteresowanych 
zarobkiem. Możliwość korzystania z korepetycji będzie szansą  dla wszystkich uczniów na 
wyrównanie różnic  poziomu wiedzy , natomiast pomoc w szukaniu zajęcia zarobkowego będzie 
skierowana przede wszystkim do uczniów  chętnych do podjęcia takiej pracy,  odpowiedzialnych i  
rzetelnych.  

Projekt realizuje :  

1. cele społeczne : wzrost  poziomu wiedzy uczniów poprzez udzieloną  pomoc w 
nauce, rozwój osobowy i zawodowy studentów : zaangażowanie chętnych 
studentów do udzielenia korepetycji jako formy  nowego doświadczenia, 
niwelowanie różnic między uczniami w zakresie poziomu edukacji,   integracja 
młodych ludzi , możliwość wykazania się zaangażowaniem w realizację  projektu 
młodych osób,  zapewnienie możliwości korzystania przez biedniejszą część 
społeczeństwa  - korepetycje będą ogólnodostępne  na co dzień i nieodpłatne , 
umożliwienie podjęcia pracy  dorywczej jako szansa poznania własnych możliwości 
i oczekiwań względem przyszłego pracodawcy w życiu dorosłym, piecza nad 
bezpieczną relacją uczeń – pracodawca     

2. cele przestrzenne :    stworzenie nowego miejsca dedykowanego  młodym  w 
formie sali/pomieszczenia/pawilonu , adaptacja lokalu na nowe cele  

3. cele gospodarcze :  wzrost zamożności ucznia (zarobek), obniżenie  kosztów 
działania firmy poprzez  zagwarantowanie pracodawcom młodego i rzetelnego  
zespołu osób  chętnych do podjęcia  dorywczej , promocja medialna 
przedsiębiorców manganowych w projekt  

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar rewitalizacji Centrum :   lokal/sala/pomieszczenie/pawilon w centrum miasta (dobre 
skomunikowanie dla wszystkich zainteresowanych).  

Z uwagi na charakter nowo powstającego  centrum dla  młodzieży CUMA, rekomenduje się lokal 
przy ul. Wolności 3. , gdzie będą prowadzone zajęcia ukierunkowane  na młodzież. 

Lider  i partnerzy 
projektu 

Lider  : Miasto Chorzów ,  Partnerzy : Chorzowska Rada Seniorów, uczelnie , stowarzyszenia 
skupiające młodzież, organizacje pozarządowe , szkoły , wolontariusze  , przedsiębiorcy  

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Wskaźniki:  
1. Liczba osób korzystających z usług korepetycji  (szt)  
2. Liczba osób , które podjęły prace dorywczą (szt)  

 

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

W fazie koncepcyjnej, nie mniej, projekt jest kompatybilny w stosunku do projektu rewitalizacji 
Rynku i utworzenia centrum dla młodzieży CUMA,  którego liderem jest również Miasto Chorzów  

  

Szacunkowy 
koszt  

Cały projekt szacuje się na kwotę ok. 120.000,-   
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Źródła 
finansowania 

Wkład własny , środki zewnętrzne ( unijne, krajowe, granty)  

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) :  4 Q 2017r.  

Planowany termin zakończenia realizacji projektu (kwartał, rok) :  4 Q 2019r. 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Zespół uczniów  szkół ponadgimnazjalnych w Chorzowie .  

Oprac. Jolanta Koczubik, Urząd Miasta Chorzów, Biuro funduszy Zewnętrznych, ul. Rynek 1,  

41-500 Chorzów, Tel. 32 416 5000 w. 429 , e-mail : koczubik_j@chorzow.eu 

 

 

  

mailto:koczubik_j@chorzow.eu
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Sezonowe zagospodarowanie chorzowskiego Rynku  - Rynek dla Młodych                               PI/6.  

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Przedmiotowy Projekt zakłada sezonowe – letnie i zimowe  wykorzystanie płyty Rynku (również 
części położonej przed Urzędem Miasta Chorzów) w zależności od pory roku oraz warunków 
pogodowych warunkujących powodzenie realizacji projektu. Zgodnie z naturalnym kalendarzem 
pór roku , Rynek i jego przestrzeń mogą zostać wykorzystane do realizacji  takich pomysłów jak np:  

1. Sezon LATO  - hasło : „Relaks  w roli  głównej” , czyli  plaża, leżaki, hamaki, boisko do 
siatkówki i piłki nożnej plażowej , ścianka wspinaczkowa,  zawody , konkursy, zabawa . itp.  

2. Sezon ZIMA – hasło „Kraina lodu”, czyli lodowisko, rzeźba w lodzie, „święta na wesoło” ,  
jarmark ,  zawody, konkury,  zabawa  itp 

Projekt zakłada sezonowość danej infrastruktury , która  nie będzie  na trwale  związana z 
gruntem, a będzie miała jedynie charakter tymczasowy, przez co projekt nie będzie 
generował dużych kosztów. Poza tym, portek zakłada wielosezonowość zakupionych 
sprzętów czy urządzeń (np. lodowisko, ścianka wspinaczkowa, hamaki, leżaki)   

Projekt realizuje :  

1. cele społeczne : stworzenie alternatywy dla wolnego czasu  spędzanego nie tylko przez 
młodych przez mieszkańców miasta, udostępnienie miejsca spotkań i integracji dla 
mieszkańców miasta, umożliwienie lokalnej społeczności włączenie się w działania na  rzecz 
ożywienia Rynku,  możliwość wykazania się zaangażowaniem w realizację  projektu młodych 
osób,  zapewnienie możliwości korzystania z oferty rekreacyjnej również przez mniej 
zamożnych mieszkańców -  infrastruktura będzie ogólnodostępna na co dzień i nieodpłatna (w 
danym sezonie poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez korzystanie z czynnej formy 
rekreacji na danym obszarze  

2. cele gospodarcze :   umożliwienie drobnych działań  inwestycyjnych na obszarze 
objętym projektem i w jego bezpośrednim sąsiedztwie (np. drobny handel i usługi, 
mała gastronomia) , wzrost atrakcyjności  ulicy Wolności jako ulicy o charakterze 
handlowo – usługowym 

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar rewitalizacji Centrum :   chorzowski Rynek wraz z  placem  przed Urzędem Miasta  

Lider i partnerzy 
projektu 

Lider  : Miasto Chorzów ,  Partnerzy : Chorzowskie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Rekreacji i 
Sportu, stowarzyszenia skupiające młodzież, organizacje pozarządowe  sportowe i społeczne  , 
szkoły , wolontariusze   

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Wskaźniki:  
1. Powierzchnia obszaru objętego projektem (ha)  
2. Liczba zorganizowanych imprez/eventów w sezonie (szt)  
3. Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury (szt)  

 

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

W fazie koncepcyjnej, nie mniej, projekt jest kompatybilny w stosunku do projektu rewitalizacji 
Rynku i utworzenia centrum dla młodzieży CUMA,  którego liderem jest również Miasto Chorzów  

  

Szacunkowy 
koszt  

Cały projekt szacuje się na kwotę ok. 150.000,-zł  
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Źródła 
finansowania 

Wkład własny , środki zewnętrzne ( unijne, krajowe, granty)  

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) :  2 Q 2017r.  

Planowany termin zakończenia realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2018r. 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Zespół uczniów  szkół ponadgimnazjalnych w Chorzowie w składzie  :  

Oprac. Jolanta Koczubik, Urząd Miasta Chorzów, Biuro funduszy Zewnętrznych, ul. Rynek 1,  

41-500 Chorzów, Tel. 32 416 5000 w. 429 , e-mail : koczubik_j@chorzow.eu  

 

 
  

mailto:koczubik_j@chorzow.eu
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu "Razem można więcej" - aktywizacja społeczna osób z dzielnicy Chorzowa – Centrum           PI/7. 
 
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny)    
dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne   
dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne   
dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Celem projektu aktywizacja społeczna chorzowskiej młodzieży, zamieszkującej dzielnicę Centrum. 
W ramach projektu zaplanowano aktywizację 90 młodych osób, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, poprzez działania wpisujące się w działalność dwóch nowych placówek wsparcia 
dziennego (w tym jednej w ramach pracy wychowawców podwórkowych). Placówki będą ze sobą 
współpracowały i uzupełniały się wzajemnie. Aktywizacja młodzieży i działania przez młodzież 
podejmowane mają również zachęcić otoczenie, czyli rodziny do włączania się w działania 
społeczne, pobudzające partycypacyjność w życiu miasta, co nastąpi szczególnie w oparciu o 
osoby, które nabędą szereg kompetencji w ramach szkoły młodych liderów. Uzupełnieniem 
działań będzie szereg działań skierowanych do młodych i młodocianych rodziców, samotnie 
wychowujących dzieci. Całość działań opiera się o wzrost kompetencji miękkich oraz 
ukierunkowanie beneficjentów do ich odpowiedniego wykorzystania. 

Lokalizacja -
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar  Centrum : projekt będzie realizowany w dzielnicy Chorzów Centrum. Stacjonarna 
Placówka Wsparcia Dziennego zostanie utworzona w Chorzowie, przy ul. Dąbrowskiego 7.  
 
Planowany projekt odpowiada założeniom wpisanym w Priorytet strategiczny P1.2. Aktywność 
społeczna i zapobieganie wykluczeniom Cel Szczegółowy C 1.2.1.1. Zwiększona aktywizacja 
społeczno - gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny C 1.2.1.2. Lepszy dostęp 
do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 
Działania w ramach projektu kierowane będą bezpośrednio do osób wykluczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem społecznym lub/oraz ubóstwem, a także do ich otoczenia. 
Istotą działania D1.2.1. Wzmocnienie lokalnych potencjałów rozwoju oraz kompleksowa 
rewitalizacja. Towarzyszą temu działania społecznościowe, wsparcie inicjatyw lokalnych oraz 
aktywizacja zawodowa i wspieranie osób podlegających wykluczeniu.  
 
Przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane na obszarze objętym strategią ZIT, będące spójne z 
projektem, jest to "Modernizacja budynku w Chorzowie ul. Dąbrowskiego 7 na potrzeby Centrum 
Integracji Międzypokoleniowej." Planuje się również przeprowadzenie modernizacji ulicy 
Bankowej, przylegającej bezpośrednio do obiektu przy ul. Dąbrowskiego 7 , która z racji swego 
charakteru (deptak spacerowy, bez prawa ruchu samochodowego) świetnie komponuje się z 
zadaniami realizowanym przez  Stacjonarną Placówkę Wsparcia Dziennego na rzecz integracji 
lokalnej społeczności. Przestrzeń uliczki będzie służyć nie tylko organizacji spotkań czy eventów, 
ale również jako miejsce odpoczynku czy relaksu (ławki).  
Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie tego projektu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa 10, Działanie 10.2, Poddziałanie: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 
wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT 

Wniosek projektowy będzie składany w 2017 roku. 

Obecnie prace są na etapie wykonywania projektu budowlano-wykonawczego. 

Dzięki modernizacji budynku, możliwe będzie powstanie placówki wsparcia dziennego, w formie 
klubu młodzieżowego i prowadzenie działań w ramach tej placówki.  
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Wniosek będzie zakładał dofinansowanie o wartości około 500 tysięcy złotych.  

Lider  
i partnerzy  
projektu 

Liderem oraz wykonawcą projektu jest Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu, ul. Rynek 
1, 41-500 Chorzów, a konkretnie Biuro Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej.  

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Liczba beneficjentów w stacjonarnej placówce wsparcia dziennego wyniesie 30 osób. W ramach 
placówki wsparcia dziennego o charakterze podwórkowym, planuje się zatrudnienie dwóch 
wychowawców podwórkowych – w tym kierownika (w ramach pracy podwórkowej, w systemie 
rotacyjnym, łączna liczba 
beneficjentów w postaci młodzieży, wyniesie co najmniej 50 osób). 
Rekrutacja uczestników będzie opierała się głównie o działania wychowawców podwórkowych. 
Początkowo ich praca skupiać się będzie na dotarciu i zbliżeniu się do środowiska młodzieży 
zamieszkującej dzielnicę Chorzów – Centrum. 
Kwalifikacja uczestników do projektu będzie następowała w kilku krokach. Pierwszym będzie 
wypełnienie kwestionariusza wstępnego, uzupełnianego przez uczestników lub ich opiekunów 
prawnych (w zależności od wieku beneficjentów). Drugim krokiem będzie weryfikacja statusu 
osoby (zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), poprzez wywiad środowiskowy 
przeprowadzany przez wychowawców podwórkowych oraz ewentualny kontakt z z innymi 
instytucjami działającymi na terenie dzielnicy Chorzów –  Centrum. Będą to: pedagodzy szkolni, 
poradnie psychologiczne, Ośrodek Pomocy Społecznej (w tym asystenci rodzin) itd. Trzecim 
krokiem będzie sporządzenie opinii przez kierownika placówki wsparcia dziennego w ramach 
pracy podwórkowej, sporządzanej na podstawie przeprowadzonego wywiadu. 
Ostatnim krokiem na etapie rekrutacji uczestników będzie sporządzenie i podpisanie umowy 
pomiędzy instytucją realizującą projekt, a beneficjentem lub jego opiekunem prawnym (zależnie 
od wieku uczestnika). W umowie również zostaną określone odpowiednie zapisy oraz 
oświadczenia, które wskazywać będą na status społeczny osoby objętej wsparciem. 
 
Dodatkowo w ramach środków pośrednich i metod zarządzania projektem, zaplanowano 
zatrudnienie specjalisty ds. monitoringu w wymiarze czasu pracy 1/3 etatu lub odpowiadającej 
ilości godzin w ramach umowy cywilnoprawnej. Będzie to osoba odpowiedzialna za monitoring 
działań, opracowanie i wdrożenie ankiet monitorujących uczestników projektu. Będzie również 
monitorować i wspierać proces kierowania uczestników do kolejnych form wsparcia (w ramach 
zadań 1, 2 oraz 4). Specjalista ds. monitoringu będzie doraźnie wspierał pracowników placówek w 
ramach procesu rekrutacyjnego. 
Podopieczni placówek wsparcia dziennego będą poddawani co pół roku szczegółowej ocenie 
charakterologiczno -behawioralnej. 
Formularz oceny zostanie opracowany wspólnie przez kierowników placówek wsparcia 
dziennego, konsultanta merytorycznego zespołu oraz specjalisty ds. monitoringu.  
Monitoring rezultatu liczby wychowawców podwórkowych zostanie przeprowadzony w ramach 
dokumentacji.  
Duże znaczenie we wzajemnym monitoringu działań obu placówek, będą miały warsztaty 
superwizyjne, dzięki którym pracownicy będą mogli w przyjaznym środowisku, dzielić się 
spostrzeżeniami odnośnie funkcjonowania projektu, przekazywać informacje o pojawiających się 
problemach, a także wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniami. Dzięki tego typu zajęciom 
problemy będą rozwiązywane wewnątrz zespołu, przy wsparciu innych osób, co przełoży się na 
wzrost doświadczenia i zaangażowania pracowników w prowadzone działania. 
 
Dodatkowo trwałość rezultatów będzie mierzona poprzez miesięczne raporty kierowników 
placówek wsparcia dziennego, zawierające informacje m.in. na temat beneficjentów którzy nie są 
już objęci wsparciem (oraz przyczynę takiego stanu rzeczy) oraz nowych beneficjentów placówek. 
 
Wszyscy wychowawcy placówek wsparcia dziennego (także wychowawcy podwórkowi) zostaną 
zatrudnieni na umowę o pracę. Na etapie rekrutacji pracowników, zostaną podjęte kroki w celu 
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upewnienia się, czy kandydaci spełniają wymagania ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy 
zastępczej, a także mają kwalifikacje potrzebne do efektywnej pracy na powierzonym stanowisku. 
Praca wychowawców będzie monitorowana poprzez wypełnianie przez nich karty czasu pracy 
oraz sporządzanie miesięcznych raportów.  

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Projekt znajduje się w ocenie merytorycznej. Zostały przeprowadzone negocjacje pisemne, które 
świadczą o gotowości Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta Chorzów do realizacji 
projektu.  

Szacunkowy 
koszt  
 

Planowany koszt:  884.915 zł – projekt „miękki” oraz 500.000, - zł „twardy”.  
Razem : 1.384.915,00 zł  
 

Źródła 
finansowania 
 

Projekt zostanie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020  (EFS  : 752.177,- zł  i EFRR :   425.000, zł) , budżet państwa : 70.793,- 
zł  
dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne   
dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne   
dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji 
projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : Styczeń 2017 
 
Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : Grudzień 2018 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Michał Pietrzok 
Podinspektor w Biurze Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej Urzędu Miasta w Chorzowie 
tel. 608616675 
mail: pietrzok_m@chorzow.eu 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

20 
 

KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu VOLKA – Festiwal Ekspresji Twórczej                                                                                                   PI/8. 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Festiwal Ekspresji Twórczej Volka to przedsięwzięcie mające na celu ożywienie w kreatywny 
sposób centrum miasta poprzez zorganizowanie pierwszego w Polsce festiwalu skupiającego 
artystów profesjonalnych , jak i amatorskie inicjatywy wokół nowych sztuk performatywnych. 
Podobne festiwale – nie związane z konkretną dziedziną sztuki, ale mające za wspólny mianownik 
działania community arts, realizowane w przestrzeni publicznej cieszą się dużą popularnością w 
Stanach Zjednoczonych oraz w Europie Zachodniej. Do największych z nich należy Festiwal Burning 
Man, realizowany na pustyni Newada. Idea festiwalu VOLKA polega na ogłoszeniu 
międzynarodowego  konkursu na inicjatywy performatywne, które powinny się wpisać w 
przestrzeń centrum Chorzowa. Autorzy inicjatyw na pół roku przed realizacją festiwalu składają 
swoje projekty, a komisja złożona z artystów, chorzowskiej młodzieży i organizatorów 
przedsięwzięć kulturalnych w mieście wybiera kilkanaście z nich przeznaczonych do realizacji w 
ciągu jednego lub dwóch dni wiosną każdego roku. W czasie festiwalu ruch w rejonie centrum 
pozostaje całkowicie zamknięty, a przestrzeń Rynku i ulicy Wolności podzielona zostaje na strefy 
różnych działań, realizowanych zgodnie z precyzyjnym scenariuszem imprezy.  

Nietypowe działania związane np. z teatrem ognia, tańcami na linie, dużymi rzeźbami, 
mappingiem, flash mobach, live actach i  muzyką wykonywaną bezpośrednio na ulicy (poza 
infrastrukturą sceny), przyciągną mieszkańców z innych miast, a międzynarodowa obsada 
festiwalu zapewni ogólnopolską publiczność, wpływając korzystnie na rozwój lokalnego biznesu i 
dając poczucie dumy z tak niepowtarzalnego wydarzenia mieszkańcom naszego miasta.  

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar rewitalizacji : Centrum, tj. Rynek, ul. Wolności, przecznice ul. Wolności, Plac Hutników.  

Lider i partnerzy 
projektu 

Chorzowskie Centrum Kultury, Chorzowskie Stowarzyszenia (Stowarzyszenie AKME, 
Stowarzyszenie Inicjatywa), Urząd Miasta.  

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Zwiększenie atrakcyjności Chorzowa jako miejsca ogólnopolskich wydarzeń, wzrost znaczenia 
centrum miasta jako bazy gastronomiczno - usługowej, wzrost atrakcyjności miasta jako 
ciekawego miejsca do życia dla nowych mieszkańców, Zmiana wizerunku miasta jako 
dynamicznego i nowoczesnego ośrodka, którego rozwój oparty jest o kulturę i nowe kreatywne 
technologie.  

Szacunkowy 
koszt  

120.000,-  zł.  

Źródła 
finansowania 

Środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Budżet Miasta, Środki Samorządu 
Województwa Śląskiego.  

Termin rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Projekt cykliczny, prace przygotowawcze: sierpień – październik, wybór projektów:  październik 
listopad, przygotowywanie infrastruktury festiwalu: listopad – maj, realizacja festiwalu: czerwiec 
ewaluacja projektu: lipiec - sierpień 

Osoba(y) sporz. 
kartę (imię  
i nazwisko, 
instytucja, telefon,  
e-mail) 

Tomasz Ignalski - Chorzowskie Centrum Kultury, tel. 32 349 78 60. 

 e-mail : tomaszignalski@chck.pl  

 

mailto:tomaszignalski@chck.pl
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkano – usługowego dawnego gmachu Banku 
Polskiego przy ul. Chopina 10 w Chorzowie                                                                               PI/9. 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Planowana rewitalizacja obejmie prace związane z renowacją zagospodarowania terenu i 
rewitalizacją elewacji w celu odtworzenia i modernizacji zabytkowego obiektu i jego 
otoczenia.  

Obiekt został zaprojektowany w 1926 r. przez inż. arch. Stanisława Szczęśniaka w Warszawie  
jako Gmach Banku Polskiego  Oddział w Chorzowie /budynek bankowy z mieszkaniami dla 
pracowników Banku/. Obecnie jest użytkowany jako: obiekt Banku PKO BP, administracji 
miejskiej - ADM Chorzów Stary oraz przez prywatnych właścicieli mieszkań.   

Celem projektu rewitalizacji jest odzyskanie świetności tego zabytkowego obiektu 
stanowiącego przykład bardzo znaczącej architektury powstałej po uzyskaniu niepodległości 
Polski /obiekt został oddany do użytku w 1928r., na elewacji od strony ul. Bankowej posiada 
unikalne 4 herby miast śląskich/. 

Obiekt obecnie znajduje się w miejskiej ewidencji zabytków /przewidywane wprowadzenie 
obiektu do rejestru zabytków/. 

Budynek od 90 lat nie był remontowany w zakresie  obejmującym nin. projekt. Prowadzone 
przez Wspólnotę prace remontowe dotyczyły ocieplenia i remontu dachu, wymiany części 
nawierzchni, bieżących wymian i konserwacji instalacji oraz konserwacji drzwi wejściowych 
do klatek schodowych. Wspólnota przewiduje ze zgromadzonych środków w najbliższym 
czasie prace remontowe w częściach wspólnych wewnątrz obiektu / wymianę instalacji 
gazowej oraz remont klatek schodowych/.  

Planowane prace w ramach zgłaszanego przez Wspólnotę projektu rewitalizacji przekraczają 
aktualne możliwości samodzielnej realizacji projektu – stąd istotna jest pomoc i współpraca 
partnerów w ramach PROJEKTU REWITALIZACJI oraz możliwość uzyskania dla tych celów 
dotacji unijnych i budżetowych Miasta Chorzów i Banku PKO BP. 

Użytkownikami  tego obiektu jest wiele tysięcy mieszkańców Chorzowa /klienci Banku PKO 
BP  oraz administracji miejskich budynków – ADM Chorzów Stary/. Rewitalizacja tego obiektu 
przyczyni się   do podniesienia prestiżu miasta, rangi zespołu zabudowy w rejonie Placu 
Matejki oraz poprawy bezpieczeństwa otoczenia obiektu.  Odbiorcą projektu będzie 
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości położonej przy ul. Chopina 10   w Chorzowie oraz 
użytkownicy Banku PKO, administracji i lokalna społeczność sąsiadującej zabudowy. 

Przewidywane w ramach rewitalizacji zadania: 

1. renowacja zagospodarowania terenu /w tym m.in. wymiana przyłącza gazowego, 
remont muru oporowego, rewitalizacja zagospodarowania podwórka i przedpola 
wejściowego obiektu od strony ul. Bankowej z wymianą nawierzchni, rewitalizacja 
zieleni/ wraz z wykonaniem stosownych inwentaryzacji i dokumentacji projektowej w 
tym zakresie; 
 

2. rewitalizacja elewacji obiektu /wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian 
piwnicznych wraz z ich ociepleniem, wymiana i uzupełnienia tynków elewacji tylnych, 
termomodernizacja, uzupełnienie ubytków wyposażenia elewacji /żeliwne narożniki i 
odbojnice/, czyszczenie elewacji frontowych, odtworzenie 4 herbów, likwidacja 
nieużytkowanych instalacji na elewacjach, podświetlenie obiektu wraz z wykonaniem 
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niezbędnych inwentaryzacji, dokumentacji konserwatorskiej i budowlanej tym 
zakresie. 

Lokalizacja –miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Projekt dotyczy obszaru CENTRUM CHORZOWA.  
Adres realizacji projektu:      41-500 Chorzów, ul. Chopina 10;  Działka nr 2365/226   

Lider i partnerzy 
projektu 

Wnioskodawca /LIDER/:  Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Chopina 10 w 
Chorzowie ,  
Partner projektu:   Miasto Chorzów, Bank PKO BP 
Forma współpracy  -  w trakcie ustalania 

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze sposobem  
ich oceny 

Efektem realizacji projektu będzie: 

-   podniesienie standardu przestrzeni miejskiej zlokalizowanej w centralnej części miasta;  
-   poprawa stanu technicznego i estetycznego zabytkowego obiektu publicznego o 
znaczących walorach    architektonicznych; 
-   poprawa obsługi użytkowników komercyjnej części obiektu, co wpłynie na  podniesienie 
standardu obsługi mieszkańców miasta i dochodów instytucji /bank, administracja/; 
-   impuls do renowacji i rewitalizacji sąsiadujących zdekapitalizowanych budynków 
mieszkalnych i ich otoczenia zlokalizowanych w rejonie Placu Matejki- Chopina; 
-   poprawa bezpieczeństwa otoczenia realizowanego obiektu.  

Sposób oceny  :  weryfikacja techniczna na podstawie efektów zrealizowanego projektu. 

Gotowość projektu 
do realizacji  

Aktualny stan prac :  założenia i dokumentacja w przygotowaniu;   
Posiadane dokumenty: program funkcjonalno – użytkowy, projekt budowlany wymiany 
przyłącza gazowego, pozwolenie na budowę na ww. przyłącze – w trakcie.  

Szacunkowy koszt  Szacunkowy koszt realizacji projektu wg zakresu określonego w ww. opisie :  brutto w zł  ok. 
615.000,- zł, słownie: sześćset piętnaście tysięcy złotych, w tym Vat 23% 

Źródła finansowania 

 

Planowane /przewidywane źródła finansowania/: 
-  środki Unii Europejskiej –  programy dot. rewitalizacji, ochrony dziedzictwa kulturowego , 
termomodernizacji; 
-  budżet miasta Chorzów; Miejski Konserwator Zabytków; 
-  budżet  Woj. Konserwatora Zabytków; 
-  udział własny /Miasto Chorzów, Bank PKO BP, właściciele mieszkań/.; 
-  ew. kredyt 

Termin rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) :   II kwartał 2017 

Planowany termin zakończenia  realizacji projektu (kwartał, rok) :   IV kwartał 2018 

Osoba(y) 
sporządzające kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, telefon,  
e-mail) 

Zarządca Nieruchomości: „Silesia Management”  

ul. Armii Krajowej 13/95,  41-506 Chorzów,  

tel. kom. 600 003 845,  tel.:  32 718 65 42  
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KARTA PROJEKTU 
Nazwa projektu Klub zaradnej mamy                                                                                                                             PI/10.  

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Stworzenie punktu spotkań i szkoleń dla kobiet z dzielnicy. W ramach klubu odbywałyby się 
zajęcia podnoszące kompetencje wychowawcze matek ( konsultacje pedagogiczne, 
psychologiczne, medyczne ) oraz umiejętności niezbędne w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego ( nauka szycia, robienia na drutach i szydełku, dekoracje wnętrz, warsztaty kulinarne), 
a także zajęcia w zakresie kosmetologii i fryzjerstwa.  Do prowadzenia zajęć zapraszane będą 
osoby zajmujące się zawodowo tematyką oraz osoby dysponujące wolnym czasem w związku z 
przejściem na emeryturę. 

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Młodzieżowy Dom Kultury na ul. Lompy lub/i  Centrum Inicjatyw Społecznych, ul. 3 Maja 18  – 
Podobszary rewitalizacji Centrum  lub/i Chorzów II  

 

Lider  i partnerzy 
projektu 

Organizacja pozarządowa działająca na terenie miasta, OPS, MDK, Parafie 

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Podniesienie wiedzy na temat problemów wychowawczych, zdrowotnych, psychicznych dzieci i 
sposobów ich rozwiązywania.  
Podniesienie wiedzy na temat instytucji i organizacji  w mieście zajmujących się problematyką 
opiekuńczo - wychowawczą. 
Poprawa umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego - w szczególności w zakresie 
przygotowywania prawidłowych posiłków dla dzieci i pozostałych członków rodziny, naprawy 
odzieży,  poprawy estetyki mieszkań.  
Zaangażowanie osób posiadających dużą wiedzę i doświadczenie życiowe .  
Stworzenie grupy samowsparcia przez osoby uczestniczące w projekcie   

Szacunkowy 
koszt  

50.000,- zł. (25.000,- zł/cykl roczny)  

Źródła 
finansowania 

Wolontariat - 4.000,00 zł,  
Samofinansowanie materiałów do zajęć - 15.000,00  zł  
Środki na prowadzenie CIS - 6.000,00 zł  

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) :   II Q 2017 

Planowany termin zakończenia  realizacji projektu (kwartał, rok) :   II Q 2019 

Projekt zakłada roczny cykl uczestnictwa - ok. 40   ( z przerwą wakacyjną i w okresach 
przedświątecznych ). Formuła Klubu może być wielokrotnie powtarzana, w zależności od 
zainteresowania mieszkanek dzielnicy 

 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Bożena Antończyk, OPS Chorzów, ul. Kruszcowa 22  

Tel. 604 941 611 , antończyk.b@opschorzow.pl  

 

mailto:antończyk.b@opschorzow.pl
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KARTA PROJEKTU 
Nazwa projektu Mieszkania chronione, treningowe i wspierane w Chorzowie dedykowane osobom  zagrożonym  

ubóstwem lub wykluczonym                                                                                                                PI/11. 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu  
i wykluczeniu społecznemu oraz lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem.  

Część społeczna: 

Jedną z ważniejszych kwestii społecznych na terenie miasta jest brak tanich mieszkań  
o podstawowym standardzie dla młodych ludzi, którzy po kilkuletnim okresie opuszczają placówki 
całodobowe i rodziny zastępcze lub pozostających pod opieką rodziców naturalnych i objętych 
dziennymi formami wsparcia, ale rokujących nadzieję na podjęcie samodzielnego życia  
w środowisku lokalnym. Wśród nich są zarówno dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie, 
nieubezwłasnowolnione, zamieszkujące do tej pory w DPS "Republika", uczestnicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej  jak i młodzież opuszczająca różnego rodzaju placówki całodobowe - domy 
dziecka, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze. Zgodnie  
z zapisami ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej osobom 
tym, w oparciu o indywidualny plan usamodzielnienia miasto jest obowiązane do zapewnienia 
mieszkania o standardzie conajmniej socjalnego. 

W ramach projektu zakłada wzmocnienie wsparcia i rozszerzenie pomocy młodym ludziom  
w celu poprawy skuteczności procesu usamodzielniania i przeciwdziałania powrotu do grupy 
mieszkańców wykluczonych społecznie. W ramach projektu zakładamy, że usamodzielniana 
młodzież będzie okresowo przebywała w mieszkaniu treningowym w okresie 6 miesięcy  
z przerwami weekendowymi. W tym okresie każdy z uczestników otrzyma wsparcie w łącznym 
wymiarze 520 godzin. Będą to działania obejmujące: 

 pracę socjalną  

 poradnictwo specjalistyczne 

 aktywizacja społeczna realizowana w formie treningów i warsztatów umiejętności 
społecznych 

 wsparcie w zakresie ubiegania się o mieszkanie i w pierwszym okresie po jego otrzymaniu 

 warsztaty aktywizacja zawodowa. 
 

Część infrastrukturalna:  
Zakres projektu: 

1) Lokale wyodrębnione: 

Lokale objęte projektem usytuowane są w budynkach wybudowanych na przełomie XIX  
i XX wieku i ze względu na zły stan techniczny spowodowany przede wszystkim zawilgoceniem są 
niezamieszkałe. Projekt zakłada kompleksowy remont lokali wraz z ich osuszeniem, wykonaniem 
izolacji przeciwwilgociowej i wyposażeniem w łazienki. 

W wyniku przebudowy zakłada się uzyskanie 17 lokali co pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania 
na lokal socjalny. 

 

2) Budynek mieszkalny przy ul. Truchana 64:  

Budynek objęty projektem wybudowany został w 1896r., charakteryzuje się znacznym zużyciem 
technicznym i funkcjonalnym i wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego. Jednocześnie na 
wskazanie lokalu socjalnego oczekuje obecnie 186 rodzin. Projekt zakłada remont kapitalny 



 
 

25 
 

budynku przy ul. Truchana 64 obejmujący wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z osuszeniem 
piwnic i parteru, remont dachu, remont konserwatorski elewacji frontowej, ocieplenie ściany od 
strony podwórza, remont klatki schodowej, wymianę instalacji elektrycznej i wodno-
kanalizacyjnej, kompleksowy remont mieszkań z wyposażeniem w łazienki celem przeznaczenia ich 
na lokale socjalne. W wyniku przebudowy zakłada się uzyskanie 12 lokali co pozwoli na skrócenie 
czasu oczekiwania na lokal socjalny.  

Lokalizacja -
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar rewitalizacji: Chorzów Centrum - ul. Truchana 64, ul. Truchana 24/3, ul. Sobieskiego 
22a/14, ul. Karpińskiego 10a/13, ul. Karpińskiego 10a/12, ul. Kościuszki 4f/2, ul. Kościuszki 6e/14, 
ul. Kościuszki 6e/1.  
Podobszar  rewitalizacji: Chorzów II:  ul. Pawła 18/12, ul. Miechowicka 3/9, ul. Mariańska 6/10;  
Podobszar rewitalizacji: Chorzów Batory: ul. Zawiszy Czarnego 14/14;  
 
Poza obszarem rewitalizacji znajduje się: ul. Hajducka 46/1, ul. Kaliny 49/15, ul. Kaliny 84/3, ul. 
Cmentarna 18/9, ul. Cmentarna 18/4, ul. Karpacka 50/5. 

Lider  
i partnerzy  
projektu 

Lider : Miasto Chorzów/OPS/PGM 

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Rezultaty: 
EFS: 
- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po 
zakończeniu projektu [szt.]:  
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu [osoby]:  
EFRR: 
- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury [osoby]:  
Produkty: 
EFS: 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [osoby]:  
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
zdrowotnymi w programie [osoby]:  
EFRR: 
- Liczba wybudowanych / przebudowanych / wyremontowanych / objętych innymi robotami 
budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej [szt.]:  
- Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach [szt.]:  

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Miasto posiada kompletną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na realizację części 
infrastrukturalnej. 

 

Szacunkowy 
koszt  
 

Część EFS: 988 000,00 zł, w tym dofinansowanie: 839 800,00 zł (85%) 

Część EFRR: 2 339 364,79 zł, w tym dofinansowanie: 1 988 460,07 zł (85%).  

Źródła 
finansowania 
 

Wkład własny będzie zagwarantowany ze środków budżetu Miasta Chorzów, natomiast źródłem 
finansowania projektu będzie: 

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Osi Priorytetowej: IX Włączenie społeczne, 9.2 Dostępne 
i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych  
i zdrowotnych - ZIT RPO WSL 2014-2020   

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej: X Rewitalizacja oraz 
infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie: 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 
wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie:  10.2.1. Rozwój 
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mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – 
ZIT, RPO WSL 2014-2020  

 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : II Q 2017 
Planowany termin zakończenia  realizacji projektu (kwartał, rok) : IV Q 2020 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Marzena Rak, Urząd Miasta Chorzów, Biuro Funduszy Zewnętrznych, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów 
Tel. 32 416 5000 w. 330, 429  
e-mail : bfz@chorzow.eu, rak_m@chorzow.eu  
 

 

  

mailto:bfz@chorzow.eu
mailto:rak_m@chorzow.eu
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Adaptacja budynku przy ul. Lompy 13 w Chorzowie do działań sportowo-rekreacyjnych dla 
mieszkańców miasta, w szczególności dzieci, młodzieży oraz seniorów                                    PI/12. 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ulicy Lompy 13 do działań sportowo-rekreacyjnych. 
Budynek po hurtowni cukierniczej mieści się za budynkiem MDK. W ramach projektu wewnątrz 
miałaby powstać bezpieczna sala do zabaw sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz 
ścianka wspinaczkowa. Sala byłaby wykorzystywana przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, w 
tym seniorów. Administratorem budynku byłby Młodzieżowy Dom Kultury. 

Lokalizacja -
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar Centrum : ul. Lompy 13  w Chorzowie 
 
 

Lider  
i partnerzy  
projektu 

Lider – Urząd Miasta Chorzów 
Partnerzy: 

1. Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie. 
2. Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju „Na skrzydłach motyla”. 

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

1. Poszerzenie oferty MDK skierowanej do dzieci i młodzieży.  
2. Brak konieczności odpłatnego wynajmowania sal u innych podmiotów do zajęć 

istniejących w MDK – sekcji wspinaczkowej i szkółki narciarskiej. 
3. Rozbudzanie pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży. 
4. Możliwość użyczenia sali innym mieszkańcom, w tym seniorom oraz do zajęć UKS i innym 

klubom sportowym. 
5. Poprawa estetyki miasta. 
6. Integracja społeczna i międzypokoleniowa mieszkańców miasta. 
7. Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców miasta. 
8. Walka z otyłością wśród dzieci i młodzieży. 

Szacunkowy 
koszt  
 

Uzależniony od stanu pomieszczeń i kosztu wyposażenia. 

Źródła 
finansowania 
 

Budżet miasta, sponsorzy, projekty unijne, środki województwa, środki ministerialne. 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu:  1 Q 2017 r.  

Planowany termin zakończenia   realizacji projektu: 4 Q 2019 r. 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Małgorzata Grabiańska – Kosior, Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie, 
m.grabianska_kosior@mdkchorzow.pl, tel. 32 241 31 80 
Joanna Badura-Sitko, PUP Chorzów, projekty@pupchorzow.pl, tel. 32 34-97-118 
 
 

 

 
 
 
 

mailto:m.grabianska_kosior@mdkchorzow.pl
mailto:projekty@pupchorzow.pl
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KARTA PROJEKTU 

 

Nazwa projektu Rewitalizacja ulicy Wolności w Chorzowie   -  wizytówka miasta – reaktywacja                       PI/13. 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Ulica Wolności w Chorzowie , czyli słynna Wolka – niegdyś najbardziej znany deptak handlowy w 

mieście i regionie. Z racji bliskości Rynku stanowi jego naturalne przedłużenie pod względem 

funkcjonalnym. Obecnie, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do  poprawy wizerunku 

Wolki w oczach mieszkańców , przedsiębiorców, turystów i miłośników miasta.  

Projekt zakłada realizację działań w obszarze infrastrukturalnym  :  

1. wymiana nawierzchni ulicy wraz z dostosowaniem jej dla osób starszych i  

niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie, „balkoniki” osób starszych),  

2. wymiana oświetlenia ulicznego na bardziej efektywne i energooszczędne , z 

zachowaniem charakterystycznych  dla Wolności kloszów w formie mlecznych  kul,  

3. remonty zdewastowanych elewacji  kamienic na ulicy Wolności niwelujące ryzyko 

odpadania tynków ,    

4. nowe nasadzenia zieleni w miejscach  do tego przystosowanych ,  

5. wymiana koszy na śmieci,  

6. poprawa wizerunku ogródków gastronomicznych na ulicy Wolności,  

7. odnowa fontanny przy budynku Poczty  

oraz społecznym :  

1. wzrost poczucia bezpieczeństwa osób mieszkających przy ul. Wolności oraz z niej 

korzystających , poprzez wymianę nawierzchni oraz oświetlenia ulicznego,  

2. wzrost atrakcyjności ulicy Wolności  - zachęcanie inwestorów do realizowania  nowych 

przedsięwzięć lub poszerzania  obecnej oferty , a także skłanianie mieszkańców miasta i 

regionu do korzystania z oferty ulicy Wolności ,  

3. „wprowadzenie” na ulicę Wolności organizacji pozarządowych celem organizacji  

czasu wolnego (eventy, happeningi, korowody itd.), 

Lokalizacja -
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar rewitalizacji  Chorzów Centrum – ulica Wolności    

Lider  
i partnerzy  
projektu 

Lider : Samorządowa Inicjatywa Mieszkańców , Chorzów   
Partnerzy : właściciele kamienic , przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe  przede wszystkim 
działające w obszarze aktywizacji społeczności lokalnej , Miasto Chorzów   

Prognozowane 
rezultaty 
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki: 
1. Liczba nowych nasadzeń zieleni  (szt.)  
2. Liczba wymienionych latarni ulicznych  (szt.)  
3. Powierzchnia wymienionej  nawierzchni ulicy  (w m2 )  
4. Liczba wyremontowanych elewacji kamienic (szt.)  
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5. Liczba wypracowanych eventow, imprez i akcji społecznych w ramach  rewitalizacji 
Wolności  (szt. ) 

6. Liczba osób  biorących udział w eventach , imprezach  i akcji społecznych w ramach  
rewitalizacji Wolności  (szt. )   

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Faza koncepcyjna  

Szacunkowy 
koszt  

Wartość projektu : 4 mln zł  
 

Źródła 
finansowania 

Środki zewnętrzne (UE,  WFOiŚ, fundusze celowe ) , środki własne stowarzyszeń zaangażowanych  
w realizację  projektu, środki z budżetu obywatelskiego , środki  Miasta , środki osób prywatnych i 
przedsiębiorców  

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2017 rok 
Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2018  

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Samorządowa Inicjatywa Mieszkańców , Chorzów   
Dane teleadresowe do wiadomości UM Chorzów.  
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Powstanie Centrum Integracji Studenckiej w oparciu o dorobek „Kocyndra” w budynku dawnego 
kina Pionier  w Chorzowie                                                                                                                    PI/14.  

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Brak integracji środowiska uczelnianego, młodzieżowego  i  zdewastowany zabytek kina „Pionier” 

wymaga aktywnego włączenia zainteresowanych w stworzenie Centrum , roboczo nazwane Klub 

Jamajka , który przez wprowadzenie oferty szerokiej kultury („Kocynder” to  tylko niszowy jazz)     

uratuje obiekt, ożywi Rynek i miasto . Brak zwykłej dyskoteki, miejsca kultury masowej 

wyprowadza młodych  z miasta. 

Lokalizacja -
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar rewitalizacji  Centrum : budynek kina PIONIER wraz z lokalem KOCYNDER , 
ul. Powstańców 1a. Własność Miasta Chorzów.  

Lider  
i partnerzy  
projektu 

Lider : Samorządowa Inicjatywa Mieszkańców , Chorzów   
Partnerzy : CAS, ZG PGM, szkolne samorządy,  szkoły ponadgimnazjalne, CHCK, Teatr Rozrywki, 
uczelnie z   obszaru  Chorzowa  

Prognozowane 
rezultaty 
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Uruchomienie tematycznych imprez  - szerokiej gamy  - dyskotekowych  i koncertowych, miejsca 
spotkań amatorskich twórców muzyki  i organizacji wystaw  -nowa jakość kultury  

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Faza koncepcyjna       

Szacunkowy 
koszt  

Wartość projektu : 4 mln zł  - koszt rewitalizacji zabytku  
 
 

Źródła 
finansowania 

Środki zewnętrzne (UE, fundusze celowe ) , środki  Miasta,  środki osób prywatnych i na 
rewitalizację  zabytków   

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : 3 Q 2017 rok 
Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2020 rok 
 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Samorządowa Inicjatywa Mieszkańców , Chorzów   
 Dane teleadresowe do wiadomości UM Chorzów.   
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Rewitalizacja  zdegradowanego  obszaru stawu Herman przy ul. Stacyjnej  w Chorzowie     PII/1.   

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Obszar projektu  obejmuje zdegradowany teren  o pow. około 3,8 ha będący nieużytkiem z 
obszarem wód stojących wraz z tendencją do zalewisk . Obszar porośnięty jest roślinnością o 
słabym stanie zdrowotnym, wymagającą radykalnych zabiegów ukierunkowanych na poprawę 
aktualnego stanu rzeczy, z uwzględnieniem cennych przyrodniczo gatunków  fauny i flory 
występujących na obszarze.  W ramach projektu zakłada się  oczyszczenie wód akwenu , 
uszczelnienie jego dna, usunięcie „dzikich” odprowadzeń ścieków, ukształtowanie terenu  w 
sposób poprawiający walory przyrodniczo –krajobrazowe obszaru oraz warunki siedliskowe fauny 
i flory charakterystycznej dla tego obszaru.  Ponadto,  przewiduje się wykonanie strefy 
wypoczynkowo-rekreacyjnej dla społeczności  lokalnej poprzez  utworzenie sensorycznego parku 
zmysłów dedykowanego osobom niepełnosprawnym (w tym niedowidzącym)  , ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci (stworzenie tzw. ogrodów zmysłów, tj. ogrodu  zapachu, kształtu, kolorów, 
smaku  i dzikiej natury  oraz „sztucznej  rzeki”  jako miejsca zabaw wodzie).  Dodatkowo,  projekt 
zakłada m.in.  stworzenie punktów widokowych, pomostów, alejek z ławkami, ścieżki dla rolkarzy,  
punktów piknikowych oraz placu zabaw dla dzieci.    

Projekt realizuje :  

1. cele przestrzenne : stworzenie nowej , bezpiecznej przestrzeni publicznej dla lokalnej 
społeczności, stworzenie infrastruktury komunikacyjnej dla obszaru rewitalizowanego 
(droga dojazdowa, chodniki, ścieżki, parkingi), wcielenie terenu w zainwestowaną tkankę 
miejska,  zatrzymanie procesu marginalizacji obszaru objętego projektem   

2. cele społeczne : poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie  objętym rewitalizacją, 
poprawa jakości życia mieszkańców i ograniczenie patologii społecznych na 
zdegradowanym  obszarze miasta,   stworzenie alternatywy dla wolnego czasu  
spędzanego przez mieszkańców w sposób bierny (szczególnie dzieci, młodzieży i osób 
starszych), umożliwienie czynnej rekreacji na łonie natury zwłaszcza dzieciom  
niepełnosprawnym, udostępnienie miejsca do rekreacji  dla całych rodzin , udostępnienie 
miejsca spotkań i integracji dla mieszkańców miasta, zapewnienie możliwości korzystania 
z oferty rekreacyjnej również przez mniej zamożnych mieszkańców -  infrastruktura będzie 
ogólnodostępna na co dzień i nieodpłatna, poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez 
korzystanie z czynnej formy rekreacji na danym obszarze  

3. cele środowiskowe   :  uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w obszarze stawu 
Herman, uporządkowanie zieleni i realizacja nowych nasadzeń zgodnych z założeniami 
projektu parku sensorycznego, stworzenie warunków do życia i rozwoju florze i faunie 
zlokalizowanym  na obszarze rewitalizacji   

4. cele gospodarcze :   umożliwienie drobnych działań  inwestycyjnych na obszarze objętym 
projektem i w jego bezpośrednim sąsiedztwie (np. prowadzenie sklepu z artykułami 
wędkarskimi ,  mała gastronomia , wypożyczalnia sprzętu sportowego np. rolek itd.)  
 

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar rewitalizacji Chorzów II : teren stawu Herman przy ul. Stacyjnej wraz działkami 
sąsiednimi  koniecznymi do realizacji zjazdu z drogi publicznej  , parkingów i chodników oraz 
przyłączy infrastruktury.  Wszystkie działki stanową własność Miasta Chorzów.    

Lider i partnerzy 
projektu 

Miasto Chorzów  

Prognozowane 
rezultaty  

Wskaźniki  produktów :  
1. liczba nowych  terenów  parkowych  (szt)  
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wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

2. powierzchnia nowych  terenów  parkowych  (ha)  
Wskaźniki  rezultatów :  

3. liczba zrewitalizowanych obszarów (szt)  
4. powierzchnia zrewitalizowanych obszarów (ha)  

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

1. Koncepcja zagospodarowania  terenu w ranach projektu rewitalizacji przyrodniczo – 
krajobrazowej zdegradowanego obszaru stawu Herman w Chorzowie.  

2. Projekt budowlano  – wykonawczy zagospodarowania terenu stawu Herman 
3. Studium wykonalności.  
4. Inwentaryzacja zieleni.  
5. Kosztorys inwestorski  i przedmiary.  
6. Pozwolenie na budowę nr 166 z dnia 06/05/2015r.  

Wszystkie ww. dokumentacje zostały opracowane w ramach zadania pn. „Wykonanie 
dokumentacji projektowej  rewitalizacji przyrodniczo – krajobrazowej zdegradowanego obszaru 
stawu Herman w Chorzowie” realizowanego ze środków UE POPT 2007-2013 w ramach  
Projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie 
Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” prowadzonego w latach 2013 – 2015   

Szacunkowy 
koszt  

Wartość całkowita projektu  :  7.758.688,14 zł   

Źródła 
finansowania 

środki zewnętrzne (unijne i krajowe) , środki własne Miasta Chorzów  

 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) :  1 Q 2018 

Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2020  

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Marzena Rak   Jolanta Koczubik, Urząd Miasta Chorzów, Biuro Funduszy Zewnętrznych, ul. Rynek 
1, 41-500 Chorzów 
Tel. 32 416 5000 w. 330, 429  

e-mail : bfz@chorzow.eu, rak_m@chorzow.eu, koczubik_j@chorzow.eu  

 

 

  

mailto:bfz@chorzow.eu
mailto:rak_m@chorzow.eu
mailto:koczubik_j@chorzow.eu
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu NOWE PERSPEKTYWY – projekt ożywienia gospodarczego terenów 
zdegradowanych  w Chorzowie II                                                                           PII/2. 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Przygotowanie terenów zdegradowanych dla celów inwestycyjnych, obejmujące: 
- lokalizację i likwidację zagrożeń ekologicznych i barier inwestycyjnych 
- przygotowanie terenu,  w tym makroniwelacja 
- określenie głównych założeń urbanistycznych i kierunków inwestowania 
- planowanie i realizacja podstawowej infrastruktury komunikacyjnej oraz 
uzbrojenia terenu , w tym kompleksowe podejście do wyboru medium 
grzewczego oraz zagospodarowania wód deszczowych 
- działania promocyjne 

Lokalizacja -miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar rewitalizacji : Chorzów II : tereny ograniczone ul. Łagiewnicką,  
ul. Mariańską, ul. Opolską i płn-zach. granicami miasta.  
Powierzchnia ok. 50 ha, własność – Miasto Chorzów. 

Lider i partnerzy  
projektu 

Lider: Miasto Chorzów, 41-500 Chorzów, Rynek 1 
Partnerzy projektu: jednostki miejskie (MZUiM ), przedsiębiorstwa komunalne 
(ChŚwPWiK), dystrybutorzy mediów (Tauron, EC Chorzów) , firmy deweloperskie, 
miasto Bytom, miasto Świętochłowice. 

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze sposobem  
ich oceny 

Docelowo realizacja projektu ma stworzyć podstawy i umożliwić podjęcie 
wielokierunkowych działań inwestycyjnych przez różne niezależne podmioty, 
zmierzających do pozyskania i zabudowy omawianego terenu a w perspektywie 
do powstania nowej dzielnicy miasta. 
Rezultatami powyższych działań mogą być: 
- sprzedaż terenów miejskich dla celów inwestycyjnych [ha] 
- zainwestowanie środków przez podmioty zewnętrzne, np. budowa 
infrastruktury zaopatrzenia w media [tys. zł] 
- rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej [km] 
- budowa systemu zagospodarowania wód deszczowych (zbiorniki 
retencyjne)[m3] 

Gotowość projektu 
do realizacji  

Aktualnie miasto posiada dokumentację techniczną, obejmującą: pełny zakres 
analiz przedmiotowego terenu, kompleksowe badania geotechniczne, wstępną 
ilościową inwentaryzację zieleni, lokalizację źródeł potencjalnych zagrożeń i 
barier inwestycyjnych. 
Ponadto opracowana została ( w wyniku konkursu ) koncepcja funkcjonalno – 
przestrzenna zagospodarowania przedmiotowego terenu, wskazująca 
potencjalne kierunki rozwoju oraz możliwości inwestycyjne. 

Szacunkowy koszt  
 

Z uwagi na szeroki zakres działań, możliwość wielu wariantów rozwiązań i 
zaangażowania się innych podmiotów, szacunkowy koszt realizacji projektu 
trudny jest dziś do określenia. 
Jako wartość bazową, obrazującą skale inwestycji można przyjąć 100 mln zł. 

Źródła 
finansowania 

Planowane /przewidywane źródła finansowania: 
budżet miasta Chorzów, środki Unii Europejskiej , środki prywatne, PPP 

Termin rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : I Q 2017 
Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2030 

Osoba(y) 
sporządzające kartę 
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, telefon,  
e-mail)  
 

Mariusz Obszański, UM Chorzów, Wydział Usług Komunalnych 
email: obszanski_m@chorzow.eu,  tel. 601 390 772 

mailto:obszanski_m@chorzow.eu
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Świetlica środowiskowa dla dzieci w dzielnicy Chorzów II                                                             PII/3. 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Placówka wsparcia dziennego dla dzieci w wieku 5 - 14 lat, zamieszkujących w dzielnicy Chorzów 
II.  Zapewnia opiekę i pomoc edukacyjną w ciągu roku szkolnego, a w okresie wakacji letnich pełni 
rolę półkolonii. Świetlica jest miejscem, w którym bezpieczne schronienie znajdą zarówno dzieci 
rodziców pracujących i niepracujących. Dla pracowników socjalnych zajmujących się rodzinami, 
świetlica to dobre narzędzie pracy socjalnej, pozwalające na niwelowanie dysproporcji 
rozwojowych dzieci wychowywanych w rodzinach z różnymi dysfunkcjami. Dla rodziców 
pracujących świetlica to miejsce, w których ich dziecko będzie znajdowało się pod fachową 
opieką w czasie, kiedy oni sami muszą być w pracy. Całoroczny system pracy daje gwarancję 
opieki również w okresie, gdy zajęcia w szkołach i przedszkolach nie odbywają się z uwagi na 
wakacje.  

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar r rewitalizacji : Chorzów II, lokal użytkowy przy ul. Kalidego  

Lider i partnerzy 
projektu 

Ośrodek Pomocy Społecznej , ul, Kruszcowa 22, Chorzów  oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia  
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOWOPR) – ul, 3 Maja 4/1   

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

1. Zapewnienie stałej opieki 30 dzieciom zamieszkującym w dzielnicy Chorzów II 
2. Zwiększenie dostępności do zajęć edukacyjnych dzieciom mającym problemy w nauce 
3. Zapewnienie stałego dostępu do konsultacji psychologicznych 
4. Poprawa współpracy pomiędzy rodzicami a placówkami szkolnymi 
5. Zapewnienie możliwości zwiększenia aktywności zawodowej rodzicom poprzez zapewnienie 
opieki w czasie godzin pracy 
6. Zorganizowanie dzieciom atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w czasie wolnym od 
nauki 
7. Stworzenie możliwości funkcjonowania grupy wsparcia lub samowsparcia dla rodziców dzieci 
uczęszczających do świetlicy 

Szacunkowy 
koszt 

600.000,- zł (150.000,- zł/rocznie)  

Źródła 
finansowania 

Środki własne miasta ( w tym środki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi ) , Środki MPiPS ( na realizację Programów wspierania pieczy zastępczej ) 
Środki UE - na działania w zakresie zapewnienia opieki osobom zależnym  

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : 1 Q 2017 rok 
Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2020 rok 
Cykle roczne 

 

Osoba(y) 
sporządz. kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Bożena Antończyk - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie,  

e-mail: antonczyk.b@opschorzow.pl, tel. 604  941 611 

 

mailto:antonczyk.b@opschorzow.pl
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Mieszkanie treningowe dla młodzieży                                                                                             PII/4. 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Mieszkanie, w którym młodzież opuszczająca placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny 
zastępcze będzie mogła nabyć umiejętności niezbędne w samodzielnym dorosłym życiu. Każdy 
usamodzielniany wychowanek powinien otrzymać mieszkanie socjalne z zasobów miasta. Na jego 
urządzenie otrzymuje pomoc finansową z Ośrodka Pomocy Społecznej.  Wielu młodych ludzi nie 
potrafi jednak samodzielnie prowadzić mieszkania - szczególnie widoczny jest brak 
przygotowania do samodzielności u wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Po osiągnięciu pełnoletności nie potrafią wykonać 
podstawowych czynności życia codziennego. Mieszkanie treningowe może ich nauczyć nie tylko 
załatwiania spraw urzędowych,  ale także wykonywania wszystkich obowiązków domowych 
(robienia zakupów, gotowania, prania, sprzątania, płacenia rachunków ).  

Etapy projektu:  

 nabór i kwalifikacja uczestników 

 modyfikacja indywidualnych programów usamodzielnienia z uwzględnieniem pobytu w 
mieszkaniu treningowym 

 realizacja programu - 3 - 6 miesięcy 

 usamodzielnienie ( przeprowadzka do własnego mieszkania ). 

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Lokal w budynku mieszkalnym 3-4 pokojowy w dzielnicy Chorzów II lub mieszkanie studenckie 
zlokalizowane na terenie miasta ( znajdujące się aktualnie w zarządzie PGM ). 

Lider i partnerzy 
projektu 

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny, Ośrodek Pomocy Społecznej 

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

1. Przygotowanie do samodzielności młodzieży opuszczającej placówki wychowawcze 
2. Podniesienie zdolności do samodzielnego funkcjonowania w środowisku 
3. Nabycie kompetencji niezbędnych w prowadzeniu gospodarstwa domowego 
4. Zwiększenie efektywności przyznawanej pomocy na usamodzielnienie się wychowanków 
5. Poprawa funkcjonowania w środowisku w oparciu o pomoc udzielaną przez lokalne organizacje 
i instytucje. 

Szacunkowy 
koszt  

 

Ok. 320 tys zł  

(Koszt remontu lokalu - ok. 100 tys. zł. 
Wyposażenie mieszkania - ok. 40 tys. zł. 
Koszt 1 edycji 3 - 4 m-ce - 30 tys. zł. ( wynagrodzenia - opiekun nocny, pracownik socjalny, 
asystent rodzinny, osoby prowadzące treningi, koszty utrzymania lokalu, żywność, środki 
czystości ) 

Źródła 
finansowania 

Środki własne miasta, Środki MPiPS ( na realizację programów ), Środki UE , Środki własne 
mieszkańców ( dopłaty do ponadlimitowego zużycia  energii elektrycznej, cieplnej i wody ). 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : 1 Q 2018 rok 
Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2020 rok 
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Każda 5 - 6 osobowa grupa będzie przygotowywana przez okres 3 - 4 miesięcy, zakłada się że 
okres pobytu w mieszkaniu nie będzie przekraczał 6 miesięcy i będzie uzależniony od możliwości 
mieszkaniowych miasta. W ciągu roku będzie można przeprowadzić treningi w 2 lub 3 edycjach.  

 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Bożena Antończyk - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie 

e-mail: antonczyk.b@opschorzow.pl, tel. 604  941 611 

 

 

 

  

mailto:antonczyk.b@opschorzow.pl


 
 

38 
 

KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Poznaj swoje prawa  - nie boję  się przepisów                                                                                  PII/5. 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Stworzenie punktu poradnictwa  prawnego, podatkowego, rachunkowego i ubezpieczeń 
społecznych dla młodych przedsiębiorców oraz osób podejmujących  pierwszą pracę. Projekt 
polega na udzielaniu specjalistycznego  poradnictwa osobom rozpoczynającym swoją drogę 
zawodową.  W ramach projektu zaplanowano znalezienie – wybór  miejsca, sporządzenie 
dokumentacji, zatrudnienie specjalistów , ustaleń, monitoring bieżącej działalności (ewentualne 
wprowadzenie zmian wynikających  z zapotrzebowania) .  

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Obszar rewitalizacji Chorzowa II :  Centrum Inicjatyw Społecznych  ul. 3 Maja 18 lub pomieszczenia 
Parafii św. Józefa .Projekt będzie również realizowany na obszarze całego miasta Chorzów, ze 
szczególnym uwzględnieniem podobszarów rewitalizacyjnych Chorzowa Batorego, Starego  i 
Centrum  .   

Lider i partnerzy 
projektu 

Lider : Centrum Inicjatyw Społecznych  ul. 3 Maja 18, Chorzów, Partnerzy  : PUP, parafie   

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

1. Podniesienie świadomości prawnej osób rozpoczynających działalność gospodarczą.   
2. Podniesienie wiedzy na temat praw i obowiązków pracownika przez młodych ludzi 

podejmujących pierwszą prace.  
3. Ograniczenie ryzyka przedwczesnej  likwidacji rozp. działalności.  
4. Zapobieżenie wpadaniu w zadłużenie podatkowe.   

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Faza koncepcyjna    

Szacunkowy 
koszt  

78.000 zł  / rok, czyli 312.000.- zl  

Źródła 
finansowania 

środki własne Miasta Chorzów, środki unijne, wkład własny potencjalnych klientów  
korzystających z poradnictwa, wolontariat  osób udzielających porad 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał, rok) :  1 Q 2017  
Planowany termin zakończenia realizacji projektu (kwartał, rok) :  4 Q 2020   
Z możliwością kontynuacji o ile będzie zainteresowanie ofertą  

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Bożena Antończyk, OPS Chorzów, ul. Kruszcowa 22 , tel. 604 941 611 , 
antończyk.b@opschorzow.pl  

Marcin Weindich, CIS Chorzów, ul. 3 Maja 18, tel. 32 7334498,  cis@z4.pl          

 

 

 

 

  

mailto:antończyk.b@opschorzow.pl
mailto:cis@z4.pl
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Rewitalizacja kwartału targowiska w rejonie ulic  : Barska – Kalidego  - Stalmacha w Chorzowie.   
                                                                                                                                                                   PII/6. 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

W ramach rewitalizacji zabudowy „Cwajki” uporządkowanie targowiska niszczącego podstawową  

funkcję  kwartału jako miejsca zamieszkiwania i odpoczynku. Konieczne jest postawienie 

półzamkniętej hali targowej w pasie po zburzonych kamienicach przy ul. Katowickiej  - Kalidego z 

boksami dla handlujących przy ul. Barskiej  , co uwolni ulicę  Barską zrewitalizowaną  w części 

CHSM.  Zabudowa pozwoli zamienić funkcję zabytkowych , zamieszkałych budynków patronackich 

na handlowo – usługowe.  

Lokalizacja -
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar rewitalizacji  : Chorzów II, ul. Kalidego  - pas do ul. Katowickiej   

Lider  
i partnerzy  
projektu 

Lider : Samorządowa Inicjatywa Mieszkańców , Chorzów   
Partnerzy : Miasto Chorzów, Społem, kupcy  

Prognozowane 
rezultaty 
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Scalenie targowiska w  granicach ulicy Kalidego  - Stalmacha , uwolnienie placu targowego przy ul. 
Barskiej pod budownictwo, poprawa warunków handlu  targowego  i warunków mieszkaniowych , 
aktywizacja gospodarcza   

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Faza koncepcyjna       

Szacunkowy 
koszt  

Wartość projektu : 5 mln zł  (hala 2 mln zł + zmiana funkcji budynków patronackich na handlowo – 
usługową )  
 
 

Źródła 
finansowania 

Środki zewnętrzne (UE, WFOŚiGW, fundusze celowe ) , środki  Miasta,  środki osób prywatnych , 
spółdzielni  

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : 1 Q 2018 rok 
Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2021 rok 
 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Samorządowa Inicjatywa Mieszkańców , Chorzów   
Dane teleadresowe do wiadomości UM Chorzów. 
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu „Powrót do źródeł” – projekt rewitalizacji  obszaru wraz nowym przeznaczeniem budynku przy 

ul. Kalidego 1   w Chorzowie                                                                                                                 PII/7. 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Kalide Theodor – patron ulicy położonej w  Chorzowie II – to jedna z najsłynniejszych postaci 

historycznych związanych z miastem Chorzów. Urodzony w ówczesnej Królewskiej Hucie (obecnie 

Chorzów) w domu przy dzisiejszej ulicy nazwanej jego imieniem, stał jednym  z najwybitniejszych 

rzeźbiarzy górnośląskich XIX wieku, określany mianem „rzeźbiarza brązu i żelaza’”.  Odlew jego 

słynnej  rzeźby „Chłopiec z łabędziem” znajduje się na Placu Matejki w Chorzowie, podobnie jak 

pomnik  Friedricha Wilhelma von Redena -  twórcy przemysłu XVIII i XIX wieku na Śląsku.   

Dom w którym urodził się Theodor Kalide był jednym  z pierwszych budynków, tworzących osadę 

królewskohucką (stawianych w latach 1798-1802) . Pierwotna zabudowa kolonii Królewska Huta - 

budynki osady, a także dom w którym urodził się Theodor  Kalide wznoszono wraz z rozwojem 

huty nazywanej „Królewska” już od maja 1798 roku i nawiązują one swą architekturą do wzorów 

wiejskich.  Były to budynki murowane, ceglane, częściowo podpiwniczone na planie prostokąta o 

wymiarach 13 x 9 metrów.  Posiadały dwie kondygnacje , a w ich skład wchodziły 3 izby i dwie 

komory na parterze oraz 2 izby i dwie komórki na poddaszu. Wejście i sień znajdowały się na osi 

budynku. Za nimi znajdowały się małe ogrody z zabudowaniami gospodarczymi. Pierwotnie 

przeznaczone były dla dwóch rodzin  urzędników huty. Obecnie zachowanych zostało zaledwie 

cztery budynki. Wpierw powstało osiem takich domów, ale już w 1802 r. było ich już 18, a w 

1812r.  już 27 budynków.  

Obecny stan budynku przy ul. Kalidego 1  stanowi przykład braku dbałości na przestrzeni lat  o 

infrastrukturę  historyczną miasta. Mając na uwadze wartość tego obiektu jako miejsca 

powiązanego z Chorzowem  przez postać wybitnego rzeźbiarza T. Kalidego  , niniejszy projekt 

zakłada przywrócenie mieszkańcom miasta i dzielnicy Chorzów II  budynku oraz jego otoczenia na 

cele służące krzewieniu śląskości jako działania integrującego lokalną społeczność. Projekt 

przewiduje zatem   działania , zarówno w sferze infrastrukturalnej, jaki i społecznej , tj.  

1. Kompleksowa odbudowa budynku przy ul. Kalidego 1 wraz z nowym 
zagospodarowaniem zabytkowego placu w budownictwie patronackim celem 
prezentacji sposobu życia na przełomie  XVIII i XIX wieku  ; odbudowa z zachowaniem 
wartości historycznych, w tym zachowanie chlewików – charakterystycznej zabudowy 
ówczesnych czasów,  

2. Stworzenie w budynku Izby Pamięci Theodora Kalidego jako wyrazu uznania dla jego 
twórczości  i  związków ze Śląskiem ,  

3. Stworzenie przestrzeni dla promowania śląskich artystów, również amatorów -  
wernisaże, wystawy, mini koncerty,   

4. Przywrócenie świetności idei powstania Królewskiej Huty w świadomości 
współczesnego   społeczeństwa,  

5. Promowanie historii Śląska celem integracji środowisk lokalnych krewiących śląskość,  

6. Organizacja spotkań, wydarzeń, koncertów i imprez integrujących podmioty 
gospodarcze działające w mieście i regionie  

https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rny_%C5%9Al%C4%85sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Br%C4%85zy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_von_Reden
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Lokalizacja -
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar rewitalizacji  Chorzów II  , budynek przy ul. Kalidego 1 wraz z otoczeniem   

Lider  
i partnerzy  
projektu 

Lider : Samorządowa Inicjatywa Mieszkańców , Chorzów   
Partnerzy : organizacje pozarządowe  przede wszystkim działające w obszarze krzewienia śląskości, 
Miasto Chorzów  

Prognozowane 
rezultaty 
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki: 
1. Liczba przystosowanych lokali  do nowej funkcji (szt.)  
2. Liczba przystosowanych przestrzeni  do nowej funkcji (szt.)  
3. Liczba osób korzystających z nowo powstałego  obiektu  (szt.)  
4. Liczba wypracowanych pomysłów i projektów w ramach funkcjonowania obiektu (szt. 

)   

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Inwentaryzacja budynku przy ul. Kalidego 1       

Szacunkowy 
koszt  

Wartość projektu : 2 mln zł ( w tym koszt przeniesienia obecnych lokatorów budynku do innego 
budynku w zasobach Miasta )   
 
 

Źródła 
finansowania 

Środki zewnętrzne (UE,  WFOiŚ, fundusze celowe ) , środki własne stowarzyszeń zaangażowanych  
w realizację  projektu, środki z budżetu obywatelskiego , środki  Miasta , środki osób prywatnych  

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2017 rok 
Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2018 rok – rok obchodów 
150- lecia powstania Królewskiej Huty   
 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Samorządowa Inicjatywa Mieszkańców , Chorzów   
Dane teleadresowe do wiadomości UM Chorzów.   
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Centrum Kultury Mieszczańskiej  przy Placu Mickiewicza 4 -  wykreowanie nowej przestrzeni 
integrującej lokalną społeczność  Chorzowa II                                                                                   PII/8. 
 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Plac Mickiewicza stanowi rdzeń tzw. „Cwajki” – trudnej pod względem obecnych  tam problemów 

społecznych  dzielnicy Chorzowa II. Kamienice mieszczańskie  usytuowane  przy Placu Mickiewicza 

to  element historycznej tkanki miasta z  końca XIX i początku XX wieku. W parterze jednej z 

kamienic (wspólnota mieszkaniowa) obecnie znajduje się filia Biblioteki Miejskiej, nad którą 

położony jest lokal mieszkalny o powierzchni ok. 160 m2,  będący własnością prywatną.  Lokal, z 

uwagi na swój unikatowy charakter historyczny , przeszedł remont, którego  celem było m.in. 

zachowanie cennych elementów i dekorów przedstawiających  wartość historyczną  

charakterystyczną dla mieszkań  mieszczańskich z końca XIX wieku.  

Niniejszy projekt zakłada stworzenie nowej , współczesnej przestrzeni   integrującej społeczność 

lokalną poprzez połączenie funkcji biblioteki z mieszkaniem mieszczańskim, jako miejscem spotkań 

mieszkańców, organizacji pozarządowych, młodzieży, środowisk gospodarczych i kulturalnych oraz 

innych grup formalnych i nieformalnych zainteresowanych korzystaniem zarówno z  zasobów 

bibliotecznych  (w tym biblioteki cyfrowej), jak i nowej funkcji byłego mieszkania.   Nowopowstała  

funkcja  dawnego mieszkania dzięki  zachowanemu wystrojowi wnętrz ( umeblowaniu, dywanom, 

ceramice, przedmiotom codziennego użytku)   oferować będzie nie tylko odpowiedź  na pytanie  :  

jak mieszkali nasi przodkowie, ale pozwoli na prowadzenie w nim aktywności skupiających lokalną 

społeczność, praktycznie w każdym obszarze powiązanym z charakterem projektu (np. kawiarenka 

internetowa , czytelnia,  pogadanki, spotkania z pisarzami, dziennikarzami, wieczorki poetyckie, 

kameralne koncerty, mini recitale, głośne czytanie książek  itd. Itp.)  Połączone siły biblioteki i 

mieszkania mieszczańskiego dają początek powstania  Centrum Kultury Mieszczańskiej   , które 

przejmie na siebie również ożywienie Placu Mickiewicza poprzez organizację  imprez plenerowych 

skierowanych do lokalnej społeczności.  

Lokalizacja -
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar rewitalizacji  Chorzów II  , Plac Mickiewicza 4  

Lider  
i partnerzy  
projektu 

Lider : Samorządowa Inicjatywa Mieszkańców , Chorzów   
Partnerzy : Miasto Chorzów, właściciel mieszkania, organizacje pozarządowe  

Prognozowane 
rezultaty 
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki: 
1. Liczba przystosowanych lokali  do nowej funkcji (szt.)  
2. Liczba osób korzystających z nowo powstałego  Centrum Kultury Mieszczańskiej (szt.)  
3. Liczba wypracowanych pomysłów i projektów w ramach funkcjonowania Centrum Kultury 

Mieszczańskiej (szt.)  

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Wola właściciela mieszkania  co do  nawiązania współpracy z Liderem projektu  w zakresie 
powstania CKU oraz oddanie do dyspozycji  wyremontowanego  mieszkania (koszty remontu 
pokryte przez właściciela)      

Szacunkowy 
koszt  

Wartość projektu : 500.000,- zł  
 
 

Źródła 
finansowania 

Środki zewnętrzne (UE,  WFOiŚ, fundusze celowe ) , środki  Miasta,  środki z budżetu 
obywatelskiego, środki własne stowarzyszeń zaangażowanych w realizację projektu  



 
 

43 
 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2017 rok 
Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2018 rok 
 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Samorządowa Inicjatywa Mieszkańców , Chorzów   
Dane teleadresowe do wiadomości UM Chorzów.   
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PROJEKTY REWITALIZACYJNE  -  

PODOBSZAR REWITALIZACJI  CHORZÓW  BATORY  
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Biadacz  – otwarty na świat                                                                                                               PIII/1.  

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

1. Podniesienie standardu lokali mieszkalnych poprzez likwidację wspólnych ubikacji na 
korytarzach, zabudowę łazienek z WC, likwidację palenisk węglowych i zastąpienie ich 
instalacjami c.o. Renowacja zabytkowych elewacji frontowych budynków, ocieplenie 
ścian szczytowych i tylnych, stropodachów.   

2. Adaptacja części mieszkań ( w niekorzystnych miejscach) na świetlice lokalne, drobną 
przedsiębiorczość 

3. Poprawa stanu technicznego istniejących podwórek na cele rekreacji  
4. Poprawa komunikacji miejskiej w rejonie  ( rozważenie przez KZK GOP  poprowadzenia 

min. jednej linii autobusowej Batory - Centrum poprzez ulicę Leśną) 

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar Chorzów Batory  : robotnicza osada w dzielnicy Chorzów Batory zwana potocznie 
Biadaczem w kwartale ulic Leśna – Piekarska - Odrzańska 
 

 

Lider i partnerzy 
projektu 

Urząd Miasta Chorzów, Rynek 1, 41-500 Chorzów 
Realizator: Zakład Komunalny „PGM” 
Partnerzy: właściciele budynków prywatnych 

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze sposobem  
ich oceny 

Podniesienie komfortu zamieszkania w około 500 lokalach ( w tym 274 lokale w zarządzie 
Zakładu Komunalnego „PGM”).  
Likwidacja niskiej emisji i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. 
Odtworzenie historycznej zabudowy i poprawa estetyki dzielnicy. 

Szacunkowy koszt  

 

22.000.000,- zł plus podwórka (około 40 x15.000,- zł = 600.000,- zł) 

W sumie  : 22.600.000,- zł.  

Źródła 
finansowania 

Środki UE – 80% 
Środki własne – 20% ( Miasto Chorzów/Prywatni właściciele budynków) 

Termin rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : 1 Q 2019 rok 
Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2023 rok 
 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, telefon,  
e-mail) 

Adam Adamus 
Zakład Komunalny „PGM”  
32 757-15-52 
a.adamus@pgm-chorzow.eu 
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KARTA PROJEKTU 

 

Nazwa projektu Świetlica środowiskowa dla dzieci w Chorzowie Batorym                                                            PIII/2. 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Placówka wsparcia dziennego dla dzieci w wieku 5 - 14 lat, zamieszkujących w dzielnicy Chorzów 
Batory. Zapewnia opiekę i pomoc edukacyjną w ciągu roku szkolnego, a w okresie wakacji letnich 
pełni rolę półkolonii. Świetlica jest miejscem, w którym bezpieczne schronienie znajdą zarówno 
dzieci rodziców pracujących i niepracujących. Dla pracowników socjalnych zajmujących się 
rodzinami, świetlica to dobre narzędzie pracy socjalnej, pozwalające na niwelowanie dysproporcji 
rozwojowych dzieci wychowywanych w rodzinach z różnymi dysfunkcjami. Dla rodziców 
pracujących świetlica to miejsce, w których ich dziecko będzie znajdowało się pod fachową 
opieką w czasie, kiedy oni sami muszą być w pracy. Całoroczny system pracy daje gwarancję 
opieki również w okresie, gdy zajęcia w szkołach i przedszkolach nie odbywają się z uwagi na 
wakacje. Na bazie placówki realizowane będą program „Pedagog podwórkowy” łączący w sobie 
elementy socjalizacyjne i aktywizujące młodzież do wspólnych działań na rzecz dzielnicy, z 
organizowaniem i rozwojem wolontariatu.  

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Lokal użytkowy na terenie podobszaru rewitalizacji Batory , będący we władaniu ZK PGM.   

 

Lider i partnerzy 
projektu 

Lider : Ośrodek Pomocy Społecznej , ul, Kruszcowa 22, Chorzów   

Partnerzy : organizacje pozarządowe 

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

1. Zapewnienie stałej opieki 30 dzieciom zamieszkującym w dzielnicy Chorzów Batory  

2. Zwiększenie dostępności do zajęć edukacyjnych dzieciom mającym problemy w nauce 

3. Zapewnienie stałego dostępu do konsultacji psychologicznych 

4. Poprawa współpracy pomiędzy rodzicami,  a placówkami szkolnymi 

5. Zapewnienie możliwości zwiększenia aktywności zawodowej rodzicom poprzez zapewnienie 
opieki w czasie godzin pracy 

6. Zorganizowanie dzieciom atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w czasie wolnym od 
nauki 

7. Stworzenie możliwości funkcjonowania grupy wsparcia lub samowsparcia dla rodziców dzieci 
uczęszczających do świetlicy 

Szacunkowy 
koszt  

600.000,- zł (150.000,- zł/rocznie) 

Źródła 
finansowania 

 

Środki własne miasta ( w tym środki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi ) 

Środki MPiPS ( na realizację Programów wspierania pieczy zastępczej ) 

Środki UE - na działania w zakresie zapewnienia opieki osobom zależnym  

Termin 
rozpoczęcia 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : 1 Q 2017 rok 
Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2020 rok 
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i zakończenia 
realizacji projektu 

Cykle roczne  

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Bożena Antończyk, Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie 

e-mail: antonczyk.b@opschorzow.pl 
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PROJEKTY REWITALIZACYJNE -  

PODOBSZAR REWITALIZACJI  CHORZÓW STARY  
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Chorzowska Starówka – koncepcja  rewitalizacji  Placu św. Jana wraz z ul. Bożogrobców w 
Chorzowie”                                                                                                                                                PIV/1 
  

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Chorzów Stary jest dzielnicą o długiej historii, sięgającej XIII wieku. Największy rozwój przeżył 
jednak w epoce industrializacji na pograniczu XIX i XX wieku, kiedy powstało kilka ogromnych 
zakładów przemysłowych. Dzielnica jest bardzo rozległa, lecz słabo zaludniona (najmniej z 
wszystkich dzielnic Chorzowa). Zabudowa mieszkalna to w przeważającej części familoki, 
pamiętające czasy autonomii śląskiej. Wskutek zmian w okresie transformacji, zlikwidowano lub 
ograniczono działalność zakładów  przemysłowych  działających  w dzielnicy (Zakłady Azotowe i 
stara Elektrownia), co spowodowało nasilenie się   bezrobocia i patologii społecznych.  

Centralnym punktem dzielnicy jest Plac św. Jana wraz z ul. Bożogrobców  , pełniący niegdyś rolę 
rynku ówczesnej  wsi wraz z  otaczającą go pierzeją kamienic . Celem projektu jest stworzenie 
koncepcji rewitalizacji tego miejsca  , tj. odzyskania dawnej świetności Placu św. Jana  jako  nowej 
przestrzeni publicznej dedykowanej lokalnej społeczności , a także dążenie do poprawy warunków 
mieszkaniowych mieszkańców kamienic okalających Plac św. Jana oraz ul. Bożogrobców . 
Opracowana koncepcja jest pierwszym etapem szeroko zakrojonych działań społeczno – 
inwestycyjnych , które będą realizowane w dłuższym okresie czasu.   

Koncepcja zakłada zarówno działania infrastrukturalne (m.in. odnowę i remonty elewacji 
zabytkowych kamienic , likwidacja niskiej emisji,  zagospodarowanie pustostanów, podwórek, 
ciągów komunikacyjnych ) , jak i działania społeczne dot. mieszkańców tego obszaru. Zakłada się 
również odtworzenie funkcji Karczmy Śląskiej  i Izby Tradycji jako miejsc integrujących lokalną 
społeczność.  

Z uwagi m.in., na złożoną formę władania nieruchomościami  (kamienice prywatne i  gminne) ,  
głównym założeniem koncepcji jest przede wszystkim wypracowanie  programu współpracy 
pomiędzy właścicielami / zarządcami poszczególnych budynków w celu wykreowania wspólnej  
wizji Placu św. Jana jako miejsca bogatego w historię , ale jednocześnie odpowiadającego na 
obecne oczekiwania mieszkańców  . Koncepcja zakłada aktywny udział  lokalnej społeczności 
(mieszkańców, liderów lokalnych, organizacji pozarządowych, pobliskiej parafii katolickiej ) w 
kreowaniu nowego wizerunku tego miejsca oraz pomysłów i projektów,  jakie mogą być tam 
realizowane w przyszłości.  

Lokalizacja -
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar rewitalizacji  Chorzów Stary  
 
 
 
 

Lider  
i partnerzy  
projektu 

Lider : Miasto Chorzów  
Partnerzy : właściciele kamienic,  Rada dzielnicy Maciejkowice , gestorzy mediów  

Prognozowane 
rezultaty 
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki: 
1. Liczba wypracowanych koncepcji (szt)  
2. Liczba wypracowanych pomysłów i projektów w ramach koncepcji (szt)  

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Faza koncepcyjna   
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Szacunkowy 
koszt  

Wartość projektu : 150.000,- zł  
 

Źródła 
finansowania 

Wkład własny Miasta, środki zewnętrzne (UE,  WFOiŚ, fundusze celowe )  
 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : 1 Q 2018 rok 
Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2019 rok 
 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Zespół uczestników warsztatu dot. prac nad aktualizacją programu rewitalizacji.  
 
Oprac. Jolanta Koczubik , Biuro Funduszy Zewnętrznych, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów 
Tel. 32 416 50 00 w. 429 
E-mail: koczubik_j@chorzow.eu, bfz@chorzow.eu  
 

 
 
 
 

  

mailto:koczubik_j@chorzow.eu
mailto:bfz@chorzow.eu
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KARTA PROJEKTU 

 

Nazwa projektu Poprawa jakości edukacji w Zespole Szkół Zawodowych w Chorzowie poprzez zajęcia podnoszące 
wiedzę i umiejętności uczniów w celu uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych     PIV/2. 
  

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Budowlanych poprzez 
realizację zajęć podnoszących wiedzę i umiejętności uczniów szkoły w celu uzyskania dodatkowych 
uprawnień zawodowych.   

Zakłada się: 

Część społeczną :  

1 Poprawę jakości edukacji w szkole we współpracy z otoczeniem, w szczególności  
z pracodawcami, poprzez:  

- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów 
praktycznej nauki zawodu;  

- podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów  
i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (kursy, szkolenia);  

- rozwój współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym;  

- rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego;  

2. Realizację działań w zakresie stworzenia w szkole systemu oświaty prowadzącego kształcenie 
zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.   

Część infrastrukturalną:  

przebudowę budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 z przeznaczeniem  na warsztaty                             
szkolne. Dodatkowo w ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie stanowisk w urządzenia, 
maszyny, elektronarzędzia, aparaturę kontrolno-pomiarową i inne narzędzia, zgodnie ze 
standardami wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych z OKE.  

Lokalizacja -
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar rewitalizacji: Chorzów Stary, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 (miejsce realizacji zajęć 

warsztatowych)  

Lider  
i partnerzy  
projektu 

Miasto Chorzów, Rynek 1 , 41-500 Chorzów  

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Rezultaty: 
EFS: 
- Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione 
dzięki EFS [szt]:  
- Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy 
uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]:  
 
Produkty: 
EFS: 
- Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy [osoby]:  



 
 

52 
 

- Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 
objętych wsparciem w programie [osoby]:  
- Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i 
materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego [szt.]:  
EFRR: 
Liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego (sztuka), 

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury  w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury 
edukacyjnej (osoby). 
 

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

W IV Q 2016r. opracowywany zostanie program funkcjonalno-użytkowy. W I kwartale 2017 

Miasto Chorzów ogłosi przetarg nieograniczony na wykonania projektu budowlano-

Wykonawczego adaptacji budynku. Inwestor dysponuje terenem na cele budowlane.  

Szacunkowy 
koszt  
 

Część EFS: 1.900.000,00 zł, w tym dofinansowanie: 1.615.000,00 zł  

Część EFRR: 1 908 446,00 zł, w tym dofinansowanie: 1.622.179,10 zł (85%).  

Źródła 
finansowania 
 

Wkład własny będzie zagwarantowany ze środków budżetu Miasta Chorzów, natomiast źródłem 

finansowania projektu będzie: 

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Osi Priorytetowej: XI Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego, 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku 

pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie RPO WSL:  Wsparcie szkolnictwa 

zawodowego - ZIT  

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej: XII Infrastruktura 

edukacyjna, Działanie: 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego  Poddziałanie RPO WSL:  

12.2.1. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego  – ZIT  

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : I Q 2018 

Planowany termin zakończenia  realizacji projektu (kwartał, rok) : IV Q 2020 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Marzena Rak, Urząd Miasta Chorzów, Biuro Funduszy Zewnętrznych, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów 
Tel. 32 416 5000 w. 330, 429  
e-mail : bfz@chorzow.eu, rak_m@chorzow.eu  
 

 
 
 
 

  

mailto:bfz@chorzow.eu
mailto:rak_m@chorzow.eu
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu „Zmieniam siebie - zmieniam przyszłość -  – aktywizacja społeczno - zawodowa osób z 
problemem uzależnienia wraz z zapewnieniem lokalu  służącego realizacji projektu            PIV/3. 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Projekt składa się z 2 obszarów :  

1. obszar społeczny („miękki”) – dot. działań ukierunkowanych na osoby z problemem 
uzależnienia  wszelkiego  rodzaju (alkohol, narkotyki, uzależnienia behawioralne, czyli 
uzależnienia od wykonywania danej czynności- hazard, internet, komputer .  

Do działań tych należą :  

1. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne w zakresie tworzenia planu działania mającego na 
celu określenie ścieżki aktywizacji zawodowej.  Wieloinstrumentowe wsparcie osoby objętej IPD 
daje potencjalną możliwość uruchomienia procesu zmian u tej osoby jak i zmiany jej sytuacji 
społeczno-zawodowej. 

2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne w zakresie predyspozycji zawodowych – ta forma 
indywidualizowanego wsparcia pozwala na podejście sprofilowane odpowiednio do sytuacji tej 
osoby, jej potrzeb, możliwości, kompetencji i najpoważniejszych deficytów. Sprzyja to większemu 
jej zaangażowaniu, co z kolei jest ważnym warunkiem powodzenia realizacji działań .  

3. Organizacja kursów zawodowych. Określenie rodzaju kursów zawodowych będzie korelować ze 
ścieżką aktywizacji zawodowej ustaloną w indywidualnych planach działania. Instrument pozwoli 
na podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych uczestników projektu.  

4. Warsztaty/treningi w obszarze podniesienia, wzmocnienia i wypracowania kompetencji oraz 
umiejętności społeczno-zawodowych poprzez: Trening Kompetencji Społecznych, Trening 
Umiejętności Zawodowych. Tematyka zajęć obejmować będzie zrozumienie zasad i zachowań 
związanych z pełnieniem określonej roli społecznej, kulturę słowa i gestu, elementy komunikacji 
werbalnej i niewerbalnej, umiejętność inicjowania rozmowy, słuchania, dyskutowania, reagowania 
na krytykę i wyrażania krytyki, reagowania na potrzeby najbliższego otoczenia. Celem Treningu 
Umiejętności Zawodowych będzie uświadomienie uczestnikom indywidualnych potrzeb i 
motywacji zawodowych. Pozyskanie wiedzy na temat przygotowania się do rozmowy 
kwalifikacyjnej i złożenia dokumentów aplikacyjnych, metod i technik poszukiwania pracy oraz 
możliwości wykorzystania swojego potencjału w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów. 

5. Organizacja staży zawodowych/prace społecznie użyteczne będące wyznacznikiem i 
sprawdzeniem nabytych, czy rozwiniętych w ramach projektu kompetencji i umiejętności 
społeczno-zawodowych. Przygotowanie zawodowe dorosłych oznacza instrument aktywizacji w 
formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez 
nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie 
umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej. 

6. Grupa wsparcia obejmująca wsparcie doraźne oraz długofalowe przy wykorzystaniu lokalnych 
zasobów instytucjonalnych i organizacji. Poradnictwo indywidualne oraz tematyczne jako grupa 
wsparcia, będąca odpowiedzią na zgłoszone potrzeby uczestników.   

7. Działania skierowane do otoczenia rodzin uzależnionych. Promowanie trzeźwego stylu życia i 
aktywnych form spędzania czasu wolnego, w tym poprzez organizowanie tematycznych imprez 
plenerowych np: „Dzień Integracji i Kultury Śląskiej”, „Dzień Profilaktyki Zdrowia”, „Piknik 
Rodzinny”. Jednocześnie organizowane będą warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień, których 
celem będzie rozwijanie postaw asertywnych z umiejętnością doboru argumentów i ich celowego 
przekazywania osobie uzależnionej.    
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5. Działania wspierające umożliwiające rozwijanie indywidualnych zainteresowań i dostępu do 
instytucji kultury oraz obiektów sportowych, w tym dla dzieci i młodzieży.  

 

2. obszar infrastrukturalny („twardy” ) – dot. działań remontowo – budowlanych, tj.      
adaptacja i zagospodarowanie pomieszczeń strychowych w Centrum Pracy 
Socjalnej przy ul. Kasprowicza 2 (CPS przy Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Chorzowie)  w celu aktywizacji społeczno -zawodowej grupy społecznej z 
problemem uzależnienia.  Centrum Pracy Socjalnej w dzielnicy Chorzów Stary, w 
którym od roku 2006 realizowany jest Klub Integracji Społecznej dla osób 
wykluczonych społecznie i zagrożonych  wykluczeniem jest właściwym miejscem 
spotkań warsztatowych osób z problemem uzależnienia chcących powrócić na 
rynek pracy. Obiekt pełni ważną funkcję społeczną na terenie miasta Chorzowa. 
Dla celów realizacji projektu  Centrum dysponuje niedostateczną powierzchnią 
użytkową. Przedstawiony projekt zakłada poprawę tego stanu rzeczy poprzez 
adaptację i zagospodarowanie pomieszczeń strychowych w budynku Centrum 
Pracy Socjalnej.  Zwiększenie powierzchni jw. wpłynie na: 

 zwiększenie efektywności i jakości pracy wykładowców i terapeutów, 
 umożliwienie udziału w zajęciach KIS większej liczby osób zagrożonych wykluczeniem    

społecznym , wymagających wsparcia KIS, 
 możliwość rozszerzenia oferty zajęć warsztatowych i terapeutycznych, 
 poprawę warunków socjalno - bytowych uczestników KIS, 
 większe możliwości realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł, 
 poprawę jakości usług społecznych, 
 poprawę infrastruktury pomocy społecznej. 

 

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar rewitalizacji Chorzów Stary, Centrum Pracy Socjalnej, ul. Kasprowicza 2 

Lider i partnerzy 
projektu 

Lider : Ośrodek Pomocy Społecznej – CPS, ul. Kruszcowa 22 / ul. Kasprowicza 2  

Partner : Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom  w Chorzowie, Plac św. Jana 31a  

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Wskaźniki  :  

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu  - (szt)  

- liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej: (szt)  

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 
programie (szt)  

- liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (szt)  

- liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury (szt)  

- liczba wybudowanych/przebudowanych/wyremontowanych/objętych innymi remontami 
budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno zawodowej (szt)   
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Gotowość 
projektu do 
realizacji  

1. Rzetelne zaplecze techniczne i merytoryczne dla realizacji  projektu.  
2. Diagnoza stanu obecnego osób zagrożonych uzależnieniami.   
3. W chwili obecnej Ośrodek Pomocy Społecznej posiada dokumentację projektową 

przygotowaną w roku 2010 dla celów adaptacji pomieszczeń strychu na salę terapeutyczną 
dla Klubu Integracji Społecznej. Projekt zawiera wszelkie uzgodnienia (wypis z miejscowego 
planu zagospodarowania, opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków, Opinię Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego oraz opinię Państwowej Inspekcji Pracy. Jednakże z uwagi na upływ 
czasu dokumentacja wymagać będzie aktualizacji. W posiadaniu Miasta jest kosztorys 
planowanej inwestycji.   

 

Szacunkowy 
koszt  

 

Wartość całkowita projektu  :   

część społeczna : ok. 1.500.000,- zł   

część infrastrukturalna : 500.000,- zł.  

Razem  : ok. 2 mln zł  

Źródła 
finansowania 

 

środki własne Miasta Chorzów , środki zewnętrzne (unijne i krajowe) ,  

 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) :  1 Q 2018 

Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2022  

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Halina Bulanda,  Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 32 733 03 24 , ul Powstańców 70/1  

e-mail : bulanda_h@ops.chorzow.pl  
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PROJEKTY REWITALIZACYJNE –  

PODOBSZAR REWITALIZACJI MACIEJKOWICE 
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Wzrost atrakcyjności obszaru Maciejkowice   jako miejsca do zamieszkania i rekreacji         PV/1.         

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Projekt zakłada poprawę standardów zamieszkiwania oraz infrastruktury rekreacyjno – sportowej 
obszaru Maciejkowice, z uwzględnieniem obszarów chronionych Żabich Dołów i Doliny Górnika. W 
ramach projektu  przewiduje się działania „twarde”  , tj.  budowę infrastruktury na terenach 
przyległych do ww.  terenów chronionych  (obiekty przy ul. Antoniów i Dolina Górnika) oraz  ich 
skomunikowanie z obszarem rewitalizacji Maciejkowice, a także działania „miękkie”, w postaci 
budowy ścieżek edukacyjnych i  przyrodniczych , stworzenie  punktów widokowych i  miejsc na 
plenery artystyczne. Synergia ww. działań uruchomi proces postrzegania Maciejkowic jako miejsca 
atrakcyjnego do zamieszkania  z uwagi na sąsiedztwo cennych przyrodniczo terenów, o 
infrastrukturze  odpowiadającej oczekiwaniom społeczności lokalnej.  

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar  rewitalizacji  : Maciejkowice , ul. Antoniów , ul. Antoniowska , ul. Rozbarska, ul. Główna   

Lider i partnerzy 
projektu 

Miasto Chorzów , Chorzowsko – Świętochłowickie  Przedsiębiorstwo Wod – Kan Sp. z oo.    

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

1. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej 
2. Ożywienie turystyczne miejsc przyrodniczo cennych  
3. Integracja społeczności lokalnej  
4. Uatrakcyjnienie miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców strefy rewitalizacji    

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Faza koncepcyjna  

Szacunkowy 
koszt  

4.000.000.- zł    

Źródła 
finansowania 

środki zewnętrzne (unijne i krajowe) , środki własne Miasta Chorzów  

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) :  1 Q 2018 

Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2021  

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Zespół uczestników warsztatu dot. aktualizacji programu rewitalizacji.   
Oprac. Jolanta Koczubik , Biuro Funduszy Zewnętrznych, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów 
Tel. 32 416 50 00 w. 429 
Email: koczubik_j@chorzow.eu, bfz@chorzow.eu  
 

 

 

 

mailto:koczubik_j@chorzow.eu
mailto:bfz@chorzow.eu
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PROJEKTY REWITALIZACYJNE –  

PODOBSZAR REWITALIZACJI PARK ŚLĄSKI 
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu ArtArena Park – Nowoczesny – Wielofunkcyjny Amfiteatr wraz z zapleczem  w Ośrodku 
Harcerskim na terenie Parku Śląskiego                                                                                             PVI/1.  

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Rewitalizacja istniejącego amfiteatru, która spowoduje powstanie prestiżowej przestrzeni 
o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i integracyjnym dla rodzin. Obiekt ze względu na swoją 
uniwersalność i nowoczesne rozwiązania dedykowany ma być rozmaitym przedsięwzięciom 
społeczno-artystycznym, adresowanym praktycznie do każdej kategorii wiekowej. 

W szczególności ArtArena Park pozwoli uatrakcyjnić ofertę kierowaną do rodzin. Miejsce to, tętniąc 
kulturalnym życiem zmieniać będzie obraz Chorzowa, umacniając prestiż miasta w aglomeracji – 
Metropolii Śląskiej. Amfiteatr będzie w pełni przystosowany do realizacji wszelkiego typu wydarzeń 
m.in. koncertów, festiwali, przeglądów, spektakli teatralnych, widowisk, koncertów 
symfonicznych, oper, konferencji, szkoleń czy turniejów. Tak różnorodna oferta ma w założeniu 
dotarcie do jak największej liczby odbiorców. ArtArena Park pozwoli na realizacje wielu 
przedsięwzięć, które nie są możliwe do przeprowadzenia w innych obiektach na terenie miasta 
Chorzowa oraz Parku Śląskiego. 

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Ośrodek Harcerski Śląskiej Chorągwi ZHP w Parku Śląskim, Aleja Harcerska 3 41-500 Chorzów.  

Miejsce realizacji projektu znajduje się przy głównych ciągach komunikacyjnych Parku Śląskiego. 
W bezpośrednim sąsiedztwie istnieje duże zaplecze z miejscami parkingowymi. 

Lider  i partnerzy  
projektu 

Komenda Śląskiej Chorągwi ZHP,  Śląska Agencja Reklamy i Marketingu 

 

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Park Śląski jako tradycyjne miejsce spotkań i wypoczynku odwiedza corocznie ok. 3 mln osób. 
ArtArena Park pozwoli stworzyć nową a zarazem bardzo nowoczesną przestrzeń służącą kulturze, 
której obecnie na terenie Parku Śląskiego brakuje, a która powinna być istotnym elementem misji 
Parku oraz promocji miasta Chorzów. Prestiżowe wydarzenia realizowane w ArtArena Park 
przyciągną co roku ponad 200 tyś osób i spowodują w znacznym stopniu rozszerzenie i 
uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta oraz zwiększy ilość osób 
odwiedzających miasto Chorzów.  Potrzeba realizacji projektu oraz jego skuteczność działania 
potwierdzona będzie ilością i obecnością osób uczestniczących w wydarzeniach. Efektem działania 
będzie utworzenie dla mieszkańców Chorzowa nowych miejsc pracy oraz powstanie jedynego tego 
typu obiektu w Aglomeracji Śląskiej. 

 

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Aktualny stan prac: projekt koncepcyjny ze wstępną dokumentacją 

Szacunkowy 
koszt  36.500.000 złotych 

Źródła 
finansowania 

31.000.000 złotych (środki unijne) 5.500.000 złotych (środki SARiM Chorzów ). 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Ok. 18 m-cy  
Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : 2017 rok 
Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 2018 rok 
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Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Ośrodek Harcerski Park Śląski  oraz SARiM – dane teleadresowe do wiadomości UM Chorzów   
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Centrum Bioróżnorodności                                                                                                                  PVI/2. 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Utworzenie centrum edukacyjnego na skalę regionalną w oparciu o rewitalizację min. czterech 
budynków, z których jeden wykorzystywany jest już na podobne cele. Stworzenie pracowni 
edukacyjnych i laboratoriów wraz z zapleczem dydaktycznym. Rewitalizacja otoczenia zieleni i 
zagospodarowanie go w formie utworzenia ogrodów społecznych (w tym herbarium) i 
ekologicznych ścieżek tematycznych. 

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Park Śląski, al. Gwiazd 2 wraz z otoczeniem. 

 

Lider i partnerzy 
projektu 

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka SA. 

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Zwiększenie dostępność zajęć ekologicznych,  biologicznych i zajęć z zakresu ochrony środowiska 
z ok. 5500 uczestnikami rocznie do min. 10 tyś. – zajęcia prowadzone przez Fundację Park Śląski. 
Aktywizacja seniorów w projekty społeczne oraz ekologiczne mające na celu rewitalizacji 
określonych obszarów parkowych. 

Stworzenie ogrodów społecznych, które pozostawać będą pod opieką lokalnych grup 
mieszkańców. 

Upowszechnienie wiedzy o publicznej przestrzeni Chorzowa wśród grup osób wykluczonych czy 
niepełnosprawnych. 

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Aktualny stan prac:  przygotowana koncepcja/założenia i wstępny projekt bez pozwolenia na 
budowę. 

Szacunkowy 
koszt  

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 17 mln zł. 

Źródła 
finansowania 

Środki UE, środki własne WPKiW, możliwa współpraca z podmiotami prywatnymi.   

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu: 2017 

Planowany termin zakończenia   realizacji projektu: 2019 

Maksymalny czas realizacji: 36 miesięcy 

Osoba(y) sporz. 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, telefon,  
e-mail) 

 

Tomasz Kaczmarek, 721 210 725, tomasz.kaczmarek@parkslaski.pl 

Łukasz Buszman, 601 472 618, lukasz.buszman@parkslaski.pl 
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Modernizacja obiektu Hala Wystaw „Kapelusz” wraz z otoczeniem                                        PVI/3. 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Przeprowadzenie kompleksowego remontu zabytkowego obiektu o szczególnych walorach 
architektonicznych. Stworzenie całorocznego centrum wydarzeń – w tym sportowych i 
kulturalnych. 

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Park Śląski, Promenada gen. Jerzego Ziętka. 

Lider i partnerzy 
projektu 

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka SA.  

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Modernizacja obiektu zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, wykonana przy wsparciu 
SARP. Przystosowanie dawnej hali wystawowej do współczesnych funkcji organizacji wydarzeń 
sportowych i kulturalnych wraz z odpowiednim zapleczem. Stworzenie miejsca, które stanowić 
będzie przestrzeń do wspólnych aktywności dla mieszkańców Chorzowa z wszystkich dzielnic. 

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Aktualny stan prac: posiadana dokumentacja techniczna obiektu, konieczne do 
przygotowania/uzyskania: program funkcjonalno – użytkowy, projekt budowlany, pozwolenie na 
budowę. 

Szacunkowy 
koszt  

Szacunkowy koszt realizacji projektu – 35 mln zł.  

Źródła 
finansowania 

Środki UE, środki z MKiDN, wkład własny WPKiW. 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu:  2017 r. 

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 2020 r. 

Szacowany czas realizacji całości projektu: 47 miesięcy. 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

 

Tomasz Kaczmarek, 721 210 725, tomasz.kaczmarek@parkslaski.pl 

Łukasz Buszman, 601 472 618, lukasz.buszman@parkslaski.pl 
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KARTA PROJEKTU 
Nazwa projektu Rewitalizacja kąpieliska „Fala”                                                                                                         PVI/4.  

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Rewitalizacja kompleksu wodnego w centrum Parku Śląskiego, będącego jedynym tego rodzaju 
ośrodkiem letniej aktywności w Chorzowie, służącego w dużej mierze jego mieszkańcom. 

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Park Śląski, al. Fali. 

Lider i partnerzy 
projektu 

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku SA. 

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Rewitalizacja kompleksu basenowego w oparciu o nowoczesne technologie, będącego jednym z 
największych centrów rekreacji letniej w regionie. Budowa otoczenia rekreacyjnego (boisko do 
siatkówki plażowej, plac zabaw) oraz zaplecza technicznego i gastronomicznego. 

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Aktualny stan prac: konieczne studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy, zgody 
administracyjne,  projekt budowlany, pozwolenie na budowę. 

Szacunkowy 
koszt  

 

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 26 mln zł. 

Źródła 
finansowania 

Środki UE, wkład własny WPKiW. 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu: 2017 

Planowany termin zakończenia   realizacji projektu: 2019 

Szacowany czas realizacji: 26 miesięcy. 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

 

Tomasz Kaczmarek, 721 210 725, tomasz.kaczmarek@parkslaski.pl 

Łukasz Buszman, 601 472 618, lukasz.buszman@parkslaski.pl 
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Rewitalizacja terenów  targowych na terenie byłych Międzynarodowych Targów Katowickich w 
Chorzowie.                                                                                                                                             PVI/5.  

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Projekt polega na rewitalizacji terenów targowych polegający na wyburzeniu i wybudowaniu 
nowych obiektów, modernizacji i termomodernizacji obiektów biurowych (budynek A i wszystkie 
segmenty),zaoferowaniu nowych usług społeczności lokalnej oraz utworzeniu branżowego 
inkubatora przedsiębiorczości.  Obszar będzie służył lokalnej społeczności nie tylko jako nowa , 
zmodernizowana i przystosowana  do oczekiwań  mieszkańców przestrzeń publiczna, ale również 
jak miejsce nowych inwestycji , kreujących nowe miejsca pracy.  

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Miejsce realizacji projektu: 41-503 Chorzów, ul. Targowa 5 . Jest to obszar stanowiący niejako 
część Parku Śląskiego , naturalnie kojarzony z legendarnym miejscem krajowych i 
międzynarodowych  imprez wystawienniczych.  

Lider i partnerzy 
projektu 

Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.  41-503 Chorzów, ul. Targowa 5  tel.32 254 61 80 

Partnerzy :Urząd Miasta Chorzów, wyższe uczelnie, instytucje zewnętrze, firmy prywatne 

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Efektem realizacji projektu będzie powstanie nowych obiektów do wykorzystania przez 
społeczność lokalną i spoza miasta, województwa. Wprowadzenie nowych usług i powstanie 
inkubatora spowoduje ożywienie gospodarcze oraz utworzenie nowych miejsc pracy.  

 

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

W trakcie koncepcji. 

 

Szacunkowy 
koszt  

90 mln zł 

Źródła 
finansowania 

Udział własny, budżet miasta Chorzów, środki Unii Europejskiej, środki prywatne partnerów 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) :  1 Q 2017r. 

Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2023r. 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Piotr Małecki,  Centrum Przedsiębiorczości Sp.z o.o., Tel.884 833 011,  

e-mail: piotr.malecki@cpchorzow.pl 
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Rewitalizacja Galerii Rzeźby Śląskiej                                                                                                 PVI/6. 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Odtworzenie zabytkowego, plenerowego centrum sztuki, stanowiącego jednocześnie jeden z 
najciekawszych punktów wypoczynku i spotkań na terenie miasta. 

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Park Śląski, al. Łani. 

 

Lider i partnerzy 
projektu 

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku SA. 

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Prognozowane rezultaty: rewitalizacja rzeźb stanowiących esencję Galerii wraz z 
zagospodarowaniem otoczenia plenerowego (ławki, miejsca wypoczynku, mały plac zabaw). 
Stworzenie przestrzeni łączącej charakter wypoczynkowy z możliwością obcowania ze sztuką 
największych artystów w spokojnej i cichej przestrzeni północnych terenów Parku Śląskiego. 
Połączenie funkcji użytkowej, społecznej i edukacyjnej. 

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Aktualny stan prac: wymóg – prace prowadzone pod kontrolą konserwatora zabytków. 

 

Szacunkowy 
koszt  

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 1,5 mln zł. 

Źródła 
finansowania 

Środki UE, wkład własny WPKiW.   

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu: 2017 

Planowany termin zakończenia   realizacji projektu: 2017 

Szacowany czas realizacji: 8 miesięcy. 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

 

Tomasz Kaczmarek, 721 210 725, tomasz.kaczmarek@parkslaski.pl 

Łukasz Buszman, 601 472 618, lukasz.buszman@parkslaski.pl 
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Rewitalizacja ogrodów tematycznych Parku Śląskiego: Rosarium, Alpinarium, Ogród Japoński  
                                                                                                                                                                   PVI/7.  

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Odnowa najważniejszych ogrodów tematycznych na skalę regionalną – trzech miejsc o 
szczególnym charakterze ekologicznym (poświęcone określonemu rodzajowi roślinności) i 
społecznym (jedne z najchętniej odwiedzanych przestrzeni Parku Śląskiego, będące jednocześnie 
wizytówką miasta, miejscem spotkań). 

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Park Śląski, część centralna (okolice al. Różanej i promenady Jerzego Ziętka) 

 

Lider i partnerzy 
projektu 

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka SA. 

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Prognozowane rezultaty: odtworzenie trzech ogrodów tematycznych wraz z zagospodarowaniem 
terenu oraz infrastruktury okołoroślinnej (np. plastry do wysiewu róż w Rosarium) i 
wypoczynkowej (ławki, renowacja alejek).  

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Aktualny stan prac :  posiadany projekt realizacyjny wraz z pozwoleniem na budowę Ogrodu 
Japońskiego, w pozostałych dwóch przypadkach (Rosarium, Alpinarium), konieczne 
przygotowanie projektów i uzyskanie pozwoleń.  

Szacunkowy 
koszt  

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 9 mln zł. 

Źródła 
finansowania 

Środki UE, wkład własny WPKiW.   

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu: 2017 

Planowany termin zakończenia   realizacji projektu: 2019 

Szacowany czas realizacji: 30 miesięcy. 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

 

Tomasz Kaczmarek, 721 210 725, tomasz.kaczmarek@parkslaski.pl 

Łukasz Buszman, 601 472 618, lukasz.buszman@parkslaski.pl 
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PROJEKTY HORYZONTALNE 

służące rozwiązywaniu problemów w kilku obszarach rewitalizacji  
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Kompleksowe programy aktywizacji zawodowej dla mieszkańców Chorzowa                     PVII/1.  
 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Projekt ma na celu podniesienie poziomu zatrudnienia oraz zwiększenie aktywności zawodowej 
bezrobotnych i poszukujących pracy mieszkańców Chorzowa oraz zmniejszenie bezrobocia 
w Chorzowie poprzez motywowanie osób bezrobotnych do podejmowania aktywności 
zawodowej, podniesienie/uaktualnienie ich kwalifikacji zawodowych lub  nabycie doświadczenia 
zawodowego. 
 
W projekcie zostanie zastosowany szeroki wachlarz instrumentów i usług rynku pracy 
(dostosowany do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych), w tym m.in.: 
- identyfikacja potrzeb osoby bezrobotnej, 
- warsztaty w zakresie kompetencji i predyspozycji zawodowych, poznania słabych mocnych stron, 
rozmowy kwalifikacyjnej, 
- pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, 
- staże, przygotowania zawodowe, 
- szkolenia zawodowe,  
- bony stażowe, szkoleniowe, na zasiedlenie, na zatrudnienie. 
 
W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne, w tym m.in.: 
- osoby do 30 roku życia, 
- osoby po 50 roku życia, 
- osoby z niepełnosprawnością, 
- osoby długotrwale bezrobotne, 
- osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. 

Lokalizacja -
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

 
Miasto Chorzów, w szczególności wyznaczone w mieście podobszary rewitalizacji.  
 

Lider  
i partnerzy  
projektu 

Lider: Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie ul. Opolska 19.  
Potencjalni partnerzy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie ul. Kruszcowa 22, Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, agencje pośrednictwa pracy, instytucje 
szkoleniowe, organizacje pozarządowe. Umowa partnerska. List intencyjny. 

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Rezultat rzeczowy: wzrośnie liczba pracujących mieszkańców Chorzowa, wzrośnie liczba osób 
z kwalifikacjami zawodowymi i z doświadczeniem zawodowym. 

Rezultat społeczny: poprawa pozycji społecznej i motywacji uczestników projektu, wzrost 
świadomości bezrobotnych dotyczący podjęcia zatrudnienia, przeciwdziałanie dziedziczeniu 
bezrobocia i ubóstwa. 

Rezultat gospodarczy: polepszenie sytuacji finansowej chorzowskich rodzin, ożywienie 
gospodarcze w mieście, wzrost konkurencyjności firm korzystających ze wsparcia PUP, odciążenie 
budżetu miasta. 

Weryfikacja osiągniętych efektów na podstawie: certyfikatów, zaświadczeń, umów o pracę, list 
obecności, podjęć pracy, ankiet, liczba warsztatów, szkoleń, staży. 

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Koncepcja oraz doświadczenie w realizacji ww. zadań oraz projektów partnerskich. 

Szacunkowy 
koszt  

6 mln zł  
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Źródła 
finansowania 

Budżet miasta, środki unijne m.in. PO WER, RPO WSL, środki krajowe (m.in. Fundusz Pracy), 
środki ministerialne, środki województwa.  

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

 
II kwartał 2017- IV kwartał 2023 (mniejsze projekty roczne lub 2-letnie) 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Powiatowy Urząd Pracy  
ul. Opolska 19 
41-500 Chorzów 
tel. 32 3497 118 
e-mail: projekty@pupchorzow.pl 
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KARTA PROJEKTU 
 

Nazwa projektu Nasze podwórka – projekt rewitalizacji chorzowskich podwórek                                               PVII/2 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Projekt polega na podjęciu szeregu działań zmierzających do integracji społeczności w przestrzeni 
odnowionych podwórek. Zaplanowane działania to :  

1. Inwentaryzacja podwórek (weryfikacja stanu własności, powierzchni, stanu technicznego)  
2. Konsultacje społeczne z mieszkańcami– wspólne wypracowanie założeń projektowych, 

analiza potrzeb indywidualnych mieszkańców, określenie ich preferencji i potrzeb jako 
mini – wspólnoty lokalnej, ustalenie koncepcji zagospodarowania  podwórka, jako miejsca 
przyszłej integracji mieszkańców  

3. Wspólna realizacja działań remontowo – budowlanych na obszarze podwórka zgodnie z 
wypracowanymi założeniami projektowymi (np. budowa piaskownicy,  kącik zabaw dla 
dzieci, miejsca parkingowe, miejsce piknikowe, nasadzenia zieleni, ławki  itp.)  

4. Integracja społeczna mieszkańców poprzez współorganizację i udział w piknikach, 
zabawach  i festynach odbywających się na podwórkach.  

Lokalizacja -
miejscenprzepro
wadzenia 
projektu 

Projekt będzie realizowany na obszarze całego miasta Chorzów, ze szczególnym uwzględnieniem  
podobszarów rewitalizacyjnych Chorzowa II,  Batorego, Starego  i Centrum   

Lider i partnerzy 
projektu 

Lider : Miasto Chorzów , Rynek 1 , 41-500 Chorzów 

Partnerzy : Centrum Integracji Międzypokoleniowej , ul. Dąbrowskiego 7,  wspólnoty 
mieszkaniowe,  prywatni właściciele nieruchomości, ZK PGM 

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

5. Liczba nowo powstałych mini – przestrzeni publicznych (szt).   
6. Powierzchnia wyremontowanych podwórek (m2)  
7. Liczba osób korzystających z nowo powstałych mini - przestrzeni publicznych (szt)  
8. Liczba zorganizowanych pikników, spotkań , festynów na  nowo powstałych mini – 

przestrzeniach publicznych (szt)  
9. Liczna przeprowadzonych ankiet dot.  poziom satysfakcji  mieszkańców z 

przeprowadzonych działań (szt)  
  

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Miasto posiada opracowanie z 2014r. pn. „Program renowacji podwórek miasta Chorzowa do 
2030 roku”, w którym dokonano częściowej analizy  stanu prawnego podwórek oraz dla kilkunastu 
opracowano – wspólnie z mieszkańcami  - koncepcję ich zagospodarowania.   

Szacunkowy 
koszt  

Ok. 4 mln zł dla jednego obszaru rewitalizacji  

W sumie  : ok.  16 ml zł  

Źródła 
finansowania 

środki własne Miasta Chorzów , środki zewnętrzne (unijne i krajowe) ,  

 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał, rok) :  1 Q 2018 

Planowany termin zakończenia realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2019 

Cykle dwuletnie dla każdego obszaru   
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Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Zespół w składzie   : Mirosława Kwietniewska  - OPS Chorzów, Iwona Gruszczyńska – PUP 
Chorzów,  Stanisława Biegała – PUP Chorzów, Krzysztof Wierzbicki – UM Chorzów, Adam Adamus 
– ZK PM Chorzów  

Oprac.  : Jolanta Koczubik, Urząd Miasta Chorzów, Biuro Funduszy Zewnętrznych, ul. Rynek 1,  

41-500 Chorzów 
Tel. 32 416 5000  w.429  

e-mail : bfz@chorzow.eu, koczubik_j@chorzow.eu 

 

mailto:bfz@chorzow.eu
mailto:koczubik_j@chorzow.eu
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Aktywni Chorzowianie w drodze do zatrudnienia                                                                        PVII/3. 
 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo  
z obszaru miasta Chorzów, prowadząca do podjęcia zatrudnienia na okres co najmniej 3 miesięcy 
od ukończenia udziału w projekcie przez określoną poniżej grupę uczestników projektu, zgodnie  
z wartościami odnoszącymi się do niżej wymienionych grup docelowych; osób powyżej 30 roku 
życia, bezrobotnych, biernych zawodowo, należących co najmniej, do jednej z poniższych grup:  
- osób powyżej 50 roku życia,  
- kobiet,  
- osób z niepełno-sprawnościami,  
- osób długotrwale bezrobotnych,  
- osób o niskich kwalifikacjach,  
oraz dla uczestników/czek nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych grup docelowych.  
Dla każdego uczestnika projektu zaplanowano: utworzenie IPD, szkolenia z umiejętności miękkich 
i szkolenia zawodowe oraz pośrednictwo pracy. Staże zgodne z IPD. 
 

Lokalizacja -
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Projekt dotyczy wszystkich mieszkańców Chorzowa spełniających ww. warunki, dlatego będzie 
realizowany na obszarze całego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem  podobszarów  
rewitalizacji.  

Lider  
i partnerzy  
projektu 

Lider:  
Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie 
ul. Targowa 5, 41-503 Chorzów 
Tel/fax: 32 254 61 80, e-mail: centrum@cpchorzow.pl ; biuro@cpchorzow.pl 
Partner: 
EURO SUPPORT W. RURYNKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA 
ul. Wiejska 122A 
45-303 Opole  
Tel/fax: 77 44 25 330 
e-mail: biuro@euro-support.pl 
 

Prognozowane 
rezultaty 
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Mierzalne wskaźniki projektu: 
Wskaźniki kluczowe: 
- Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie  
- Liczba osób długotrwale objętych wsparciem w programie 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie 
- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie  
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie  
- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po 
opuszczeniu programu 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu  
- Odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie), którzy podejmą 
pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w 
projekcie (efektywność zatrudnieniowa) 
- Odsetek uczestników w wieku 50 lat i więcej, którzy podejmą pracę w okresie do trzech 
miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (efektywność 
zatrudnieniowa) 
 

mailto:centrum@cpchorzow.pl
mailto:biuro@cpchorzow.pl
mailto:biuro@euro-support.pl
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Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Aktualny stan prac: przygotowano dokumentację aplikacyjną.  

Szacunkowy 
koszt  
 

Wartość projektu : 492 019,50 zł 
Wartość dofinansowania : 467 418,52 zł 

Źródła 
finansowania 
 

Wkład własny będzie zagwarantowany ze środków budżetu Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
w Chorzowie , natomiast źródłem finansowania projektu będzie Europejski Fundusz Społeczny, 
w ramach Poddziałania 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy  
i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych  – ZIT  RPO WSL 2014-2020. 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Okres realizacji : I Q 2017 – I Q 2018 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Marcin Kępa, Urząd Miasta Chorzów, Biuro Funduszy Zewnętrznych, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów 
Tel. 32 416 50 00 w. 314 
Email: bfz@chorzow.eu, kepa_m@chorzow.eu  
 
 

 

  

mailto:bfz@chorzow.eu
mailto:kepa_m@chorzow.eu
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Outplacement skutecznym sposobem na zachowanie aktywności zawodowej                   PVII/4. 
 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Celem ogólnym projektu jest udzielenie pomocy pracownikom zwalnianym z przyczyn 
nieleżących po ich stronie, jak i wsparcia dla zwalnianych pracowników poprzez ułatwienie im 
znalezienia się w nowej sytuacji życiowej. 

Cel ogólny będzie realizowany dzięki celom szczegółowym jakim jest złagodzenie skutków 
restrukturyzacji w regionie tj. warsztatom polegającym na: 
• wsparciu psychologicznym, 
• zdefiniowaniu zasobów kompetencyjno-osobowościowych, 
• zdobywaniu umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy, 
• zdobywaniu umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych, 
• zdobywaniu umiejętności autoprezentacji, 
• zdobywaniu umiejętności bezpośredniego kontaktu z pracodawcami (rozmowy kwalifikacyjne), 
• zdobywaniu informacji z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej. 
 
Projekt skierowany jest do pracowników: 

 przedsiębiorstw sektora MŚP;  

 przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne;  

 przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej;  

 przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej;  
zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub osoby zwolnione z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy. Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.  
 
Planowane przedsięwzięcie stanowi dopełnienie kompleksowego programu rewitalizacji 
podejmowanego na obszarze zdegradowanym, co oznacza, że projekt stanowi uzupełnienie 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach opracowanych PR oraz wpisuje się w Strategię ZIT. 
 

Lokalizacja -
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Projekt dotyczy wszystkich mieszkańców Chorzowa spełniających ww. warunki, dlatego będzie 
realizowany na obszarze całego  miasta, ze szczególnym uwzględnieniem podobszarów  
rewitalizacji  

Lider  
i partnerzy  
projektu 

Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie 
ul. Targowa 5 
41-503 Chorzów 

Prognozowane 
rezultaty 
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki: 
1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu; 
2. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie; 
3. Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie  

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Aktualny stan prac: opracowano koncepcję projektu, dokumentacja aplikacyjna jest w 
przygotowaniu. 

Szacunkowy 
koszt  
 

Wartość projektu : 1 153 695,41 zł 
Wartość dofinansowania : 980 641,10 zł 

Źródła 
finansowania 
 

Wkład własny będzie zagwarantowany ze środków budżetu Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
w Chorzowie , natomiast źródłem finansowania projektu będzie Europejski Fundusz Społeczny w 
ramach Poddziałania 7.4.1 – Outplacement –ZIT RPO WSL 2014-2020 

Termin 
rozpoczęcia 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : III Q 2016 rok 
Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : III Q 2018 rok 
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i zakończenia 
realizacji projektu 

 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Marcin Kępa, Urząd Miasta Chorzów, Biuro Funduszy Zewnętrznych, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów 
Tel. 32 416 50 00 w. 314 
Email: bfz@chorzow.eu, kepa_m@chorzow.eu  
 
 

 

  

mailto:bfz@chorzow.eu
mailto:kepa_m@chorzow.eu
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Pomysł na siebie                                                                                                                                  PVII/5. 
 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Celem projektu jest zwiększenie w latach 2017 i 2018 możliwości zatrudnienia bezrobotnych kobiet 
i mężczyzn powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP Chorzów. 
Poprzez cel główny projektodawca planuje osiągnąć: 

 wzrost potencjału zawodowego uczestników/uczestniczek projektu (UP) 

 wytyczenie nowych ścieżek rozwoju zawodowego uczestników/uczestniczek projektu, 
dzięki udziałowi w projekcie i podniesieniu kwalifikacji zawodowych/kompetencji 
społecznych i/lub nabyciu doświadczenia zawodowego 

 zmianę świadomości UP w zakresie umiejętności zawodowych, interpersonalnych i 
społecznych niezbędnych na rynku pracy 

Realizacja powyższego celu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO – wzrostu 
aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. 
Wartość dodana: poprawa sytuacji ekonomicznej i pozycji społecznej rodzin 
uczestników/uczestniczek projektu, przeciwdziałanie dziedziczeniu biedy i wykluczeniu 
społecznemu 
Grupa docelowa: osoby w wieku pow. 30 rż (tj. od dnia 30 urodzin) wykluczonych społecznie lub 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepracujące, należące co najmniej do jednej z grup osób 
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z 
niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. 
Dodatkowo kobiety stanowić będą co najmniej 53% UP(16K), osoby powyżej 50 rż – co najmniej 
19% UP(6KiM), osoby o niskich kwalifikacjach – co najmniej 79% UP(24KiM). 
Zadania: Pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staż, szkolenia. 
 

Lokalizacja -
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Projekt dotyczy wszystkich mieszkańców Chorzowa spełniających ww. warunki, dlatego będzie 
realizowany na obszarze całego  miasta, ze szczególnym uwzględnieniem  podobszarów  
rewitalizacji.  
 

Lider  
i partnerzy  
projektu 

Lider :  Miasto Chorzów/Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie 
Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie będzie podmiotem realizującym projekt. 

Prognozowane 
rezultaty 
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki: 
1. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w 

programie [ osoby ], 
2. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ osoby ], 
3. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie [ osoby ]. 
 

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Aktualny stan prac: przygotowano dokumentację aplikacyjną. 

Szacunkowy 
koszt  
 

Wartość projektu : 192 710,32 zł 
Wartość dofinansowania : 163 805,32 zł 

Źródła 
finansowania 
 

Wkład własny w wysokości 28 905,00 zł będzie zagwarantowany ze środków Funduszu Pracy, 
natomiast dofinansowanie projektu będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Poddziałania 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i 
pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych  – ZIT RPO WSL 2014-2020. 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Okres realizacji projektu: I Q 2017- III Q 2018 
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Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Marcin Kępa, Urząd Miasta Chorzów, Biuro Funduszy Zewnętrznych, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów 
Tel. 32 416 50 00 w. 314 
Email: bfz@chorzow.eu, kepa_m@chorzow.eu  
 
 

 

  

mailto:bfz@chorzow.eu
mailto:kepa_m@chorzow.eu
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Promocja samozatrudnienia  oparta o kompleksowe doradztwo i wsparcie dla osób chcących 
założyć działalność gospodarczą                                                                                                        PVII/6. 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Podstawowym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Realizując 
projekt planuje się osiągnąć następujący rezultat: wzrost liczby nowoutworzonych przedsiębiorstw 
oraz miejsc pracy.  

Projekt  przewiduje kompleksowe wsparcie dla osób zainteresowanych uruchomieniem 
własnego biznesu, tj. wsparcie szkoleniowo- doradcze, przyznanie środków finansowych na 
rozwój przedsiębiorczości oraz udzielenie wsparcia pomostowego. 
 
Odbiorcami projektu będą osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), planujące rozpocząć 
działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, należące co najmniej do 
jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:  

 osoby powyżej 50 roku życia;  

 kobiety;  

 osoby z niepełnosprawnościami;  

 osoby długotrwale bezrobotne;  

 osoby o niskich kwalifikacjach.  
Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności. 
Planowane przedsięwzięcie stanowi dopełnienie kompleksowego programu rewitalizacji 
podejmowanego na obszarze zdegradowanym, co oznacza, że projekt stanowi uzupełnienie 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach opracowanych PR oraz wpisuje się w Strategię ZIT. 

Lokalizacja -
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Projekt dotyczy wszystkich mieszkańców Chorzowa spełniających ww. warunki, dlatego będzie 
realizowany na obszarze całego  miasta, ze szczególnym uwzględnieniem  podobszarów  
rewitalizacji  

Lider  
i partnerzy  
projektu 

Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie 
ul. Targowa 5, 41-503 Chorzów 

Prognozowane 
rezultaty 
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki: 
1. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 

działalności gospodarczej  
2. Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 

działalności gospodarczej w programie  

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Aktualny stan prac: opracowano koncepcję projektu, dokumentacja aplikacyjna jest w 
przygotowaniu.  

Szacunkowy 
koszt  

Wartość projektu : 1 469 865,25 zł 
Wartość dofinansowania : 1 249 385,46 zł 

Źródła 
finansowania 
 

Wkład własny będzie zagwarantowany ze środków budżetu Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o. o. 
w Chorzowie , natomiast źródłem finansowania projektu będzie Europejski Fundusz Społeczny w 
ramach Poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT RPO 
WSL 2014-2020  

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : IV Q 2016 rok 
Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : III Q 2018 rok 
 

Osoba(y) sporz. kartę  
(imię i nazwisko, 
instytucja, telefon,  
e-mail) 

Marcin Kępa, Urząd Miasta Chorzów, Biuro Funduszy Zewnętrznych, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów 
Tel. 32 416 50 00 w. 314 
Email: bfz@chorzow.eu, kepa_m@chorzow.eu  

mailto:bfz@chorzow.eu
mailto:kepa_m@chorzow.eu
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Wsparcie chorzowskich przedsiębiorców i pracujących mieszkańców miasta                        PVII/7. 
 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Projekt ma na celu wsparcie doradczo-szkoleniowe pracujących mieszkańców Chorzowa oraz 
objęcie wsparciem szkoleniowym i finansowym przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą na terenie miasta.  
W projekcie osoby pracujące, zamieszkałe na terenie Chorzowa będą miały możliwość 
podniesienia /uzupełnienia kwalifikacji zawodowych dzięki udziałowi w warsztatach i szkoleniach. 
Natomiast chorzowscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z doradztwa, szkoleń (KFS), 
subsydiowania zatrudnienia (wsparcie finansowe). 

Lokalizacja -
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

 
Miasto Chorzów, w szczególności wyznaczone w mieście podobszary rewitalizacji. 
 

Lider  
i partnerzy  
projektu 

Lider: Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie ul. Opolska 19. 
Potencjalni partnerzy: Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie ul. Targowa 5, Izba 
Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Pl. Wolności 12, Regionalna 
Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska 15, instytucje szkoleniowe. Umowa partnerska. List 
intencyjny. 

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Rezultaty: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, ożywienie gospodarcze w mieście, wzrost 
liczby pracujących mieszkańców, którzy podnieśli/uzupełnili kwalifikacje zawodowe, wzrost liczby 
miejsc pracy, wzrost liczby chorzowskich przedsiębiorców, którzy podnieśli kwalifikacje. 
Weryfikacja osiągniętych wskaźników: liczba przeszkolonych przedsiębiorców, liczba 
pracowników, którzy podnieśli/uzupełnili/ uzyskali kwalifikacje zawodowe, liczba 
przedsiębiorców, którzy skorzystali z subsydiowania zatrudnienia, liczba osób zatrudnionych, 
listy obecności, certyfikaty/świadectwa/zaświadczenia, umowy o pracę. 

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Doświadczenie w realizacji w/w zadań 

Szacunkowy 
koszt  
 

2 mln zł  

Źródła 
finansowania 
 

Budżet miasta, środki unijne m.in. PO WER, RPO WSL, środki krajowe (m.in. Fundusz Pracy), 
środki wojewódzkie. 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

 
IV kwartał 2017 - IV kwartał 2023 (mniejsze projekty roczne lub 2-letnie) 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Powiatowy Urząd Pracy  
ul. Opolska 19 
41-500 Chorzów 
tel. 32 3497 118 
e-mail: projekty@pupchorzow.pl  
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KARTA PROJEKTU 
Nazwa projektu Zapobieganie wczesnemu przechodzeniu na emeryturę, obejmujące przekwalifikowanie 

pracowników wraz z kampanią promocyjną w tym zakresie                                                          PVII/8. 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Podstawowym celem projektu jest poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji 
leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy.  
W ramach projektu przewiduje się działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych 
pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, 
które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia.  
Projekt adresowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej. 
Planowane przedsięwzięcie stanowi dopełnienie kompleksowego programu rewitalizacji 
podejmowanego na obszarze zdegradowanym, co oznacza, że projekt stanowi uzupełnienie 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach opracowanych PR oraz wpisuje się w Strategię ZIT. 
 

Lokalizacja -
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszary rewitalizacji miasta Chorzów.  
 

Lider  
i partnerzy  
projektu 

Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w Chorzowie 
ul. Targowa 5 
41-503 Chorzów 

Prognozowane 
rezultaty 
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki: 
1. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie  
2. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS  

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Aktualny stan prac: przygotowano koncepcję projektu, dokumentacja aplikacyjna jest  
w przygotowaniu.  

Szacunkowy 
koszt  

Wartość projektu : 521 355,00 zł 
Wartość dofinansowania : 443 152,00 zł 

Źródła 
finansowania 
 

Wkład własny będzie zagwarantowany ze środków budżetu Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
w Chorzowie , natomiast źródłem finansowania projektu będzie Europejski Fundusz Społeczny,  
w ramach Poddziałania 8.3.1 – Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie 
właściwej opieki zdrowotnej - ZIT  RPO WSL 2014-2020  

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : I Q 2017 rok 
Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : III Q 2020 rok 
 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Marcin Kępa, Urząd Miasta Chorzów, Biuro Funduszy Zewnętrznych, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów 
Tel. 32 416 50 00 w. 314 
Email: bfz@chorzow.eu, kepa_m@chorzow.eu  
 
 

mailto:bfz@chorzow.eu
mailto:kepa_m@chorzow.eu
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KARTA PROJEKTU 

 
Nazwa projektu Gotujemy z FEAD-em                                                                                                                       PVII/9.  

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Projekt zakłada organizowanie warsztatów kulinarnych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej  
korzystających z pomocy żywieniowej finansowanej z środków UE. Każda z osób skierowanych do 
programu musi dodatkowo wziąć udział w szkoleniach obejmujących tematykę: 

 profilaktyki żywieniowej ( przygotowywanie pełnowartościowych, zdrowych i 
odpowiednich do wieku oraz stanu zdrowia posiłków ) 

 praktycznej nauki przygotowywania posiłków z produktów żywnościowych 
przekazywanych przez ARR. 

Zajęcia w zakresie profilaktyki żywieniowej mają charakter teoretyczny, prowadzone są przez 
dietetyka i obejmują: prezentację wykładu, film oraz odpowiedzi na pytania. 

Zajęcia praktyczne prowadzone przez osobę mającą odpowiednie przygotowanie zawodowe lub 
faktyczne umiejętności kulinarne. Każdy z uczestników/ uczestniczek korzysta z 3 zajęć 
warsztatowych, w trakcie których przygotowywane są dania obiadowe, pasty, sałatki, wypieki i 
przetwory warzywno - owocowe. Ważne jest, aby zajęcia odbywały się blisko miejsca 
zamieszkania osób korzystających, tak by dotarcie nie wiązało się z koniecznością dojazdu. 

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Projekt będzie realizowany na podobszarach rewitalizacji  :  

Centrum Pracy Socjalnej , ul, Kasprowicza 2. Chorzów Stary  

Centrum Aktywizacji Społecznej, ul. Powstańców 70/3, Centrum  

Centrum Inicjatyw Społecznych, ul. 3 Maja 18 (Chorzów II)  

Lider  i partnerzy 
projektu 

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kruszcowa 22, Chorzów, oraz Śląski Bank Żywności 

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

1. Przeciwdziałanie marnowaniu żywności 

2. Ograniczenie wydatków na zakup żywności 

3. Sporządzanie tanich i różnorodnych posiłków 

4. Wiedza na temat prawidłowego odżywiania w różnych okresach życia człowieka 

5. Aktywizacja społeczna klientów OPS  

Wskaźniki: 

 liczba uczestników warsztatów 

 liczba godzin szkoleniowych 

 nabyte umiejętności faktyczne przez uczestników warsztatów 
 

Szacunkowy 
koszt 

20 tys. zł. 

Źródła 
finansowania 

Żywność - Bank Żywności, środki własne OPS 
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Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Każda edycja to 20 godzin ( 4 spotkania x 5 godzin ). W ciągu roku w trzech punktach można 
zorganizować 30 grup x 5 osób.  

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Bożena Antończyk 

OPS Chorzów, e-mail: ops@opschorzow.pl 

Tel. 604 941 611 
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Jednak w domu najlepiej  - usługi opiekuńcze dla osób starszych                                          PVII/10. 

Syntetyczny  

opis zawartości 

projektu,  

w tym zadania  

Stworzenie oferty usług opiekuńczych świadczonych przez podmioty niepubliczne :  

 ukończenie szkolenia (kursu) z zakresu opieki środowiskowej,  
 podjęcie zatrudnienia i utrzymanie go przez min. okres 12 miesięcy,  
 stworzenie grupy wolontariuszy wspomagających opiekunów,   
 monitoring, funkcjonowania spółdzielni  / podmiotów, efektów  finansowych  i jakości 

świadczonych usług   

Lokalizacja –

miejsce 

przeprowadzenia 

projektu 

Projekt będzie realizowany na obszarze całego miasta Chorzów, ze szczególnym uwzględnieniem 

obszarów , w których odsetek osób starszych wymagający pomocy jest najwyższy.   

Lider i partnerzy 

projektu 

Spółdzielnia socjalna lub osoba fizyczna / podmiot gospodarczy , podejmująca/y  działalność w 

ww.  zakresie przy współudziale OPS i NZOZ  

Prognozowane 

rezultaty  

wraz ze 

sposobem  

ich oceny 

1. Liczba godzin świadczonych usług (szt) 
2. Liczba osób objętych usługami (szt)  
3. Liczba osób, które uzyskały zatrudnienie nie w wyniku podjęcia  pracy lub  

przestąpienia do spółdzielni  socjalnej (szt)  
4. Liczba wolontariuszy uczestniczących w  projekcie (szt)  

Gotowość 

projektu do 

realizacji  

Faza koncepcyjna    

Szacunkowy 

koszt  

Razem  : 1.516.600,- zł 

Źródła 

finansowania 

odpłatność własna : ok. 40%  

środki własne Miasta Chorzów , środki pozyskane na utworzenie i funkcjonowanie spółdzielni 

socjalnej  

Termin 

rozpoczęcia 

i zakończenia 

realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał, rok) :  1 Q 2017  - 4 Q 2017  

Planowany termin zakończenia realizacji projektu (kwartał, rok) :   z chwilą wygaśnięcia 

zapotrzebowania na usługę   lub nieuzyskania przez Spółdzielnię / podmiotu prowadzącego 

wyniku finansowego  pozwalającego na pokrycie wydatków     

Osoba(y) 

sporządzające 

kartę   

Bożena Antończyk, OPS Chorzów, ul. Kruszcowa 22 , Tel. 604 941 611 , 

antończyk.b@opschorzow.pl  

 

 

  

mailto:antończyk.b@opschorzow.pl
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Przestrzeń dla malucha – projekt kompleksowego wsparcia młodych rodzin w zakresie 
zapewnienia bezpiecznych i atrakcyjnych przestrzeni zabaw i rekreacji                                PVII/11. 

Syntetyczny  

opis zawartości 

projektu,  

w tym zadania  

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznych i atrakcyjnych przestrzeni publicznych  w postaci 
nowoczesnych placów zabaw dla  dzieci małych i starszych (do    10 r.ż) , zlokalizowanych na 
obszarze całego Miasta.  Zapotrzebowanie na tego typu przestrzenie ma swoje  uzasadnienie  
m.in. w ilości wniosków związanych z tematem placów zabaw (budowa / modernizacja)  , jakie co 
roku są składane  w ramach budżetu obywatelskiego. Atrakcyjnie wyposażone place zabaw, poza 
wzmacnianiem sprawności fizycznej dziecka , sprzyjają również jego  rozwojowi 
psychomotorycznemu poprzez zabawę dostosowaną do wieku i odpowiednio do jego  oczekiwań.  
 
Projekt zakłada realizację infrastruktury  głównej (plac zabaw z urządzeniami) oraz towarzyszącej, 
niezbędnej przy tego typu przedsięwzięciach (np. ławki, kosze na śmieci , oświetlenie, nasadzenia 
zieleni, trawniki z miejscem na relaks).  
 

Projekt realizuje :  

1. cele społeczne : stworzenie alternatywy dla wolnego czasu  spędzanego przez 
rodziców wraz z dziećmi  w sposób bierny , dbałość o prawidłowy rozwój dziecka  
poprzez zapewnienie zabaw z rówieśnikami, zapewnienie aktywności ruchowej od 
najmłodszych lat , umożliwienie zabawy na świeżym powietrzu, udostępnienie miejsca 
spotkań i integracji dla mieszkańców miasta, integracja dzieci i rodziców,  zacieśnianie 
więzi miedzysąsiedzkich, zapewnienie możliwości korzystania z oferty placu zabaw 
również przez mniej zamożnych mieszkańców -  infrastruktura będzie ogólnodostępna 
na co dzień i nieodpłatna, poprawa stanu zdrowia dzieci poprzez korzystanie z czynnej 
formy rekreacji na danym obszarze ,  

2. cele przestrzenne : stworzenie nowych  lub modernizacja  istniejących mini - 
przestrzeni publicznych dla lokalnej społeczności, głównie młodych rodzin z dziećmi, 
wkomponowanie przestrzeni w istniejącą tkankę miasta, ożywienie terenów 
niezagospodarowanych, położonych blisko zabudowy mieszkaniowej  (dojście piesze, 
nie samochodem) 

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Projekt będzie realizowany na obszarze całego miasta Chorzów, ze szczególnym uwzględnieniem  
podobszarów rewitalizacyjnych Chorzowa II,  Batorego, Starego  i Centrum   

Lider  i partnerzy 
projektu 

Lider : Miasto Chorzów , Rynek 1 , 41-500 Chorzów ,  
Partnerzy : ,  wspólnoty mieszkaniowe,  prywatni właściciele nieruchomości, grupy nieformalne  
skupiające rodziców zainteresowanych projektem,  Centrum Integracji Międzypokoleniowej  

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

1. liczba nowych  lub zmodernizowanych placów zabaw  (szt)  
2. powierzchnia nowych  lub zmodernizowanych placów zabaw   (m2)  
3. liczba dzieci korzystających z nowych  lub zmodernizowanych  placów zabaw (szt)  

 

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

1. Lista zinwentaryzowanych placów zabaw pozostających  w zasobach Miasta wraz z 
wynikami ich przeglądów okresowych.  

2. Znajomość potrzeb i oczekiwań  rodziców w zakresie placu zabaw  wynikająca z wniosków 
z budżetu obywatelskiego.  
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3. Znajomość danych osobowych (imię, nazwisko telefon, e-mail)  osób wnioskujących w 
budźcie obywatelskim – ułatwiony kontakt z osobami zainteresowanymi podjęciem 
współpracy  w temacie placów zabaw.  

Szacunkowy 
koszt  

1 mln zł (200  - 250,-zł tys. zł / 1 plac zabaw  

Źródła 
finansowania 

środki własne Miasta Chorzów , środki zewnętrzne (unijne i krajowe) , dotacje celowe, granty, 
budżet obywatelski, partycypacja w kosztach sponsorów i  darczyńców  , zaangażowanie pracy 
własnej interesariuszy projektu  

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) :  4 Q 2017 

Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2020  

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Mieszkańcy Chorzowa  

Dane teleadresowe : do wiadomości UM Chorzów  
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KARTA PROJEKTU 
 

Nazwa projektu Poprawa stanu budynków mieszkalnych na terenie miasta Chorzów                                  PVII/12. 

    

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Mając  na  uwadze strukturę wieku zasobów mieszkaniowych w mieście oraz  wysoki stopień  

zużycia starej  substancji mieszkaniowej , projekt przewiduje  realizację działań zmierzających do 

poprawy warunków życia lokatorów  mieszkań pozbawionych toalet .  

Celem projektu jest zapewnienie lokalu mieszkalnego  z  kompletnym  węzłem  sanitarnym  w 

każdym mieszkaniu w mieście ,  niezależnie od  rodzaju własności   budynku  i jego wieku. Projekt 

zakłada realizacje węzłów dla 1000 mieszkań.  

Lokalizacja -
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Projekt realizowany na obszarze całego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem  podobszarów  
rewitalizacji  

Lider  
i partnerzy  
projektu 

Lider : Samorządowa Inicjatywa Mieszkańców , Chorzów   
Partnerzy : Miasto Chorzów, właściciele budynków, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, 
lokatorzy  modernizowanych mieszkań    

Prognozowane 
rezultaty 
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki: 
1. Liczba zmodernizowanych mieszkań   (szt.)  
2. Liczba osób korzystających z nowej infrastruktury (szt.)  

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Dokumentacja budowlana z przeglądów budynków i mieszkań      

Szacunkowy 
koszt  

Wartość projektu : 5 mln zł  (5.000,- zł / 1 mieszkanie , tj. 5.000 zl x 1.000 = 5.000.000,- zł)  
 

Źródła 
finansowania 

Środki zewnętrzne (UE,  WFOiŚ, fundusze celowe ) , środki  Miasta , środki osób prywatnych, 
spółdzielni, wspólnot, prywatne lokatorów   

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2017 rok 
Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2018  

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Samorządowa Inicjatywa Mieszkańców , Chorzów   
Dane teleadresowe do wiadomości UM Chorzów.   
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PROJEKTY POZA OBSZARAMI REWITALIZACJI 

służące rozwiązywaniu problemów w kilku obszarach rewitalizacji 

 

projekty wykraczające poza obszary rewitalizacji,  

których realizacja ma bezpośredni  wpływ na rozwiązywanie problemów 

lokalnej społeczności zamieszkującej obszary rewitalizacji, między innymi 

poprzez poprawę warunków życia, rynku pracy, przestrzeni publicznej  

oraz  środowiska naturalnego  
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KARTA PROJEKTU 
 

  Nazwa projektu Przygotowanie terenu zdegradowanego poprzemysłowo   przy ul. Michałkowickiej w 
Chorzowie   pod inwestycje w celu nadania mu  nowych funkcji gospodarczych wraz z 
możliwością jego promocji                                                                                                               PVIII/1. 
 

Syntetyczny  

opis zawartości 

projektu,  

w tym zadania  

Projekt zakłada podniesienie atrakcyjności i inwestycyjnej terenu zdegradowanego o pow. 7 ha  , 
poprzez utwardzenie istniejącego wjazdu na teren z drogi publicznej,  budowę dróg wewnętrznych 
ułatwiających wykorzystanie terenu przez potencjalnych inwestorów oraz  uporządkowanie zieleni 
(w tym wycinka drzew) . Obecnie teren jest nieużytkowany m.in.  z racji swego  zadrzewienia oraz 
silnie zdegradowanego charakteru wynikającego z faktu, iż w przeszłości stanowił miejsce 
składowania odpadów pohutniczych, pochemicznych i poenergetycznych.  W ramach projektu 
przewidziano również przeprowadzenie działań promocyjnych ukierunkowanych na pozyskanie 
nowych inwestorów.  
Projekt realizuje :  

1. cele przestrzenne : stworzenie nowej przestrzeni dla realizacji inwestycji w mieście 
poprzez kompleksowe przygotowanie terenu zdegradowanego dla nowych 
funkcji,   stworzenie infrastruktury komunikacyjnej dla obszaru objętego 
projektem  (droga dojazdowa, chodniki , parkingi), uporządkowanie chaotycznej  
przestrzeni miasta,   wcielenie terenu w zainwestowaną tkankę miejską,  
zatrzymanie procesu marginalizacji obszaru objętego projektem,    

2. cele społeczne : stworzenie korzystnych warunków dla powstania nowych miejsc 
pracy , (możliwy  spadek bezrobocia wśród lokalnej  społeczności) ,  poprawa 
bezpieczeństwa publicznego na terenie  objętym projektem  

3. cele środowiskowe   :  poprawa jakości stanu gleb i wód na obszarze objętym 
projektem poprzez  oczyszczenie i makroniwelację terenu,  uporządkowanie 
gospodarki wodno – ściekowej,  ochrona cennych gatunkowo przedstawicieli 
fauny i flory   

4. cele gospodarcze :   zwiększenie oferty inwestycyjnej miasta o przedmiotowy 
teren, spadek bezpośrednich kosztów inwestycyjnych dla przedsiębiorców 
potencjalnie zainteresowanych terenem poprzez odpowiednie  przygotowanie 
gruntu do celów inwestycyjnych,  stworzenie korzystnych warunków dla 
powstania nowych miejsc pracy , co może doprowadzić do spadku bezrobocia, 
impuls dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości (MŚP),   

Lokalizacja –

miejsce 

przeprowadzenia 

projektu 

Teren leży poza obszarem  rewitalizacji , ale w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Chorzów 

Maciejkowice. Obejmuje działki położone na południe od ul. Michałkowickiej, w sąsiedztwie 

granicy z  miastem Siemianowice Śląskie.  Wszystkie działki stanowią własność Miasta Chorzów. 

Działania prowadzone na obszarze będą bezpośrednio wpływać na zamieszkany obszar 

rewitalizacji Maciejkowic z uwagi na m.in. realizację nowych inwestycji generujących miejsca pracy,  

uporządkowanie obecnie chaotycznej przestrzeni i uporządkowanie  nieuregulowanej gospodarki 

wodno – ściekowej.  

Lider i partnerzy 

projektu 

Lider  : Miasto Chorzów ,  

Partner : Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

 

Prognozowane 

rezultaty  

Wskaźniki produktów  :   

1. powierzchnia wspartych (przygotowanych) terenów inwestycyjnych (ha)   
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wraz ze 

sposobem  

ich oceny 

Wskaźniki rezultatów  :   

1. liczba nowych inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach (szt)  

Gotowość 

projektu do 

realizacji  

1. Koncepcja zagospodarowania  terenu zdegradowanego poprzemysłowo przy ul. Michałkowickiej  
w Chorzowie  

2. Projekt budowlano  – wykonawczy ukształtowania terenu  
3. Studium wykonalności.  
4. Inwentaryzacja zieleni.   
5. Kosztorys inwestorski  i przedmiary.  
6. Pozwolenie na budowę nr 198 z dnia 21/05/2015r.  

 

Wszystkie ww. dokumentacje zostały opracowane w ramach zadania pn. „Kompleksowe 

opracowania  zagospodarowania terenu zdegradowanego poprzemysłowo   przy ul. 

Michałkowickiej  w Chorzowie  celem nadania mu odpowiednich walorów gospodarczych ” 

Chorzowie”  realizowanego ze środków UE POPT 2007-2013 w ramach  

Projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie 

Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” prowadzonego w latach 2013 – 2015 .  

Całkowity obszar objęty ww. zadaniem to 23,59 ha.  

 

Szacunkowy 

koszt  

Realizacja ww. projektu  kształtuje się na poziomie 12.960.884,25 zł  ,  

Źródła 

finansowania 

 

Wkład własny  :  1.944.132,64 ,- zł  

środki unijne  :  11.016.751,61 zł.  

Cel STRATEGII CS1. Rozwój kapitału ludzkiego bazujący na zatrudnialności i spójności społeczno-

gospodarczej SC. 

Priorytet STRATEGII P1.1. Gospodarka i miejsca pracy.  

Działanie STRATEGII 

D1.1.1. Przywrócenie funkcji gospodarczych na obszarach zdegradowanych. Cel szczegółowy 

STRATEGII 

C1.1.1.1. Ulepszone warunki do rozwoju MŚP Wiązka projektów Brownfield  

Priorytet inwestycyjny obejmujący projekty tworzące wiązkę PI3a. Promowanie 
przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych 
pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości. Poddziałanie RPO 3.1.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu 
brownfield – ZIT 

Termin 

rozpoczęcia 

i zakończenia 

realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) :  1 Q 2018 

Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2020 
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Osoba(y) 

sporządzające 

kartę  

(imię  

i nazwisko, 

instytucja, 

telefon,  

e-mail) 

Marzena Rak   Jolanta Koczubik, Urząd Miasta Chorzów, Biuro funduszy Zewnętrznych, ul. Rynek 

1, 41-500 Chorzów 

Tel. 32 416 5000 w. 330, 429  

e-mail : bfz@chorzow.eu, rak_m@chorzow.eu, koczubik_j@chorzow.eu  

 

 

 

 

  

mailto:bfz@chorzow.eu
mailto:rak_m@chorzow.eu
mailto:koczubik_j@chorzow.eu
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KARTA PROJEKTU 
 

Nazwa projektu Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez dodatkowe zajęcia 
dla dzieci w Przedszkolu nr 9 przy ul. Omańkowskiej 9  wraz z przebudową  i rozbudową  
infrastruktury wychowania przedszkolnego i  niezbędnym jego wyposażeniem              PVIII/2. 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Jak wynika z analizy danych dot. dostępności do usług edukacji przedszkolnej w mieście,  potrzeba 
zapewnienia miejsc przedszkolnych ciągle  wzrasta i jest społecznie   oczekiwana przez rodziców 
i  opiekunów  dzieci. Analizy wykazały, iż dodatni  wskaźnik przyrostu naturalnego oraz duża  
liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oczekuje  na miejsca w 
przedszkolach. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie tylko liczba nowopowstałych miejsc, ale 
również ich jakość świadcząca o kompetencjach zawodowych  i umiejętnościach nauczycieli w 
przedszkolu stanowią niezwykle istotny element polityki prorodzinnej, pozwalającym    młodym 
matkom powrócić  na rynek pracy, co jest ich prawem i przywilejem. Realizacja projektu skupia 
się zatem nie tylko na „utworzeniu”  nowych miejsc przedszkolnych w sensie infrastrukturalnym,,  
ale przede wszystkim ma na uwadze czynnik ludzki, reprezentowany tutaj z jednej strony przez 
rodziców/opiekunów i ich dzieci, a z drugiej strony  - na kadrze przedszkola, dążącej do stałego 
podnoszenia swoich kompetencji i umiejętności.  

Projekt obejmuje zatem  swoim działaniem dwa typy działań :  

1. działania w obszarze infrastrukturalnym – tj.  przebudowa i rozbudowa  infrastruktury 
wychowania przedszkolnego w zdegradowanym budynku Przedszkola nr 9 przy ul. 
Omańkowskiej 9 oraz zapewnienie niezbędnego  wyposażenia tejże placówki.  Zakres 
projektu obejmuje: 

 prace adaptacyjne budynku, w tym zaplanowano: kuchnie wraz z wyposażaniem 
technologicznym, 

 rozbudowę o nową  część budynku, położoną wzdłuż sąsiedniej działki 

 plac zabaw z bezpieczna nawierzchnią oraz zakup sprzętu i wyposażenia przedszkola 
Dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji uruchomione zostanie Przedszkole ośmio-oddziałowe 
z oddziałami integracyjnymi, które przystosowane będzie do potrzeb dzieci o zróżnicowanym 
stopniu niepełnosprawności, mogące zapewnić pobyt 164 dzieciom. 

2. działania w obszarze społecznym – ukierunkowane na zapewnienie wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 
nauczycieli w Przedszkolu nr 9 (liczba nauczycieli planowana do objęcia wsparciem  : 26).  

W ramach projektu planuje się w szczególności organizację dodatkowych zajęć (w ramach 
placówki przedszkola integracyjnego/grupy  w przedszkolu z oddziałem integracyjnym oraz grupy 
z oddziałem specjalnym/ grupa z autyzmem) wspierających i wyrównujących szanse edukacyjne 
dzieci lub rozwijające uzdolnienia wychowanków przedszkoli. Realizacja projektu zapewni dostęp 
do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i pozytywnie wpłynie na wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego wychowanków chorzowskiego przedszkola .  W związku z powyższym Miasto 
Chorzów w ramach swoich działań zlikwiduje różnice w nierównym dostępie do oferty 
edukacyjnej dzieci w dzielnicach miasta Chorzów.  Ponadto, projekt zakłada także działania 
doskonalące nauczycieli w zakresie ich umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych do 
pracy z dziećmi.  

Dodatkowo w ramach projektu realizowane będą dla rodziców oraz opiekunów prawnych dwa 
razy w miesiącu spotkania  : jedno w formie szkolenia prelekcji lub warsztatu,  drugie  
w formie imprezy typu:  

a. zebranie z rodzicami; 
b. Dzień Matki 
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c. festyny itp.   
Grupą docelową/ ostatecznymi odbiorcami wsparcia w projekcie są: 

1. Dzieci w wieku przedszkolnym  
2. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalistycznego  
3. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku przedszkolnym 
4. Nauczyciele, kadra pedagogiczna przedszkola 

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Chorzów, ul. Omańkowska 9.  

Projekt będzie realizowany na nieruchomości  położonej  poza podobszarem  rewitalizacji  
Centrum, ale w sposób oczywisty i jednoznaczny wpływa na społeczność lokalną z tego właśnie 
obszaru. Przedszkole będzie znajdować  się niemalże  w bezpośrednim sąsiedztwie granicy 
obszaru rewitalizacji  Centrum. Silnie rozwinięta tkanka miejska,  wszechobecna zabudowa 
mieszkaniowa oraz bezproblemowe skomunikowanie całej dzielnicy Centrum powodują, że 
granica pomiędzy wskazanym obszarem rewitalizacji Centrum , a sąsiednim obszarem dzielnicy 
(gdzie będzie zlokalizowane Przedszkole)  jest niezauważalna dla przeciętnego mieszkańca i nie 
powoduje uciążliwych skutków w postaci np. konieczności korzystania z transportu publicznego.  
Taki układ powoduje, ze naturalną koleją rzeczy z Przedszkola  będą korzystać przede 
wszystkim mieszkańcy podobszaru rewitalizacji Centrum .     

Lider i partnerzy 
projektu 

Miasto Chorzów, ul. Rynek 1 , 41-500 Chorzów 
 

 

Prognozowane 
rezultaty 
wraz ze sposobem  
ich oceny 

1. Opis produktu i inne wskaźniki rzeczowe stosowane w celu monitorowania postępów w 
obszarze infrastrukturalnym. 
a) Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub 

infrastruktury edukacyjnej (osoby). Weryfikacja wartości docelowej wskaźnika produktu 
będzie miała miejsce po zakończeniu działań inwestycyjnych na 

               podstawie protokołów odbioru końcowego. Niniejszy wskaźnik realizowany będzie     

               przez wydatki związane z rzeczową realizacją projektu. 

b) Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej (szt).  Weryfikacja wartości 
docelowej wskaźnika produktu będzie miała miejsce po zakończeniu działań 
inwestycyjnych na podstawie protokołów odbioru końcowego. Niniejszy wskaźnik 
realizowany będzie poprzez wydatki związane z rzeczową realizacją projektu 

 

2. Opis wkładu w realizację wskaźników produktu i rezultatu z obszaru społecznego. 
Wskaźniki w okresie 2 lat: 

a) Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie (szt) 
b) Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich 

szanse   edukacyjne w edukacji przedszkolnej (szt)  
c) Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (szt)  

Gotowość projektu 
do realizacji  

1. Obszar infrastruktury  : aktualny stan prac: dokumentacja pełna. Projekt w obszarze 
infrastrukturalnym został złożony w ramach ogłoszonego konkursu. Inwestycja 
rozpoczęta.  

2. Obszar społeczny : aktualny stan prac: koncepcja / założenia, dokumentacja w 
przygotowaniu. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie jest uzależniony 
od terminu ogłoszenia konkursu przez IOK, jak również od terminu zrealizowania 
projektu w obszarze infrastrukturalnym. 
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Szacunkowy koszt  

 

1. Wartość projektu w obszarze infrastrukturalnym: 7 912 150,32 zł 
               Wartość dofinansowania: 3 792 264,62 zł 

2. Wartość projektu w obszarze społecznym: 948 218,00 zł 
               Wartość dofinansowania : 746 166,46 zł 

Źródła 
finansowania 

 

1. Projekt o charakterze infrastrukturalnym - wkład własny będzie zagwarantowany ze 
środków budżetu Miasta Chorzów, natomiast źródłem finansowania projektu będzie 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

Wniosek aplikacyjny został złożony w ramach Poddziałania 12.1.1. Infrastruktura wychowania 
przedszkolnego – ZIT. 

2. Projekt o charakterze społecznym – wkład własny będzie zagwarantowany ze środków 
budżetu Miasta Chorzów, natomiast źródłem finansowania projektu będzie Europejski 
Fundusz Społeczny.  

Wniosek aplikacyjny będzie składany w ramach Poddziałania 11.1.1 Wzrost upowszechnienia 
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT. 

Termin rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

1. Okres realizacji projektu infrastrukturalnego:  1 Q 2017  – 4 Q 2017  
2. Planowane okresy realizacji projektu o charakterze społecznym: 

planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : 1 Q 2018 rok 

planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 3 Q  2018 rok 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, telefon,  
e-mail) 

Marcin Kępa, Urząd Miasta Chorzów, Biuro Funduszy Zewnętrznych, ul. Rynek 1, 41-500 
Chorzów 

Tel. 32 416 50 00 w. 314 

Email: bfz@chorzow.eu, kepa_m@chorzow.eu  
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mailto:kepa_m@chorzow.eu
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Wzrost dostępności do innych form edukacji żłobkowej w Chorzowie                                   PVIII/3. 
 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Jak wynika z analizy danych, ilość miejsc w żłobkach jest niedostateczna w stosunku do 
zapotrzebowania na tego typu usługi wykazywanego przez rodziców i opiekunów prawnych małych 
dzieci.  Opieka na dziećmi do lat 3 sprawowana przez rodziców/opiekunów pociąga za sobą  brak 
możliwości podjęcia pracy , a co za tym idzie, coraz większe oddalenie od rynku pracy. 
Powszechnym jest, iż sytuacja zawodowa  - najczęściej - młodych matek  staje się z upływem czasu 
coraz bardziej  zagrożona, a jedyną szansa na powrót do pracy jest zapewnienie opieki nad 
dzieckiem . Z kolei niedostateczna  ilość miejsc w żłobkach publicznych  powoduje konieczność 
skorzystania  z oferty komercyjnej co wiąże się z kosztami , na poniesienie których  większość 
młodych rodzin  - zwłaszcza tych o niższych dochodach - nie może sobie pozwolić .  

 Niniejszy projekt ma na celu poprawę  dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku 
życia. W ramach projektu zostanie utworzonych 8 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w 
istniejącej filii Żłobka  Miejskiego  w Chorzowie przy ul.  J. Kochanowskiego 18 w Chorzowie 
Batorym .  

Planowane przedsięwzięcie stanowi dopełnienie kompleksowego programu rewitalizacji 
podejmowanego na obszarze zdegradowanym, co oznacza, że projekt stanowi uzupełnienie 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach opracowanych PR oraz wpisuje się w Strategię ZIT.  
 

Lokalizacja -
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

ul. J. Kochanowskiego 18, 41-506 Chorzów Batory.  Projekt będzie realizowany na nieruchomości  
położonej  poza obszarem  rewitalizacji  Batory , ale w sposób oczywisty i jednoznaczny wpływa 
na społeczność lokalną z tego właśnie obszaru. Naturalną koleją rzeczy ze żłobka będą korzystać 
przede wszystkim mieszkańcy obszaru rewitalizacji Batory. Żłobek w Batorym jest jedynym 
publicznym żłóbkiem ( a w zasadzie filią żłobka)   w tej dzielnicy , co powoduje, że lokalna 
społeczność, zwłaszcza o niższych dochodach, w sposób  naturalny swoje zapotrzebowanie skieruje 
właśnie tutaj.        
 

Lider  
i partnerzy  
projektu 

Miasto Chorzów , ul. Rynek 1 , 41-500 Chorzów 
 

Prognozowane 
rezultaty 
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki: 
3. Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące 

dzieci do lat 3;  
4. Osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3;  
5. Osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.  
 

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Aktualny stan prac: opracowano koncepcję projektu, dokumentacja aplikacyjna jest w 
przygotowaniu. 

Szacunkowy 
koszt  
 

Wartość projektu : 1 325 205,50 zł 
Wartość dofinansowania : 1 126 424,68 zł 

Źródła 
finansowania 
 

Wkład własny będzie zagwarantowany ze środków budżetu Miasta Chorzów, natomiast źródłem 
finansowania projektu będzie Europejski Fundusz Społeczny w ramach Poddziałania 8.1.1 
Zapewnienie dostępu usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT RPO WSL 2014-2020. 
 

Termin 
rozpoczęcia 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : I Q 2018 rok 
Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : I Q 2020 rok 
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i zakończenia 
realizacji projektu 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Marcin Kępa, Urząd Miasta Chorzów, Biuro Funduszy Zewnętrznych, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów 
Tel. 32 416 50 00 w. 314 
Email: bfz@chorzow.eu, kepa_m@chorzow.eu  
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