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1. Wstęp 

Uchwałą Rady Miasta Racibórz nr XIX/266/2008 z 2 kwietnia 2008 roku został 

przyjęty Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2007-2013 [LPR]. W 

związku z zakończeniem okresu obowiązywania dokumentu, Miasto Racibórz przystąpiło do 

opracowania Raportu z Realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacja na lata 2007-2013.  

Niniejszy dokument w sposób przejrzysty, za pomocą odpowiednich mierników 

przedstawia poziom realizacji LPR. Ukazuje także, jakie zadania udało się zrealizować 

w pełni, a jakie nadal nie zostały doprowadzone do końca, źródła i poziom środków 

finansowych, które udało się pozyskać do realizacji zadań, a także graficzne przedstawienie 

osiągniętych wyników. Pokrótce zostanie przedstawiona idea tworzenia oraz streszczenie 

najistotniejszych elementów Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

 Przedstawienie wyników działań realizowanych w oparciu o Lokalny Program 

Rewitalizacji stanowi w istocie  proces ewaluacji. Definicja ewaluacji zaproponowana przez 

Komisję Europejską stanowi, że ewaluacja interwencji współfinansowanych z funduszy 

strukturalnych UE prowadzona jest w celu poprawy jakości, skuteczności i spójności pomocy 

funduszy oraz strategii i realizacji programów operacyjnych w odniesieniu do konkretnych 

problemów strukturalnych dotykających dane państwo członkowskie i regiony, 

z jednoczesnym uwzględnieniem celu w postaci trwałego rozwoju i właściwego 

prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego oddziaływania na środowisko oraz strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko. Wydaje się być zatem konieczne opracowanie 

niniejszego raportu, stanowiącego ewaluację ex-post. 

 Po zakończeniu prac nad Raportem, Miasto Racibórz przystąpi do prac nad 

opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020, wg wytycznych 

przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 
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2. Omówienie najistotniejszych elementów Lokalnego Programu 

Rewitalizacji na lata 2007-2013 

Głównym celem przy konstruowaniu dokumentów strategicznych, do jakich bez 

wątpienia zaliczyć można Lokalny Program Rewitalizacji, jest umożliwienie aplikowania 

o środki finansowe Unii Europejskiej. Środki te niejednokrotnie przesądzają o możliwości 

realizacji poszczególnych zadań z dziedzin przestrzennych, ekonomicznych i społecznych. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że Program Rewitalizacji był komplementarny z innymi 

działaniami i priorytetami zawartymi w Programach Operacyjnych oraz dokumentach 

strategicznych, takimi jak m.in.: 

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, 

- Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 

- Program Operacyjny URBACT II, 

- Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, 

- Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 200-2020, 

- Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego. 

 Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2007-2013 zawierał, oprócz analizy SWOT 

Miasta Racibórz, opis długofalowych działań niezbędnych dla stworzenia dogodnych 

warunków do intensyfikacji poczynań na rzecz rozwoju gospodarczego i poprawy bytu 

społeczeństwa, na wyznaczonym obszarze przeznaczonym do rewitalizacji. Mając na celu 

osiągnięcie kompleksowych zmian i eliminację konfliktów przestrzennych oraz problemów 

gospodarczych i społecznych, rewitalizację oparto o program działań rozwojowych, otwarty 

na inicjatywy innych podmiotów funkcjonujących w przestrzeni miejskiej, takich jak: 

wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, związki wyznaniowe, podmioty gospodarcze, 

instytucje użyteczności publicznej, organizacje pozarządowe i inne. 

Jednym z kluczowych elementów przy opracowywaniu Lokalnego Programu 

Rewitalizacji było wyznaczenie obszaru poddanego działaniom rewitalizacyjnym. Obszar ten 

przedstawia rysunek 1. 
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Rysunek 1. Mapa poglądowa obszaru Miasta Racibórz podlegającego rewitalizacji. 
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O wyborze obszaru rewitalizacji zadecydowało występowanie zjawisk i konfliktów 

wymagających interwencji, przy czym brano pod uwagę w pierwszej kolejności te problemy, 

które da się zdefiniować jako typowe przejawy degradacji obszarów miejskich 

i przemysłowych, były to: 

- degradacja techniczna infrastruktury i budynków na terenie historycznej zabudowy 

miejskiej, objętej równocześnie ochroną konserwatorską, 

- szczególnie duża degradacja obszarów zabudowy mieszkaniowej, 

- nieekonomicznie wykorzystywana przestrzeń o dużym potencjale gospodarczym (w tym 

tereny poprzemysłowe), 

- tereny blokowisk, 

- tereny o szczególnym nagromadzeniu problemów społecznych. 

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji opracowano do realizacji 174 zadania, 

w tym 15 zadań pilotażowych (przewidzianych do realizacji w pierwszej kolejności). Podział 

zadań pomiędzy poszczególnymi podmiotami przedstawia tabela 1. 

 

Tabela 1. Wykaz podmiotów w Programie Rewitalizacji z przypisaną liczbą zgłoszonych zadań.  
 

Lp. Wykaz samorządów i instytucji 

Łączna ilość 

przekazanych 

zadań 

Ilość zadań 

pilotażowych 

    

1. Miasto Racibórz 28 10 

2. Starostwo Powiatowe w Raciborzu 1 1 

3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 4 4 

4. Wspólnoty mieszkaniowe  94  

5. Miejski Zarząd Budynków 38  

6. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowoczesna” 5  

7. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” 2  

8. Firmy prywatne 2  

razem 174 15 

 

 Zadania zostały usystematyzowane w trzy grupy. Grupy te wraz z dotyczącymi ich 

obszarami działań przedstawia tabela 2. 
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Tabela 2. Obszary działania w ramach LPR. 
 

Grupa planowanych działań Obszary działań w ramach danej grupy  
  

Planowane działania 

przestrzenne 

(techniczno–materialne) 

- działania dotyczące budowy nowych obiektów na cele gospodarcze, 

edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne,  

- działania dotyczące przebudowy i remontów obiektów z 

przeznaczeniem na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, 

rekreacyjne, społeczne i kulturalne,  

- działania dotyczące zagospodarowania przestrzeni miejskich, 

- działania dotyczące rozwoju infrastruktury drogowej,  

- działania dotyczące remontów i renowacji istniejących zasobów 

mieszkaniowych, 

- działania dotyczące budowy nowych mieszkań, 

Planowane działania gospodarcze 

- działania dotyczące wspierania przedsiębiorczości , 

- działania dotyczące rozwoju turystyki,  

- inne działania wynikające z programów pomocowych dotyczące 

rozwoju MŚP, 

Planowane działania społeczne 

- działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich,  

- działania dotyczące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu,  

- działania dotyczące walki z patologiami społecznymi,  

- działania dotyczące tworzenia równych szans,  

- działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezrobocia,  

- działania na rzecz aktywizacji środowisk dziecięcych i 

młodzieżowych, 

 

 

Prezydent Miasta Racibórz zgodnie z art. 48 Ustawy z dnia 3 października 2008r. 

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 

z późn. zm.) wystąpił z wnioskiem o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach oraz 

Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Katowicach przystały na wniosek. 

Sporządzono natomiast Prognozę Oddziaływania na Środowisko Projektu Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz. Przeprowadzona analiza wykazała, że projekty będą 

oddziaływać na środowisko pozytywnie bądź neutralnie. Tylko w pojedynczych przypadkach 

dostrzega się możliwość wystąpienia skutków negatywnych – jednak w sposób przemijający 

i krótkotrwały - związanych ze skalą robót budowlanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia. 

LPR oceniono zatem jako program o charakterze prośrodowiskowym.  

 



 

Racibórz, maj 2014 

-9- 
 

3. Analiza stopnia realizacji zadań pilotażowych 

Grupę zadań pilotażowych tworzyło 15 zadań priorytetowych, stanowiących 

zidentyfikowaną grupę projektów przewidzianych do realizacji w pierwszej kolejności, w celu 

równoczesnego rozwiązania maksymalnej liczby problemów, przy uzyskaniu największego 

efektu kształtującego pozytywny wizerunek Miasta Racibórz. 

 Kryteriami wyboru zadań pilotażowych były między innymi: 

 - rozwój działalności kulturalnej i edukacyjnej mającej na celu podniesienie kwalifikacji 

mieszkańców, a zwłaszcza młodzieży, 

- rozbudowa i rozwój infrastruktury przestrzennej, 

- rozwój i modernizacja infrastruktury szkolnictwa wyższego, 

- poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego oraz estetyki przestrzeni  

  publicznej, 

- utrzymanie istniejących oraz tworzenie nowych miejsc pracy. 

 Zadania pilotażowe udało się w zdecydowanej większości zrealizować. Aż 10 z 15 

zadań zostało doprowadzonych do końca, natomiast tylko jednego zadania nie udało się 

przeprowadzić, ponieważ obiekt został sprzedany (niezrealizowano zadania nr 10 –  

Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę 

sportową). Pozostałe zadania zostały zrealizowane częściowo. Poniższy diagram przedstawia 

graficzną prezentację realizacji zadań. 

 

Wykres 1. Realizacja zadań pilotażowych. 
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 Wśród zadań pilotażowych znalazły się zadania realizowane zarówno przez Miasto 

Racibórz jak i przez podmioty zewnętrzne. Na realizację zadań przez podmioty zewnętrzne 

Miasto nie do końca miało wpływ. Gdyby zatem spojrzeć tylko na zadania pilotażowe, za 

które odpowiedzialny był Urząd Miasta Racibórz, to ich realizacja jest niemal 100%.  Tylko 

jedno zadanie zostało częściowo wykonane (zadanie nr 3 – Rozwój Szkoły Podstawowej nr 

13 w zakresie poprawy jakości obiektów dydaktycznych, sportowych i infrastruktury 

technicznej, w tym termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13)/, pozostałe zostały 

zrealizowane w pełni. 

Wykres 2. Realizacja zadań pilotażowych, za które bezpośrednio odpowiadał  

Urząd Miasta Racibórz. 

 

 

 Na realizację zadań pilotażowych Urzędu Miasta Racibórz udało się pozyskać 

dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, tj z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego w kwocie równej 16 389 757,72zł. Szczegółowy opis realizacji 

poszczególnych zadań pilotażowych, wydaje się być niezbędny w dokumencie, jakim jest 

Raport z Realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. Wskaźniki realizacji, wraz z krótkim 

opisem wszystkich 15 zadań pilotażowych, zostaną zatem przedstawione w dalszej części 

Raportu, w formie podrozdziałów. 
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3.1.  Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój 

infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury 

 

 

Tabela 3. Podstawowe informacje dotyczące zadania pilotażowego "Wzrost znaczenia atrakcyjności 

kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury ”. 
 

Numer zadania 1 

Nazwa zadania Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez 

rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury 

Podmiot odpowiedzialny Urząd Miasta Racibórz 

Poziom realizacji Realizacja pełna 

   

Mierniki Wartość zakładana Wartość osiągnięta 

Liczba budynków i innych obiektów przebudowanych/ 

wyremontowanych na cele edukacyjne, turystyczne, 

rekreacyjne, społeczne i kulturalne (szt.) 

1 1 

Powierzchnia budynków i innych obiektów 

przebudowanych/wyremontowanych na cele 

edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i 

kulturalne (m
2
) 

1 579 1 579,48 

Liczba osób korzystających z 

przebudowanych/wyremontowanych budynków i 

obiektów na cele edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, 

społeczne i kulturalne 

74 040 91 180 

Liczba nowych ofert w zakresie kultury 50 43 

Liczba nowych, stałych miejsc pracy powstałych w 

wyniku realizacji projektu 
0 1 

 

 

Zadanie pilotażowe „Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez 

rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury” zostało kompleksowo i w pełni 

zrealizowane. Budynek RCK został całkowicie odrestaurowany. Zrealizowano m.in. 

następujące prace: 

- remont elewacji zewnętrznej,  

- ocieplenie dachu i wymiana stolarki okiennej, 

- odnowienie sali widowiskowej, pomalowanie ścian, wymiana siedzeń, 

- wymiana oświetlenia i zaplecza scenicznego,  

- wstawienie nowych drzwi do wszystkich sal i pomieszczeń, 

- zmiana wystroju i elementów dekoracyjnych poszczególnych pomieszczeń,  

- przeprowadzenie remontu klatek schodowych i toalet.   

Zamontowano także 15 kamer monitorujących, pomimo iż nie były one ujęte 

w projekcie remontu. Dzięki kamerom bezpieczeństwo osób przebywających w budynku 



 

Racibórz, maj 2014 

-12- 
 

znacznie się poprawiło, a jednocześnie ułatwiona została praca pracowników, którzy 

w ramach swoich obowiązków, powinni zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających 

w budynku. W wyniku remontu uzyskano imponujące rezultaty. Odnotowano znaczący (23%) 

wzrost liczby osób korzystających z oferty RCK, a także wprowadzono 43 nowe oferty 

w zakresie kultury. Te wyniki pociągnęły za sobą kolejny pozytywny rezultat, gdyż 

zatrudniono na stałe dodatkowo 1 osobę do obsługi odwiedzających RCK. Na realizację 

zadania udało się pozyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego w kwocie 5 475 001,45zł, stanowiące 79,98% całkowitych kosztów 

remontu Raciborskiego Centrum Kultury. Można podsumować, że realizacja w/w zadania 

przynosi Miastu Racibórz znaczne korzyści: wzrosło zainteresowanie kulturą wśród 

mieszkańców, obiekt jest lepiej wykorzystywany, stał się bardziej reprezentatywny, jak 

również wzrosły dochody budżetowe. Poniższe fotografie ukazują odnowiony budynek 

Raciborskiego Centrum Kultury oraz Salę Widowiskową. 

 

 

 

Fotografia 1. Elewacja Raciborskiego Centrum Kultury w godzinach wieczornych.  

(fot. Marek Kuder) 
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Fotografia 2. Sala Widowiskowa Raciborskiego Centrum Kultury. 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne 

zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu. 

 

 

Tabela 4. Podstawowe informacje dotyczące zadania pilotażowego "Przywrócenie wartości przestrzeni 

miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu”. 
 

Numer zadania 2 

Nazwa zadania 
Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez 

wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów 

w Raciborzu 

Podmiot odpowiedzialny Urząd Miasta Racibórz 

Poziom realizacji Realizacja pełna 

   

Mierniki Wartość zakładana Wartość osiągnięta 

Powierzchnia wybudowanej/przebudowanej 

infrastruktury publicznej na terenie podlegającym 

rewitalizacji (m
2
) 

9 043 8 244,165 
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Zadanie pilotażowe „Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez 

wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu” zostało 

zrealizowane w pełni. Przedmiotem projektu była modernizacja istniejącego obszaru Parku 

Zamkowego w Raciborzu, na odcinku od mostu Zamkowego do pomnika Powstańców 

Śląskich. Pomimo zmniejszenia zagospodarowanej powierzchni w porównaniu do 

powierzchni obszaru zakładanego, udało się  wykorzystać potencjał, jaki mają bulwary. 

Wymieniono ławeczki wzdłuż alejek, wyremontowano ścieżkę rowerową, odmłodzono 

drzewostan, przebudowano ciągi komunikacyjne oraz rozbudowano oświetlenie. W ramach 

realizacji zadania pozyskano środki finansowe z RPO Województwa Śląskiego w kwocie 

1 128 331,65zł, stanowiącej 85% wartości projektu. Obecnie teren Bulwarów Nadodrzańskich 

cieszy się sporą popularnością wśród mieszkańców Raciborza oraz turystów, którzy to 

w pełni wykorzystują znajdującą się na obszarze bulwarów infrastrukturę. Można zatem 

uznać, że cel bezpośredni inwestycji, jakim było wzmocnienie funkcji turystycznej, 

rekreacyjnej oraz kulturalnej poprzez wielofunkcyjne wykorzystanie Bulwarów 

Nadodrzańskich w Raciborzu, został osiągnięty. Poniższa fotografia przedstawia fragment 

Bulwarów Nadodrzańskich w Raciborzu. 

 

 

 

 

 

Fotografia 3. Nadodrzańskie Bulwary. (fot. Marek Kuder) 
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3.3.  Rozwój Szkoły Podstawowej nr 13 w zakresie poprawy jakości obiektów 

dydaktycznych, sportowych i infrastruktury technicznej, w tym 

termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13. 

 

 

 

Tabela 5. Podstawowe informacje dotyczące zadania pilotażowego "Rozwój Szkoły Podstawowej  

nr 13 w zakresie poprawy jakości obiektów dydaktycznych, sportowych i infrastruktury  

technicznej, w tym termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13”.  
 

Numer zadania 3 

Nazwa zadania 

Rozwój Szkoły Podstawowej nr 13 w zakresie poprawy jakości 

obiektów dydaktycznych, sportowych i infrastruktury 

technicznej, w tym termomodernizacja Szkoły Podstawowej 

nr 13 

Podmiot odpowiedzialny Urząd Miasta Racibórz 

Poziom realizacji Realizacja częściowa 

   

Mierniki Wartość zakładana Wartość osiągnięta 

Liczba budynków i innych obiektów przebudowanych/ 

wyremontowanych na cele edukacyjne, turystyczne, 

rekreacyjne, społeczne i kulturalne (szt.) 

1 2 

Powierzchnia budynków i innych obiektów 

przebudowanych/wyremontowanych na cele 

edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i 

kulturalne (m
2
) 

1 686 3 113 

Liczba nowych obiektów wybudowanych na cele 

edukacyjne, turystyczne i rekreacyjne (szt.)  
1 0 

Powierzchnia nowych obiektów wybudowanych na 

cele edukacyjne, turystyczne i rekreacyjne (m
2
) 

3 333 0 

Liczba osób korzystających z 

przebudowanych/wyremontowanych budynków i 

obiektów na cele edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, 

społeczne i kulturalne 

430 371 

Liczba osób korzystających z nowo wybudowanych 

obiektów na cele edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, 

społeczne i kulturalne 

430 0 

 

 

Zadanie pilotażowe „Rozwój Szkoły Podstawowej nr 13 w zakresie poprawy jakości 

obiektów dydaktycznych, sportowych i infrastruktury technicznej, w tym termomodernizacja 

Szkoły Podstawowej nr 13” nie zostało w pełni zrealizowane. Planowano wyremontować 

tylko budynek szkoły, ale dzięki uzyskanym środkom finansowym udało się także 

zmodernizować budynek sali gimnastycznej, stąd też spore wahania we wskaźniku 

określającym powierzchnię. Jednocześnie nie udało się pozyskać środków na budowę innych 

obiektów: boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki oraz bieżni lekkoatletycznej. 
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Obiekty te zostały zaprojektowane, a ich budowa została odłożona na przyszłość. Na terenie 

szkoły powstał plac zabaw „Radosna szkoła” o powierzchni 703,7 m
2
, wraz z powierzchnią 

syntetyczną bezpieczną. Dodatkowo zamontowano wewnątrz i na zewnątrz budynku po 4 

urządzenia monitoringu wizyjnego, które niewątpliwie przyczyniają się do wzrostu 

bezpieczeństwa dzieci przebywających w szkole. Niezbyt pozytywnym zjawiskiem jest 

zmniejszenie się ilości osób korzystających z wyremontowanej infrastruktury o 59 osób, co 

stanowi 14% spadek. Można przypuszczać, że zjawisko to ściśle wiąże się z niżem 

demograficznym, który obecnie nęka szkoły. Zmniejszenie bowiem liczby uczniów, skutkuje 

zmniejszeniem się liczby osób korzystających z infrastruktury. Na realizację zadania 

uzyskano 85% dofinansowanie z RPO Województwa Śląskiego w kwocie 4 617 644,56 zł. 

Można uznać, że cel, jakim była poprawa jakości i standardów kształcenia dzieci na poziomie 

podstawowym oraz warunków pracy nauczycieli i pracowników szkoły, został osiągnięty. 

 

 

 

Fotografia 4.  Elewacja Szkoły Podstawowej nr 13 (po termomodernizacji) 

Źródło: http://m.peuk.fiiz.pl/poi/index/poi/3328975/page/1/obj/#page -poi-details-0 
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3.4.  Przywrócenie ładu przestrzennego Parku Roth w Raciborzu. 

 

 

Tabela 6. Podstawowe informacje dotyczące zadania pilotażowego "Przywrócenie  

ładu przestrzennego Parku Roth w Raciborzu”.  
 

Numer zadania 4 

Nazwa zadania Przywrócenie ładu przestrzennego w Parku Roth w Raciborzu  

Podmiot odpowiedzialny Urząd Miasta Racibórz 

Poziom realizacji Realizacja pełna 

   

Mierniki Wartość zakładana Wartość osiągnięta 

Liczba nowych obiektów wybudowanych na cele 

edukacyjne, turystyczne i rekreacyjne (szt.)  
0 1 

Powierzchnia wybudowanej/przebudowanej 

infrastruktury publicznej na terenie podlegającym 

rewitalizacji (m
2
) 

4 00 4 170,88 

 

 

Zadanie pilotażowe „Przywrócenie ładu przestrzennego Parku Roth w Raciborzu” 

zostało w pełni zrealizowane. Na terenie parku wyremontowano alejki spacerowe, schody 

oraz plac główny, a także zmodernizowano oświetlenie i ustawiony został nowoczesny, 

publiczny szalet. Dodatkowo na placu ustawiono muszlę koncertową, gdzie każdy lokalny 

artysta może dać indywidualny pokaz swoich umiejętności muzycznych czy aktorskich. Na 

realizację zadania początkowo starano się pozyskać środki z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie 242 680,72zł, jednak w wyniku przetargów 

i po uaktualnieniu projektu, Miasto Racibórz stara się o dofinansowanie w kwocie 

236 408,95zł. Kwota ta stanowi 85% wartości całego projektu. W wyniku przeprowadzonych 

prac Park Roth stał się często odwiedzanym miejscem w Raciborzu. Cel strategiczny, jakim 

było osiągnięcie długoterminowej korzyści w postaci zwiększenia atrakcyjności miasta oraz 

warunków życia w Raciborzu, z pewnością został osiągnięty. W przyszłości na obszarze 

Parku Roth kontynuowane będą prace, polegające na odmłodzeniu drzewostanu oraz zakupie 

dodatkowych elementów wyposażenia placu zabaw. Fotografia 5 przedstawia schody oraz 

plac główny parku, w głębi widać także fragment zainstalowanej muszli koncertowej. 

 



 

Racibórz, maj 2014 

-18- 
 

 

Fotografia 5. Park Roth - plac główny z widoczną muszlą koncertową. (fot. Foto Kamiński) 

 

 

 

 

3.5.  Rozwój infrastruktury okołoakademickiej poprzez rozbudowę hali 

widowiskowo–sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu 
 

 

Tabela 7. Podstawowe informacje dotyczące zadania pilotażowego "Rozwój infrastruktury 

okołoakademickiej  poprzez rozbudowę hali widowiskowo–sportowej przy 

ul. Łąkowej w Raciborzu ”. 
 

Numer zadania 5 

Nazwa zadania Rozwój infrastruktury okołoakademickiej poprzez rozbudowę 

hali widowiskowo–sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu 

Podmiot odpowiedzialny Urząd Miasta Racibórz, Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Poziom realizacji Realizacja pełna 

   

Mierniki Wartość zakładana Wartość osiągnięta 

Liczba budynków i innych obiektów przebudowanych/ 

wyremontowanych na cele edukacyjne, turystyczne, 

rekreacyjne, społeczne i kulturalne (szt.) 

1 1 

Powierzchnia budynków i innych obiektów 

przebudowanych/wyremontowanych na cele 

edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i 

kulturalne (m
2
) 

2 812 3 688,3 

Liczba osób korzystających z 

przebudowanych/wyremontowanych budynków i 

obiektów na cele edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, 

społeczne i kulturalne 

500 770 
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Zadanie pilotażowe „Rozwój infrastruktury okołoakademickiej poprzez rozbudowę 

hali widowiskowo–sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu” zostało w pełni zrealizowane. 

W ramach własnych oraz pozyskanych środków udało się wyremontować powierzchnię 

większą niż pierwotnie zakładano, a mianowicie: 

- 1008 m
2
 powierzchni areny, 

- 102,5 m
2
 powierzchni użytkowanych piwnic, 

- 1281,5 m
2
 powierzchni parteru, łącznie z modernizacją szatni i toalet, 

- 1296,3 m
2
 powierzchni pierwszego piętra wraz z remontem szatni i siłowni. 

 Przeprowadzono także termomodernizację hali sportowej i odnowiono całkowicie 

elewację zewnętrzną obiektu. Wnętrze hali stało się bardziej nowoczesne, wymieniono 

parkiet areny, co przyczynia się do wzrostu zainteresowania mieszkańców poszczególnymi 

dyscyplinami sportu. Dobudowano dodatkową trybunę wzdłuż istniejącej zewnętrznej, 

podłużnej ściany hali sportowej, oraz wykonano dodatkowe zaplecze socjalne wzdłuż ściany 

poprzecznej. Nowe, komfortowe siedzenia  umieszczone na widowni i przezroczyste 

przesłony odgradzające widownię od parkietu, zachęcają do podziwiania wyczynów 

sportowców. Na balkonie, znajdującym się nad powierzchnią parkietu, umiejscowiono kilka 

urządzeń służących do uprawiania treningu cardio, co umożliwia wykonywanie ćwiczeń 

z jednoczesnym oglądaniem sportowców na parkiecie. Infrastruktura obiektu umożliwia 

uprawianie niemal wszystkich dyscyplin sportowych, od siatkówki, halowej piłki nożnej 

i koszykówki poprzez zapasy, aerobik, po taniec towarzyski. Nowoczesny system ułatwia 

obsługę imprez sportowych. Arena Rafako zaczęła cieszyć się sporym zainteresowaniem 

wśród mieszkańców, a co za tym idzie znacznie wzrósł wskaźnik odnoszący się do liczby 

osób korzystających z przebudowanego obiektu. Wskaźnik ten wzrósł z przewidywanej liczby 

500 osób do 770 osób. Cel bezpośredni projektu, jakim była poprawa warunków aktywnego 

spędzania wolnego czasu poprzez stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury sportowo–

rekreacyjnej został osiągnięty. Na realizację zadania udało się pozyskać środki finansowe z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie 1 986 504,82zł, 

stanowiącej 20% wartości całego projektu. Fotografia 6 przedstawia obecny wygląd 

zewnętrznej elewacji Areny Rafako. 
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Fotografia 6. Arena Rafako – elewacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu. 

(fot. Marek Kuder) 

 

 

 

 

3.6.  Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej 

 

Tabela 8. Podstawowe informacje dotyczące zadania pilotażowego „Budowa wielofunkcyjnego 

ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej”. 

 

Numer zadania 6 

Nazwa zadania Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy 

ul. Zamkowej 

Podmiot odpowiedzialny Urząd Miasta Racibórz, Ośrodek Sportu i Rekreacji  

Poziom realizacji Realizacja pełna 

   

Mierniki Wartość zakładana Wartość osiągnięta 

Liczba nowych obiektów wybudowanych na cele 

edukacyjne, turystyczne i rekreacyjne (szt.)  
1 1 

Powierzchnia nowych obiektów wybudowanych na 

cele edukacyjne, turystyczne i rekreacyjne (m
2
) 

1 904 1 904 

Liczba osób korzystających z nowo wybudowanych 

obiektów na cele edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, 

społeczne i kulturalne 

150 000 4 142 

Liczba nowych, stałych miejsc pracy powstałych w 

wyniku realizacji projektu 
15 0 
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Zadanie pilotażowe „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy 

ul. Zamkowej zostało zrealizowane poprzez budowę w pobliżu Ośrodka Sportu i Rekreacji 

siłowni do ćwiczeń pod gołym niebem, nazwanej: Fit Park. Powierzchnia Fit Parku zajmuje 

1904 m
2
, natomiast teren, na którym są ustawione urządzenia do ćwiczeń, zajmuje 

powierzchnię 755 m
2
.   Jako że Fit Park powstał dopiero we wrześniu 2013 roku, nie udało się 

osiągnąć miernika, jakim jest liczba osób korzystających – od września 2013 do końca 

stycznia 2014 miejsce to odwiedziły 4142 osoby. Przewiduje się wzrost liczby osób 

korzystających z urządzeń w okresie wiosenno-letnim. W ramach realizacji zadania 

pierwotnie miało powstać 15 nowych miejsc pracy. Po przeanalizowaniu projektu 

i ograniczeniu kosztów, oraz poprzez realizację zadania w formie budowy Fit Parku, nie 

utworzono nowych miejsc pracy (Fit Park nie wymaga zatrudnienia dodatkowych osób). 

Obecnie siłownie na wolnym powietrzu cieszą się sporą popularnością, zatem Miasto 

Racibórz nie wyklucza możliwości budowy kolejnych obiektów tego typu. 

 

 

Fotografia 7. Fragment Fit Parku w pobliżu Ośrodka Sportu i Rekreacji. Źródło własne. 
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3.7.  Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa  

       publicznego w Mieście Racibórz 

 

Tabela 9. Podstawowe informacje dotyczące zadania pilotażowego „Budowa systemu  

monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa  

publicznego w Mieście Racibórz”. 
 

Numer zadania 7 

Nazwa zadania Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia 

bezpieczeństwa publicznego w Mieście Racibórz  

Podmiot odpowiedzialny Urząd Miasta Racibórz 

Poziom realizacji Realizacja pełna 

   

Mierniki Wartość zakładana Wartość osiągnięta 

Liczba zainstalowanych urządzeń monitoringu 

wizyjnego (szt.) 
10 10 

Liczba wykroczeń/przestępstw zarejestrowanych przez 

system monitoringu wizyjnego 
488 1 412 

 

Zadanie pilotażowe „Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia 

bezpieczeństwa publicznego w Mieście Racibórz” zostało w pełni zrealizowane. Na realizację 

zadania Miasto Racibórz stara się o środki finansowe z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie równej 762 933,01zł, stanowiącej 85% 

wartości zadania (pozostałą kwotę 212 407,87zł zabezpieczyło w budżecie Miasto Racibórz). 

W ramach realizacji zadania wykonano następujące prace: 

- utworzono Centrum Monitorowania w budynku Straży Miejskiej Racibórz, 

- utworzono zintegrowany punkt kamerowy, składający się z 10 kamer umieszczonych  

   w newralgicznych miejscach centrum Raciborza: ul. Londzina, ul. Odrzańska,  

   Rynek/ul. Chopina, Rynek/ul. Mickiewicza, Plac Dominikański, Plac Dworcowy,  

   ul. Batorego, ul. Opawska, ul. Długa, ul. Browarna/Solna, 

- utworzono system teletransmisyjny ze stacją bazową. 

Liczba wykrytych przestępstw przekroczyła ponad 2,5-krotnie zakładaną wartość. 

Z jednej strony fakt ten jest niepokojący, gdyż tak duża liczba wykroczeń nie jest pożądana, 

z drugiej jednak strony, dzięki monitoringowi udało się zarejestrować wykroczenia i ukarać 

sprawców przestępstw. Istotny jest także fakt, że zarówno liczba czynów o znamionach 

przestępstwa, jak i liczba wykroczeń zarejestrowanych przez system monitoringu corocznie 

spada. Wszystkie obrazy zarejestrowane przez monitoring są archiwizowane, a obraz 
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z wszystkich kamer, przez 24h na dobę, obserwuje dyżurujący strażnik miejski. Liczbę 

zarejestrowanych wykroczeń w minionych latach pokazuje tabela 10. 

 

Tabela 10. Liczba wykroczeń i przestępstw zarejestrowanych przez system monitoringu  

wizyjnego w latach 2010-2013. 
 

Rok 

 

Liczba czynów o znamionach 

przestępstwa 
 

 

Liczba wykroczeń 

   

 

2010 29 459 
 

2011 9 440 
 

2012 2 250 
 

2013 2 221 
 

Razem 
 

42 1 370 

 

 

Należy także podkreślić fakt, iż w wyniku przeprowadzonych remontów w ramach 

zadań pilotażowych oraz zadań pozostałych, zamontowano 79 kamer zarówno wewnątrz 

wyremontowanych budynków jak i na zewnątrz. Kamery te zarejestrowały kilka zdarzeń 

niebezpiecznych. W wyniku ich montażu wzrósł poziom bezpieczeństwa dzieci i osób 

przebywających w szkołach, przedszkolach czy na placach zabaw. Dzięki monitoringowi 

nauczyciele, opiekunowie i pracownicy mogą szybciej reagować na zaistniałe zdarzenia 

i niezwłocznie udzielać niezbędnej pomocy. W kilku placówkach udało się niemal całkowicie 

zlikwidować zaistniały problem kradzieży wśród dzieci i młodzieży. 

Celem bezpośrednim projektu o nazwie „Budowa systemu monitoringu wizyjnego w 

celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w Mieście Racibórz”, było zwiększenie 

bezpieczeństwa, co z kolei miało się przyczynić do zrównoważonego rozwoju.  Poziom 

bezpieczeństwa z pewnością wzrósł, jednak bezpośrednie przełożenie bezpieczeństwa na 

poprawę warunków  niezbędnych do zrównoważonego rozwoju nie jest realne. 
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3.8.  Zadania pilotażowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

 

Tabela 11. Podstawowe informacje dotyczące zadań  pilotażowych  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.  

 

Numer zadania 8 9 10 11 

Nazwa zadania 

Rozbudowa 

obiektów 

dydaktycznych 

PWSZ w Raciborzu 

ul. Słowackiego i 

ul. Lwowska 

Modernizacja Domu 

Studenta 

ul. Słowackiego 

Rozbudowa z 

przebudową i 

zmianą sposobu 

użytkowania hali 

produkcyjnej na 

halę sportową 

Przebudowa i 

remont krytej 

pływalni PWSZ w 

Raciborzu 

ul. Słowackiego 

Podmiot 

odpowiedzialny 
PWSZ PWSZ PWSZ PWSZ 

Poziom realizacji Realizacja 

częściowa 

Realizacja 

częściowa 
Brak realizacji 

Realizacja 

częściowa 

   

Mierniki WZ* WO* WZ WO WZ WO WZ WO 

Liczba budynków i 

innych obiektów 

przebudowanych/ 

wyremontowanych na 

cele edukacyjne, 

turystyczne, 

rekreacyjne, społeczne i 

kulturalne (szt.) 

1 1 1 1 2 0 1 1 

Powierzchnia 

budynków i innych 

obiektów 

przebudowanych / 

wyremontowanych na 

cele edukacyjne, 

turystyczne, 

rekreacyjne, społeczne i 

kulturalne (m
2
) 

5 750 4 312,5 8 145 6 108,75 1 725 0 2 587 776,1 

Liczba osób 

korzystających z 

przebudowanych / 

wyremontowanych 

budynków i obiektów 

na cele edukacyjne, 

turystyczne, 

rekreacyjne, społeczne i 

kulturalne 

4 000 1 120 400 180 1 000 0 2 000 2 000 

Liczba nowych, stałych 

miejsc pracy 

powstałych w wyniku 

realizacji projektu 

50 0 2 0 20 0 2 0 

                * WZ – Wartość zakładana, WO – Wartość osiągnięta 
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Zadanie pilotażowe „Rozbudowa obiektów dydaktycznych PWSZ w Raciborzu 

ul. Słowackiego i ul. Lwowska”  zostało zrealizowane tylko częściowo. Zmodernizowano ¾ 

powierzchni budynku przy ul. Lwowskiej 9, a wyremontowaną część przeznaczono do użytku 

na potrzeby Instytutu Sztuki, Biura Projektów Unijnych oraz Akademickiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości. Obecnie z budynku korzysta 1120 osób: studentów i wykładowców 

PWSZ. Liczba ta uległa drastycznemu zmniejszeniu w stosunku do planowanej, ponieważ 

znacznie spadła liczba studentów PWSZ. Spadek liczby studentów spowodował, iż 

planowane stworzenie 50 nowych, stałych miejsc pracy, nie doszło do skutku. Nie dokonano 

także planowanej nadbudowy jednego piętra w budynku przy ul. Słowackiego 55. 

Zadanie pilotażowe „Modernizacja Domu Studenta przy ul. Słowackiego” również 

zostało zrealizowane jedynie częściowo.  Zmodernizowano około 6108,75 m
2
, co stanowi 

około 75% planowanej do remontu powierzchni. W wyniku renowacji powstało 68 miejsc 

noclegowych o bardzo dobrym standardzie. Ogółem Dom Studenta daje możliwość 

zamieszkania 180 osobom. W wyniku spadku liczby studentów zlikwidowano część pokoi, co 

zmniejszyło bazę noclegową o 220 miejsc. Planowane 2 nowe miejsca pracy nie zostały 

utworzone. 

 

 

Fotografia 8. Zmodernizowane wnętrze pokoju w Domu Studenta  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.  

Źródło: http://raciborz.naszemiasto.pl 
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Zadanie pilotażowe „Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania hali 

produkcyjnej na halę sportową” nie zostało zrealizowane, ponieważ budynek hali został 

sprzedany. W związku z powyższym, żaden z opracowanych wskaźników nie został 

osiągnięty. 

Zadanie pilotażowe „Przebudowa i remont krytej pływalni PWSZ w Raciborzu 

ul. Słowackiego” zostało zrealizowane w 30%. Dokonano tylko częściowej modernizacji 

krytej pływalni (modernizacja niecki basenowej i obiegu wody basenowej), wymieniono 

płytki oraz zamontowano nowe słupki startowe. Liczba osób korzystających z obiektu 

pozostała na niezmienionym poziomie 2000 osób, co jest zjawiskiem korzystnym, zwłaszcza 

ze względu na fakt, iż liczba studentów drastycznie spada. Nie utworzono nowych miejsc 

pracy. 

 

 

 

Fotografia 9. Kryta pływalnia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu po remoncie.  

Źródło: http://www.naszraciborz.pl 

 

 

Podsumowując zadania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej należy stwierdzić, iż 

niestety żadne z nich nie zostało w pełni zrealizowane. Spory spadek liczby studentów 

negatywnie wpływa na rozwój bazy infrastrukturalnej uczelni, w związku z czym remonty 

całościowe stały się nieefektywne. 
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3.9.  Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku   

       Piastowskim w Raciborzu 

 

 

Tabela 12. Podstawowe informacje dotyczące zadania pilotażowego „Utworzenie Centrum 

Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”. 
 

Numer zadania 12 

Nazwa zadania Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy 

Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu 

Podmiot odpowiedzialny Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Poziom realizacji Realizacja pełna 

   

Mierniki Wartość zakładana Wartość osiągnięta 

Liczba budynków i innych obiektów przebudowanych/ 

wyremontowanych na cele edukacyjne, turystyczne, 

rekreacyjne, społeczne i kulturalne (szt.) 

1 3 

Powierzchnia budynków i innych obiektów 

przebudowanych / wyremontowanych na cele 

edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i 

kulturalne (m
2
) 

2 220 4 184,14 

Liczba osób korzystających z przebudowanych/ 

wyremontowanych budynków i obiektów na cele 

edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i 

kulturalne 

3 000 73 651 

Liczba nowych ofert programowych w zakresie  

kultury (szt.) 
0 77 

Liczba nowych, stałych miejsc pracy powstałych w 

wyniku realizacji projektu 
10 12 

 

Zadanie pilotażowe „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy 

Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” zostało w pełni zrealizowane. Udało się 

nawet sfinalizować działania, przekraczając wszelkie wskaźniki. Wyremontowano wszystkie 

3 budynki zamku, tj.: budynek mieszkalny, budynek bramny i dom książęcy, w związku 

z czym odrestaurowana powierzchnia wzrosła niemal dwukrotnie w stosunku do założonego 

planu. Społeczność lokalna wykazała ogromne zainteresowanie zamkiem, chętnie zwiedza 

jego budynek oraz bierze udział w licznych, organizowanych zarówno na dziedzińcu jak i we 

wnętrzu zamku, wydarzeniach. Liczba osób korzystających z możliwości, jakie daje obiekt, 

przekroczyła kilkukrotnie planowane wielkości. W minionych latach zamek odwiedzała 

bowiem następująca liczba osób: 

- w 2011r.: 3876 osób, 

- w 2012r.: 32397 osób, 

- w 2013r.: 37378 osób. 
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Największy wzrost ilości osób odwiedzających obiekt miał miejsce w 2012 roku. 

Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż liczba osób odwiedzających zamek z roku na rok 

rośnie, co jest bardzo pozytywnym zjawiskiem.  Stale również wzrasta liczba ofert 

programowych. W roku 2011 ofert było 3, w roku 2012 – 63, natomiast w roku 2013 było aż 

77 ofert i wydarzeń kulturalnych. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie zamkiem w związku 

z czym rozszerzana jest oferta programowa. Do raportu przyjęto liczbę 77 wydarzeń 

kulturalnych, ponieważ projekty z poprzednich lat zostały w roku 2013 powtórzone. 

W wyniku przeprowadzonej na Zamku Piastowskim rewitalizacji udało się stworzyć 12 

nowych, stałych miejsc pracy, które w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu pracy dają 

10 etatów. Projekt, poprzez wykreowanie markowego produktu turystyki kulturowej regionu 

raciborskiego, istotnie wpływa na zwiększenia atrakcyjności turystycznej Ziemi Raciborskiej, 

co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki oraz atrakcyjności 

inwestycyjnej Powiatu Raciborskiego. 

 

 

 

Fotografia 10. Odrestaurowany Zamek Piastowski w Raciborzu. (fot. Marek Kuder)  
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3.10. Przebudowa ul. Odrzańskiej w Raciborzu 

 

Tabela 13. Podstawowe informacje dotyczące zadania pilotażowego „Przebudowa  

ul. Odrzańskiej w Raciborzu”. 

 

Numer zadania 13 

Nazwa zadania Przebudowa ul. Odrzańskiej w Raciborzu 

Podmiot odpowiedzialny Urząd Miasta Racibórz 

Poziom realizacji Realizacja pełna 

   

Mierniki Wartość zakładana Wartość osiągnięta 

Długość przebudowanych dróg na obszarach objętych 

rewitalizacją (m) 
0 135,95 

Powierzchnia zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury drogowej (m
2
) 

4 315 4 747 

 

Zadanie pilotażowe „Przebudowa ul. Odrzańskiej w Raciborzu” zostało w pełni 

zrealizowane. W ramach zadania wymieniono powierzchnię chodników i parkingów, 

odrestaurowano murek i schody od strony ul. Odrzańskiej 1-7 oraz oznaczono drogę 

rowerową. Udało się wygospodarować środki na remont powierzchni drogi. Oba wskaźniki 

przekroczyły zamierzony plan.  

 

 

 

Fotografia 11. Ul. Odrzańska w Raciborzu. Źródło własne. 

 



 

Racibórz, maj 2014 

-30- 
 

3.11. Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej 

poprzez modernizację drogi gminnej w Raciborzu wraz z budową ścieżki 

rowerowej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Ocickiej na  długości 895m 

 

Tabela 14. Podstawowe informacje dotyczące zadania pilotażowego „Poprawa funkcjonalności  

i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej poprzez   

modernizację drogi gminnej w Raciborzu wraz z budową ścieżki rowerowej  

na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Ocickiej na długości 895m”.  

 
 

Numer zadania 14 

Nazwa zadania 

Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu 

sieci uzupełniającej poprzez modernizację drogi gminnej w 

Raciborzu wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od 

ul. Jana Pawła II do ul. Ocickiej na długości 895m 

Podmiot odpowiedzialny Urząd Miasta Racibórz 

Poziom realizacji Realizacja pełna 

   

Mierniki Wartość zakładana Wartość osiągnięta 

Długość przebudowanych dróg na obszarach objętych 

rewitalizacją (m) 
895 895 

Powierzchnia zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury drogowej (m
2
) 

0 11 817 

 

 

 Zadanie pilotażowe „Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci 

uzupełniającej poprzez modernizację drogi gminnej w Raciborzu wraz z budową ścieżki 

rowerowej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Ocickiej na długości 895m” zostało w pełni 

zrealizowane poprzez realizację przebudowy ul. Opawskiej. Udało się pozyskać fundusze na 

remont ulicy w ramach modernizacji układu komunikacyjnego w kierunku przejść 

granicznych. Oprócz wymiany powierzchni ulicy, położono kostkę brukową na chodniku oraz 

wygospodarowano przestrzeń, którą obecnie zajmuje droga rowerowa. Na realizację zadania 

pozyskano z RPO Województwa Śląskiego 2 182 933,28zł, co stanowi 76% kwoty niezbędnej 

do realizacji całego projektu. Dzięki modernizacji wzrósł poziom bezpieczeństwa pieszych i 

rowerzystów, a także płynność ruchu samochodowego oraz estetyka Miasta Racibórz.  
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3.12. Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielskiej (DK 45), Głubczyckiej (DK 45), 

Londzina (DW 935),  Mariańskiej (droga gminna), Mikołaja (droga gminna) 

 

Tabela 15. Podstawowe informacje dotyczące zadania pilotażowego „Przebudowa skrzyżowania ulic 

Kozielskiej (DK 45), Głubczyckiej (DK 45), Londzina (DW 935), Mariańskiej (droga gminna), 

Mikołaja (droga gminna). 

 

Numer zadania 15 

Nazwa zadania 
Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielskiej(DK 45), 

Głubczyckiej (DK 45), Londzina (DW 935), Mariańskiej (droga 

gminna), Mikołaja (droga gminna)  

Podmiot odpowiedzialny Urząd Miasta Racibórz 

Poziom realizacji Realizacja pełna 

   

Mierniki Wartość zakładana Wartość osiągnięta 

Długość przebudowanych dróg na obszarach objętych 

rewitalizacją (m) 
313 157 

Powierzchnia zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury drogowej (m
2
) 

0 10 762 

 

 Zadanie pilotażowe „Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielskiej (DK 45), 

Głubczyckiej (DK 45), Londzina (DW 935), Mariańskiej (droga gminna), Mikołaja (droga 

gminna)” zostało w pełni zrealizowane. Na skrzyżowaniu wybudowano rondo, które znacznie 

upłynniło ruch. Początkowe trudności w poruszaniu się po rondzie samochodów ciężarowych 

i większych pojazdów, zostało wyeliminowane po naniesieniu drobnych poprawek 

architektonicznych. 

 

 

Rysunek 2.  Projekt, przebudowy skrzyżowania. Źródło własne. 
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4. Analiza stopnia realizacji zadań  pozostałych 

Grupę zadań, które nie zostały zakwalifikowane jako zadania pilotażowe, tworzyło 

159 zadań, z czego 18 zadań było przypisanych do realizacji przez Urząd Miasta Racibórz 

i jednostki podległe. Wśród grupy zadań realizowanych przez Miasto Racibórz, można 

wyróżnić działania związane z budową boisk przy szkołach, termomodernizacją szkół 

i przedszkoli czy budową placów zabaw. Zdecydowaną większość, wśród zadań 

realizowanych przez podmioty zewnętrzne, stanowiły tematy związane z termomodernizacją 

i remontem budynków wielorodzinnych oraz zagospodarowaniem i renowacją terenów 

przydomowych.  

W celu scharakteryzowania realizacji zadań niezakwalifikowanych jako pilotażowe 

posłużono się  numeracją opisaną w tabeli nr 16. 

 

Tabela 16. Oznaczenia stanowiące o stopniu realizacji zadań.  
 

 

Przypisany 

numer 
 

Znaczenie numeru 

  

0 Zadanie nie zostało zrealizowane 

1 Zadanie zostało częściowo zrealizowane 

2 Zadanie zostało w pełni zrealizowane 

3 Brak danych dot. stopnia realizacji zadania 

 

 

 

Wśród 159 zadań tylko 42 (w tym 11 z 18 zadań Miasta Racibórz)  udało się w pełni 

zrealizować. Kolejne 13 zadań (w tym 3 zadania Miasta Racibórz) zrealizowanych tylko 

częściowo. 40 zadań (co stanowi ponad 25% wszystkich zadań) nie udało się zrealizować. Na 

temat 64 zadań (czyli ponad 40% wszystkich zadań) nie udało się uzyskać informacji 

o stopniu realizacji. Następujące podmioty prywatne nie przekazały danych: 

- Domplex Sp. z o.o. Centrum Zarządzania Nieruchomościami, 

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zborowej 6-6a, 6d-e w Raciborzu, 

- Zast – Ppd Artur Jarosz, 

- Solfrucht Sp. j., M. Waliłko, B. Sękowski. 
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Dane dotyczące stopnia realizacji zadań niezakwalifikowanych do grupy zadań 

pilotażowych przedstawiają poniższe tabele i wykresy. 

 

Tabela 17. Zadania niezakwalifikowane do zadań pilotażowych wg stopnia realizacji. 
 

 

Przypisany numer 

mówiący o stopniu 

realizacji zadania 

 

Liczba zadań wg 

stopnia realizacji 
Numery zadań 

   

0 40 
9, 12, 14, 21, 24, 29, 30, 32, 33, 36, 46, 52, 58, 60, 61, 64, 

83, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 103, 

105, 107, 111, 112, 114, 115, 117, 118, 157, 159 

1 13 6, 8, 15, 20, 53, 67, 82, 96, 98, 102, 121, 122, 123, 

2 42 
1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 27, 31, 34, 39, 41, 43, 

47, 55, 62, 63, 65, 66, 69,  70, 71, 72, 85, 88, 97, 104, 106, 

108, 109, 110, 113, 119, 120, 124, 125, 126, 127, 

3 64 

5, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 

50, 51, 54, 56, 57, 59, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,  

92, 116, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 

138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 

150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 

 

 

 

Wykres 3. Zestawienie zadań niezakwalifikowanych do zadań pilotażowych  

wg stopnia realizacji. 
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Tabela 18. Zadania niezakwalifikowane do zadań pilotażowych wg stopnia realizacji, realizowane 

przez Urząd Miasta Racibórz i jednostki podległe.  
 

 

Przypisany numer mówiący o 

stopniu realizacji zadania 
 

Liczba zadań wg stopnia 

realizacji 
Numery zadań 

   

0 3 9, 12, 14 

1 3 6, 8, 15 

2 11 
1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 16, 

17, 18, 

3 1 5 

 

 

 

Wykres 4. Zestawienie zadań niezakwalifikowanych do zadań pilotażowych, realizowanych przez 

Urząd Miasta Racibórz i jednostki podległe, wg stopnia realizacji. 

 

 

 

Najważniejsze informacje dla poszczególnych zadań, zarówno pilotażowych, jak 

i niezakwalifikowanych do zadań pilotażowych, tj.  ich stopień realizacji, wartość 

prognozowanych i osiągniętych wskaźników, podmiot odpowiedzialny za realizację i uwagi, 

przedstawione są w tabeli, będącej załącznikiem do niniejszego dokumentu. 
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5. Mierniki 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2007-2013 zawierał w sobie, 

oprócz elementów wymienionych w rozdziale drugim, wskaźniki produktu i rezultatu, które 

obrazują całościowo zmiany na rewitalizowanym obszarze. Tabela 19 przedstawia 

wyznaczone wskaźniki, ich założone do realizacji wielkości, wartość osiągniętą oraz 

procentowe przedstawienie realizacji planu. 

 
 

 

Tabela 19.  Wskaźniki oceny realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji  

Miasta Racibórz na lata 2007-2013. 
 

 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Wartość 

zakładana 

Wartość 

osiągnięta 

% realizacja 

założeń 
     

Wskaźniki produktu    
    

1. 

 

Liczba budynków i innych obiektów 

przebudowanych/wyremontowanych na cele 

edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne 

i kulturalne 
 

26 szt. 17 szt. 65,38 % 

2. 

 

Powierzchnia budynków i innych obiektów poddanych 

przebudowie/remontowi na cele edukacyjne, 

turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne 
62 327 m

2
 32 787,7 m

2
 52,61 % 

3. 

 

Liczba nowych obiektów wybudowanych na cele 

edukacyjne, turystyczne i rekreacyjne 
 

7 szt. 7 szt. 100 % 

4. 

 

Powierzchnia nowych obiektów wybudowanych na 

cele edukacyjne, turystyczne i rekreacyjne 
 

22 097 m
2
 20 350,8 m

2
 92,10 % 

5. 

 

Długość przebudowanych dróg na obszarach objętych 

rewitalizacją 
 

1 208 m 1 187,95 m 98,34 % 

6. 

 

Powierzchnia zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury drogowej 
 

4 315 m
2
 27 326 m

2
 633,28 % 

7. 

 

Liczba budynków wielorodzinnych poddanych 

renowacji 
 

124 szt. 34 szt. 27,42 % 

8. 

 

Powierzchnia zagospodarowanych placów/terenów  

wokół budynków wielorodzinnych 
37 748 m

2
 2 715 m

2
 7,19 % 

9. 

 

Liczba budynków 

przebudowanych/wyremontowanych na potrzeby 

działalności gospodarczej 
 

9 szt. 5 szt. 55,56 % 

10. 

 

Powierzchnia wyremontowanej/przebudowanej 

infrastruktury publicznej na terenie podlegającym 

rewitalizacji 
 

13 543 m
2
 12 415 m

2
 91,67 % 

11. 

 

Liczba zainstalowanych urządzeń monitoringu 

wizyjnego 
 
 

10 szt. 10 szt. 100 % 
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 Tabela 19 C.d. 
     

Wskaźniki rezultatu    
    

1. 

 

Liczba osób korzystających z 

przebudowanych/wyremontowanych budynków i 

innych obiektów na cele edukacyjne, turystyczne, 

rekreacyjne, społeczne i kulturalne 
 

113 164 

osoby 

222 677 

osób 
194,77 % 

2. 

 

Liczba osób korzystających z nowo wybudowanych 

obiektów na cele edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, 

społeczne i kulturalne 
 

453 031  

osób 

6 086  

osób 
1,34 % 

3. 

 

Liczba nowych ofert programowych w zakresie 

kultury 
 

50 43 86 % 

4. 

 

Liczba osób mieszkających w budynkach 

wielorodzinnych, poddanych renowacji 
 

3 971  

osób 

970 

osób 
24,43 % 

5. 

 

Powierzchnia zabudowanych/zrewitalizowanych 

pustych przestrzeni publicznych, które stały się 

dostępne na cele turystyczne i rekreacyjne 
 

430 000 m
2
 430 000 m

2
 100 % 

6. 

 

Liczba nowych stałych miejsc pracy powstałych w 

wyniku realizacji projektów 
 

131 63 48,09 % 

7. 

 

Liczba wykroczeń/przestępstw zarejestrowanych przez 

system monitoringu wizyjnego 
 

488 1 412 289,34 % 

 

 

Wyniki powyższej tabeli  obrazują całościowo na ile udało się zrealizować Lokalny 

Program Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2007-2013. Należy jednak raz jeszcze 

podkreślić fakt, że nieznany jest stopień realizacji części zadań, a co za tym idzie, część 

mierników może nie być skorelowanych z rzeczywistością. Analizując otrzymane wyniki, aż 

13 z 18 mierników osiągnęło zamierzony wynik w ponad 50%, z czego 3 wskaźniki osiągnęły 

poziom doskonały i zostały zrealizowane w 100%, zaś kolejne 3 niemalże osiągnęły ten 

poziom. Na uwagę zasługuję fakt, iż 3 mierniki znacznie przekroczyły poziom 100%. 

Powierzchnia zmodernizowanej infrastruktury w rezultacie osiągnęła ponad 600% 

planowanego wyniku, ponieważ udało się pozyskać dodatkowe środki finansowe na remont 

chodników i dobudować ścieżkę rowerową wzdłuż remontowanego odcinka drogi. Tylko 5 

mierników nie przekroczyło 50%  osiągnięcia planowanej wielkości, z tego 2 wskaźniki nie 

osiągnęły nawet poziomu 10%. Jednym z tych mierników jest powierzchnia 

zagospodarowanych placów/terenów wokół budynków wielorodzinnych, gdzie w przypadku 

Miejskiego Zarządu Budynków tylko 2 zadania z tego zakresu były częściowo realizowane, a 

w przypadku podmiotów zewnętrznych, nie udało się pozyskać informacji dot. realizacji 

zadań. Drugim wskaźnikiem, który osiągnął tylko 1,34% planowanej wielkości, jest liczba 
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osób korzystających z nowowybudowanych obiektów na cele edukacyjne, turystyczne, 

rekreacyjne, społeczne i kulturalne. Ten miernik przedstawiał głównie zadanie 

„Zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacji „Ostróg” w Raciborzu”, polegające na 

budowie aquaparku „H2Ostróg”. Mimo iż basen udało się wybudować w roku 2013, prace 

wykończeniowe zakończyć w roku 2014 i obiekt oddać do użytku w maju 2014, to w czasie 

pisania raportu z realizacji Programu Rewitalizacji ilość osób korzystających z basenu była 

nieznana (aquapark był jeszcze nieczynny). 

Osiągnięte w tabeli 19 poziomy mierników, pozwalają optymistycznie patrzeć 

w przyszłość. Zadania przeznaczone do realizacji przez Urząd Miasta Racibórz i jednostkom 

jemu podległym są kompleksowo realizowane i osiągają zamierzone poziomy wskaźników. 

Świadczy to o tym, iż Miasto wpisując zadania w Lokalny Program Rewitalizacji, skupia 

wszystkie siły na ich realizacji. W celu uniknięcia w przyszłości problemów z otrzymaniem 

informacji zwrotnej od podmiotów zewnętrznych o stopniu realizacji zadań, warto pomyśleć 

o zobowiązaniu podmiotów do w/w czynności, jako warunek wpisania zadania do Lokalnego 

Programu Rewitalizacji. 
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6. Podsumowanie  

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stwarza okazję do korzystania ze wsparcia 

finansowego w postaci funduszy strukturalnych. Środki te, z jednej strony przyczyniają się do 

podwyższenia standardu życia obywateli, a z drugiej przyczyniają się do wzrostu 

gospodarczego. Wykorzystanie tych możliwości w dużej mierze zależy od jakości projektów 

zgłaszanych przez poszczególne podmioty.  

W związku z szansami, jakie dają środki finansowe Unii Europejskiej, zakończeniem 

poprzedniego okresu programowania 2007-2013, oraz rozpoczęciem nowego okresu 

programowania 2014-2020, Miasto Racibórz przygotowuje się do opracowania Lokalnego 

Programu Rewitalizacji, odpowiadającego wytycznym na nowy okres. Pierwszym etapem 

przygotowań jest podsumowanie dotychczasowego okresu programowania, poprzez m.in. 

opracowanie Raportu z Realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 

2007-2013.  Niniejszy Raport zatem jest niezwykle istotny biorąc pod uwagę etapy 

opracowywania dokumentów na kolejne lata. 

Raport z Realizacji LPR, po uzyskaniu aprobaty przez Radę Miasta Racibórz, zostanie 

podany do publicznej wiadomości w zwyczajowo przyjęty sposób. Kolejnym etapem będzie 

upoważnienie Prezydenta Miasta Racibórz przez Radę Miasta Racibórz do opracowania 

Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020. Po otrzymaniu z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wytycznych dotyczących przygotowania LPR, 

Miasto przystąpi do prac na LPR Miasta Racibórz na lata 2014-2020, przy czym do końca b.r. 

dokument ten powinien być opracowany. Następnym krokiem będzie, zgodnie z art. 46 

Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.),  przeprowadzenie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko - w tym celu Miasto zwróci się do Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu 

Sanitarnego w Katowicach.  

Uchwalenie przez Radę Miasta Racibórz Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 

2014-2020 przewiduje się na półrocze 2015 roku. 
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