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1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020 (GPR), wymagana przez art. 22 ust. 

1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398  

z późn.zm.) 
  
Wspomniany art .22 stanowi, iż: 
„1. Gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej 

przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata, zgodnie z systemem 

monitorowania i oceny określonym w tym programie. 
 

2. Ocena sporządzona przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta podlega zaopiniowaniu 

przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 
 

3. W przypadku stwierdzenia, że gminny program rewitalizacji wymaga zmiany, wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta występuje do rady gminy z wnioskiem o jego zmianę. Do 

wniosku załącza się opinię, o której mowa w ust. 2. 
 

4. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji gminnego 

programu rewitalizacji, osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych, rada gminy uchyla 

uchwałę w sprawie gminnego programu rewitalizacji w całości albo w części, z własnej 

inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.” 
 

W związku z powyższymi zapisami Prezydent Miasta Raciborza przedstawia „Raport                          

z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014 -2020”. 

Dokument podzielony został na kilka części. W pierwszej części opracowania zawarto ogólne 

informacje nt. rewitalizacji oraz główne założenia raciborskiego GPR. W drugiej części raportu 

opisano wyznaczony zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji obszar zdegradowany i obszar 

rewitalizacji oraz przedstawiono wyniki diagnozy Miasta Racibórz i cele i kierunki działań 

GPR, które mają przyczynić się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów i negatywnych 

zjawisk społecznych. W kolejnej części dokumentu przedstawione zostały przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne z podziałem na przedsięwzięcia podstawowe (lista A) oraz dopuszczalne (lista 

B), natomiast w ostatniej, kluczowej części opracowania przedstawiono  w syntetyczny sposób 

informacje nt. stopnia realizacji przedmiotowych przedsięwzięć wraz z określeniem 

wskaźników ich realizacji. 
 

2. CZYM JEST REWITALIZACJA? 

Rewitalizacja jest pojęciem, które na dobre zagościło w słowniku osób kreujących rozwój 

społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego. Towarzyszy ona od lat działaniom 

władz miejskich oraz jest inicjowana i koordynowana przez samorząd miasta. Hasło to pojawia 

się w dyskusjach, lokalnych mediach, podczas spotkań z mieszkańcami, na forach i portalach 

internetowych. Podejmując temat rewitalizacji warto postawić pytanie czym tak naprawdę jest, 

czego dotyczy, jak powinna wyglądać? Czy rewitalizacja oznacza to samo co remont czy 

modernizacja? 
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W literaturze dotyczącej rewitalizacji często przewija się definicja rewitalizacji autorstwa prof. 

Krzysztofa Skalskiego: „Właściwa definicja określa rewitalizację jako kompleksowy program 

remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na 

wybranym obszarze, najczęściej dawnej dzielnicy miasta, w powiązaniu z rozwojem 

gospodarczym i społecznym. Rewitalizacja to połączenie działań technicznych – jak np. 

remonty – z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania 

problemów społecznych, występujących na tych obszarach: bezrobocie, przestępczość, brak 

równowagi demograficznej. Niewłaściwym jest więc mówić o rewitalizacji jednego budynku, 

czy rewitalizacji placu miejskiego, jeśli te działania dotyczą jedynie modernizacji budynków, 

czy rewaloryzacji zabytków”. 

W literaturze można spotkać także definicje, które w bardziej dosadnym tonie określają proces 

rewitalizacji, np. autorstwa dr Andreasa Billerta: „Rewitalizacja to kompleksowy proces 

odnowy obszaru zurbanizowanego, którego przestrzeń, funkcje i substancja uległy procesowi 

strukturalnej degradacji wywołującej stan kryzysowy, uniemożliwiający lub znacznie 

utrudniający prawidłowy rozwój ekonomiczny i społeczny tego obszaru, jak i zrównoważony 

rozwój całego miasta”. 

Pojęcie „rewitalizacja” zostało również zdefiniowane w Ustawie o rewitalizacji z dnia                         

9 października 2015 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 późn. zm.) i brzmi ono następująco: 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na 

rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 

prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu 

rewitalizacji. 

Pod pojęciem „rewitalizacja”, rozumie się kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, 

prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, 

społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny w celu wyprowadzenia 

tego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej  

i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania 

endogeniczne.1 Nadrzędnym celem rewitalizacji jest poprawa jakości życia mieszkańców 

obszaru znajdującego się zwykle w zaawansowanym stanie degradacji. Jego zabudowa  

i infrastruktura jest najczęściej zniszczona i nie odpowiada dzisiejszym standardom 

technicznym, wśród mieszkańców występują nawarstwiające się problemy społeczne, poziom 

rozwoju przedsiębiorczości jest niski, a stan środowiska zły. Remonty kamienic czy 

modernizacja ulic i chodników to tylko niewielka część działań składających się na 

rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co 

zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne 

podejmowane w tym procesie. Celem procesu rewitalizacji powinno być przełamanie kryzysu 

na wybranym obszarze i stopniowa poprawa jakości życia mieszkańców.2 

                                                           
1Ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2018 r. poz.2204, z późn. zm.) 
2 http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2019/01/Gminny_program_rewitalizacji__praktyczny-
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3. OGÓLNE INFORMACJE O GMINNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI   

MIASTA RACIBÓRZ NA LATA 2014-2020. 

Aby wzmocnić więzi mieszkańców z miastem, skutecznie zachęcić do osiedlenia się                         

w Raciborzu, a także zapewnić długofalowy wzrost gospodarczy i poziom dobrobytu 

mieszkańców, Rada Miasta Raciborza, podjęła Uchwałę XVIII/238/2016 z dnia 25 maja 2016r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzania  Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz 

na lata 2014-2020. Przyjęcie powyższej Uchwały zostało poprzedzone przeprowadzeniem 

szczegółowych badań zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno - 

funkcjonalnych oraz technicznych, w wyniku których zdiagnozowano obszary miasta 

charakteryzujące się większym natężeniem negatywnych zjawisk we wskazanych wcześniej 

dziedzinach. Obszary te zostały szeroko skonsultowane społecznie, a następnie wyznaczone 

Uchwałą nr XV/184/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz. 

Miasto Racibórz Uchwałą nr XV/185/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. przyjęło zasady  

powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu. Zarządzeniem                         

nr 714/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 4 kwietnia 2016 z późn. zm. powołano Komitet 

Rewitalizacji (ostatnia zmiana składu Komitetu Rewitalizacji została dokonana Zarządzeniem 

nr 50/2019 z dnia 10 stycznia 2019r.). 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014 - 2020 (GPR) został 

opracowany zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji3, Wytycznymi                    

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020, wydanymi przez 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 3 lipca 2015 r.4 oraz zasadą partnerstwa i partycypacji. 

Dokument przyjęto Uchwałą nr XXII/297/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 

2016 r w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020. 

GPR po przesłaniu do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 został pozytywnie oceniony w zakresie jego 

zgodności z w/w dokumentami i w dniu 30 marca 2017 roku został wpisany do wykazu 

programów rewitalizacji województwa śląskiego. Umieszczenie programu w tym wykazie 

dało podstawę Miastu Racibórz do ubiegania się o wsparcie konkretnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych wpisanych do gminnego programu rewitalizacji ze środków RPO WSL 

2014-2020. 

Proces przygotowania dokumentu uwzględniał uczestnictwo i współdecydowanie 

interesariuszy na każdym etapie. Przeprowadzono diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych 

Miasta Racibórz w sferach społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej 

i środowiskowej. Analiza ta stanowiła tło i podstawę do wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i rewitalizacji. Diagnoza opracowana została na podstawie danych Urzędu Miasta, danych 

                                                           
poradnik-dla-mieszka%C5%84c%C3%B3w-i-wladz-lokalnych_-2018.pdf - str. 276 
3 t.j Dz.U z 2018r. poz 1398 z póź. zm. 
4 MIiR/H 2014-2020/20(01)/07/2015. W trakcie finalizowania prac nad GPR Ministerstwo Rozwoju 

doprecyzowało zapisy Wytycznych (MR/H 2014-2020/20(2)08/2016), co też uwzględniono w ostatecznej wersji 

GPR. 
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pozyskanych z instytucji zewnętrznych, opracowań branżowych obejmujących problematykę 

Miasta Racibórz. Ponadto w dniach od 21 października do 4 listopada 2015 r. przeprowadzono 

badania wśród mieszkańców, podczas których zebrano 500 ankiet. Badania miały na celu 

poznanie opinii na temat obszarów miasta wymagających podjęcia działań rewitalizacyjnych – 

zarówno wskazania konkretnej strefy miasta, jak i dokonania oceny kluczowych problemów na 

jej terenie. Respondenci mieli możliwość wybrania działań, których podjęcie przyczyni się do 

zapobiegania dalszej degradacji. Ankiety zbierane były zarówno przy wykorzystaniu narzędzia 

elektronicznego (ankieta online), jak i w sposób tradycyjny (możliwość pobrania ankiety  

w Urzędzie Miasta i złożenia w Wydziale Rozwoju Urzędu Miasta oraz w trakcie prowadzenia 

badań przez ankieterów), co pozwoliło zgromadzić istotny ze względu na projektowanie 

rewitalizacji materiał. Źródłem informacji było również opracowanie  pt. „Diagnoza problemu 

dotyczącego projektu „Program na rzecz integracji mieszkańców Raciborza”5. (Szczegółowe 

informacje o partycypacji społecznej w procesie przygotowywania dokumentu zostały 

przedstawione w Załączniku nr 1). 

Dzięki doborowi powyższych narzędzi powstał wieloletni plan działań mających na celu 

wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego poprzez powiązane ze sobą 

działania społeczne, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe. 

 

4. OBSZAR ZDEGRADOWANY I OBSZAR REWITALIZACJI 

Miasto nie posiada wyodrębnionych jednostek pomocniczych. W związku z tym na potrzeby 

analizy przestrzennej koncentracji zjawisk kryzysowych dokonano podziału miasta na strefy, 

które odpowiadają podziałowi na strefy budżetu obywatelskiego, powstałe z grupowania 

poszczególnych obwodów wyborczych. W przestrzeni miasta funkcjonuje 11 takich stref. Dla 

zwiększenia przejrzystości oraz w celu uwzględnienia struktury przestrzennej, więzi 

społecznych i specyficznego charakteru wybranych obwodów, na potrzeby diagnozy 

czynników i zjawisk kryzysowych, z dwóch obwodów wyodrębniono strefy dodatkowe (8a, 8b 

oraz 9a, 9b, 9c). Dla czternastu wydzielonych w Raciborzu stref (por. ryc. 1.) pozyskano 

materiał statystyczny dostępny w zasobach Urzędu Miasta Racibórz, jak i specjalnie w tym celu 

wygenerowany przez instytucje zewnętrzne – Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Raciborzu czy Komendę Powiatową Policji w Raciborzu. Uzyskane 

dane przeanalizowano pod kątem możliwości stworzenia listy porównywalnych wskaźników 

odnoszących wartość określonej zmiennej do strefy. Weryfikacja wskaźników objęła 

następujące elementy: 

 poprawność metodologiczną – wskaźnik powinien opisywać w sposób czytelny 

i przejrzysty dany problem, powinien być łatwy w odbiorze przez czytelnika, łatwo 

weryfikowalny, powinien też różnicować przestrzeń miasta i być skonstruowany 

zgodnie                 z zasadami matematycznymi i statystycznymi; 

                                                           
5 K. Spyra, opracowanie na potrzeby Urzędu Miasta Racibórz, wrzesień 2014 r. 
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  poprawność przestrzenną – wskaźnik powinien być odnoszony do jednostki mniejszej 

niż gmina, w tym przypadku do strefy6. 

 

W wyniku tak przeprowadzonej procedury stworzono listę 11 wskaźników delimitacyjnych, 

które zastosowano do oceny stopnia kumulacji problemów w przestrzeni miasta. Wskaźniki te 

obejmują sferę społeczną (bezrobocie, ubóstwo, przestępczość/patologie, poziom edukacji, 

uczestnictwo w życiu publicznym), sferę gospodarczą (stopień przedsiębiorczości) oraz sferę 

techniczno-środowiskową (rozwiązania techniczne w budownictwie mieszkaniowym 

w zakresie zapewnienia energooszczędności oraz ochrony środowiska). Pozwoliło to 

w dalszym etapie na wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Został on 

przyjęty Uchwałą nr XV/184/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz. 

 

 

1 – Brzezie, 2 – Ocice, 3 – Sudół/Studzienna, 4 – Stara Wieś/Proszowiec/Miedonia, 5 – Markowice,  

6 – Łąkowa/Wandy/1 Maja, 7 – Nowe Zagrody, 8a – Opawska, 8b – Osiedle Polna/Pomnikowa, 9a – Mała Płonia, 

9b – Duża Płonia, 9c – Obora, 10 – Centrum, 11 – Ostróg. 
 

Ryc. 1. Podział miasta na strefy. 
Źródło: Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020. 

                                                           
6 Część danych statystycznych charakteryzujących dane zjawisko czy proces nie jest gromadzona przez instytucje 

dla jednostek mniejszych niż miasto/gmina, co uniemożliwia ich wykorzystanie do analizy przestrzennej wewnątrz 

danej jednostki. 
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4.1. OBSZAR ZDEGRADOWANY 

Obszar zdegradowany to taki, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy, czyli kumulację 

negatywnych zjawisk reprezentujących przede wszystkim sferę społeczną. W związku z tym 

analizie poddano wyodrębnione strefy w Raciborzu w celu określenia, które z nich 

charakteryzują się największą liczbą wskaźników odbiegających od średniej7 dla miasta. 

Założono, że za obszar spełniający kryterium koncentracji problemów uznany zostanie obwód, 

w którym na 11 analizowanych wskaźników co najmniej 6 odbiegać będzie od średniej 

miejskiej. Tak przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło wyznaczyć 6 obwodów, 

które charakteryzują się koncentracją negatywnych zjawisk, tj. noszą znamiona obszaru 

zdegradowanego. Zestawienie wszystkich badanych mierników przedstawia tabela 1, w której 

szarym kolorem oznaczono wartości mierników odbiegających znacząco od norm przyjętych 

dla poszczególnych stref. Zielonym kolorem zaznaczono strefę obszaru zdegradowanego, 

w której ponad 6 mierników osiągnęło wartości niekorzystne.

                                                           
7 Przyjęto założenie, że wartość wskaźnika musi być wyższa od średniej dla miasta. Wyjątek stanowią trzy 

wskaźniki: średni wynik sprawdzianu szóstoklasisty, frekwencja w wyborach parlamentarnych, liczba 
podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, w przypadku których wartość wskaźnika niższa od średniej 

kwalifikowała dany obszar. 
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MIASTO RACIBÓRZ (wartość 

referencyjna – średnia dla miasta) 4,1 51 12 20 9 72,3 45,86 22,8 106,1 1,6 9  

1 Brzezie 4,0 13 1 13 8 66,2 46,38 25,3 84,0 0,3 4 3 
2 Ocice 4,8 77 2 8 5 82,2 46,92 19,5 241,6 0,3 2 2 
3 Sudół/Studzienna 2,9 5 2 4 1 77,6 40,71 19,7 64,5 0,3 6 2 

4 
Stara Wieś/Proszowiec/ 

Miedonia 3,5 67 21 17 10 68,3 37,64 19,0 148,5 1,8 22 7 
5 Markowice 3,0 10 0 8 1 80,5 41,94 19,9 75,8 0,2 2 2 
6 Łąkowa/Wandy/1 Maja 3,2 93 20 29 15 69,8 44,84 20,6 101,0 1,8 4 8 
7 Nowe Zagrody 4,3 77 12 19 13 72,6 50,72 19,9 67,5 5,1 11 7 
8a Opawska 4,3 34 5 9 11 75,1 47,67 29,7 42,7 12,1 4 5 
8b Osiedle Polna/Pomnikowa 5,1 63 14 8 14 75,1 41,48 24,5 63,0 5,5 7 8 
9b Duża Płonia 3,0 10 2 8 1 71,9 39,94 22,2 103,6 1,6 5 3 
9c Obora 3,7 1 0 0 1 71,9 39,94 29,5 79,5 0,0 0 4 

9a Mała Płonia 5,9 43 10 4 7 71,9 39,94 18,1 200,0 14,9 15 5 

10 Centrum 4,6 137 49 104 19 69,8 48,4 27,9 133,0 21,8 23 9 

11 Ostróg 4,1 73 22 41 8 72,6 48,94 20,1 104,7 4,9 16 6 
Źródło: Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020.
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4.2. OBSZAR REWITALIZACJI 

 

Wyznaczając zasięg obszaru rewitalizacji, kierowano się następującymi przesłankami 

wynikającymi z ustawy o rewitalizacji oraz z zapisów „Wytycznych w zakresie rewitalizacji 

w programach operacyjnych na lata 2014–2020”: 

 obszar rewitalizacji to całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego 

się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, 

 obszar rewitalizacji to obszar o istotnym znaczeniu dla rozwoju lokalnego, 

obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20% gminy 

oraz nie może być zamieszkiwany przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. 

 

Przyjęte założenia oraz procedura badawcza pozwoliły określić, że wszystkie powyższe 

warunki spełnia obwód 10 – Centrum (w tabeli 11 oznaczony czerwoną ramką). W strefie tej 

występuje największa koncentracja negatywnych zjawisk – aż 9 z 11 mierników osiągnęło tu 

wartość krytyczną Obszar stanowi 1,8% powierzchni miasta i jest zamieszkany przez 22,6% 

ludności Raciborza. Na terenie tym prowadzona będzie kompleksowa rewitalizacja. 

Ostateczny zasięg przyjętego obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji został 

przedstawiony na rycinie 2. 

 

 

 

 

Ryc. 2. Zasięg obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Raciborzu. 

Źródło: Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020 

obszar zdegradowany

obszar rewitalizacji
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5. KLUCZOWE PROBLEMY OBSZARU REWITALIZACJI 

Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji przeprowadzona na potrzeby Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014–2020 wskazała podstawowe problemy 

w poszczególnych sferach: w sferze społecznej, gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej oraz 

technicznej i środowiskowej -  co w konsekwencji pozwoliło na określenie skali i potrzeb 

rewitalizacyjnych obszaru wskazanego do rewitalizacji. Przeprowadzona analiza pozwoliła 

określić trzy kluczowe problemy ujawniające podstawowe zjawiska kryzysowe oraz ich 

przyczyny i wzajemne zależności. Ich nawarstwienie i utrwalanie, m.in. poprzez silne 

wzajemne powiązanie przyczynowo-skutkowe, generują występowanie poniższych 

problemów. Są to: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osiągnięcie zakładanego stanu w wyniku rewitalizacji, wymaga właściwego zaplanowania 

rozwoju. Opracowując cele rewitalizacji i kierunki działań zadbano o to, aby każdy z nich 

faktycznie odpowiadał problemowi zidentyfikowanemu na obszarze rewitalizacji. W celu 

zapewnienia pełnej komplementarności i spójności projektowanych działań zaproponowano 

trzy cele rewitalizacji odpowiadające kluczowym problemom i grupujące najważniejsze 

kierunki działań zmierzające do efektywnego wdrożenia planu rewitalizacji społecznej, 

gospodarczej, przestrzennej i techniczno-środowiskowej oraz  służące ograniczeniu 

negatywnych zjawisk : 

 

 

DEGRADACJA WIĘZI SPOŁECZNYCH ORAZ NISKI POZIOM AKTYWNOŚCI 

SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW 

SŁABO WYKORZYSTANY POTENCJAŁ GOSPODARCZY 

NISKIEJ JAKOŚCI SFERA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA I TECHNICZNA  
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6. KLUCZOWE I UZUPEŁNIAJĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne są działaniami podejmowanymi bezpośrednio w celu 

eliminacji lub ograniczenia niepożądanych zjawisk na terenie rewitalizacji. Mogą być 

realizowane zarówno przez gminę, jak i przez interesariuszy procesu rewitalizacji, niezależnie 

lub w porozumieniu. Cechą przedsięwzięcia rewitalizacyjnego jest fakt działania na rzecz 

społeczności obszaru rewitalizacji. Ustawa dopuszcza dwa rodzaje przedsięwzięć: 

- podstawowe, które muszą w GPR zostać szczegółowo opisane, 

- pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne, realizujące kierunki działań. 

• Kierunek działań I.1.: aktywizacja społeczna i obywatelska na rzecz 

wzmocnienia potencjału społecznego obszaru rewitalizacji 

• Kierunek działań I.2.: ograniczenie marginalizacji społecznej 

• Kierunek działań I.3.: aktywizacja zawodowa mieszkańców 

 CEL I. WZMOCNIENIE  KAPITAŁU 
SPOŁECZNEGO 

• Kierunek działań II.1.: poprawa jakości powietrza atmosferycznego 

• Kierunek działań II.2.: rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz obiektów 

infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej 

CEL II. WYSOKIEJ JAKOŚCI SFERA 
FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA I 
TECHNICZNA 

• Kierunek działań III.1.: wzrost aktywności i konkurencyjności lokalnych 

przedsiębiorstw 

• Kierunek działań III.2.: kreowanie warunków współpracy na rzecz 

aktywizacji lokalnych środowisk 

CEL III. AKTYWIZACJA 
GOSPODARCZA 
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Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014–2020 objął szereg 

komplementarnych przedsięwzięć – o charakterze kluczowym (podstawowym)                                    

i uzupełniającym. Działania rewitalizacyjne wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb                          

oraz problemów rewitalizacyjnych -  z podziałem na przedsięwzięcia podstawowe LISTA A                             

i uzupełniające LISTA B - przedstawia poniższa tabela, natomiast szczegółowy opis 

poszczególnych projektów zamieszczony jest w Załączniku 2. 

 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne GPR Miasta Racibórz 

Nr Nazwa projektu CEL 

LISTA A – przedsięwzięcia podstawowe 

A01. „Długa" Sobota I, III 

A02. Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta II 

A03. 
Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. 

Stalmacha w Raciborzu 
II 

A04. RBUS – Raciborski Bank Usług Sąsiedzkich I, 

A05. 
Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta 

Racibórz 
II 

A06. Wsparcie Organizacji Usług Społecznych I,II 

A07. 
Rozwiązanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację 

zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji 
II 

A08. Biblioteka bez barier I 

A09. 
Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz 

z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych 

problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz 
I,II 

A10. Budowa żłobka publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą I,II 

A11. 
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w kwartale ulic: Stalmacha 

1,3,5,7,7a, gen. J. Dąbrowskiego 9-13, Różyckiego 6-8 
II 

A12. Dni Raciborza I 

A13. Pływadło I,II 

A14. 
Poprawa efektywności energetycznej, połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz (1) 
II 

A15. 
Poprawa efektywności energetycznej, połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz (2) 
II 

A16. 
Poprawa efektywności energetycznej, połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz (3) 
II 

A17. 
Poprawa efektywności energetycznej, połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz (4) 
II 

A18. 
Poprawa efektywności energetycznej, połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz (5) 
II 

A19. 
Poprawa efektywności energetycznej, połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz (6) 
II 
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A20. 
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez 

wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności 

energetycznej 
II 

A21. 
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzących ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap II 

budynek Urzędu Miasta Racibórz 
II 

A22. Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim II 

A23. 
Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i lokali użytkowych w celu 

przywrócenia lub nadania im nowych funkcji gospodarczych 

I,III 
 

 

LISTA B – przedsięwzięcia uzupełniające 

B01. 
Rewitalizacja budynku dawnych koszar husarskich w Raciborzu wraz 

z zagospodarowaniem terenu 
I,II,III 

B02. Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności I,III 

B03. 
Przywrócenie obszarowi kampusu akademickiego funkcji lokalnego ośrodka 

wspierającego procesy integracji społecznej 
I,III 

B04. 
Modernizacja obiektów kampusu PWSZ w Raciborzu przy 
ul. Słowackiego 55 i 57 

I,II 

B05. Rewitalizacja stadionu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu I,II 

B06. STOP wykluczeniu społecznemu I 

B07. 
Rozbudowa i modernizacja budynków Centrum Kształcenia Ustawicznego i 

Zawodowego Nr 1 przy ul. Wileńskiej w Raciborzu 
I,III 

B08. Raciborski konkurs wiedzy o rewitalizacji I,III 

B09. Dogoterapia – edukacyjne zajęcia dla dzieci I,II 

B10. Klub Taneczny „Skaza” I,II 

B11. Kino plenerowe I 

B12. Stworzenie skweru poświęconego bractwom strzeleckim Raciborza II 

B13. Projekt zagospodarowania Bulwarów Nadodrzańskich w Raciborzu II 

B14. Grające Fontanny II 

B15. INTRO Festival I,III 

B16. 
Poprawa efektywności energetycznej, połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz (7) 
II 

B17. 
Poprawa efektywności energetycznej, połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz (8) 
II 

B18. 
Poprawa efektywności energetycznej, połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz (9) 
II 

B19. 
Renowacja Przedszkola nr 12 w Raciborzu wraz z terenem rekreacyjnym 

przeznaczonym dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat 
II 

B20. 
Poprawa bezpieczeństwa poziomu obsługi komunikacyjnej z likwidacją barier 

architektonicznych (1) 
II 

B21. 
Poprawa bezpieczeństwa poziomu obsługi komunikacyjnej z likwidacją barier 

architektonicznych (2) 
II 
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B22. 
Poprawa bezpieczeństwa poziomu obsługi komunikacyjnej z likwidacją barier 

architektonicznych (3) 
II 

B23. 
Poprawa bezpieczeństwa poziomu obsługi komunikacyjnej z likwidacją barier 

architektonicznych (4) 
II 

B24. 
Poprawa bezpieczeństwa poziomu obsługi komunikacyjnej z likwidacją barier 

architektonicznych (5) 
II 

B25. 
Poprawa bezpieczeństwa poziomu obsługi komunikacyjnej z likwidacją barier 

architektonicznych (6) 
II 

B26. 
Poprawa bezpieczeństwa poziomu obsługi komunikacyjnej z likwidacją barier 

architektonicznych (7) 
II 

B27. Promiejska kumunikacja II 
Źródło: Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020. 
 

W ramach planowanych przedsięwzięć wskazane zostały wyłącznie te, które poprzez swój 

zakres i lokalizację miały zapewnić największą efektywność w ograniczaniu negatywnych 

zjawisk. Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia charakteryzowały się koncentracją 

przestrzenną. Działania infrastrukturalne realizowane na obszarze rewitalizacji stanowiły 

uzupełnienie dla przedsięwzięć społecznych. Właściwa koordynacja zaplanowanych 

kierunków działań miała przyczynić się do poprawy wizerunku centralnej przestrzeni miasta. 

Dotychczas obszar ten kojarzony był wyłącznie z funkcją administracyjną, nie przyczyniał się 

do tworzenia więzi mieszkańców z miastem. W wyniku rewitalizacji może on stanowić 

przestrzeń inspirującą do dalszych działań, decydując o rozprzestrzenianiu się pozytywnych 

zjawisk społecznych w przyszłości. 

Wszystkie projekty i przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w GPR są ze sobą powiązane 

i wzajemnie dopełniają się tematycznie. Zaprojektowany plan naprawczy odpowiada na 

wszystkie zdiagnozowane problemy i potrzeby rewitalizacyjne. Działania wzajemnie się 

uzupełniają w taki sposób, by zapewnić pełną komplementarność problemową. Dzięki 

wzajemnemu powiązaniu przedsięwzięć społecznych z infrastrukturalnymi nie istnieje ryzyko 

wystąpienia fragmentacji działań, co uniemożliwiłoby efektywne wyprowadzenie ze stanu 

kryzysowego obszaru rewitalizacji. Ponadto kierunki działań uzupełniają również katalog 

zadań wskazanych na szczeblu ponadgminnym, co gwarantuje pełne wykorzystanie potencjału 

lokalnego w odniesieniu do skali i kompetencji realizatorów. Komplementarność planowanych 

przedsięwzięć w kontekście możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 obligowała 

interesariuszy do zachowania spójności  i powiązania działań infrastrukturalnych (wspartych  

w ramach EFRR) z działaniami z zakresu usług społecznych (EFS). Zaprojektowana lista 

przedsięwzięć uwzględniała ten wymóg. 
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7. POZIOM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WSKAZANYCH W GMINNYM 

PROGRAMIE REWITALIZACJI MIASTA RACIBÓRZ NA LATA 2014-2020 

 

Poniższe zestawienie prezentuje stopień realizacji zadań kluczowych z LISTY A na podstawie 

danych uzyskanych od interesariuszy oraz danych własnych Urzędu Miasta Racibórz wg stanu 

na 31.10.2019 r. 

 

LISTA A - przedsięwzięcia podstawowe 

Nr Nazwa projektu 
Czas 

realizacji 
Stopień 

realizacji 
Wskaźnik realizacji 

A01  

„Długa” Sobota 2017-2019 W trakcie 

realizacji 

Liczba podmiotów zaangażowanych 
w projekt-  50 osób 

 

A02 Poprawa bezpieczeństwa wokół 

głównego deptaku miasta 
 

2017-2020 
 

W trakcie 

realizacji 

Powierzchnia objęta rewitalizacją - 
2100 m2 

 

A03 Budowa miejskiego placu 
zabaw na terenie Ogródka 

Jordanowskiego przy ul. Stalmacha 

w Raciborzu 
 

2016-2020 
 

W trakcie 

realizacji 

 

Powierzchnia objęta rewitalizacją - 
6380 m2 

 

A04 RBUS – Raciborski Bank Usług 

Sąsiedzkich 
Nie rozpoczęto realizacji 

 

A05 Nadanie nowej funkcji społecznej 

zdegradowanej przestrzeni centrum 

Miasta Racibórz 

Nie rozpoczęto realizacji 
 

A06  

 

 

Wsparcie Organizacji Usług 

Społecznych 
 

2020-2022 
W trakcie 

przygotowania 

do realizacji 

Liczba wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług społecznych 

istniejących po zakończeniu projektu 

- 50 szt. 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym 

objętych usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie ogólnym w 

programie - 60 osób. 
A07  

 

Rozwiązanie problemów społecznych 

w Raciborzu poprzez rewitalizację 

zdegradowanych obiektów po byłej 

siedzibie Komendy Powiatowej Policji 

2016-2019 
 

W trakcie 

realizacji 

Liczba przebudowanych/ 

wyremontowanych/objętych innymi 

robotami budowlanymi obiektów, 

w których realizowane są usługi 

aktywizacji społeczno-zawodowej - 

1 szt.; 
Liczba nowo utworzonych mieszkań 

w istniejących budynkach - 16 szt. 
 

A08  

Biblioteka bez  barier 
 

2019-2021 
 

W trakcie 

realizacji 

Liczba osób objętych projektem - 60 

osób 
 

A09 Przebudowa Miejskiej                            

i Powiatowej Biblioteki Publicznej 

wraz z dostosowaniem dla osób 

niepełnosprawnych jako likwidacja 

istotnych problemów społecznych na 

terenie Miasta Racibórz 

2017-2018 
 

Zadanie 

zakończone 
 

Liczba osób objętych projektem (os - 

bd); Powierzchnia objęta 

rewitalizacją - ok. 1000 m2 
 

A10 Budowa żłobka publicznego wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą 
 

Nie rozpoczęto realizacji 
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A11 Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej w kwartale ulic: Stalmacha 

1, 3, 5, 7, 7a, gen. J. Dąbrowskiego 9-

13, Różyckiego 6-8 2017 
Zadanie 

zakończone 
 

Liczba mieszkańców objętych 

projektem - 
(os. brak danych); 

Powierzchnia objęta rewitalizacją -

470 m2 
 

A12  

Dni Raciborza 
 

Zadanie odbywa 

się co roku (dane 

od 2014 do 2019) 
 

W trakcie 

realizacji 
 

Liczba artystów lokalnych 

uczestniczących w wydarzeniu 

(wykonawcy) - 724 
 

A13  

Pływadło 
 

Zadanie odbywa 

się co roku (dane 

od 2014 do 2019) 

W trakcie 

realizacji 
 

Liczba osób biorących udział w 

imprezie -  dane za 2018 i 2019    
- 406  osób, w latach 2014-2019  254 

„pływadła” 
 

A14 Poprawa efektywności energetycznej, 

połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych na 

terenie Miasta Racibórz (1) 

2016-2018 
 

Zadanie 

zakończone 
 

Poprawa efektywności energetycznej 

100% 
 

A15 Poprawa efektywności energetycznej, 

połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych na 

terenie Miasta Racibórz (2) 

2018 
Zadanie 

zakończone 
 

Liczba mieszkańców objętych 

projektem- 20 os. 
 

A16 Poprawa efektywności energetycznej, 

połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych na 

terenie Miasta Racibórz (3) 

 

2019 -2020 

Przed 

realizacją - 

w trakcie 

oceny 

Liczba mieszkańców objętych 

projektem (os. - bd.) 
 

A17 Poprawa efektywności energetycznej, 

połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych na 

terenie Miasta Racibórz (4) 

2019 - 2020 

Przed 

realizacją - 

w trakcie 

oceny 

Liczba mieszkańców objętych 

projektem (os.- bd.) 
 

A18 Poprawa efektywności energetycznej, 

połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych na 

terenie Miasta Racibórz (5) 

2017 
Zadanie 

zakończone 
 

Liczba mieszkańców objętych  

projektem - 19 os. 
 

A19 Poprawa efektywności energetycznej, 

połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych na 

terenie Miasta Racibórz (6) 

2017 
Zadanie 

zakończone 
 

Liczba mieszkańców objętych 

projektem - 20 os. 
 

A20 Poprawa efektywności energetycznej 

oświetlenia w Mieście Racibórz 

poprzez wymianę istniejącego 

oświetlenia na oświetlenie o wyższej 

efektywności energetycznej 

2015-2019 
 

Zadanie 

zakończone 

Zmniejszenie zużycia energii 

elektrycznej (%) bd; ilość 

zaoszczędzonej energii elektrycznej   
- 526 MWh/rok 

A21 Poprawa efektywności energetycznej 

połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzących ze źródeł odnawialnych 

na terenie Miasta Racibórz – etap II 

budynek Urzędu Miasta Racibórz 

2016 - 2020 
 

W trakcie 

realizacji 
 

Powierzchnia użytkowa budynków 

poddanych termomodernizacji 
- 5374 m2 

 

A22 Edukacja i promocja w zakresie OZE 

na pograniczu polsko-czeskim 
 

2016 - 2017 
 

Zadanie  

zakończone 
Liczba uczestników projektu   

- 228 osób 

A23 Rewitalizacja obiektów 

infrastrukturalnych i lokali użytkowych 

w celu przywrócenia lub nadania im 

nowych funkcji gospodarczych 
 

2015 – nadal 
W trakcie 

realizacji 

Liczba lokali udostępnionych w ramach 

programu „lokale na start” – 16 szt. 
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LISTA B – przedsięwzięcia uzupełniające 

Nr Nazwa projektu Czas 

realizacji 
Stopień 

realizacji 
Wskaźnik realizacji 

 

B01. 
Rewitalizacja budynku dawnych koszar 

husarskich w Raciborzu wraz z 

zagospodarowaniem terenu 

Nie rozpoczęto realizacji 
 

B02. Centrum Przedsiębiorczości i 

Aktywności 
Nie rozpoczęto realizacji 

 

B03. 

Przywrócenie obszarowi kampusu 

akademickiego funkcji lokalnego ośrodka 

wspierającego procesy integracji 

społecznej 

Brak danych 

B04. 

Modernizacja obiektów kampusu 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Raciborzu przy ul. Słowackiego 55 i 

57 

Brak danych 

B05. Rewitalizacja stadionu Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu Brak danych 

B06. STOP wykluczeniu społecznemu 
Nie rozpoczęto realizacji 

 

B07. 

Rozbudowa i modernizacja budynków 

Centrum Kształcenia Ustawicznego 

i Zawodowego Nr 1 przy ul. Wileńskiej 

w Raciborzu 

2019-2021 
Przed realizacją 

- w trakcie 

oceny 

Łączna liczba osób korzystających 

z rozbudowanych/zmodernizowanych 

obiektów - 630 os.; 
 Liczba powstałych miejsc dla 

wychowanków bursy - 0 szt.; liczba 

osób niepełnosprawnych 

korzystających z obiektów - 2 os; 

Liczba 

rozbudowanych/zmodernizowanych 

obiektów (1 szt.); Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych – 0 szt. 

B08. Raciborski konkurs wiedzy o 

rewitalizacji 
Nie rozpoczęto realizacji 

 

B09. Dogoterapia – edukacyjne zajęcia dla 

dzieci 
Nie rozpoczęto realizacji 

 

B10. Klub Taneczny „Skaza” 

Zadanie 

ciągłe 

(dane za 

2014-

2019) 

W trakcie 

realizacji 
Liczba uczestników projektu - 1100 

os. 

B11. Kino plenerowe Nie rozpoczęto realizacji 

B12. Stworzenie skweru poświęconego 

bractwom strzeleckim Raciborza 2020 Na etapie 

przygotowania 
Zostaną określone na późniejszym 

etapie 

B13. Projekt zagospodarowania Bulwarów 

Nadodrzańskich w Raciborzu 2016-2022 W trakcie 

realizacji 
Powierzchnia objęta rewitalizacją 

(prawy brzeg) -9134 m2 

B14. Grające Fontanny Nie rozpoczęto realizacji 

B15. INTRO Festival 

Zadanie 

odbywa się 

co roku od 

2014 

W trakcie 

realizacji 
Liczba uczestników wydarzenia 

kulturalnego - brak danych 

B16. 

Poprawa efektywności energetycznej, 

połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

na terenie Miasta Racibórz (7) 

2017-2019 W trakcie 

realizacji 
Liczba mieszkańców objętych 

projektem - 120 os.; 
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Ilość zaoszczędzonych kosztów 

energii cieplnej - szacuje się na 

95384,85 zł/rok 

B17. 

Poprawa efektywności energetycznej, 

połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

na terenie Miasta Racibórz (8) 

2017-2019  W trakcie 

realizacji 

Liczba mieszkańców objętych 

projektem 18 os.; 
Ilość zaoszczędzonych kosztów 

energii cieplnej - 26 906,31 zł/rok 

B18. 

Poprawa efektywności energetycznej, 

połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

na terenie Miasta Racibórz (9) 

2017 Zadanie 

zakończone 

Liczba mieszkańców objętych 

projektem 42  os.; 
Ilość zaoszczędzonych kosztów 

energii cieplnej -  14 382, 20 zł/rok 

B19. 

Renowacja Przedszkola nr 12 w 

Raciborzu wraz z terenem rekreacyjnym 

przeznaczonym dla dzieci w wieku 

od 2,5 do 6 lat 

Nie rozpoczęto realizacji 

B20. 
Poprawa bezpieczeństwa poziomu 

obsługi komunikacyjnej z likwidacją 

barier architektonicznych (1) 
2017 W trakcie 

realizacji 
Powierzchnia objęta rewitalizacją - 

brak danych 

B21. 
Poprawa bezpieczeństwa poziomu 

obsługi komunikacyjnej z likwidacją 

barier architektonicznych (2) 
Brak danych 

B22. 
Poprawa bezpieczeństwa poziomu 

obsługi komunikacyjnej z likwidacją 

barier architektonicznych (3) 
2017 W trakcie 

realizacji 
Powierzchnia objęta rewitalizacją -

950,459 (m2) 

B23. 
Poprawa bezpieczeństwa poziomu 

obsługi komunikacyjnej z likwidacją 

barier architektonicznych (4) 
2019 W trakcie 

realizacji 
Powierzchnia objęta rewitalizacją -

620,052 (m2) 

B24. 
Poprawa bezpieczeństwa poziomu 

obsługi komunikacyjnej z likwidacją 

barier architektonicznych (5) 
Brak danych 

B25. 
Poprawa bezpieczeństwa poziomu 

obsługi komunikacyjnej z likwidacją 

barier architektonicznych (6) 
Brak danych 

B26. 
Poprawa bezpieczeństwa poziomu 

obsługi komunikacyjnej z likwidacją 

barier architektonicznych (7) 
Brak danych 

B27. Promiejska komunikacja 
Nie rozpoczęto realizacji 

 

 

 

W publikacji „Ustawa o rewitalizacji. Komentarz (Instytut Metropolitarny, Gdańsk 2017 )”                

w komentarzu do art. 15 ustawy o rewitalizacji  „ocena GPR – zarówno w kontekście jego 

aktualności, jak i stopnia realizacji – powinna obejmować analizę tych samych wskaźników, które 

służyły szczegółowemu zdiagnozowaniu obszaru rewitalizacji”. W związku z tym,  poniżej  

zostały zestawione wskaźniki statystyczne, które były wykorzystywane na etapie wyznaczania 

obszaru rewitalizacji w 2015 roku  z obecnymi wynikami - z roku 2019. 

 

 

 

 



19 

 

 

Lp. Wskaźnik Centrum 2015 Centrum 2019 

1. Bezrobotni w liczbie osób w wieku produkcyjnym (%) 4,60% 3,69% 

2. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną 137 195 

3. Skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu 

mieszkaniowego socjalnego zasobu miasta w 2014 r.(szt.) 

49 34 

4. Liczba czynów karalnych 104 97 

5. Liczba "Niebieskich kart" 19 27 

6. Wyniki egzaminu po VI kl./ po VIII klasie 69,78 53,58 

7. Frekwencja w wyborach parlamentarnych (%) 48,4 56,99 

8. Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie 

mieszk. (%) 

27,9 30,56 

9. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszk. 133 95 

10. Liczba budynków ogrzewanych piecami na paliwo stałe 

na 1 km2 

21,8 10 

11. Liczba budynków wymagających termomodernizacji 23 15 

 

Z  zestawienia wynika, że następuje powolna, stopniowa zmiana w obszarze rewitalizacji. 

W efekcie przytoczonej wcześniej definicji rewitalizacji, gdzie rezultatem działań powinna być 

stała poprawa sytuacji społecznej, procesu rewitalizacji nie powinno się utożsamiać tylko                     

i wyłącznie z realizacją inwestycji wskazanych na liście projektów rewitalizacyjnych. Zgodnie 

z  publikacją Ustawa o rewitalizacji. Komentarz (Instytut Metropolitarny, Gdańsk 2017): 

„Wydaje się, że w obszarach szczególnie dotkniętych degradacją nie można oczekiwać, że 

proces dogłębnej i rzeczywistej rewitalizacji dokona się wcześniej niż przed upływem czasu 

odpowiadającemu co najmniej jednemu pokoleniu.” Sam proces rewitalizacji wykracza zatem 

poza okres obowiązywania GPR. 
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8. PODSUMOWANIE 

Wiodącą rolę w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020 pełniły 

„miękkie” przedsięwzięcia z listy A, takie jak „Długa” Sobota (A01), Wsparcie organizacji  

usług społecznych (A06) Biblioteka bez barier (A08), dla których infrastrukturalne tło (wsparte 

w ramach EFRR) stanowiły  przedsięwzięcia: Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego 

deptaku miasta (A02), Rozwiązanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez 

rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji (A07), 

Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób 

niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta 

Racibórz (A09) czy Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w kwartale ulic: Stalmacha 1, 3, 

5, 7, 7a, gen. J. Dąbrowskiego 9–13, Różyckiego 6–8 (A11).   

W przypadku Listy B – zadania zostały zrealizowane w mniejszym zakresie, jednakże warto 

pamiętać, iż stanowiły wykaz przedsięwzięć uzupełniających dając szanse interesariuszom do 

realizacji  zadań rewitalizacyjnych. 

Analizując stopień realizacji zadań przewidzianych do realizacji w ramach GPR widać, że wiele 

zadań zostało już zrealizowanych i zakończonych, a kolejne są w trakcie realizacji lub na etapie 

przygotowania do realizacji.  Precyzując, na 23 zadania kluczowe (lista A) ujęte w Gminnym 

Programie Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020, Miasto nie podjęło się realizacji 3 

zadań, a mianowicie: 

- „Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz”, 

- „RBUS – Raciborski Bank Usług Sąsiedzkich”, 

- „Budowa żłobka publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. 

Miasto odstąpiło od realizacji wskazanych wyżej projektów z uwagi na konieczność wniesienia 

dużego wkładu własnego jakie gmina musiałaby wnieść. Przy sporej liczbie realizowanych 

inwestycji byłoby to zbyt dużym obciążeniem dla budżetu Miasta. 

Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia  oraz proces pozyskiwania środków unijnych z 

perspektywy finansowej 2014-2020 zostały w świetle powyższych zapisów poprawnie 

przeprowadzone. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020 jest 

częściowo zrealizowany, nadal aktualny i  na obecnym etapie – biorąc pod uwagę trwające 

zadania oraz fakt, iż dokument obowiązuje jeszcze tylko przez rok – nie widzi się potrzeby 

dokonywania jego aktualizacji.   

 

 

 

Prezydent Miasta  

  Dariusz Polowy 
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Załącznik nr 1. Partycypacja społeczna na etapie przygotowania Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020. 

1. Proces włączania (współdecydowania) mieszkańców i potencjalnych interesariuszy 

rozpoczął się w październiku 2015 r., na etapie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

oraz rewitalizacji. Wykorzystano szereg technik i narzędzi partycypacyjnych, których 

zastosowanie spełniło wymóg skuteczności i adekwatności w kontekście aktywnego włączenia 

jak najszerszej liczby odbiorców w prace nad programem rewitalizacji. Wśród możliwych 

narzędzi i technik wykorzystano: warsztaty, badania ankietowe, składanie wniosków (fiszki 

projektowe), otwarte spotkania, konsultacje. 

2. W celu poznania potrzeb i oczekiwań interesariuszy przeprowadzone zostały badania 

ankietowe na próbie 500 mieszkańców. Firma zewnętrzna opracowała i udostępniła narzędzie – 

ankietę, w ramach której mieszkańcy miasta zostali poproszeni o wskazanie obszaru 

wymagającego rewitalizacji. 

3. W kolejnym etapie wdrażania zasad partycypacji zaproszono mieszkańców i interesariuszy 

na warsztat informacyjno-konsultacyjny, który odbył się 12 stycznia 2016 r. W warsztacie 

uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych, organizacji 

pozarządowych, przedsiębiorców, jednostek oświatowych, mieszkańców. Na spotkaniu 

prowadzono działania edukacyjno-informacyjne dotyczące procesu rewitalizacji. 

Przedstawiono uczestnikom istotę, cele i zasady prowadzenia rewitalizacji. W celu 

zainicjowania działań służących rozwojowi dialogu między interesariuszami zaprezentowano 

propozycję zasad funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji, który stanowi forum współpracy                

i dialogu interesariuszy z organami Miasta Racibórz w sprawach dotyczących przygotowania, 

prowadzenia i oceny rewitalizacji. Wyjaśniono kluczową rolę wspomnianego organu 

opiniotwórczo-doradczego oraz zaproszono do aktywnego udziału w pracach Komitetu 

Rewitalizacji. Podczas warsztatu przedstawiono również propozycję obszaru zdegradowanego 

i rewitalizacji wraz z wyjaśnieniem metodologii ich wyznaczenia. 

4. Jednym z elementów spotkania było również zaproszenie uczestników do zgłaszania 

propozycji przedsięwzięć mających na celu kompleksową rewitalizację obszaru wsparcia. 

Przedstawiono strukturę fiszki projektowej oraz zasady realizacji przedsięwzięć, tj. 

konieczność zachowania komplementarności problemowej, przestrzennej i finansowej. 

Zachęcono także do realizacji przedsięwzięć opartych na zasadach partnerstwa, tak by 

zwiększyć szansę kompleksowego rozwiązania danego problemu na obszarze rewitalizacji. 

5. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz (wraz z diagnozą oraz mapą w skali 1:5000 

z zaznaczonym obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji) oraz uchwała w sprawie 

zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu zostały poddane 

konsultacjom społecznym w dniach od 15 grudnia 2015 r. do 13 stycznia 2016 r. 

O konsultacjach społecznych powiadomiono mieszkańców w terminie 7 dni przed dniem ich 

rozpoczęcia poprzez obwieszczenie, ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz 

ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez informację na stronie internetowej 
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Urzędu Miasta i w portalu społecznościowym. Ponadto informacje o konsultacjach dostępne 

były w Wydziale Rozwoju Urzędu Miasta Racibórz. Zaproszenie do konsultacji projektów 

uchwał zamieścił na swej stronie internetowej portal www.naszraciborz.pl. Dodatkowo treść 

obwieszczenia wywieszona została na 14 tablicach informacyjnych zlokalizowanych w mieście 

oraz w gablocie informacyjnej w Urzędzie Miasta. 

Przyjęto następujące formy konsultacji: 

 Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, które można było 

przesłać na adres e-mail rozwoj@um.raciborz.pl lub dostarczyć w formie papierowej 

do Urzędu Miasta Racibórz. 

 Warsztat konsultacyjny – 12 stycznia 2016 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta 

odbył się warsztat, na którym zgodnie z harmonogramem spotkania przeznaczono czas 

na konsultacje społeczne przedmiotowych uchwał. 

 Zbieranie uwag ustnych. Przez cały okres trwania konsultacji społecznych 

interesariusze mogli zgłaszać uwagi ustne u pracowników Wydziału Rozwoju Urzędu 

Miasta Racibórz. Dodatkowo zaproszono uczestników do zgłaszania swoich uwag 

przedstawicielowi wykonawcy zewnętrznego. 

  

6. Ostatnim etapem zapewnienia współdecydowania o rewitalizacji było zaproszenie 

mieszkańców obszaru rewitalizacji do zabrania głosu w końcowej ocenie zapisów dokumentu. 

Proces ten przeprowadzony został w następujących formach: 

 Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej. 10 czerwca 2016 r. na 

stronie Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń 

zlokalizowanych w obrębie miasta zamieszczono zaproszenie do konsultacji. 

Od 18 czerwca 2016 r. udostępniony był projekt dokumentu. Uwagi do dokumentu 

można było przesłać na adres e-mail rozwoj@um.raciborz.pl lub dostarczyć w formie 

papierowej do Urzędu Miasta Racibórz. Uwagi i komentarze zbierane były w terminie 

od 18.06.2016 r. do 17.07.2016 r. 

 Przeprowadzenie otwartego spotkania z mieszkańcami. Podczas Dni Raciborza, 

w dniu 19 czerwca 2016 r., na placu Długosza przygotowano specjalne stoisko. W 

godzinach od 12:00 do 17:00 przekazywane były informacje dotyczące rewitalizacji 

oraz przedłożony został projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz 

na lata 2014–2020”. Informacje przekazywane były przez członków Komitetu 

Rewitalizacji, przedstawiciela firmy zewnętrznej opracowującej dokument oraz 

pracowników Urzędu Miasta Racibórz. 

 Zbieranie uwag ustnych. Przez cały okres trwania konsultacji społecznych 

interesariusze mogli zgłaszać uwagi ustne u pracowników Wydziału Rozwoju Urzędu 

Miasta Racibórz. W ramach otwartego spotkania z mieszkańcami (19 czerwca 2016 r.) 

również przyjmowano uwagi ustne. 
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Załącznik nr 2. Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020. 

LISTA A – OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ PODSTAWOWYCH 

 

A01 „Długa” Sobota 

Opis 

Głównym założeniem projektu jest ożywienie ul. Długiej poprzez aktywizację społeczną 

i gospodarczą mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących swoje działalności w 

obrębie ulicy. W ramach zadania planuje się wydłużenie godzin otwarcia sklepów i punktów 

usługowych funkcjonujących przy ul. Długiej w wybrane soboty w roku. W tych dniach 

przedsiębiorcy zaoferują zniżki i rabaty, natomiast mieszkańcy ulicy zorganizują – przy 

pomocy Miasta Racibórz, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Raciborskiego 

Centrum Kultury oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej – swoiste święto ulicy, 

w ramach którego odbędą się gry i zabawy dla dzieci, konkurs rysunkowy dotyczący ul. 

Długiej, koncert raciborskich zespołów, pokazy ratownictwa, jarmark staroci. Mieszkańcy 

będą częstować turystów domowymi wypiekami, natomiast przedsiębiorcy ufundują nagrody 

dla dzieci za zajęcie najwyższych miejsc w konkursie rysunkowym. Wspólny cel 

mieszkańców i przedsiębiorców – ożywienie ul. Długiej – zintegruje ze sobą obie grupy oraz 

zniweluje istniejące bariery i wspólne frustracje. Ponadto w ramach przedsięwzięcia planuje 

się zaoferowanie lokalnym przedsiębiorcom lokalu w celu prowadzenia działalności w formie 

pracowni technicznej wraz z możliwością sprzedaży swoich wyrobów rękodzielniczych 

(biżuterii, rzeźby, rysunku itp.) oraz lokalu do sprzedaży biożywności, w którym lokalni 

producenci produktów ekologicznych mogliby sprzedawać i promować zdrową żywność. 

Projekt jest powiązany z zadaniem A02. 

 

A02 Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta 

Opis 

Projekt poprawy bezpieczeństwa terenu głównego deptaku miasta jest ściśle powiązany 

z projektem A01. Stanowi odpowiedź na wynikającą z projektu „Długa" Sobota konieczność 

modernizacji ul. Długiej oraz przyległych do niej podwórek i dróg. W ramach realizacji 

projektu dojdzie do wymiany zużytych, wpływających negatywnie na estetykę terenu poręczy 

znajdujących się przy podjazdach dla osób niepełnosprawnych. W odpowiedzi na sugestie 

mieszkańców ławki zostaną wymienione na takie, które mają oparcia. Ponadto przewiduje się 

wyczyszczenie kamiennych murków i wymianę znajdujących się na nich żelaznych barierek, 

naprawę schodów i modernizację podjazdów dla osób niepełnosprawnych, przebudowę 

parkingu w okolicy skrzyżowania ul. Długiej z ul. Rzeźniczą wraz z naprawą tamtejszej 

nawierzchni, wymianę kompozycji roślinnych na ul. Długiej, doposażenie i remont 

podwórek. Oprócz zmian przeprowadzanych bezpośrednio na ul. Długiej, w celu jednolitego 

poprawienia jakości przestrzeni miejskiej na obszarze zdegradowanym, zamierza się udrożnić 

łączące się z nią ulice oraz poprawić ich estetykę. Całość projektu znacząco wpłynie na 

bezpieczeństwo ul. Długiej i jej okolic (w wyniku ułatwienia poruszania się mieszkańców po 

jej terenie – przede wszystkim osób niepełnosprawnych) oraz wyznaczy korzystny kierunek 

rozwojowy dla ulicy stanowiącej jedno z ważniejszych miejsc, po którym poruszają się 

raciborzanie spacerujący w okolicach Rynku. Ponadto w ramach projektu wyremontowane 

zostaną lokale, w których prowadzone będą działania opisane w projekcie „Długa Sobota”. 
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A03 
Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. 

Stalmacha w Raciborzu 

Opis 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca 

wypoczynku i rekreacji na obszarze rewitalizacji. Projekt przewiduje następujące działania: 

oświetlenie terenu i wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, zasilenie roślin w wodę, 

wyposażenie terenu w urządzenia i obiekty zabawowo-rekreacyjne oraz sprawnościowe, 

montaż bezpiecznego podłoża, wyposażenie terenu w obiekty edukacyjne i proekologiczne 

oraz ścieżkę sensoryczną, stworzenie miejsca wypoczynku (zróżnicowane alejki, ławki, kosze 

na odpady itp.). Ogródek Jordanowski zostanie także wyposażony w urządzenia zabawowe 

dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. 

 

A04 RBUS – Raciborski Bank Usług Sąsiedzkich 

Opis 

Mając na uwadze aktywizację zawodową oraz społeczną mieszkańców Raciborza, w tym 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, planuje się założenie spółdzielni socjalnej jako 

jednego z podmiotów ekonomii społecznej. Spółdzielnia realizowałaby usługi opiekuńcze, 

cateringowe skierowane zarówno do uczestników projektu A05, jak i mieszkańców 

Raciborza. Obsługiwałaby ona RBUS – Raciborski Bank Usług Sąsiedzkich, w ramach 

którego każdy z mieszkańców będzie mógł oferować swoje usługi w drodze wymiany usług 

(usługa za usługę, bez opłaty), co pozwoli wzmocnić relacje sąsiedzkie oraz przedsiębiorczość 

wśród mieszkańców. By umożliwić wykonywanie ww. zadań, należy przebudować budynek 

przy placu Długosza (projekt A06). Dzięki przebudowie wspomnianego obiektu możliwe 

będzie utworzenie w jego obrębie również samoobsługowej pralni oraz kawiarni. Utworzenie 

spółdzielni socjalnej przyczyniłoby się do reintegracji społecznej i zawodowej raciborzan, 

a jednocześnie pozwoliłoby na poprawę jakości życia społeczności lokalnej, integrację 

międzypokoleniową i wzmocnienie więzi rodzinnych                        i sąsiedzkich, a także 

włączenie społeczne grup wykluczonych, zapobieganie izolacji i zamknięciu oraz integrację 

ze środowiskiem lokalnym. Celem projektu będzie ponadto promowanie wśród mieszkańców 

efektywnego zarządzania wolnym czasem i spędzanie go razem z rodziną w środowisku 

lokalnym. W ramach zadania przewiduje się organizację festynów i imprez 

okolicznościowych, animacji weekendowych, pikników rodzinnych dla mieszkańców, w tym 

dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeprowadzanie happeningów, akcji 

promujących postawy ekologiczne, prozdrowotne itp. Planowana jest również aktywizacja 

i integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych poprzez organizację 

warsztatów artystycznych (np. rękodzieła, plastycznych, fotograficznych) w 

wyremontowanej sali w budynku oraz organizacja cyklicznych wystaw prac tych osób na 

terenie placu Długosza, aktywizacja osób starszych, organizacja spotkań i forów 

dyskusyjnych dla społeczności lokalnej, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

 

A05 
Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta 

Racibórz 

Opis 

Mając na uwadze realizację projektu A04, należy wyremontować/przebudować istniejący 

budynek na placu Długosza. Budynek musi zostać dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, pozbawiony barier architektonicznych oraz tak zaprojektowany, aby 

umiejscowić w nim publiczną toaletę, pralnię, kawiarnię, salę ogólnodostępną (na potrzeby 

warsztatowe), a także pomieszczenia biurowe dla projektu RBUS. Ponadto wokół budynku 

należy przygotować teren tak, by kawiarnia mogła funkcjonować również w formie ogródka 

letniego. W celu zapewnienia dojazdu do budynku i możliwości zaparkowania samochodu 

w pobliżu, należy wyremontować powierzchnię placu Długosza. Planuje się także renowację 
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przylegających do placu Długosza skwerów oraz obiektów zabytkowych i małej architektury, 

aby całość tworzyła wspólną przestrzeń dla mieszkańców miasta. Ideą proponowanego 

rozwiązania jest stworzenie wielofunkcyjnej, spójnej przestrzeni, która wypromuje centrum 

Raciborza jako miejsca aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców, spotkań, spędzania 

wolnego czasu i organizacji oddolnych inicjatyw mieszkańców. Poprawa estetyki oraz forma 

zagospodarowania placu Długosza jako serca miasta ma przede wszystkim zapewnić poprawę 

warunków życia mieszkańców poprzez organizację różnego rodzaju działań aktywizująco-

integrujących na zrewitalizowanej przestrzeni. Plac można zatem podzielić na strefy 

funkcjonalne, zapewniające integrację międzypokoleniową i wzmocnienie więzi rodzinnych, 

sąsiedzkich, włączenie grup społecznie wykluczonych, zapobieganie izolacji i zamknięciu 

oraz integrację ze środowiskiem lokalnym poprzez organizację festynów, imprez 

okolicznościowych, pikników rodzinnych. 

 

A06 Wsparcie Organizacji Usług Społecznych 

Opis 

W ramach projektu przewiduje się działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa 

wspomaganego, czyli takiego, w którym mieszkańcom będzie zapewniona pomoc 

w prowadzeniu samodzielnego życia. Całodobowe wsparcie dla mieszkańców (pierwsza 

pomoc przedmedyczna, pomoc doraźna w zdarzeniach losowych) da im poczucie 

bezpieczeństwa. Projekt obejmie również działania zmierzające do utworzenia miejsca opieki 

(ośrodka wsparcia). Działalność placówki będzie polegać na realizacji usług mających na celu 

udzielanie pomocy w codziennych czynnościach, zapewnienie gorącego posiłku oraz inne 

usługi wspomagające. Powstanie także odrębne pomieszczenie kuchenne połączone z 

kawiarenką, w której będzie istniała możliwość samodzielnego przygotowania posiłku pod 

kontrolą opiekuna. Wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłków pozwoli uczestnikom 

projektu poczuć ciepło domowego ogniska i zbudować głębsze relacje. Ponadto prowadzona 

będzie świetlica i trzy pracownie: techniczno-plastyczna, rękodzieła oraz muzyczna. 

Wewnętrzny plac z ogrodem będzie sprzyjać rozwijaniu pasji ogrodniczych. Planuje się także 

utworzenie spółdzielni socjalnej, która będzie funkcjonować w ramach ośrodka wsparcia, co 

zaowocuje dodatkowymi miejscami pracy. Grupą docelową projektu są osoby 

niesamodzielne, starsze, zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym, z niskim 

poziomem uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Realizacja zadania uzależniona 

jest od realizacji projektu A07. 

 

A07 
Rozwiązanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację 

zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji 

Opis 

Realizacja zadania polega na całkowitej modernizacji oraz przebudowie nieużywanych 

obecnie budynków po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji. Budynki zostaną tak 

przebudowane, aby utworzyć w nich kilkanaście mieszkań wspomaganych. W każdym z nich 

będzie zainstalowany system przywoławczy, dzięki któremu w nagłych przypadkach zostanie 

udzielona pomoc mieszkańcom przez personel. Zainstalowany zostanie także monitoring na 

korytarzach. W budynkach znajdować się będą ponadto: dyżurka, pokój pielęgniarski, 

pomieszczenie socjalne dla pracowników, pomieszczenia gospodarcze, kuchnia, jadalnia, 

pracownie prorozwojowe, sala sportowa, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie na rowery, 

sprzęt i narzędzia ogrodnicze itp. Budynki zostaną zaprojektowane, tak aby były dostępne i 

spełniały potrzeby osób niesamodzielnych czy niepełnosprawnych, tj. wyposażone zostaną w 

windę/dźwig osobowy i podjazdy, bez progów itp. – wraz z otoczeniem będą pozbawione 

barier architektonicznych, zapewniając godne funkcjonowanie. Ukończenie zadania umożliwi 

realizację projektu A06. 

 



26 

A08 Biblioteka bez barier 

Opis 

Zadaniem tego projektu jest wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności 

lokalnej zamieszkującej obszar zdegradowany. W ramach projektu biblioteka zamierza 

zorganizować: 

1.Warsztaty rozwijające kompetencje osób zagrożonych wykluczeniem, złożone 

z następujących elementów: trening percepcji społecznej, trening podejmowania roli innych 

ludzi, trening analizowania sytuacji społecznej, trening nadawania komunikatów 

niewerbalnych, trening komunikacji werbalnej i trening autoprezentacji. Podnoszenie 

kompetencji społecznych w przypadku pracowników przekłada się na podniesienie ich 

kompetencji zawodowych i lepsze funkcjonowanie zakładu pracy, a w przypadku osób 

bezrobotnych i niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwiększa ich 

kompetencje społeczne warunkujące, między innymi, aktywność na rynku pracy, a także 

radzenie sobie ze stresem i problemami dnia codziennego. 

2.Kursy podnoszące kompetencje cyfrowe osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem. 

Terminem „kompetencje cyfrowe” określono zespół umiejętności warunkujących efektywne 

korzystanie z mediów elektronicznych. Będą to zatem zarówno umiejętności obsługi sprzętu 

i oprogramowania, korzystania z rozmaitych aplikacji, jak i wyszukiwania potrzebnych 

informacji w różnych źródłach – elektronicznych i tradycyjnych – by je przetworzyć i 

wykorzystać zgodnie z potrzebą. W ramach rozwoju kompetencji cyfrowych zostaną 

zorganizowane: kurs podstawowej obsługi komputera dla początkujących, który obejmie 

m.in. takie tematy jak: obsługa edytora tekstu, zakładanie poczty elektronicznej, obsługa 

Skype’a, zakupy w sieci czy załatwianie spraw w urzędach oraz kurs obsługi Microsoft Excel 

i Microsoft Word. 

W ramach projektu raciborska biblioteka planuje również: 

1. zatrudnić w formie stażu lub wolontariatu 5 osób z różnego rodzaju 

niepełnosprawnościami; 

2. zakupić tablicę interaktywną, wizualizer, laptopy z oprogramowaniem, projektor 

multimedialny z ekranem, komputery stacjonarne z oprogramowaniem, monitory; 

3. podjąć działania przyczyniające się do poszerzenia kompetencji edukacyjnych, 

społecznych, obywatelskich i kulturalnych uczestników, które będą realizowane poprzez 

organizację wykładów, prelekcji i spotkań z przedstawicielami środowisk twórczych oraz 

warsztatów twórczych. Projekt koresponduje ściśle z projektem A09. 

 

A09 
Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla 

osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie 

Miasta Racibórz 

Opis 

Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej z dostosowaniem dla osób 

niepełnosprawnych pozwoli na podniesienie funkcjonalności i dostępności usług, jakie 

świadczy biblioteka, oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego osób 

zamieszkałych na obszarze rewitalizacji. Obecnie obydwie biblioteki, zarówno przy ul. 

Kasprowicza 12, jak i na Rynku 12, są niedostępne dla osób z ograniczonymi możliwościami 

ruchu, niepełnosprawnych i matek z małymi dziećmi w wózkach. Dzięki adaptacji przyziemia 

i poddasza powstaną nowe przestrzenie, w których będzie funkcjonowała czytelnia 

komputerowa, oraz wydzielone pomieszczenie, w którym prowadzone będą warsztaty. 

Przebudowa obejmie: wykonanie prac remontowych w całym budynku, wymianę instalacji 

elektrycznej, wykonanie okablowania strukturalnego i instalacji dźwigu osobowego dla 

niepełnosprawnych. Zostaną zakupione: regały archiwalne przesuwne, regały na książki 

i czasopisma, biurka i blaty pod komputery, zestawy mebli, szafa na płyty CD i DVD oraz 

system zabezpieczenia zbiorów. Instalacja elektryczna, która zostanie zmodernizowana, ze 
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względu na długi czas eksploatacji, nie spełnia już swojego zadania. Brakuje również 

wydzielonej instalacji elektrycznej pod sieć komputerową oraz okablowania strukturalnego. 

Obecne wyposażenie, czyli regały, biurka i lady biblioteczne, nie są dostosowane do nowych 

rodzajów zbiorów i do obsługi osób niepełnosprawnych. 

 

A10 Budowa żłobka publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

Opis 

Przedmiotem projektu jest budowa obiektu użyteczności publicznej – budynku żłobka 

publicznego wraz z niezbędnymi pracami w zakresie infrastruktury towarzyszącej. Projekt 

polega na podjęciu działań inwestycyjnych nastawionych na poprawę warunków społecznych 

mieszkańców Raciborza, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji. Obecnie 

Miasto Racibórz nie posiada odpowiedniego budynku do zaspokojenia potrzeb społecznych 

w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3. 

 

A11 
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w kwartale ulic: Stalmacha 1, 3, 5, 7, 7a, 

gen. J. Dąbrowskiego 9-13, Różyckiego 6-8 

Opis 

Projekt przewiduje: naprawę, wyrównanie, utwardzenie nawierzchni wraz z odwodnieniem 

(dojazd do garaży i budynków) oraz progami zwalniającymi i stojakami na rowery, 

przygotowanie miejsc postojowych z uwzględnieniem miejsc dla osób niepełnosprawnych, 

wykonanie oświetlenia terenu, rozbiórkę istniejącego i budowę nowego śmietnika 

osiedlowego, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dorosłych (siłownia pod chmurką) 

i edukacyjnego dla dzieci (wykonanie placu zabaw), nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, 

wykonanie ogrodzeń terenów rekreacyjnych, wewnętrznych dróg dojazdowych, ciągów 

pieszych oraz naprawę i wyrównanie nawierzchni w przejściu między budynkami przy ul. 

Stalmacha 1 a ul. Stalmacha 3. 

 

A12 Dni Raciborza 

Opis 

Tradycją miasta stały się rokroczne obchody Dni Raciborza, które są okazją nie tylko do 

przypomnienia historii tego piastowskiego grodu, ale także sposobnością do zintegrowania 

miejscowej społeczności z raciborzanami mieszkającymi poza granicami miasta, kraju oraz 

gośćmi przybyłymi do Raciborza na tę okoliczność. 

Zamiarem gospodarzy Miasta Racibórz jest nadanie temu wyjątkowemu świętu odpowiedniej 

rangi . Z tej okazji przygotowywany jest atrakcyjny program, na który składa się wiele imprez 

o charakterze artystyczno-rozrywkowo-sportowym, m.in. z udziałem miejscowych zespołów 

artystycznych. Istotnym punktem programu są koncerty gwiazd polskiej lub zagranicznej 

estrady. Obchody święta miasta cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony miejscowej 

społeczności, a także gości odwiedzających Racibórz. Uroczystości organizowane są co roku 

na placu Długosza, na którym koncentruje się życie publiczne miasta. Teren, na którym 

organizowane jest święto, pełni funkcję integrującą mieszkańców. Organizacja tej przestrzeni 

poprzez działania kulturalno-rozrywkowe jest kluczowa ze względu na kształtowanie postaw 

wielopokoleniowej społeczności Raciborza. 
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A13 Pływadło 

Opis 

Nieodłącznym elementem Dni Raciborza są imprezy sportowo-rekreacyjne, szczególnie 

międzynarodowy spływ kolorowych konstrukcji rzeką Odrą, czyli tzw. Pływadło. Celem 

spływu jest czynny wypoczynek na wodzie, zapoznanie społeczeństwa z walorami 

turystycznymi rzeki oraz jej ogólnopolska promocja. Uczestnikiem imprezy może zostać 

każdy, kto skonstruuje spełniające określone wymagania „pływadło”, którym następnie 

dopłynie z Raciborza do Kędzierzyna-Koźla. W ciągu dwóch dni załogi pokonują maratońską 

trasę o długości 42 kilometrów, co wymaga dużego wysiłku od zawodników, a także 

zbudowania bardzo wytrzymałych obiektów pływających. Przedmiotowe wydarzenie na stałe 

wpisało się w kalendarz imprez dorzecza górnej Odry województwa śląskiego i opolskiego, 

czego dowodem jest już XVII edycja imprezy. Ważnym aspektem wydarzenia jest duży 

wpływ na integrację mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

 

A14 
Poprawa efektywności energetycznej, połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz (1) 

Opis 

Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej, 

stanowiącego siedzibę Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu. Zakres projektu 

obejmuje: 

1. termomodernizację budynku (prace przygotowawcze, docieplenie ścian, docieplenie 

pokrycia dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację odgromową – demontaż i 

montaż); 

- modernizację systemu grzewczego (zakup i montaż grzejników płytowych wraz 

z elementami koniecznymi do wymiany instalacji c.o. – aparaty grzejne, zawory, 

termostatyczne rury miedziane, kształtki, izolacje otulinami jednowarstwowymi o grubości 

30 mm); 

- wymianę wewnętrznych źródeł światła: świetlówki ledowe (energooszczędne) – 125 szt., 

żarówki ledowe – 65 szt., naświetlacz LED 20 W – 1 szt. 

 

A15 
Poprawa efektywności energetycznej, połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz (2) 

Opis 

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku wraz ze zmianą systemu grzewczego 

oraz podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, wymianą pokrycia dachu i remontem 

części wspólnej. Planuje się docieplenie ścian zewnętrznych, dachu oraz stropu piwnic, 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk 

węglowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, podłączenie budynku do miejskiej 

sieci ciepłowniczej. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia emisji gazów 

pochodzących z przestarzałych systemów grzewczych oraz zmniejszenia zapotrzebowania na 

energię cieplną dla budynku. Oprócz tego nastąpi zdecydowana poprawa komfortu 

użytkowania mieszkań, a dzięki temu – zmiana warunków życia mieszkańców budynku i jego 

otoczenia. Odnowienie elewacji budynku przyczyni się do poprawy estetyki obszaru objętego 

rewitalizacją. 
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A16 
Poprawa efektywności energetycznej, połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz (3) 

Opis 

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku wraz ze zmianą systemu grzewczego 

i remontem części wspólnej. Planuje się docieplenie ścian zewnętrznych, stropu i połaci 

dachowej w strefie poddasza, modernizację instalacji grzewczej centralnego ogrzewania. 

Rewitalizacja ma przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców i przywrócenia ładu 

przestrzennego, a ponadto zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną budynku, 

poprawy estetyki przestrzeni śródmiejskiej, podniesienia atrakcyjności centrum miasta, 

wykreowania atrakcyjnego miejsca dla zamieszkania i spędzania wolnego czasu. 

 

A17 
Poprawa efektywności energetycznej, połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz (4) 

Opis 

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku wraz ze zmianą systemu grzewczego 

i remontem części wspólnej. Planuje się docieplenie ścian zewnętrznych, stropu i połaci 

dachowej w strefie poddasza, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji 

grzewczej centralnego ogrzewania. Rewitalizacja ma przyczynić się do poprawy jakości życia 

mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, a ponadto do zmniejszenia 

zapotrzebowania na energię cieplną budynku, poprawy estetyki przestrzeni śródmiejskiej, 

podniesienia atrakcyjności centrum miasta, wykreowania atrakcyjnego miejsca dla 

zamieszkania i spędzania wolnego czasu. 

 

A18 
Poprawa efektywności energetycznej, połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz (5) 

Opis 

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku wraz ze zmianą systemu grzewczego 

i remontem klatek schodowych. Planuje się docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu, 

modernizację instalacji grzewczej centralnego ogrzewania wraz z opomiarowaniem i 

wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Rewitalizacja ma przyczynić się do ograniczenia 

emisji gazów pochodzących z przestarzałych systemów grzewczych, zmniejszenia 

zapotrzebowania na energię cieplną dla budynku, znacznej poprawy komfortu użytkowania 

mieszkań, a dzięki temu – do poprawy warunków życia mieszkańców budynku i jego 

otoczenia. Ponadto odnowienie elewacji pozytywnie wpłynie na estetykę obszaru objętego 

rewitalizacją. 

 

A19 
Poprawa efektywności energetycznej, połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz (6) 

Opis 

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku wraz ze zmianą systemu grzewczego 

z piecowego na etażowe gazowe wraz z remontem klatek schodowych. Planuje się 

docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu nad ostatnią kondygnacją, wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej, likwidację pieców węglowych, wykonanie instalacji etażowego 

gazowego ogrzewania. Rewitalizacja ma przyczynić się do ograniczenia emisji gazów 

pochodzących z przestarzałych systemów grzewczych, zmniejszenia zapotrzebowania na 

energię cieplną dla budynku, znacznej poprawy komfortu użytkowania mieszkań, a dzięki 

temu – do poprawy warunków życia mieszkańców budynku i jego otoczenia. Odnowienie 

elewacji pozytywnie wpłynie na estetykę obszaru rewitalizacji. 

 



30 

A20 
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę 

istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej 

Opis 

W ramach realizacji projektu wymienionych zostanie ponad 1400 opraw oświetlenia 

ulicznego o łącznej mocy ok. 236 kW. Oprawy zastąpione zostaną oprawami typu LED                   

o łącznej mocy zainstalowanej ok. 68 kW. Pozwoli to zaoszczędzić ponad 60% energii 

elektrycznej zużywanej na cele oświetleniowe w tym rejonie miasta. Tym samym projekt 

przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej systemu oświetlenia. 

 

A21 
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzących ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap II budynek 

Urzędu Miasta Racibórz 

Opis 

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną prace zmierzające do poprawy 

efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej. Zostanie przeprowadzona 

termomodernizacja dachu budynku, na którym dodatkowo zostaną zainstalowane panele 

fotowoltaiczne o mocy do 40 kW. Ponadto, istniejące oświetlenie zostanie wymienione na 

ledowe. Zostanie również przebudowany system wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń. 

 

A22 Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim 

Opis 

Realizacja projektu ma za zadanie kształtować świadomość ekologiczną poprzez 

propagowanie wzorca kulturowego i obyczajowego wśród mieszkańców oraz zwiększenie 

wiedzy w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie OZE. 

Głównym założeniem projektu jest promocja cyklicznych imprez i wydarzeń promujących 

rozwiązania prośrodowiskowe, a także edukacyjne, połączone z praktyczną wiedzą dotyczącą 

ochrony środowiska, w szczególności na temat zrównoważonego rozwoju. Istnieje potrzeba 

zmiany postawy społeczeństwa w kwestii przyszłościowego gospodarowania źródłami 

energetycznymi. W praktyce oznacza to kładzenie nacisku na ograniczenie zanieczyszczeń 

oraz emisji CO2, czyli modernizację stosowanych dotychczas technologii. 

Działania w ramach projektu skierowane są do następujących grup zainteresowanych: 

- samorządów i administracji mieszkaniowej, odpowiedzialnych za zarządzanie energią 

i środowiskiem; 

- środowiska akademickiego, zorientowanego na działalność badawczo-wdrożeniową 

i dydaktyczną, odpowiedzialnego za świadome działania swoich absolwentów w zakresie 

projektowania i implementacji rozwiązań OZE; 

- studentów, którzy z większą świadomością skutków swoich decyzji dokonywać będą 

wyboru narzędzi, jakie oferuje budownictwo energooszczędne i energetyka odnawialna; 

- niezależnych ekspertów; 

- producentów systemów technicznych z obszaru OZE i rozwiązań proekologicznych oraz ich 

kooperantów i dystrybutorów; 

- przedsiębiorców energetycznych, zajmujących się dystrybucją energii, w tym energii 

pochodzącej z OZE; 

- aktualnych i przyszłych prosumentów, zainteresowanych stosowaniem mikroinstalacji OZE 

dla własnych potrzeb; 

- konsumentów energii wykazujących wrażliwość na kondycję środowiska naturalnego; 

- dziennikarzy zajmujących się popularyzacją problematyki OZE w mediach. 
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A23 
Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i lokali użytkowych w celu przywrócenia 

lub nadania im nowych funkcji gospodarczych 

Opis 

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta Racibórz wskazuje, że istotnym celem 

rozwoju miasta jest zwiększenie potencjału gospodarczego i wzrost liczby miejsc pracy 

poprzez kreowanie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i poziomu inwestycji. Jedną                  

z potrzeb w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w mieście jest zapewnienie efektywnego 

systemu sprzedaży i wynajmu lokali usługowych w ramach zasobów Miasta Racibórz, w tym 

zapewnienie oferty lokalowej dla przedsiębiorstw w początkowym okresie funkcjonowania. 

Miasto Racibórz wdrożyło „Program Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz na lata 

2015–2020”, polegający m.in. na wypracowaniu rozwiązań, w których zmiany w 

infrastrukturze i przestrzeni miasta służyć będą lokalnym przedsiębiorcom, wzmocnią 

aktywność i zaangażowanie mieszkańców (przedsiębiorców) w kwestiach gospodarczych                   

i pozwolą na wykorzystanie szansy wynikającej z nowego programu, jakim jest program 

„Lokale na Start”, który został stworzony dla w/w podmiotów w celu promocji i wspierania 

rozwoju przedsiębiorczości na terenie Raciborza, w szczególności wspierania rozwoju małych 

i średnich przedsiębiorstw. Programy te mają stanowić wsparcie przede wszystkim dla nowo 

powstałych przedsiębiorstw o dużym potencjale wzrostu, tworzących nowe miejsca pracy  i 

istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Miasta Racibórz. 

W programie „Lokale na Start” miasto udostępnia w ramach Ośrodka Współpracy 

Gospodarczej pomieszczenia biurowe oraz inne powierzchnie użytkowe wchodzące w skład 

zasobu miasta na zasadach preferencyjnych. Bezpośrednimi adresatami podjętych działań są 

nowo utworzone firmy oraz te działające nie dłużej niż 3 lata. 

Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności lokali oferowanych na preferencyjnych 

warunkach oraz zwiększy liczbę nowo utworzonych firm działających na raciborskim rynku. 

 

LISTA B – OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ UZUPEŁNIAJĄCYCH 

B01 
Rewitalizacja budynku dawnych koszar husarskich w Raciborzu 

wraz z zagospodarowaniem terenu 

Opis 

Projekt rewitalizacji budynku dawnych koszar husarskich w Raciborzu przewiduje 

reaktywację zabytkowego obiektu (objętego ochroną konserwatorską wpisem do rejestru 

zabytków województwa śląskiego nr A/1457/92) wraz z przylegającym terenem, który 

stanowi istotny element dziedzictwa kulturowego w skali lokalnej, ale również całego 

Subregionu Zachodniego. Budynek z założenia pełnić będzie funkcje usługowe, w tym: 

a) kulturalno-wystawiennicze (Interaktywne Muzeum XX wieku), 

b) kulturalne (biblioteka i mediateka wraz z radioredakcją), 

c) administracyjne (Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa 

Śląskiego), 

d) biurowe (powierzchnia pod wynajem) wraz z inkubatorem przedsiębiorczości. 

Obiekt, z uwagi na zły stan techniczny, poddany zostanie generalnemu remontowi oraz 

kompleksowej modernizacji wraz z wykonaniem gruntownej renowacji ceglanych elewacji 

budynku oraz wymianą konstrukcji i pokrycia dachowego. Ponadto w ramach planowanych 

robót budowlanych przewidziano m.in. wykonanie izolacji przeciwwodnych (poziomych 

i pionowych), wykonanie wzmocnień murów, wykonanie nowych stropów i schodów 

wewnętrznych – spełniających wymagania techniczne. Rewitalizacji ulegnie również teren 

wokół budynku. W ramach przedsięwzięcia planowane jest utworzenie terenu rekreacyjnego, 

ogólnodostępnego wraz z parkingiem obsługującym obiekt. 
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B02 Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności 

Opis 

Niewystarczająca współpraca z przedsiębiorcami oraz mała aktywność obywatelska 

mieszkańców wskazane zostały jako słabe strony miasta w analizie SWOT zawartej 

w „Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2020”. Centrum 

Przedsiębiorczości i Aktywności (podmiotu łączącego funkcje już istniejącego Inkubatora 

Przedsiębiorczości i Centrum Lokalnej Aktywności) będzie realizowało zadania takie jak: 

1. animowanie przedsiębiorczości: świadczenie usług informacyjnych, doradczych 

i szkoleniowych na rzecz osób podejmujących działalność gospodarczą oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw, promowanie przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości 

akademickiej i społecznej; 

2. pobudzanie aktywności społecznej i obywatelskiej: świadczenie usług informacyjnych, 

doradczych i szkoleniowych na rzecz osób zainteresowanych podejmowaniem aktywności 

społecznej i obywatelskiej w postaci sformalizowanej (organizacjach pozarządowych) oraz 

niesformalizowanej (inicjatywach lokalnych, ruchach miejskich zaangażowanych w działania 

akcyjne itp., osobach włączających się w budżet obywatelski), świadczenie usług 

informacyjnych, doradczych i szkoleniowych na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych, 

animowanie aktywności lokalnej wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji; 

3. wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej: świadczenie usług informacyjnych, 

doradczych i szkoleniowych na rzecz osób zainteresowanych tworzeniem takich podmiotów, 

szczególnie z obszaru rewitalizacji, oraz wspieranie utworzonych podmiotów ekonomii 

społecznej, wymiany informacji, wiedzy i doświadczenia oraz współpracy między 

przedsiębiorcami i działaczami społecznymi, budowa sprzyjającego klimatu dla ekonomii 

społecznej wśród mieszkańców, w tym wspieranie marki przedsiębiorstw społecznych. 

Takie połączenie działań pozwala na kompleksowe podejście do tematu przedsiębiorczości 

i zaangażowania społecznego. Projekt jest wstępnie powiązany z projektem B01. 

 

B03 
Przywrócenie obszarowi kampusu akademickiego funkcji lokalnego ośrodka 

wspierającego procesy integracji społecznej 

Opis 

Dzięki przywróceniu funkcjonalności terenu kampusu akademickiego zostaną stworzone 

warunki do integracji społeczno-gospodarczej absolwentów PWSZ z mieszkańcami Miasta 

Racibórz. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez stworzenie spółdzielni studenckiej mieszczącej 

się w Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ). W ramach Centrum funkcjonować będzie 

Inkubator Przedsiębiorczości oraz pomieszczenia do coworkingu i sala szkoleniowa. Dzięki 

zintensyfikowanym działaniom promocyjnym zostaną otwarte nowe start-upy oraz stworzone 

preferencyjne warunki do funkcjonowania nowych działalności gospodarczych. W CAZ 

organizowane będą szkolenia biznesowe i interpersonalne dla studentów, absolwentów oraz 

mieszkańców Miasta Racibórz. Projekt zakłada osiągnięcie rezultatów w postaci podniesienia 

znaczenia uczelni jako ośrodka społecznego o trudnej do przecenienia wartości. Wyrazem 

tego będzie wzrost liczby udostępnień infrastruktury i zasobów uczelni społeczności lokalnej, 

np.: 

1. auli jako miejsca spotkań dla lokalnych inicjatyw społecznych, szkoleń, zebrań i akcji 

społecznych, a także jako centrum kulturalno-rozrywkowego miasta, w ramach którego 

organizowane będą kluby dyskusyjne, koncerty i przedstawienia; 

2. basenu jako miejsca przeprowadzania zajęć ogólnorozwojowych i rehabilitacyjnych dla 

dzieci, młodzieży i seniorów oraz dla organizacji zawodów sportowych na różnych 

szczeblach rywalizacji. 
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Projekt zakłada na tym poziomie zintensyfikowanie współpracy PWSZ z lokalnymi szkołami 

podstawowymi, gimnazjami, szkołami ponadgimnazjalnymi i pomaturalnymi oraz 

środowiskiem społeczno-gospodarczym Miasta Racibórz. Dom Studenta poza sezonem 

szkolnym przewidziany jest do funkcjonowania jako zaplecze noclegowe dla korzystających 

z auli, która stanowiłaby wraz z CAZ trzon lokalnego centrum szkoleniowo-konferencyjno-

biznesowego. Uczelnia w tej kwestii podjęła rozmowy z firmami, takimi jak Microsoft, w 

celu zorganizowania na jej terenie letnich konferencji i warsztatów dla okolicznych firm oraz 

osób związanych z działalnością informatyczną, aby podnieść innowacyjność lokalnych 

przedsiębiorstw i wzmocnić ich konkurencyjną pozycję w kraju i za granicą. Sala 

gimnastyczna będzie, poza zajęciami dydaktycznymi dla studentów służyła integracji 

społeczności lokalnej poprzez jej wykorzystywanie do organizacji turniejów młodzieżowych 

i zajęć dla zorganizowanych grup ćwiczeniowych. Projekt ściśle powiązany z zadaniem B04. 

 

B04 Modernizacja obiektów kampusu PWSZ w Raciborzu przy ul. Słowackiego 55 i 57 

Opis 

Celem tego zadania jest przywrócenie funkcjonalności terenu kampusu akademickiego 

poprzez rewitalizację następujących obiektów: Domu Studenta, basenu, sali gimnastycznej, 

budynków głównych PWSZ oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu kampusu. W 

ramach planowanych inwestycji zostaną podjęte następujące działania: 

- wykonanie termomodernizacji wszystkich obiektów PWSZ; 

- udostępnienie terenu i wszystkich obiektów osobom niepełnosprawnym; 

- kompleksowy remont Domu Studenta, w tym m.in. pomieszczeń sanitarnych, lokali 

mieszkalnych, gospodarczych, użytkowych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, 

wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodociągowej; 

- budowa lub przeprowadzenie kapitalnego remontu wraz z rozbudową auli znajdującej się na 

przy Domu Studenta; 

- budowa lub przeprowadzenie kapitalnego remontu wraz z rozbudową budynku sali 

gimnastycznej; 

- budowa lub przeprowadzenie kapitalnego remontu z rozbudową basenu (m.in. modernizacja 

hali basenowej (okna, sufit podwieszony, pomieszczenia sanitarne, hol główny, widownia, 

taras, kotłownia), zaplecza szatniowo-sanitarnego, przystosowanie zaplecza szatniowo-

sanitarnego dla osób niepełnosprawnych, modernizacja instalacji wewnętrznych: wodno-

kanalizacyjnych, ppoż., c.o., elektrycznej, wentylacji mechanicznej, technologii wody 

basenowej i wymiennikowni, przystosowanie pomieszczeń siłowni i sauny). Modernizacja 

kampusu umożliwi przywrócenie jego funkcjonalności w ramach projektu B03. 

 

B05 Rewitalizacja stadionu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

Opis 

Przywrócenie funkcjonalności stadionu lekkoatletycznego znajdującego się przy ul. Stefana 

Wyszyńskiego poprzez: 

- odnowienie i rozbudowę budynku socjalnego z szatniami dla zawodników (toalety, 

prysznice, zaplecze gospodarcze i sprzętowe); 

- wymianę nawierzchni bieżni na tartanową (6 torów); 

- wymianę murawy, instalację systemu nawadniania automatycznego oraz wykonanie drenażu; 

- wymianę wiat stadionowych; 
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- wykonanie infrastruktury niezbędnej dla dyscyplin lekkoatletycznych (skocznia wzwyż i w 

dal oraz rozbieg z zeskokiem do skoku o tyczce, rzutnia do rzutu młotem i dyskiem oraz do 

pchnięcia kulą); 

- stworzenie strefy przygotowania fizycznego („siłownia pod chmurką”); 

- wykonanie jednego boiska do siatkówki plażowej (podłoże piaskowe) oraz jednego boiska 

do streetballa (podłoże polipropylenowe); 

- wymianę trybun, w tym montaż 1000 siedzisk stadionowych; 

- wymianę ogrodzenia stadionu. 

Poprzez przywrócenie funkcjonalności obszaru zdegradowanego zostaną odzyskane jego 

pierwotne funkcje. Wykonanie inwestycji przyczyni się do interwencji w zakresie potrzeb 

społecznych. Zmodernizowany obiekt wykorzystywany będzie przez studentów PWSZ 

w Raciborzu do realizacji zajęć dydaktycznych, będzie również udostępniony mieszkańcom 

Raciborza i okolic. Wykonanie inwestycji przyczyni się ponadto do działań 

antyuzależnieniowych i prozdrowotnych poprzez bezpłatne zajęcia prowadzone przez 

wykwalifikowaną kadrę i dostęp do wysokiej klasy infrastruktury. 

Bardzo dobra lokalizacja stadionu, który znajduje się w centrum miasta na terenie o dużej 

gęstości zaludnienia, przyczyni się do optymalnego wykorzystania jego potencjału. Aktualnie 

obiekt jest wykorzystywany w godzinach 7:00–22:00 w średnim natężeniu dobowym 100 

osób. 

Jest on również udostępniany klubom sportowym (piłkarskim, footballu amerykańskiego), 

PTTK, szkołom podstawowym, ośrodkom szkolno-wychowawczym, służbie mundurowej. 

Modernizacja obiektu umożliwi również organizację zawodów sportowych na szczeblu 

centralnym oraz Akademickich Mistrzostw Śląska i Polski. Będzie również doskonałym 

uzupełnieniem hali lekkoatletycznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego jako obiektu otwartego 

i możliwego do wykorzystania przez studentów, uczniów raciborskich szkół oraz 

mieszkańców miasta. 

Zmodernizowany stadion będzie również doskonałym miejscem do organizacji imprez 

o charakterze kulturalnym i społecznym (organizacja koncertów, igrzysk „Sport ku Radości” 

dla młodzieży niepełnosprawnej, gimnazjady, itd.). 

 

B06 STOP wykluczeniu społecznemu 

 

Celem projektu są działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu: 

1. integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez utworzenie 

Zakładu Aktywizacji Zawodowej; 

2. stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla młodzieży uczącej się poza miejscem 

zamieszkania – utworzenie internatu wraz z niezbędnym zapleczem. 

Ad 1. Zakład Aktywizacji Zawodowej tworzy się w celu aktywizacji zawodowej oraz integracji 

społecznej osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 

i określonych w ustawie, osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

a także w celu przygotowania ich do życia w otwartym środowisku oraz pomocy w realizacji 

pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych 

możliwości. Nadrzędnym celem Zakładu Aktywności Zawodowej jest przygotowanie 

pracowników niepełnosprawnych do aktywności na otwartym rynku pracy. 

Ad 2. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, szczególnie z obszarów wiejskich, wymaga 

wdrożenia elastycznych form edukacji. Potrzebne jest również stworzenie mechanizmów 

eliminujących lub kompensujących oddziaływanie czynników utrudniających uczestnictwo 

w procesie kształcenia. Istotnym elementem polityki wyrównywania szans edukacyjnych 

powinno być zatem wzmocnienie działań ukierunkowanych na pomoc uczniom, którzy ze 



35 

względu na czynniki ekonomiczne, społeczne czy kulturowe nie funkcjonują prawidłowo 

w systemie oświaty. Działania obejmą takie osoby, jak uczniowie z małymi osiągnięciami 

w nauce, uczniowie niepełnosprawni, z mniejszości narodowych lub etnicznych, z rodzin 

patologicznych oraz dotkniętych patologiami społecznymi itp., a także młodzież, która 

przedwcześnie opuściła system szkolnictwa. Zorganizowanie internatu i zapewnienie jej 

wychowankom opieki oraz atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego pozwoli na wyrównanie 

szans edukacyjnych dzieci uczących się poza miejscem zamieszkania lub tych, które chciałyby 

się uczyć poza miejscem zamieszkania, lecz nie mogą tego robić ze względu na różne czynniki 

(np. uciążliwe dojazdy). W ramach internatu planuje się zajęcia kulturalno-rozrywkowe (zajęcia 

tego typu umożliwiają wychowankom sprawdzenie swoich uzdolnień artystycznych 

(deklamacja, śpiew, taniec, plastyka), przydatności swojej wiedzy o ludziach i świecie, obycia 

towarzyskiego i zachowań prospołecznych, zajęcia twórcze (formy rekreacji twórczej pozwalają 

wychowankom dowartościować się, odkryć u siebie różnego rodzaju możliwości i zdolności, 

nabrać poczucia pewności i wiary we własne siły), zajęcia ruchowe i rekreacyjne (służą zdrowiu 

fizycznemu i dobremu samopoczuciu), zajęcia poprzez działalność społeczną (uczą 

bezinteresowności, radości z pomocy innym). Realizacja projektu „STOP wykluczeniu 

społecznemu” będzie poprzedzona realizacją projektu „Rozbudowa i modernizacja budynków 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Nr 1 przy ul. Wileńskiej w Raciborzu” ze 

względu na konieczność przystosowania niezbędnej infrastruktury (B07). 
 

B07 
Rozbudowa i modernizacja budynków Centrum Kształcenia Ustawicznego i 

Zawodowego Nr 1 przy ul. Wileńskiej w Raciborzu 

Opis 

Realizacja projektu wynika z potrzeby stworzenia odpowiednich warunków i przystosowania 

infrastruktury do realizacji projektu „STOP wykluczeniu społecznemu” (B06). Przedmiotem 

projektu jest stworzenie w budynku przy ul. Wileńskiej 8 Zakładu Aktywności Zawodowej dla 

osób niepełnosprawnych i internatu dla młodzieży uczącej się poprzez wykonanie 

kompleksowego remontu tego budynku wraz z zagospodarowaniem oraz jego rozbudową, 

m.in. przez stworzenie zamkniętego łącznika do budynku przy ul. Wileńskiej 8 w celu 

połączenia tych budynków, stanowiących część Centrum Kształcenia Ustawicznego                              

i Zawodowego Nr 1, w jeden kompleks. W ramach projektu planuje się przede wszystkim 

wykonać następujące rodzaje robót budowlanych dotyczących budynku przy ul. Wileńskiej 8: 

- kompleksowy remont i przebudowę pomieszczeń – roboty ogólnobudowlane oraz 

instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz sanitarnych (wodno-

kanalizacyjnych, wentylacji, gazu i centralnego ogrzewania) dostosowujące pomieszczenia do 

nowej funkcji; 

- kompleksowy remont pomieszczeń przeznaczonych do edukacji wraz z niezbędnym 

zapleczem w związku ze zmianami w klasopracowniach; 

- termomodernizację budynku w zakresie centralnego ogrzewania, stolarki zewnętrznej, 

izolacji termicznej nad ostatnią kondygnacją; 

- dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz potrzeb osób 

niepełnosprawnych (w tym budowa dźwigu osobowego); 

- zagospodarowanie terenu przy budynku, w tym przebudowa placu betonowego i wykonanie 

miejsc postojowych, m.in. dla osób niepełnosprawnych. 

Ponadto w celu wykonania zamkniętego łącznika (długości ok. 50 m) zostaną wykonane roboty 

konstrukcyjne, architektoniczne oraz elektryczne. 

Z kolei przy budynku przy ul. Wileńskiej 6 planuje się wykonać niezbędne przebudowy i 

roboty remontowe związane z połączeniem tego obiektu z planowanym łącznikiem. Roboty te 

dotyczyłyby przyległych pomieszczeń i przeniesienia ich obecnej funkcji do innych 

pomieszczeń w tym obiekcie. Projekt obejmuje również zakup, montaż i instalację 

wyposażenia do ZAZ dla osób niepełnosprawnych i internatu oraz niezbędnych pomieszczeń 
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zaplecza, takich jak kuchnia, stołówka, świetlica itp. Inwestycja ukierunkowana jest głównie 

na: 

- poprawę stanu technicznego budynku przy ul. Wileńskiej 8 i zwiększenie efektywności z jego 

korzystania w zakresie m.in. energooszczędności; 

- podniesienie poziomu edukacji poprzez podniesienie stanu technicznego i remontu 

klasopracowni wraz z zapleczem budynku przy ul. Wileńskiej 8 oraz połączenie tego budynku 

łącznikiem zamkniętym z budynkiem przy ul. Wileńskiej 6; 

- poprawę infrastruktury społecznej poprzez stworzenie zaplecza w celu zaangażowania osób 

niepełnosprawnych, a także przygotowania ich do życia w otwartym środowisku; 

- podniesienie funkcjonalności i dostępności usług w budynku przy ul. Wileńskiej 6, w tym dla 

osób niepełnosprawnych. 

Modernizacja budynku umożliwi realizację projektu B06. 

 

B08 Raciborski konkurs wiedzy o rewitalizacji 

Opis 

Projekt polega na przeprowadzeniu corocznej edycji Raciborskiego konkursu wiedzy 

o rewitalizacji. Konkurs obejmować będzie trzy etapy: 

I etap: praca pisemna na wybrany temat związany z rewitalizacją, 

II etap: test oraz pytania ustne, 

III etap: opracowanie projektu rozwojowego (rewitalizacyjnego). 

Projekt adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 

B09 Dogoterapia – edukacyjne zajęcia dla dzieci 

Opis 

Przedmiotem projektu jest stworzenie warunków dla prowadzenia dogoterapii w Raciborzu. 

Zakres przedmiotowy obejmuje szereg działań, m.in. stworzenie boksów w wentylowanym 

pomieszczeniu, co przyczyni się do poprawy warunków bytowych zwierząt i umożliwi im, 

bez względu na warunki atmosferyczne, przebywanie w temperaturze pokojowej. By 

zmniejszyć emisję zanieczyszczeń, proponuje się montaż kolektorów słonecznych. W ramach 

modernizacji schroniska stworzona zostanie sala do prowadzenia zajęć edukacyjnych i 

dogoterapii oraz miejsce na wzór gabinetu weterynaryjnego. Dzięki temu zajęcia edukacyjne 

będą prowadzone w sposób praktyczny, pokazujący m.in. podstawy oceny stanu zdrowia 

zwierząt czy rozpoznanie choroby. Dzięki takiemu miejscu, zwierzętom zamieszkującym 

schronisko, o każdej porze będzie mogła być udzielona natychmiastowa i kompleksowa 

pomoc weterynaryjna. Komplementarnie w planie przebudowy schroniska przewiduje się 

wydzielenie miejsca na prowadzenie psiego przedszkola. W ramach takiego przedsięwzięcia 

będzie można prowadzić szkolenia dla mieszkańców miasta i ich czworonożnych przyjaciół, 

mające na celu socjalizację zwierząt i edukację z zakresu opieki nad zwierzęciem. Takie 

rozwiązanie umożliwi także pozostawienie swoich pupili na określony czas w ciągu dnia pod 

opieką personelu schroniska. W odnowionym schronisku prowadzone będą zajęcia 

edukacyjne z zakresu nauk przyrodniczych i socjologii psów dla uczniów przedszkoli i szkół, 

przykładowo raz w tygodniu dla każdej placówki. Warto zauważyć, że uczestnictwo w takich 

warsztatach w sposób korzystny wpływa na rozwój emocjonalny człowieka. Szacuje się, że 

wielu uczestników zajęć nie posiada zwierzęcia i nie ma podstawowej wiedzy o współpracy 

z psem. Dzięki dogoterapii mieszkańcy miasta będą posiadali szeroki zakres wiadomości 

związany z kształtowaniem właściwych postaw wobec zwierzęcia oraz prawdopodobnie 

zmniejszy się liczba niebezpiecznych sytuacji z udziałem zwierząt, spowodowanych 

czynnikiem ludzkim, np. podchodzeniem dzieci do psów pozostawionych bez opieki. 
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Początkowo zostanie wybranych 6 psów zamieszkujących schronisko, które zostaną 

przeszkolone na psa-asystenta do zajęć z dziećmi i młodzieżą. Z biegiem czasu kolejne, 

wykazujące predyspozycje do kontaktu z ludźmi psy będą przygotowywane do pełnienia 

takiej funkcji. Dogoterapię zaleca się przede wszystkim osobom mającym zaburzenia, np. 

słuchu, wzroku, mowy, oraz przy, m.in. nerwicach, urazach psychicznych, autyzmie, u osób 

posiadających urazy rdzenia kręgowego. Terapia ta wpływa m.in. na poprawę komunikacji, 

rozwija funkcje poznawcze, stymuluje zmysły, w wielu przypadkach zmienia trudną 

rehabilitację w zabawę. 

 

B10 Klub Taneczny „Skaza” 

Opis 

Przedmiotem projektu jest stworzenie miejsca użyteczności publicznej. Klub Taneczny 

„Skaza” będzie dostępny codziennie do godz. 24:00 dla każdego mieszkańca. Powstanie 

miejsce, w którym możliwe będzie rozwijanie umiejętności wokalnych oraz tanecznych, 

zdolności do wyrażania swoich uczuć i emocji ruchem ciała. W pełni klimatyzowanym 

pomieszczeniu dostępne będą: mała i duża sala, bufet oraz toalety i prysznice. Duża sala 

zostanie przeznaczona na zajęcia taneczne. Znajdzie się tam duży telebim wraz ze sprzętem, 

który posłuży prezentacji, stworzonej specjalnie dla Klubu Tanecznego „Skaza”, aplikacji 

wirtualnego trenera tanecznego. Ponadto miejsce popołudniami będzie wykorzystywane do 

prowadzenia zajęć taneczno-kulturowych, planuje się zatem wyposażenie dużej sali w sprzęt 

do nagrywania filmów i urządzenia z wizualnymi efektami specjalnymi, laserowymi – 

pozwoli to na tworzenie spotów reklamowych dla Klubu i miasta. Mała sala to miejsce na 

popołudniowe zajęcia muzyczne i wokalne dla członków raciborskich klubów muzycznych. 

Podczas nocnych wydarzeń kulturowych sala może być wykorzystana do organizowania 

konkursów wokalnych dla wszystkich mieszkańców. Niezbędne jest zatem wyposażenie 

w sprzęt do realizowania zajęć (mikrofon, mikser, laptop, głośniki itp.). Wyposażenie małej 

sali w urządzenie do nagrywania dźwięku umożliwi tworzenie ścieżki dźwiękowej pod 

aplikację wirtualnego trenera oraz nagrywanie materiałów promocyjnych. Dwa razy w 

miesiącu spośród nagrań zostanie wybrane jedno, które będzie wykorzystane w aplikacji 

wirtualnego trenera. W pomieszczeniu między salami powstanie bufet serwujący napoje i 

zdrowe przekąski. Ma on stanowić miejsce dla osób nieuczestniczących w zajęciach (np. 

rodziców oczekujących na dzieci) czy korzystających z nocnych wydarzeń. 

 

B11 Kino plenerowe 

Opis 

Przedmiotem projektu jest organizacja kina plenerowego na obszarze rewitalizacji. Będzie to 

otwarta impreza na świeżym powietrzu z bezpłatnym wstępem. Projekt zakłada cykl projekcji 

filmowych na terenie Domu Kultury „Strzecha”. Pokazy będą odbywały się na dużym 

ekranie. Tym samym zostanie stworzona przestrzeń służąca integracji mieszkańców oraz 

zwiększeniu ich uczestnictwa w kulturze. 

 

B12 Stworzenie skweru poświęconego bractwom strzeleckim Raciborza 

Opis 

Projekt polegać będzie na wykonaniu obelisku pamiątkowego, poświęconego działalności 

raciborskich bractw strzeleckich oraz ustawieniu tablic informacyjnych ze zdjęciami 

i kalendarium działań Bractwa Kurkowego, a także ustawieniu ławek i elementów małej 

architektury. Zadanie służyć ma zachowaniu dziedzictwa kulturowego. 
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B13 Projekt zagospodarowania Bulwarów Nadodrzańskich w Raciborzu 

Opis 

Projekt zagospodarowania tzw. Bulwarów Nadodrzańskich stanowi próbę ożywienia tej 

części miasta oraz stworzenie unikatowego produktu turystycznego. Brzeg Odry oraz pobliski 

park mają stać się atrakcją dla gości i przestrzenią rekreacji dla mieszkańców. To również 

próba przełamania stereotypowego postrzegania Odry przez raciborzan jako źródła 

zagrożenia. W projekcie tym rzeka ma stać się atutem. Projekt inwestycyjny zakłada, poza 

istniejącą już przystanią, budowę miejskiej plaży, placu zabaw, ścieżek spacerowo-

rowerowych, tarasów widokowych, pogłębienie rzeki, stworzenie szlaku kajakowo-

rowerowego oraz uruchomienie tramwaju wodnego. 

 

B14 Grające Fontanny 

Opis 

Przedmiotem projektu jest budowa fontanny z oświetleniem, dostosowanej do rytmu muzyki. 

Zostanie tym samym stworzone miejsce atrakcyjne dla mieszkańców służące spędzaniu czasu 

wolnego oraz sąsiedzkiej integracji, a także – ważne dla organizacji przedsięwzięć 

kulturalnych (np. koncerty) oraz rekreacyjnych dla najmłodszych mieszkańców. 

 

B15 INTRO Festival 

Opis 

Projekt INTRO Festival jest długoterminowym procesem tworzenia międzynarodowego 

formatu festiwalu muzyki elektronicznej na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Projekt 

INTRO 2020 wypracowuje znany nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowej, 

interdyscyplinarny artystycznie festiwal z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii 

audiowizualnych (w szczególności sztuki mappingu 3D). Budowa marki promocyjnej 

podzielona jest na 4 etapy: ugruntowanie formatu muzycznego na Zamku Piastowskim, 

powiększenie festiwalu o Bulwary Nadodrzańskie oraz kolejne sceny muzyczne, przedłużenie 

festiwalu do dwudniowego eventu, podwyższanie jakości i prestiżu imprezy. 

INTRO Festival ma podnieść atrakcyjność Raciborza, spowodować kojarzenie miasta 

z wyjątkowym wydarzeniem, atmosferą i unikatowym zjawiskiem kultury. 

Maksymalna liczba uczestników Festivalu to 7000 osób z Polski i Czech. Wydarzenie 

przyczyni się do aktywizacji lokalnych przedsiębiorców oraz rozwoju współpracy z biznesem, 

samorządem i innymi organizacjami pozarządowymi, a także do wzmocnienia atrakcyjności 

oferty noclegowej w mieście i okolicy oraz do zwiększenia współpracy międzynarodowej w 

sferze kulturalnej. 

 

B16 
Poprawa efektywności energetycznej, połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz (7) 

Opis 

Projekt przewiduje termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze 

zmianą systemów grzewczych, wykonanie brakujących łazienek oraz remont części 

wspólnych. Planuje się docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic, docieplenie dachu lub 

stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zmianę systemów grzewczych z 

piecowego na centralne wraz z podłączeniem budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Realizacja projektu przyczyni się do eliminacji emisji gazów pochodzących z przestarzałych 

systemów grzewczych oraz zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną dla budynków. 

Oprócz tego nastąpi zdecydowana poprawa komfortu użytkowania mieszkań, a przez to 
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poprawa warunków życia mieszkańców. Nastąpi również poprawa estetyki na obszarze ich 

usytuowania. 

 

B17 
Poprawa efektywności energetycznej, połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz (8) 

Opis 

Projekt przewiduje termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze 

zmianą systemów grzewczych, wykonanie brakujących łazienek oraz remont części 

wspólnych. Planuje się docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic, docieplenie dachu lub 

stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zmianę systemów grzewczych                            

z piecowego na gazowe etażowe. Realizacja projektu przyczyni się do eliminacji emisji gazów 

(spalin) pochodzących z przestarzałych systemów grzewczych oraz zmniejszenia 

zapotrzebowania na energię cieplną dla budynków. Oprócz tego nastąpi zdecydowana 

poprawa warunków życia mieszkańców oraz estetyki na obszarze ich usytuowania. 

 

B18 
Poprawa efektywności energetycznej, połączona ze wzrostem udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz (9) 

Opis 

Projekt przewiduje termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz 

z modernizacją systemu grzewczego i remontem części wspólnej. W ramach 

termomodernizacji planuje się docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic, docieplenie 

stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę starej instalacji centralnego 

ogrzewania na instalację wykonaną w nowej technologii, z nowych materiałów. Realizacja 

projektu przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną dla budynku. 

Oprócz tego nastąpi zdecydowana poprawa warunków życia mieszkańców oraz estetyki 

budynku, a tym samym – podniesienie atrakcyjności obiektu w tym obszarze miasta. 

 

B19 
Renowacja Przedszkola nr 12 w Raciborzu wraz z terenem rekreacyjnym 

przeznaczonym dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat 

Opis 

Budynek Przedszkola nr 12  położony jest w centrum miasta. W ramach projektu przewiduje 

się wykonanie kompleksowego remontu istniejącego budynku. Prace obejmą: remont 

elewacji wraz z naprawą konstrukcji ścian, pokrycia dachowego, stolarki okiennej i 

drzwiowej, wnętrz budynku, wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej i wymianę 

instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Ponadto realizacja projektu zapewni 

właściwe warunki do prowadzenia zajęć przedszkolnych dla 100 dzieci, wpływając również 

na jakość prowadzonych działań edukacyjnych. 

Kompleksowy remont budynku przyczyni się z pewnością zarówno do podniesienia walorów 

estetycznych Przedszkola nr 12, jak i poziomu bezpieczeństwa. Zabytkowy budynek zostanie 

dostosowany do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, a po zakończeniu prac 

będzie mógł być w pełni wykorzystany przez dzieci i personel przedszkola. 

Remont budynku, w tym m.in. elewacji, wpłynie na estetykę miejsca i będzie pozytywnym 

impulsem do poprawy jakości przestrzeni miejskiej na tym obszarze. 

Projekt wpłynie na realizację celu bezpośredniego rewitalizacji jakim jest m.in. adaptacja, 

przebudowa, remonty budynków i przestrzeni użyteczności publicznej wraz z przyległym 

otoczeniem na cele edukacyjno-społeczne. 

 

B20 
Poprawa bezpieczeństwa poziomu obsługi komunikacyjnej z likwidacją barier 

architektonicznych (1) 
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Opis 

Projekt obejmuje wykonanie kompleksowej naprawy ciągów komunikacyjnych. Istniejące 

drogi betonowe zostaną zmodernizowane poprzez położenie dywanika asfaltowego oraz 

wymianę krawężników drogowych. Przylegające chodniki oraz miejsca postojowe dla 

samochodów uzyskają nowe nawierzchnie z kostki betonowej. Poprawione zostaną zlewnie 

wód opadowych oraz założone progi zwalniające. Zlikwidowane zostaną uskoki i miejsca 

utrudniające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Dzięki temu osiągnięty zostanie 

główny cel przedsięwzięcia, którym jest znacząca poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 

budynków, zapewnienie godziwych warunków zamieszkania poprzez poprawienie 

funkcjonalności oraz estetyki ciągów komunikacyjnych. Jednocześnie likwidacji ulegną 

bariery architektoniczne utrudniające komunikację osobom niepełnosprawnym. Stworzy się 

możliwość lepszego utrzymania dróg, chodników i miejsc postojowych w okresie zimowym, 

poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo korzystających z nich osób. Ponadto stworzenie na 

terenie w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przy. ul. Chełmońskiego 25 bezpiecznego 

i atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji oddzielonego od ulicy miejscami postojowymi 

dla samochodów osobowych. W ramach działań przewidziano również wykonanie 

oświetlenia i odwodnienia oraz wyposażenie w obiekty zabawowo-rekreacyjne oraz 

sprawnościowe, w tym siłowni pod chmurką. 

 

B21 
Poprawa bezpieczeństwa poziomu obsługi komunikacyjnej z likwidacją barier 

architektonicznych (2) 

Opis 

Projekt obejmuje wykonanie kompleksowej naprawy ciągów komunikacyjnych. Istniejące 

drogi betonowe zostaną zmodernizowane poprzez położenie dywanika asfaltowego oraz 

wymianę krawężników drogowych. Przylegające chodniki oraz miejsca postojowe dla 

samochodów uzyskają nowe nawierzchnie z kostki betonowej. Poprawione zostaną zlewnie 

wód opadowych oraz założone progi zwalniające. Zlikwidowane zostaną uskoki i miejsca 

utrudniające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Dzięki temu osiągnięty zostanie 

główny cel przedsięwzięcia, którym jest znacząca poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 

budynków, zapewnienie godziwych warunków zamieszkania poprzez poprawienie 

funkcjonalności oraz estetyki ciągów komunikacyjnych. Jednocześnie likwidacji ulegną 

bariery architektoniczne utrudniające komunikację osobom niepełnosprawnym. Stworzy się 

możliwość lepszego utrzymania dróg, chodników i miejsc postojowych w okresie zimowym, 

poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo korzystających z nich osób. 

 

B22 
Poprawa bezpieczeństwa poziomu obsługi komunikacyjnej z likwidacją barier 

architektonicznych (3) 

Opis 

Projekt obejmuje wykonanie kompleksowej naprawy ciągów komunikacyjnych. Istniejące 

drogi betonowe zostaną zmodernizowane poprzez położenie dywanika asfaltowego oraz 

wymianę krawężników drogowych. Przylegające chodniki oraz miejsca postojowe dla 

samochodów uzyskają nowe nawierzchnie z kostki betonowej. Poprawione zostaną zlewnie 

wód opadowych oraz założone progi zwalniające. Zlikwidowane zostaną uskoki i miejsca 

utrudniające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Dzięki temu osiągnięty zostanie 

główny cel przedsięwzięcia, którym jest znacząca poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 

budynków, zapewnienie godziwych warunków zamieszkania poprzez poprawienie 

funkcjonalności oraz estetyki ciągów komunikacyjnych. Stworzy się możliwości lepszego 

utrzymania dróg, chodników i miejsc postojowych w okresie zimowym, poprawiając 

jednocześnie bezpieczeństwo korzystających z nich osób. Poprawa estetyki oraz formy 

zagospodarowania terenu przed budynkami przy ulicy Nowej z jednoczesną likwidacją barier 

architektonicznych. Renowacja przylegających do ulicy Nowej skwerów i małej architektury, 

stworzenie warunków do powstania ogródków letnich, obsługujących mieszkańców 

Raciborza także podczas organizowanych imprez na Placu Długosza. Stworzenie 
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wielofunkcyjnej spójnej przestrzeni, która wypromuje ulicę Nową jako trakt bezpośrednio 

przylegający do Placu Długosza i warunków do lepszej obsługi festynów i imprez 

okolicznościowych. 

 

B23 
Poprawa bezpieczeństwa poziomu obsługi komunikacyjnej z likwidacją barier 

architektonicznych (4) 

Opis 

Projekt obejmuje wykonanie kompleksowej naprawy ciągów komunikacyjnych. Istniejące 

drogi betonowe zostaną zmodernizowane poprzez położenie dywanika asfaltowego oraz 

wymianę krawężników drogowych. Przylegające chodniki oraz miejsca postojowe dla 

samochodów uzyskają nowe nawierzchnie z kostki betonowej. Poprawione zostaną zlewnie 

wód opadowych oraz założone progi zwalniające. Zlikwidowane zostaną uskoki i miejsca 

utrudniające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Dzięki temu osiągnięty zostanie 

główny cel przedsięwzięcia, którym jest znacząca poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 

budynków, zapewnienie godziwych warunków zamieszkania poprzez poprawienie 

funkcjonalności oraz estetyki ciągów komunikacyjnych. Stworzy się możliwości lepszego 

utrzymania dróg, chodników i miejsc postojowych w okresie zimowym, poprawiając 

jednocześnie bezpieczeństwo korzystających z nich osób. 

 

B24 
Poprawa bezpieczeństwa poziomu obsługi komunikacyjnej z likwidacją barier 

architektonicznych (5) 

Opis 

Projekt obejmuje wykonanie kompleksowej naprawy ciągów komunikacyjnych. Istniejące 

drogi betonowe zostaną zmodernizowane poprzez położenie dywanika asfaltowego oraz 

wymianę krawężników drogowych. Przylegające chodniki oraz miejsca postojowe dla 

samochodów uzyskają nowe nawierzchnie z kostki betonowej. Poprawione zostaną zlewnie 

wód opadowych oraz założone progi zwalniające. Zlikwidowane zostaną uskoki i miejsca 

utrudniające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Dzięki temu osiągnięty zostanie 

główny cel przedsięwzięcia, którym jest znacząca poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 

budynków, zapewnienie godziwych warunków zamieszkania poprzez poprawienie 

funkcjonalności oraz estetyki ciągów komunikacyjnych. Stworzy się możliwości lepszego 

utrzymania dróg, chodników i miejsc postojowych w okresie zimowym, poprawiając 

jednocześnie bezpieczeństwo korzystających z nich osób. 

 

B25 
Poprawa bezpieczeństwa poziomu obsługi komunikacyjnej z likwidacją barier 

architektonicznych (6) 
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Opis 

Projekt obejmuje wykonanie kompleksowej naprawy ciągów komunikacyjnych. Istniejące 

drogi betonowe zostaną zmodernizowane poprzez położenie dywanika asfaltowego oraz 

wymianę krawężników drogowych. Przylegające chodniki oraz miejsca postojowe dla 

samochodów uzyskają nowe nawierzchnie z kostki betonowej. Poprawione zostaną zlewnie 

wód opadowych oraz założone progi zwalniające. Zlikwidowane zostaną uskoki i miejsca 

utrudniające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Dzięki temu osiągnięty zostanie 

główny cel przedsięwzięcia, którym jest znacząca poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 

budynków, zapewnienie godziwych warunków zamieszkania poprzez poprawienie 

funkcjonalności oraz estetyki ciągów komunikacyjnych. Jednocześnie likwidacji ulegną 

bariery architektoniczne utrudniające komunikację osobom niepełnosprawnym. Stworzy się 

możliwość lepszego utrzymania dróg, chodników i miejsc postojowych w okresie zimowym, 

poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo korzystających z nich osób. Ważnym argumentem 

jest ponadto fakt, że przy ulicy Bielskiej zlokalizowany jest ośrodek zdrowia, z którego usług 

korzystają mieszkańcy obszaru rewitalizacji. Tym samym realizacja zadania realizuje cele 

wskazane w ramach rewitalizacji. 

 

B26 
Poprawa bezpieczeństwa poziomu obsługi komunikacyjnej z likwidacją barier 

architektonicznych (6) 

Opis 

Projekt obejmuje wykonanie naprawy zdegradowanej powierzchni parkingu przy 

ul. Bosackiej w Raciborzu poprzez położenie kostki betonowej, na ustabilizowanym w ciągu  

ponad 40 lat eksploatacji, podłożu. Ponadto zostaną wykonane nowe zlewnie wody opadowej 

oraz odprowadzająca ją kanalizacja deszczowa. Nastąpi likwidacja istniejących zapadlisk 

i uskoków płyt drogowych oraz miejsc utrudniających poruszanie się osobom 

niepełnosprawnym. Ponadto poprawiona zostanie estetyka zagospodarowania pasa terenu 

pomiędzy rzeką Odrą a ul. Bosacką. Dzięki temu osiągnięty zostanie główny cel 

przedsięwzięcia, którym jest znacząca poprawa bezpieczeństwa, likwidacja barier 

architektonicznych i stworzenie lepszych warunków do utrzymania parkingów w okresie 

zimowym. Należy nadmienić, że z infrastruktury parkingowej korzystają również właściciele 

lokali z sąsiednich budynków Wspólnot Mieszkaniowych. Ważnym argumentem jest ponadto 

fakt, przedsięwzięcie stanowi przestrzenną kontynuację przedsięwzięcia 

dot. zagospodarowania bulwarów nadodrzańskich (projekt B13). 

 

B27 Promiejska komunikacja 

Opis 

Projekt „Promiejska Komunikacja” ma na celu wzrost atrakcyjności transportu publicznego 

oraz poprawę dostępu do usług społecznych. Proponowana koncepcja zakłada wyposażenie 

przystanków autobusowych, znajdujących się na terenie obszaru rewitalizacji, 

w wyświetlacze LED, na których będzie wyświetlany aktualny rozkład jazdy autobusów. 

Dodatkowo, zaleca się wyposażenie co najmniej pięciu przystanków umiejscowionych 

w strategicznych punktach w telebimy umożliwiające wyświetlanie reklam mających na celu 

promowanie wyboru transportu publicznego jako sposobu poruszania się po mieście. Cały 

system wyświetlaczy powinna skoordynować aplikacja pozwalająca w efektywny sposób 

modyfikować rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Skuteczność takiego systemu oraz 

integrację publicznego transportu zbiorowego umożliwi wyposażenie miejskich autobusów 

w system zliczania pasażerów. Mechanizm ten umożliwi dopasowanie rozkładu jazdy w taki 

sposób, aby rozwijać częstotliwość połączeń na liniach, z których korzysta stosunkowo duża 

liczba pasażerów, a skorygować trasę linii, na której brakuje pasażerów. Wprowadzenie takiej 

infrastruktury transportowej i inteligentnego systemu transportu przyczyni się do stworzenia 

zintegrowanego podejścia do komunikacji miejskiej. Pośrednio wpłynie także na sferę 

społeczną i gospodarczą. Cały projekt dopełnia fakt, że zadania realizowane w ramach 
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programu zmierzają w kierunku cyfryzacji działalności gospodarczej, przyczyniając się tym 

samym do realizacji idei innowacyjnej gospodarki. Jakościowe rozwiązanie nowoczesnej 

promiejskiej komunikacji dopełni wydarzenie „Ekomiasto”. Przedsięwzięcie to polega na 

wdrożeniu cztery razy w roku dnia bez samochodu na terenie Raciborza. Proponuje się, aby 

każdy z tych dni był dniem rozpoczęcia nowej pory roku (kolejno: zimy, wiosny, lata 

i jesieni). 

 


