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We wszystkich dokumentach dotyczących rewitalizacji jest 
mowa o tym, iż działania podejmowane przez różne podmio-
ty i na różnych płaszczyznach powinny wzajemnie się uzupeł-
niać. Z jednej strony chodzi o „zwarcie szeregów” dające więk-
sze szanse na osiągnięcie celu, a z drugiej – o całościowe, nie 
fragmentaryczne potraktowanie złożonego problemu, jakim 
jest rewitalizacja konkretnego obszaru. Krótko mówiąc, by spo-
łecznemu uaktywnieniu mieszkańców terenów zdegradowa-
nych oraz działaniom prowadzącym do tego, by czuli się oni 
pełnoprawnymi uczestnikami przemian, towarzyszyło odno-
wienie środowiska materialnego – budynków, ulic, parków, 
miejsc pracy i wypoczynku.

W  Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR) wskaza-
no pięć głównych kategorii tzw. obszarów strategicznej inter-
wencji (OSI): Polska Wschodnia, obszary przygraniczne, obsza-
ry – w szczególności wiejskie – o najniższym poziomie dostępu 
mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości roz-
wojowe, miasta wojewódzkie, miasta i dzielnice miast wyma-
gające rewitalizacji. Resort Rozwoju Regionalnego wyposażył 
samorządy województw w możliwość wyznaczenia dodatko-
wych obszarów strategicznej interwencji państwa w regionie, 
poza pięcioma podstawowymi.

To, jak istotna jest rewitalizacja, ma odzwierciedlenie w Regio-
nalnym Programie Województwa Śląskiego. Odwołania do re-
witalizacji znajdują się w większości osi priorytetowych.

Najbardziej zaniedbane są gminy z terenu województwa ślą-
skiego, gdzie długotrwała działalność przemysłu silnie wpły-
nęła na środowisko, przestrzeń oraz stosunki społeczne. Po-
szczególne miasta zgłaszają projekty ukierunkowane na roz-
wiązanie indywidualnych problemów społecznych, gospodar-
czych i  przestrzennych na obszarach zdegradowanych. 
20 września 2016 roku Zarząd Województwa Śląskie-
go rozstrzygnął konkurs na dotacje wspierają-
ce gminy województwa śląskiego w pro-
cesie opracowywania lub aktuali-
zowania programów rewitalizacji. 
Dokumenty te będą w  niektórych 
działaniach RPO WSL obligatoryjne, 
żeby móc ubiegać się o dofi nanso-
wanie. W pozostałych można otrzy-
mać dodatkowe punkty, jeśli gmina 
takim programem dysponuje. Za-
rząd rozstrzygnął konkurs w ramach 
projektu pn. „Śląskie programy re-
witalizacji – wsparcie dla gmin”, fi -
nansowanego w  ramach Progra-
mu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2014-2020. Przyznano dotacje w  łącznej 
kwocie 3.347.356,32 zł na dofi nansowanie 72 pro-
jektów. Celem tych programów jest opracowanie kom-
pleksowego podejścia do rewitalizacji, łącząc ze sobą zarów-
no obszar dotyczący infrastruktury, jak i lokalnej społeczności.

Na podstawie zatwierdzonych programów gminy będą mo-
gły składać konkretne projekty w poszczególnych naborach.

Właśnie przezwyciężaniu negatywnych następstw procesów 
ekonomicznych i społecznych służą programy rewitalizacji. Jed-
nak ambitne plany śląskich miast w tym zakresie pozostałyby 
zapewne na papierze, gdyby nie hojne unijne wsparcie. Dzię-
ki funduszom europejskim dokonano już na tym polu wiele, 
nie mniej obiecujące są też przedsięwzięcia, które obejmuje 
perspektywa fi nansowa 2014-2020. Są one współfi nansowa-
ne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), 
zarówno w ramach regionalnych, jak i krajowych programów 
operacyjnych.

Zarząd Województwa Śląskiego uznał większość śląskich gmin 
oraz obszarów aglomeracji głównych miast czterech subregio-
nów (Katowic, Częstochowy, Bielska-Białej i Rybnika) za obsza-
ry wymagające rewitalizacji, na których istnieją tereny i obiekty 
zdegradowane, zdewastowane, w tym głównie poprzemysło-

we, dotknięte problemami związanymi z degradacją środo-
wiska przyrodniczego oraz nasileniem negatywnych 

zjawisk społecznych.

Określenie granic tych obszarów ma 
wpływ na związane z  rewitalizacją 
plany inwestycyjne. „Ozdrowień-
cze” przedsięwzięcia wspierane są 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego i  Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, 
za pośrednictwem Regionalnego 
Programu Województwa Śląskiego. 
Ważne są tu szczególnie dwie osie 
priorytetowe: Oś IX Włączenie spo-
łeczne (kwota 260 993 378 euro) 

i Oś X Rewitalizacja oraz infrastruk-
tura społeczna i  zdrowotna (kwota 293 

437 140 euro).

Głównym celem tej pierwszej jest wzmocnienie aktywności 
społecznej i podniesienie poziomu kwalifi kacji zawodowych 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli przeciw-
działanie zjawisku szczególnie mocno odczuwanemu w obrę-
bie obszarów zdegradowanych. Działania z tego zakresu obej-
mują także zwiększenie dostępu mieszkańców tych terenów 
do usług społecznych i zdrowotnych.

Wsparcie z Osi Priorytetowej X zostanie przeznaczone głów-
nie na działania polegające na zagospodarowaniu przestrze-
ni miejskich, przebudowie oraz remoncie obiektów poprzemy-
słowych, powojskowych i popegeerowskich oraz przebudowie 
lub remoncie zdegradowanych budynków, ma się to przyczy-
nić do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub spo-
łecznych na rewitalizowanych obszarach. Wspierane mają być 
także instytucje kultury, pełniące rolę centrów aktywizacji i in-
tegracji społeczności lokalnej.

Zaprojektuj
przyszłość

STARÓWKA I  NIE TYLKO

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, 
czyli przywracanie ich do życia, znaczy wie-
le szczególnie na Śląsku. To bowiem ten re-
gion ucierpiał wyjątkowo, najpierw wsku-
tek rabunkowych metod gospodarki socja-

listycznej, nieliczących się ani z tą ziemią, ani z ludźmi, któ-
rzy ją zamieszkują, a następnie odczuł boleśnie restruktury-
zację przemysłu, wynikiem której był upadek wielu sztanda-
rowych przedsiębiorstw, łącznie z kopalniami. Wszystko to 
spowodowało, że spotkać tu można liczne obszary zdegra-
dowane – zaniedbane, zrujnowane, rodzące patologie spo-
łeczne. Nie brak takich obszarów również w Bielsku-Białej, 
Cieszynie, Żywcu, Mikołowie, Tychach czy Rybniku.

 Jednym z zamierzeń, które „od 
zawsze” figurowało w  Strategii 
Rozwoju Miasta Bielsko-Biała, była 
rewitalizacja bielskiej Starówki. 
W tym zakresie zrealizowano dwa 
projekty. Pierwszy z nich, wykona-
no w okresie czerwiec 2005 – paź-
dziernik 2006, w ramach Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego (ZPORR) to 
„Nowa Starówka – Nowe Szanse 
Rewitalizacja Bielskiej Starówki I etap”. Jego 
koszt wyniósł ogółem prawie 11,5 mln zł, z cze-
go dofi nansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego to niecałe 6,4 mln zł, 
zaś z budżetu państwa ponad 850 tyś zł.

 Drugi projekt nosił tytuł „Zwiedzaj i wy-
poczywaj. Rewitalizacja Starówki i  Parku 
Słowackiego w Bielsku-Białej – etap II”. Uzy-
skał on dofi nansowanie z RPO WSL 2007-2013. 
W  ramach projektu przeprowadzona została 
rewitalizacja obszarów znajdujących się w cen-
trum Bielska-Białej (Starówka i Park Słowackie-
go), wraz z przystosowaniem ich do pełnienia 
nowych funkcji o  znaczeniu gospodarczym 
i  społecznym. Dzięki temu miasto stało się 
bardziej przyjazne mieszkańcom i odwiedza-
jącym pod względem kulturalnym, turystycz-
nym, rekreacyjnym oraz edukacyjnym. Pro-
jekt był realizowany od lipca 2010 r. do grud-
nia 2012 r. Całkowity jego koszt to prawie 11,5 

mln zł, a kwota dofi nanso-
wania ponad 9 mln zł. Pro-
jekt składał się z  kilku za-
dań. M.in. wybudowano 
taras widokowy z ekspozy-
cją przechodu bramnego 
przy ulicy Krętej, zrewalo-
ryzowano istniejące, przy-
ległe skwery, wyremonto-
wano nawierzchnię przyle-
głych uliczek oraz zrewita-

lizowano Park Słowackiego. W parku urządzo-
no tereny zielone, wykonano ścieżki i ciągi pie-
sze, a także ogrodzenie parku oraz wybudowa-
no fontanny i scenę plenerową. Wyremonto-
wano także boisko wielofunkcyjne i jego try-
buny, zaadaptowano i rozbudowano pawilon 
parkowy, wybudowano parking.

 Równolegle do projektów infrastruktural-
nych prowadzone były i są tzw. projekty mięk-
kie, które obejmują społeczność rewitalizo-
wanego obszaru oraz obszarów przyległych. 
Pierwszy z  nich, nad którym pieczę sprawo-
wał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, no-
sił tytuł „Przeciw Bezradności” i wpisywał się 
w pakiet przedsięwzięć mających na celu prze-
ciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecz-
nemu. Dzięki jego realizacji 50 osób podjęło 
zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz 
umowy-zlecenia, a jedna osoba rozpoczęła au-
tonomiczną działalność gospodarczą.

 Kontynuacją pracy na rzecz najbardziej po-
trzebujących mieszkańców Bielska-Białej był 
projekt „Aktywność popłaca – wsparcie i ak-
tywizacja osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym”, również realizowany prze MOPS. 
Jego koszt wyniósł bez mała pół miliona zło-
tych a uzyskana dotacja z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego wyniosła aż 80% tej kwo-
ty. Adresatami pomocy ponownie byli bezro-
botni bielszczanie, osoby bez dachu nad gło-
wą, rotdziny zmagające się z uzależnieniami. 
W większości – mieszkańcy części Bielska-Bia-
łej, które zostały obję-
te programem rewita-
lizacji, a więc Starów-
ki i  Śródmieścia. Do 
projektu zostało włą-
czonych 60 osób: 16 
długotrwale bezro-
botnych, 19 długo-
trwale korzystających 
z pomocy społecznej, 
3 zależnione od alko-
holu, 16 młodych, pochodzących ze środowisk 
ubogich i zagrożonych dysfunkcją społeczną. 
Do współpracy w realizacji projektu MOPS za-
prosił Powiatowy Urząd Pracy w  Bielsku-Bia-
łej oraz fi rmę prowadzącą usługi ogrodnicze.

 Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Bielsku-Białej prowadzi, dzięki wsparciu 
z Regionalnego Programu Województwa Ślą-

skiego na lata 2014-2020, projekt  „Bielsko-
Biała łączy ludzi”, który stanowi kontynuację 
pierwszej edycji. Będzie on trwać do 30 wrze-
śnia 2017 r. Jego całkowita wartość – ponad 
półtora miliona złotych (w tym dofi nansowa-
nie z ze środków unijnych to 85% wydatków 
kwalifi kowalnych).  Celem jest wzmocnienie 
zdolności do zatrudnienia oraz integracji spo-
łeczno-zawodowej osób i grup doświadczają-
cych wykluczenia społecznego. Projekt zakła-
da wsparcie dla 124 osób.

 W   o k re s i e  p ro gr a m ow a n i a 
2014-2020 przewidziany jest też pro-
jekt „Miejskie Centrum Usług Spo-
łecznościowych w  Bielsku-Białej”, 
który będzie polegać na przeprowa-
dzeniu remontu konserwatorskiego, 
modernizacji i  częściowej przebudo-
wy kamienicy przy ul. Wzgórze 14, któ-
ra zostanie przeznaczona dla potrzeb 
bielskiego MOPS. „Wzgórze kreatyw-
ności” dedykować będzie swoje usłu-

gi grupom szczególnie narażonym na zjawi-
sko wykluczenia społecznego, czyli: niesamo-
dzielnym osobom starszym, niepełnospraw-
nym oraz dzieciom i  młodzieży z  niewydol-
nych wychowawczo rodzin, niejednokrotnie 
dotkniętych ubóstwem i  różnego typu dys-
funkcjami społecznymi oraz z  nieproblemo-
wych rodzin, które zamieszkują objęte rewita-
lizacją obszary miejskie.

Ustawa o rewitalizacji precyzuje defi nicję 
rewitalizacji jako proces wyprowadzenia 
ze stanu kryzysowego obszarów zdegra-
dowanych, prowadzony w  sposób kom-
pleksowy, poprzez zintegrowane działa-
nia na rzecz lokalnej społeczności, prze-
strzeni i gospodarki, skoncentrowane tery-
torialnie, prowadzone przez interesariuszy 
rewitalizacji na podstawie gminnego pro-
gramu rewitalizacji.

PRZYWRACANIE DO ŻYCIA

● KAMPANIA INFORMACYJNA
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Szymek całe swoje życie spędził na Starówce. Jest zbyt mło-
dy, by pamiętać, jak kiedyś wyglądało to miejsce. A wyglą-
dało całkiem normalnie: dwie kawiarnie i restauracja przy 
rynku, apteka, fryzjer, parę sklepów. Restauracja to może 
za dużo powiedziane – ot, knajpa, jakich wiele. Kiedyś 
można było w niej zjeść całkiem porządny obiad za nie-
duże pieniądze. To jednak przeszłość. W miarę jak ubywa-
ło dań w menu, przybywało amatorów konsumpcji inne-
go rodzaju. Piwo i wódka lały się strumieniami. A wieczo-
rami z knajpy, która właściwie stała się już pijacką meliną, 
wychodzili chwiejnym krokiem amatorzy mocnych trun-
ków. Wielu się awanturowało, nocne bijatyki i głośne kłót-
nie zdarzały się prawie codziennie.

Jednym ze stałych uczestników biesiad był ojciec Szymka. 
Kiedyś pracował jako kierowca w państwowej fi rmie trans-
portowej, ale gdy raz i drugi przyszedł do pracy „w stanie 
wskazującym”, wywalili go z  roboty. Nie bardzo się tym 
przejął, doszedł do wniosku, że odpowiada mu życie bez 
konieczności rannego wstawania i całodziennego haro-
wania za kierownicą. Utrzymywał się z pensji żony–sprzą-
taczki, która, żeby zapewnić chleb rodzinie, zatrudnia-
ła się na ćwierć lub pół etatu w różnych instytucjach. Co-
raz mniej czasu miała dla dzieci, Szymka i jego młodszego 
brata, ale oni nie martwili się zbytnio nieobecnością rodzi-
ców w domu. Lubili wychodzić na podwórko odrapanej ka-
mienicy, tam mieli kolegów, żarty, śmiechy. Z czasem po-
jawiły się papierosy, jakieś piwko, później skręty. Szymek 
nawet nie spostrzegł, kiedy na tym podwórku stał się już 
właściwie mężczyzną. Ukończył zaledwie podstawówkę, 
i to z trudem, o nauce w szkole zawodowej nawet nie my-
ślał, bo i po co, skoro nikt nie wymagał od niego siedzenia 
nad książkami. Jedynie bezpańskie psy i koty szwendające 

się po ulicy wzbudzały jego zainteresowanie. Miał do nich 
serce, głaskał, dokarmiał. Tymczasem jego Starówka kap-
caniała razem z nim. Ludzie się stąd wyprowadzali, coraz 
więcej było pustych mieszkań, wybitych szyb w  oknach, 
graffi  ti na murach.

Nie wiadomo, jak długo Szymek wiódł-
by takie życie bez celu i sensu, gdyby 
w jego kamienicy nie pojawili się ludzie, 
którzy zaczęli rozmawiać z  nim o  jego 
problemach i… marzeniach. Zaprosili go 
na spotkanie do Punktu Wsparcia prowa-
dzonego przez 
Miejski Ośro-
d e k  P o m o c y 
Społecznej i za-
pewnili, że na 
pewno nie bę-
dzie to dla nie-
go czas straco-
ny. Szymek wa-
hał się, w końcu 
jednak posta-
nowił pójść 
pod wska-
zany adres. 
A l e  w s t y -
dził się bardzo 
swojego braku wy-
kształcenia. Nie patrzył ludziom w oczy, w czasie spotkań 
grup wsparcia nie zdejmował z głowy kaptura, nie odzywał 
się. Nie opuszczał jednak zajęć. Gdy jeden z prowadzących 
terapię zapytał go o zainteresowania, Szymek wreszcie się 
odezwał – powiedział, że bardzo lubi zwierzęta. – Zwierzę-
ta? – powtórzył terapeuta. – No właśnie, w naszym mieście 

jest jedno schronisko, ale małe i ciasne. Może warto było-
by pomyśleć o otwarciu drugiego?

Szymkowi aż dech zaparło w piersi. Nowe schroni-
sko? Ale jak, gdzie i za co? Widząc zdziwienie na 
twarzy chłopaka, prowadzący zajęcia powie-
dział, że na konkretny projekt przyjdzie czas i że 

na pewno znajdą się ludzie, którzy pomogą go 
urzeczywistnić. On sam gotów jest przeanalizować 

szanse wsparcia takiego pomysłu przez władze mia-
sta i możliwości jego dofi nansowania, także z funduszy 

unijnych. Tymczasem ma dwa warunki. Pierwszy to taki, że 
Szymek zbierze paczkę swych 
kolegów ze Starówki i razem 
spróbują uporządkować po-
dwórko przy kamienicy, by 
dzieciaki z dzielnicy miały się 
gdzie bawić. A warunek dru-
gi – że chłopak rozpocznie 
zaoczną naukę w  wybranej 
szkole zawodowej. Co do tego 
nie trzeba było Szymka prze-
konywać, sam już doszedł do 
wniosku, że bez wykształ-

cenia nie da się wiele 
osiągnąć. Pierwszy 
warunek też udało 

się spełnić. Koledzy 
z podwórka myśleli co prawda z po-

czątku, że to jakieś żarty, ale ostatecznie dali się namówić 
do współpracy. Uporządkowanie obejścia kamienicy oka-
zało się trafi onym pomysłem, bo na Starówce miasto prze-
prowadziło właśnie zakrojone na dużą skalę prace renowa-
cyjne. Zaniedbane domy pięknie prezentują się od frontu, 
więc zaniedbane podwórko już by tu jakoś nie pasowało. 

TU ZASZŁA ZMIANA…

● KAMPANIA INFORMACYJNA

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Na terenie województwa śląskiego 
funkcjonuje Sieć Punktów 
Informacyjnych Funduszy 
Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny 
w Katowicach oraz Lokalne Punkty 
Informacyjne w: Częstochowie, 
Sosnowcu, Bielsku-Białej i Rybniku.

Ich konsultanci udzielają odpowiedzi na 
wszelkie pytania dotyczące możliwości 
pozyskania Funduszy Europejskich.

Pytania do Punktu Informacyjnego 
można kierować telefonicznie, 
pisemnie, pocztą elektroniczną lub 
w formie konsultacji indywidualnej 
podczas osobistej wizyty w punkcie.

Wszystkie usługi
Sieci PIFE są bezpłatne

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

WOJEWÓDZTWO 
ŚLĄSKIE

Katowice

Rybnik
Tychy

Cieszyn

Bielsko-Biała

Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich:

Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367
43-382 Bielsko-Biała

Telefony do konsultantów:
33 475-01-35 lub 33 496-02-01

Godziny pracy punktu:
w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00

od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00
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