Raport monitorujący realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji
Nr
przedsię
wzięcia

Tytuł przedsięwzięcia

Realizator/ realizatorzy

Wykonane działania w 2020 roku

Stowarzyszenie Szkoła Nowej Realizacja przedsięwzięcia zakończona w 2017 roku.
Ewangelizacji Zacheusz
w Cieszynie.

Wydatki
poniesione w
2020 roku

Suma
poniesionych
wydatków

0 zł

55.539,24 zł

106.000 zł

106.000 zł

1

Dwa brzegi. Jedno źródło.

2

Uruchomienie na terenie ZZOZ
w Cieszynie − Poradni Zdrowia
Psychicznego dla dzieci
i młodzieży oraz oddziału
dziennego i całodobowego
leczenia nerwic

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Cieszynie

Z uwagi na udział ZZOZ w Cieszynie w pilotażu Centrum
Zdrowia Psychicznego (CZP) pomysł na utworzenie oddziału
dziennego i całodobowego leczenia nerwic został zawieszony.
Budynek, w którym planowano go uruchomić (Pawilon IV),
będzie w całości przeznaczony na potrzeby CZP.
W 2020 roku został przygotowany projekt budowlany, uzyskano
pozwolenie na budowę, wybrano realizatora prac budowlanych i
podpisano umowę z wykonawcą.

3

Utworzenie w ramach Oddziału
Psychiatrii pododdziału
zajmującego się leczeniem
alkoholowym zespołów
abstynencyjnych tzw. detoks

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Cieszynie

Przedsięwzięcie nie było realizowane.

0 zł

0 zł

4

Dzienny Dom Opieki
Medycznej przy ZZOZ
w Cieszynie

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Cieszynie

Przedsięwzięcie nie było realizowane.

0 zł

0 zł

5

Modernizacja zabytkowego
parku szpitalnego wraz
z działaniami na rzecz
aktywizacji ruchowej oraz
integracji społecznej

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Cieszynie

Bieżące działania związane z utrzymaniem drzewostanu i
nawierzchni ścieżek/dróg parkowych w ramach środków
własnych.

87.934 zł

96.434 zł

6

Termomodernizacja kompleksu
edukacyjnego Wydziału
Zamiejscowego w Cieszynie
Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej wraz

Akademia WSB Wydział
Zamiejscowy w Cieszynie

Realizacja przedsięwzięcie zakończona w 2018 r.

0 zł

1.200.000 zł

1

z programem edukacji
ekologicznej dla studentów.
7

Utworzenie i rozwój
działalności Centrum Wiedzy
oraz FABLABu przy Wydziale
Zamiejscowym w Cieszynie
Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB Wydział
Zamiejscowy w Cieszynie

8

Przedsiębiorstwo społeczne
Fundacji Rozwoju
Przedsiębiorczości Społecznej
„Być Razem”

Fundacja Rozwoju
Przedsiębiorczości Społecznej
„Być Razem” w Cieszynie,
możliwe partnerstwo z Gminą
Cieszyn, Miejskim
Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Cieszynie,
Powiatowym Urzędem Pracy
w Cieszynie

9

Remont oficyny przy
ul. Głęboka 39a oraz ożywienie
przyległego ogrodu na skarpie
od ul. Przykopa w celu
stworzenia miejsca
do prowadzenia działalności
artystycznej, wystawienniczej
i edukacyjnej

10

Przebudowa Auli Uniwersytetu
Śląskiego w Cieszynie przy
ul. Ignacego Paderewskiego 3

11

Kreatywne Centrum Inicjatyw
Społecznych

Przedsięwzięcie nie było realizowane.

0 zł

0 zł

68.811,42 zł

68.811,42 zł

Fundacja Ludzie-Innowacje- Przedsięwzięcie nie było realizowane.
Design w Bielsku-Białej oraz
inwestor prywatny

0 zł

0 zł

Uniwersytet Śląski
w Katowicach
Wydział Sztuki i Nauki
o Edukacji

Przedsięwzięcie nie było realizowane.

0 zł

2.337 zł

Uniwersytet Śląski
w Katowicach
Wydział Sztuki i Nauki

Przedsięwzięcie nie było realizowane.

0 zł

0 zł

W 2020 roku zrealizowane zostały prace związane z remontem
hal pofabrycznych (wewnątrz), pielęgnacją i wycinkiem drzew
na posesji przedsiębiorstwa społecznego (zagrażających
bezpieczeństwu), aranżacją, remontem i wyposażeniem
stołówki, remontem pralni w przedsiębiorstwie społecznym oraz
zakupione zostały niezbędne urządzenia technologiczne do
działalności przedsiębiorstwa społecznego.
Ponadto przygotowane zostały dwa projekty związane
z zakupem niezbędnego wyposażenia stolarni, kuchni i pralni
oraz
kompletną identyfikacją wizualną przedsiębiorstwa
społecznego na łączną kwotę 450 tys. zł z planowanym
rozstrzygnięciem w 2021 roku.

2

o Edukacji
12

Świetlny zaułek - modernizacja
infrastruktury
i zagospodarowanie przestrzeni
publicznej wzdłuż ul. Ludwika
Kluckiego na cele działań
społecznych i artystycznych

Gmina Cieszyn

Przedsięwzięcie nie było realizowane.

0 zł

30.750 zł

13

Aktywny Powiat CieszyńskiProgram aktywizacji społecznozawodowej w obszarze pomocy
społecznej.

Powiat Cieszyński
Gmina Cieszyn

Realizacja przedsięwzięcia zakończona w 2017 roku.

0 zł

589.505,21 zł

14

Aktywni seniorzy w Cieszynie

Gmina Cieszyn

Realizacja przedsięwzięcia zakończona w 2017 roku.

0 zł

516.239,68 zł

15

Zagospodarowanie ternu
dawnego amfiteatru oraz jego
otoczenia: budowa szkolnej hali
sportowej oraz parkingu
wielopoziomowego.

Gmina Cieszyn
Powiat Cieszyński

Przedsięwzięcie nie było realizowane.

0 zł

18.062,55 zł

16

Muzeum Drukarstwa –
adaptacja i remont budynku
przy ul. Głębokiej 50

Gmina Cieszyn
Wydział Zamówień
Publicznych, Inwestycji
i Funduszy Zewnętrznych

1.008.357,76 zł

1.960.410,33 zł

17

Uporządkowanie i ożywienie
przestrzeni publicznej wokół
budynków nr 4,6,8, przy
ul. Korfantego w Cieszynie

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Cieszynianka

Przedsięwzięcie nie było realizowane.

0 zł

11.431,99 zł

18

Uporządkowanie i ożywienie
przestrzeni publicznej wokół
budynków nr 2,4,6 przy
ul. Hallera w Cieszynie

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Cieszynianka

Przedsięwzięcie nie było realizowane.

0 zł

50.906,52 zł

19

Uporządkowanie i ożywienie

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Przedsięwzięcie nie było realizowane.

0 zł

0 zł

W 2020 r. W części modernizowanej (starej) wykonano prace
zgodnie z projektem wraz z odnowieniem elewacji od strony ul.
Głębokiej. Od strony ul. Stromej została dobudowana nowa
część budynku, w której zabudowano windę. Teren od strony
ul. Stromej został uporządkowany i obsiany trawą.
Dofinansowanie zadania w ramach RPO wyniosło 344.526 zł.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

3

przestrzeni publicznej wokół
budynków wielorodzinnych
Górna 29, 29 A, 29 B, 29 C.
20

Uporządkowanie i ożywienie
przestrzeni publicznej wokół
budynków nr 1 i 1 A przy
ul. Kraszewskiego w Cieszynie

21

Słonecznik Odnowa

22

Cieszynianka

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Cieszynianka

Przedsięwzięcie nie było realizowane.

0 zł

0 zł

Stowarzyszenie Pomocy
Wzajemnej „Być Razem”

Przedsięwzięcie nie było realizowane.

0 zł

0 zł

Przystosowanie budynku
miejskiego użytkowanego przez
stowarzyszenie Pomocy
Wzajemnej „Być razem”
do możliwości korzystania
z pomocy psychologicznoprawnej

Gmina Cieszyn

Przedsięwzięcie nie było realizowane.

0 zł

0 zł

23

KAJ INDZI INAKSZY u NAS
PO NASZYMU- Kultura
Ludowa Śląska Cieszyńskiego

Gmina Cieszyn

Realizacja przedsięwzięcia zakończona w 2019 roku.

0 zł

2.870.544,24 zł

24

Likwidacja niskiej emisji
zanieczyszczeń w centrum
Cieszyna

2.602.656,06 zł

10.606.363,03 zł

Gmina Cieszyn
Zakład Budynków Miejskich
Sp. z o.o.
Energetyka Cieszyńska
Sp. z o.o.
(Wydział OŚR + mieszkańcy)

W 2020 roku kontynuowano działania dotyczące likwidacji
niskiej emisji poprzez uciepłownienie śródmieścia Cieszyna –
Etap III.
Inwestycja obejmowała 7 budynków komunalnych: Głęboka 10
(3 mieszkania oraz 1 lokal użytkowy), Głęboka 30 (6 mieszkań
oraz 1 lokal użytkowy), Głęboka 32 (3 mieszkania oraz 4
lokale użytkowe), Głęboka 36 (Plac Teatralny – 4 mieszkania),
Głęboka 40 (2 mieszkania oraz 2 lokale użytkowe), Głęboka 47
(5 mieszkań oraz 3 lokale użytkowe), Głęboka 60 (5 mieszkań
oraz 1 lokal użytkowy).
Zakres prac obejmował wykonanie we wszystkich budynkach
wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. zasilanych z miejskiej sieci
ciepłowniczej, docieplenie części przegród budowlanych,
adaptację pomieszczeń na węzły cieplne, likwidację palenisk
węglowych poprzez trwałe odcięcie od przewodów
kominowych.

4

(w tym:
Etap III –
2.219.680,98 zł,
Energetyka
Cieszyńska –
317.090 zł,
modernizacja
systemów –
65.885,08 zł)

Przy Głębokiej 34 wykonany został węzeł cieplny (dla Głęboka
36 i 40).
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości: 1.452.107,58 zł.
Równolegle z pracami związanymi z dociepleniem oraz budową
instalacji wewnętrznych, prowadzone były prace związane z
budową węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Głębokiej.
Łącznie podłączono do sieci 7 budynków.
25

Open Air Museum. Cieszyn
Czeski Cieszyn

Gmina Cieszyn

Realizacja przedsięwzięcia zakończona w 2019 roku.

26

Połączenie śródmieścia
Cieszyna i Czeskiego Cieszyna
(projekt realizowany w polskiej
części miasta)

Gmina Cieszyn

28

Ożywienie społecznogospodarcze cieszyńskiego
Rynku

37

Zagospodarowanie terenu nad
Olzą – aktywizacja i integracja
społeczna

Przystąpiono do realizacji pierwszej części zadania
inwestycyjnego w ramach projektu pn.: „Szlakiem
Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki” ,
tj. rozpoczęto roboty budowlane związane z remontem i
przebudową ulicy Głębokiej w Cieszynie.
Do dnia 31 grudnia 2020 roku zrealizowane zostały prace
związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej na całej
długości ulicy Głębokiej. Rozpoczęto również zasadnicze prace
drogowe na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Menniczej w
zakresie układania warstw konstrukcyjnych drogi.
W ramach w/w projektu planowana jest budowa budynku
Transgranicznego Centrum Informacji Publicznej w miejscu
zabudowań dawnego przejścia granicznego, przebudowa tarasu
widokowego przed budynkiem Zamkowa 2, kompleksowy
remont i przebudowa (rewitalizacja) Rynku, ul. Głębokiej i ul.
Zamkowej. Planowane jest również wykonanie symbolicznej
trasy tramwajowej na odcinku od Mostu Przyjaźni, poprzez ul.
Zamkową, Głęboką, Szersznika, Górny Rynek, Wyższa Brama,
do skrzyżowania z ul. Bielską. W skład trasy wchodzić będzie
szyna tramwajowa umieszczona wzdłuż krawężnika oraz
obiekty małej architektury symbolizujące przystanki
tramwajowe, rozmieszczone w miejscach dawnych miejsc
służących do wsiadania / wysiadania. Szlak ten wiódł będzie
również przez ulice Czeskiego Cieszyna i znakowany będzie
symbolicznie – po polskiej stronie: szyną tramwajową, a po

5

0 zł

3.279.865,93 zł

58.283,40 zł

974.576,83 zł

czeskiej stronie: drobnowymiarowymi elementami osadzonymi
w nawierzchni chodników. Wzdłuż trasy rozmieszczone zostaną
także symboliczne przystanki, jako nośniki informacji o szlaku i
terenach oraz obiektach z nim powiązanych.
Znaczny zakres prac związanych z remontem i przebudową ulic
i Rynku spowoduje likwidację lub ograniczenie barier
architektonicznych. Wdrożenie całości zadania przyczyni się do
powstania przyjaznej przestrzeni miejskiej dla mieszkańców i
turystów oraz podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą w tym obszarze.
27

Budowa zintegrowanego węzła
przesiadkowego w Cieszynie

29

Budowa dwóch budynków
mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Mickiewicza

30

Remont murów oporowych
i historycznych murów
obronnych

Gmina Cieszyn

Realizacja przedsięwzięcia zakończona w 2018 roku.

Zakład Budynków Miejskich W październiku 2020 roku GC złożyła wniosek o
Sp. z o.o.
dofinansowanie ze środków EOG przedsięwzięcia (w ramach
PRL) pn. „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul.
Mickiewicza w Cieszynie dla potrzeb osób starszych i ze
szczególnymi potrzebami”.
Ma to być jeden z dwóch
budynków planowanych do budowy przy ul. Mickiewicza.
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. opracował
koncepcję konkursową dla ww. obiektu. Drugi z budynków
planuje się realizować z wykorzystaniem środków z Funduszu
Dopłat z BGK.
W 2020r. Zarząd Spółki, za akceptacją Zgromadzenia
Wspólników, podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji inwestycji
– w 2021r. projekt, w latach 2022-2023 budowa obiektu.
Gmina Cieszyn

W ramach przedsięwzięcia wybudowano żelbetowy, monolityczny mur oporowy o konstrukcji płytowo-kątowej po rozbiórce istniejącego muru oporowego zlokalizowanego przy ul. Głębokiej 50, 52, 54 w Cieszynie. Mur ten został posadowiony na
mikropalach z uwagi na występowanie w pobliżu nasypów niekontrolowanych.

0 zł

19.407.454,03 zł

0 zł

0 zł

470.250,80 zł

508 240,00 zł

1.658.783,12 zł

4.531.578,94 zł

Roboty zostały zakończone i rozliczone.
31

Modernizacja budynku
schroniska i noclegowni przy
ul. Błogockiej 30

Gmina Cieszyn

W listopadzie 2020 roku zakończona została inwestycja
polegająca na przystosowaniu nieruchomości przy ul.
Błogockiej 30 w Cieszynie do standardów określonych w

6

Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie minimalnych standardów
noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi i ogrzewalni.
W wyniku przeprowadzonej inwestycji powstało:
- schronisko dla bezdomnych z 40 miejscami, w tym 4
miejscami z usługami opiekuńczymi,
- noclegowania z 24 miejscami dla osób bezdomnych,
- mieszkanie chronione z 3 miejscami dla osób bezdomnych.
Funkcję inwestora zastępczego pełnił Zakład Budynków
Miejskich Sp. z o.o., natomiast MOPS zaangażowany był w
realizację końcowego etapu inwestycji w zakresie wyposażenia
placówek.
We wrześniu 2020 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu
na dostarczenie wyposażenia placówek udzielono 3
zamówienia: na meble i duże wyposażenie, sprzęt elektryczny
oraz na drobne wyposażenie. Oprócz zapewnienia placówkom
odpowiedniego wyposażenia prowadzone były prace nad
stworzeniem w placówkach dla osób bezdomnych spójnego
systemu informacji, zgodnego z zasadami uniwersalnego
projektowania. Usługę wykonał Zamek Cieszyn.
32

Tworzenie sieci mieszkań
chronionych w zasobie
mieszkaniowym Gminy
Cieszyn

Gmina Cieszyn
(MOPS)

W 2020 roku powstało 1 mieszkanie chronione z 3 miejscami
dla osób bezdomnych w ramach zadania nr 31.

0 zł

144.226,99 zł

33

Klub Senior +

Gmina Cieszyn

Przedsięwzięcie nie było realizowane.

0 zł

0 zł

34

Program działań edukacyjnoaktywizujących i integrujących
dla seniorów

2.900 zł

67.739,76 zł

COK Dom Narodowy,
Biblioteka Miejska

W ramach przedsięwzięcia realizowano szereg działań
edukacyjno-aktywizujących dla seniorów (spotkań, zajęć,
warsztatów, wydarzeń i imprez).
COK Dom Narodowy
1. Klub Seniora – raz w tygodniu,
2. Koło Miłośników Gwary Cieszyńskiej – "Rzóndzymy,
rozprawiomy i śpiywómy po naszymu i ni jyny" (raz w
miesiącu),
3. Dyskusyjny Klub Propozycji (raz w miesiącu),
4. zajęcia w pracowni: rękodzieła artystycznego, ceramiki oraz

7

( w tym, w przypadku
Biblioteki - 1.200 zł
wkład własny,
1.700 zł z dotacji
Organizatora)

malarstwa w ramach zajęć popołudniowych (raz w tygodniu
w okresie roku szkolnego),
5. szachy (gdzie spotykało się kilku seniorów) - 2 razy w
tygodniu,
6. prelekcje podróżnicze, koncerty, wykłady, warsztaty oraz
zajęcia popołudniowe,
Biblioteka Miejska
7. „Śląska Akademia Seniora” – cykl szkoleń stacjonarnych i
on-line zrealizowanych we współpracy z Fundacją
Partycypacji Społecznej. Zrealizowano łącznie 30 szkoleń,
8. Pogotowie smartfonowe – szkolenia indywidualne dla
seniorów chcących podnieść swoje kompetencje cyfrowe (w
zakresie obsługi telefonów komórkowych, laptopa, tableta,
smartfona). Liczba uczestników: 105 osób,
9. Angielski dla seniora 55+ - kurs języka angielskiego dla
osób powyżej 55 roku życia. Liczba spotkań warsztatowych:
6. Liczba uczestników: 12 osób (stała grupa),
10. Kursy dla członków Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego
Wieku” w Cieszynie. Liczba warsztatów komputerowych:
18. Liczba uczestników: stała 12-osobowa grupa Seniorów.
Ze względu na pandemię koronawirusa i związane z tym
ograniczenia w działalności kulturalnej w 2020 roku nie odbyły
się Senioralia.
35

Poprawa efektywności
energetycznej w miejskich
obiektach użyteczności
publicznej w Cieszynie

36

Poprawa efektywności
energetycznej budynków
użyteczności publicznej

Gmina Cieszyn

Powiat Cieszyński

W ramach zadania „Termomodernizacja budynku SP-4” – Etap
III wykonano remont elewacji po obrysie zewnętrznym budynku. W zakres prac weszło: odbicie starych tynków, naprawa
uszkodzonych murów, wykonanie nowych tynków zewnętrznych, wymiana obróbek blacharskich gzymsów i parapetów zewnętrznych, renowacja detali architektonicznych, malowanie
elewacji, renowacja cokołu kamiennego, renowacja drzwi zewnętrznych do budynku oraz renowacja bramy dziedzińca.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
W 2020 roku przedsięwzięcie objęło dwie szkoły średnie:


budynek Zespołu Szkół Budowlanych, w którym
zakończono prace związane z termomodernizacją –

8

909.269,65 zł

2 924 287,00 zł

1.340.048,01 zł

3.572.638,01 zł

Powiatu Cieszyńskiego

dociepleniem elewacji zewnętrznych. Łączny koszt robót
wyniósł 363.000 zł, w tym ze środków UE dofinansowanie
wyniosło 222.154,80 zł,


budynek II LO im. Kopernika, w którym wykonano
remont elewacji oraz roboty wykończeniowe zewnętrzne
po wymianie okien. Łączny koszt robót wraz z
poniesionymi kosztami nadzoru autorskiego oraz
inwestorskiego wyniósł 977.048,01 zł.
Zadania zostały zakończone i rozliczone.
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