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Karty projektów podstawowych 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
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Aktywizacja społeczno – ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem  
społecznym 

 

Opis projektu 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 

1 
 

Centrum Usług opiekuńczych dla Seniorów 
 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Cel projektu: 

a. Utworzenie Centrum Usług Opiekuńczych dla seniorów w  szczególności  mającym 
problemy z  pamięcią  i chorujących na Alzheimera, 

b. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych,  
c. Zapewnienie profesjonalnej opieki osobom starszym, 
d. Zapewnienie  poradnictwa  dla rodzin  seniorów,  w zakresie   opieki nad osoba 

starszą.  
Na potrzeby projektu zostanie zaadaptowany budynek GP 4 – SEGMENT D.  
 Działania:  

a. Fachowe wsparcie dla  kadry opiekuńczej oraz opiekunów osób zależnych, 
b. Usługi Teleopieki dla klientów MOPS oraz dla mieszkańców Tarnowskich Gór, 
c. Prowadzenie zespołu usług opiekuńczych, 
d. Prowadzenie grupy  dla osób starszych aktywnych, 
e. Prowadzenie grupy dla osób starszych z zaburzeniami pamięci i  chorych na 

Alzheimera. 
 
Charakter oddziału: dzienny, otwarty dla wszystkich chętnych osób starszych. 
Przykładowe zajęcia: zajęcia komputerowe, warsztaty zdrowego stylu życia i dobrego 
odżywiania, warsztaty edukacyjne, arteterapia, ergoterapia, socjoterapia, terapia 
ruchem, muzykoterapia, choreoterapia, wyjścia do teatru, kina, na basen, wyjazdowej 
turystyczne 
Projekt obejmuje: wyżywienie, terapie zajęciową, rehabilitację, ćwiczenia pamięci, 
nadzór medyczny. 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Gimnazjum Publiczne nr  4  ul. Janasa , 42-612 Tarnowskie Góry– segment D 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

1 809 898,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2019 r 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
1.Powstanie placówki - Centrum Usług 
Opiekuńczych dla seniorów  
2. Powstanie systemu  Teleopieki 
3. Powstanie oddziału dziennego  dla osób 
starszych aktywnych, 
4. Powstanie oddziału dziennego dla osób 
starszych z zaburzeniami pamięci i  
chorych na Alzheimera’ 
5. Liczba szkoleń, spotkań, konferencji  dla  
kadry opiekuńczej oraz opiekunów osób 
zależnych, 

1.Uchwała Rady Miasta Tarnowskie Góry o 
powołaniu Centrum Usług Opiekuńczych 
2.Regulamin organizacyjny Centrum Usług 
Opiekuńczych 
3.Listy obecności uczestników projektu 
4.Listy obecności na szkoleniach, 
konferencjach, spotkaniach 
5.Umowy o pracę osób zatrudnionych 
w Centrum, 
6.Zakresy czynności pracowników 
zatrudnionych w Centrum 
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Zakres realizowanych zadań  Przedmiotem projektu jest poprawa jakości życia poprzez realizację usług wsparcia 
społecznego i zawodowego osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 
poprzez: podnoszenie kwalifikacji, kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie 
lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i 
kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. Zostanie dokonana analiza  
lokalnego rynku pracy oraz indywidualnych predyspozycji uczestników projektu tj. 
mieszkańców rewitalizowanego obszaru. 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Budynek po byłych Zakładach Odzieżowych ,,Tarmilo” znajdujący się przy ul. Opolskiej 3 
w Tarnowskich Górach. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

800 000,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2020 r 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukujących 
pracy,  uczestniczących  w kształceniu lub  
szkoleniu, zdobywających  kwalifikacje, 
pracujących (łącznie z prowadzącymi 
działalność na  własny rachunek) po 
opuszczeniu  programu 
- liczba projektów zrealizowanych w pełni 
lub częściowo przez  partnerów 
społecznych lub  organizacje pozarządowe 
- iczba osób zagrożonych  ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie 

- listy obecności na kursach i szkoleniach. 
- wyniki testów. 
- lista osób objętych wsparciem. 
- sprawozdania ze zrealizowanych 
projektów. 

  Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
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Centrum Wspierania Rodzin  
 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Projekt skierowany będzie do  tarnogórskich rodzin wychowujących dzieci. 

 Grupa docelowa: 
 klienci MOPS 
 klienci 500+ 
 rodziny z miasta wymagające wsparcia asystenta rodziny 

Cele realizacji projektu: 
 stworzenie profesjonalnego systemu wsparcia rodziny, 
 wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, 

Usługi/działania: 
1. rozwój asystentury rodziny: 
w tym, przygotowanie i przeszkolenie do pracy w środowisku rodzin wspierających; 
2. oddzielenie pracy socjalnej od procedury administracyjnej: 
w tym, praca w ramach specjalizacji pracy socjalnej; 
3. rozwój wsparcia specjalistycznego z klientem (praca indywidualna i grupowa): 
- psycholog 
- pedagog terapeuta 
- pedagog „cień” 
- logopeda 
4. prowadzenie warsztatów  → zajęcia psychoedukacyjne (praca z rodzicami); 
5. praca w formie „street worker” – mobilna szkoła, zajęcia podwórkowe; 
6. organizacja korepetycji, wsparcia w nauce; 
7. Realizacja Programów Aktywności Lokalnej. 

Zaplecze techniczne: 
 Budynek przy ul. Sienkiewicza 8 (sale, gabinety do prowadzenia zajęć 

indywidualnych i grupowych) 
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Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 8/ Budynek Tarmilo ul. Opolska 3 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

400 000,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2019 r 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- Poprawa funkcjonowania rodzin 
wieloproblemowych w TG. 
- Zwiększenie dostępu  rodzinom 
wychowującym dzieci do usług socjalnych 
(psychologicznych, pedagogicznych itp.), 
Wyrównanie szans edukacyjnych u dzieci 
w rodzin wieloproblemowych i u dzieci 
mających problemy z nauką 

- Utworzenie palcówki „Centrum 
wspierania rodzin” 
- Liczba zatrudnionych  asystentów 
rodziny, 
- Liczba powołanych rodzin wspierających, 
- Liczba zatrudnionych pedagogów „cieni”, 
- Liczba  zatrudnionych nauczycieli 
wspomagających 
 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
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Założenie spółdzielni socjalnej 
 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Celem projektu będzie zainicjowanie i pomoc w założeniu spółdzielni socjalnej, która 

będzie oferowała usługi opiekuńcze klientom MOPS-u. Osoby bezrobotne  w III profilu, 
korzystające ze świadczeń  MOPS, zostaną przeszkolone z zakresu prowadzenia firmy 
oraz pracy opiekuna osób starszych.  MOPS będzie zlecał spółdzielni socjalnej realizację 
zadania publicznego – usług opiekuńczych. 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Osoby zamieszkujące obszary rewitalizacji Gminy Tarnowskie Góry, korzystające z usług 
MOPS-u. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

300 000,00 zł 
 

Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2018 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie,  
- liczba podmiotów ekonomii społecznej 
objętych wsparciem,  
- liczba miejsc pracy utworzonych 
w przedsiębiorstwach społecznych 
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) 

- liczba utworzonych spółdzielni socjalnych 
- liczba zawartych umów o pracę  
- lista osób objętych wsparcie w ramach 
projektu  

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
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Powiatowe Centrum Usług Społecznych – rozwój usług społecznych dla 
mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego 

 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Projekt jest odpowiedzią na występujące w powiecie tarnogórskim problemy społeczne, 

oscylujące głównie wokół bezrobocia, ubóstwa,  bezradności w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych, przemocy w rodzinie, zaniedbaniach wobec dzieci, sytuacji 
kryzysowych.  
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Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Na terenie Powiatu Tarnogórskiego w tym objęcie osób z obszaru rewitalizacji. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

2 352 942,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2020 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług społecznych 
i zdrowotnych, 
- liczba osób zagrożonych ubóstwem, 
wykluczeniem społecznym, bezrobociem. 

- lista uczestników projektu. 
- listy obecności na zajęciach, kursach i 
szkoleniach. 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
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Utworzenie mieszkań usamodzielnienia  
 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Utworzenie mieszkań usamodzielnienia dla młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą. 

Mieszkania dla 6 osób o powierzchni ok. 80m2.  
 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Na terenie Powiatu Tarnogórskiego w tym objęcie osób z obszaru rewitalizacji. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach. 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

100 000,00 zł  Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich 
warunków mieszkaniowych po 
opuszczeniu pieczy zastępczej, 
- pomoc w uzyskaniu samodzielności w 
tym nabyciu umiejętności samodzielnego 
prowadzenia gospodarstwa domowego, 
prowadzenie budżetu domowego oraz 
zdobycia wykształcenia i zawodu. 

Ocena ilościowa oraz etapowa ocena 
Indywidualnych Programów 
Usamodzielnienia. 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
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Wsparcie merytoryczno – finansowe osób zainteresowanych 
założeniem działalności gospodarczej 

 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Projekt zakłada udzielenie następującego wsparcia: 

1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności. 
3. Wsparcie pomostowe. 
Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, planujące rozpocząć działalność 
gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, należące co najmniej do 
jednej z poniższych grup: 
- osoby powyżej 50 roku życia; 
- kobiety; 
- osoby z niepełnosprawnościami; 
- osoby długotrwale bezrobotne; 
- osoby o niskich kwalifikacjach. 
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Podejmowane przedsięwzięcia stanowią dopełnienie kompleksowego programu 
rewitalizacji podejmowanego na obszarze zdegradowanym. 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 49  / Tarnowskie Góry ul. Piastowska 8 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. / Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich 
Górach 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

4 000 000,00 zł 
 

Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 r. 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 
Liczba osób pozostających bez pracy, które 
otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie 

- liczba założonych działalności 
gospodarczych 
- listy obecności na szkoleniach 
- liczba podpisanych umów z uczestnikami 
projektu na otrzymanie dofinansowania 
i wsparcia pomostowego 
 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
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Lepszy start– wsparcie młodzieży i dzieci pochodzących z rodzin 
zajmujących zasoby mieszkaniowe Międzygminnego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego 
 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań   Celem projektu jest zwiększenie możliwości edukacyjnych młodych ludzi poprzez 

stworzenie warunków do nauki języków obcych oraz przedmiotów ścisłych. 
 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Zasób mieszkaniowy spółki w rejonie Śródmieście-Centrum. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o. o w Tarnowskich Górach. 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

50 000,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
Przedmiotem projektu jest poprawa 
możliwości edukacyjnych młodych ludzi 
poprzez stworzenie warunków do nauki 
języków obcych oraz przedmiotów 
ścisłych. 

- ankietyzacja uczestników, 
- ankietyzacja rodziców uczestników, 
- informacje ze szkoły o poziomie wiedzy 
uczestników. 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
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Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3  
z obszaru rewitalizowanego 

 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Projekt obejmuje zatrudnienie osób (niań) do sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 

z obszarów rewitalizowanych.  Projekt poprawi dostępność usług opiekuńczych nad 
dziećmi do lat 3 a co za tym idzie pozwoli na podjęcie pracy przez osoby po przerwie 
związanej z urodzeniem dziecka. 
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Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Obszar rewitalizacji Gminy Tarnowskie Góry 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Tarnowskie Góry 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

1 480 000,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- ilość osób zatrudnionych, 
- ilość  dzieci do lat 3 pozostających pod 
opieką, 
- ilość osób podejmujących pracę po 
przerwie związanej z urodzeniem dziecka 

- umowy o pracę, 
- listy dzieci objęte opieką, 
 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
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„Wszyscy razem” 
 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 

Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego - zawodowego osób i rodzin 
doświadczających wykluczenia społecznego, w tym osób z niepełnosprawnościami 
zamieszkujących Powiat Tarnogórski. 
Działania są realizowane przez jednostki pomocy społecznej na rzecz 400 osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym czy wykluczonych społecznie, w tym dla 49 osób 
z niepełnosprawnościami. 
Przewiduje się, iż w wyniku przeprowadzonych działań u uczestników nastąpi zmiana 
w kierunku samodzielności życiowej oraz aktywności zawodowej w obszarach ich 
funkcjonowania: 

• społecznego, 

• zawodowego, 

• zdrowotnego, 

• edukacyjnego. 
Podjęcie działań aktywizujących w formie warsztatów, treningów kompetencji społecznych 
w obszarze przełamywania własnych barier, podniesienia poczucia własnej wartości 
i samooceny, nabycia pewności siebie, asertywności i innych umiejętności społecznych 
pozwoli uczestnikom projektu nabyć niezbędne zdolności do prawidłowego 
funkcjonowania społecznego, jak i zawodowego. 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Projekt realizowany na terenie powiatu tarnogórskiego, zwłaszcza na terenie gminy 
Tarnowskie Góry, Tworóg, Zbrosławice oraz Kalet. 
 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Beneficjent – Powiat Tarnogórski, Lider i realizator Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Tarnowskich Górach. Projekt realizowany w partnerstwie z 4 gminami z terenu Powiatu 
Tarnogórskiego, tj. Gminą Tarnowskie Góry, Kalety, Zbrosławice oraz Tworóg. 

Szacowana wartość 
projektu/ przedsięwzięcia 

4 068 909,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2017 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 
objętych wsparciem – 400, w tym 49 
osób z niepełnosprawnościami. 

1. Liczba zawartych kontraktów oraz 
umów z uczestnikami/czkami 
projektu. 

2. Liczba zaświadczeń, certyfikatów 
dot. Uzyskania odpowiednich 
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Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 

12 
 

 

Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach  
na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych 

 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Przedmiotem projektu jest przebudowa i remont budynku przy ul. Sienkiewicza 16 

w  Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych. Zakres prac 
obejmuje: remont konstrukcji i wymianę pokrycia dachu, termomodernizację budynku, 
przebudowę strefy głównego wejścia, dobudowę nowych i remont istniejących 
przewodów kominowych, termomodernizację i remont tarasu, budowę pochylni dla 
niepełnosprawnych wraz ze schodami i balustradami oraz zmianę lokalizacji istniejącej 
zewnętrznej pochylni, budowa windy osobowej oraz prace związane z przebudową 
obiektu (dostosowanie budynku do warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz 
higieniczno-sanitarnych, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, które 
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu – 58. 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 
poszukujących pracy – 38. 

4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 
pracujących po opuszczeniu 
programu – 27. 

kwalifikacji i uprawnień 
zawodowych. 

3. Liczba zaświadczeń z PUP 
o zarejestrowaniu się jako osoba 
poszukująca pracy czy bezrobotna, 
liczba oświadczeń uczestników 
o poszukiwaniu zatrudnienia. 

4. Liczba umów o pracę, umów zlecenia 
spełniających kryteria wskaźnika 
zatrudnieniowego, liczba złożonych 
oświadczeń przez uczestników/czki 
o podjęciu zatrudnienia. 
 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
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Kursy ICT i języka obcego dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego 
 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Projekt związany z organizacją szkoleń i kursów skierowanych do osób dorosłych, które 

z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem 
umiejętności i kompetencji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Tarnowskie Góry - działka 115 O POW. 0,1667 HA  
Tarnowskie Góry - działka 116 O POW. 0,1517 HA  

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Centrum Kształcenia Ustawicznego; 42-600 Tarnowskie Góry; ul. Sienkiewicza 6 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

1 182 163,02 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2018 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
300 osób, które nabędzie kwalifikacje lub 
kompetencje po opuszczeniu programu. 
150 osób w wieku 50 lat i więcej, które 
uzyskają kwalifikacje lub  nabędą 
kompetencje po opuszczeniu programu. 
150  osób w wieku 25 lat i więcej, które 
uzyskają kwalifikacje lub nabędą 
kompetencje po opuszczeniu programu. 
300 osób o niskich kwalifikacjach, które 
zostaną objętych wsparciem w programie. 

Źródłem danych do pomiaru będą listy 
obecności oraz zaświadczenia 
o ukończeniu kursów i szkoleń w  obszarze 
umiejętności ICT i znajomości języków 
obcych. 
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przebudowa i remont pomieszczeń, instalacje sanitarne, elektryczne, oświetleniowe, 
wod.-kan., ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania). 
 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 16 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

3 985 173,00 zł 
 

Planowany Termin realizacji 
projektu 

Do 2018 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- liczba osób korzystających ze wspartej 
infrastruktury – 4911 osób 
- liczba przebudowanych obiektów, 
w których świadczone będą usługi 
aktywizacji społeczno – zawodowej - 1 

- dane Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz Powiatowej Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej 
- protokół odbioru 
 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
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Rekultywacja terenów w rejonie ,,Srebrnej Drogi”  
 

 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Renowacja otoczenia  ulic w tym placów i skwerów oraz modernizacja oświetlenia 

ulicznego wzdłuż Srebrnej Drogi tj. drogi biegnącej od Przystanku Europa przez ulice: 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Krakowską, Rynek, Gliwicką, Plac Gwarków aż do Ronda 
Solidarności 
 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Tarnowskie Góry. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Tarnowskie Góry 
 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

9 000 000,00 zł 
 

Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2020 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- liczba nowych punktów świetlnych, 
- liczba odnowionych placów i skwerów. 

- protokoły odbioru. 
 
 
 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 
 

14 
 

 
 

 

Zmiana organizacji ruchu w centrum miasta oraz rozbudowa węzła 
przesiadkowego wraz z budową dróg rowerowych 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  - Zmiana organizacji ruchu obejmująca m.in. ulice: Sobieskiego, Powstańców Śląskich,    

Bytomska, Piastowska, 
- Wyznaczenie oraz budowa dróg rowerowych, 
- Budowa/ rozbudowa Centrum Przesiadkowego. 

 
Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Ścisłe Centrum Tarnowskich Gór, tereny w rejonie dworca PKP. 



10 
 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach. 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

6 000 000,00 zł 
 

Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2021 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- uspokojenie ruchu drogowego, 
- zmniejszenie ilości samochodów 
w centrum miasta, 
- powstanie dróg rowerowych 
- możliwość skomunikowania Centrum 
z innymi dzielnicami, 
- ograniczenie emisji spalin. 

- protokoły odbioru 
- liczba metrów nowych dróg rowerowych 
- pomiar emisji spalin przed i po realizacji 
projektu. 
 
 
 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 

15 
 

 

Rewaloryzacja Parku Miejskiego 
 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Projekt obejmuje rewaloryzację Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach objętego 

wnioskiem o wpis na listę  światowego dziedzictwa UNESCO.  Koncepcja rewaloryzacji  
parku swym zasięgiem obejmuje: drogi i place, szatę roślinną, architekturę ogrodową, 
oświetlenie, ogrodzenie oraz elementy wyposażenia parku, jak również odnowienie 
znajdujących się w parku kortów tenisowych, boiska sportowego oraz  muszli 
koncertowej. Projekt został ujęty w kontrakcie terytorialnym i jest rekomendowany do 
realizacji w ramach POiŚ. 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Park Miejski w Tarnowskich Górach zlokalizowany przy ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Tarnowskie Góry 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

21 000 000,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2020 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- liczba zabytków nieruchomych objętych 
wsparciem, 
- wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin 
w objętych wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa kulturalnego 
i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne, 
- wzrost liczby osób korzystających 
z obiektów objętych wsparciem. 

- protokoły odbioru, 
- pomiar  liczby osób korzystających 
z obiektów objętych wsparciem. 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 

 

16 
 

 

Remont kamienic w zabytkowym centrum miasta 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Remont elewacji, remont dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa 

oraz dobudowa przewodów kominowych. Utwardzenie oraz  zagospodarowanie 
terenów przy budynkach. 
 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Kamienice przy ulicach: Staropocztowa 1, Lompy 4, Legionów 31, 33, Gliwicka 17, 19, 25, 
Sienkiewicza 8, Karola Miarki 1, 5,6,10,11,13, Zamkowa 12, Rynek 3, 10, Mickiewicza 24, 
Opolska 2, Wyspiańskiego 17, 22, Cebuli 20, Strzelecka 13,15 24, 25, 27,28, 30, Bytomska 
9, 13, Nakielska 26,28, Częstochowska 28, Górnicza 26, 30, 30a, 40, 43, 53, Hutnicza 3, 
Sobieskiego 6 BCDE, 20, 21, Jurczyka 1, Kaczyniec 10, Korłuszowiec 5, 5a, 5B, Królika 8, 
10,20,24, Legionów 11,15,16,19,21,22, Lompy 10, Odrodzenia 8,9,10, Ogrodowa 5,7, 
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Piastowska 6, Powstańców Śląskich 13,23 a, 36 a, 38, Ratuszowa 1, Rymera 8, 8a, 
Staropolska 7,7a, Św. Jacka 1. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Tarnowskie Góry 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

27 500 000,00 zł 
 

Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
Rewitalizacja elewacji kamienic 
zlokalizowanych w zabytkowym centrum 
miasta objętych ochroną konserwatora 
zabytków. Utwardzenie oraz 
zagospodarowanie terenów przy 
budynkach. Poprawa warunków 
zamieszkania oraz eliminacja mogących 
wystąpić w przyszłości zagrożeń 
związanych z użytkowaniem budynków. 

- protokoły odbiory, 
- liczba odnowionych kamienic. 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
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Termomodernizacja – likwidacja azbestu oraz regulacja systemu 
ogrzewania nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza 11-19  

w Tarnowskich Górach 
 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Przedmiotem projektu jest termomodernizacja – likwidacja azbestu oraz regulacja 

systemu ogrzewania w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Mickiewicza 11-19 
w Tarnowskich Górach. Przewiduje się wykonanie robót termomodernizacyjnych obiektu 
w tym ścian zewnętrznych, fundamentów, dachów, stropodachów oraz regulację 
instalacji centralnego ogrzewania. 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Budynek przy ul. Mickiewicza 11- 19 w Tarnowskich Górach. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich 
Górach.  

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

800 000,00 zł 
 

Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- poprawa efektywności energetycznej 
i zmniejszenie energochłonności, 
- poprawa estetyki budynku 
zlokalizowanego w centrum miasta, 
- Wyeliminowanie negatywnych skutków 
zdrowotnych u mieszkańców 
spowodowane azbestem oraz jego 
utylizacja azbestu przez podmiot, który 
uzyskał zezwolenie właściwego organu na 
prowadzenie działalności, 
- zwiększenie atrakcyjności warunków. 

- audyt energetyczny, 
- protokoły odbioru, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
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Remont Kościoła Zbawiciela 
 

Opis projektu 
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Zakres realizowanych zadań  Projekt zakłada działania konserwatorskie gmachu Kościoła ewangelicko-augsburskiego 
pw. Zbawiciela w Tarnowskich Górach 
 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Tarnowskie Góry ul. Rynek 12 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Parafia Ewangielicko - Augsburska w Tarnowskich Górach. 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

7 000 000,00 zł 
 

Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 r. 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- wyremontowany obiekt sakralny - protokoły odbioru, 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
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Remont Tarnogórskiego Centrum Kultury wraz z otoczeniem 
 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  
 

- remont holu głównego i kas, 
- remont piwnic i węzła sanitarnego, 
- remont pomieszczeń przeznaczonych na działalność kulturalną, 
- remont kapitalny dachu, 
- wymiana rynien, 
- remont elewacji, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku, 
- wykonanie nawierzchni utwardzonych (w tym ciągi piesze), 
- urządzenie terenów zielonych oraz montaż małej architektury (ławki, słupki itd.) 
- pozostałe roboty towarzyszące 
 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Budynek Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ul. Jana III Sobieskiego 7 w Tarnowskich 
Górach oraz bezpośrednie otoczenie budynku – działka ok. 9 tys. metrów 
kwadratowych. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Tarnogórskie Centrum Kultury  

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

2 761 000,00 zł 
 

Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2019 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- poprawa bezpieczeństwa i komfortu 
mieszkańców odwiedzających, 
- poprawa jakości estetycznej tkanki 
miejskiej, której znaczącą częścią jest TCK, 
- poszerzenie oferty kulturalnej dla 
mieszkańców, 
- zabezpieczenie budynku przed 
niszczącymi wpływami atmosferycznymi 
(wilgocią), 
- przywrócenie siedzibie TCK atrakcyjnego, 
estetycznego wyglądu na miarę instytucji 
kultury miasta, 
- przywrócenie atrakcyjnego wyglądu 
terenu w otoczeniu TCK. 
 
 
 

- liczba osób korzystających z oferty 
kulturalnej TCK, 
- liczba imprez i zajęć dla mieszkańców, 
- opinie i oceny zgłaszane przez 
uczestników zajęć i imprez kulturalnych, 
-protokoły odbioru. 
 
 
 
 
 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
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Zagospodarowanie budynku po byłych Zakładach Odzieżowych 
,,Tarmilo” 

 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  W obiekcie także zaadaptowane sale na warsztaty i zajęcia z mieszkańcami ze 

zdiagnozowanymi problemami wynikającymi z Programu Rewitalizacji. Rewitalizacja 
społeczna zostanie powiązana z wykorzystaniem obiektu w związku z wpisem 
tarnogórskich podziemi i naziemnych obiektów pogórniczych na Listę światowego 
dziedzictwa UNESCO oraz utworzenie nowych miejsc parkingowych w centrum miasta. 
Rewitalizacja społeczna powiązana z działalnością kulturalną. 
 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Budynek po byłych Zakładach Odzieżowych ,,Tarmilo” znajdujący się przy ul. Opolskiej 3 
w Tarnowskich Górach 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Tarnowskie Góry. 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

8 749 000,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- ilość wyremontowanych budynków, 
- nowoutworzone miejsca parkingowe, 
- zwiększenie oferty kulturalnej 
Tarnowskich Gór 

- protokoły odbioru 
- liczba nowoutworzonych miejsc 
parkingowych, 
- liczba osób odwiedzających 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
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Centrum integracji i aktywizacji społeczno – zawodowej 
 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Modernizacja obiektu położonego w Tarnowskich Górach przy ul Bytomskiej 12 na 

potrzeby wdrożenia projektu CENTRUM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – 
ZAWODOWEJ, którego celem jest wzmocnienie potencjału społecznego i zawodowego 
lokalnej społeczności przez realizację działań prozatrudnieniowych, proedukacyjnych i 
integracyjnych skierowanych na aktywizację osób, grup i społeczności zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 
W ramach „Centrum” prowadzone będą projekty i działania wspierające rozwiązywanie 
specyficznych dla danej grupy społecznej problemów społeczno – zawodowych przy 
pomocy instrumentów umożliwiających poprawę sytuacji każdej z poszczególnych grup 
zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.  
CENTRUM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ obejmie swoją 
działalnością: 

1. Działania na rzecz wsparcia rodziny  oraz  rozwój różnych form pracy z rodziną, 
w tym: wspieranie aktywności zawodowej i społecznej rodziców samotnie 
wychowujących dzieci z uwzględnieniem szczególnej sytuacji kobiet. Działania te 
będą realizowane między innymi przez zapewnienie dostępu do usług 
opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, kompleksową opiekę nad matką i dzieckiem 
oraz wsparcie instytucjonalne dla rodziny. 

2. Wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży z grup szczególnie zagrożonych 
społecznie. 

3. Kompleksowe programy zmierzające do zwiększenia szans adaptacji i aktywnej 
integracji zawodowo – społecznej osób usamodzielnianych skierowane głównie 
do młodzieży opuszczającej domy dziecka. W celu ułatwienia tej grupie startu w 
samodzielność oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu integracji społecznej 
i zawodowej program realizowany będzie poprzez organizację działań 
wspomagających budowanie umiejętności społecznych i zawodowych w oparciu o 
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Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
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Adaptacja segmentu D w budynku GP4 na cele Centrum Usług 
Opiekuńczych dla Seniorów 

 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Adaptacja segmentu D w budynku GP 4 na cele Centrum Usług Opiekuńczych dla 

Seniorów poprzez remont i dostosowanie do użytku osób starszych całego segmentu. 
Projekt powiązany z projektem pn. „Centrum Usług opiekuńczych dla Seniorów”  

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Gimnazjum Publiczne nr  4  ul. Janasa , 42-612 Tarnowskie Góry– segment D 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

1 441 177,00 zł 
 

Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2018 r. 

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 

rozwijaną na miejscu strukturę mieszkalnictwa wspieranego (mieszkań 
treningowych). 

4. Wsparcie adaptacyjno – zawodowe i edukacyjne dla osób po 50 roku życia. 
Główną rolę będą odgrywały  w tym zakresie programy na rzecz wzrostu 
kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych, w szczególności 
osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach. 

5. Kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych 

6. Kompleksowe programy aktywizacji zawodowej oparte o fachowe instrumenty 
rynku pracy, zmierzające do ograniczenia bezrobocia w ramach poszczególnych 
grup społecznych w odniesieniu do ich specyfiki i potrzeb rynku pracy. 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Tarnowskie Góry ul. Bytomska 12 
Powierzchnia 760,38  (507,38 m2 +119 m2 +134 m2) 
Działka nr 1198/23 1276 m2 
Działka nr 1230/23   638 m2; ogółem pow. 1914 m2. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Fundacja dr Leonarda Woźnica - Instytut Przedsiębiorczości, Innowacji i Komunikacji 
Społecznej Ligonia 40 lok. 4, 40-037 Katowice,  Woj. Śląskie 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

2 100 000,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2018 roku 

Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów programu rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
Aktywizacja i integracja osób, grup i społecznosci 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Rozwój umiejętności i kompetencji  społecznych 
i zawodowych, umożliwiających znalezienie 
pracy i samodzielne funkcjonowanie. Uzyskanie 
lub zwiększenie możliwości godzenia życia 
osobistego i zawodowego przez rodziców 
(szczególnie kobiet oraz osób samotnie 
wychowujacych potomstwo). Poprawa sytuacji 
kobiet na rynku pracy. 
Poprawa sytuacji życiowej i zawodowej osób 
objetych wsparciem w ramach projektu  
w odniesieniu do każdej grupy zgodnie z jej 
potrzebami. 

Ilościowa - ilość osób, które zostaną 
objęte wsparciem w podziale na 
doprecyzowane grupy społeczne 
wymagające wsparcia 
Jakościowa – stopień wzrostu 
aktywizacji i  integracji społeczno - 
zawodowej oraz zmiany sytuacji 
zawodowej i zyciowej uczestników 
projektu w ramach każdej grupy 
(np. znalezienie lub zmiana pracy, 
uzyskanie dodatkowych 
umiejętności i kompetencji 
niezbędnych dla przeprowadzania 
istotnych zmian życiowych, 
poszerzenie możliwości działania w 
sferze zawodowej osób objętych 
wsparciem) 
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Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ 
wyremontowanych/ objętych innymi   
robotami budowlanymi obiektów, w   
których realizowane są usługi aktywizacji 
społeczno-zawodowej 
Liczba osób korzystających ze wspartej 
infrastruktury 

- protokoły odbioru, 
- listy obecności podopiecznych Centrum 
Usług, 
- uchwała Rady Miasta Tarnowskie Góry 
o powołaniu Centrum Usług Opiekuńczych 
  
 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
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Zmiana zagospodarowania terenów w rejonie ul. Morcinka, 
ul. Litewskiej i ul. Sielanka 

 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Wykonanie ścieżki i chodników. Niwelacja i adaptacja terenów zielonych pod teren 

rekreacyjno-sportowy. Budowa siłowni sportowej, boiska wielofunkcyjnego. Budowa 
parkingu przy ul. Morcinka (II etap). 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Ok. 3ha. 2079/75/ Gmina Tarnowskie Góry. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Tarnowskie Góry 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

3 000 000,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- liczba miejsc postojowych, 
- boisko sportowe, 
- nowe chodniki. 
 

- protokoły odbioru, 
- pomiar liczby osób korzystających 
z nowej infrastruktury, 
 
 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
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Przebudowa Domu Kultury Jubilat 
 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Projekt zakłada realizację następujących zadań: 

- termomodernizacja – docieplenie ścian budynku po uprzednim usunięciu płyt 
azbestowych, 
- ocieplenie stropodachu wraz z naprawą pokrycia dachu, 
- wymiana sufitu podwieszonego w Sali widowiskowej, 
- rewitalizacja terenów zielonych, 
- wymiana nawierzchni chodników wokół budynków. 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Dom Kultury ,,Jubilat” Tarnowskie Góry ul. Litewska 22. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Spółdzielnia mieszkaniowa GWAREK. 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

562 600,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
Ograniczenie energochłonności budynku a 
tym samym zmniejszenie emisji gazów do 
atmosfery, odnowa terenów zielonych 
poprawi wizerunek osiedla i miasta a także 
poprawi funkcjonalność zieleni miejskiej 

- audyt energetyczny, 
- protokoły odbioru, 
- pomiar liczby osób korzystających 
wyremontowanej infrastruktury, 
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dla jego mieszkańców, wymiana sufitu w 
Sali widowiskowej poprawi funkcjonalność 
i parametry cieplne obiektu dla 
korzystających z niego mieszkańców 
miasta. 

 

  Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 

 
 

25 
 

 

 

Remont obiektu dziedzictwa narodowego na terenie Zamku poprzez 
renowację budynku oranżerii celem przywrócenia świetności obiektu 

oraz nadanie funkcji społeczno-kulturalnych 
 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Projekt dotyczy rewitalizacji budynku wchodzącego w skład Kompleksu Zamkowego tj. 

tzw. oranżerii. Realizacja projektu obejmuje szereg prac budowlano – adaptacyjnych, 
w tym prace instalacyjne, wykończeniowe oraz zakup wyposażenia niezbędnego do 
funkcjonowania ośrodka dla społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży z problemami 
społecznościowymi. Ośrodek zapewni opiekę specjalistów w zakresie zidentyfikowania 
i rozwiązywania danych problemów. Ponadto udostępnione zostaną różnorodne 
możliwości spędzania wolnego czasu np.: zajęcia rozwojowe, warsztaty tematyczne 
a całość  zostanie zorganizowana także przy wykorzystaniu obecnej infrastruktury 
Kompleksu Zamkowego. 

 
Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Budynek zlokalizowany jest na terenie Kompleksu Zamkowego Tarnowice Stare 
ul. Pyskowicka 39, 42-612 Tarnowskie Góry 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Fundacja Kompleks Zamkowy. 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

9 000 000,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- liczba oddanych obiektów o charakterze 
społeczno – kulturalnym -1, 
- liczba osób korzystających z 
odbudowanej infrastruktury – 1500, 
- liczba obiektów przystosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych – 1, 
- liczba imprez organizowanych z 
wykorzystaniem infrastruktury objętej 
inwestycją – 50, 
- liczba osób zatrudnionych w związku z 
realizacją inwestycji – 3.  
Oddziaływanie projektu: 
- poprawa jakości życia mieszkańców 
poprzez wielopłaszczyznowe wsparcie 
dziecka i rodziny czy reintegrację 
społeczno- zawodową osób bezrobotnych, 
- rozwijanie oryginalnej oferty kulturalnej, 
rozwój turystyki i budowanie tożsamości 
lokalnej w oparciu o historię miasta. 
 

- protokół odbioru prac budowlanych, 
- wykaz imprez organizowanych 
z wykorzystaniem infrastruktury objętej 
inwestycją, 
- księga gości. 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 

26 
 

 

Demontaż płyt zawierających azbest w budynkach osiedla Przyjaźń 
 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Termomodernizacja -  demontaż płyt zawierających azbest wraz  z dociepleniem ścian 

budynku. 
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Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Francuska 3,7 Szwedzka 3,4,6,7,8,9,11,13, Morcinka 5, 12, 15, 17 Saperów 
2,4,6,8,12,14,16,18,20,22,24,26,28, 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Spółdzielnia mieszkaniowa GWAREK. 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

12 950 000,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
Poprawa efektów ekologicznych – 
demontaż wyrobów zawierający szkodliwy 
azbest, ograniczenie energochłonności 
budynków a tym samym zmniejszenie 
emisji gazów do atmosfery. 
Liczba termomodernizowanych budynków. 

- analiza zużycia energii elektrycznej, 
- protokoły odbioru. 
 

 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
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Aktywizacja społeczno – ekonomiczna mieszkańców dzielnicy Sowice 
 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Projekt zakłada przeprowadzenie zadań, które stanowią propozycję minimalizowania 

zdiagnozowanych problemów społecznych wśród mieszkańców dzielnicy Sowice. Celem 
realizacji projektu ma być aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców dzielnicy. 
Zadania planowane do realizacji: 

1. Specjalistyczne – mające na celu rozwiązywanie osobistych problemów, które 
stanowią przeszkodę  w aktywnym życiu społecznym: indywidualne wsparcie 
terapeutyczne w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, poradnictwo 
psychologiczne, poradnictwo prawne,  warsztaty umiejętności 
wychowawczych, warsztaty przeciwdziałające występowaniu zachowaniom  
agresywnym. 

2. Aktywizujące zawodowo: poradnictwo zawodowe w zakresie rozpoznania 
predyspozycji zawodowych oraz planowania indywidualnej ścieżki podjęcia zatrudnienia, 
warsztaty aktywnych form poszukiwania pracy, 
3. Aktywizujące w zakresie życia społecznego- w obszarze tych zadań do realizacji 
zaproszone zostaną osoby zamieszkujące dzielnicę , a które posiadają  odpowiednie 
kwalifikacje do prowadzenia form aktywnych np. zajęcia plastyczne, zajęcia wędkarskie,  
 inne propozycje zależne będą od zainteresowań potencjalnych odbiorców. 
Etapy realizacji projektu: 

1. Diagnoza sytuacji życiowej i potrzeb mieszkańców. 
2. Rozpoznanie potencjału dzielnicy 
3. Zaplanowanie poszczególnych działań. 
4. Działania organizacyjne i promocyjno – informacyjne. 

 
Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Tarnowskie Góry ul. Słowackiego 1. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim Falochron. 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

600 000,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2018 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- polepszenie  sytuacji życiowej odbiorców  
(poszukiwanie zatrudnienia, ograniczanie 
spożywania alkoholu, zwiększenie 
umiejętności wychowawczych, wzrost 
poczucia własnej wartości, sprawczości, 
wzrost samodzielności w działaniu). 
-liczba  mieszkańców uczestniczących w 
projekcie, 

-  badania ankietowe po zakończeniu 
uczestnictwa w danej formie wsparcia,  
- wywiady z uczestnikami,  
- obserwacja uczestników podczas 
uczestnictwa w formach wsparcia, 
- karta uczestnictwa w projekcie, 
- karty czasu pracy, 
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- liczba  godzin indywidualnego  wsparcia 
terapeutycznego, 
- liczba godzin poradnictwa 
psychologicznego, 
- liczba  godzin poradnictwa prawnego, 
- liczba godzin warsztatów umiejętności 
wychowawczych, 
- liczba godzin warsztatów 
przeciwdziałania zachowaniom 
agresywnym, 
- liczba godzin poradnictwa zawodowego, 
- liczba warsztatów aktywizacji zawodowej 
i społecznej. 

- konspekty warsztatów, listy obecności 
uczestników, dyplomy ukończenia 
warsztatów, 
- dokumentacja fotograficzna. 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 

28 
 

 

Ochrona głównego zbiornika wód podziemnych ,,330 Gliwice” 
 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Głównym zadaniem przedsięwzięcia jest unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów 

poprodukcyjnych pozostałych po dawnym przedsiębiorstwie państwowym ,,Zakłady 
Chemiczne” Tarnowskie Góry oraz rekultywacja skażonego terenu. Unieszkodliwienie 
odpadów polegać będzie na ich składowaniu w  wybudowanym Centralnym Składowisku 
Odpadów. Według szacunków do unieszkodliwienia pozostaje ok 425 tys. m3 odpadów a 
rekultywacji wymaga  ponad 36 ha terenów. Część odpadów  tj. ok. 272 tys. m3 znajduje 
się na terenach należących do  osób prywatnych o pow. ponad 10 ha. 
 
 

 
Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Teren po byłych ,,Zakładach Chemicznych Tarnowskie Góry’’  przy ul. Bocznej 1 w 
Tarnowskich Górach. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach – na terenach należących do Skarbu 
Państwa 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

90 000 000,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- unieszkodliwienie 425 tys. m3 odpadów, 
- rekultywacja 36,5 ha terenów 
zdegradowanych, 
- poprawa jakości wód podziemnych i 
powierzchniowych, 
- zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń 
infiltrujących do Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych  ,,330 Gliwice”, 
- możliwość wtórnego zagospodarowania 
odzyskanych terenów po rekultywacji. 

- obmiar geodezyjny ilości 
unieszkodliwionych odpadów oraz 
zrekultywowanej powierzchni terenu, 
- badanie jakości wód podziemnych oraz 
powierzchniowych w ramach monitoringu 
środowiska. 

 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 

29 
 

 

Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz 
z zagospodarowaniem otoczenia. 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Projekt zakłada remont i modernizację zespołu budynków komunalnych pozyskanych 

przez Gminę Tarnowskie Góry po zlikwidowanych Zakładach Chemicznych. Budynki 
wymagają pilnych prac polegających na modernizacji części wspólnych tj, 
Termomodernizacja, remont klatek schodowych. Konieczne jest także uporządkowanie i 
zagospodarowanie otoczenia budynków poprzez budowę chodników, oczyszczeni 
terenu, budowę placów zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz infrastruktury mającej na 
celu integrację ludności zamieszkującej na tym terenie. 
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Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Budynki wielorodzinne przy  ulicach: 
Grzybowa 199,201,203,205,207,209,222-224, Boczna 2,5,6,7. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Tarnowskie Góry. 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

8 057 647,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2018 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- liczba wyremontowanych budynków, 
-poprawa warunków zamieszkania oraz 
eliminacja mogących wystąpić w 
przyszłości zagrożeń związanych z 
użytkowaniem budynków. 

- protokoły odbioru, 
- audyt energetyczny. 
 
 

 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 

30 
 

 

Remont budynków w podobszarze Strzybnica (ul. Zagórska) 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Remont elewacji wraz z ociepleniem budynku, remont lub nowe podłączenie do 

centralnego ogrzewania 
 

 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Budynki wielorodzinne przy ulicach: 
Zagórska 87,91,93. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Tarnowskie Góry 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

1 500 000,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
-liczba wyremontowanych budynków 
- poprawa warunków zamieszkania oraz 
eliminacja mogących wystąpić w 
przyszłości zagrożeń związanych z 
użytkowaniem budynków. 

- protokoły odbioru, 
- audyt energetyczny. 

 

 

Karty projektów pozostałych 
 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 
 

1 
 
 

 

Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie objętym 
rewitalizacją 
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Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Termomodernizacja budynków oświatowych. Budynki szkolne i przedszkolne 

 
 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Budynki oświatowe z obszaru rewitalizacji. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Tarnowskie Góry, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

13 680 485,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków 
- poprawa warunków użytkowania 
budynku, 
- powierzchnia użytkowa budynków 
poddanych termomodernizacji 
- szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 
 

- protokoły odbioru, 
 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 

 

2 
 

 

Forum współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w obszarze 
pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty i zdrowia 

 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Spotkania w ramach zespołów celowych mających na celu podjęcie kompleksowej 

i skoordynowanej pracy na rzecz rodziny przeżywającej kryzys i zagrożonej 
ograniczeniem władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Na terenie Powiatu Tarnogórskiego w tym objęcie osób z obszaru rewitalizacji. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach. Instytucje, które 
przystąpiły do ,,Forum współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w obszarze 
pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty i zdrowia na rzecz kompleksowego wsparcia 
osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”. 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

0,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- mniejsza ilość dzieci umieszczonych w 
pieczy zastępczej, 
- obniżenie kosztów utrzymania dzieci w 
pieczy zastępczej. 
 

- dane i statystyki PCPR 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 

3 
 

 

Doradztwo finansowo-prawne ,,Wyjście ze spirali zadłużenia” 
 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań   Przedmiotem projektu jest praktyczna pomoc prawna i doradztwo finansowe dla tych 

mieszkańców zasobu mieszkaniowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa 
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Społecznego Sp z o.o. którzy wpadli w spiralę zadłużenia i potrzebują fachowej rady w 
zakresie uregulowania swoich należności. Pomoc zadłużonym w praktyce dzieliłaby się 
na kilka etapów: 
- spotkanie bezpośrednie - pozwalające na poznanie dłużnika, jego sytuacji rodzinnej, 
zawodowej, mieszkaniowej i materialnej. Pozwala zapoznać się z umowami kredytowymi 
oraz pismami z banków, windykacji czy komornika. 
- plan oddłużeniowy – rozmowa i zapoznanie się ze stanem faktycznym pozwalają na 
opracowanie realnego planu wyjścia z sytuacji pętli kredytowej. 
- realizacja planu wyjścia z długów – proces, w którym uczestniczy dłużnik oraz jego 
opiekun (specjalista ds. oddłużania). Na każdym jego etapie dłużnikowi towarzyszy 
opiekun, który może być jednocześnie pełnomocnikiem  prawnym, aby mógł w imieniu 
swego podopiecznego prowadzić negocjacje z bankami, firmami windykacyjnymi czy 
reprezentować dłużnika w firmach pożyczkowych. 
Projekt przewiduje pomoc zadłużonemu w opracowaniu planu działania na wyjście ze 
spirali zadłużenia i jego weryfikację na bieżąco przez przydzielonego mu opiekuna – 
specjalistę d. oddłużania. 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Zasób mieszkaniowy spółki w rejonie Śródmieście- Centrum. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o. o w Tarnowskich Górach. 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

45 000,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- Zmniejszenie ilości zadłużenia u 
uczestników. 

- dane MTBS dotyczące spłat należności za 
czynsz zadłużonych lokatorów 

Nazwa projektu/przedsięwzięci 
 

4 
 
 

 

Spotkania na Zamku 
 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Spotkania dla dzieci i młodzieży najuboższych rodzin lub/i rodzin korzystających 

z pomocy społecznej. Spotkania mają na celu organizacje czasu wolnego oraz edukację 
i podniesienie  świadomości lokalnej najmłodszych mieszkańców. 
 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Teren Kompleksu Zamkowego Tarnowice Stare ul. Pyskowicka 39, 42-612 Tarnowskie 
Góry 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Fundacja Kompleks Zamkowy. 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

300 000,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- liczba  mieszkańców uczestniczących 
w projekcie, 
- liczba godzin warsztatów i zajęć,  
 

- karta uczestnictwa w projekcie, 
- listy obecności na zajęciach 
i warsztatach, 
- dokumentacja fotograficzna. 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 

5 
 

 

 

Filmowe Tarnowskie Góry 

Opis projektu 
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Zakres realizowanych zadań  Organizacja cyklu pokazów filmowych w ramach kina letniego w obszarach 
rewitalizowanych. Celem jest integracja mieszkańców, organizacja czasu wolnego 
mieszkańców w różnym wieku oraz wsparcie rozwoju kulturowego mieszkańców. 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Obszary rewitalizowane Gminy Tarnowskie Góry wraz z mieszkańcami. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Tarnogórskie Centrum Kultury/ Gmina Tarnowskie Góry 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

30 000,00 zł  Planowany Termin realizacji 
projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- liczba zorganizowanych imprez, 
- liczba uczestników pokazów filmowych. 

- listy obecności, 
- dane z TCK o frekwencji, 
- dokumentacja fotograficzna. 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 

6 
 

 

 

System informacji turystycznej wzdłuż ,,Srebrnej Drogi” 
 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Umieszczenie tablic informacyjnych przy historycznych obiektach znajdujących się 

w centrum miasta. Każda tablica będzie opisywać historię prezentowanego 
obiektu/miejsca. Dodatkowo na każdej tablicy zostanie umieszczony QR, który po 
zeskanowaniu na urządzeniu mobilnym typu tablet, smartphone, będzie przenosił 
użytkownika do wirtualnej wycieczki po mieście. 
 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Centrum Miasta od dworca autobusowego do ronda Solidarności wzdłuż tzw. Srebrnej 
Drogi. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Tarnowskie Góry. 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

100 000,00 zł 
 

Planowany Termin realizacji 
projektu 

Do 2020 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- zamieszczenie tablic informacyjnych ok. 
20 szt. 
- opracowanie elektronicznego 
przewodnika - wirtualna wycieczka po 
mieście – 1 szt. 
- liczba turystów korzystających 
z elektronicznego przewodnika – 100 
osób/miesiąc, 
- zwiększenie dostępu do informacji  
o historycznych obiektach i miejscach 
w centrum miasta, 
- możliwość korzystania z elektronicznego 
przewodnika o każdej porze dnia. 
 
 
 

- rezultaty mierzone w oparciu 
o dokumentację projektu (umowa 
z wykonawcą, protokoły).  
- liczba turystów korzystających 
z elektronicznego przewodnika będzie 
mierzona na podstawie statystyk wejść 
z serwera. 
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Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 

 

7 
 

 

Modernizacja i rozbudowa istniejącego kompleksu sportowego  
przy ul. Wojska Polskiego 

 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Projekt dotyczy rozbudowy kompleksu sportowego przy ul. Wojska Polskiego i polega 

na: 
- modernizacji terenu wokół boiska, 
- budowa trybun, 
- budowa parkingu, 
- budowa nowego ogrodzenia, 
- budowa monitoringu,  
- przebudowa budynku TS Gwarek, 
- budowa nowego boiska treningowego, 
- budowa siłowni sportowej na wolnym powietrzu, 
- budowa drogi dojazdowej. Oświetlenie terenu. 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Ok. 5ha  4298/124 4297/124,5510/124,4623/124 Gmina Tarnowskie Góry 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Tarnowskie Góry 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

10 000 000,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2020 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- nowe boisko 
- nowe trybuny 
- nowe miejsca parkingowe  

- protokoły odbioru 
 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 

8 
 

 

Przebudowa Placu przy Żwirki i Wigury 
 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Projekt polega na: 

- przebudowie placu, 
- nadanie nowych funkcji, 
- likwidacji parkingu, 
- przebudowie układu drogowego wokół placu. 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Plac Żwirki i Wigury w Tarnowskich Górach wraz z drogami przyległymi. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach.  

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

2 000 000,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2020 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz 
zmotoryzowanych użytkowników, 
- pozyskanie miejsca dla mieszkańców – 
zieleńce i ławki, 
- uporządkowanie przestrzeni publicznej. 
 

- protokoły odbioru 
 
 
 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
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9 

 
 

 

Renowacja obiektu oraz ciągu komunikacyjnego wraz  
z przyległymi terenami zieleni 

 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Projekt polega na: 

- odnowieniu powłok malarskich klatek schodowych, 
- wymianie nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową, 
- odnowieniu terenów zielonych, 
- dociepleniu ze stropodachem, 
- remoncie dachu, 
- wymianie stolarki okiennej, 
- renowacji elewacji budynków,  
- przebudowie placu gospodarczego, 
- remoncie kominów. 
 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Ulice: Nowaka 1 wraz z otoczeniem, Powstańców Śląskich 1 wraz z otoczeniem, Lyszcze 
5;7 wraz z otoczeniem, Gliwicka 29-31 wraz z otoczeniem, Sobieskiego 15 wraz 
z otoczeniem, Zamkowa 7; 7A wraz z otoczeniem, Górnicza 9, Zamkowa 14 wraz 
z otoczeniem, 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Spółdzielnia Mieszkaniowa GWAREK. 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

1 957 750,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- ograniczenie energochłonności 
budynków a tym samym zmniejszenie 
emisji gazów atmosfery, 
- odnowa terenów zielonych poprawi 
wizerunek nieruchomości położonych 
w centrum miasta oraz funkcjonalność 
miejskiej zieleni dla ich mieszkańców, 
- renowacja ciągu komunikacyjnego 
zapewni poprawę funkcjonalności 
i bezpieczeństwa mieszkańców miasta 
 

- analiza zużycia ciepła, 
- protokoły odbioru. 
 
 
 
 
. 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 

 

10 
 

 

Zmiana zagospodarowania terenów w rejonie ul. Dolnej 
 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Projekt polega na: 

- budowie kompleksu muzealno - wystawniczego w formie przeszklonej galerii, 
- zagospodarowaniu terenu, 
- zabudowie małej architektury 
- budowie miejsc parkingowych 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Ok. 0,2ha ,132 i133 Gmina Tarnowskie Góry 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Tarnowskie Góry 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

5 000 000,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
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Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

- wybudowany kompleks-Galeria 
- nowopowstałe miejsca parkingowe 
 

- protokoły odbioru, 
- dokumentacja fotograficzna 
 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 
 

11 
 

 

Zmiana zagospodarowania terenu w rejonie ul. Bończyka,  
Mickiewicza, Wojska Polskiego, Kościuszki 

 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Projekt zakłada zmianę infrastruktury drogowej (ciągi pieszo-jezdne, chodniki, ok. 45 

miejsc postojowych dla samochodów), przebudowę zieleni oraz wykonanie małej 
architektury (ławki i elementy rekreacyjne). 
Dzięki zmianie zagospodarowania w rejonie ul. Bończyka, Mickiewicza, Wojska 
Polskiego, Kościuszki zwiększy się spójność społeczna i przyczyni się do przeciwdziałania 
jego marginalizacji społecznej i gospodarczej. Zwiększy się atrakcyjność warunków 
zamieszkania i pozyskana zostanie atrakcyjna przestrzeń publiczna, co pozytywnie 
wpłynie na zadowolenie społeczne 

 
Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Rejon ulic: Bończyka, Mickiewicza, Wojska Polskiego i Kościuszki w Tarnowskich Górach. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

1 000 000,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- pozyskiwanie nowych miejsc 
parkingowych w tym udostępnienie ok. 45 
bezpłatnych miejsc, 
- poprawa estetyki i funkcjonalności terenu 
- uporządkowanie zieleni, poprawa 
dostępności budynków dla osób 
niepełnosprawnych, 
- udostępnienie atrakcyjnej przestrzeni do 
spędzania wolnego czasu, 
- poprawa jakości infrastruktury drogowej, 
- ilość metrów bieżących dróg i chodników 
odnowionych, 
- ilość utworzonych miejsc parkingowych, 
- ilość nowych ławek, 
- ilość m2 uporządkowanej zieleni, 
- ilość miejsc do spędzania czasu wolnego, 
- wzrost zadowolenia mieszkańców 
z przeprowadzonej inwestycji. 
 

- protokoły odbioru, 
- przeprowadzenie ankiet wśród 
mieszkańców, 
- dokumentacja fotograficzna. 
 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 

12 
 
 

 

Modernizacja dróg w ścisłym centrum miasta 
 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Zmiana parametrów pasa drogowego z uwzględnieniem wskazania miejsc postojowych, 

dróg rowerowych, strefy pieszej oraz zmiana nawierzchni jezdni na nawierzchnię 
kamienną 
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Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Ścisłe Centrum Tarnowskich Gór – drogi publiczne. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

15 000 000,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- poprawa bezpieczeństwa, 
- uporządkowanie pasa drogowego, 
- poszerzenie miejsc postojowych, 
deptaków oraz dróg rowerowych, 
- długość nowopowstałych dróg 
rowerowych. 

- protokoły odbioru, 
- dokumentacja fotograficzna. 
 
 

  Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 

13 
 

 

 

Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości 
 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Przedmiotem projektu jest termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania 

w budynkach mieszkalnych położonych na obszarze Śródmieście-Centrum. 
Termomodernizacji oraz zmianie systemu ogrzewania z węglowego na C.O. z nitki 
ciepłowniczej w lokalach mieszkalnych planuje się poddać budynki znajdujące się przy 
ulicy: Okrzei 32;32a, Bończyka 24;24a;24b, Wojska Polskiego 3;3,Kościuszki 13b, 13 c 
Tysiąclecia 2-4 oraz Jana Opolskiego 1-9; 2-10. Projekt przewiduje wykonanie robót 
termomodernizacyjnych obiektów w tym ścian zewnętrznych, fundamentów, dachów 
stropodachów oraz likwidację pieców opalanych paliwem stałym w lokalach 
i kompleksowe wykonanie w obiektach instalacji centralnego ogrzewania wraz 
z wykonaniem węzłów cieplnych z zabudowaniem wymienników ciepła (SWC) 
i przyłączeniem obiektów do sieci ciepłowniczej. 
Projektu obejmuje również termomodernizację zabytkowych budynków przy ul. 
Bytomskiej 3 i 5. Realizacja niniejszego projektu oprócz fizycznego zachowania obiektów 
zabytkowych umożliwi również uzyskanie efektu energetycznego. 
 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Budynki przy ulicy: Okrzei 32;32a, Bończyka 24;24a;24b, Wojska Polskiego 3;3a oraz 
Kościuszki 13b, 13 c, Tysiąclecia 2-4, Jana Opolskiego 1-9; 2-10, Bytomska 3; 5, 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

5 200 000,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- poprawa efektywności energetycznej 
i zmniejszenie energochłonności, 
- zwiększenie atrakcyjności warunków 
zamieszkania, 
- efekt redukcji pyłu PM10 oraz 
benzo(a)piranu z indywidualnych 
systemów ogrzewania – ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń do powietrza – efekt 
ekologiczny, 
- redukcja kosztów eksploatacyjnych, 
- poprawa estetyki budynków 
zlokalizowanych w centrum miasta. 

- protokoły odbioru, 
- audyty energetyczne, 
- dokumentacja fotograficzna. 
 
 
 
 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
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14 

 

 

 

Nadanie nowej funkcji zabytkowej kamienicy Rynek 14, poprzez 
remont, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania jako element 
przywracania do życia zdegradowanego społecznie, gospodarczo i 

środowiskowo obszaru Śródmieścia Tarnowskich Gór 
 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  • Remont i przebudowa wnętrz budynku 

• Remont zabytkowej fasady 
• Termomodernizacja budynku 
• Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych 
 Dostosowanie budynku do prowadzenia nowoczesnej działalności gospodarczej 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Tarnowskie Góry, ul. Rynek 14. 
Działka o numerze geodezyjnym 244/164 o powierzchni 0,0477 ha. 
Budynek wpisany do rejestru zabytków dawnego województwa katowickiego pod 
numerem A/17/99 na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Katowicach z dnia 25.05.1999 roku. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Carbonex Sp. z o.o. z siedzibą 40-142 Katowice ul. Modelarska 11 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

8 000 000,00 zł 
 

Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2020 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
Rewitalizacja budynku o walorach 
historycznych i architektonicznych. 
Nowa powierzchnia przeznaczona na  cele 
prowadzenia działalności gospodarczej: 
• biurowej 
• handlowo-usługowej (kawiarnia i 

restauracja) 
• konferencyjnej 
• kulturalnej 
• edukacyjnej 

- protokoły odbioru, 
 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 

15 
 

 

 

Remont budynku w obszarze Stare Tarnowice (ul. Pyskowicka) 
 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Remont elewacji wraz z ociepleniem budynku, zagospodarowanie i utwardzenie 

nawierzchni przy budynku. 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Budynki wielorodzinne przy ul. Pyskowickiej 37  

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Tarnowskie Góry 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

500 000,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- wyremontowany budynek w dzielnicy 
Stare Tarnowice,  
- poprawa warunków zamieszkania, 
- zagospodarowane i utwardzone  tereny 
przy budynku. 

- protokoły odbioru. 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 

16 
 

Remont placów zabaw wraz z zagospodarowaniem  otoczenia na 
osiedlu Przyjaźń 
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Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Wymiana urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw. 

 
Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Ulice: Doniecka 5-7; Bałkańska 4-6, 8-10 (boisko), 10-12, Poczdamska 15, Włoska 2, 19-
21, Morcinka 5,4-6-8, Francuska 22-24, 28-30-32, Estońska 8-10, Saperów 2-4, 12-14, 
Szwedzka 1-3-5, 7-9, 15. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Spółdzielnia Mieszkaniowa GWAREK. 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

410 000,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- liczba zmodernizowanych placów zabaw. 
 

- protokoły odbioru. 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 

17 
 

 

 

Remont budynków mieszkalnych osiedla Przyjaźń 
 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  – demontaż płyt zawierających azbest wraz  z dociepleniem ścian budynku, 

- termomodernizacja wraz z ociepleniem stropodachów z remontem kominów i pokrycia 
dachowego, 
- wymiana istniejącego oświetlenia w częściach wspólnych budynku na oświetlenie 
energooszczędne wraz z malowaniem klatek schodowych, 
 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Doniecka 3,5,7,16,18; Poczdamska 1,3 A,5, 9,11,13,15,17; Włoska 2,9,11, 14,16,17, 
18,19,20,21; Francuska 1,2,3,5,7,9, 10,11, 12,14,16,18,A,B, 20,22,24,26,28,30,32,34,36; 
Łotewska 1,3,5,7,9 ,A, B/11, 13, A,B; Estońska 4,6,8,10; Szwedzka 1,3,4,5,6,7,8,9, 10 A,B, 
11,12,13,14,15, Bałkańska 2,4,6,8,10,12; Morcinka 
4,5A,B,C,6,8,10,12,13,14,15,16,17,18,20,22,24, 
Saperów2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28, 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Spółdzielnia mieszkaniowa GWAREK. 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

22 700 280,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- liczba zmodernizowanych budynków, 
- ograniczenie energochłonności 
budynków a tym samym zmniejszenie 
emisji gazów do atmosfery, 
- poprawa efektów ekologicznych – 
demontaż wyrobów zawierający szkodliwy 
azbest, 
- zmniejszenie zużycia energii elektrycznej 
w budynkach przez zastosowanie 
niskopoborowych źródeł światła ogranicza 
emisję gazów do atmosfery. 

- protokoły odbioru, 
- audyty energetyczne. 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 

18 
 

 

 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Zamku 
 

Opis projektu 
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Zakres realizowanych zadań  W ramach projektu wykonana zostanie  budowa instalacji do pozyskiwania energii 
elektrycznej, w tym w  szczególności instalacji fotowoltaicznej oraz przebudowa systemu 
pozyskiwania energii cieplnej polegająca na wymianie istniejącej infrastruktury na 
infrastrukturę wykorzystującą odnawialne źródła energii. Zainstalowane zostaną m.in. 
panele fotowoltaiczne, gazowe pompy ciepła, kotły na biomasę wraz z infrastrukturą 
niezbędną do przygotowania i przechowywania biomasy, sieć ciepła, wdrożony zostanie 
system sterowania. Odbiorcą projektu jest Fundacja oraz społeczność korzystająca 
z zasobów Kompleksu Zamkowego. 
 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Budynek zlokalizowany jest na terenie Kompleksu Zamkowego Tarnowice Stare 
ul. Pyskowicka 39, 42-612 Tarnowskie Góry 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Fundacja Kompleks Zamkowy. 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

6 000 000,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- wpływ na ochronę środowiska 
naturalnego: 
- obniżenie emisji pyłu PM10 – 1096.91 
kg/rok, 
- redukcja CO2 odprowadzanego do 
atmosfery – 326,91 ton/rok, 
- obniżenie kosztów działalności fundacji – 
ok. 100 tys. rocznie. 
- polepszenie warunków dla 
zwiedzających, 
- zwiększenie komfortu pracy 
pracowników. 

- audyt energetyczny, 
- protokoły odbioru. 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 

19 
 

 

Utworzenie świetlicy środowiskowej 
 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Utworzenie i wyposażenie  świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z dostępem do 

różnorodnych form zabawy i edukacji, sali komputerowej, sali sportowej, zajęć wokalno-
teatralnych. 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Tarnowskie Góry ul. Czarnohucka 10, działka nr 3398/90 o powierzchni 3657 m2 i działka 
nr 3356/90 o powierzchni 1243 m2 zabudowanej byłym budynkiem produkcyjnym. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Elektrocarbon sp.  z o.o.  przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Uzależnionym i 
ich bliskim ,,Falochron” 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

300 000,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- liczba osób uczestniczących w projekcie, 
- liczba przeprowadzonych zajęć 
edukacyjnych, 
- wpływ na rozwój intelektualny dzieci i 
młodzieży. 
 

- wywiady środowiskowe, 
- listy imienne uczestników projektu. 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 

20 
 

 

Modernizacja budynku na potrzeby utworzenia świetlicy 
środowiskowej 
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Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Przeprowadzenie robót budowlanych poprzemysłowego budynku wraz 

z zagospodarowaniem przyległego terenu. 
 
 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Tarnowskie Góry ul. Czarnohucka 10, działka nr 3398/90 o powierzchni 3657 m2 i działka 
nr 3356/90 o powierzchni 1243 m2 zabudowanej byłym budynkiem produkcyjnym. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Elektrocarbon sp.  z o.o.   

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

700 000,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- liczba zmodernizowanych budynków, 
 

- protokoły odbioru, 
- dokumentacja fotograficzna. 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 

21 
 

 

Rekultywacja parku w Strzybnicy 
 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Projekt obejmuje rewaloryzację Parku Hutnika w Strzybnicy. Renowacja będzie polegała 

na: poprawie jakości ścieżek, szaty roślinnej, architekturę ogrodową, oświetlenie oraz 
elementy wyposażenia parku. 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Strzybnica Park Hutnika przy ul. Ks. Prałata Edwarda Płonki w Tarnowskich Górach 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Gmina Tarnowskie Góry 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

2 000 000,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin, 
- wzrost liczby osób korzystających 
z infrastruktury objętej wsparciem. 

- protokoły odbioru. 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 

 

22 
 

 

Remont budynku mieszkaniowego, renowacja ciągu komunikacyjnego 
przy ul. Zagórskiej 89 

 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Projekt polega na: 

- dociepleniu ścian budynku, 
- dociepleniu stropodachu, 
- remoncie klatki schodowej  z wymianą oświetlenia na Led, 
- wymianie nawierzchni na kostkę brukową, 
- odnowieniu terenów zielonych. 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

ul. Zagórska 89 w Tarnowskich Górach z otoczeniem 
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Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GWAREK”. 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

623 500,00 zł Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- poprawa efektów ekologicznych, 
 - ograniczenie energochłonności 
budynków, a tym samym zmniejszenie 
emisji gazów do atmosfery,  
- renowacja ciągów komunikacyjnych  
- poprawa funkcjonalności i 
bezpieczeństwo,  
- odnowa terenów zielonych. 

- protokoły odbioru, 
- audyt energetyczny. 
 

Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
 

23 
 
 

 

Aktywizacja społeczno - zawodowa  mieszkańców dzielnicy Strzybnica 
w Gminie Tarnowskie Góry 

 

Opis projektu 
Zakres realizowanych zadań  Projekt zakłada prowadzenie działań  względem mieszkańców dzielnicy Strzybnica – 

obszaru objętego rewitalizacją. Celem realizacji projektu ma być aktywizacja społeczno-
zawodowa mieszkańców dzielnicy przy wykorzystaniu potencjału tego obszaru.  
W ramach projektu utworzone zostanie  Centrum Aktywizacji Lokalnej (CAL). 
CAL w Strzybnicy: 
1. Strefa edukacji – działania edukacyjne np. kursy językowe (j. angielski, j. niemiecki) 
2. Strefa rekreacji – działania gospodarujące czas wolny: dla kobiet „Czas Kobiet”, 

spotkania dla mężczyzn „Czas mężczyzn”, zajęcia sportowe dla dzieci,  
3. Strefa wsparcia specjalistycznego: 

- indywidualne wsparcie terapeutyczne  
- poradnictwo psychologiczne 
- Program Wzmacniania Rodziny 

4. Strefa zawodowa – działania mające na celu powrót na otwarty rynek pracy 
- doradztwo zawodowe w zakresie rozpoznawania predyspozycji zawodowych oraz 
planowania indywidualnej ścieżki kariery,  
- warsztaty aktywnych form poszukiwania  pracy, autoprezentacji itp., 
- szkolenie z zakresu zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej oraz 
uzyskania dofinansowania ze środków UE, 
- wsparcie księgowe dla założonych jednoosobowych działalności gospodarczych,  
- kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.  

Zaplanowane działania  pozwolą  dodatkowo  na  integrację  mieszkańców, przełamanie 
„sąsiedzkich” podziałów  oraz  zbudowanie  sąsiedzkiego  systemu wsparcia. 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 
(powierzchnia, nr działek) 

Tarnowskie Góry ul. Słowackiego 1. 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim Falochron. 

Szacowana wartość  
projektu/ przedsięwzięcia 

150 000,00 zł 
 

Planowany Termin 
realizacji projektu 

Do 2022 roku 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia w odniesieniu 
do celów programu 
rewitalizacji  

Prognozowane rezultaty  Sposób oceny i miary 
- aktywne uczestnictwo uczestników 
projektu w życiu społecznym oraz podjęcie 
aktywności związanej z uzyskaniem 
zatrudnienia 
- polepszenie sytuacji życiowej odbiorców  
poprzez m.in. poszukiwania  zatrudnienia,  
ograniczenia spożywania  alkoholu,  
zwiększenie  umiejętności  
wychowawczych, wzrost  poczucia własnej 

-  badania ankietowe po zakończeniu 
uczestnictwa w danej formie wsparcia,  
- wywiady z uczestnikami,  
- obserwacja uczestników podczas 
uczestnictwa w formach wsparcia, 
- karta uczestnictwa w projekcie, 
- karty czasu pracy, 
- konspekty warsztatów, listy obecności 
uczestników, dyplomy ukończenia 
warsztatów, 
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wartości,  sprawczości,  wzrost 
samodzielności  w działaniu.  
- utworzenie CAL  
- liczba mieszkańców  uczestniczących  
w projekcie   

- dokumentacja fotograficzna. 

 


