
 

 
 

Załącznik nr 4 do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+ 
 
 
Lista przedsięwzięć uzupełniających.  

 
I. Lista nowych przedsięwzięć wspierających uruchomienie mechanizmów 

rozwojowych i uzupełniających podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne  
 

Lp. Tytuł projektu  Wnioskodawca / Lider  
(w przypadku realizacji 
projektów partnerskich) 

Główne powiązania projektu z działaniami uzupełniającymi 
zgodnie z punktem 3.3.2 GPR. Bytom 2020+ 

1. Rewitalizacja podobszaru 8 
w Bytomiu – w tym 
przestrzeni Nowej Kolonii 
Robotniczej w dzielnicy 
Bobrek  
 
 

Miasto Bytom  Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc. 
 
Przedsięwzięcia na rzecz dzieci i młodzieży przyczyniające się do 
podnoszenia szans edukacyjnych, walki z dziedziczeniem ubóstwa 
i patologii społecznych obejmujące m.in.: 
- poprawę i wzbogacenie bazy sportowej i rekreacyjnej (poprawę stanu 
obiektów sportowych szkolnych i ogólnodostępnych, tworzenie placów 
zabaw, boisk podwórkowych). 

2. Rewitalizacja podobszaru 19 
w Bytomiu - zabytkowe 
osiedle Kolonia Zgorzelec 
(etap II) 

Zakład Budynków 
Miejskich Sp. z o.o. 
(projekt partnerski) 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu ekologii i poprawy stanu środowiska  
obejmujące m.in.: 
- podnoszenie energooszczędności i efektywności cieplnej budynków 
mieszkalnych i publicznych. 

3. Rewitalizacja podobszaru 10 
w Bytomiu - kwartał ulic: 
Głęboka, Matejki, 
Katowicka i Rostka 

Zakład Budynków 
Miejskich Sp. z o.o. 
(projekt partnerski) 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu ekologii i poprawy stanu środowiska  
obejmujące m.in.: 
- podnoszenie energooszczędności i efektywności cieplnej budynków 
mieszkalnych i publicznych. 

4. Rewitalizacja podobszaru 10 
w Bytomiu - okolice ulicy 
Dworcowej i Rynku 

Zakład Budynków 
Miejskich Sp. z o.o. 
(projekt partnerski) 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 



 

 
Przedsięwzięcia z zakresu ekologii i poprawy stanu środowiska  
obejmujące m.in.: 
- podnoszenie energooszczędności i efektywności cieplnej budynków 
mieszkalnych i publicznych. 

5. Rewitalizacja podobszaru 13 
w Bytomiu - okolice ulicy 
Mickiewicza 

Zakład Budynków 
Miejskich Sp. z o.o. 
(projekt partnerski) 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu ekologii i poprawy stanu środowiska  
obejmujące m.in.: 
- podnoszenie energooszczędności i efektywności cieplnej budynków 
mieszkalnych i publicznych. 

6. Rewitalizacja przestrzeni 
publicznych na terenie 
Rozbarku i Śródmieścia  
w  Bytomiu 

Parafia Św. Jacka  
w Bytomiu  

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc. 
 
Przedsięwzięcia integrujące mieszkańców i wpływające na rozwój 
inicjatyw społecznych mieszkańców, w tym: 
- zwiększanie aktywności społecznej i obywatelskiej dzieci  
i młodzieży. 
 
Przedsięwzięcia przyczyniające się do zapobiegania wykluczeniu i do 
włączenia społecznego różnych grup społecznych obejmujące m.in.: 
- wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez realizację kompleksowych 
projektów aktywizacyjnych służących integracji społecznej 
i zawodowej, a także likwidację barier architektonicznych, 
- wsparcie osób w podeszłym wieku (w tym m.in. opieka nad osobami 
starszymi, organizacja zajęć i miejsc spotkań osób starszych, 
organizacja sieci domów seniora, szkolenia dla opiekunów osób 
starszych, włączanie osób starszych w projekty międzypokoleniowe), 
- wsparcie rozwoju usług zwiększających mobilność, autonomię 
i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych, 
- wsparcie w zakresie usług asystenckich, opiekuńczych w celu 
umożliwienia opiekunom funkcjonowania społecznego, zawodowego 
oraz edukacyjnego, 
- działania (edukacyjne, społeczne, zawodowe) służące aktywnej, 
kompleksowej integracji o charakterze wsparcia indywidualnego, 
rodzinnego, środowiskowego, na rzecz osób, rodzin i grup 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
- rozszerzenie oferty wsparcia w placówkach wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży i ich rozwoju (w tym środowiskowych form opieki 
np. świetlice, kluby środowiskowe). 

7. Uratowanie przed rozbiórką  
i rewitalizacja dawnej 
kopalni „Rozbark” wpisanej 
do rejestru zabytków 
nieruchomych województwa 
śląskiego poprzez 
utworzenie unikatowego  
w skali kraju centrum 
sportów wspinaczkowych  
i siłowych w Bytomiu przy  
ul. Chorzowskiej – Etap 2a 

Klub Sportowy Skarpa 
Bytom  

Przedsięwzięcia na rzecz dzieci i młodzieży przyczyniające się do 
podnoszenia szans edukacyjnych, walki z dziedziczeniem ubóstwa  
i patologii społecznych obejmujące m.in.:  
- poprawę bazy materialnej bytomskich szkół (wyposażenie pracowni 
przedmiotowych, pracowni zajęć dodatkowych), 
- poprawę i wzbogacenie bazy sportowej i rekreacyjnej (poprawę stanu 
obiektów sportowych szkolnych i ogólnodostępnych, tworzenie placów 
zabaw, boisk podwórkowych),  
- organizację infrastruktury spędzania czasu wolnego przez dzieci  
i młodzież,  
- poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych oraz organizację imprez 
(m.in. kulturalnych, artystycznych), warsztatów, organizacja kółek 
zainteresowań, w tym zajęć artystyczno-kulturalnych, laboratoriów, 
zajęć sportowych i projektów dla dzieci i młodzieży, w szczególności 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej 
obejmujące m.in.:  



 

- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców - 
zagospodarowanie podwórek, urządzenie małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych,  
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów  przyszkolnych),  
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc. 

8. Uratowanie przed rozbiórką  
i rewitalizacja dawnej 
kopalni „Rozbark” wpisanej 
do rejestru zabytków 
nieruchomych województwa 
śląskiego poprzez 
utworzenie unikatowego  
w skali kraju centrum 
sportów wspinaczkowych 
i siłowych w Bytomiu przy  
ul. Chorzowskiej – Etap 2b 

Klub Sportowy Skarpa 
Bytom 

Przedsięwzięcia na rzecz dzieci i młodzieży przyczyniające się do 
podnoszenia szans edukacyjnych, walki z dziedziczeniem ubóstwa  
i patologii społecznych obejmujące m.in.:  
- poprawę bazy materialnej bytomskich szkół (wyposażenie pracowni 
przedmiotowych, pracowni zajęć dodatkowych), 
- poprawę i wzbogacenie bazy sportowej i rekreacyjnej (poprawę stanu 
obiektów sportowych szkolnych i ogólnodostępnych, tworzenie placów 
zabaw, boisk podwórkowych),  
- organizację infrastruktury spędzania czasu wolnego przez dzieci  
i młodzież,  
- poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych oraz organizację imprez 
(m.in. kulturalnych, artystycznych), warsztatów, organizacja kółek 
zainteresowań, w tym zajęć artystyczno-kulturalnych, laboratoriów, 
zajęć sportowych i projektów dla dzieci i młodzieży, w szczególności 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej 
obejmujące m.in.:  
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców - 
zagospodarowanie podwórek, urządzenie małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych,  
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów  przyszkolnych),  
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc. 

9. Zagospodarowanie 
przestrzeni miejskich 
Śródmieścia Bytomia na cele 
społeczno-integracyjne 
(Kwietniewskiego 11, 15) 

KBP BWI POLSKA  
Sp. z o.o.  
Sp. komandytowa 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej 
obejmujące m.in.:  
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców - 
zagospodarowanie podwórek, urządzenie małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych,  
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów  przyszkolnych),  
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc. 
 
Przedsięwzięcia integrujące mieszkańców i wpływające na rozwój 
inicjatyw społecznych mieszkańców obejmujące m.in.: 
- działania mające na celu budowanie tożsamości lokalnej i regionalnej 
oraz kultywowanie tradycji, 
- organizację różnorodnych imprez i warsztatów dla mieszkańców. 
 
Przedsięwzięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku 
publicznego obejmujące m.in.: 
- instalacja monitoringu wizyjnego, 
- montaż dodatkowego oświetlenia. 

10. Stworzenie przyjemnych  
i bezpiecznych przestrzeni 
dla mieszkańców Bytomia – 
etap II  

Miasto Bytom  Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc. 
 
Przedsięwzięcia na rzecz dzieci i młodzieży przyczyniające się do 
podnoszenia szans edukacyjnych, walki z dziedziczeniem ubóstwa 
i patologii społecznych obejmujące m.in.: 
- poprawę i wzbogacenie bazy sportowej i rekreacyjnej (poprawę stanu 
obiektów sportowych szkolnych i ogólnodostępnych, tworzenie placów 
zabaw, boisk podwórkowych). 
 
Przedsięwzięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku 
publicznego obejmujące m.in.: 
- instalacja monitoringu wizyjnego, 
- montaż dodatkowego oświetlenia. 

11. Bezpieczna i przyjazna 
przestrzeń dla mieszkańców 
Śródmieścia Bytomia 

Centrala Obrotu 
Towarami Masowymi 
DAW-BYTOM Sp. z o.o. 

Przedsięwzięcia na rzecz dzieci i młodzieży przyczyniające się do 
podnoszenia szans edukacyjnych, walki z dziedziczeniem ubóstwa  
i patologii społecznych obejmujące m.in.: 



 

(Wrocławska, Kolejowa, 
Batorego) 

 - poprawę i wzbogacenie bazy sportowej i rekreacyjnej (poprawę stanu 
obiektów sportowych szkolnych i ogólnodostępnych, tworzenie placów 
zabaw, boisk podwórkowych), 
- organizację infrastruktury spędzania czasu wolnego przez dzieci  
i młodzież, 
- organizację programu integracji międzypokoleniowej. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizację miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc. 
 
Przedsięwzięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku 
publicznego obejmujące m.in.: 
- instalacja monitoringu wizyjnego, 
- montaż dodatkowego oświetlenia. 

12. Zmiana sposobu 
użytkowania budynków przy 
ul. Wrocławskiej 6 oraz 6A  
w Bytomiu 
z przeznaczeniem na żłobek 
i przedszkole 

Centrala Obrotu 
Towarami Masowymi 
DAW-BYTOM Sp. z o.o. 
 

Przedsięwzięcia na rzecz rozwoju działalności gospodarczej  
i tworzenia nowych miejsc pracy obejmujące m.in.: 
- adaptację lokali na parterach budynków, niezagospodarowanych 
budynków i obiektów, terenów poprzemysłowych  na  działalność  
gospodarczą,  a  także  kulturalną,  turystyczną  i  społeczną 
w szczególności usługi dla mieszkańców. 
 
Przedsięwzięcia  przyczyniające  się  do  aktywizacji  osób  
bezrobotnych  i  podnoszenia  kwalifikacji zawodowych mieszkańców 
obejmujące m.in.: 
- umożliwienie kobietom powrotu do pracy po urodzeniu dziecka 
poprzez tworzenie żłobków. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 
 
Przedsięwzięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku 
publicznego obejmujące m.in.: 
- instalacja monitoringu wizyjnego, 
- montaż dodatkowego oświetlenia. 

13. Zmiana sposobu 
użytkowania 
zdegradowanego budynku 
przy ul. Batorego 2  
z przeznaczeniem na dom 
dla seniorów oraz osób  
z częściową 
niepełnosprawnością 

Centrala Obrotu 
Towarami Masowymi 
DAW-BYTOM Sp. z o.o. 
 

Przedsięwzięcia na rzecz rozwoju działalności gospodarczej  
i tworzenia nowych miejsc pracy obejmujące m.in.: 
- adaptację lokali na parterach budynków, niezagospodarowanych 
budynków i obiektów, terenów poprzemysłowych  na  działalność  
gospodarczą,  a  także  kulturalną,  turystyczną  i  społeczną  
w szczególności usługi dla mieszkańców. 
 
Przedsięwzięcia przyczyniające się do zapobiegania wykluczeniu  
i do włączenia społecznego różnych grup społecznych obejmujące 
m.in.: 
- wsparcie osób w podeszłym wieku (w tym m.in. opieka nad osobami 
starszymi, organizacja zajęć i miejsc spotkań osób starszych, 
organizacja sieci domów seniora, szkolenia dla opiekunów osób 
starszych, włączanie osób starszych w projekty międzypokoleniowe), 
- wsparcie  rozwoju  usług  zwiększających  mobilność,  autonomię   
i  bezpieczeństwo  osób niesamodzielnych, 
- wzrost dostępności usług opieki dziennej lub całodobowej, w tym 
opieki krótkoterminowej dla osób niesamodzielnych  
(w nowotworzonych lub istniejących ośrodkach), 
- działania  (edukacyjne,  społeczne,  zawodowe)  służące  aktywnej,  
kompleksowej  integracji o charakterze wsparcia indywidualnego, 
rodzinnego, środowiskowego, na rzecz osób, rodzin i grup 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
- rozwój usług mieszkalnictwa wspieranego. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 
 
Przedsięwzięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku 



 

publicznego obejmujące m.in.: 
- instalacja monitoringu wizyjnego, 
- montaż dodatkowego oświetlenia. 

14. Rozwój mieszkalnictwa 
socjalnego w Bytomiu – 
podobszar 8 Bobrek 

Miasto Bytom  Przedsięwzięcia przyczyniające się do zapobiegania wykluczeniu  
i do włączenia społecznego różnych grup społecznych obejmujące 
m.in.: 
- wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez realizację kompleksowych 
projektów aktywizacyjnych służących integracji społecznej  
i zawodowej, a także likwidację barier architektonicznych, 
- wsparcie osób w podeszłym wieku (w tym m.in. opieka nad osobami 
starszymi, organizacja zajęć i miejsc spotkań osób starszych, 
organizacja sieci domów seniora, szkolenia dla opiekunów osób 
starszych, włączanie osób starszych w projekty międzypokoleniowe), 
- wsparcie  rozwoju  usług  zwiększających  mobilność,  autonomię   
i  bezpieczeństwo  osób niesamodzielnych, 
- projekty skierowane do osób zagrożonych uzależnieniami, 
uzależnionych i współuzależnionych, 
- rozwój usług społecznych i kompleksowe działania na rzecz integracji 
społecznej i zawodowej osób bezdomnych, 
- wsparcie osób korzystających z pomocy społecznej (np. wsparcie 
prawne, psychologiczne, itd.), 
- rozwój usług mieszkalnictwa wspieranego,  
- włączenie  do  polityki  czynszowej  miasta  rozwiązań  dla  osób  
wykluczonych  lub  zagrożonych wykluczeniem społecznym  
(np. możliwość odpracowania zaległości czynszowych),  
- kompleksowe działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej  
i integracji mieszkańców lokali socjalnych  z  zastosowaniem  
instrumentów  aktywnej  integracji (edukacyjnych,  społecznych  
i zawodowych). 
 
Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty oficyn oraz zagospodarowanie pustostanów na cele 
mieszkalne, społeczne, edukacyjne, rekreacyjne, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie.  

15. Nowoczesny przykład 
mieszkalnictwa na 
przykładzie Domu dla 
Seniora w Bytomiu przy  
ul. Czarnieckiego 4 

NWR Silesia Aleksander 
Słota  

Przedsięwzięcia przyczyniające się do zapobiegania wykluczeniu  
i do włączenia społecznego różnych grup społecznych obejmujące 
m.in.:      
- wsparcie osób w podeszłym wieku (w tym m.in. opieka nad osobami 
starszymi, organizacja zajęć i miejsc spotkań osób starszych, 
organizacja sieci domów seniora, szkolenia dla opiekunów osób 
starszych, włączanie osób starszych w projekty międzypokoleniowe). 
- wsparcie stosowania nowoczesnych technologii w usługach 
opiekuńczych (np. teleopieka),  
- rozwój usług mieszkalnictwa wspieranego.  
 
Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- remonty oficyn oraz zagospodarowanie pustostanów na cele 
mieszkalne, społeczne, edukacyjne, rekreacyjne, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie.         

16. Nowoczesny model 
mieszkalnictwa 
wspomaganego w Bytomiu – 
Korfantego 10  

TSL Silesia Sp. z o.o. Przedsięwzięcia przyczyniające się do zapobiegania wykluczeniu  
i do włączenia społecznego różnych grup społecznych obejmujące 
m.in.:      
- wsparcie  rozwoju  usług  zwiększających  mobilność,  autonomię   
i  bezpieczeństwo  osób niesamodzielnych, 
- wzrost dostępności usług opieki dziennej lub całodobowej, w tym 
opieki krótkoterminowej dla osób niesamodzielnych  
(w nowotworzonych lub istniejących ośrodkach), 
- wsparcie w zakresie rozszerzenia oferty podmiotów opieki 
instytucjonalnej, 
- rozwój usług mieszkalnictwa wspieranego. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- remonty oficyn oraz zagospodarowanie pustostanów na cele 
mieszkalne, społeczne, edukacyjne, rekreacyjne, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie.         
 

17. Adaptacja przyparafialnego 
budynku na potrzeby 
utworzenia Klubu Seniora  
w dzielnicy Bobrek 

Parafia pw. Świętej 
Rodziny w Bytomiu 
Bobrku  

Przedsięwzięcia przyczyniające się do zapobiegania wykluczeniu i do 
włączenia społecznego różnych grup społecznych obejmujące m.in.:  
- wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez realizację kompleksowych 
projektów aktywizacyjnych służących integracji społecznej  
i zawodowej, a także likwidację barier architektonicznych,  



 

- wsparcie osób w podeszłym wieku (w tym m.in. opieka nad osobami 
starszymi, organizacja zajęć i miejsc spotkań osób starszych, 
organizacja sieci domów seniora, szkolenia dla opiekunów osób 
starszych, włączanie osób starszych w projekty międzypokoleniowe),  
- wsparcie rozwoju usług zwiększających mobilność, autonomię  
i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych,  
- wsparcie osób korzystających z pomocy społecznej (np. wsparcie 
prawne, psychologiczne, itd.),  
- kompleksowe działania na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej  
i integracji mieszkańców lokali socjalnych z zastosowaniem 
instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych  
i zawodowych). 
 
Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej 
obejmujące m.in.: 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie,  
- remonty oficyn oraz zagospodarowanie pustostanów na cele 
mieszkalne, społeczne, edukacyjne, rekreacyjne,  
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc.   

 
II. Lista pozostałych nowych przedsięwzięć uzupełniających podstawowe 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
 

Lp. Tytuł/Zakres projektu Nazwa/Typ 
Wnioskodawcy / Lidera 
(w przypadku realizacji 
projektów 
partnerskich) 

Główne powiązania projektu z działaniami uzupełniającymi 
zgodnie z punktem 3.3.2 GPR. Bytom 2020+ 

1. Zwiększenie atrakcyjności 
Opery Śląskiej i ochrona jej 
dziedzictwa kulturowego 
poprzez przeprowadzenie 
prac konserwatorskich, 
restauratorskich oraz robót 
budowlanych 

Opera Śląska Przedsięwzięcia integrujące mieszkańców i wpływające na rozwój 
inicjatyw społecznych mieszkańców, w tym: 
- organizacja różnorodnych imprez i warsztatów dla mieszkańców, 
- działania mające na celu budowanie tożsamości lokalnej  
i regionalnej oraz kultywowanie tradycji. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu ekologii i poprawy stanu środowiska, 
w tym: 
- podnoszenie energooszczędności i efektywności cieplnej budynków 
mieszkalnych i publicznych. 

2.  Rewitalizacja Gmachu 
Muzeum Górnośląskiego  
w Bytomiu 

Muzeum Górnośląskie  Przedsięwzięcia przyczyniające się do zapobiegania wykluczeniu  
i do włączenia społecznego różnych grup społecznych obejmujące 
m.in.: 
-  wsparcie osób w podeszłym wieku (w tym m.in. opieka nad 
osobami starszymi, organizacja zajęć i miejsc spotkań osób starszych, 
organizacja sieci domów seniora, szkolenia dla opiekunów osób 
starszych, włączanie osób starszych w projekty międzypokoleniowe).  
 
Przedsięwzięcia na rzecz dzieci i młodzieży przyczyniające się do 
podnoszenia szans edukacyjnych, walki z dziedziczeniem ubóstwa 
i patologii społecznych obejmujące m.in.: 
- organizację infrastruktury spędzania czasu wolnego przez dzieci 
i młodzież,  
- poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych oraz organizację imprez 
(m.in. kulturalnych, artystycznych), warsztatów, organizacja kółek 
zainteresowań, w tym zajęć artystyczno-kulturalnych, laboratoriów, 
zajęć sportowych i projektów dla dzieci i młodzieży, w szczególności 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  
- wzmocnienie tożsamości lokalnej dzieci i młodzieży, m.in. poprzez 
popularyzację edukacji regionalnej.  
 
Przedsięwzięcia integrujące mieszkańców i wpływające na rozwój 
inicjatyw społecznych mieszkańców obejmujące m.in.: 
- organizację różnorodnych imprez i warsztatów dla mieszkańców,  
- działania mające na celu budowanie tożsamości lokalnej  
i regionalnej oraz kultywowanie tradycji. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 



 

- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc.  
3. Rewitalizacja zabytkowego 

budynku Muzeum 
Górnośląskiego w Bytomiu 
(dot. ul. Korfantego 34) 

Muzeum Górnośląskie  Przedsięwzięcia przyczyniające się do zapobiegania wykluczeniu  
i do włączenia społecznego różnych grup społecznych obejmujące 
m.in.: 
-  wsparcie osób w podeszłym wieku (w tym m.in. opieka nad 
osobami starszymi, organizacja zajęć i miejsc spotkań osób starszych, 
organizacja sieci domów seniora, szkolenia dla opiekunów osób 
starszych, włączanie osób starszych w projekty międzypokoleniowe).  
 
Przedsięwzięcia na rzecz dzieci i młodzieży przyczyniające się do 
podnoszenia szans edukacyjnych, walki z dziedziczeniem ubóstwa 
i patologii społecznych obejmujące m.in.: 
- organizację infrastruktury spędzania czasu wolnego przez dzieci 
i młodzież,  
- poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych oraz organizację imprez 
(m.in. kulturalnych, artystycznych), warsztatów, organizacja kółek 
zainteresowań, w tym zajęć artystyczno-kulturalnych, laboratoriów, 
zajęć sportowych i projektów dla dzieci i młodzieży, w szczególności 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  
- wzmocnienie tożsamości lokalnej dzieci i młodzieży, m.in. poprzez 
popularyzację edukacji regionalnej.  
 
Przedsięwzięcia integrujące mieszkańców i wpływające na rozwój 
inicjatyw społecznych mieszkańców obejmujące m.in.: 
- organizację różnorodnych imprez i warsztatów dla mieszkańców,  
- działania mające na celu budowanie tożsamości lokalnej  
i regionalnej oraz kultywowanie tradycji. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc. 

4. Bytom wszystkich zmysłów Ewangelickie 
Stowarzyszenie Kultury 
Łódź (Miechowice)  

Przedsięwzięcia przyczyniające się do zapobiegania 
wykluczeniu i do włączenia społecznego różnych grup 
społecznych obejmujące m.in.:  
- wsparcie osób korzystających z pomocy społecznej (np. 
wsparcie prawne, psychologiczne, itd.),  
- działania  (edukacyjne,  społeczne,  zawodowe)  służące  aktywnej,  
kompleksowej  integracji o charakterze wsparcia indywidualnego, 
rodzinnego, środowiskowego, na rzecz osób, rodzin i grup  
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
- wsparcie osób w podeszłym wieku (w tym m.in. opieka nad 
osobami starszymi, organizacja zajęć i miejsc spotkań  
osób starszych, organizacja sieci domów seniora, szkolenia dla 
opiekunów osób starszych, włączanie osób starszych w projekty 
międzypokoleniowe). 
 
Przedsięwzięcia na rzecz dzieci i młodzieży przyczyniające się do 
podnoszenia szans edukacyjnych, walki z dziedziczeniem ubóstwa 
i patologii społecznych obejmujące m.in.: 
- poszerzenie  oferty  zajęć  pozalekcyjnych  oraz  organizację  
imprez  (m.in.  kulturalnych, artystycznych),  warsztatów,  
organizacja  kółek  zainteresowań,  w  tym  zajęć  artystyczno-
kulturalnych, laboratoriów, zajęć sportowych i projektów dla dzieci  
i młodzieży, w szczególności zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, 
- organizację programu integracji międzypokoleniowej, 
- wzmocnienie  tożsamości lokalnej  dzieci  i  młodzieży,  m.in.  
poprzez  popularyzację  edukacji regionalnej. 
 
Przedsięwzięcia integrujące mieszkańców i wpływające na rozwój 
inicjatyw społecznych mieszkańców  
obejmujące m.in.: 
- zwiększanie aktywności społecznej i obywatelskiej dzieci  
i młodzieży, 
- organizację różnorodnych imprez i warsztatów dla mieszkańców, 
- działania mające na  celu budowanie tożsamości lokalnej  
i regionalnej oraz kultywowanie tradycji, 
- aktywizowanie społeczności wokół działań związanych 
z rozwojem turystyki w mieście. 

5. Mamy moc - program  
z zakresu pedagogiki 
podwórkowej w rejonie 
Bobrka, Rozbarku, Karbia  
i Miechowic 

Centrum Misji i 
Ewangelizacji Kościoła 
Ewangelicko-
Augsburskiego w RP 

Przedsięwzięcia przyczyniające się do zapobiegania 
wykluczeniu i do włączenia społecznego różnych grup 
społecznych obejmujące m.in.:  
- projekty skierowane do osób zagrożonych 
uzależnieniami, uzależnionych i współuzależnionych,  
- wsparcie osób korzystających z pomocy społecznej (np. 



 

wsparcie prawne, psychologiczne, itd.),  
- działania (edukacyjne, społeczne, zawodowe) służące aktywnej, 
kompleksowej integracji o charakterze wsparcia indywidualnego, 
rodzinnego, środowiskowego, na rzecz osób, rodzin i grup 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,  
-  rozszerzenie oferty wsparcia w placówkach wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży i ich rozwoju (w tym środowiskowych 
form opieki np. świetlice, kluby środowiskowe),  
- działania wspierające wzrost kompetencji rodzicielskich oraz 
niwelowanie zachowań dysfunkcyjnych (np. powodujących 
konieczność umieszczania dzieci w pieczy zastępczej). 
 
Przedsięwzięcia na rzecz dzieci i młodzieży przyczyniające się do 
podnoszenia szans edukacyjnych, walki z dziedziczeniem ubóstwa 
i patologii społecznych obejmujące m.in.:  
- organizację infrastruktury spędzania czasu wolnego przez dzieci 
i młodzież,  
- poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych oraz organizację imprez 
(m.in. kulturalnych, artystycznych), warsztatów, organizacja kółek 
zainteresowań, w tym zajęć artystyczno-kulturalnych, laboratoriów, 
zajęć sportowych i projektów dla dzieci i młodzieży, w szczególności 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  
- realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 
służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych,  
- rozwój edukacji pozaformalnej. 
 
Przedsięwzięcia integrujące mieszkańców i wpływające na 
rozwój inicjatyw społecznych mieszkańców obejmujące m.in.:  
- pracę i animację społeczności lokalnej, w tym pracę 
podwórkową oraz rozwijanie wrażliwości na zjawiska 
przemocy i krzywdy społecznej w otoczeniu,  
- zwiększanie aktywności społecznej i obywatelskiej dzieci  
i młodzieży,  
- organizację różnorodnych imprez i warsztatów dla mieszkańców. 

6. Cyfrowy Bytom Stowarzyszenie Miasto 
dla Mieszkańców 

Przedsięwzięcia  przyczyniające  się  do  aktywizacji  osób  
bezrobotnych  i  podnoszenia  kwalifikacji zawodowych 
mieszkańców obejmujące m.in.: 
- szkolenia  i  kursy  umożliwiające  nabywanie,  podwyższanie  lub  
dostosowywanie  kompetencji i kwalifikacji zawodowych,  
w tym z dziedzin niszowych, kultywujących zanikające zawody oraz 
kursy z zapewnieniem zatrudnienia, 
- wsparcie w postaci praktyk i staży, które spełniają podstawowe 
wymogi zapewniające wysoki standard stażu, 
- subsydiowane zatrudnienie, refundacja wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy, 
- wsparcie w postaci zatrudnienia wspomaganego dla osób  
z niepełnosprawnościami, 
- wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań na rzecz 
osób bezrobotnych. 
 
Przedsięwzięcia przyczyniające się do zapobiegania wykluczeniu  
i do włączenia społecznego różnych grup społecznych obejmujące 
m.in.: 
- wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez realizację 
kompleksowych projektów aktywizacyjnych służących integracji 
społecznej i zawodowej, a także likwidację barier architektonicznych. 
 
Przedsięwzięcia integrujące mieszkańców i wpływające na rozwój 
inicjatyw społecznych mieszkańców  
obejmujące m.in.: 
- organizację różnorodnych imprez i warsztatów dla mieszkańców, 
- aktywizowanie społeczności wokół działań związanych  
z rozwojem turystyki w mieście, 
- digitalizację zasobów archiwalnych. 

7. Jesteśmy dla Was Fundacja Jesteśmy dla 
Was Katowice 

Przedsięwzięcia przyczyniające się do zapobiegania wykluczeniu i do 
włączenia społecznego różnych grup społecznych obejmujące m.in.: 
- wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez realizację 
kompleksowych projektów aktywizacyjnych służących integracji 
społecznej i zawodowej, a także likwidację barier architektonicznych, 
- wsparcie osób w podeszłym wieku (w tym m.in. opieka nad 
osobami starszymi, organizacja zajęć i miejsc spotkań osób starszych, 
organizacja sieci domów seniora, szkolenia dla opiekunów osób 
starszych, włączanie osób starszych w projekty międzypokoleniowe), 
- rozszerzenie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
- wsparcie rozwoju usług zwiększających mobilność, autonomię 



 

i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych, 
- wsparcie stosowania nowoczesnych technologii w usługach 
opiekuńczych (np. teleopieka), 
- wzrost dostępności usług opieki dziennej lub całodobowej, w tym 
opieki krótkoterminowej dla osób niesamodzielnych 
(w nowotworzonych lub istniejących ośrodkach), 
- wsparcie w zakresie usług asystenckich, opiekuńczych w celu 
umożliwienia opiekunom funkcjonowania społecznego, zawodowego 
oraz edukacyjnego, 
- projekty skierowane do osób zagrożonych uzależnieniami, 
uzależnionych i współuzależnionych, 
- rozwój usług społecznych i kompleksowe działania na rzecz 
integracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych, 
- uruchomienie ogrzewalni dla osób bezdomnych, 
- wsparcie osób korzystających z pomocy społecznej (np. wsparcie 
prawne, psychologiczne, itd.), 
- działania (edukacyjne, społeczne, zawodowe) służące aktywnej, 
kompleksowej integracji o charakterze wsparcia indywidualnego, 
rodzinnego, środowiskowego, na rzecz osób, rodzin i grup 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
- rozwój i deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych służących 
poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, 
- wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintegracji społecznej 
i zawodowej poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów 
reintegracyjnych i utworzenie nowych (Centrum Integracji 
Społecznej, Klub Integracji Społecznej, Zakład Adaptacji 
Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej), 
- wsparcie w zakresie rozszerzenia oferty podmiotów opieki 
instytucjonalnej, 
- rozwój usług mieszkalnictwa wspieranego, 
- kompleksowe działania na rzecz aktywizacji społeczno – 
zawodowej i integracji mieszkańców lokali socjalnych z 
zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, 
społecznych i zawodowych), 
- kompleksowe działania wspierające rodzinę i rozwijające formy 
pracy z rodziną (np. asystentury rodzinnej, rodzin wspieranych 
i pomocowych, 
- rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podnoszenia jakości 
usług świadczonych w formach instytucjonalnych, 
- działania na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę 
zastępczą, służące poprawie szans adaptacyjnych, między innymi 
dodatkowe wsparcie w zakresie umiejętności społecznych 
i zawodowych, 
- rozszerzenie oferty wsparcia w placówkach wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży i ich rozwoju (w tym środowiskowych form opieki 
np. świetlice, kluby środowiskowe), 
- działania wspierające wzrost kompetencji rodzicielskich oraz 
niwelowanie zachowań dysfunkcyjnych (np. powodujących 
konieczność umieszczania dzieci w pieczy zastępczej), 
- wzmacnianie potencjału społecznego i zawodowego lokalnych 
społeczności (działania oparte o samopomoc i wolontariat, 
środowiskowe, prozatrudnieniowe, edukacyjne), programy 
aktywności lokalnej. 

8. Program Aktywności 
Lokalnej w Gminie Bytom 

Podmiot prywatny 
(projekt realizowany  
w partnerstwie) 

Przedsięwzięcia przyczyniające się do zapobiegania wykluczeniu i do 
włączenia społecznego różnych grup społecznych obejmujące m.in.: 
- wsparcie osób w podeszłym wieku (w tym m.in. opieka nad 
osobami starszymi, organizacja zajęć i miejsc spotkań osób starszych, 
organizacja sieci domów seniora, szkolenia dla opiekunów osób 
starszych, włączanie osób starszych w projekty międzypokoleniowe), 
- działania (edukacyjne, społeczne, zawodowe) służące aktywnej, 
kompleksowej integracji o charakterze wsparcia indywidualnego, 
rodzinnego, środowiskowego, na rzecz osób, rodzin i grup 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
- kompleksowe działania wspierające rodzinę i rozwijające formy 
pracy z rodziną (np. asystentury rodzinnej, rodzin wspieranych 
i pomocowych, 
- działania wspierające wzrost kompetencji rodzicielskich oraz 
niwelowanie zachowań dysfunkcyjnych (np. powodujących 
konieczność umieszczania dzieci w pieczy zastępczej), 
- wzmacnianie potencjału społecznego i zawodowego lokalnych 
społeczności (działania oparte o samopomoc i wolontariat, 
środowiskowe, prozatrudnieniowe, edukacyjne), programy 
aktywności lokalnej. 
 



 

Przedsięwzięcia na rzecz dzieci i młodzieży przyczyniające się do 
podnoszenia szans edukacyjnych, walki z dziedziczeniem ubóstwa 
i patologii społecznych obejmujące m.in.: 
- poprawę i wzbogacenie bazy sportowej i rekreacyjnej (poprawę 
stanu obiektów sportowych szkolnych i ogólnodostępnych, tworzenie 
placów zabaw, boisk podwórkowych), 
- organizację infrastruktury spędzania czasu wolnego przez dzieci 
i młodzież, 
- poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych oraz organizację imprez 
(m.in. kulturalnych, artystycznych), warsztatów, organizacja kółek 
zainteresowań, w tym zajęć artystyczno-kulturalnych, laboratoriów, 
zajęć sportowych i projektów dla dzieci i młodzieży, w szczególności 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
- realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 
służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych. 
 
Przedsięwzięcia integrujące mieszkańców i wpływające na rozwój 
inicjatyw społecznych mieszkańców obejmujące m.in.: 
- wsparcie inicjatyw sąsiedzkich mających na celu poprawę 
stosunków międzyludzkich, wizerunku najbliższego otoczenia, 
zapewnienia bezpieczeństwa, 
- pracę i animację społeczności lokalnej, w tym pracę podwórkową 
oraz rozwijanie wrażliwości na zjawiska przemocy i krzywdy 
społecznej w otoczeniu, 
- zwiększanie aktywności społecznej i obywatelskiej dzieci 
i młodzieży, 
- organizację różnorodnych imprez i warsztatów dla mieszkańców. 

9. Inkubator Talentów Wolne Stowarzyszenie 
Zielonych Artystów 
Bytom 

Przedsięwzięcia na rzecz dzieci i młodzieży przyczyniające się do 
podnoszenia szans edukacyjnych, walki z dziedziczeniem ubóstwa 
i patologii społecznych obejmujące m.in.: 
- poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych oraz organizację imprez 
(m.in. kulturalnych, artystycznych), warsztatów, organizacja kółek 
zainteresowań, w tym zajęć artystyczno-kulturalnych, laboratoriów, 
zajęć sportowych i projektów dla dzieci i młodzieży, w szczególności 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
- rozwój edukacji pozaformalnej, 
- doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. 
 
Przedsięwzięcia integrujące mieszkańców i wpływające na rozwój 
inicjatyw społecznych mieszkańców obejmujące m.in.: 
- wsparcie inicjatyw sąsiedzkich mających na celu poprawę 
stosunków międzyludzkich, wizerunku najbliższego otoczenia, 
zapewnienia bezpieczeństwa, 
- pracę i animację społeczności lokalnej, w tym pracę podwórkową 
oraz rozwijanie wrażliwości na zjawiska przemocy i krzywdy 
społecznej w otoczeniu, 
- zwiększanie aktywności społecznej i obywatelskiej dzieci 
i młodzieży, 
- organizację różnorodnych imprez i warsztatów dla mieszkańców. 
 
Przedsięwzięcia na rzecz rozwoju działalności gospodarczej 
i tworzenia nowych miejsc pracy obejmujące m.in.: 
- rozwój inkubatorów przedsiębiorczości m.in. dla nowoczesnych 
start-upów. 

10. Festyning Miejski Wolne Stowarzyszenie 
Zielonych Artystów 
Bytom 

Przedsięwzięcia integrujące mieszkańców i wpływające na rozwój 
inicjatyw społecznych mieszkańców obejmujące m.in.: 
- wsparcie inicjatyw sąsiedzkich mających na celu poprawę 
stosunków międzyludzkich, wizerunku najbliższego otoczenia, 
zapewnienia bezpieczeństwa, 
- pracę i animację społeczności lokalnej, w tym pracę podwórkową 
oraz rozwijanie wrażliwości na zjawiska przemocy i krzywdy 
społecznej w otoczeniu, 
- zwiększanie aktywności społecznej i obywatelskiej dzieci 
i młodzieży, 
- organizację różnorodnych imprez i warsztatów dla mieszkańców. 

11. Centrum Terapii i Rozwoju 
"Perspektywa" 

Fundacja Pomóc Więcej 
Sosnowiec 

Przedsięwzięcia przyczyniające się do zapobiegania wykluczeniu i do 
włączenia społecznego różnych grup społecznych obejmujące m.in.: 
- wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintegracji społecznej 
i zawodowej poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów 
reintegracyjnych i utworzenie nowych (Centrum Integracji 
Społecznej, Klub Integracji Społecznej, Zakład Adaptacji 
Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej). 
 
Przedsięwzięcia na rzecz dzieci i młodzieży przyczyniające się do 
podnoszenia szans edukacyjnych, walki z dziedziczeniem ubóstwa 



 

i patologii społecznych obejmujące m.in.: 
- organizację infrastruktury spędzania czasu wolnego przez dzieci 
i młodzież, 
- poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych oraz organizację imprez 
(m.in. kulturalnych, artystycznych), warsztatów, organizacja kółek 
zainteresowań, w tym zajęć artystyczno-kulturalnych, laboratoriów, 
zajęć sportowych i projektów dla dzieci i młodzieży, w szczególności 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
 
Przedsięwzięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku 
publicznego obejmujące m.in.: 
- instalacja monitoringu wizyjnego. 

12. Nowe kwalifikacje to nowa 
praca 

Niepubliczne Centrum 
Kształcenia 
Ustawicznego Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 7, 41-400 
Mysłowice  
w partnerstwie  
z Bytomskim Klubem 
Samorządowym  

Przedsięwzięcia przyczyniające się do aktywizacji osób bezrobotnych 
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców obejmujące 
m.in.: 
- szkolenia i kursy umożliwiające nabywanie, podwyższanie lub 
dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, w tym 
z dziedzin niszowych, kultywujących zanikające zawody oraz kursy 
z zapewnieniem zatrudnienia. 

13. Krok po kroku do nowej 
szansy zawodowej 

Mała Polska Flota 
Powietrzna Sp. z o.o.  

Przedsięwzięcia przyczyniające się do aktywizacji osób bezrobotnych 
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców obejmujące 
m.in.: 
- szkolenia i kursy umożliwiające nabywanie, podwyższanie lub 
dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, w tym 
z dziedzin niszowych, kultywujących zanikające zawody oraz kursy 
z zapewnieniem zatrudnienia. 
 
Przedsięwzięcia przyczyniające się do zapobiegania wykluczeniu i do 
włączenia społecznego różnych grup społecznych obejmujące m.in.: 
- działania (edukacyjne, społeczne, zawodowe) służące aktywnej, 
kompleksowej integracji o charakterze wsparcia indywidualnego, 
rodzinnego, środowiskowego, na rzecz osób, rodzin i grup 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
- kompleksowe działania wspierające rodzinę i rozwijające formy 
pracy z rodziną (np. asystentury rodzinnej, rodzin wspieranych 
i pomocowych). 

14. Rewitalizacja gruntów 
będących nieużytkami  
w celu przekształcenia ich  
w tereny sportowo-
rekreacyjne, na terenie 
których położone będzie 
m.in. lądowisko oraz plac 
manewrowy dla 
prowadzenia treningów 
operatorów dronów oraz 
tereny przeznaczone do 
wypoczynku  

Mała Polska Flota 
Powietrzna Sp. z o.o.  

Przedsięwzięcia przyczyniające się do aktywizacji osób bezrobotnych 
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców obejmujące 
m.in.: 
- szkolenia i kursy umożliwiające nabywanie, podwyższanie lub 
dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, w tym 
z dziedzin niszowych, kultywujących zanikające zawody oraz kursy 
z zapewnieniem zatrudnienia. 
 
Przedsięwzięcia przyczyniające się do zapobiegania wykluczeniu i do 
włączenia społecznego różnych grup społecznych obejmujące m.in.: 
- działania (edukacyjne, społeczne, zawodowe) służące aktywnej, 
kompleksowej integracji o charakterze wsparcia indywidualnego, 
rodzinnego, środowiskowego, na rzecz osób, rodzin i grup 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
- kompleksowe działania wspierające rodzinę i rozwijające formy 
pracy z rodziną (np. asystentury rodzinnej, rodzin wspieranych 
i pomocowych). 
 
Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej 
obejmujące m.in.:  
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców - 
zagospodarowanie podwórek, urządzenie małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych,  
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów  przyszkolnych),  
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc. 

15. Rozwój usług społecznych  
w Bytomiu – Klub Seniora  
w dzielnicy Bobrek 

Parafia pw. Świętej 
Rodziny  
w Bytomiu Bobrku 

Przedsięwzięcia przyczyniające się do zapobiegania wykluczeniu i do 
włączenia społecznego różnych grup społecznych, m.in.:  
- wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez realizację 
kompleksowych projektów aktywizacyjnych służących integracji 
społecznej i zawodowej, a także likwidację barier architektonicznych,  
- wsparcie osób w podeszłym wieku (w tym m.in. opieka nad 
osobami starszymi, organizacja zajęć i miejsc spotkań osób starszych, 
organizacja sieci domów seniora, szkolenia dla opiekunów osób 
starszych, włączanie osób starszych w projekty międzypokoleniowe),  
- wsparcie rozwoju usług zwiększających mobilność, autonomię  
i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych,  



 

- wsparcie osób korzystających z pomocy społecznej (np. wsparcie 
prawne, psychologiczne, itd.),  
- kompleksowe działania na rzecz aktywizacji społeczno – 
zawodowej i integracji mieszkańców lokali socjalnych  
z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, 
społecznych i zawodowych). 
 
Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej 
obejmujące m.in.: 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie,  
- remonty oficyn oraz zagospodarowanie pustostanów na cele 
mieszkalne, społeczne, edukacyjne, rekreacyjne,  
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc. 

16. Zero ryzyka dla pracownika 
– wspólny projekt MOPR  
i PUP w Bytomiu  

Miasto Bytom  Przedsięwzięcia  przyczyniające  się  do  aktywizacji  osób  
bezrobotnych  i  podnoszenia  kwalifikacji zawodowych 
mieszkańców obejmujące m.in.: 
- szkolenia  i  kursy  umożliwiające  nabywanie,  podwyższanie  lub  
dostosowywanie  kompetencji i kwalifikacji zawodowych,  
w tym z dziedzin niszowych, kultywujących zanikające zawody oraz 
kursy z zapewnieniem zatrudnienia. 
 
Przedsięwzięcia na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców  
obejmujące m.in.: 
- działania profilaktyczne.  

17. GIBKO CYLNONĆ 
CYJNA  czyli SZYBKI 
STRZAŁ W DZIESIATKĘ  
– program wsparcia 
bytomskiej 
przedsiębiorczości 

Miasto Bytom Przedsięwzięcia na rzecz rozwoju działalności gospodarczej  
i tworzenia nowych miejsc pracy obejmujące m.in.: 
- wsparcie finansowe (zwrotne jak i bezzwrotne) na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, 
- wsparcie  szkoleniowo-doradcze (w tym programy edukacji 
zawodowej) dla osób planujących rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, a także zmianę i podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
zgodnie z potrzebami pracodawców. 

18. AS – kontynuacja  Miasto Bytom  Przedsięwzięcia przyczyniające się do zapobiegania wykluczeniu  
i do włączenia społecznego różnych grup społecznych obejmujące 
m.in.: 
- wsparcie osób korzystających z pomocy społecznej (np. wsparcie 
prawne, psychologiczne, itd.), 
- działania  (edukacyjne,  społeczne,  zawodowe)  służące  aktywnej,  
kompleksowej  integracji o charakterze wsparcia indywidualnego, 
rodzinnego, środowiskowego, na rzecz osób, rodzin i grup 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
 
Przedsięwzięcia  przyczyniające  się  do  aktywizacji  osób  
bezrobotnych  i  podnoszenia  kwalifikacji zawodowych 
mieszkańców obejmujące m.in.: 
- szkolenia  i  kursy  umożliwiające  nabywanie,  podwyższanie  lub  
dostosowywanie  kompetencji i kwalifikacji zawodowych,  
w tym z dziedzin niszowych, kultywujących zanikające zawody oraz 
kursy z zapewnieniem zatrudnienia. 

19. Rewitalizacja ul. Józefczaka Haider Sp. J. z WM przy 
ul. Józefczaka 6, WM 
przy ul. Józefczaka 8, 
Gmina Bytom 
(opcjonalnie właściciele 
budynków przy  
ul. Józefczaka 31, 32, 
WM przy ul. Józefczaka 
4 oraz Józefczaka 10) 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

20. Budowa placu zabaw oraz 
rewitalizacja zieleni na 
podwórku nieruchomości  
ul. Smolenia 32 

ZZION BATORY  
Sp. z o.o. 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych). 

21. Remont dachu, remont 
elewacji frontowej, 
termomodernizacja dachu, 
wykonanie izolacji pionowej 
fundamentów, montaż 
instalacji monitoringu, 
zagospodarowanie podwórza 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Jainty 14 Mariacka 6 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 



 

- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu ekologii i poprawy stanu środowiska  
obejmujące m.in.: 
- podnoszenie energooszczędności i efektywności cieplnej budynków 
mieszkalnych i publicznych. 

22. Remont dachu, remont 
elewacji frontowej, 
termomodernizacja dachu, 
wykonanie izolacji pionowej 
fundamentów, montaż 
instalacji monitoringu, 
zagospodarowanie podwórza 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Mariacka 5 Koziołka 1 i 
2 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu ekologii i poprawy stanu środowiska  
obejmujące m.in.: 
- podnoszenie energooszczędności i efektywności cieplnej budynków 
mieszkalnych i publicznych. 

23. Remont dachu, 
termomodernizacja dachu, 
wykonanie izolacji pionowej 
fundamentów, montaż 
instalacji monitoringu, 
zagospodarowanie podwórza 

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Jagiellońska 24 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu ekologii i poprawy stanu środowiska  
obejmujące m.in.: 
- podnoszenie energooszczędności i efektywności cieplnej budynków 
mieszkalnych i publicznych. 

24. Remont dachu, 
termomodernizacja dachu, 
wykonanie izolacji pionowej 
fundamentów, montaż 
instalacji monitoringu, 
zagospodarowanie podwórza 

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Jagiellońska 3 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu ekologii i poprawy stanu środowiska  
obejmujące m.in.: 
- podnoszenie energooszczędności i efektywności cieplnej budynków 
mieszkalnych i publicznych. 

25. Odnowa zabudowy 
mieszkalnej i usługowej na 
obszarze rewitalizowanym 
oraz podniesienie 
atrakcyjności przestrzeni  
w celach pogłębiania 
spójności społecznej 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Jagiellońska 13 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

26. Rewitalizacja przestrzeni 
pomiędzy budynkami 
mieszkalnymi stanowiącymi 
zwartą zabudowę 
zlokalizowanymi u zbiegu 
ulic Karola Miarki oraz 
Rostka 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Karola Miarki 21 we 
współpracy z partnerami 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych). 

27. Odnowa zabudowy 
mieszkalnej na obszarze 
rewitalizowanym oraz 
podniesienie atrakcyjności 
przestrzeni w celach 
pogłębienia spójności 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Kingi 4 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 



 

społecznej budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

28. Odnowa zabudowy 
mieszkalnej na obszarze 
rewitalizowanym oraz 
podniesienie atrakcyjności 
przestrzeni w celach 
pogłębienia spójności 
społecznej 

Wspólnota Mieszkaniowa 
pl. Kościuszki 12 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

29. Odnowa zabudowy 
mieszkalnej na obszarze 
rewitalizowanym oraz 
podniesienie atrakcyjności 
przestrzeni w celach 
pogłębienia spójności 
społecznej 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Moniuszki 4 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

30. Odnowa zabudowy 
mieszkalnej na obszarze 
rewitalizowanym oraz 
podniesienie atrakcyjności 
przestrzeni w celach 
pogłębienia spójności 
społecznej 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Rostka 21 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

31. Odnowa zabudowy 
mieszkalnej na obszarze 
rewitalizowanym oraz 
podniesienie atrakcyjności 
przestrzeni w celach 
pogłębienia spójności 
społecznej 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Sądowa 3 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

32. Odnowa zabudowy 
mieszkalnej na obszarze 
rewitalizowanym oraz 
podniesienie atrakcyjności 
przestrzeni w celach 
pogłębienia spójności 
społecznej 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Brzezińska 19, 19a, 19b, 
19c, 21 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

33. Ulepszenie estetyki miasta 
poprzez rewitalizację 
kamienicy przy  
ul. Chełmońskiego 9 

Wspólnota Mieszkaniowa  
Chełmońskiego 9  

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

34. Piękne Śródmieście dzięki 
rewitalizacji historycznej 
kamienicy przy Chrobrego 
14, 14A 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Chrobrego 14, 14A 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

35. Piękne Śródmieście dzięki Wspólnota Mieszkaniowa Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 



 

rewitalizacji historycznej 
kamienicy przy Chrobrego 
16 

Chrobrego 16 w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

36. Piękne Śródmieście dzięki 
rewitalizacji historycznej 
kamienicy przy Chrobrego 
20, Żeromskiego 28 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Chrobrego 20, 
Żeromskiego 28 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

37. Piękne Śródmieście dzięki 
rewitalizacji historycznej 
kamienicy przy Chrobrego 
22, Żeromskiego 13 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Chrobrego 22, 
Żeromskiego 13 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

38. Rewitalizacja Rozbarku 
poprzez zmianę wizerunku 
historycznej kamienicy przy 
ul. Floriańskiej 6, 8 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Floriańska 6, 8 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

39. Czas na Jagiellońską  Wspólnota Mieszkaniowa 
Jagiellońska 32 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

40. Rewitalizacja Rozbarku 
poprzez zmianę wizerunku 
historycznej kamienicy przy 
ul. Konopnickiej 4 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Konopnicka 4 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

41. Rewitalizacja Rozbarku 
poprzez zmianę wizerunku 
historycznej kamienicy przy 
ul. Konopnickiej 8, 
Miętkiewicza 10 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Konopnicka 8, 
Miętkiewicza 10 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 
 

42. Piękna Korfantego Wspólnota Mieszkaniowa 
Korfantego 22 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 



 

- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

43. Piękna Korfantego Wspólnota Mieszkaniowa 
Korfantego 36 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

44. Ulepszenie estetyki miasta 
poprzez rewitalizację 
kamienicy przy ul. 
Oświęcimskiej 7 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Oświęcimska 7 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

45. Piękne Śródmieście dzięki 
rewitalizacji historycznej 
kamienicy przy ul. 
Piłsudskiego 65, 69 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Piłsudskiego 65, 69 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

46. Piękne Śródmieście dzięki 
rewitalizacji historycznej 
kamienicy przy  
pl. Wolskiego 6 

Wspólnota Mieszkaniowa 
 pl. Wolskiego 6 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

47. Ulepszenie estetyki miasta 
poprzez rewitalizację 
budynku przy ul. Prusa 42 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Prusa 42 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

48. Piękne Śródmieście dzięki 
rewitalizacji historycznej 
kamienicy przy ul. 
Rycerskiej 12 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Rycerska 12 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

49. Piękne Śródmieście dzięki 
rewitalizacji historycznej 
kamienicy przy ul. Smolenia 
30, 30A 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Smolenia 30, 30A 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 



 

50. Piękne Śródmieście Wspólnota Mieszkaniowa 
Sokoła 12A, Matejki 14 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

51. Piękne Śródmieście dzięki 
rewitalizacji zabytkowej 
kamienicy przy ul. Webera 
1A 

Wspólnot Mieszkaniowa 
Webera 1A 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

52. Piękne Śródmieście dzięki 
rewitalizacji zabytkowej 
kamienicy przy ul. 
Wrocławskiej 5 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Wrocławska 5 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

53. Bytom od podwórka Wspólnota Mieszkaniowa 
Dworcowa 22 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 
 
Przedsięwzięcia integrujące mieszkańców i wpływające na rozwój 
inicjatyw społecznych mieszkańców, w tym: 
- wsparcie inicjatyw sąsiedzkich mających na celu poprawę 
stosunków międzyludzkich, wizerunku najbliższego otoczenia, 
zapewnienia bezpieczeństwa. 

54. Zagospodarowanie terenów 
zielonych Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy Matejki 
4, 4a, 4b w Bytomiu oraz 
remont części wspólnej 
budynku 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Matejki 4, 4a, 4b 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

55. Urządzenie terenów 
zielonych Wspólnoty 
Mieszkaniowej Rostka 38-
40 w Bytomiu oraz remont 
części wspólnej budynku  

Wspólnota Mieszkaniowa 
Rostka 38-40 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

56. Odnowa zabudowy 
mieszkalnej na obszarze 
rewitalizowanym oraz 
podniesienie atrakcyjności 
przestrzeni w celach 
pogłębienia spójności 
społecznej 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Powstańców 
Warszawskich 42 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 



 

- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 
57. Odnowa zabudowy 

mieszkalnej na obszarze 
rewitalizowanym wraz ze 
zwiększeniem 
bezpieczeństwa 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Grottgera 19 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu ekologii i poprawy stanu środowiska  
obejmujące m.in.: 
- podnoszenie energooszczędności i efektywności cieplnej budynków 
mieszkalnych i publicznych. 
 
Przedsięwzięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku 
publicznego obejmujące m.in.: 
- instalacja monitoringu wizyjnego. 
 
Przedsięwzięcia integrujące mieszkańców i wpływające na rozwój 
inicjatyw społecznych mieszkańców, w tym: 
- wsparcie inicjatyw sąsiedzkich mających na celu poprawę 
stosunków międzyludzkich, wizerunku najbliższego otoczenia, 
zapewnienia bezpieczeństwa. 

58. Odnowa zabudowy na 
obszarze rewitalizowanym 
wraz ze zwiększeniem 
funkcjonalności  
i podniesieniem 
atrakcyjności przestrzeni  
w celach pogłębienia 
spójności społecznej  

Wspólnota Mieszkaniowa 
Pl. Grunwaldzki 7 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 
 
Przedsięwzięcia integrujące mieszkańców i wpływające na rozwój 
inicjatyw społecznych mieszkańców, w tym: 
- wsparcie inicjatyw sąsiedzkich mających na celu poprawę 
stosunków międzyludzkich, wizerunku najbliższego otoczenia, 
zapewnienia bezpieczeństwa. 

59. Odnowa zabudowy 
mieszkalnej na obszarze 
rewitalizowanym wraz ze 
zwiększeniem 
bezpieczeństwa 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Strzelców Bytomskich 
32a 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu ekologii i poprawy stanu środowiska  
obejmujące m.in.: 
- podnoszenie energooszczędności i efektywności cieplnej budynków 
mieszkalnych i publicznych. 
 
Przedsięwzięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku 
publicznego obejmujące m.in.: 
- instalacja monitoringu wizyjnego. 
 
Przedsięwzięcia integrujące mieszkańców i wpływające na rozwój 
inicjatyw społecznych mieszkańców, w tym: 
- wsparcie inicjatyw sąsiedzkich mających na celu poprawę 
stosunków międzyludzkich, wizerunku najbliższego otoczenia, 
zapewnienia bezpieczeństwa. 

60. Odnowa zabudowy 
mieszkalnej na obszarze 
rewitalizowanym wraz ze 
zwiększeniem 
bezpieczeństwa 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Ligonia 1, 3 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu ekologii i poprawy stanu środowiska  
obejmujące m.in.: 
- podnoszenie energooszczędności i efektywności cieplnej budynków 
mieszkalnych i publicznych. 
 
Przedsięwzięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku 
publicznego obejmujące m.in.: 
- instalacja monitoringu wizyjnego. 
 
Przedsięwzięcia integrujące mieszkańców i wpływające na rozwój 
inicjatyw społecznych mieszkańców, w tym: 
- wsparcie inicjatyw sąsiedzkich mających na celu poprawę 
stosunków międzyludzkich, wizerunku najbliższego otoczenia, 
zapewnienia bezpieczeństwa. 

61. Program o charakterze 
przestrzenno-funkcjonalnym 
oraz technicznym 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Plac Akademicki 
15/Prusa 17, Plac 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 



 

Akademicki 13 zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

62. Ocalić kamienice  
ul. Smolenia od zapomnienia 

Właściciele 
nieruchomości przy  
ul. Smolenia 3, Monika 
Korczyk-Lopatta, 
Dagmara Korczyk,  
w imieniu której 
występuje zarządca Beata 
Fait-Alber 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

63. Rewitalizacja zasobów 
mieszkalno-użytkowych 
Wspólnoty Mieszkaniowej 
przy ul. Rynek 14 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Rynek 14 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

64. Rewitalizacja wspólnych 
przestrzeni budynku 
mieszkalnego na cele 
spotkań sąsiedzkich  
i międzypokoleniowych 

Wspólnota Mieszkaniowa 
pl. Słowiański 9 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 
 
Przedsięwzięcia integrujące mieszkańców i wpływające na rozwój 
inicjatyw społecznych mieszkańców obejmujące m.in.: 
- wsparcie inicjatyw sąsiedzkich mających na celu poprawę 
stosunków międzyludzkich, wizerunku najbliższego otoczenia, 
zapewnienia bezpieczeństwa,  
- zwiększanie aktywności społecznej i obywatelskiej dzieci 
i młodzieży, 
- organizację różnorodnych imprez i warsztatów dla mieszkańców. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu ekologii i poprawy stanu środowiska  
obejmujące m.in.: 
- podnoszenie energooszczędności i efektywności cieplnej budynków 
mieszkalnych i publicznych. 

65. Rewitalizacja obszarów  
i budynków 
zdegradowanych w Bytomiu 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Chrobrego 18 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

66. Rewitalizacja obszarów  
i budynków 
zdegradowanych w Bytomiu 

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Karola Miarki 13 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

67. Rewitalizacja obszarów  
i budynków 
zdegradowanych w Bytomiu 

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Korfantego 2 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 



 

68. Rewitalizacja obszarów  
i budynków 
zdegradowanych w Bytomiu 

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Moniuszki 3 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

69. Rewitalizacja obszarów  
i budynków 
zdegradowanych w Bytomiu  

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Rycerskiej 4 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

70. Rewitalizacja obszarów  
i budynków 
zdegradowanych w Bytomiu  

Wspólnota Mieszkaniowa 
 ul. Rycerskiej 6 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

71. Rewitalizacja obszarów  
i budynków 
zdegradowanych w Bytomiu  

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Rycerskiej 8 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

72. Rewitalizacja obszarów  
i budynków 
zdegradowanych w Bytomiu  

Wspólnota Mieszkaniowa  
pl. Sikorskiego 4 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

73. Rewitalizacja obszarów  
i budynków 
zdegradowanych w Bytomiu  

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Żeromskiego 22 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

74. Rewitalizacja obszarów  
i budynków 
zdegradowanych w Bytomiu  

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul.  Piekarska 11 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

75. Rewitalizacja obszarów  
i budynków 
zdegradowanych w Bytomiu  

Wspólnota 
Mieszkaniowej 
ul. Piekarska 15 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 



 

- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

76. Rewitalizacja obszarów  
i budynków 
zdegradowanych w Bytomiu  

Wspólnota Mieszkaniowa                      
ul. Piłsudskiego 71 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

77. Rewitalizacja obszarów  
i budynków 
zdegradowanych w Bytomiu  

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Powstańców 
Warszawskich 48 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

78. Rewitalizacja obszarów  
i budynków 
zdegradowanych w Bytomiu  

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Powstańców 
Warszawskich 50 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

79. Remont budynku wspólnoty 
mieszkaniowej wraz  
z otoczeniem 

Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Piekarskiej 25  
 
 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

80. Remont budynku wspólnoty 
mieszkaniowej wraz  
z otoczeniem 

Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Powstańców 
Warszawskich 4  
 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

81. Remont budynku wspólnoty 
mieszkaniowej wraz  
z otoczeniem 

Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Powstańców 
Warszawskich 6  
 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

82. Remont budynku wspólnoty 
mieszkaniowej wraz  
z otoczeniem 

Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Zamenhofa 2,4,6  

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 



 

83. Aranżacja zieleni na 
podwórku Katowickiej 37  
w Bytomiu  

Wspólnota Mieszkaniowa 
Katowicka 37  

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych). 

84. Rewitalizacja zieleni oraz 
remont elewacji Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy ul. 
Strzelców Bytomskich 18  
w Bytomiu  

Wspólnota Mieszkaniowa 
Strzelców Bytomskich 18 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

85. Rewitalizacja zieleni oraz 
remont elewacji Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy  
ul. Woźniaka 76 w Bytomiu  

Wspólnota Mieszkaniowa 
Woźniaka 76 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

86. Aranżacja zieleni oraz 
remont elewacji frontowej 
Wspólnoty Mieszkaniowej 
przy ul. Szkolnej 7 w 
Bytomiu  

Wspólnota Mieszkaniowa 
Szkolna 7 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

87. Rewitalizacja zieleni oraz 
remont klatki schodowej na 
terenie Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy  
ul. Żeromskiego 19 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Żeromskiego 19 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców w 
ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

88. Rewitalizacja zieleni na 
terenie Wspólnoty 
Mieszkaniowej oraz remont 
części wspólnych budynku  

Wspólnota Mieszkaniowa 
Smolenia 36 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

89. Rewitalizacja zieleni oraz 
remont klatki schodowej na 
terenie Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy  
ul. Piekarskiej 98 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Piekarska 98 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

90. Rewitalizacja zieleni na 
terenie Wspólnoty 
Mieszkaniowej oraz remont 
części wspólnych budynku  

Wspólnota Mieszkaniowa 
Konopnickiej 25 we 
współpracy   
z Konopnickiej 23 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 



 

- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

91. Rewitalizacja zieleni na 
terenie Wspólnoty 
Mieszkaniowej oraz remont 
części wspólnych budynku  

Wspólnota Mieszkaniowa 
Konopnickiej 23 we 
współpracy  
z Konopnickiej 25 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

92. Rewitalizacja zieleni na 
terenie Wspólnoty 
Mieszkaniowej oraz remont 
części wspólnych budynku  

Wspólnota Mieszkaniowa 
Piłsudskiego 63 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

93. Rewitalizacja zieleni na 
terenie Wspólnoty 
Mieszkaniowej oraz remont 
części wspólnych budynku  

Wspólnota Mieszkaniowa 
Piłsudskiego 19 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

94. Rewitalizacja zieleni na 
terenie Wspólnoty 
Mieszkaniowej   

Wspólnota Mieszkaniowa 
Oświęcimska 24 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych). 

95. Rewitalizacja zieleni na 
terenie Wspólnoty 
Mieszkaniowej oraz remont 
części wspólnych budynku  

Janusz Capiński we 
współpracy z budynkiem 
gminnym Smolenia 29 
oraz Wspólnotą Smolenia 
27 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

96. Rewitalizacja zieleni na 
terenie Wspólnoty 
Mieszkaniowej oraz remont 
części wspólnych budynku  

Wspólnota Mieszkaniowa 
Smolenia 27 we 
współpracy  
z 27B 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

97. Rewitalizacja zieleni na 
terenie Wspólnoty 
Mieszkaniowej   

Wspólnota Mieszkaniowa 
Kochanowskiego 1 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych). 

98. Rewitalizacja zieleni na 
terenie Wspólnoty 
Mieszkaniowej   

Wspólnota Mieszkaniowa 
Powstańców 
Warszawskich 76, 78 we 
współpracy  
z Powstańców 
Warszawskich 80/Aleja 
Legionów 13, 15 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych). 

99. Rewitalizacja zieleni na 
terenie Wspólnoty 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Miarki 20 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 



 

Mieszkaniowej   - działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych). 

100. Rewitalizacja podwórza na 
terenie Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Wspólnota Mieszkaniowa 
Zamenhofa 9 we 
współpracy z Zamenhofa 
7, 11 i Katowicką 28  

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych). 

101. Rewitalizacja podwórza na 
terenie Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Wspólnota Mieszkaniowa 
Zamenhofa 11 we 
współpracy z Zamenhofa 
7, 9 i Katowicką 28 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych). 

102. Rewitalizacja podwórza na 
terenie Wspólnoty 
Mieszkaniowej  

Wspólnota Mieszkaniowa 
Katowicka 28 we 
współpracy z Zamenhofa 
7, 9, 11 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych). 

103. Rewitalizacja zieleni na 
terenie Wspólnoty 
Mieszkaniowej   

Wspólnota Mieszkaniowa 
Orląt Lwowskich 9/10A 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych). 

104. Rewitalizacja zieleni na 
terenie Wspólnoty 
Mieszkaniowej   

Wspólnota Mieszkaniowa 
Sokoła 15  

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych). 

105. Rewitalizacja zieleni na 
terenie Wspólnoty 
Mieszkaniowej   

Wspólnota Mieszkaniowa 
Św. Kingi 2  
we współpracy 
z pl. Św. Barbary 2 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych). 

106. Rewitalizacja zieleni na 
terenie Wspólnoty 
Mieszkaniowej   

Wspólnota Mieszkaniowa 
Kochanowskiego 51 i 53  

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych). 

107. Rewitalizacja zieleni na 
terenie Wspólnoty 
Mieszkaniowej   

Wspólnota Mieszkaniowa 
Prusa 44 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych). 

108. Rewitalizacja zieleni na 
terenie Wspólnoty 
Mieszkaniowej   

Wspólnota Mieszkaniowa 
Rostka7/Katowicka 27  

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych). 

109. Budowa placu zabaw   Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Siemianowickiej 
77-91 we współpracy  
z Siemianowicką 66, 68, 
70, 76 i Stowarzyszeniem 
"Majstersztyk" 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych). 



 

 
Przedsięwzięcia na rzecz dzieci i młodzieży przyczyniające się do 
podnoszenia szans edukacyjnych, walki z dziedziczeniem ubóstwa  
i patologii społecznych obejmujące m.in.: 
- poprawę i wzbogacenie bazy sportowej i rekreacyjnej (poprawę 
stanu obiektów sportowych szkolnych i ogólnodostępnych, tworzenie 
placów zabaw, boisk podwórkowych). 

110. Utworzenie Centrum 
Aktywności Społecznej 
przy Parafii św. Trójcy  
w Bytomiu  

Parafia Św. Trójcy  Przedsięwzięcia przyczyniające się do zapobiegania wykluczeniu i do 
włączenia społecznego różnych grup społecznych obejmujące m.in.: 
- wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez realizację 
kompleksowych projektów aktywizacyjnych służących integracji 
społecznej i zawodowej, a także likwidację barier architektonicznych, 
- wsparcie osób w podeszłym wieku (w tym m.in. opieka nad 
osobami starszymi, organizacja zajęć i miejsc spotkań osób starszych, 
organizacja sieci domów seniora, szkolenia dla opiekunów osób 
starszych, włączanie osób starszych w projekty międzypokoleniowe), 
- wsparcie rozwoju usług zwiększających mobilność, autonomię  
i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych, 
- działania (edukacyjne, społeczne, zawodowe) służące aktywnej, 
kompleksowej integracji o charakterze wsparcia indywidualnego, 
rodzinnego, środowiskowego, na rzecz osób, rodzin i grup 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

111. Utworzenie centrum 
społeczno-kulturalnego na 
Wzgórzu Św. Małgorzaty 

Parafia Św. Małgorzaty  Przedsięwzięcia przyczyniające się do zapobiegania wykluczeniu i do 
włączenia społecznego różnych grup społecznych obejmujące m.in.: 
- wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez realizację 
kompleksowych projektów aktywizacyjnych służących integracji 
społecznej i zawodowej, a także likwidację barier architektonicznych, 
- wsparcie osób w podeszłym wieku (w tym m.in. opieka nad 
osobami starszymi, organizacja zajęć i miejsc spotkań osób starszych, 
organizacja sieci domów seniora, szkolenia dla opiekunów osób 
starszych, włączanie osób starszych w projekty międzypokoleniowe), 
- działania (edukacyjne, społeczne, zawodowe) służące aktywnej, 
kompleksowej integracji o charakterze wsparcia indywidualnego, 
rodzinnego, środowiskowego, na rzecz osób, rodzin i grup 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

112. Renowacja zabytkowego 
kościoła Św. Rodziny  
w Bytomiu  

Parafia Rzymsko-
Katolicka Św. Rodziny 
(Bobrek)  

Przedsięwzięcia integrujące mieszkańców i wpływające na rozwój 
inicjatyw społecznych mieszkańców, w tym: 
- organizacja różnorodnych imprez i warsztatów dla mieszkańców, 
- działania mające na celu budowanie tożsamości lokalnej  
i regionalnej oraz kultywowanie tradycji. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu ekologii i poprawy stanu środowiska,  
w tym: 
- podnoszenie energooszczędności i efektywności cieplnej budynków 
mieszkalnych i publicznych. 

113. Modernizacja centrum 
parafialnego przy pl. 
Klasztornym 4a w Bytomiu 
dla potrzeb mieszkańców 
obszaru rewitalizacji 

Parafia Ewangelicko-
Augsburska  
(pl. Klasztorny)  

Przedsięwzięcia przyczyniające się do zapobiegania wykluczeniu i do 
włączenia społecznego różnych grup społecznych obejmujące m.in.: 
- wsparcie osób w podeszłym wieku (w tym m.in. opieka nad 
osobami starszymi, organizacja zajęć i miejsc spotkań osób starszych, 
organizacja sieci domów seniora, szkolenia dla opiekunów osób 
starszych, włączanie osób starszych w projekty międzypokoleniowe), 
- wsparcie osób korzystających z pomocy społecznej (np. wsparcie 
prawne, psychologiczne, itd.), 
- działania (edukacyjne, społeczne, zawodowe) służące aktywnej, 
kompleksowej integracji o charakterze wsparcia indywidualnego, 
rodzinnego, środowiskowego, na rzecz osób, rodzin i grup 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
 
Przedsięwzięcia na rzecz dzieci i młodzieży przyczyniające się do 
podnoszenia szans edukacyjnych, walki z dziedziczeniem ubóstwa  
i patologii społecznych obejmujące m.in.: 
- organizację infrastruktury spędzania czasu wolnego przez dzieci  
i młodzież, 
- poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych oraz organizację imprez 
(m.in. kulturalnych, artystycznych), warsztatów, organizacja kółek 
zainteresowań, w tym zajęć artystyczno-kulturalnych, laboratoriów, 
zajęć sportowych i projektów dla dzieci i młodzieży, w szczególności 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
- rozwój edukacji pozaformalnej, 
- nawiązywanie współpracy szkół z otoczeniem zewnętrznym. 



 

 
Przedsięwzięcia integrujące mieszkańców i wpływające na rozwój 
inicjatyw społecznych mieszkańców  
obejmujące m.in.: 
- zwiększanie aktywności społecznej i obywatelskiej dzieci  
i młodzieży, 
- organizację różnorodnych imprez i warsztatów dla mieszkańców, 
- działania mające na celu budowanie tożsamości lokalnej i 
regionalnej oraz kultywowanie tradycji. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie, 
- remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
 
Przedsięwzięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku 
publicznego obejmujące m.in.: 
- instalacja monitoringu wizyjnego, 
- montaż dodatkowego oświetlenia. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu ekologii i poprawy stanu środowiska  
obejmujące m.in.: 
- podnoszenie energooszczędności i efektywności cieplnej budynków 
mieszkalnych i publicznych. 

114. Kwitnący Bytom – miejskie 
ogrody społecznościowe 
(Miechowice)  

Ewangelickie 
Stowarzyszenie Kultury 
Łódź  

Przedsięwzięcia na rzecz dzieci i młodzieży przyczyniające się do 
podnoszenia szans edukacyjnych, walki z dziedziczeniem ubóstwa  
i patologii społecznych obejmujące m.in.: 
- nawiązywanie współpracy szkół z otoczeniem zewnętrznym, 
- organizację programu integracji międzypokoleniowej. 
 
Przedsięwzięcia integrujące mieszkańców i wpływające na rozwój 
inicjatyw społecznych mieszkańców obejmujące m.in.: 
- wsparcie inicjatyw sąsiedzkich mających na celu poprawę 
stosunków międzyludzkich, wizerunku najbliższego otoczenia, 
zapewnienia bezpieczeństwa, 
- pracę i animację społeczności lokalnej, w tym pracę podwórkową 
oraz rozwijanie wrażliwości na zjawiska przemocy i krzywdy 
społecznej w otoczeniu, 
- organizację różnorodnych imprez i warsztatów dla mieszkańców, 
- działania mające na celu budowanie tożsamości lokalnej i 
regionalnej oraz kultywowanie tradycji, 
- utworzenie lokalnych domów kultury i „domów społecznych”, 
lokalnych muzeów, wystaw i szlaków tematycznych oraz 
zagospodarowanie obiektów historycznych (np. schronów, wieży 
wodnej, obiektów pokopalnianych), 
- aktywizowanie społeczności wokół działań związanych z rozwojem 
turystyki w mieście. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty oficyn oraz zagospodarowanie pustostanów na cele 
mieszkalne, społeczne, edukacyjne, rekreacyjne. 

115. Szyb Krystyna  AGC Bytom Sp. z o.o.  Przedsięwzięcia na rzecz rozwoju działalności gospodarczej  
i tworzenia nowych miejsc pracy obejmujące m.in.: 
- adaptacje lokali na parterach budynków, niezagospodarowanych 
budynków i obiektów, terenów poprzemysłowych na działalność 
gospodarczą, a także kulturalną, turystyczną i społeczną  
w szczególności usługi dla mieszkańców, 
- przygotowanie terenów pod inwestycje (w szczególności na 
obszarach poprzemysłowych), 
- rozwój inkubatorów przedsiębiorczości m.in. dla nowoczesnych 
start-upów, 
- wsparcie finansowe (zwrotne jak i bezzwrotne) na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, 
- wsparcie szkoleniowo-doradcze (w tym programy edukacji 
zawodowej) dla osób planujących 
- zapewnienie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy  
i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw 



 

na rzecz zatrudniania oraz wspierania mobilności pracowników. 
 
Przedsięwzięcia przyczyniające się do aktywizacji osób bezrobotnych  
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców obejmujące 
m.in.: 
- szkolenia i kursy umożliwiające nabywanie, podwyższanie lub 
dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, w tym  
z dziedzin niszowych, kultywujących zanikające zawody oraz kursy  
z zapewnieniem zatrudnienia. 
 
Przedsięwzięcia przyczyniające się do zapobiegania wykluczeniu i do 
włączenia społecznego różnych grup społecznych obejmujące m.in.: 
- wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez realizację 
kompleksowych projektów aktywizacyjnych służących integracji 
społecznej i zawodowej, a także likwidację barier architektonicznych, 
- wsparcie osób w podeszłym wieku (w tym m.in. opieka nad 
osobami starszymi, organizacja zajęć i miejsc spotkań osób starszych, 
organizacja sieci domów seniora, szkolenia dla opiekunów osób 
starszych, włączanie osób starszych w projekty międzypokoleniowe), 
- działania (edukacyjne, społeczne, zawodowe) służące aktywnej, 
kompleksowej integracji o charakterze wsparcia indywidualnego, 
rodzinnego, środowiskowego, na rzecz osób, rodzin i grup 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
- wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintegracji społecznej  
i zawodowej poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów 
reintegracyjnych i utworzenie nowych (Centrum Integracji 
Społecznej, Klub Integracji Społecznej, Zakład Adaptacji 
Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej), 
- kompleksowe działania na rzecz aktywizacji społeczno – 
zawodowej i integracji mieszkańców lokali socjalnych z 
zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, 
społecznych  
i zawodowych), 
- rozszerzenie oferty wsparcia w placówkach wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży i ich rozwoju (w tym środowiskowych form opieki 
np. świetlice, kluby środowiskowe), 
- wzmacnianie potencjału społecznego i zawodowego lokalnych 
społeczności (działania oparte o samopomoc i wolontariat, 
środowiskowe, prozatrudnieniowe, edukacyjne), programy 
aktywności lokalnej. 
 
Przedsięwzięcia na rzecz dzieci i młodzieży przyczyniające się do 
podnoszenia szans edukacyjnych, walki z dziedziczeniem ubóstwa  
i patologii społecznych obejmujące m.in.: 
- organizację programu integracji międzypokoleniowej, 
- wzmocnienie tożsamości lokalnej dzieci i młodzieży, m.in. poprzez 
popularyzację edukacji regionalnej. 
 
Przedsięwzięcia integrujące mieszkańców i wpływające na rozwój 
inicjatyw społecznych mieszkańców  
obejmujące m.in.: 
- organizację różnorodnych imprez i warsztatów dla mieszkańców. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc. 

116. Modernizacja budynku przy 
ul. Piotra Woźniaka 78  
w Bytomiu dla potrzeb 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji  

Fundacja Pomóc Więcej 
Sosnowiec 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

117. GENERATOR 2 - 
kompleksowa rewitalizacja 
EC Szombierki wraz  
z otoczeniem dzięki 
utworzeniu wielofunkcyjnej 

Rezonator S.A. Gliwice Przedsięwzięcia na rzecz rozwoju działalności gospodarczej  
i tworzenia nowych miejsc pracy obejmujące m.in.: 
- adaptację lokali na parterach budynków, niezagospodarowanych 
budynków i obiektów, terenów  
poprzemysłowych  na  działalność  gospodarczą,  a  także  kulturalną,  



 

infrastruktury dla 
działalności społecznej  
i edukacyjnej przy 
zachowaniu zabytkowej 
substancji zespołu 
zabudowań historycznej 
Elektrociepłowni (etap 2) 

turystyczną  i  społeczną w szczególności usługi dla mieszkańców, 
- przygotowanie terenów pod inwestycje (w szczególności na 
obszarach poprzemysłowych), 
- rozwój inkubatorów przedsiębiorczości m.in. dla nowoczesnych 
start-upów, 
- promowanie  wśród  lokalnych  przedsiębiorców  idei  społecznej  
odpowiedzialności  biznesu przejawiającej się  
w nawiązywaniu współpracy z nowotworzonymi firmami, a także 
wprowadzania na rynek pracy młodzieży z obszarów rewitalizacji,  
w szczególności z obszarów rewitalizacji. 
 
Przedsięwzięcia na rzecz dzieci i młodzieży przyczyniające się do 
podnoszenia szans edukacyjnych, walki z dziedziczeniem ubóstwa  
i patologii społecznych obejmujące m.in.: 
- organizację infrastruktury spędzania czasu wolnego przez dzieci  
i młodzież, 
- poszerzenie  oferty  zajęć  pozalekcyjnych  oraz  organizację  
imprez  (m.in.  kulturalnych, artystycznych),  warsztatów,  
organizacja  kółek  zainteresowań,  w  tym  zajęć  artystyczno-
kulturalnych, laboratoriów, zajęć sportowych i projektów dla dzieci  
i młodzieży, w szczególności zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. 
 
Przedsięwzięcia integrujące mieszkańców i wpływające na rozwój 
inicjatyw społecznych mieszkańców  
obejmujące m.in.: 
- organizację różnorodnych imprez i warsztatów dla mieszkańców, 
- utworzenie  lokalnych  domów  kultury  i  „domów  społecznych”, 
lokalnych  muzeów,  wystaw i szlaków tematycznych oraz 
zagospodarowanie obiektów historycznych (np. schronów, wieży 
wodnej, obiektów pokopalnianych), 
- utworzenie inkubatora NGO,  
- aktywizowanie społeczności wokół działań związanych  
z rozwojem turystyki w mieście, 
- digitalizację zasobów archiwalnych. 

118. GENERATOR KULTURY - 
kompleksowa rewitalizacja 
poprzemysłowej części 
Bytomia poprzez utrwalenie 
zabytkowej substancji 
zespołu budynków 
Elektrociepłowni 
Szombierki oraz stworzenie 
wielofunkcyjnej 
infrastruktury dla 
działalności kulturalnej  
i biznesowej (etap I) 

Rezonator S.A. Gliwice Przedsięwzięcia na rzecz rozwoju działalności gospodarczej  
i tworzenia nowych miejsc pracy obejmujące m.in.: 
- adaptację lokali na parterach budynków, niezagospodarowanych 
budynków i obiektów, terenów  poprzemysłowych  na  działalność  
gospodarczą,  a  także  kulturalną,  turystyczną  i  społeczną  
w szczególności usługi dla mieszkańców, 
- przygotowanie terenów pod inwestycje (w szczególności na 
obszarach poprzemysłowych), 
- rozwój inkubatorów przedsiębiorczości m.in. dla nowoczesnych 
start-upów, 
- promowanie  wśród  lokalnych  przedsiębiorców  idei  społecznej  
odpowiedzialności  biznesu przejawiającej się w nawiązywaniu 
współpracy z nowotworzonymi firmami, a także wprowadzania na 
rynek pracy młodzieży z obszarów rewitalizacji, w szczególności  
z obszarów rewitalizacji. 

119. Adaptacja budynków starej 
oczyszczalni ścieków  
w Bytomiu na muzeum 
tematyczne 

BPK Sp. z o.o.  Przedsięwzięcia integrujące mieszkańców i wpływające na rozwój 
inicjatyw społecznych mieszkańców obejmujące m.in.: 
- utworzenie  lokalnych  domów  kultury  i  „domów  społecznych”, 
lokalnych  muzeów,  wystaw  i szlaków tematycznych oraz 
zagospodarowanie obiektów historycznych (np. schronów, wieży 
wodnej, obiektów pokopalnianych). 
 
Przedsięwzięcia na rzecz dzieci i młodzieży przyczyniające się do 
podnoszenia szans edukacyjnych, walki z dziedziczeniem ubóstwa 
 i patologii społecznych obejmujące m.in.: 
- wzmocnienie  tożsamości lokalnej  dzieci  i  młodzieży,  m.in.  
poprzez  popularyzację  edukacji regionalnej. 

120. Termomodernizacja 
budynków ul. Prusa 21 i 23 

Profesjonalne 
Zarządzanie 
Nieruchomościami 
„Posesja” Owcarz, Sp. 
komandytowa 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu ekologii i poprawy stanu środowiska  
obejmujące m.in.: 
- podnoszenie energooszczędności i efektywności cieplnej budynków 
mieszkalnych i publicznych. 

121. Remont oficyny wraz  
z podłączeniem budynku do 
sieci PEC Sp. z o.o.  
ul. Żołnierza Polskiego 23 

Profesjonalne 
Zarządzanie 
Nieruchomościami 
„Posesja” Owcarz, Sp. 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 



 

komandytowa  
Przedsięwzięcia z zakresu ekologii i poprawy stanu środowiska  
obejmujące m.in.: 
- podnoszenie energooszczędności i efektywności cieplnej budynków 
mieszkalnych i publicznych. 

122. Remont elewacji frontowych 
wraz z termomodernizacją 
ścian zewnętrznych  
i podłączeniem budynku do 
sieci PEC Sp. z o.o.  
ul. Katowicka 17/Wałowa 4 

Profesjonalne 
Zarządzanie 
Nieruchomościami 
„Posesja” Owcarz, Sp. 
komandytowa 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu ekologii i poprawy stanu środowiska  
obejmujące m.in.: 
- podnoszenie energooszczędności i efektywności cieplnej budynków 
mieszkalnych i publicznych. 

123.  Rewitalizacja byłego 
budynku Poczty Polskiej 
przy ul. Piekarskiej  
w Bytomiu 

Podmiot prywatny Przedsięwzięcia na rzecz rozwoju działalności gospodarczej  
i tworzenia nowych miejsc pracy obejmujące m.in.: 
- adaptację lokali na parterach budynków, niezagospodarowanych 
budynków i obiektów, terenów  poprzemysłowych  na  działalność  
gospodarczą,  a  także  kulturalną,  turystyczną  i  społeczną  
w szczególności usługi dla mieszkańców, 
- przygotowanie terenów pod inwestycje (w szczególności na 
obszarach poprzemysłowych), 
- rozwój inkubatorów przedsiębiorczości m.in. dla nowoczesnych 
start-upów, 
- promowanie  wśród  lokalnych  przedsiębiorców  idei  społecznej  
odpowiedzialności  biznesu przejawiającej się w nawiązywaniu 
współpracy z nowotworzonymi firmami, a także wprowadzania na 
rynek pracy młodzieży z obszarów rewitalizacji, w szczególności  
z obszarów rewitalizacji. 
 
Przedsięwzięcia integrujące mieszkańców i wpływające na rozwój 
inicjatyw społecznych mieszkańców, w tym: 
- organizacja różnorodnych imprez i warsztatów dla mieszkańców, 
- działania mające na celu budowanie tożsamości lokalnej  
i regionalnej oraz kultywowanie tradycji. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców  
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc. 
 
Przedsięwzięcia z zakresu ekologii i poprawy stanu środowiska,  
w tym: 
- podnoszenie energooszczędności i efektywności cieplnej budynków 
mieszkalnych i publicznych. 

124. Rewitalizacja obszarów  
i budynków 
zdegradowanych  
w podobszarze 13  
w Bytomiu (Chełmońskiego 
15, 19, 21, 23, 27) 

Zakład Budynków 
Miejskich Sp. z o.o.  

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

125. Rewitalizacja obszarów  
i budynków 
zagospodarowanych  
w podobszarze 13  
w Bytomiu (Matejki 2, 
Witczaka 61, 63, 65, 67, 69) 

Zakład Budynków 
Miejskich Sp. z o.o. 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 

126. Rewitalizacja obszarów i 
budynków zdegradowanych 
w podobszarze 10 i 13 w 
Bytomiu (Lenartowicza 2-4, 
Jainty 13, Piastów 
Bytomskich, Zaułek, 
Oświęcimska 19, 
Piłsudskiego 35)  

Zakład Budynków 
Miejskich Sp. z o.o. 

Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców 
w ich otoczeniu oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym: 
- działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców – 
zagospodarowanie podwórek, urządzenia małej architektury, 
aranżowanie przestrzeni wspólnych, 
- organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między 
budynkami mieszkalnymi, ogrodów przyszkolnych), 
- organizacja miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
- podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, 
- remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie. 



 

127. Poprawa konkurencyjności 
przedsiębiorstw poprzez 
działania rewitalizacyjne  

Podmiot prywatny Przedsięwzięcia na rzecz rozwoju działalności gospodarczej  
i tworzenia nowych miejsc pracy obejmujące m.in.: 
- adaptację lokali na parterach budynków, niezagospodarowanych 
budynków i obiektów, terenów poprzemysłowych  na  działalność  
gospodarczą,  a  także  kulturalną,  turystyczną  i  społeczną  
w szczególności usługi dla mieszkańców, 
- promowanie  wśród  lokalnych  przedsiębiorców  idei  społecznej  
odpowiedzialności  biznesu przejawiającej się w nawiązywaniu 
współpracy z nowotworzonymi firmami, a także wprowadzania  
na rynek pracy młodzieży z obszarów rewitalizacji, w szczególności  
z obszarów rewitalizacji. 
 
Przedsięwzięcia integrujące mieszkańców i wpływające na rozwój 
inicjatyw społecznych mieszkańców, w tym: 
- organizacja różnorodnych imprez i warsztatów dla mieszkańców, 
- działania mające na celu budowanie tożsamości lokalnej  
i regionalnej oraz kultywowanie tradycji. 
 
Przedsięwzięcia przyczyniające się do zapobiegania wykluczeniu i do 
włączenia społecznego różnych grup społecznych obejmujące m.in.: 
- wzmacnianie potencjału społecznego i zawodowego lokalnych 
społeczności (działania oparte o samopomoc i wolontariat, 
środowiskowe, prozatrudnieniowe, edukacyjne), programy 
aktywności lokalnej. 

 


