
Kultura i edukacja w ramach Inicjatywy JESSICA  
w Województwie Śląskim 

 
1. Pasaż Kulturalny "ANDROMEDA" w Tychach – projekt zakończony. 

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu został zaadaptowany niezagospodarowany  

i niezamieszkały budynek, w którym pierwotnie znajdowało się kino „Andromeda". Powstały 

w ten sposób pasaż objął 3 poziomy, na których znajduje się sfera usługowa,  

z działalnością handlową i gastronomiczną, Miejska Galeria Sztuki, Mediateka oraz sala 

konferencyjno-audiowizualna. 

Inwestycja pozostaje w ścisłym związku z projektem dotyczącym rewitalizacji Tyskiej Starówki 

oraz rewitalizacją zdegradowanego terenu poprzemysłowego w sferę aktywności społeczno-

gospodarczej. Projekt Andromeda jest kolejnym etapem mającym na celu przywrócenie 

funkcji społecznych i gospodarczych przestrzeni miejskiej w centrum miasta,  

z których będą korzystać wszyscy mieszkańcy. 

Na realizację tego przedsięwzięcia miasto otrzymało 4,5 miliona złotych pożyczki (wartość 

całego projektu wyniosła ponad 9,9miliona złotych). 

2. Mediateka XXI wieku w Tychach  

Projekt zakłada zrewitalizowanie zdegradowanego budynku po Zespole Szkół Municypalnych 

przy Alei Piłsudskiego w Tychach. 

Celem projektu jest nadanie obiektowi nowych funkcji poprzez budowę w nim nowoczesnej 

siedziby Biblioteki Głównej w Tychach. Zakłada się również powstanie sali widowiskowo-

konferencyjnej, w której organizowane będą różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze 

społeczno-kulturalnym. Ponadto udostępnione zostaną powierzchnie pod wynajem dla firm 

handlowych, usługowych i wystawienniczych oraz działalność gastronomiczną. 

Powstały w wyniku realizacji projektu obiekt wielofunkcyjny będzie stanowił odpowiedź na 

potrzeby mieszkańców zapewniając wszechstronną edukację w zakresie aktywnego 

uczestnictwa w kulturze i różnorodne formy spędzania wolnego czasu. Atrakcje  

z wykorzystaniem najnowszych technik multimedialnych zapewnione najmłodszym 

mieszkańcom, z założenia pobudzą kreatywność i będą stymulować potencjał intelektualny 

 i artystyczny dzieci i młodzieży. 

Projekt przyczyni się do rozwoju integracji społecznej, podniesienia jakości życia i stworzy 

możliwości do podwyższenia kompetencji społeczności lokalnej. Budynek będzie 

dostosowany dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Koszt przedsięwzięcia 



realizowanego przez Miasto Tychy to ponad 37 mln złotych, z czego ponad 20 mln złotych 

stanowi pożyczka ze środków Inicjatywy JESSICA. 

3. Przebudowa Hali Sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka 

Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie.  

Przedmiotem projektu jest przebudowa i remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem 

sanitarnym i bieżnią w kompleksie budynków IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka 

Sienkiewicza w Częstochowie. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie nowoczesna 

infrastruktura sportowa, która będzie służyła zarówno uczniom szkoły, jak również 

mieszkańcom Częstochowy w formie wynajmu oraz poprzez darmowe udostępnianie hali 

sportowej osobom nie posiadającym wystarczających środków finansowych. Samorząd 

Częstochowy będzie wykorzystywał zrewitalizowane obiekty przy współorganizacji Biegu 

Częstochowskiego, organizacji Częstochowskiego Festiwalu Modelarskiego, organizacji 

rozgrywek dla mieszkańców miasta tj. turnieju piłki nożnej, tenisa stołowego oraz ziemnego, 

a także przy organizacji Ligi Szkolnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z Częstochowy. 

Koszt tego projektu wynosi ponad 3,5 mln złotych, z czego kwota ponad 2,6 mln złotych 

stanowi pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA. 

4. Budowa Sali gimnastycznej przy ZS im. Dr.W.Biegańskiego w Częstochowie ul. 

Dąbrowskiego 75. 

W projektu samorząd miasta Częstochowy wybuduje halę gimnastyczną przy Zespole Szkół 

im. dr Biegańskiego w Częstochowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz 

przeszklonym łącznikiem pomiędzy projektowanym zespołem sportowym a istniejącą szkołą. 

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępu uczniów i mieszkańców miasta do nowoczesnej 

infrastruktury sportowej. Nowo wybudowany obiekt będzie można również wynająć  

w godzinach popołudniowych, ale będzie także udostępniany bezpłatnie dwa razy w tygodniu 

przez dwie godziny dla lokalnej społeczności. Władze Częstochowy planują w nowej hali 

organizować rozgrywki sportowe dla uczniów uczęszczających do szkoły oraz młodzieży spoza 

szkoły w zakresie siatkówki i koszykówki, dwa turnieje w roku halowej piłki nożnej dla 

młodzieży mieszkającej w Częstochowie oraz raz w tygodniu bezpłatne zajęcia jogi. Nowo 

powstały obiekt będzie również miejscem organizowania imprez okolicznościowych dla 

lokalnej społeczności np.: Dzień Sportu czy Tydzień Samorządu. Koszt projektu to kwota 

prawie 4,5 mln złotych, z czego kwota ponad 3 mln złotych stanowi pożyczka ze środków 

Inicjatywy JESSICA. 

 



Rozwój przedsiębiorczości w ramach Inicjatywy 
JESSICA w Województwie Śląskim 

 
1. Multicentrum Stara Kablownia w Czechowicach-Dziedzicach – projekt zakończony. 

W wyniku realizacji projektu w centrum miasta Czechowice-Dziedzice zrewitalizowane 

zostały obiekty poprzemysłowe Śląskiej Fabryki Kabli. Koszt to ponad 82milionów złotych 

netto, z czego pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA to aż 30,7 mln zł. 

Stara Kablownia podzielona została na 2 strefy i tak znajdziemy w niej: 

• centrum rozrywki, kultury i rekreacji: strefa obejmuje kino, kręgielnię, „figlo park", mini 

galerię, salę koncertowo-teatralną, centrum szkoleniowo-konferencyjne, dyskotekę, pub, 

mini browar. Planowane jest również stworzenie biblioteki multimedialnej i księgarni; 

• centrum handlowo-usługowe: w strefie tej znajduje się supermarket, pomieszczenia 

handlowe dla MSP, punkty usługowe. 

2. Rewitalizacja zespołu budynków przy ul. Pszczyńskiej 44 w Gliwicach poprzez utworzenie 

powierzchni biurowych i usługowych" – projekt zakończony 

Projekt dotyczył remontu zdewastowanego budynku biurowego, w którym powstały 

nowoczesne lokale biurowe i usługowe na wynajem. Inwestycja pozwoliła racjonalnie 

wykorzystać zdegradowaną część centralnej dzielnicy miasta poprzez rewitalizację 

nieruchomości i pozyskanie powierzchni biurowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

Wartość projektu wynosi ponad 5mln złotych, a wkład środków z Inicjatywy JESSICA to ponad 

1,2 mln złotych. 

3. Rewitalizacja Budynku Centrum Medycznego BETAMED w Chorzowie. 

Celem bezpośrednim projektu jest rewitalizacja nieużytkowanych obszarów w centralnej 

części miasta oraz powstanie nowoczesnego obiektu oferującego szeroki wachlarz usług 

leczniczych, rehabilitacyjnych, sportowych oraz część konferencyjna i usługowo-handlowa. 

Efektem realizacji projektu będzie możliwość integracji pacjentów Centrum Medycznego  

z możliwie szeroką rzeszą osób niebędących pensjonariuszami placówki. Aktywizacja poprzez 

wyjazdy do kina, teatru czy opery, zajęcia na świeżym powietrzu czy na basenie, zwiedzanie 

zabytkowych miejsc mają odnieść pozytywny skutek w procesie leczenia pacjentów. 

Jednocześnie szeroka oferta Centrum daje możliwość korzystania z jego zasobów 

mieszkańcom nie tylko najbliższej okolicy. Przykładowo, część sportowa daje możliwość 

uczestniczenia w zajęciach fitness, jogi czy sztuk walki oraz zajęciach na siłowni. Część 

usługowo-handlowa zaoferuje możliwość skorzystania z usług fryzjera czy kosmetyczki oraz 

zrobienia zakupów artykułów spożywczych, biurowych bądź lekarstw. Na terenie Centrum 



powstanie również biblioteka wraz z czytelnią, gdzie będzie można zobaczyć film bądź 

posłuchać ulubionej muzyki. 

Koszt inwestycji realizowanej w Chorzowie wynosi ponad 67 mln złotych, z czego ponad  

29,6 mln złotych stanowi pożyczka ze środków Inicjatywy JESSICA. 

4. Rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy 3 Maja 32  

W jej wyniku powstaną nowe powierzchnie biurowe a także klub amazonek i stomików. 

Budynek objęty będzie działaniem bezprzewodowej sieci internetowej Wi-Fi oraz 

monitoringiem. 

Na realizację tej inwestycji o łącznej wartości ponad 4 mln zł Inwestor pozyskał ok. 1,752 mln 

zł z instrumentu JESSICA.  

5. Rewitalizacja terenu po Kopalni KWK Jaworzno – Galeria Galena w Jaworznie. 

Celem projektu jest rewitalizacja terenu poprzemysłowego po kopalni węgla kamiennego 

Jaworzno, w ścisłym centrum miasta, poprzez budowę centrum handlowo-usługowego 

Galeria Galena. Będzie to czterokondygnacyjny budynek, w którym usytuowane będzie 

ponad 100 placówek handlowych i gastronomicznych oraz kino. 

Nowopowstały obiekt będzie łączył funkcje handlowo-usługowe oraz kulturalno-edukacyjne. 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje również instalację monitoringu oraz uporządkowanie teren 

wokół budynku, poprzez wyznaczenie ścieżek spacerowych, zainstalowanie ławeczek  

i plantowanie terenu, co umożliwi mieszkańcom Jaworzna bezpieczne spędzanie wolnego 

czasu, również poza budynkiem Galerii. 

W ramach realizacji inwestycji powstanie również podziemny parking na ok. 900 pojazdów.  

Koszt inwestycji realizowanej w Jaworznie to kwota ponad 235 mln złotych brutto, z czego  

72 mln złotych stanowi wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA.  

6. Zmiana zagospodarowania terenu w rejonie ulic Okrzei, Kościuszki i Bończyka  

w Tarnowskich Górach. 

W wyniku realizacji projektu MTBS zmodernizuje infrastrukturę drogową (ciągi pieszo- 

jezdne, chodniki, miejsca postojowe dla samochodów), częściowo zostanie przebudowana 

zieleń oraz wykonana zostanie mała architektura (ławki) oraz elementy rekreacyjne 

(piaskownica, stoły szachowe). 

Koszt inwestycji realizowanej w Tarnowskich Górach wynosi ponad 647 tyś. złotych, z czego 

kwota ponad 485 tyś. złotych stanowi pożyczka ze środków Inicjatywy JESSICA 

7. Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Św. Andrzeja Boboli w Zabrzu. 

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja starego i zdegradowanego obszaru w centrum 

Zabrza, polegająca na kompleksowej przebudowie istniejącego targowiska miejskiego. Celem 

projektu jest eliminacja starej zdekapitalizowanej infrastruktury oraz budowa na jej miejscu 



nowoczesnego obiektu spełniającego standardy współczesnego i nowoczesnego targowiska. 

W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzony ład przestrzeni miejskiej poprzez 

budowę dróg dojazdowych i pożarowych oraz ciągów pieszych, a także zagospodarowanie 

terenu wokół targu poprzez budowę parkingu. Podniesiona zostanie jakość świadczonych 

usług poprzez organizację działalności usługowej w nowoczesnych punktach sprzedaży, na 

terenie targowiska powstaną również toalety. Projekt zakłada powstanie strefy aktywności 

gospodarczej, w wyniku której rozpocznie działalność nowoczesne centrum drobnego handlu 

i usług wraz z małą strefą aktywności gospodarczej, gdzie trzy punkty handlowe zostaną 

zarezerwowane dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. 

Koszt inwestycji realizowanej w Zabrzu wynosi ponad 9,5 mln złotych, z czego kwota prawie 

5,5 mln złotych stanowi pożyczka ze środków Inicjatywy JESSICA. 

 

Infrastruktura sportowa w ramach Inicjatywy JESSICA 
w Województwie Śląskim 

 
1. Rewitalizacja pięciu placów zabaw wraz z budową kortu tenisowego, dwóch boisk do gry 

w badmintona w Jastrzębiu-Zdroju – projekt zakończony. 

Realizacja przedmiotowego projektu polegała na rewitalizacji pięciu placów zabaw 

znajdujących się na terenie należącym do Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-

Zdroju i stworzeniu przestrzeni miejskiej dla potrzeb rekreacyjno-sportowych. W ramach 

projektu założono budowę kortu tenisowego, dwóch boisk do gry w badmintona/ringo oraz 

wprowadzenie monitoringu, który został zainstalowany na ulicach, na których powstały place 

zabaw i boiska w ramach projektu, a także tam gdzie istnieją już place zabaw stworzone poza 

projektem. 

Na realizację tego przedsięwzięcia Spółdzielnia otrzyma 900 tysięcy złotych pożyczki (wartość 

całego projektu wynosi  1,2 miliona złotych). 

2. Rewitalizacja kąpieliska miejskiego – OSIR „Skałka” w Świętochłowicach – projekt 

zakończony.  

Realizacja projektu polegała na rewitalizacji i kompleksowej przebudowie nieużytkowanego, 

zdegradowanego kąpieliska OSiR „Skałka". Inwestycja polegała między innymi na 

przebudowie basenu o powierzchni 1200 m2, stworzeniu plaży trawiastej, parku linowego, 

strefy regeneracyjnej ze ścieżką edukacyjną, kawiarnią, salą fitness oraz boiskiem do gry  

w squash. 



Nowy kompleks basenowy jest znakomitym miejscem do spędzania wolnego czasu. Oferta 

placówki została w pełni przystosowana do oczekiwań i potrzeb mieszkańców w każdym 

wieku. Ponadto, przewiduje się szereg akcji specjalnych, pozwalających możliwie największej 

liczbie mieszkańców będących w trudnej sytuacji finansowej, na bezpłatne korzystanie  

z projektu. 

Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina Świętochłowice otrzyma 10,8 mln zł pożyczki  

w ramach Inicjatywy JESSICA (wartość całego projektu wynosi 15,5 mln zł). 

3. Rewitalizacja trzech placów zabaw wraz z budową parkingów na nieruchomościach  

w Jastrzębiu – Zdroju. 

 Warta prawie 1,5 mln złotych inwestycja zakłada rewitalizację placów zabaw w Jastrzębiu 

Zdroju i będzie to już drugi tego typu projekt w tym mieście. W ramach realizacji projektu 

przeprowadzona zostanie rewitalizacja trzech placów zabaw będących własnością Górniczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej, polegająca między innymi przywróceniu urządzeniom 

znajdującym się na placach stanu wymaganego normami bezpieczeństwa. 

Na rewitalizowanym terenie zainstalowany zostanie również profesjonalny monitoring. 

Ponadto, w miejscu zdegradowanych obecnie terenów powstanie pięć parkingów. 

Celami społecznym projektu jest stworzenie atrakcyjnych miejsc rekreacji, które przyczynią 

się do poprawy jakości życia mieszkańców Jastrzębia Zdroju, przez promowanie zdrowego  

i aktywnego trybu życia oraz poprawa wizerunku i estetyki całego miasta. 

Całkowity koszt realizacji inwestycji to 1,43 mln zł, z czego ponad 1 mln zł, to pożyczka 

pochodząca ze środków dostępnych w ramach Inicjatywy JESSICA. 

4. Przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum 

aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji w Sosnowcu. 

Zakres rewitalizacji obejmuje modernizację pierwszej i drugiej kondygnacji budynku.  

W wyniku realizacji projektu powstaną: siłownia, sala fitness, sala taneczna oraz pracownia 

animacji kulturowej, w których odbywać się będą kursy rysunku, kursy językowe, zajęcia 

sportowe, lekcje tańca oraz baletu, zajęcia z pilates, jogi oraz fitness. Powyższe kursy oraz 

zajęcia będą przeznaczone dla dzieci, dorosłych oraz seniorów dając im możliwość aktywnego 

spędzenia wolnego czasu. 

Koszt inwestycji realizowanej w Sosnowcu wynosi ponad 5 mln złotych, z czego kwota 3 mln 

złotych stanowi pożyczka ze środków Inicjatywy JESSICA. 

 

 



Rozwój turystyki w ramach Inicjatywy JESSICA  
w Województwie Śląskim 

 
1. Budowa hotelu Expo Silesia w Dąbrowie Górniczej. 

Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnego centrum hotelowo-konferencyjnego  

w Dąbrowie Górniczej. Nowopowstały obiekt będzie miał 12 kondygnacji, w tym jedną 

podziemną. 

W efekcie realizacji projektu powstanie baza noclegowa Dąbrowy Górniczej oraz kompleks 

konferencyjny, gdzie będzie możliwość organizowania różnego rodzaju szkoleń, konferencji  

i spotkań biznesowych. Na parterze budynku będzie działać restauracja, natomiast na 

najwyższej kondygnacji przewidziano sky bar, skąd będzie można obserwować panoramę 

Dąbrowy Górniczej. 

Koszt inwestycji realizowanej na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza to ponad 73 mln złotych, z 

czego ponad 33 mln stanowią środki w ramach pożyczki Inicjatywy JESSICA. 

 
Usługi medyczne w ramach Inicjatywy JESSICA w 

Województwie Śląskim 
 

1. Nadanie nowych funkcji części powierzchni Szpitala – Stacja Dializ w Jastrzębiu Zdroju. 

Dzięki pożyczce z Inicjatywy JESSICA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-

Zdroju zmodernizuje Stację Dializ oraz zagospodaruje tereny zielone dla pacjentów. 

Dla Szpitala głównym celem realizacji projektu jest przebudowa i modernizacja Stacji Dializ 

oraz zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby pacjentów Szpitala, a także osób ich 

odwiedzających. Opracowany projekt bardzo dobrze wpisuje się w inicjatywę JESSICA  

i pozwoli na zagospodarowanie niewykorzystanych terenów i powierzchni zaspakajając 

jednocześnie pożądane potrzeby lokalnej społeczności Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

Na realizacje tej inwestycji o łącznej wartości ok. 3,4 mln zł jastrzębski szpital pozyskał  

ok. 2,4 mln zł. 

 

 
 



Infrastruktura społeczna w ramach Inicjatywy JESSICA  
w Województwie Śląskim 

 
1. Przebudowa budynku Domu Zakonnego Towarzystwa Boskiego Zbawiciela w Mikołowie 

na „Słoneczny Park”. 

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku wraz z przyległym terenem Domu 

Zakonnego i nadanie temu miejscu nowego, multifunkcyjnego charakteru. W nowym 

obiekcie swoje miejsce znajdą: biblioteka, świetlice, stołówka, sale rehabilitacyjne  

i terapeutyczne, sale dziennego pobytu, sala spotkań, restauracja, pralnia, przedszkole wraz  

z oddziałami wczesnoszkolnymi, pomieszczenia techniczne i administracyjne. 

Na zewnątrz budynku zostanie utworzone miejsce rekreacyjne oraz parking. Na realizację tej 

inwestycji o łącznej wartości prawie 15,5 mln zł Inwestor pozyskał 6 mln zł z instrumentu 

JESSICA. 

2. Centrum Inicjatyw Społecznych i Wsparcia Rodziny – Fundacja Pomocy Kobietom 

EUROHELP. 

Działania rewitalizacyjne będą prowadzone poprzez wyburzenie starych, nie nadających się 

do eksploatacji budynków i wybudowanie w ich miejsce nowej zabudowy o funkcjach 

kulturalnych, społecznych i edukacyjnych, które mają przeciwdziałać poważnym problemom 

społecznym, jakim jest zagrożenie wykluczeniem społecznym i macierzyństwo wśród 

nieletnich. Projekt zakłada funkcjonowanie: świetlicy środowiskowej Klub Caleba dla dzieci  

w wieku 7-15 lat, Domu Życia dla kobiet w ciąży, który będzie pełnił funkcje ośrodka 

kryzysowego, tymczasowego zamieszkania do momentu urodzenia dziecka, Klubu Małego 

Dziecka, który ma za zadanie wspierać samotne matki w opiece i wychowaniu dzieci, aby 

mogły dokończyć edukację lub podjąć pracę zarobkową. W ramach projektu powstanie 

również Kawiarnia kreatywna jako miejsce integracji, promocji i prezentacji twórczości 

młodych ludzi zarówno tych, którzy objęci będą działalnością Fundacji, jak i spoza niej oraz 

sala konferencyjno-koncertowa dla ok. 300 osób, która może być używana w celach 

kulturalnych, edukacyjnych i biznesowych. 

Koszt inwestycji realizowanej w Częstochowie wynosi ponad 2,8 mln złotych, z czego kwota 

ponad 1,6 mln złotych stanowi pożyczka ze środków Inicjatywy JESSICA. 

 


