
Twoje  miejsce w mieście



mocne strony
+  synergia – strefa aktywności wielopokoleniowej: 

edukacja, wychowanie, opieka nad osobami 
starszymi, rekreacja, profilaktyka zdrowotna, 
innowacyjny biznes

+  nowe miejsca pracy – potencjał usługowy
+  nowe przestrzenie publiczne oraz zagospodaro-

wanie przestrzeni istniejących – niefunkcjonalnych
+  wzrost efektywności wykorzystania przestrzeni 

oraz ich korzystne zmiany estetyczne
+  ROGER – Rybnicki Ośrodek Geriatryczny 

– innowacyjny model polityki senioralnej, 
telemedycyna

+  EdukatORium – sale muzealne i aula
+ przestrzenie dla biznesu i nauki
+  CEntRum WspaRCia ROdziny 

+ doświadczeni pracownicy socjalni
+ przedszkole
+  poszerzona atrakcyjność parku w śródmieściu 

(łaźnie priessnitza)
+  powierzchnie biurowe klasy a (WEBER) 

– potencjał inwestycyjny i usługowy
+  koszt alternatywny – długoletnie

niezagospodarowanie terenu
+  potencjał promocyjny

i marketingowy

szanse
* nisza – polityka senioralna
*  mieszkania serwisowane, wspomagane

[monitorowanie mieszkań wspomaganych], 
e-opieka

* projekt międzygminny
* odpowiedź na starzenie się społeczeństwa
* rozwój e-medycyny, medycyna koordynowana
* podaż powierzchni biurowych w klasie a
* synergia wokół funkcji biurowych
*  wyższa jakość obsługi administracyjnej (cen-

trum obsługi mieszkańców)
* marketing miejsca

zagrożenia
~ pustostany miejskie
~ potrzeby lokalowe w innych dzielnicach
~ sytuacja polityczna
~ decyzje administracyjne niezależne od samorządu
~  finansowanie ze środków innych niż budżet 

miasta
~ samodzielna inwestycja miasta
~   rachunek ekonomiczny – możliwa zmiana sytu-

acji na rynku nieruchomości komercyjnych
~  równolegle realizowana inwestycja „droga Raci-

bórz-pszczyna”

słabe strony
-  zerwanie ciągłości skojarzeń z dawnymi funkcja-

mi miejsca (szpital, kostnica)
-  wizerunek miasta i atrakcyjnyjość inwestycyjna 

(obraz miasta u mieszkańców lepszy niż w rze-
czywistości)

- nierozstrzygnięte konkursy

miejsce w mieście 

analiza
SWOT

Przywracamy miastu zabytkowy kompleks architektoniczny, nadając mu atrakcyjną funkcjonal-
ność i nawiązując do historycznej postaci Juliusa Rogera. Tworzymy w śródmieściu Rybnika 
strefę aktywności wielopokoleniowej, łączącą część edukacyjną z Centrum Wsparcia Rodziny, 
nowo powstałymi Rybnickim Ośrodkiem Geriatrycznym ROGER, innowacyjnym centrum usług 
biznesowych WEBER Park oraz przebudowanym balneoparkiem – łaźniami Priessnitza.

W strefie Juliusza powstanie pierwsze w regio-
nie edukatorium przyrodniczo-humanistyczne. 
W zabytkowym budynku „Juliusz” utworzony 
zostanie ośrodek edukacyjny, w którym wiedza 
przyrodnicza prezentowana będzie w formie 
umożliwiającej bezpośrednią obserwację i do-
świadczenie. dzieci, młodzież i dorośli będą 
mogli zgłębiać fascynujące tajemnice natury i 
człowieka.

W przebudowanym budynku dawnego od-
działu dermatologicznego powstanie Centrum 
Wsparcia Rodziny, a dotychczasowy park 
Bukówka zyska funkcjonalność balneoparku 
z łaźniami priessnitza. kluczową inwestycją 
odnowionej strefy Juliusza jest Rybnicki Ośro-
dek Geriatryczny ROGER. W nowym budyn-
ku zamieszkają osoby w podeszłym wieku, 
a wszystkie mieszkania posiadać będą stałą 
opiekę medyczną. działać tu będą również 

Regionalne Centrum telemedycyny, zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy i przedszkole. W stre-
fie Juliusza powstanie WEBER park – jedyny 
w subregionie zachodnim województwa ślą-
skiego biurowiec w standardzie a.

dawny zespół szpitalny przy ul. klasztor-
nej w śródmieściu Rybnika powstał jako 
spełnienie marzeń jednego człowieka. po-
mysłodawca, Julius Roger końca budo-
wy jednak nie dożył. szpital dokończyli  
i uruchomili jego duchowi spadkobiercy, któ-
rzy ideę dobrze zorganizowanej społeczności, 
wspierającej wszystkich potrzebujących, kon-
tynuują od 150 lat. doktor Julius Roger zasłynął 
w regionie jako lekarz, ale był również wybit-
nym entomologiem, przyrodoznawcą, etnogra-
fem, który spisał ogromny zbiór pieśni polskich 
ludu górnośląskiego. do dziś jest postacią, 
która inspiruje wiele działań regionalnych.

potencjał tusługowy/ strefa integracji w
ielopokoleniowej/ 1000 nowych miejsc pracy/ ożywienie śródmieścia/ now
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miejsce w mieście 

ROGER
Regionalny Ośrodek Geriatryczny

PARK BUKÓWKA
łaźnie priessnitza, balneopark

BUDYNEK JULIUSZ
edukatorium przyrodniczo-humanistyczne

ZSZ
zasadnicza szkoła zawodowa
izby Rzemieślniczej w Rybniku

DAWNA KAPLICA
stowarzyszenie Rybnik

nasze miasto

Urząd Miasta Rybnika
obsługa mieszkańców i biznesu

WEBER
business park

CWR 
Centrum Wsparcia Rodziny

BUDYNEK RAFAŁ
bursa i hostel

strefa Juliusza obejmuje obszar pomiedzy:
ul. miejską, ul. klasztorną i ul. 3-go maja



ROGER  miejsce w mieście



W ciągu 30 lat liczba osób powyżej 65. roku życia wzrośnie o ponad 60% (z 21 tys. do 
ponad 34 tys.). W Rybniku brakuje infrastruktury medyczno-opiekuńczej. Na tle 26. powiatów 
województwa śląskiego, Rybnik zajmuje przedostatnie 25. miejsce pod względem liczby łóżek 
na mieszkańców powyżej 65 roku życia. Rybnik i powiat rybnicki należą do grupy powiatów 
o najmniejszej liczbie przychodni na mieszkańca w województwie śląskim.

ROGER

cel projektu ROGER:
-  rozszerzenie oferty i zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla mieszkańców Rybnika 

i gmin okolicznych z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
-  zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla osób w wieku senioralnym w ramach 

systemu pomocy społecznej

krajowy instytut Gospodarki senioralnej (kiGs) opracował Raport z analiz przedrealizacyjnych
dla planowanej inwestycji w infrastrukturę medyczną, okołomedyczną i opiekuńczą w Rybniku.



kORzyśCi BEnEfiCJEnCi

zabezpieczenie infrastruktury dla prowadzenia domu pomo-
cy społecznej na najbliższe 25-30 lat. nowoczesny ośrodek 
w pełni przystosowany architektonicznie do potrzeb osób 
starszych, zbudowany zgodnie z najnowszymi koncepcja-
mi budownictwa senioralnego w centrum miasta, co sprzyja 
możliwie najdłuższemu samodzielnemu funkcjonowaniu osób 
starszych i ich aktywności.

korzyści dla budżetu miasta Rybnika
seniorzy/ przyszli mieszkańcy dps

podniesienie jakości życia mieszkańców ROGER. położenie 
w centrum miasta, w bliskości sklepów, placówek kultural-
nych, uniwersytetu trzeciego Wieku w Rybniku oraz komu-
nikacji miejskiej pozwoli seniorom mieszkającym w ROGER 
na możliwie jak najdłuższe pełnowymiarowe funkcjonowanie 
oraz prowadzenie aktywności społecznej i towarzyskiej.
park Bukówka - przestrzeń rekreacji na świeżym powietrzu 
oraz aktywności fizycznej. 
Centralne położenie i komfort dojazdu komunikacją miejską 
ułatwi rodzinom mieszkańców odwiedziny bliskich w ROGER.

seniorzy / przyszli mieszkańcy ROGER,
ich rodziny

Rozszerzenie oferty usług opieki senioralnej w regionie.
seniorzy mieszkający w okolicy Rybnika, 
gminy, których mieszkańcy oczekują 
na opiekę

stworzenie możliwości dla integracji międzypokoleniowej, 
w tym organizacji wspólnych warsztatów i występów, dzięki 
położeniu inwestycji w w pobliżu szkół.

seniorzy / przyszli mieszkańcy ROGER, 
uczniowie szkół,
ogół mieszkańców

Wzmocnienie wizerunku miasta jako przyjaznego seniorom, 
wychodzącego naprzeciw wyzwaniom demograficznym, który 
pomoże przyciągać kolejne inwestycje/ przedsięwzięcia z za-
kresu srebrnej gospodarki.

miasto Rybnik,
seniorzy zamieszkali w Rybniku

powstanie w centrum miasta nowoczesnego centrum świad-
czącego usługi medyczne, zwiększającego dostępność opie-
ki zdrowotnej.

mieszkańcy Rybnika
i okolicznych powiatów

powolne wygaszanie istniejącego dps da na przestrzeni kilku 
lat możliwość adaptacji budynku na inne cele, do których bę-
dzie on lepiej przystosowany.

mieszkańcy Rybnika

zagospodarowanie atrakcyjnego terenu obecnie wykorzysty-
wanego jako parking miejski.

władze miasta,
mieszkańcy Rybnika

zaspokojenie popytu na usługi zdrowotne, opiekuńcze oraz 
innego typu w Rybniku, przy jednoczesnej możliwości wzbu-
dzenia dodatkowego popytu i uzyskania synergii organizacyj-
nych dzięki współistnieniu różnych typów oferowanych usług 
w jednej lokalizacji.

operator zarządzający
i inne podmioty komercyjne (najemcy) 
uczestniczący w projekcie

możliwość wdrożenia nowoczesnych praktyk w zakresie roz-
wiązań senioralnych (np. opieka zindywidualizowana, opieka 
skoordynowana, klaster usług senioralnych, a na dalszych 
etapach inwestycji potencjalnie mieszkania senioralne i opie-
ka zdeinstytucjonalizowana), które zwiększają wartość projek-
tu dla wszystkich uczestników.

operator zarządzający
i inne podmioty komercyjne; mieszkańcy 
Rybnika,
władze miasta

zakres i funkcjonalność:
•  mieszkania dla ok. 150 osób starszych – wymagających stałej opieki oraz korzystających 

z opieki dochodzącej (nowy model);

• dobrze zlokalizowany ogólnodostępny zakład opiekuńczo-leczniczy (zOL);

•  zgodna ze światowymi trendami infrastruktura do świadczenia usług zdrowotnych, uzupełniona 
usługami opiekuńczymi

•  potencjał do wdrożenia nowoczesnych modeli świadczenia usług zdrowotnych i opiekuńczych, 
opierających się m.in. o koncepcję klastra senioralnego, opieki skoordynowanej i zindywiduali-
zowanej, a także wykorzystanie nowoczesnych technologii (tzw. value engineering)

•  Centrum usług medycznych, zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz dwa domy pomocy społecz-
nej (prowadzone przez podmiot publiczny oraz niepubliczny) dla osób w podeszłym wieku. 
dodatkowo, planuje się część komercyjną o charakterze usługowo-gastronomicznym. 

Potencjalne korzyści z realizacji Projektu ROGER:

źródło: KIGS

6 miesięcy 1000 osób 1 rok

2014
łączna
liczba

mieszkańców

139 751

liczba mieszkańców
w wieku produkcyjnym90 000

liczba mieszkańców
w wieku przedprodukcyjnym25 330

liczba mieszkańców
w wieku poprodukcyjnym24 421

2050
(-20,5%)

(-32,2%)

(+34,5%)

łączna
liczba

mieszkańców

111 143
liczba mieszkańców
w wieku produkcyjnym61 000

liczba mieszkańców
w wieku przedprodukcyjnym17 285

liczba mieszkańców
w wieku poprodukcyjnym32 858

liczba mieszkańców Rybnika:
Prognoza na lata 2014-2050

średni czas oczekiwania
na miejsce w dps

(w Rybniku 4 miesiące)

czeka obecnie 
na miejsce w dps

czas oczekiwania
na niektóre świadczenia

z zakresu rehabilitacji

powszechne
kolejki w opiece
ambulatoryjnej



WEBER PaRk / CEnTRum WsPaRCia ROdziny / BudynEk RaFaŁ / BudynEk Juliusz  miejsce w mieście



Strefa Juliusza to pionierski projekt połączenia różnorodnej funkcjonalności zabytkowych bu-
dynków poszpitalnych (poddanych renowacji) oraz nowoczesnej infrastruktury usługowo-admi-
nistracyjnej. Spodziewany efekt synergii oznacza zwielokrotnione korzyści zarówno dla miesz-
kańców dzielnicy, jak i całego miasta, dla biznesu (nie tylko lokalnego) i konsumentów, dla 
młodych i osób w podeszłym wieku, dla Rybniczan – obecnych i przyszłych pokoleń.

strefa Juliusza jest programem ożywienia śródmieścia Rybnika. Odpowiada na pilną potrzebę dzia-
łań o charakterze miastotwórczym, które odwrócą trend kurczenia się i wyludniania miast. Celem 
Celem tych działań jest miasto o dobrej jakości życia, rozumiane jako miasto kultury, wypoczynku i 
rekreacji (turystyki weekendowej). Chcemy to osiągnąć kreując m.in. w śródmieściu obszar integra-
cji wielopokoleniowej (którego głównym elementem będzie Rybnicki Ośrodek Opieki senioralnej z 
Regionalnym Ośrodkiem Geriatrycznym ROGER), a także tworząc:

WEBER PaRk 
– wysokiej jakości przestrzeń dla usług biznesowych –

CEnTRum WsPaRCia ROdziny
– punkt koordynacji poradnictwa, terapii i szkoleń –

BudynEk RaFaŁ
– zaplecze dla placówki opiekuńczej –

BudynEk Juliusz
– ponadlokalną placówkę edukacyjną –

strefa Juliusza nawiązuje do idei aktywnego społeczeństwa upowszechnionych i realizowanych 
w Rybniku przez doktora Juliusa Rogera, a także długoletniego burmistrza Władysława Webera.

zwornikiem strefy Juliusza jest zmodernizowany paRk BukóWka, stanowiący element strategii 
rozwoju miejskich terenów zielonych z infrastrukturą rekreacyjną.

– POTEnCJaŁ usŁuGOWy –

– sTREFa inTEGRaCJi WiElOPOkOlEniOWEJ –

– 1000 nOWyCh miEJsC PRaCy –

– OżyWiEniE śRódmiEśCia –

– nOWE PRzEsTRzEniE PuBliCznE –

– zmiany O ChaRakTERzE miasTOTWóRCzym –

– WsTRzymaniE i OdWRóCEniE TREndu PusTOszEnia śRódmiEśCia –

– WzROsT liCzBy OdWiEdzaJąCyCh –

– WzROsT EFEkTyWnOśCi  WykORzysTania PRzEsTRzEni –



Centrum Wsparcia Rodziny (CWR) 

cel projektu:

• Wypełnienie istotnej luki społecznej – brak placówki profilaktyczno-terapeutycznej dla rodzin i dzieci.
• stworzenie zaplecza do prowadzenia działań na rzecz rodziny.
• Wsparcie metodyczne i koordynacyjne dla asystentów rodziny (superwizja).
• Linia kryzysowa.
• promocja rodzicielstwa zastępczego.

zakres i funkcjonalność:

•  działalność Ośrodka Rodzinnej pieczy zastępczej (ORpz) oraz Wojewódzkiego Ośrodka adopcyjne-
go filia w Rybniku (WOa).
- wspieranie rodzin;
-  szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka;
- szkolenia podnoszące kompetencje;
-  diagnozy, badania oraz procedury kwalifikacyjne zarówno wobec dzieci przebywających w pieczy jak 

i osób dorosłych.
• działalność stowarzyszeń, organizacji w zakresie wsparcia terapeutycznego i psychologicznego.
• młodzieżowe Centrum Wsparcia i Rozwoju.

korzyści:

•  Wspólna siedziba organizacji i stowarzyszeń w jednym budynku ułatwi koordynację działań, pozwoli 
dzielić się doświadczeniem, zapewni pełne wykorzystanie dodatkowych powierzchni i pomieszczeń.

• Współpraca administracji i organizacji na rzecz rybnickich rodzin.
• stworzenie przestrzeni do spotkań rodzin biologicznych, dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
• mniej nastolatków trafiających do interwencji kryzysowej.
• mniej dzieci odbieranych biologicznym rodzicom.

BudynEk RaFaŁ:
cel projektu:

• adaptacja na potrzeby użytkowe związane z zagospodarowaniem strefy Juliusza.
•  Budynek zaadaptowany zostanie na potrzeby bursy dla pracowników ROGER oraz hostelu dla rodzin 

odwiedzających osoby mieszkające w ośrodku.

korzyści:

•  Rosnące zainteresowanie instytucji wspierających i finansujących zachowanie dziedzictwa kulturowego.
• Ożywienie społeczności lokalnej.
• przywrócenie wartości użytkowej zabytkowego budynku.

zakres i funkcjonalność:

• Projekt zagospodarowania w przygotowaniu.

BudynEk Juliusz
cel projektu:

• Rewitalizacja kompleksu poszpitalnego.
•   stworzenie instytucji edukacyjnej i kulturotwórczej o znaczeniu ponadlokalnym (jakiej nie ma w woje-

wództwie śląskim).

zakres i funkcjonalność:

•  koncepcja edukatorium przyrodniczo-humanistycznego.
• sala patronacka Juliusa Rogera.
•  forma prawna dla obiektu (samorządowa jednostka kultury) pozwoli na pozyskiwanie dotacji rządo-

wych, unijnych lub innych.

korzyści:

• przywrócenie funkcjonalności dla niezagospodarowanych obiektów.
• tworzenie miejsca kultury i wypoczynku dla różnych grup społecznych.
• zabytkowy symbol miasta przywrócony mieszkańcom.
• miastotwórcza funkcja obiektu podwyższająca jakość życia.

WEBER PaRk

korzyści:

•  pozycjonowanie nowoczesnej powierzchni biurowej o odpowiednim standardzie.
- firmy lokalne, agendy administracji samorządowej;
-  duże międzynarodowe firmy, głównie z sektora ssC/ (centrów usług wspólnych)/BpO (sektora usług 

dla biznesu)/R&d (centra badawczo-rozwojowe);
-  kancelarie prawne, firmy doradcze, bankowo-finansowe, surowcowo-energetyczne, z branży it, księ-

gowej czy inżynierskiej które wymagają prestiżu oraz bliskiego kontaktu z klientami.
• położenie w centrum miasta i bliskim sąsiedztwie urzędów i instytucji miejskich.
• mniejsze koszty zatrudnienia i najmu niż w metropolii śląskiej.

zakres i funkcjonalność:

• Wysoki potencjał komercyjny lokalizacji oraz budynku
• projekt będzie w stanie osiągnąć 10-proc. udział rynkowy
•  projekt zapewnia maksymalną elastyczność powierzchni użytkowej pod względem aranżacji pod wynajem
• zintegrowane centrum usług administracyjnych (Centrum Obsługi mieszkańca)
• parking wielostanowiskowy w części podziemnej
•  parter na cele usługowo-handlowe oraz biurowo-administracyjne np.: punkty sprzedaży czasopism, 

usługi medyczne, bar/kantyna itp. funkcja podstawowa uzupełniona jest pomieszczeniami pomoc-
niczymi, tj. higieniczno-sanitarnymi, gospodarczymi, pomieszczeniem monitoringu budynku i recepcji.

cel projektu:

• zintegrowane usługi dla biznesu.
• prestiżowa przestrzeń klasy a.
• inkubator przedsiębiorczości, coworking, startupy.

analiza wykonana przez firmę Cushman&Wakefield została oparta na badaniach demografii, 
zasobów biznesowych, możliwości sieci komunikacji drogowej i kolejowej oraz obszarów kon-
kurencyjności w subregionie i całym województwie śląskim. Ekspertyza wskazała kierunek, jaki 
powinno obrać miasto, by w pełni odpowiedzieć na aktualne potrzeby potencjalnego inwestora.



uRzĄd miasta RyBnika

ul. B. Chrobrego 2
44-200 Rybnik

tel.: +48 (32) 422 30 11, 422 23 10
fax: +48 (32) 422 41 24

e-mail: rybnik@um.rybnik.pl
www.rybnik.eu


