OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy
nazwa podmiotu
dokładny adres
gmina
powiat
województwo
telefon
adres strony internetowej
faks
adres e-mail

Rewitalizacja schronu dowodzenia w Chorzowie
Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”
Ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom
Bytom
Bytom
śląskie
663 745 323
www.profort.org.pl
brak
dariusz.pietrucha@interia.pl

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):


w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne



w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców



zebraniach wiejskich i sołectwach



w organizacjach pozarządowych



nieformalnych grupach obywatelskich



indywidualne osoby

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):


realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych



działalność charytatywna i opiekuńcza



działalność edukacyjna i wychowawcza



działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej



działalność na rzecz podniesienia warunków życia



działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
Rewitalizacja zabytkowego schronu będącego sztabem Obszaru Warownego „Śląsk” z 1939 roku,
jedynego tego typu obiektu na terenie Polski. Obiekt był dotąd niedostępny i całkowicie nieznany
większości mieszkańców Śląska. Na podstawie ustaleń z Urzędem Miasta Chorzów rozpoczęto
działania mające na celu przywrócenie temu obiektowi dawnej świetności z przeznaczeniem
na izbę muzealną. Dzięki wsparciu finansowemu miasta Chorzów stowarzyszenie przystąpiło
do remontu tego obiektu, który podzielony był na cztery etapy, każdy trwający rok. Członkowie
stowarzyszenia wykonywali swoją pracę bezinteresownie, opierając się na swojej wiedzy
wyniesionej z rewitalizacji innych obiektów, które stowarzyszenie ma pod swoją opieką (około
20-stu obiektów fortyfikacyjnych). Efektem działań jest całkowita rewitalizacja schronu
sztabowego, który pod koniec 2012 roku został udostępniony do zwiedzania.
5. Opis działań
2009 rok – pierwszy etap remontu obiektu (usunięcie śmieci zalegających obiekt, usunięcie
nasypów ziemnych zasłaniających obiekt, prace porządkowe wewnątrz obiektu, zabezpieczenie
przed osobami dewastującymi obiekt) – prace sfinansowane przez Urząd Miasta Chorzów,
wykonywane przez członków stowarzyszenia (finansowanie dotyczyło jedynie kosztów
niezbędnych do poniesienia – nie stanowiło wynagrodzenia członków stowarzyszenia);
2010 rok – drugi etap remontu obiektu – prace remontowe wewnątrz obiektu (odnowienie
stropów i ścian, odnowienie elementów stalowych stanowiących element konstrukcyjny obiektu) –
prace sfinansowane przez Urząd Miasta Chorzów, wykonywane przez członków stowarzyszenia
(finansowanie dotyczyło jedynie kosztów niezbędnych do poniesienia – nie stanowiło
wynagrodzenia członków stowarzyszenia);
2011 rok – trzeci etap remontu obiektu – dalsze prace remontowe wewnątrz obiektu
(konserwacja wnętrz, zabezpieczenia antywilgociowe, odczyszczenie elewacji obiektu, konserwacja
fasady obiektu) – prace sfinansowane przez Urząd Miasta Chorzów, wykonywane przez członków
stowarzyszenia (finansowanie dotyczyło jedynie kosztów niezbędnych do poniesienia – nie
stanowiło wynagrodzenia członków stowarzyszenia);
2012 rok – czwarty etap remontu obiektu – wykonanie instalacji elektrycznej obiekcie,
wykonanie instalacji wentylacyjnej obiektu, wyposażenie wnętrz, udostępnienie obiektu dla
zwiedzających – prace sfinansowane przez Urząd Miasta Chorzów, wykonywane przez członków
stowarzyszenia (finansowanie dotyczyło jedynie kosztów niezbędnych do poniesienia – nie
stanowiło wynagrodzenia członków stowarzyszenia); udostępnienie obiektu dla zwiedzających jest
bezpłatne.

2

6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
 rewitalizacja chorzowskiego schronu dowodzenia pozwoliła przywrócić go do
świadomości historycznej mieszkańców Śląska,
 społeczność lokalna dowiedziała się o jego istnieniu (dotąd był niedostępny i zasypany),
a także o jego unikalnej w skali kraju wartości architektonicznej i historycznej,
 odnowiony schron stał się kolejną atrakcją turystyczną regionu,
 w odnowionym schronie prowadzona jest szeroka działalność edukacyjna skierowana do
młodego pokolenia, której celem jest przekazanie wiedzy historycznej w miejscu, gdzie
rozgrywały się ważne wydarzenia, a także wpojenie młodym ludziom szacunku
i poszanowania dla własnej historii,
 tylko na samym uroczystym otwarciu schronu pojawiło się kilkaset osób,
 obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem mediów,
 mieszkańcy Chorzowa są zadowoleni z faktu odnowienia obiektu i dumni z jego istnienia.
7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Nakłady finansowe poniesione przez miasta Chorzów – ogółem około 120 tysięcy złotych.
Praca członków stowarzyszenia nie została wyceniona – przez owe cztery lata stale pracowało
kilkadziesiąt osób, poświęcając całkowicie bezinteresownie swój wolny czas; do pracy przyłączali
się również okoliczni mieszkańcy Chorzowa.
8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Praca zawodowa członków stowarzyszenia była jedynym utrudnieniem, niepozwalającym
poświęcić dostatecznie dużo czasu na prace w obiekcie. To jedyne utrudnienie.
9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Stowarzyszenie jest grupą pasjonatów oddanych ideom stowarzyszenia. Tylko przy pomocy takich
ludzi uda się zrealizować podobne zadanie.
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