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Opracowanie pod nazwą „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – 3 filary rewitalizacji” powstało w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór
na rewitalizację”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
oraz budżetu państwa (konkurs „Modelowa rewitalizacja miast”, realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju).
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ƠÒĸłƑĸęÒĹŦŰƑłȦ
ZiĭĪÒĸÒŧîiú ĭÒŰ ŰúĶŸ rłzpłîzĊĭiŧĶy Ƒ +ĵĪŸ iĸŰúĸsyƑĸy i ŰrƑÒħçîy ôł ôziŧ prłîús łƣyƑiúĸiÒȦ sŰÒƑiÒħçî
słíiú zÒ îúĭȦ Òíy sŰłĭiîÒ eÒzŸr íyĵÒ ĶiúħsîúĶ ÒŰrÒĪîyħĸyĶ ôł ƣyîiÒȦ prÒîyȦ ĸÒŸĪi łrÒz ÒĪŰyƑĸúčł
spĊôzÒĸiÒ Ƒłĭĸúčł îzÒsŸ przúz ĶiúszĪÒĹîŃƑ i ŰŸrysŰŃƑ. łzƑŃħ ĶiÒsŰÒ łpÒrŰy ħúsŰ ł prłčrÒĶ rúƑiŰÒĭizÒîħi łrÒz sŰrÒŰúčiĊ rłzƑłħŸ. ¾szysŰĪiú zĶiÒĸyȦ ħÒĪiú zÒîĔłôzç Ƒ +ĵĪŸ Ⱦ łô ĶłôúrĸizÒîħi ĪÒĶiúĸiî
i płôƑŃrúĪȦ przúz iĸƑúsŰyîħú przúsŰrzúĸĸúȦ pł iĸiîħÒŰyƑy spłĵúîzĸú i čłspłôÒrîzú Ⱦ ĸiú sç zÒŰúĶ
przypÒôĪłƑú. ¾yĶiúrĸyĶ úČúĪŰúĶ ôziÒĵÒĹ rłzƑłħłƑyîĔ rúÒĭizłƑÒĸyîĔ przúz úĵîzÒĸȦ iĸsŰyŰŸîħú pryƑÒŰĸú i pŸíĭiîzĸú łrÒz ƑĵÒôzú sÒĶłrzçôłƑúȦ ħúsŰ sysŰúĶÒŰyîzĸiú rłsĸçîÒ ĭiîzíÒ ĶiúszĪÒĹîŃƑ.
pîzyƑiŧîiú ĸÒôÒĭ isŰĸiúħç łíszÒry +ĵĪŸ ƑyĶÒčÒħçîú łôĸłƑy Ⱦ iĸƑúsŰyîyħĸúħ i spłĵúîzĸúħ. XúôĸyĶ
z ĸiîĔ ħúsŰ ŧrŃôĶiúŧîiúȦ ĪŰŃrú ĸÒ płôsŰÒƑiú ÒĸÒĭiz złsŰÒĵł ƑyzĸÒîzłĸú ôł przúprłƑÒôzúĸiÒ ôziÒĵÒĹ
rúƑiŰÒĭizÒîyħĸyîĔ. ÒzŸħçî ĸÒ ĪiĭĪŸĸÒsŰłĭúŰĸiĶ ôłŧƑiÒôîzúĸiŸȦ przy ÒĪŰyƑĸyĶ ŸôziÒĭú spłĵúîzĸłŧîi
ĭłĪÒĭĸúħ zÒpĭÒĸłƑÒĸł ĪłĶpĭúĪsłƑú przúôsiĊƑziĊîiÒȦ ĪŰŃrú ƑɔpúrspúĪŰyƑiú ĪiĭĪŸ ĸÒħíĭiƣszyîĔ ĭÒŰ ĶÒħç
sĪŸŰĪłƑÒï łôĸłƑç îúĸŰrŸĶ ĶiÒsŰÒ.
PrÒčĸçî ŸôłsĪłĸÒĭiï úĵîĪi Ķłôúĭ rúƑiŰÒĭizÒîħiȦ łpÒrŰy ĸÒ ÒĪŰyƑizÒîħi i iĸŰúčrÒîħi ĶiúszĪÒĹîŃƑ łrÒz
ŰƑłrzúĸiŸ przyħÒzĸyîĔ ƑÒrŸĸĪŃƑ iĸČrÒsŰrŸĪŰŸrÒĭĸyîĔ ȹprzúsŰrzúĸĸyîĔ i ĶiúszĪÒĸiłƑyîĔȺȦ przysŰçpiĭiŧĶy ôł ĪłĸĪŸrsŸ łíúîĸúčł eiĸisŰúrsŰƑÒ JĸƑúsŰyîħi i łzƑłħŸ pĸ. ɈełôúĭłƑÒ rúƑiŰÒĭizÒîħÒ ĶiÒsŰɊ.
¾ɔpłôrĊîzĸiĪŸ ôziúĭiĶy siĊ sƑłiĶi ôłŧƑiÒôîzúĸiÒĶi z rúÒĭizÒîħi prłħúĪŰŸ ɈgłƑú rŃôĶiúŧîiú eiÒsŰÒ
+ĵĪ Ⱦ ƑzŃr ĸÒ rúƑiŰÒĭizÒîħĊɊȦ ħÒĪ rŃƑĸiúƣ przúĪÒzŸħúĶy čłŰłƑú ôł ƑyĪłrzysŰÒĸiÒ ĶÒŰúriÒĵy. eÒĶ
ĸÒôziúħĊȦ ƣú zÒprúzúĸŰłƑÒĸú Űrúŧîi przúĵłƣç siĊ ĸÒ rúÒĭizÒîħĊ ƑiúĭŸ iĸŰúrúsŸħçîyîĔ i płƣyŰúîzĸyîĔ
iĸiîħÒŰyƑ.
Tomasz Andrukiewicz
rezƗdenŰ +ĵku

ǲ

¾ŜşłƑÒôƠúĸęúôłƠÒčÒôĸęúĹ
ƠƑęçƠÒĸƗîĔƠłşčÒĸęƠÒîħç
ŜşƠúŦŰşƠúĸęęşúƑęŰÒĭęƠÒîħç
%Ÿƣy ƑpĵyƑ ĸÒ zÒôłƑłĭúĸiú z ƣyîiÒ ĶÒ ĶiúħsîúȦ Ƒ ĪŰŃryĶ ĶiúszĪÒĶy. ĔîiúĭiíyŧĶy îzŸï siĊ íúzpiúîzĸiúȦ Ķiúï îzysŰú płƑiúŰrzúȦ ĵÒôĸú łŰłîzúĸiúȦ Ò ŰŸƣ zÒ rłčiúĶ sĪĭúp i przúôszĪłĭú. ¾iúĭŸ
z ĸÒs ĶÒrzyȦ íy ĸiú ŰrÒîiï îzÒsŸ ĸÒ ôÒĭúĪiú ôłħÒzôy ôł prÒîy. pĪłĭiîÒ płƑiĸĸÒ ŸĶłƣĭiƑiÒï îiúĪÒƑú
spĊôzúĸiú Ƒłĭĸúčł îzÒsŸ i łČúrłƑÒï ĶiúħsîÒȦ čôziú ĶłƣúĶy spłŰyĪÒï siĊ zú zĸÒħłĶyĶiȦ Ò ôziúîi
Ķłčç sƑłíłôĸiú íÒƑiï siĊ z ĪłĭúƣÒĸĪÒĶi i ĪłĭúčÒĶi.
Ò ĪsiçƣĪÒ ħúsŰ prŃíç zÒiĸspirłƑÒĸiÒ ĸÒs ƑszysŰĪiîĔ ôł ôziÒĵÒĸiÒ ĸÒ rzúîz ĔÒrĶłĸiħĸúčł ĶiúħsîÒ
zÒĶiúszĪÒĸiÒ Ⱦ ŰÒĪiúčł ĶiúħsîÒȦ ĪŰŃrú ħúsŰ zÒrŃƑĸł ĵÒôĸúȦ ħÒĪ i ôłírzú ČŸĸĪîħłĸŸħçîú. PłrŸszÒĸú
Ƒ ĸiúħ ŰúĶÒŰy i przúôsŰÒƑiłĸú przyĪĵÒôy ôłŰyîzç zÒčÒôĸiúĸiÒ şeƑitaĭizaîħi rłzŸĶiÒĸúħ ħÒĪł zúspŃĵ
ôziÒĵÒĹ zĶiúrzÒħçîyîĔ ôł płzyŰyƑĸúčł przúĪszŰÒĵîúĸiÒ łíszÒrŸȦ ĪŰŃry z rŃƣĸyîĔ płƑłôŃƑ sŰÒĵ
siĊ łíszÒrúĶ ƑyĪÒzŸħçîyĶ îúîĔy ĪryzysłƑú. ĔîúĶy przyƑrŃîúĸiÒ ôł ƣyîiÒ îzĊsŰł ħŸƣ ŸŰrÒîłĸúħ
ĶÒčii ŰÒĪiîĔ Ķiúħsî.

REWITALIZACJA,
Y ¬@B QD UHS@
FCYHD UHS@  ŰXBHD,
OQYDCQNRSDJ QD  ONMNVMD
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ÐƗîęúƑŧşŃô
íŸôƗĸĪŃƑ

şłƠôƠęÒĵǰ

5

ÐÄJ+¾q%¥%ÄgZq¾1
eiÒsŰł îzy łsiúôĭúȦ ĪŰŃrú ħúsŰ ôłírzú zÒprłħúĪŰłƑÒĸú płô ƑzčĭĊôúĶ rłzĶiúszîzúĸiÒ Ƒ przúsŰrzúĸi
ħúčł ĸÒħƑÒƣĸiúħszyîĔ ČŸĸĪîħi Űł sĪÒrí. >ôy ƑszysŰĪłȦ îł płŰrzúíĸú Ƒ ƣyîiŸ îłôziúĸĸyĶ ħúsŰ ôłsŰĊpĸú
Ƒ zÒsiĊčŸ łôĭúčĵłŧîi piúszyîĔ i rłƑúrłƑyîĔȦ ĸiú ŰrÒîiĶy îúĸĸúčł îzÒsŸ ĸÒ ôłħÒzôy. ¾ ŰÒĪiĶ ĶiúħsîŸ isŰĸiúħú ĶłƣĭiƑłŧï piúĭĊčĸłƑÒĸiÒ ƑiĊzi spłĵúîzĸyîĔ i rłôziĸĸyîĔȦ ƑiĊî zÒzƑyîzÒħ ƑszysŰĪiĶ ƣyħú
siĊ przyħúĶĸiú.
%oíşze zoşganizoƑana Ķieħska ŜşzestşzeĹ ŜŸíĭiîznaȦ rłzŸĶiÒĸÒ ħÒĪł przúsŰrzúĹȦ Ƒ ĪŰŃrúħ siĊ płrŸszÒĶy i przúíyƑÒĶyȦ stƑaşza naĶ ĶoƣĭiƑoŧï inteşakîħiȦ îzyĭi spłŰĪÒĹ i ĸÒƑiçzyƑÒĸiÒ rúĭÒîħi.

%ĭÒîƠúčłíĊôƠęúĶłƑÒčĵŃƑĸęúłĶęÒŦŰÒîĔȬ
¾úôĵŸč szÒîŸĸĪŃƑ Ƒ 2ǯ5ǯ rłĪŸ Ƒ ĶiÒsŰÒîĔ íĊôziú ĶiúszĪÒĵł ħŸƣ ôƑiú Űrzúîiú ĭŸôĸłŧîi ŧƑiÒŰÒ. XÒĪ
îzyŰÒĶy Ƒ rÒpłrîiú pgÍȥ Ɉ¾ čĊsŰo zaĭudnionƗcĔ ŰerenacĔ mieħskicĔ ŰransŜorŰ ŜuíĭicznƗȦ íudowa mieszkaĹȦ dosŰarczanie ŜrçduȦ wodƗ i kanaĭizacħi ħesŰ ŰaĹsze dĭa sŜoĵecznoŧciȦ a Űakƣe mnieħ
niszczçce dĭa ŧrodowiskaȦ niƣ dosŰarczanie ŰƗcĔ samƗcĔ usĵuč rozŜroszoneħ ŜoŜuĭacħiȫɊ2 XúsŰ
Űł ĶłƣĭiƑúȦ ħúŧĭi siĊ ƑszysŰĪł zÒpĭÒĸŸħúȦ Ò ĶúôiÒ płprłƑÒôzi Ƒ úČúĪŰyƑĸy spłsŃíȦ sŰÒrÒħçî siĊ
przúƑiôziúï Űúƣ ôÒĭszy rłzƑŃħ iĸČrÒsŰrŸĪŰŸry ŰúîĔĸiîzĸúħ ȹúĸúrčúŰyĪiȦ ôłsŰÒrîzÒĸiÒ îiúpĵÒȦ ƑłôyȦ
ŸsŸƑÒĸiÒ ŧîiúĪŃƑ i łôpÒôŃƑȦ ŰrÒĸspłrŰŸȦ ŰúĭúŰúîĔĸiĪi i ŰyĶ płôłíĸyîĔȺ.
XÒĪ ƑyĸiĪÒ z rÒpłrŰŸ ĸÒ ŰúĶÒŰ ĪłszŰŃƑ îĔÒłsŸ przúsŰrzúĸĸúčł Ƒ PłĭsîúȦ przyčłŰłƑÒĸúčł przúz
ZłĶiŰúŰ PrzúsŰrzúĸĸúčł ÍÒčłspłôÒrłƑÒĸiÒ ZrÒħŸ PgȦ rłzprłszłĸÒ zÒíŸôłƑÒȦ îzyĭi ŰłȦ Ƒ ħÒĪi
spłsŃí zÒíŸôłƑŸħúĶy Űúrúĸy płôĶiúħsĪiú łrÒz ƑiúħsĪiú Ƒ płĵçîzúĸiŸ z ôłħÒzôÒĶi ôł prÒîy
i ôł szĪłĵyȦ ĪÒƣôúčł rłĪŸ ĪłszŰŸħú čłspłôÒrĪĊ i spłĵúîzúĹsŰƑł ĪiĭĪÒôziúsiçŰ ĶiĭiÒrôŃƑ zĵłŰyîĔ.
ɈaĵƗ czas ħednak ĭiczƗmƗ koĭeħne rodzaħe ŰƗcĔ ucĔwƗŰnƗcĔ koszŰŃw i mƗŧĭĊȦ ƣe moƣemƗ naweŰ
doħŧï do sumƗ ǰǯǯ miĭiardŃw zĵoŰƗcĔ rocznieȫɊ3
gÒszyĶ zÒôÒĸiúĶȦ ħÒĪł łrčÒĸizÒŰłrŃƑ i łrĊôłƑĸiĪŃƑ rúƑiŰÒĭizÒîħiȦ płƑiĸĸł íyï sŰƑłrzúĸiú pÒĪiúŰŸ
zÒîĔĊŰ ôł płzłsŰÒĸiÒ iȱĭŸí łsiúôĭÒĸiÒ siĊ ĸÒ ȹôziŧȺ ĪryzysłƑyĶ łíszÒrzú. Pł ŰłȦ íy przúîiƑôziÒĵÒï
ôÒĭszúĶŸ ŸpÒôĪłƑi Űúčł łíszÒrŸ łrÒz ôÒĭszúĶŸ rłzprÒszÒĸiŸ zÒíŸôłƑy i ƑiĊzi ĭŸôzĪiîĔ.

WúČúĪîęúĸęúŦĪłłşôƗĸłƑÒĸƗîĔŜĭÒĸęŦŰƗîƠĸęúôƠęÒĵÒĹŜłƑŦŰÒħúĸÒħîƠĊŧîęúħƠÒíŸôłƑÒşłƠŜşłŦƠłĸÒȦƑŧşŃôĪŰŃşúħôłŦĪƑęúşÒíşÒĪłôŜłƑęúôĸęúčłƠÒŜĭúîƠÒŸŦĵŸčłƑúčłȽĶęúŦƠĪÒĹîƗĶŸŦƠçôÒĭúĪłôłħúƣôƣÒïôłŜşÒîƗȦôłŦƠĪŃĵȦôłîúĸŰşŃƑĔÒĸôĭłƑƗîĔȦ ŜŸĸĪŰŃƑ ŸŦĵŸčłƑƗîĔȦ ĸÒ ęĶŜşúƠƗ ĪŸĭŰŸşÒĭĸú ę ŦŜłşŰłƑúȫ ¥¥AgJÍAXA,
îƠƗĭę ɈşłƠĭúƑÒĸęú ŦęĊ ĶęÒŦŰɊ, Űł úČúĪŰ ôƠęÒĵÒĹ ĶęĊôƠƗ ęĸĸƗĶę ôúƑúĭłŜúşŃƑ, ĪŰŃşƠƗ
ĪŸŦƠç ŰÒĸęĶę ôƠęÒĵĪÒĶę ĭŸí čłŰłƑƗĶę ôłĶÒĶę ɈƠ ôÒĭÒ łô ŜşłíĭúĶŃƑ ĶęÒŦŰÒȫɊ

ǵ

IL VHľBDI R@LNBGNCÌV, SXL VHľBDI CQÌF
A HL VHľBDI CQÌF, SXL VHľBDI R@LNBGNCÌV H RLNFT

şłčĸłƠƗôúĶłčşÒƥîƠĸú
¾úôĵŸč prłčĸłzy >¥Ȧ Ƒ ĸÒħíĭiƣszyîĔ ĭÒŰÒîĔ i ôúĪÒôÒîĔ íĊôziú Ƒ Płĭsîú ĸÒsŰĊpłƑÒĵ łčŃĭĸy spÒôúĪ
ĭiîzíy ĭŸôĸłŧîi. J ŰÒĪ ĸp. płpŸĭÒîħÒ łíszÒrŃƑ ĶiúħsĪiîĔ zĶĸiúħszy siĊ Ƒ 2ǯ5ǯ r. ł 2ǯɺ Ƒ sŰłsŸĸĪŸ
ôł rłĪŸ 2ǯǰǲ.4 Przy łčŃĭĸúħ Űúĸôúĸîħi spÒôĪłƑúħ iĭłŧîi ĶiúszĪÒĹîŃƑȦ ĸiúĪŰŃrú rúħłĸy i ĶiÒsŰÒ íĊôç
siĊ ƑyĭŸôĸiÒïȦ zÒŧ Ƒ iĸĸyîĔ ĭiîzíÒ ĶiúszĪÒĹîŃƑ íĊôziú ƑzrÒsŰÒï.
PrzúƑiôyƑÒĸú Űúĸôúĸîħú ôúĶłčrÒƥîzĸú Űłȥ
sŜaôek ĭiîzíƗ ĭŸônoŧîi

ƑƗzƑania

Ķĸęúħ
ŸşłôƠúĹ

ŦŰÒşƠúĸęúŦęĊ
ŦŜłĵúîƠúĹŦŰƑÒ

ĶęčşÒîħú
ęúĶęčşÒîħÒ

ĸÒŜĵƗƑ
ęĶęčşÒĸŰŃƑ

gÒ ŰÒĪiú zĶiÒĸy ƑÒrŰł i ĸÒĭúƣy siĊ przyčłŰłƑÒï.

Ƕ

XÒĪŰłŦęĊŜşƠúĪĵÒôÒĸÒƠÒşƠçôƠÒĸęúčĶęĸç
ęƣƗîęúħúħĶęúŦƠĪÒĹîŃƑȬ
pÒôúĪ ĭiîzíy ĶiúszĪÒĹîŃƑ ħúsŰ syŰŸÒîħç ŸŰrŸôĸiÒħçîç zÒrzçôzÒĸiú čĶiĸçȦ čôyƣ ĶÒĭúħç ƑpĵyƑy
ôł íŸôƣúŰŸȦ îł ŸŰrŸôĸiÒ prÒƑiôĵłƑú ČŸĸĪîħłĸłƑÒĸiú. ÍĶĸiúħszÒ siĊ Űúƣ ĭiîzíÒ ĭŸôzi zôłĭĸyîĔ ôł prÒîyȦ
płĸiúƑÒƣ zƑyĪĭú ƑyħúƣôƣÒħç ĶĵłôziȦ Ò złsŰÒħç łsłíy sŰÒrszúȦ îł sŰƑÒrzÒ Īłĭúħĸú ƑyzƑÒĸiÒ. ¾úôĵŸč
prłčĸłz Ƒ 2ǯ5ǯ r. 4ǯɺ PłĭÒĪŃƑ íĊôziú Ƒ ƑiúĪŸ płƑyƣúħ ǵǯ rłĪŸ ƣyîiÒ.5
íy przúîiƑôziÒĵÒï spÒôĪłƑi zÒĭŸôĸiúĸiÒ ĸÒĭúƣÒĵłíy ŰƑłrzyï ƑÒrŸĸĪi zÒîĔĊîÒħçîú ôł łsiúôĭÒĸiÒ siĊ.
zaîĔĊtƗ

=

oôŜoƑieônie ƑaşŸnki ƣƗîiaȥ

łôpłƑiúôơ
ĸÒ płŰrzúíy
łsŃí sŰÒrszyîĔȦ
Ƒĵçîzĸiú z łrčÒĸizÒîħç
sĵŸƣíy zôrłƑiÒ

łôpłƑiúôĸiú
ƑÒrŸĸĪi ôĭÒ
ƑyîĔłƑyƑÒĸiÒ
ôziúîi

przyħÒzĸÒ
čĶiĸÒ

ÒŰrÒĪîyħĸú zÒħĊîiÒ
ôĭÒ rŃƣĸyîĔ
črŸp łôíiłrîŃƑ

ôłírÒ łrčÒĸizÒîħÒ
przúsŰrzúĸi

płŰúĸîħÒĭĸiúȥ
przúsŰrzúĹ ôĭÒ
rúúĶičrÒîħi Płĭłĸii

Ƿ

şłčşÒĶłƑÒĸęúƠĶęÒĸ
ÍĶiÒĸy íĊôç rłôziï ƑyzƑÒĸiÒȦ zÒrŃƑĸł ôĭÒ ĶiÒsŰ i čĶiĸ z ĶÒĭúħçîç płpŸĭÒîħçȦ ħÒĪ i ŰyîĔ z prłčĸłzłƑÒĸyĶ ôłôÒŰĸiĶ przyrłsŰúĶ.
ÍƑrŃïĶy ŸƑÒčĊ ĸÒ ŰłȦ ƣú rúƑiŰÒĭizÒîħÒ ĶÒ îĔÒrÒĪŰúr ôziÒĵÒĹ spłĵúîzĸyîĔȦ úôŸĪÒîyħĸyîĔȦ ĪŸĭŰŸrÒĭĸyîĔ i łŧƑiÒŰłƑyîĔȦ ĪŰŃrú sç ƑspiúrÒĸú ôziÒĵÒĸiÒĶi iĸČrÒsŰrŸĪŰŸrÒĭĸł-ŰúîĔĸiîzĸyĶi.
Í szúrszúčł pŸĸĪŰŸ ƑiôzúĸiÒ isŰłŰĸú ħúsŰ zÒszîzúpiúĸiú ĸÒŰŸrÒĭĸúħ płŰrzúíy rŸîĔŸ i spłrŰŸ ħŸƣ
Ÿ ôziúîi i Ķĵłôziúƣyǵ łrÒz zÒîĔĊîÒĸiú ôł ÒĪŰyƑĸłŧîi ƑszysŰĪiîĔ ĶiúszĪÒĹîŃƑ płprzúz łrčÒĸizłƑÒĸiú łčŃĭĸłôłsŰĊpĸyîĔ Ķiúħsî rúĪrúÒîħi ĸÒ ĪÒƣôyĶ łsiúôĭŸȦ Ƒ ĪÒƣôúħ ôziúĭĸiîy îzy łĪłĭiîy. ¾ ïƑiîzúĸiÒîĔ ƥzyîzĸyîĔ ƑÒƣĸú ħúsŰ ŰłȦ ƣú ôÒħç łĸú ĶłƣĭiƑłŧï zrúĭÒĪsłƑÒĸiÒ siĊȦ Ò ƑiĊî łČúrŰÒ płƑiĸĸÒ
íyï szúrłĪÒ i ôłsŰłsłƑÒĸÒ ôł rŃƣĸyîĔ prúČúrúĸîħi i łsłíłƑłŧîi.
=ÒĪŰ sŰÒrzúĸiÒ siĊ spłĵúîzúĹsŰƑÒ płƑłôŸħú łčŃĭĸú zÒpłŰrzúíłƑÒĸiú ĸÒ przyħÒzĸú iĶ przúsŰrzúĸiú
pŸíĭiîzĸú. ŰÒrsi ĭŸôziú płŰrzúíŸħç ĸÒ przyĪĵÒô ĶiúħsîȦ čôziú Ķłčĭiíy pł ôrłôzú przysiçŧïȦ ƣúíy
łôpłîzçï ȹĸÒħĭúpiúħ ČłrĶy ĵÒƑúĪ z ƑysłĪł płsÒôłƑiłĸyĶi siúôzisĪÒĶiȦ ôziĊĪi ĪŰŃryĶ ĵÒŰƑú ħúsŰ
ƑsŰÒƑÒĸiúȺȦ ĭŸíiç Űúƣ spłĪłħĸú sĪƑúrĪi z ĵÒƑĪÒĶi ŸsŰÒƑiłĸyĶi Ƒ spłsŃí ŸĵÒŰƑiÒħçîy ĸÒƑiçzyƑÒĸiú
zĸÒħłĶłŧîi i prłƑÒôzúĸiú rłzĶŃƑ.

1ǯĪłşƠƗŧîęƠôłíşƠúŦĪłĶŜłĸłƑÒĸúħŜşƠúŦŰşƠúĸęŜŸíĭęîƠĸúħ7











płôĸłsi ħÒĪłŧï ŧrłôłƑisĪÒ ĶiúħsĪiúčłȦ
sprzyħÒ ĭłĪÒĭĸúħ przúôsiĊíiłrîzłŧîiȦ
zƑiĊĪszÒ íúzpiúîzúĹsŰƑłȦ
sprzyħÒ ƑyôÒrzúĸiłĶ ĪŸĭŰŸrÒĭĸyĶȦ
sprzyħÒ rłzƑłħłƑi ŰŸrysŰyĪiȦ
zƑiĊĪszÒ ƑyĪłrzysŰÒĸiú ŰrÒĸspłrŰŸ pŸíĭiîzĸúčłȦ
sprzyħÒ zôrłƑiŸ ĶiúszĪÒĹîŃƑȦ
przyîiçčÒ iĸƑúsŰyîħúȦ
rúôŸĪŸħú przúsŰĊpîzłŧïȦ
zÒîĔĊîÒ ôł ƑłĭłĸŰÒriÒŰŸ.

PrzyħĊĵł siĊ ŸƑÒƣÒïȦ ƣú sŰƑłrzúĸiú ôłírúħ przúsŰrzúĸi pŸíĭiîzĸúħ Űł zÒôÒĸiú sÒĶłrzçôŸ Ƒú ƑspŃĵprÒîy z úĪspúrŰÒĶi ȹprzúôú ƑszysŰĪiĶ z ÒrîĔiŰúĪŰúĶ-ŸríÒĸisŰçȦ Òĭú Űúƣ ĸp. ÒrîĔiŰúĪŰÒĶi ĪrÒħłírÒzŸȦ
iĸƣyĸiúrÒĶi iĸČrÒsŰrŸĪŰŸryȦ słîħłĭłčÒĶi ĶiÒsŰÒȦ ÒĸiĶÒŰłrÒĶi spłĵúîzĸyĶiȺ.
 čôyíy zÒÒĸčÒƣłƑÒï Ƒ prłîús przúĶiÒĸ ŰÒĪƣú čĵŃƑĸyîĔ ÒĪŰłrŃƑ Űúħ przúsŰrzúĸiȦ îzyĭi ĶiúszĪÒĹîŃƑȬ

Ǹ
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¾ú =rÒĸîħi Ƒ ĭÒŰÒîĔ Ƕǯ. ŸpÒôĵy rŃƣĸú čÒĵĊziú przúĶysĵŸ. ÍÒĶĪĸiĊŰł ĪłpÒĭĸiúȦ ĔŸŰyȦ zÒĪĵÒôy ƑĵŃĪiúĸĸiîzú i ĸiúĪŰŃrú ČÒíryĪi. ZrÒħ zĸÒĭÒzĵ siĊ Ƒ čĵĊíłĪiĶ Īryzysiú spłĵúîzĸł-čłspłôÒrîzyĶ. ¾ieĭe Ķiast
stanĊĵo Ŝşzeô ŜoƑaƣnƗĶ ŜşoíĭeĶeĶ zaŜaŧîi gosŜoôaşîzeħȫ łƑÒrzyszyĵł ŰúĶŸ ĸiúħúôĸłĪrłŰĸiú
ĸÒƑúŰ 25 prłîúĸŰłƑú íúzrłíłîiú.
\ÒŰÒ Ƕǯ. i Ƿǯ. Űł îzÒs íŸôłƑy ĸłƑyîĔ íĭłĪłƑisĪȦ ôrŃč i ÒŸŰłsŰrÒôȦ îzyĭi przúĪszŰÒĵîúĹ ŸríÒĸisŰyîzĸyîĔȦ ĪŰŃrú rÒîzúħ płčĵĊíiĵy sŰÒĸ ĪryzysłƑy ôziúĭĸiî íĊôçîyîĔ Ƒ sŰÒĸiú zÒpÒŧîi. ÍôÒĸł słíiú sprÒƑĊȦ
ƣú płŰrzúíĸú sç íÒrôziúħ zĵłƣłĸú ôziÒĵÒĸiÒ. zçô ČrÒĸîŸsĪi płsŰÒĸłƑiĵ ƑprłƑÒôziï îúĸŰrÒĭĸç płĭiŰyĪĊ
łôĸłƑy ĶiÒsŰȦ ŸĪiúrŸĸĪłƑÒĸç ĸiú ŰyĭĪł ĸÒ rłzƑŃħ ŸríÒĸisŰyîzĸyȦ Òĭú ŰÒĪƣú Ƒ ôŸƣúħ Ķiúrzú čłspłôÒrîzy i spłĵúîzĸy. ł płôúħŧîiú ĶiÒĵł ziĸŰúĸsyƥĪłƑÒï úČúĪŰy rúƑiŰÒĭizÒîħi. ƑiaôoĶie ŜoôeħĶoƑane ôziaĵania şeƑitaĭizaîƗħne ĶŸsiaĵƗ íƗï skonîentşoƑane teşƗtoşiaĭnieȫ pprÒîłƑyƑÒĸł prłčrÒĶy
łíúħĶŸħçîú ƑspÒrîiú úĪłĸłĶii ĶiÒsŰȦ úôŸĪÒîħi i spłĵúîzĸúčł rłzƑłħŸ. PrłíĭúĶ ƥĸÒĸsłƑÒĸiÒ íyĵ ôĭÒ
ƑiúĭŸ ĶiÒsŰ zĸÒħôŸħçîyîĔ siĊ Ƒ zÒpÒŧîi čłspłôÒrîzúħ ĪĭŸîzłƑy. giú íyĵł iîĔ sŰÒï ĸÒ Ƒyĵłƣúĸiú ĸÒƑúŰ
płĵłƑy ŧrłôĪŃƑȦ ĪłĸiúîzĸyîĔ íy ŸzysĪÒï ƑspÒrîiú rzçôłƑú.
łzpłîzĊŰł ħúôĸÒĪ rúÒĭizÒîħĊ ĪłĸĪrúŰĸúħ płĭiŰyĪi łôĸłƑy Ƚ Ƒôşaƣania niskoíŸôƣetoƑƗîĔ ŜşoħektŃƑ
sĵŸƣçîƗîĔ eĭiĶinaîħi ŜşoíĭeĶŃƑ sŜoĵeîznƗîĔ ȹĸÒ przyĪĵÒôziú ĶiÒsŰÒ łŸíÒiƖ Ƒ pŃĵĸłîĸúħ =rÒĸîħiȺȥ

1

ƑspÒrîiú łrčÒĸizÒîħi ĶĵłôziúƣłƑyîĔȦ łŧrłôĪŃƑ płzÒszĪłĭĸyîĔȦ szĪŃĵ spúîħÒĭisŰyîzĸyîĔ

2

ƑprłƑÒôzúĸiú zÒsÒô îł ôł spłsłíŸ ŸŰrzyĶÒĸiÒ ĸiúrŸîĔłĶłŧîiȥ
Ⱦ przúprłƑÒôzÒĸiú ôrłíĸyîĔ prÒî iĸƑúsŰyîyħĸyîĔ zƑiçzÒĸyîĔ z ŸŰrzyĶÒĸiúĶ zÒíŸôłƑy ĶiúszĪÒĸiłƑúħȦ
Ⱦ złíłƑiçzÒĸiú ôł prÒî płrzçôĪłƑyîĔȦ ŰƑłrzúĸiÒ łčrŃôĪŃƑ ƑŧrŃô przúsŰrzúĸi ČÒĶiĭłĪŃƑȦ
Ⱦ ƑƗĶŃg zaîĔoƑania ŜoşzçôkŸ na ŜosesħaîĔ
i Ŝoônoszenia estetƗki Ⱦ naƑet ƑokŃĵ şŸôeşƗ
ĶŸsiaĵƗ íƗï Ŝosaôzone kƑiatƗ ĭŸí ƑƗsiana
tşaƑaȦ ŸtşzƗĶane Ƒ naĭeƣƗtƗĶ stanieȫ
ǰǯ

ǲ

łrčÒĸizłƑÒĸiú ƑspÒrîiÒ ŰúîĔĸiîzĸúčł i spłĵúîzĸúčł ôĭÒ ŰyîĔȦ ĪŰŃrzy îĔîiúĭi łôĸłƑiï ĸÒ ƑĵÒsĸç
rĊĪĊ íŸôyĸĪi.

eĭeĶ íƗĵo ŜşzƗħazne zagosŜoôaşoƑanie zƑĵÒszîzÒ ŰyîĔ łíszÒrŃƑ ĶiÒsŰÒȦ ĪŰŃrú ĶiÒĵy íyï łíħĊŰú
ôÒĭszyĶi prłħúĪŰÒĶi.
ÒĪiú íyĵy płîzçŰĪi. %ziĊki eôŸkaîħi i oôŜoƑieônieħ ŸĶoƑie sŜoĵeîzneħ ŸtşzƗĶano Ƒ oôŜoƑieôniĶ stanie toȦ îo zostaĵoȫ PrzyƑiçzÒĸiú ôŸƣúħ ƑÒči ôł ôeíat ŜŸíĭiîznƗîĔ ŸĶłƣĭiƑiÒħçîyîĔ ôysĪŸsħĊ
rŃƣĸyîĔ črŸp spłĵúîzĸyîĔ płzƑłĭiĵł ƑƗŜşaîoƑaï rłzƑiçzÒĸiÒ płíŸôzÒħçîú úĪłĸłĶiîzĸiú i spłĵúîzĸiú prłíĭúĶÒŰyîzĸy łíszÒr ĶiÒsŰÒ. ¾ Űĭú ŰyîĔ ôziÒĵÒĹ ƑyzĸÒîzłĸł ĪiúrŸĸĪi ôĵŸčłŰrƑÒĵúčł rłzƑłħŸ
Ƒ łpÒrîiŸ ł ôiÒčĸłzĊ prłíĭúĶŃƑ i zÒsłíy ĶiÒsŰÒ.

płşčÒĸęƠÒîħęşúƑęŰÒĭęƠÒîħę
eŃƑi siĊȥ ĸiú łô rÒzŸ ZrÒĪŃƑ zíŸôłƑÒĸł. p sƑłiîĔ płŰrzúíÒîĔ Ƒ zÒĪrúsiú płrzçôĪŸ i ziúĭúĸiȦ Òĭú
Űúƣ ČŸĸĪîħłĸłƑÒĸiÒ púƑĸyîĔ Ķiúħsî Ķłčç ĸÒĶ płƑiúôziúï ĶiúszĪÒĹîy. ełƣúĶy ħú z ĸiĶi ŸsysŰúĶÒŰyzłƑÒï Ƒ zÒĪrúsiú Īłĭúħĸłŧîi ƑprłƑÒôzÒĸiÒ zĶiÒĸ. giúĪŰŃrú zĶiÒĸy ĶłƣúĶy ƑprłƑÒôziï szyíĪł
ȹĸp. ƑysĵÒï przúôsiĊíiłrsŰƑł ŸsĵŸč ĪłĶŸĸÒĭĸyîĔȦ íy ŸsŰÒƑiĵł ôłôÒŰĪłƑú Īłszú ĸÒ ŧĶiúîiȺȦ iĸĸú ƑyĶÒčÒħç ŸzčłôĸiúĹȦ ƥĸÒĸsłƑÒĸiÒ i przúĶyŧĭúĹ. ¾Òƣĸú ħúsŰ ħúôĸÒĪȦ íy ŰÒĶȦ čôziú siĊ ôÒȦ rúÒčłƑÒï
szyíĪł. %ziĊĪi ŰúĶŸ ƑzíŸôziĶy zÒŸČÒĸiú i rłzpłîzĸiúĶy ƑsŜŃĵŜşaîĊ.

+¾JALJÍAXA to ŦƠúşúčôƠęÒĵÒĹŜoôúħĶoƑÒĸƗîĔ ŜşƠúƠ ŦÒĶoşƠçô Ƒú ƑŦŜŃĵŜşÒîƗ Ơ ĭoĪÒĭĸç ĭŸôĸoŧîęçȫ JúŦt to Ƒęúĭoĭútĸę ŜşoîúŦ ƠĵoƣoĸƗ Ơú ƑƠÒħúĶĸęú ŸƠŸŜúĵĸęÒħçîƗîĔ ŦęĊ ÒĪtŃƑ Ơ ƠÒĪşúŦŸ ŜoŜşÒƑƗ ƠÒčoŦŜoôÒşoƑÒĸęÒ ŜşƠúŦtşƠúĸę ę ħúħ ČŸĸĪîħoĸoƑÒĸęÒ oşÒƠ ôƠęÒĵÒĹ ŦŜoĵúîƠĸƗîĔ, tÒĪęîĔ ħÒĪ ƑƗƠƑÒĭÒĸęú ŜşƠúôŦęĊíęoşîƠoŧîę
ĸÒ tƗĶ túşúĸęú ę ĸŜȫ şúŦoîħÒĭęƠÒîħÒ Ơ ŸƠÒƑoôoƑęúĸęúĶȫ CúĭúĶ ħúŦt tîĔĸęúĸęú ôŸîĔÒ
Ƒ ŜoôŸŜÒôĵƗ oíŦƠÒşȫ

XúsŰ ČÒĪŰúĶȦ ƣú sĵłƑł ɈrúƑiŰÒĭizÒîħÒɊ Ķłƣú siĊ ĸiúĪŰŃryĶ ĪłħÒrzyï čĵŃƑĸiú z łôĸÒƑiÒĸiúĶ ČÒsÒôȦ
rúĶłĸŰúĶ îĔłôĸiĪŃƑ îzy ĸłƑyĶ zÒčłspłôÒrłƑÒĸiúĶ ħÒĪiúčłŧ ŰúrúĸŸ. ł ƑyĸiĪ ôziÒĵÒĹ z płprzúôĸiîĔ ĭÒŰȦ Īiúôy sĪŸpiÒĸł siĊ čĵŃƑĸiú ĸÒ płprÒƑiÒĸiŸ ƑyčĭçôŸ zúƑĸĊŰrzĸúčł ôÒĸúčł łíszÒrŸ.
pƥîħÒĭĸÒ ôúƥĸiîħÒ rúƑiŰÒĭizÒîħi Ƒč ÒrŰ. 2 ŸsŰ. ǰ ¥staƑƗ o şeƑitaĭizaîħi z ôĸiÒ Ǹ pÒơôziúrĸiĪÒ 2ǯǰ5 r. írzĶiȥ
ewiŰaĭizacħa sŰanowi Ŝroces wƗŜrowadzania ze sŰanu krƗzƗsowečo oíszarŃw zdečradowanƗcĔȦ
ŜrowadzonƗ w sŜosŃí komŜĭeksowƗȦ ŜoŜrzez zinŰečrowane dziaĵania na rzecz ĭokaĭneħ sŜoĵecznoŧciȦ ŜrzesŰrzeni i čosŜodarkiȦ skoncenŰrowane ŰerƗŰoriaĭnieȦ Ŝrowadzone Ŝrzez inŰeresariuszƗ rewiŰaĭizacħi
na ŜodsŰawie čminnečo Ŝročramu rewiŰaĭizacħiȫ

ǰǰ

XÒĪ ƑyĸiĪÒ z ôłŧƑiÒôîzúĹ ƑiúĭŸ čĶiĸ łprÒîłƑŸħçîyîĔ prłčrÒĶy rúƑiŰÒĭizÒîħi ħŸƣ pł 2ǯǰ5 rłĪŸȦ
Űł íÒrôzł ƑÒƣĸúȦ íy ĶłƣĭiƑiú szyíĪł i ĸÒ ĶłƣĭiƑiú ƑiúĭŸ płĭÒîĔ ĪłĸsúĪƑúĸŰĸiú ƑprłƑÒôzÒï płprÒƑĸú rłzŸĶiúĸiú sĵłƑÒ ɈrúƑiŰÒĭizÒîħÒȮȦ przúîiƑsŰÒƑiÒħçî ħú ôłŰyîĔîzÒsłƑúħ iĸŰúrprúŰÒîħi. ¾ przúîiƑĸyĶ rÒziú ĪłĶŸĸiĪÒîħÒ z ĶiúszĪÒĹîÒĶiȦ przúôsiĊíiłrîÒĶiȦ iĸsŰyŰŸîħÒĶi i łrčÒĸizÒîħÒĶiȦ ĪŰŃrú
ôziÒĵÒħç ĸÒ ŰyĶ łíszÒrzú íĊôziú zĸÒîzĸiú ŸŰrŸôĸiłĸÒȦ îł przyspłrzy ĸÒĶ ŰrŸôĸłŧîi i prÒîy.

0NCJQDŝK@ILX, ŰD ONCRS@VĴ VRYXRSJHBG CYH@¬@Œ
QDVHS@KHY@BXIMXBG IDRS NCONVHDCů M@ OQNAKDLX
RON¬DBYMD, M@SNLH@RS CYH@¬@MH@ V REDQYD
OQYDRSQYDMMDI, SDBGMHBYMDI, ŝQNCNVHRJNVDI
KTA FNRONC@QBYDI L@IĴ BG@Q@JSDQ TYTOD¬MH@IĴBX
/ QNYVNIT LNŰM@ LÌVHĵ ON Y@RONJNIDMHT
ONCRS@VNVXBG ONSQYDA H FCX JVHSMĴ
QDK@BID LHľCYXKTCYJHD
$NAQNAXS VHCNBYMX M@ TKHB@BG
IDRS HKTYIĴ H BYľRSN OQYXVHKDIDL
CNRSľOMXL IDCXMHD MHDKHBYMXL

ĵĊôĸú ħúsŰ ŸƣyƑÒĸiú sĵłƑÒ ɈrúƑiŰÒĭizÒîħÒɊ Ƒ ĪłĸŰúĪŧîiú rúĶłĸŰŸȦ ĸÒƑúŰ Ƒ przypÒôĪŸ rúĶłĸŰŸ
iĸČrÒsŰrŸĪŰŸryȦ ĪŰŃrÒ sĵŸƣy îúĭłƑi pŸíĭiîzĸúĶŸ. ZĭŸîzłƑú ħúsŰ płîĔłôzúĸiú sĵłƑÒȦ z ĵÒî. rúɼƐiŰÒ
ȹƐiŰÒ Ƚ ƣyîiúȦ przúôrłsŰúĪ rú- Ƚ płĸłƑĸúȺȦ îł ôłsĵłƑĸiú łzĸÒîzÒ łƣyƑiúĸiúȦ przyƑrŃîúĸiú ôł ƣyîiÒ.
%ziĊĪi îÒĵúĶŸ zúspłĵłƑi ôziÒĵÒĹ ĶłƣĸÒ łƣyƑiï ôziúĭĸiîĊ ĭŸí ĪłĸĪrúŰĸy łíszÒr. úĶłĸŰȦ ĶłôúrĸizÒîħÒȦ rúĸłƑÒîħÒ iŰp. Űł ĸÒôÒĭ łôrĊíĸú przúôsiĊƑziĊîiÒȦ ĪŰŃrú Ķłčç íyï îzĊŧîiÒĶi sĪĵÒôłƑyĶi prłîúsŸ rúƑiŰÒĭizÒîħi. XúôĸÒĪ ĸÒħƑÒƣĸiúħsi sç ĭŸôziú. %ĭÒŰúčł ĪĭŸîzłƑú sç ôziÒĵÒĸiÒ ĸÒ rzúîz spłĵúîzĸłŧîi
i płprÒƑy ħúħ ƑÒrŸĸĪŃƑ íyŰłƑyîĔȦ ĪŰŃrú złsŰÒĵy zÒprłčrÒĶłƑÒĸú Ƒ płrłzŸĶiúĸiŸ z ĸiç.

¾ŦŜŃĵŜşÒîÒłíƗƑÒŰúĭŦĪÒ
PÒĶiĊŰÒħĶyȦ ƣú zôÒĸiÒ ŰypŸ Ɉĸiú ôÒ siĊɊ łrÒz ɈŰŸŰÒħ Űúčł ĸiú ĶłƣĸÒɊ sç zƑyĪĭú łôíiúrÒĸú przúz ĶiúszĪÒĹîŃƑ ħÒĪł sŰƑiúrôzúĸiÒ ŸîiĸÒħçîú ôysĪŸsħĊȦ płîĔłôzçîú łô łsŃí ĭúĸiƑyîĔ ĭŸí ĸiúĪłĶpúŰúĸŰĸyîĔ.

T@J VHľB QNYL@VH@ILX, ROQ@VCY@ILX, BN RHľ C@ YQNAHĵ
$YH@¬@ILX V S@JH RONRÌA, AX HMHBINV@ĵ OQNBDR OQYDLH@M RON¬DBYMXBG
I VOQNV@CY@ILX M@SXBGLH@RS V ŰXBHD
ǰ2 SN, BN C@ RHľ RYXAJN YQD@KHYNV@ĵ

ǰ2

rÒĪ ƑspŃĵôziÒĵÒĸiÒ Ƒ sprÒƑÒîĔ ł îĔÒrÒĪŰúrzú ôłírÒ ƑspŃĭĸúčł ĸÒ płziłĶiú ĭłĪÒĭĸyĶ ƑyĸiĪÒ ĶiĊôzy iĸĸyĶi z ĸisĪiúčł płziłĶŸ zÒŸČÒĸiÒ spłĵúîzĸúčł.
¾ íÒôÒĸiÒîĔ płô ĸÒzƑç Ɉ%iÒčĸłzÒ spłĵúîzĸÒ 2ǯǰǰ. ¾ÒrŸĸĪi i ħÒĪłŧï ƣyîiÒ PłĭÒĪŃƑɊ złsŰÒĵÒ ƑyĪÒzÒĸÒ
Ķ.iĸ. ĸiúŸĶiúħĊŰĸłŧï złrčÒĸizłƑÒĸiÒ siĊ i płprłƑÒôzúĸiÒ ƑspŃĭĸyîĔȦ sĪŸŰúîzĸyîĔ ôziÒĵÒĹ. ŸŰłrzy
łpisÒĭi ħç ħÒĪł íĵĊôĸú Īłĵłȥ Ɉĸiú ŸĶiúħçȦ íł ĸiú ôziÒĵÒħçȦ Ò ĸiú ôziÒĵÒħçȦ íł ĸiú ŸĶiúħçɊȦ Òĭú Űúƣ Ɉĸiú
ŸĶiúħçȦ íł siĊ Űúčł ĸiú ĸÒŸîzyĭiɊ.Ǹ
Í ôrŸčiúħ sŰrłĸyȦ ħúsŰúŧĶy ŧƑiÒôĪÒĶi zĶiÒĸ. PrzyĪĵÒôúĶ ĸiúîĔ íĊôziú rłsĸçîÒ ĭiîzíÒ ƑłĭłĸŰÒriŸszy
ÒĸčÒƣŸħçîyîĔ siĊ Ƒ płĶłî iĸôyƑiôŸÒĭĸç ĭŸí ôziÒĵÒħçîyîĔ Ƒ rŃƣĸyîĔ łrčÒĸizÒîħÒîĔ. PłƑsŰÒħú îłrÒz
ƑiĊîúħ sŰłƑÒrzyszúĹȦ ČŸĸôÒîħi i iĸĸyîĔ płôĶiłŰŃƑȦ ĪŰŃrú z ôúƥĸiîħi ĸÒsŰÒƑiłĸú sç ĸÒ ôziÒĵÒĸiÒ spłĵúîzĸúȦ ŰÒĪiú ħÒĪ ĸp. prłƑÒôzúĸiú ŸĸiƑúrsyŰúŰŃƑ Űrzúîiúčł ƑiúĪŸ. ł ƑĵÒŧĸiú zÒ sprÒƑç ĭŸôziȦ ĪŰŃrzy
sç íĭiƣúħ prłíĭúĶŃƑȦ łrčÒĸizŸħç siĊ i ôziÒĵÒħç ĸÒ rzúîz iĸĸyîĔȦ sÒĶłrzçôy Ķłčç íyï íÒrôziúħ ƑyôÒħĸú.

$YHľJH QNYLNVNL H VROÌ¬OQ@BX VHYID FLHMX LNFĴ AXĵ A@QCYHDI
CNO@RNV@MD CN ONSQYDA, AHYMDROK@M QD@KMX, @ R@LD ONLXR¬X,
I@J H HBG VOQNV@CY@MHD V ŰXBHD A@QCYHDI YQNYTLH@¬D CK@ J@ŰCDI YD RSQNM

%ĭÒîƠúčłĶęúĭęíƗŧĶƗŸƑęúşƠƗïȦƣúŦęĊŸôÒȬ
ȹĶƗȦîƠƗĭęŦÒĶłşƠçôłƑîƗłşÒƠĶęúŦƠĪÒĹîƗęŸƣƗŰĪłƑĸęîƗŰúşúĸŸȺ
ł ƑspŃĵprÒîÒ przy płƑsŰÒƑÒĸiŸ ɈprłôŸĪŰŸɊ zĶiúĸiÒ pŸĸĪŰ ƑiôzúĸiÒȥ

 spúĵĸiÒĸú sç ȹrłzsçôĸúȺ ƣyîzúĸiÒ ɈĪĭiúĸŰÒɊ

¥rzĊôĸiîy ĸiú ĶŸszç siĊ zÒsŰÒĸÒƑiÒïȦ îł zrłíiïȦ ƣúíy íyĵł ĭúpiúħ Ⱦ Ķłčç zÒŸČÒï ĭłĪÒĭĸyĶ
úĪspúrŰłĶȦ ħÒĪiĶi sç ĶiúszĪÒĹîy Ƒ rŃƣĸyĶ ƑiúĪŸȦ ĪŰŃrzy ĸÒħĭúpiúħ zĸÒħç sƑłħú płŰrzúíy łrÒz
przúôsiĊíiłrîyȦ ĪŰŃrzy ôziÒĵÒħç ĸÒ ôÒĸyĶ Űúrúĸiú. ¾ÒrŰł i ĸÒĭúƣy ĪłrzysŰÒï z ŰÒĪiúčł íÒĸĪŸ
Ƒiúôzy i płĶysĵŃƑ..

 ɈĪĭiúĸŰɊ ƑiôzçîȦ ƣú ħúčł płŰrzúíy sç írÒĸú płô ŸƑÒčĊȦ ĶÒ ôł ĸÒs ƑiĊĪszú zÒŸČÒĸiúȦ îł płprÒƑiÒ rúĭÒîħĊ i ŸĵÒŰƑiÒ iĸiîħłƑÒĸiú prÒƑôziƑyîĔȦ płzyŰyƑĸyîĔ zĶiÒĸ.

TXKJN HCDMSXëJTIĴB RHľ Y LHDIRBDL, ONLXR¬DL BYX OQNIDJSDL KTCYHD LNFĴ
ONBYTĵ RHľ FNRONC@QY@LH $K@SDFN V@QSN V¬ĴBYXĵ CN VROÌ¬OQ@BX
M@C NOQ@BNVXV@MHDL }OQNCTJST~ǰǲRSQ@SDFHH NRNAX Y@HMSDQDRNV@MD
WROÌ¬CYH@¬@MHD ATCYH NCONVHDCYH@KMNŝĵ Y@ VROÌKMĴ OQYDRSQYDŒ

ǰǲ

ęƠĸúŦłƑúŜłôúħŧîęú
pŃħrzĶy ĸÒ ôziÒĵÒĸiÒ z zÒĪrúsŸ rúƑiŰÒĭizÒîħi ħÒĪ ĸÒ íizĸús. prŃíŸħĶy słíiú ƑyłírÒziï ƥĸÒĭĸy
prłôŸĪŰȦ zíŸôŸħĶy zúspŃĵȦ przúprłƑÒôơĶy íÒôÒĸiÒ ryĸĪŸȦ przyħĶiħĶyȦ ƣú íĊôziúĶy Ķiúĭi ôł îzyĸiúĸiÒ z rÒôç ĸÒôzłrîzç.

ǰȫ ÍesŜŃĵ ȹôsȫ eƑitaĭizaîħiȺ

gÒħĭúpiúħ ħúsŰ płƑłĵÒï zúspŃĵ zÒôÒĸiłƑy zĵłƣłĸy z łsŃí płîĔłôzçîyîĔ z rŃƣĸyîĔ ĪłĶŃrúĪ ŸrzĊôŸ.
ÍúspŃĵ płƑiĸiúĸ siĊ spłŰyĪÒï sysŰúĶÒŰyîzĸiúȦ przy ƑspŃĵŸôziÒĭú zÒprÒszÒĸyîĔ przúôsŰÒƑiîiúĭi iĸĸyîĔ ħúôĸłsŰúĪ łrčÒĸizÒîyħĸyîĔ ĶiÒsŰÒȦ ħÒĪ i spŃĵúĪ ĶiúħsĪiîĔ ȹĸp. ĶiúħsĪiúčł przúƑłơĸiĪÒȺ.
zĵłĸĪÒĶi zúspłĵŸ Ķłčç íyï łsłíy łôôúĭúčłƑÒĸú z ƑyôziÒĵŃƑȥ

pĭÒĸłƑÒĸiÒ
przúsŰrzúĸĸúčł

sŰrÒŰúčii i rłzƑłħŸ

łîĔrłĸy
ŧrłôłƑisĪÒ

płĭiŰyĪi
spłĵúîzĸúħ

íŸôłƑĸiîŰƑÒ
i ĶiúszĪÒĭĸiîŰƑÒ

prłĶłîħiȦ
spłrŰŸ i ĪŸĭŰŸry
i iĸĸyîĔ

úƑiŰÒĭizÒîħÒ Űł prłîús ƑiúĭłĭúŰĸi i ĶÒĪsyĶÒĭĸiú zĵłƣłĸy. ppúrÒŰłrúĶȦ îzyĭi płôĶiłŰúĶ ĪłłrôyĸŸħçîyĶ prłîúsy rúƑiŰÒĭizÒîyħĸú Ķłƣú íyï zúspŃĵ spúîħÒĭisŰŃƑ łôôúĭúčłƑÒĸyîĔ z rŃƣĸyîĔ ƑyôziÒĵŃƑȦ
Ƒ ĪŰŃryĶ ĪÒƣôy z zÒÒĸčÒƣłƑÒĸiúĶ íĊôziú ôziúĭiĵ siĊ sƑłħç Ƒiúôzç i ôłŧƑiÒôîzúĸiúĶ. ełƣú Űł íyï

ǰ4

Űúƣ îÒĵÒ ĪłĶŃrĪÒ Ƒ ŸrzĊôziú čĶiĸy przy ƑspŃĵprÒîy zú ƑspłĶĸiÒĸyĶ zúspłĵúĶ ôs. rúƑiŰÒĭizÒîħi
ĭŸí spŃĵĪÒ ĪłĶŸĸÒĭĸÒ. prÒƑôzÒ siĊ Űúƣ ŰÒĪÒ łrčÒĸizÒîħÒ prÒîyȦ przy ĪŰŃrúħ zĭúîúĸiú Űł przyħĶŸħú
ĸÒ siúíiú zúƑĸĊŰrzĸy łpúrÒŰłrȦ ĪŰŃry łôîiçƣÒ Ÿrzçô i zÒħĶŸħú siĊ ĪłĶŸĸiĪÒîħç z ĶiúszĪÒĹîÒĶi
i łrčÒĸizÒîħÒĶi.

/ODQ@SNQ ROD¬MH@IĴBX ETMJBIľ LDMDCŰDQ@ QD@KHYTID B@¬X OQNBDR Y@QYĴCY@MH@z
OHKMTID VHYIH, BDKT, LNSXVTID CN CYH@¬@Œ H LNMHSNQTID Y@@MF@ŰNV@MHD YDRON¬T

Płôłíĸiú ħÒĪ Ƒ íizĸúsiúȦ íy úČúĪŰyƑĸiú ƑspŃĵprÒîłƑÒï zú słíç Īłĸiúîzĸú ħúsŰ ƑzÒħúĶĸú płzĸÒĸiú siĊ ƑszysŰĪiîĔ îzĵłĸĪŃƑ zúspłĵŸ łrÒz płzĸÒĸiú i zrłzŸĶiúĸiú îúĭŸ płôúħĶłƑÒĸyîĔ ôziÒĵÒĹ.
Í ôłŧƑiÒôîzúĹ płĭsĪiîĔ čĶiĸ ƑyĸiĪÒȦȦ ƣú ƑsĪÒzÒĸy ħúsŰ ĸÒƑúŰ ôƑŸôĸiłƑy ƑyħÒzô iĸŰúčrÒîyħĸy prłƑÒôzłĸy przúz zúƑĸĊŰrzĸúčł ĶłôúrÒŰłrÒȦ čôziú zúspŃĵ płzĸÒħú ƑszysŰĪiú zÒčÒôĸiúĸiÒ zƑiçzÒĸú
zú zĵłƣłĸłŧîiç isŰĸiúħçîyîĔ prłíĭúĶŃƑ łrÒz złsŰÒħú zÒpłzĸÒĸy z ƑyĶÒčÒĸiÒĶi prÒƑĸyĶiȦ ħÒĪ i ôłíryĶi prÒĪŰyĪÒĶi rúƑiŰÒĭizÒîyħĸyĶi.
ełƣĭiƑy ħúsŰ płôziÒĵ ôziÒĵÒĹ ĸÒ črŸpy rłíłîzú ƑúƑĸçŰrz ŸrzĊôŸ. ¥ĶłƣĭiƑiÒ Űł sprÒƑĸç rúÒĭizÒîħĊ zÒôÒĹ łrÒz ŸĵÒŰƑiÒ przúíiúč iĸČłrĶÒîħi płĶiĊôzy rŃƣĸyĶi ƑyôziÒĵÒĶiȦ ħúôĸłsŰĪÒĶi łrčÒĸizÒîyħĸyĶi îzy
spŃĵĪÒĶi ĶiúħsĪiĶi. PrzúôsŰÒƑiîiúĭú łôpłƑiúôĸiîĔ črŸp rłíłîzyîĔ ŸîzúsŰĸiîzç Ƒ sŰłsłƑĸyîĔ spłŰĪÒĸiÒîĔ zú sŰrłĸç spłĵúîzĸç.
ÍúspŃĵ płƑiĸiúĸ sŰÒĭú płôƑyƣszÒï sƑłħú ĪƑÒĭiƥĪÒîħú Ƒ zÒĪrúsiú rúƑiŰÒĭizÒîħiȦ Ò prÒîłƑĸiîy ŸîzúsŰĸiîzyï Ƒ szĪłĭúĸiÒîĔ i ĪłĸČúrúĸîħÒîĔȦ ĪŰŃryîĔ ŰúĶÒŰyĪÒ rłzîiçčÒ siĊ łô ôziÒĵÒĹ spłĵúîzĸyîĔ pł pĭÒĸisŰyîzĸł-przúsŰrzúĸĸú.

Ǳȫ Ɉaôania şƗnkŸɊ
PrzysŰĊpŸħçî ôł prÒîy ĸÒô prłčrÒĶúĶ rúƑiŰÒĭizÒîħi ƑÒrŰł íÒzłƑÒï ĸÒ ôƑŃîĔ płôsŰÒƑłƑyîĔ
zÒsÒôÒîĔȥ

ŸôÒĸÒ i ŰrƑÒĵÒ łôĸłƑÒ ħúsŰ ĶłƣĭiƑÒ ħúôyĸiú ƑŃƑîzÒsȦ čôy ƑszysŰĪiú ÒspúĪŰy rúƑiŰÒĭizÒîħi ƥzyîzĸúħȦ spłĵúîzĸúħȦ čłspłôÒrîzúħ i ĪŸĭŰŸrÒĭĸúħ sç płôúħĶłƑÒĸú Ƒ ĔłĭisŰyîzĸyĶ płôúħŧîiŸȦ

 ħúŧĭi îĔîúĶy łsiçčĸçï sŸĪîúsȦ ĭŸôziúȦ ôĭÒ ĪŰŃryîĔ płôúħĶłƑÒĸú sç ôziÒĵÒĸiÒȦ ĶŸszç złsŰÒï Ƒ isŰłŰĸy spłsŃí zÒÒĸčÒƣłƑÒĸi Ƒ prłîús pĭÒĸłƑÒĸiÒ rúƑiŰÒĭizÒîħiȦ ħÒĪ Űúƣ ħúħ ƑôrÒƣÒĸiÒ.

/FÌKMXL BDKDL QDVHS@KHY@BIH NARY@QT IDRS ONOQ@V@ ŰXBH@
LHDRYJ@ŒBÌV, YM@ICTIĴBXBG RHľ V MHDJNQYXRSMDI RXST@BIH

ǰ5

şogşaĶ zoşientoƑanƗ na sŜoĵeîznoŧï Ƚ ŜşioşƗtetƗȥ

rłzúzĸÒĸiú płŰrzúí
iĸŰúrúsÒriŸszyǰǯ

ĶłŰyƑłƑÒĸiú

zÒîĔĊîÒĸiú
ôł ŸîzúsŰĸiîŰƑÒ

przúzƑyîiĊƣÒĸiú izłĭÒîħi
rŃƣĸyîĔ črŸp

giĶ zÒîzĸiú siĊ zÒprÒszÒï ĶiúszĪÒĹîŃƑ i iĸĸú zÒiĸŰúrúsłƑÒĸú płôĶiłŰy ĸÒ ĪłĸsŸĭŰÒîħú spłĵúîzĸúȦ ƑÒrŰł płôħçï ôziÒĵÒĸiÒ úôŸĪÒîyħĸú ĸÒ rzúîz íŸôłƑÒĸiÒ płîzŸîiÒ słĭiôÒrĸłŧîi z ôÒĸyĶ ĶiúħsîúĶȦ ŰÒĪ íy płŰúĸîħÒĭĸiú zƑiĊĪszyï iîĔ zÒÒĸčÒƣłƑÒĸiú Ƒ przúĶiÒĸy. PłzÒ púĵĸyĶi iĸspirÒîħi
ÒrŰyĪŸĵÒĶi Ƒ ĭłĪÒĭĸúħ čÒzúîiú Ķłčç Űł íyï ƑysŰÒƑy Ƒ pĭúĸúrzúȦ spÒîúry z ĭłĪÒĭĸyĶi przúƑłôĸiĪÒĶiȦ írłszŸryȦ Ò ĸÒƑúŰ zÒħĊîiÒ Ƒ szĪłĵÒîĔȦ čôziú ĔisŰłriÒ przúpĭÒŰÒĵÒíy siĊ z îiúĪÒƑłsŰĪÒĶi ôłŰyîzçîyĶi ôÒĸúčł ĶiúħsîÒ. PłôîzÒs ôziÒĵÒĹ iĸČłrĶÒîyħĸł-úôŸĪÒîyħĸyîĔ ƑÒrŰł zÒpłzĸÒƑÒï ĶiúszĪÒĹîŃƑ
z prłčĸłzÒĶi ôúĶłčrÒƥîzĸyĶi i čłspłôÒrîzyĶi łrÒz przúĪÒzyƑÒï iĶ iĸČłrĶÒîħú ł pĭÒĸłƑÒĸyîĔ
iĸƑúsŰyîħÒîĔ.
ZaĶŜania ŜşoĶŸħçîa şeƑitaĭizaîħĊ ŜoƑinna staƑiaï Ŝşzeô soíç ôƑa îeĭeȥ

ƑzrłsŰ zÒiĸŰúrúsłƑÒĸiÒ ĶiúszĪÒĹîŃƑ ŰúĶÒŰúĶȦ
ƑzrłsŰ iîĔ zÒÒĸčÒƣłƑÒĸiÒ przúĪĵÒôÒĸy Ķ.iĸ. ĸÒ łíúîĸłŧï ĸÒ spłŰĪÒĸiÒîĔ.
JsŰĸiúħú Űúƣ ĪiĭĪÒ ĸÒrzĊôziȦ ĪŰŃrú sĵŸƣç ƑzĶÒîĸiÒĸiŸ płîzŸîiÒ sprÒƑîzłŧîi ƑŧrŃô ĶiúszĪÒĹîŃƑ.
ç Űł ĸp. iĸiîħÒŰyƑy ĭłĪÒĭĸúȦ íŸôƣúŰy łíyƑÒŰúĭsĪiú îzy ČŸĸôŸszú słĵúîĪiúȦ ĪŰŃrú ôÒħç ĭŸôziłĶ ĶłƣĭiƑłŧï ƑspŃĵôúîyôłƑÒĸiÒ ł zĶiÒĸÒîĔ Ƒ sƑłiĶ ĶiúħsîŸ zÒĶiúszĪÒĸiÒ. PÒĶiĊŰÒħĶyȦ ƣú ħúôĸyĶ z îúĭŃƑ
ǰǵ

sŰłsłƑÒĸiÒ ŰyîĔ ĸÒrzĊôzi ħúsŰ úôŸĪÒîħÒ Ƒ zÒĪrúsiú ĶłƣĭiƑłŧîi ƑpĵyƑÒĸiÒ ĸÒ Űú zĶiÒĸy łrÒz íŸôłƑÒĸiú ƑiĊzi ƑŧrŃô ĭłĪÒĭĸúħ spłĵúîzĸłŧîi przúz ƑspŃĵôúîyôłƑÒĸiú ł ĪiúrŸĸĪÒîĔ rłzƑłħŸ. PłôpłƑiúôơȥ ĶłƣĸÒ przúzĸÒîzyï îzĊŧï ŧrłôĪŃƑ Ƒ rÒĶÒîĔ ŸôƣúŰŸ píyƑÒŰúĭsĪiúčł ĸÒ prłħúĪŰyȦ ĪŰŃrú
ôłŰyîzç łíszÒrŸ rúƑiŰÒĭizÒîħi.
ŸôƣúŰy píyƑÒŰúĭsĪiú ŸĶłƣĭiƑiÒħç ĶiúszĪÒĹîłĶ płôúħĶłƑÒĸiú ôúîyzħi ł ĶÒĵyîĔ iĸƑúsŰyîħÒîĔ
ĸÒ płziłĶiú ĭłĪÒĭĸyĶ i ƑiĊĪszyîĔ ĸÒ płziłĶiú łčŃĭĸłĶiúħsĪiĶ. ł ƑÒƣĸúȦ ĶiúszĪÒĹîy ĸiú ŰyĭĪł
čĵłsŸħç ĸÒ îł ƑyôÒï pŸíĭiîzĸú piúĸiçôzúȦ îzyĭi płîĔłôzçîú Ķ.iĸ. z iîĔ płôÒŰĪŃƑȦ Òĭú Űúƣ ĸÒħpiúrƑ
zčĵÒszÒħç prłħúĪŰy ôł rúÒĭizÒîħi. Płôłíĸiú siĊ ôziúħú Ƒ przypÒôĪŸ =ŸĸôŸszy łĵúîĪiîĔ.

"DY QNYONVRYDBGMH@MH@ VHDCYX N HRSMHDMHT H ETMJBI@BG
"TCŰDST /AXV@SDKRJHDFN ¬@SVN VXO@BYXĵ SN M@QYľCYHDz I@J SN BYľRSN
V HMSDQMDBHD AXV@, F¬NRNV@MHD LNŰD RS@ĵ RHľ OKDAHRBXSDL,
FCYHD VXFQXV@ SDM, JSN F¬NŝMHDI JQYXBYX

ǲȫ aôa naôzoşîza
prčÒĸúĶ łpiĸiłôÒƑîzł-ôłrÒôîzyĶ Ƒ przypÒôĪŸ rúƑiŰÒĭizÒîħi ħúsŰ ZłĶiŰúŰ úƑiŰÒĭizÒîħi. Xúčł płƑłĵÒĸiú ĸÒrzŸîÒ ŸsŰÒƑÒ.
ÍÒôÒĸiúĶ ZłĶiŰúŰŸ ħúsŰ ôłsŰÒrîzÒĸiú łpiĸii i sŰÒĸłƑisĪȦ ĪŰŃrú ĶÒħç płĶŃî čĶiĸiú Ƒ prÒƑiôĵłƑyĶ
ŸĪszŰÒĵŰłƑÒĸiŸ przúíiúčŸ prłîúsŸ rúƑiŰÒĭizÒîħi. ZłĶiŰúŰ úƑiŰÒĭizÒîħi sĪĵÒôÒ siĊ z przúôsŰÒƑiîiúĭi iĸŰúrúsÒriŸszy rúƑiŰÒĭizÒîħi i z łrčÒĸŃƑ čĶiĸy. Xúčł îzĵłĸĪłƑiú prłƑÒôzç ôysĪŸsħú ȹôiÒĭłčȺ ĸÒ ŰúĶÒŰ
pĭÒĸłƑÒĸyîĔ i ƑôrÒƣÒĸyîĔ rłzƑiçzÒĹ łrÒz spłsłíŸ iîĔ rúÒĭizÒîħi. %łĪłĸŸħç úƑÒĭŸÒîħi PrłčrÒĶŸ.

+¾AL¥AXA to oîúĸÒ ŜşočşÒĶŸ Ơ ŜŸĸĪtŸ ƑęôƠúĸęÒ ŜşƠƗħĊtƗîĔ ĪşƗtúşęŃƑ, Ƒ îúĭŸ
ħúčo ŸŦŜşÒƑĸęúĸęÒ ę şoƠƑoħŸȫ Júħ ƑƗĸęĪę Ķočç íƗï ŜoôŦtÒƑç ŦĪoşƗčoƑÒĸęÒ ƠÒŜĭÒĸoƑÒĸƗîĔ ôƠęÒĵÒĹ şúƑętÒĭęƠÒîƗħĸƗîĔȫ
epgJpp¾AgJ+ oƠĸÒîƠÒ ŜşoƑÒôƠoĸú şúčŸĭÒşĸú ŜoĶęÒşƗ ĭŸí oíŦúşƑÒîħúȫ

>Ķiĸĸy prłčrÒĶ rúƑiŰÒĭizÒîħi ĶŸsi íyï płôôÒƑÒĸy łîúĸiú ÒĪŰŸÒĭĸłŧîi i sŰłpĸiÒ rúÒĭizÒîħi îł ĸÒħĶĸiúħ rÒz ĸÒ ǲ ĭÒŰÒ.ǰǰ pîúĸÒ ŰÒ rŃƑĸiúƣ płôĭúčÒ zÒłpiĸiłƑÒĸiŸ przúz ZłĶiŰúŰ úƑiŰÒĭizÒîħi ȹłrÒz
łčĵłszúĸiŸ Ƒ iŸĭúŰyĸiú JĸČłrĶÒîħi PŸíĭiîzĸúħ čĶiĸyȺ.

ǰǶ

ǳȫ şoôŸkt
eyŧĭçî ł rúƑiŰÒĭizÒîħi ƑÒrŰł Ķyŧĭúï szúrłĪłȦ przyszĵłŧîiłƑł i iôúÒĭisŰyîzĸiú. gÒsŰĊpĸiú ŸírÒï îúĭúȦ
ĪŰŃrú sĵŸƣç úĭiĶiĸÒîħi ĭŸí łčrÒĸiîzúĸiŸ ĸúčÒŰyƑĸyîĔ zħÒƑisĪȦ Ƒ rÒĶy ĪłĸĪrúŰĸyîĔ przúôsiĊƑziĊï.
gÒĭúƣy zÒsŰÒĸłƑiï siĊ ĸÒô úŰÒpłƑÒĸiúĶ ôziÒĵÒĹ i ĶłƣĭiƑłŧîiÒĶi ƥĸÒĸsłƑÒĸiÒ.
úĸúƥîħúĸŰÒĶi ŧrłôĪŃƑ Ƒ rÒĶÒîĔ rúƑiŰÒĭizÒîħi Ķłčç íyï ƑĵÒŧîiƑiú Ƒszysîyȥ łô sÒĶłrzçôŸ przúz
ÍÒĪĵÒôy ppiúĪi ÍôrłƑłŰĸúħȦ iĸsŰyŰŸîħú ĪŸĭŰŸryȦ iĸsŰyŰŸîħú úôŸĪÒîyħĸúȦ ƑspŃĭĸłŰy ĶiúszĪÒĸiłƑúȦ
spŃĵôziúĭĸiúȦ -yȦ Īłŧîiłĵy i zƑiçzĪi ƑyzĸÒĸiłƑúȦ przúôsiĊíiłrsŰƑÒȦ pÒrĪi ĪrÒħłírÒzłƑúȦ pÒrĪi
ĸÒrłôłƑú i ĭÒsyȦ łrčÒĸizÒîħú płzÒrzçôłƑú ȹg>pȺȦ pŧrłôĪi ¾spÒrîiÒ +ĪłĸłĶii płĵúîzĸúħ ȹîzyĭi
ħúôĸłsŰĪi ƑspiúrÒħçîú rłzƑŃħ przúôsiĊíiłrîzłŧîi spłĵúîzĸúħȺȦ pÒrŰĸúrsŰƑÒ ĭłĪÒĭĸú iŰp.
¾yĸiĪÒ z ŰúčłȦ ƣú rúƑiŰÒĭizÒîħÒ sŰÒĸłƑiçîÒ zÒsÒôĸiîzł zÒôÒĸiú pŸíĭiîzĸú płƑiĸĸÒ íyï prłƑÒôzłĸÒ
ƑspŃĭĸiú przúz ƑszysŰĪiîĔ zÒiĸŰúrúsłƑÒĸyîĔ płzyŰyƑĸyĶi przúĶiÒĸÒĶi łíszÒrŸ rúƑiŰÒĭizÒîħi.

RDVHS@KHY@BI@ IDRS OQNBDRDL Y¬NŰNMXL, JSÌQX CK@ OD¬MDFN ONVNCYDMH@ VXL@F@
Y@@MF@ŰNV@MH@ V¬@CY OTAKHBYMXBG, @KD QÌVMHDŰ HMMXBG NRÌA H ONCLHNSÌV,
JSÌQXBG RYDQNJN ONIľSD HMSDQDRX RONSXJ@IĴ RHľ M@ NARY@QYD QDVHS@KHY@BIH

rłôĪi ƥĸÒĸsłƑú ĸÒ rúÒĭizÒîħĊ ôziÒĵÒĹ rúƑiŰÒĭizÒîyħĸyîĔ ĶłƣúĶy płzysĪÒï z íŸôƣúŰŸ čĶiĸyȦ ŧrłôĪŃƑ rŃƣĸyîĔ iĸsŰyŰŸîħiȦ ŰÒĪiîĔ ħÒĪ ¾łħúƑŃôzĪi ¥rzçô pîĔrłĸy ÍÒíyŰĪŃƑ Òĭíł ¾łħúƑŃôzĪi =ŸĸôŸsz
pîĔrłĸy rłôłƑisĪÒ i >łspłôÒrĪi ¾łôĸúħ ȹĸp. ĸÒ zÒíyŰĪłƑú zÒĵłƣúĸiÒ pÒrĪłƑúȺȦ ŧrłôĪŃƑ eiĸisŰúrsŰƑÒ ZŸĭŰŸry i %ziúôziîŰƑÒ gÒrłôłƑúčłȦ eiĸisŰúrsŰƑÒ JĸƑúsŰyîħi i łzƑłħŸȦ =ŸĸôŸszŸ Złŧîiúĭĸúčł łrÒz ČŸĸôŸszy ĸłrƑúsĪiîĔȦ ČŸĸôŸszy ¥ĸii +ŸrłpúħsĪiúħȦ Ÿĭč płôÒŰĪłƑyîĔ i iĸĸyîĔ.

ǰǷ

şƠƗĪĵÒôƗ
ƑôşłƣłĸƗîĔ
ŜşÒĪŰƗĪ
şúƑęŰÒĭęƠÒîƗħĸƗîĔ

ǰǸ

şłƠôƠęÒĵǱ

ÍÄZd%Ä¾%pÐpgÄE
ZÄZ+¾J\JÍÄXgÄE
PłĭsĪiú čĶiĸy łô ĭÒŰ płôúħĶłƑÒĵy ôziÒĵÒĸiÒ płô ĸÒzƑç rúƑiŰÒĭizÒîħiȦ ħúôĸÒĪ ôłŰyîĔîzÒs prłƑÒôzłĸÒ
rúƑiŰÒĭizÒîħÒ íyĵÒ îzĊsŰł ĸiúpúĵĸÒ i rłzprłszłĸÒȦ Ò przúz Űł ĸiúúČúĪŰyƑĸÒ. yĵÒ Űúƣ ĸiúħúôĸłĪrłŰĸiú
íĵĊôĸiú rłzŸĶiÒĸÒ i łčrÒĸiîzłĸÒ ôł ôziÒĵÒĹ íŸôłƑĭÒĸyîĔ i ŰúîĔĸiîzĸyîĔ.
JĸĸyĶ prłíĭúĶúĶ íyĵ írÒĪ rúÒĭĸúčł ƑĵçîzúĸiÒ Ƒ prłƑÒôzłĸú przúôsiĊƑziĊîiÒ łsŃí zÒĶiúszĪŸħçîyîĔ
i ôziÒĵÒħçîyîĔ Ƒ łíszÒrÒîĔ zôúčrÒôłƑÒĸyîĔ. PrłħúĪŰłƑÒĸł i przúprłƑÒôzÒĸł iĸƑúsŰyîħú ĸiúħÒĪł
łôčŃrĸiúȦ îł płƑłôłƑÒĵłȦ ƣú ĸiú zÒƑszú spłŰyĪÒĵy siĊ łĸú z ÒĪîúpŰÒîħç spłĵúîzĸçȦ Ò Űł przúħÒƑiÒĵł siĊ ĪƑúsŰiłĸłƑÒĸiúĶ îúĭłƑłŧîi ƑyôÒŰĪŃƑ.
XúsŰ Űúƣ Ƒiúĭú Ķiúħsî i ĶiÒsŰ ĸÒ ŧƑiúîiúȦ ĪŰŃrú przúszĵy płzyŰyƑĸç ŰrÒĸsČłrĶÒîħĊ. PłôħĊŰł Ƒ ĸiîĔ îÒĵłŧîiłƑú przúôsiĊƑziĊîiÒ ĸÒ rzúîz spłĵúîzĸłŧîi ĭłĪÒĭĸúħȦ ĭłĪÒĭĸúħ przúsŰrzúĸi i čłspłôÒrĪi. yĵy łĸú
prłƑÒôzłĸú Ƒú ƑspŃĵprÒîy z ĭłĪÒĭĸç spłĵúîzĸłŧîiç. ¾ôrÒƣÒĸiú płĶysĵŃƑ ĸÒ ôziÒĵÒĸiÒ zĶiúrzÒħçîú
ôł łƣyƑiúĸiÒ łíszÒrŃƑ ĪryzysłƑyîĔ i iîĔ łôĸłƑy íyĵy sĪłĸîúĸŰrłƑÒĸú ŰúryŰłriÒĭĸiúȦ îúĭúĶ zƑiĊĪszúĸiÒ úČúĪŰyƑĸłŧîi płôúħĶłƑÒĸyîĔ ƑysiĵĪŃƑ. PrłƑÒôzłĸú ĪłĶpĭúĪsłƑł ôziÒĵÒĸiÒ rúƑiŰÒĭizÒîyħĸú
ƑpĵyĸĊĵy ĸiú ŰyĭĪł ĸÒ płprÒƑĊ ħÒĪłŧîi ƣyîiÒ ĸÒ Űúrúĸiú łíszÒrŸ rúƑiŰÒĭizÒîħiȦ Òĭú Űúƣ pł ôziŧ ôziúĹ
łôôziÒĵŸħç płzyŰyƑĸiú ĸÒ ĶiúszĪÒĹîŃƑ ŰúrúĸŃƑ przyĭúčĵyîĔ i iĸĸyîĔ ŸƣyŰĪłƑĸiĪŃƑ.
Prłîús ŰƑłrzúĸiÒ prłčrÒĶŸ rúƑiŰÒĭizÒîħiȦ ħÒĪ i ƑôrÒƣÒĸiÒ ôziÒĵÒĹ i rúÒĭizÒîħi przúôsiĊƑziĊï zÒƑÒrŰyîĔ
Ƒ sŰrÒŰúčii łôĸłƑy łíszÒrŸ ħúsŰ zÒzƑyîzÒħ zĵłƣłĸy i prÒîłîĔĵłĸĸy. psiçčĸiĊŰÒ ħÒĪłŧï ƣyîiÒ ƑÒrŰÒ ħúsŰ
ħúôĸÒĪ ĭÒŰ ƑyŰĊƣłĸúħ prÒîy Ƒ ĪiúrŸĸĪŸ przúĶiÒĸ.

Z@BYMHILX NC OQYXJ¬@CT M@CLNQRJHDFN JTQNQST,
V JSÌQXL V K@S@BG 8 H  RS@M Y@ATCNVX
V BDMSQTL ONYNRS@VH@¬ VHDKD CN ŰXBYDMH@, V@QTMJH
AXSNVD V KNJ@K@BG JNLTM@KMXBG AX¬X E@S@KMD,
@ CN SDFN LMNŰX¬X RHľ OQNAKDLX YVHĴY@MD
Y @KJNGNKHYLDL NQ@Y HMMXLH O@SNKNFH@LH,
I@JHD VXRSľOTIĴ, NFKľCMHD LÌVHĴB, V JTQNQS@BG,
JSÌQD RĴRH@CTIĴ Y LH@RS@LH ONQSNVXLH
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şłíĭúĶÒŰƗĪÒƠÒŦłíŸĪłĶŸĸÒĭĸúčłȽłŜłŰ1
łpłŰ ħÒĪł ħúôĸł z piúrƑszyîĔ ĶiÒsŰ Ƒ Płĭsîú zÒħĊĵł siĊ ŰúĶÒŰúĶ rúƑiŰÒĭizÒîħiȦ łprÒîłƑŸħçî prłčrÒĶ
rúƑiŰÒĭizÒîħi zÒíyŰĪłƑúčł îúĸŰrŸĶ. Prłîús Űúĸ prłƑÒôzłĸy íyĵ Ƒ łpÒrîiŸ ł ŧrłôĪi ƑĵÒsĸú i zÒÒĸčÒƣłƑÒĸiú ĶiúszĪÒĹîŃƑ łrÒz Ƒ łpÒrîiŸ ł ĪÒpiŰÒĵ pryƑÒŰĸy płprzúz zÒsŰłsłƑÒĸiú pÒrŰĸúrsŰƑÒ pŸíĭiîzĸł-pryƑÒŰĸúčł PPP.
lata 80. XX w.

Problem:
ŸôyĸĪi łô zÒĪłĹîzúĸiÒ JJ ¾ ĸiú íyĵy rúĶłĸŰłƑÒĸúȦ ĶiúszĪÒĸiÒ ĪłĶŸĸÒĭĸú
Ƒ ƑiĊĪszłŧîi sŰÒryîĔ ĪÒĶiúĸiî zÒĶiúszĪiƑÒĵł pł ĪiĭĪÒ rłôziĸȦ ôziúĭçî ĵÒziúĸĪi i ĪŸîĔĸiú.
eiúszĪÒĸiÒ íyĵy íÒrôzł zĸiszîzłĸú.

Ŝo ǰǸ8Ǹ Ƚ ŜrƗwatƗzaîħa zasobŃw komŸnalnƗîĔ

Íaĵoƣenie:
eiúĸiú sĪłĶŸĸÒĭizłƑÒĸú
ĸÒĭúƣy spryƑÒŰyzłƑÒïȦ
płôłíĸiú ħÒĪ ŸsĵŸčĊ
zÒrzçôzÒĸiÒ ĶiúszĪÒĸiłƑyĶi zÒsłíÒĶi ĪłĶŸĸÒĭĸyĶi.

ozwiçzanie:

 zÒsÒôÒ ĸiúzÒsiúôĭÒĸiÒ zƑÒĭĸiÒħçîyîĔ siĊ przyôziÒĵŃƑ
ȹpłĪłiȺȦ

 ŸĶłƣĭiƑiúĸiú ƑyĪŸpŸ ĶiúszĪÒĹȥ

Ⱦ piúrƑszúĹsŰƑł ƑyĪŸpŸ ôĭÒ ĭłĪÒŰłrŃƑȦ
ƑÒrŸĸúĪȥ zÒíúzpiúîzúĸiú ĶiúszĪÒĹ płzłsŰÒĵyĶ
ƑspŃĵĭłĪÒŰłrłĶȦ
Ⱦ îúĸÒ ŸzÒĭúƣĸiłĸÒ łô sŰłpĸiÒ zĸiszîzúĸiÒȦ
łĪrúŧĭÒĸúčł ĸÒƑúŰ ĸÒ Ƕ0ɺ ƑÒrŰłŧîi ĭłĪÒĭŸȦ

 ĶiÒsŰł ŸĵÒŰƑiÒĵł zÒĪŸp ĶÒŰúriÒĵŃƑ íŸôłƑĭÒĸyîĔ
ȹĸp. ŰÒĭłĸy ĸÒ îúĶúĸŰȺ.

Dodatkowo:

 rłzíŸôłƑÒ siúîi čÒzłƑúħ ɮ ĵÒŰƑiúħszy ôłsŰĊp ôł ĪłŰĵŃƑ čÒzłƑyîĔȥ
Ⱦ przúħŧîiú z łčrzúƑÒĸiÒ ƑĊčĭłƑúčł ĸÒ čÒzłƑúȦ
Ⱦ płzyŰyƑĸy ƑpĵyƑ ĸÒ ħÒĪłŧï płƑiúŰrzÒ Ƒ Ķiúŧîiú.
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ǰǸǸǱ Ⱦ rozŜoîzĊîie Ŝraî nad strategiç rozwoħŸ oŜotŸ

Íaĵoƣenie:
ŰƑłrzłĸÒ ĸÒ ĪiĭĪÒôziúsiçŰ
ĭÒŰ ƑizħÒ ĶiÒsŰÒ ĶŸsi íyï
sŰÒíiĭĸÒ i ĸiúzÒĭúƣĸÒ łô
zĶiúĸiÒħçîúħ siĊ syŰŸÒîħi
płĭiŰyîzĸúħ

Zasada:
szúrłĪiú ĪłĸsŸĭtaîħú z miúszĪaĹîamiȦ iĸstytŸîħami
i ƥrmami ôziaĵaħçîymi Ƒ miúŧîiú

Cel:

 szîzúčŃĵłƑú rłzpłzĸaĸiú płtrzúí i prłíĭúmŃƑȥ
Ⱦ aĸaĭizy spłĵúîzĸyîĔ i úĪłĸłmiîzĸyîĔ strŸĪtŸr
spłĵúîzĸłŧîi ĭłĪaĭĸyîĔȦ
Ⱦ íaôaĸia płtrzúí i prúČúrúĸîħi Ƒ zaĪrúsiú
rłzƑiçzyƑaĸia ĭłĪaĭĸyîĔ prłíĭúmŃƑ.

ǰǸǸǲ Ⱦ innowaîƗħne Ŝodeħŧîie

Íaĵoƣenie:
przúprłƑÒôzúĸiú
ƑyƑiÒôŃƑ íúzpłŧrúôĸiîĔ
z îÒĵç ôłħrzÒĵç płpŸĭÒîħç
miasta

Cel:
płszúrzúĸiú Ƒiúôzy ł miúszĪaĹîaîĔ łpłtŸȦ
iîĔ płtrzúíaîĔȦ aĪtyƑĸłŧîiȦ zapatryƑaĸiaîĔ
płĭityîzĸyîĔȦ ôłîĔłôaîĔȦ strŸĪtŸrzú zaƑłôłƑúħ
łraz płĪazaĸiú ƑyĸiĪŃƑ Ƒ ŸħĊîiŸ przústrzúĸĸym

Metoda:
płôziúĭłĸł miastł ĸa Ƿ rúħłĸŃƑȦ a îúĸtrŸm ĸa ǲ0 ĪƑartaĵŃƑȰ zĭúîłĸł praîĊ ǳǰ ankieteromȦ
wîzeŧnieħ bezrobotnƗmȦ przúszĪłĭłĸym przúz łpłîĪç PraîłƑĸiĊ aôaĹ płĵúîzĸyîĔ.

¾Ɨniki:
rapłrt z íaôaĹ ĸa płôstaƑiú ƑypłƑiúôzi łĪłĵł Ƕ0ɺ ôłrłsĵyîĔ miúszĪaĹîŃƑ
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ga Ŝodstawie zebranƗîĔ danƗîĔ:

Dodatkowo:

 Ƒyíraĸł piĭłtaƣłƑú ĪƑartaĵy

rŃƑĸłĭúčĭú ôł sĪrzyĸúĪ płîztłƑyîĔ
ƑrzŸîaĸł ŸĭłtĪiȥ

ȹƑyíŃr Ƒ łparîiŸ ł aĪtyƑĸłŧï
rúspłĸôúĸtŃƑ i iîĔ ôúĪĭaraîħú
îĔĊîi ŸôziaĵŸ Ƒ prłčramiú
łraz ł ĪłĸîúĸtraîħĊ ôziaĵaĹ
Ⱦ Ƒiôłîzĸłŧï úČúĪtŃƑȺȦ

 iĸČłrmaîyħĸúȥ

Ⱦ ôłtyîzçîú prłčramŸ rúƑitaĭizaîħi
zaíytĪłƑúčł îúĸtrŸmȦ
Ⱦ ôłtyîzçîú prúČúrúĸîyħĸyîĔ ĪrúôytŃƑ
ôĭa ƑspŃĭĸłt miúszĪaĸiłƑyîĔȦ
Ⱦ ł szĪłĭúĸiaîĔ ôĭa ƑspŃĭĸłt
miúszĪaĸiłƑyîĔ ȹħaĪ íyï čłspłôarzúmȺȦ

 zrúaĭizłƑaĸł Īłĭúħĸú 2500

płčĵĊíiłĸyîĔ aĸĪiút ȹǶǸ pytaĹȨȺ.

 ƑyîĔłƑaƑîzúȥ

Ⱦ ôłtyîzçîú sçsiúôzĪiúħ îzŸħĸłŧîi
ȹprłčram Ɉ%J\p>ɊȺȦ
Ⱦ ôłtyîzçîú piúrƑszúħ płmłîy łsłíłm
płszĪłôłƑaĸym.

ǰǸǸǵ Ⱦ ŸîĔwalenie ŜlanŸ strategiîznego oŜotŸ

Zaĵoƣone îele:

 płpraƑa sytŸaîħi miúszĪaĸiłƑúħȦ
 płôĸiúsiúĸiú staĸôarôŸ ƣyîia Ƒ miúŧîiúȦ
 płôĸiúsiúĸiú płziłmŸ íúzpiúîzúĹstƑaȦ
 ŸĪsztaĵtłƑaĸiú ƑŧrŃô miúszĪaĹîŃƑ zaîĔłƑaĹ aĪtyƑĸyîĔ i płstaƑ przúôsiĊíiłrîzyîĔȦ
 zaaĸčaƣłƑaĸiú iĸƑústłrŃƑ przúz sĪiúrłƑaĸiú ŧrłôĪŃƑ ƥĸaĸsłƑyîĔ miasta ĸa iĸƑústyîħú
stymŸĭŸħçîú płzysĪiƑaĸiú 2-ǲ zĵ z zúƑĸçtrz ĸa 1 zĵ zaiĸƑústłƑaĸy przúz miastł.

rewitalizaîħa Ÿznana
za îel strategiîznƗ miastaȰ
a Ŝrogram rewitalizaîħi
za wiodçîƗ Ŝrogram
oŜeraîƗħnƗ strategii

Ŝowoĵanie dwŸnastoosobowego ZesŜoĵŸ
ZoordƗnaîƗħnego ds. ewitalizaîħi
oraz Peĵnomoînika ds. ewitalizaîħi

2ǲ

ǰǸǸǶ Ⱦ ŸîĔwalenie ProgramŸ ewitalizaîħi ZabƗtkowego CentrŸm oŜotŸ

Pakiet ŸîĔwaĵ wsŜomagaħçîƗîĔ ħego realizaîħĊ:

 Ƒôrłƣúĸiú 1ǲ ƥĸaĸsłƑyîĔ ĸarzĊôzi ƑsparîiaȦ Ƒ tym ĪrúôytŃƑ ôĭa ƑspŃĭĸłt
 ŸryĸĪłƑiúĸiú ŸsĵŸči zarzçôzaĸia zasłíami ĪłmŸĸaĭĸymi
 przystçpiúĸiú ôł zmiaĸy miúħsîłƑúčł pĭaĸŸ začłspłôarłƑaĸia przústrzúĸĸúčł
 zaaĸčaƣłƑaĸiú íaĸĪŃƑ i ĪapitaĵŸ pryƑatĸúčł ôł przúĪsztaĵîúĹ îaĵyîĔ ĪƑartaĵŃƑ
Ƒ partĸúrstƑiú pŸíĭiîzĸł-pryƑatĸym

 systúm čraĸtŃƑ Ƒ łparîiŸ ł íŸôƣút ôĭa rłsĸçîúħ ĭiîzíy g>p

>ĵŃwne zaĵoƣenia ŜrogramŸ:

 tƑłrzúĸiú múîĔaĸizmŃƑ

i ƑarŸĸĪŃƑ ŸmłƣĭiƑiaħçîyîĔ
rúƑitaĭizaîħĊ zaíytĪłƑyîĔ
íŸôyĸĪŃƑ i łíszarŃƑȦ

Cele ŜrogramŸ:

 łôĸłƑa Īamiúĸiî miúszĪaĭĸyîĔ ƑspŃĭĸłt
miúszĪaĸiłƑyîĔ przy Ÿôziaĭú ŧrłôĪŃƑ
čmiĸĸyîĔ ȹprłčramy płmłîłƑúȺȦ

 sŸĪîúsyƑĸú płrzçôĪłƑaĸiú

i rúƑitaĭizaîħa ƑartłŧîiłƑyîĔ
ĪŸĭtŸrłƑł i úĪłĸłmiîzĸiú
ĪƑartaĵŃƑ miastaȦ łôzysĪaĸiú
ĭŸí płôƑyƣszúĸiú iîĔ Ƒartłŧîi
ČŸĸĪîħłĸaĭĸúħȦ túîĔĸiîzĸúħȦ
úĪłĸłmiîzĸúħ i ĪŸĭtŸrłƑúħȦ

 ĪłĸsúrƑaîħa zaíytĪłƑúħ

sŸístaĸîħi miúszĪaĸiłƑúħ.

mieniî
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y naôa
rłîzniî
Ĕ
iî
iejsĪ
praƑ m 01Ⱥ
0
ȹ1Ǹ01-2

 ĪłmpĭúĪsłƑú przúĪsztaĵîaĸiú ƑytypłƑaĸyîĔ
rúħłĸŃƑ miasta przy Ÿôziaĭú iĸƑústłra
zúƑĸĊtrzĸúčł.

ȹȫȫȫȺ ewiŰaĭizacħa Űo nie ŰƗĭko Ŝroces ƥzƗczneħ
odnowy budynków – ale przede wszystkim
spoĵecznaȦ čospodarcza i ekoločiczna
przemianaȦ odpowiadaħçca coraz to nowym
potrzebom mieszkaĹcówȫ2

ga przústrzúĸi ĭat prłčram íyĵ ĪiĭĪaĪrłtĸiú młôyƥĪłƑaĸyȦ aíy sprłstaï rłsĸçîym płtrzúíłm
rúmłĸtłƑym ƑspŃĭĸłt miúszĪaĸiłƑyîĔ łraz łîzúĪiƑaĸiłm miúszĪaĹîŃƑ.

widoîznƗ eČekt: ħŸƣ Ŝo ǰ0 lataîĔ dziaĵania ŜrogramŸ odmieniĵƗ siĊ îaĵe kwartaĵƗ miasta
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Lata 1998-2016

¾ ramaîĔ prłčramŸ ƑyremłntłƑanł Ƒ zaíytĪłƑym îentrŸm ǲ9ǳ bŸdƗnki mieszkalne.
Złszt îaĵĪłƑity Ⱦ łĪ. ǵǲ mĭn zĵȥ ƑyôatĪi >e Ⱦ łĪ. 1Ǹ mĭn zĵȦ płzłstaĵe 44 mĭn zĵ ƑspŃĭnłty.ǲ

łpłt płĪazaĵȦ jaĪç ôơƑičniç ƥnansłƑç młčç íyï čminne ŧrłôĪi íŸôƣetłƑe ôĭa intensyƥĪaîji ôziaĵaĹ
remłntłƑł-młôernizaîyjnyîĔ Ƒ zasłíaîĔ mieszĪaniłƑyîĔȦ rŃƑnieƣ Ƒ tyîĔ nie íĊôçîyîĔ Ƒĵasnłŧîiç
miasta.4 Prłčram eƑłĭŸŸje i jest ĪłntynŸłƑany.

decyzja
o wydatkowaniŸ
ŧrodkŃw
bŸdƣetowycĔ

konsekwencja
w realizacji
ŜrogramŸ Ŝrzez
rŃƣne Ŝodmioty

%ziĊĪi tym ôƑŃm îzynniĪłm miastł
z ŸpĵyƑem îzasŸ zmniejszyĵł sƑŃj
Ÿôziaĵ Ƒ ĪłsztaîĔ remłntŃƑȦ jeônaĪ
remłnty íŸôynĪŃƑ ƑspŃĭnłt mieszĪaniłƑyîĔ sç ĪłnseĪƑentnie przeprłƑaôzane.

eęĸŸŦƗŜşƠúĶęÒĸ
\ŸĪsŸsłƑe miastłȦ Ƒzrłst Ƒartłŧîi nierŸîĔłmłŧîi ¬ zapłrłƑe îeny mieszĪaĹ ¬ spaôeĪ ĭiîzíy
staĵyîĔ mieszĪaĹîŃƑ ȹôŸƣa îzĊŧï mieszĪaĹ ƑyĪŸpiłna jaĪł mieszĪanie na ƑaĪaîjeȺ Ƚ íraĪ Ƒ Płĭsîe
łôčŃrnečł systemŸ Īłmpensaîji ƥnansłƑej płmiĊôzy ƑysłĪłŧîiç îzynszŸ przeô i pł reƑitaĭizaîji.
aĪie rłzƑiçzanieȦ sprzyjajçîe płzłstaniŸ mieszĪaĹîŃƑȦ jest ôł ƑypraîłƑania na płziłmie čminy.

ZôÒşƠÒ ŦęĊ, ƣú ƑƠşoŦt ÒtşÒĪîƗħĸoŧîę oĪoĭęîƗ ŜşƠúĪĵÒôÒ ŦęĊ ĸÒ ƠĸÒîƠĸƗ ƑƠşoŦt îúĸ
ĸęúşŸîĔoĶoŧîę ę ƑƗŦoĪoŧîę îƠƗĸŦƠŃƑȫ To ŜoƑoôŸħú, ƣú ôotƗîĔîƠÒŦoƑę ĶęúŦƠĪÒĹîƗ ƑƗŜşoƑÒôƠÒħç ŦęĊ, Ò oíŦƠÒş ŜęúşƑotĸęú ƠôúčşÒôoƑÒĸƗ ƠÒĶęúĸęÒ ŦęĊ Ƒ ɈƑƗŦŜĊ ôoíşoíƗtŸɊȫ TÒĪęú ƠħÒƑęŦĪo ĸÒƠƗƑÒĶƗ >+gÄ=JZACXȫ JúŦt to ĸęúŜoƣçôÒĸƗ
ÒŦŜúĪt şúƑętÒĭęƠÒîħę, Ơ ĪtŃşúčo ƑƗŦtçŜęúĸęúĶ tşƠúíÒ ŦęĊ ĭęîƠƗï ę ĪtŃşúĶŸ ĸÒĭúƣƗ
ƠÒŜoíęúčÒïȫ ęĭĸÒ ŦúčşúčÒîħÒ ŜşƠúŦtşƠúĸĸÒ Ƒ ŦĪşÒħĸƗîĔ ŜşƠƗŜÒôĪÒîĔ ŜočĵĊíęÒ
ĪşƗƠƗŦ Ƒ ŦçŦęúôĸęîĔ ôƠęúĭĸęîÒîĔ îƠƗ čĶęĸÒîĔ, ôoĪçô tşÒƥÒħç oŦoíƗ Ơ oíŦƠÒşŸ
ŜęúşƑotĸęú ƠôúčşÒôoƑÒĸúčoȫ
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>ôÒĹŦĪęú=ÒŦÒôƗpôgłƑÒ5
Í ôziaĵaĹ majçîyîĔ na îeĭŸ płpraƑĊ stanŸ ƑizŸaĭnečł i teîĔniîznečł pryƑatnyîĔ íŸôynĪŃƑ Ƒartł
Ƒspłmnieï prłčram >ôaĹsĪie =asaôy pôgłƑa. gie ôłtyîzy łn łíszarŸ zôečraôłƑanečł i ƑsĪazanečł ôł reƑitaĭizaîji. Xest jeônaĪ przyĪĵaôem płĪazŸjçîym młƣĭiƑłŧîi ƑspŃĵpraîy čminy z g>p.

prganizacje Ŝozarzçdowe ƠƑÒĸú túƣ g>psami ȹƠ Òĸčȫ goĸ >oƐúşĸĶúĸt pşčÒĸęƠÒtęoĸȺȥ
ŜoôĶęotƗ, ĪtŃşú ĸęú Ŧç ħúôĸoŦtĪÒĶę Òĭío oşčÒĸÒĶę ÒôĶęĸęŦtşÒîħę ŜŸíĭęîƠĸúħ oşÒƠ ĪtŃşƗîĔ ôƠęÒĵÒĭĸoŧï ĸęú ħúŦt ĸÒŦtÒƑęoĸÒ ĸÒ oŦęçčÒĸęú ƠƗŦĪŸȫ ç to ŜşƠúôú ƑŦƠƗŦtĪęĶ ŦtoƑÒşƠƗŦƠúĸęÒ ę ČŸĸôÒîħúȫ IîĔ ƠÒĵoƣúĸęú ƑƗĸęĪÒ Ơ ƑúƑĸĊtşƠĸúčo ęĶŜŸĭŦŸ ŜşÒîoƑÒĸęÒ ôĭÒ ôoíşÒ ħÒĪęúħŧ ŦŜşÒƑƗȫ JúŦt to îĔĊï ŜoĭúŜŦƠúĸęÒ ĭoŦŸ ŜúƑĸúħ čşŸŜƗ ŦŜoĵúîƠĸúħ ĭŸí ƑęúĪoƑúħ,
ôƠęÒĵÒĸęÒ ĸÒ şƠúîƠ ŜşƠƗşoôƗ Òĭío ĸŜȫ ŦƑoħúčo ĶęúħŦîÒ ƠÒĶęúŦƠĪÒĸęÒȫ gęúĪtŃşú Ơ ĸęîĔ
Ŝo ĪęĭĪŸ ĭÒtÒîĔ ôƠęÒĵÒĭĸoŧîę ŸíęúčÒħç ŦęĊ o ŦtÒtŸt oşčÒĸęƠÒîħę ŜoƣƗtĪŸ ŜŸíĭęîƠĸúčo ȹpPPȺ,
îo ôÒħú ĶoƣĭęƑoŧï ŜoƠƗŦĪęƑÒĸęÒ ŧşoôĪŃƑ Ơ oôŜęŦŸ ŜoôÒtĪŸ ȹǰɺȺȫ

Prłčram >ôaĹsĪie =asaôy pôgłƑa płĭeča na systematyîznej reaĭizaîji ĪłnĪŸrsŸ sĪierłƑanečł
ôł łrčanizaîji płzarzçôłƑyîĔ. ea łn na îeĭŸ artystyîznç ôeĪłraîjĊ łôíŸôłƑanyîĔ pł ƑłjnieȦ
niełzôłíiłnyîĔ Īamieniî. Złĭejne ŸĭiîeȦ płíłîzne Ƒ stłsŸnĪŸ ôł najpłpŸĭarniejszečł tŸrystyîznečł
szĭaĪŸȦ zysĪŸjç atraĪîyjny Ƒyčĭçô ôziĊĪi praîy artystŃƑ ƑyĵłniłnyîĔ przez g>pȦ ĪtŃre ĪłłrôynŸje
przeôsiĊƑziĊîie i przyčłtłƑanie przez ƑspŃĭnłty mieszĪaniłƑe eĭeƑaîji ôł maĭłƑania.
ga płnaô stŸ eĭeƑaîjaîĔ zreaĭizłƑanł îieĪaƑe ôeĪłraîje Ƒ teîĔniîe sčraČƥtłȦ ŸzŸpeĵniłnł ôetaĭe
arîĔiteĪtłniîzneȦ ƑprłƑaôzłnł eĭementy îeramiîzneȦ łôĭeƑy íetłnłƑe i eĭementy metaĭłpĭastyĪi.
gajƑiĊĪszç Ƒartłŧîiç prłjeĪtŸ jest aĪtyƑizaîja mieszĪaĹîŃƑ. pĪazaĵł siĊȦ ƣe młƣĭiƑe jest płrłzŸmienie nie tyĭĪł Ƒ łírĊíie jeônejȦ aĭe i ĪiĭĪŸnastŸ ƑspŃĭnłt mieszĪaniłƑyîĔȦ ôłôatĪłƑł przy čĵłsie
miasta i artystŃƑ.

2ǵ

¾ reƑitaĭizaîji i innyîĔ przeôsiĊƑziĊîiaîĔ płôejmłƑanyîĔ przez čminĊ íarôzł Ƒaƣne jest ôłîenienie aĪtyƑnłŧîi trzeîiečł seĪtłra i stƑłrzenie mŸ młƣĭiƑłŧîi rłzƑłjłƑyîĔ.

gÒƠƑĊ Ɉtrzeci sektorɊ ŦtoŦŸħú ŦęĊ Ƒoíúî očŃĵŸ oşčÒĸęƠÒîħę ŜoƠÒşƠçôoƑƗîĔȫ PşƠƗħĶŸħú ŦęĊ, ƣú ŜęúşƑŦƠƗ ŦúĪtoş to ŦúĪtoş ŜÒĹŦtƑoƑƗ, ôşŸčę to íęƠĸúŦ, Ò îę, ĪtŃşƠƗ ôƠęÒĵÒħç Ơú ƑƠčĭĊôŃƑ ŦŜoĵúîƠĸƗîĔ
to ƑĵÒŧĸęú tşƠúîę ŦúĪtoşȫ

prčanizaîje płzarzçôłƑe Ƒspierajç čminĊ Ƒ jej zaôaniaîĔ ƑĵasnyîĔ. >mina >ôaĹsĪ Ƒ îiçčŸ 5 ĭat
Ƒyôaĵa 2 mĭn zĵ ȹprzeĪazyƑane przez g>pȺ na ƑspŃĵƥnansłƑanie remłntŃƑ 12ǲ Īamieniî. ł przyĪĵaô
ƑspŃĵpraîy ŸmłƣĭiƑiajçîej čminie płôjĊîie niestanôarôłƑyîĔ ôziaĵaĹ tamȦ čôzie ƑyôaƑaĵłíy siĊȦ
ƣe łíłƑiçzŸjçîe przepisy praƑa tł ŸniemłƣĭiƑiajç.

úŦłîħÒĭęƠÒîħÒƠŸƠÒƑłôłƑęúĸęúĶȽęúŦƠƗĸ6
PrzyĪĵaôem praƑôziƑečł Īłĵa zamaîĔłƑečł reƑitaĭizaîji spłĵeîznej młƣe íyï płprzemysĵłƑy ieszyn i ôziaĵajçîe tam łô ĭat tłƑarzyszenie Płmłîy ¾zajemnej Ɉyï azemɊ. Íaĵłƣłne Ƒ 1ǸǸǵ rłĪŸ
przez mĵłôyîĔ ĭŸôzi ȹpeôačłčŃƑȦ psyîĔłĭłčŃƑȦ terapeŸtŃƑȦ praîłƑniĪŃƑ słîjaĭnyîĔȦ praƑniĪŃƑ
i stŸôentŃƑȺ łô płîzçtĪŸ istnienia staĵł siĊ Ƒaƣnym partnerem >miny Ƒ ĪrełƑaniŸ płĭityĪi spłĵeîznej
na terenie miasta i Ƒpisaĵł siĊ Ƒ system płmłîy spłĵeîznej jaĪł ječł intečraĭny i płtrzeíny eĭement.
pô płîzçtĪŸ stłƑarzyszenie łrčanizŸje mieszĪania ôĭa samłtnyîĔ mateĪȦ íezrłíłtnyîĔ i innyîĔ
íezraônyîĔ spłĵeîznieȦ a taĪƣe łČerŸje im płmłî psyîĔłĭłčiîznçȦ praƑnçȦ črŸpy terapii zajĊîiłƑejȦ
črŸpy ƑsparîiaȦ črŸpy słîjłterapeŸtyîzneȦ črŸpy samłpłmłîłƑe łraz rŃƣnečł rłôzajŸ zajĊîia
ôĭa îaĵyîĔ rłôzin.

 ¾ 1ǸǸǸ ŸrŸîĔłmiĵł Ĕłsteĭ ôĭa Īłíiet i ôzieîiȦ łƥar przemłîy i innyîĔ przestĊpstƑ.
 ¾ 2000 rłĪŸ ŸrŸîĔłmiĵł entrŸm +ôŸĪaîji łîjaĭnejȦ Ƒ ramaîĔ ĪtŃrečł Ÿôzieĭane jest ƑszeîĔstrłnne Ƒsparîie ôĭa íezôłmnyîĔȦ taĪie jaĪ Ƒsparîie psyîĔłĭłčiîzne i eôŸĪaîyjneȦ płzƑaĭajçîe
im ôłsĪłnaĭiï ŸmiejĊtnłŧîi zaƑłôłƑe.
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=úŦtęƑÒĭ
ƠtŸĪę
úƠôoĶĸúħ

CentrŸm
+dŸkacji
ocjalnej

čşŸŜÒ
úôŸĪÒîƗħĸÒ

ŜoşÒôĸęîtƑo
ŜŦƗîĔoĭočęîƠĸú
ƑÒşŦƠtÒtƗ
úôŸĪÒîƗħĸú

ŜşoħúĪtƗ
ę ŜşočşÒĶƗ
ŦoîħÒĭĸoúôŸĪÒîƗħĸú

¾ 2001 rłĪŸ miastł przeĪazaĵł łrčanizaîji ôƑie Ĕaĭe Čaíryîzne pł ÍP ɈpĭzaɊȦ Ƒ ĪtŃryîĔ płƑstaĵy
ôłmy ƑspŃĭnłtłƑe ôĭa łsŃí íezôłmnyîĔ. Íłstaĵy łne ƑyremłntłƑane przez ĪiĭĪŸnastŸ íezôłmnyîĔȦ zeíranyîĔ na ôƑłrîŸ ĪłĭejłƑym i Ƒ płraôni ŸzaĭeƣnieĹȦ ĪtŃrym płmačaĭi mieszĪaĹîy płôłínyîĔ ôłmŃƑ ƑspŃĭnłtłƑyîĔ płô zarzçôem =Ÿnôaîji Płmłîy ¾zajemnej ɈarĪaɊ z Płznania. ¥ôaĵł siĊ
przeĵamaï płîzçtĪłƑç nieŸČnłŧï ƑyniĪajçîç z íraĪŸ Ƒiary Ƒ tłȦ ƣe Ītłŧ îĔîe íezinteresłƑnie îłŧ ôĭa
niîĔȦ íezôłmnyîĔȦ zrłíiï. Zieôy ƑytrzeơƑieĭiȦ łĪazaĵł siĊȦ ƣe jeôen płtraƥ mŸrłƑaïȦ inny zna siĊ na
stłĭarîe. Í îzasem zrłôziĵa siĊ Ƒ niîĔ enerčia i raôłŧïȦ ƣe praîŸjç ôĭa sieíie i innyîĔ. ł praƑôa nie
Ƒszysîy Ƒytrzymaĭi îłôziennç praîĊ i aístynenîjĊȦ aĭe z tej pierƑszej črŸpy spłra ĭiîzía Ÿsamłôzieĭniĵa siĊ i prłƑaôzi staíiĭne ƣyîie. Ðyîie Ƒe ƑspŃĭnłîie Ÿîzy iîĔ systematyîznłŧîiȦ łôpłƑieôziaĭnłŧîi
za sieíie i innyîĔȦ a taĪƣe samłôzieĭnečł čłspłôarłƑania. pôíŸôłƑaĭi ƑiĊzi rłôzinne i spłĵeîzne.
¾ ramaîĔ +Ÿ ôziaĵajç ôƑa rłôzaje ôłmŃƑ ƑspŃĭnłtłƑyîĔ Ƚ ôłm îzasłƑečł płíytŸ i ôłmy ôłîeĭłƑe.
Płô Īłnieî 200ǲ rłĪŸ Ƒ ramaîĔ entrŸm +ôŸĪaîji łîjaĭnej ŸrŸîĔłmiłnł rŃƣne praîłƑnie i Ƒarsztatyȥ

 rĊĪłôzieĵa artystyîznečłȦ
 renłƑaîji meíĭiȦ
 praîłƑniĊ ĪłmpŸterłƑçȦ
 stłĭarniĊȦ
 szƑaĭniĊȦ
 ŧĭŸsarniĊȦ
 Ƒarsztat instaĭatłrsĪł-eĭeĪtryîzny
ȹnapraƑy sprzĊtŃƑ ½ i >%ȺȦ

 Ƒarsztat ŧƑiaôîzçîy ŸsĵŸči remłntłƑł-íŸôłƑĭaneȦ
 ôziaĵ załpatrzenia i íanĪŸ ôarłƑiznȦ
 sĪĭepȦ čôzie sprzeôaƑane sç Ƒyrłíy ƑyĪłnane Ƒ ƑarsztataîĔ.
2Ƿ

Í płmłîy tłƑarzyszenia Īłrzysta naƑet łĪłĵł ǲ000 łsŃí rłîznie ȹôłstajç sîĔrłnienieȦ płmłî
ƣyƑnłŧîiłƑçȦ słîjaĭnçȦ psyîĔłĭłčiîznçȦ praƑnçȦ zatrŸônienie Ƒ ramaîĔ rłíŃt pŸíĭiîznyîĔȦ eôŸĪaîjĊ
i szĪłĭeniaȺ. Xeônym z ĪłĭejnyîĔ ĪrłĪŃƑ tłƑarzyszenia íyĵł płƑłĵanie Ƒ 200Ƕ rłĪŸ =Ÿnôaîji łzƑłjŸ PrzeôsiĊíiłrîzłŧîi płĵeîznej Ɉyï azemɊȦ ĪtŃra tƑłrzy miejsîa praîy ôĭa łsŃí íezrłíłtnyîĔ
i začrłƣłnyîĔ ƑyĪĭŸîzeniem spłĵeîznymȦ miĊôzy innymi płprzez Ƒspieranie i tƑłrzenie spŃĵôzieĭni
słîjaĭnyîĔȦ przeôsiĊíiłrstƑ spłĵeîznyîĔȦ ƥrm nastaƑiłnyîĔ na ôziaĵaĭnłŧï ł îĔaraĪterze spłĵeîznymȦ
stłƑarzyszeĹ łraz innyîĔ Čłrm aĪtyƑnłŧîi spłĵeîznej íŸôłƑanyîĔ na ƑartłŧîiaîĔ słĭiôarnłŧîiȦ Ƒzajemnłŧîi i ƑspŃĵôziaĵania.

0NLNB NRNANL ADYCNLMXL MHD LTRH ONKDF@ĵ M@ VXC@V@MHT
Y@RH¬JÌV, BHDO¬DI YTOX BYX Y@ODVMH@MHT ¬ÌŰJ@ V MNBKDFNVMH
-NŰM@ C@ĵ CNL H OQ@Bľ, LNŰM@ ONLÌB NCYXRJ@ĵ FNCMNŝĵ

+konomia sŜoĵeczna ȹčoŦŜoôÒşĪÒ ŦŜoĵúîƠĸÒȺ Ƚ ŦƗŦtúĶ ŜşƠúôŦęĊíęoşŦtƑ ę oşčÒĸęƠÒîħę oşÒƠ ƑĵÒŧîęƑƗîĔ ęĶ ŸşúčŸĭoƑÒĹ ŜşÒƑĸƗîĔ, ĪtŃşƗîĔ îúĭúĶ ħúŦt ƑŦŜęúşÒĸęú
oŦŃí ƠÒčşoƣoĸƗîĔ ƑƗĪĭŸîƠúĸęúĶ ŦŜoĵúîƠĸƗĶȫ PoôĶęotƗ, tÒĪęú ħÒĪ ŦtoƑÒşƠƗŦƠúĸęÒ, ČŸĸôÒîħú ę toƑÒşƠƗŦtƑÒ ŸíúƠŜęúîƠúĹ ƑƠÒħúĶĸƗîĔ tƑoşƠçîú tşƠúîę ŦúĪtoş ĸÒƠƗƑÒĸú Ŧç ɈtşÒôƗîƗħĸçɊ úĪoĸoĶęç ŦŜoĵúîƠĸçȫ Z Īoĭúę ĸoƑŦƠú tƗŜƗ ŜoôĶęotŃƑ,
tÒĪęú ħÒĪ ŦŜŃĵôƠęúĭĸęú ŦoîħÒĭĸú, ŜşƠúôŦęĊíęoşŦtƑÒ ŦŜoĵúîƠĸú, îúĸtşÒ ęĸtúčşÒîħę
ŦŜoĵúîƠĸúħ ȹCIƗȺ, ƠÒĪĵÒôƗ ÒĪtƗƑĸoŧîę ƠÒƑoôoƑúħ îƠƗ ƑÒşŦƠtÒtƗ túşÒŜęę ƠÒħĊîęoƑúħ oĪşúŧĭÒ ŦęĊ ɈĸoƑçɊ úĪoĸoĶęç ŦŜoĵúîƠĸçȫ
ŜŃĵdzielnia socjalna ȹŜşƠúôŦęĊíęoşŦtƑo ŦŜoĵúîƠĸúȺ Ƚ ŜoôĶęot ĵçîƠçîƗ îúîĔƗ
ŜşƠúôŦęĊíęoşŦtƑÒ oşÒƠ oşčÒĸęƠÒîħę ŜoƠÒşƠçôoƑúħȫ Co ĸÒħĶĸęúħ Ǵǯɺ îƠĵoĸĪŃƑ
ŦŜŃĵôƠęúĭĸę ŦoîħÒĭĸúħ to oŦoíƗ Ơ ĪşĊčŸ oŦŃí ƑƗĪĭŸîƠoĸƗîĔ ŦŜoĵúîƠĸęú, o ĪtŃşƗîĔ
ĶŃƑę ŸŦtÒƑÒ o ƠÒtşŸôĸęúĸęŸ ŦoîħÒĭĸƗĶȫ

¾ 200Ƿ rłĪŸ Ƒ ƑyniĪŸ zaƑartej z >minç ieszyn ŸmłƑy Ÿƣyîzenia črŸntŸ łraz íŸôynĪŃƑ Ƒraz
z Ƒypłsaƣeniem przeĪazanł =Ÿnôaîji łíieĪty przemysĵłƑe pł zaĪĵaôaîĔ ɈPłĭiČaríɊ. ¾yniĪiem reaĭizaîji inƑestyîji íyĵa młôernizaîja ĪiĭĪŸ łíieĪtŃƑȦ ƑyĪłnanie łraz napraƑa ôrŃč i pĭaîŃƑȦ Ƒypłsaƣenie
îzĊŧîi łíieĪtŃƑ Ƒ maszyny i Ÿrzçôzenia teîĔnłĭłčiîzne. %ziĊĪi prłƑaôzłnej ôziaĵaĭnłŧîi szĪłĭeniłƑł-eôŸĪaîyjnej i naŸîe zaƑłôŸ łsłíy začrłƣłne ƑyĪĭŸîzeniem znaĭazĵy zatrŸônienie Ƒ praĭniȦ ĪŸîĔniȦ szƑaĭniȦ ŸsĵŸčaîĔ płrzçôĪłƑyîĔȦ ŧĭŸsarni i stłĭarni.
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úƑęŰÒĭęƠÒîħÒŜşƠúƠƑĵçîƠúĸęúĶęúŦƠĪÒĹîŃƑ
ƑşÒŰłƑÒĸęúŦŸíŦŰÒĸîħęĶęúŦƠĪÒĸęłƑúħȽíęĭęŦęȹ>şŸƠħÒȺ7
¾szeîĔstrłnne ôziaĵania reƑitaĭizaîyjneȦ z Ƒĵçîzeniem Ƒ nie mieszĪaĹîŃƑ przeprłƑaôzłnł Ƒ >rŸzji.
\iîzçîe sieôemnaŧîie stŸĭeîi íiĭisi pł trzĊsieniŸ ziemi Ƒ 2002 rłĪŸ płniłsĵł znaîzne straty.
¾ zƑiçzĪŸ z íłčatç Ĕistłriç i nłminaîjç tarečł eiasta ôł ƑpisŸ na \istĊ ƑiatłƑečł %zieôziîtƑa
¥g+pȦ Złmisja ¾łrĭô Eeritače entre ȹ¾E Ⱦ entrŸm ƑiatłƑečł %zieôziîtƑa przy ¥nesîłȺ
Ƒpisaĵa ôzieĭniîĊ etĭemi na \istĊ 100 gajíarôziej ÍačrłƣłnyîĔ eiejsî na Ƒieîie ȹełst +nôančereô
itesȺ i zapeƑniĵa Ƒĵaôzłm miasta ĪłnsŸĭtaîjeȦ Ƒymačajçî łô niîĔ jeônłîzeŧnie łpraîłƑania szerečŸ stŸôiŃƑ ôajçîyîĔ płôstaƑy praƑneȦ strŸĪtŸrĊ łrčanizaîyjnç i Ƒytyîzne ôł praî renłƑaîyjnyîĔ
i ĪłnserƑatłrsĪiîĔ ôĭa ratłƑania tečł ôzieôziîtƑa.
PrłjeĪt piĭłtaƣłƑy zreaĭizłƑanł na łíszarze 24 Ĕa Ƒ płĵłƣłnej na zíłîzŸ ƑzčŃrza ôzieĭniîy tarečł eiastaȦ etĭemi. píjĊtł nim 44 čłspłôarstƑa ôłmłƑe íĊôçîe Ƒ niezƑyĪĵym łtłîzeniŸ płnaô
ǲ5 łíieĪtŃƑ zaíytĪłƑyîĔ ȹmiejsî ĪŸĭtŸ i innyîĔȺ ł rŃƣnłrłônym znaîzeniŸ ĭłĪaĭnym i narłôłƑym.
%ziaĵania zaîzĊtł łô kamŜanii Ÿŧwiadamiajçcej Ŝroblem degradacji Ÿnikatowego dziedzictwaȦ
m.in. ƑystaƑy Ƒ przestrzeni pŸíĭiîznej SOS! Old Tbilisi. ŃƑnłĭečĭe prłƑaôzłnł stŸôia naô łíszarem
i zíieranł ôaneȦ ĪtŃre Ƒ ĪłĭejnyîĔ ĭataîĔ miaĵy przyîzyniï siĊ ôł znaĭezienia i Ƒôrłƣenia stratečii
reƑitaĭizaîyjnej łôpłƑieôniej ôĭa tečł miejsîa.

.N S@J, SQYDA@ LHDĵ VHYIľ

I RSQ@SDFHľ

>ĵŃƑnym zaĵłƣeniem prłjeĪtŸ íyĵa szerłĪł płjĊta partyîypaîja spłĵeîzna. ÍaîzĊtł łô ƑyĪłnania najíarôziej piĭnyîĔ praî zapłíiečaƑîzyîĔ z pŸnĪtŸ Ƒiôzenia ôaĭszej ôečraôaîji łíieĪtŃƑ łraz
łô płzysĪiƑania ôł ƑspŃĵpraîy ĭŸôzi ƑŧrŃô ĭłĪaĭnej spłĵeîznłŧîi.
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=AZA J ȹŜierwszy rokȺ Ⱦ zintegrowane dziaĵania i konserwacjaȦ miĊdzy innymi:

ÍiôentyƥĪłƑanł ĭiôerŃƑ ôzieĭniîy
ȹĭŸôzi aĪtyƑnyîĔȦ ĪtŃrzy sĪĵłnni
íyĭi ančaƣłƑaï siĊ na rzeîz ôłíra
sƑłječł miejsîa zamieszĪaniaȺ
i spłŧrŃô niîĔ płƑłĵanł ¥niĊ
¾ĵaŧcicieli DomŃw.

PłƑłĵanł Lokalnç AgencjĊ JCpMp8 Ȧ
ĪtŃrej čĵŃƑnym îeĭem íyĵł zarzçôzanie
rłzƑłjem ôzieĭniîyȰ îeĭe i priłrytety
ačenîji zaĪĵaôaĵy szerłĪie Ƒĵçîzenie
mieszĪaĹîŃƑ Ƒ praîe na rzeîz reƑitaĭizaîji
Ĕistłryîznečł ŧrłôłƑisĪa.

Zadania jakie wykonali sŜecjaliŧci:.

 przeanaĭizłƑaĭi eĪłnłmiîzny płtenîjaĵ ĪƑartaĵŸȦ a taĪƣe ôłstĊpny na ječł terenie
płtenîjaĵ ĭŸôzĪiȦ

 przyčłtłƑaĭi anaĭizy eĪłnłmiîzne i symŸĭaîje przepĵyƑŃƑ čłtŃƑĪłƑyîĔ ôĭa ƑyíranyîĔ

nierŸîĔłmłŧîiȦ ĪtŃre ŸƑzčĭĊôniaĵy przeĪsztaĵîenie iîĔ Ƒ ĪaƑiarnieȦ pensjłnatyȦ restaŸraîje
i pieĪarnieȦ

 łpraîłƑaĭi stratečiĊ ƥnansłƑç Ƒsparîia Ƒĵaŧîiîieĭi ôłmŃƑ.

płŧrŃô ¥nii ¾ĵaŧîiîieĭi %łmŃƑ ƑyseĭeĪîjłnłƑanł trzy miejsîa piĭłtaƣłƑe ôł zaĵłƣenia
ƥrm rłôzinnyîĔ Ⱦ ĪryteriŸm ƑyíłrŸ łpartł ł ŸmiejĊtnłŧï praƑiôĵłƑečł ŸƣytĪłƑania
ĔistłryîznyîĔ nierŸîĔłmłŧîi Ƒ îeĭaîĔ čenerłƑania ôłîĔłôŃƑ przez iîĔ Ƒĵaŧîiîieĭi.
Piĭłtaƣ miaĵ ôƑa îeĭeȥ zaôemłnstrłƑanie ĭłĪaĭnej spłĵeîznłŧîi eĪłnłmiîznečł płtenîjaĵŸ
iîĔ nierŸîĔłmłŧîiȦ a przez tł zatrzymanie mieszĪaĹîŃƑ na miejsîŸ ȹnieôłpŸszîzenie
ôł čentryƥĪaîjiȦ îzyĭi Ƒymiany ĭŸônłŧîiȺ.

PrłƑaôzłnł ôziaĵania na rzeîz ŸŧƑiaôłmienia
Īłnieîznłŧîi Ƒymiany zôečraôłƑanej
inČrastrŸĪtŸry miejsĪiej i jej łôíŸôłƑy.

¾ ramaîĔ prłmłîji miejsîa
Ƒytyîzłnł szĭaĪ tŸrystyîzny
ȹetĭemi łŸrist łŸteȺ.

Íaĵłƣłnł ¥niĊ na zecz ozwojŸ ZwartaĵŸ etlemi ȹŸniĊȦ jaĪł najƑĵaŧîiƑszy
Ƒ tym ƑypaôĪŸ płômiłt z łsłíłƑłŧîiç praƑnç nie nastaƑiłnç na zysĪȺ.
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=aza JJ i JJJ reƑitaĭizaîji etĭemi ƥnansłƑana íyĵa przez głrƑesĪie einisterstƑł praƑ ÍačraniîznyîĔ
ȹ=ŸnôŸsze głrƑesĪieȺ za płŧreôniîtƑem ¥g+p ultural Eeritače %iƐision.

=AZA JJ ȹrok drŸgiȺ:

 Ƒzmłînienie strŸĪtŸry ¥nii na zeîz łzƑłjŸ ZƑartaĵŸ etĭemi
 przeprłƑaôzenie prłmłîji tečł ŸniĪatłƑečł miejsîa
 inƑestyîja Ƒ eôŸĪaîjĊȦ miĊôzy innymiȥ

Ȥ przeprłƑaôzenie pierƑszyîĔ inƑestyîji z Ÿôziaĵem mieszĪaĹîŃƑ etĭemiȦ

przy jeônłîzesnym naŸîzaniŸ iîĔ traôyîyjnyîĔ teîĔniĪ i metłôȥ
Ⱦ przeíŸôłƑa ĪamiennyîĔ sîĔłôŃƑ przy zastłsłƑaniŸ traôyîyjnyîĔ metłô ĵçîzenia
kamieni
Ⱦ kłnserƑaîja zaîĔłƑanyîĔ ČračmentŃƑ ôreƑnianyîĔ íaĭkłnŃƑ i krŸƣčankŃƑ
łraz łôtƑarzanie innyîĔ zniszîzłnyîĔ ôetaĭi ĭłkaĭnej arîĔitektŸry
Ƒ samym serîŸ ŸnikatłƑečł miejsîa zaaôaptłƑanł íŸôynek na sieôziíy ¥nii
¾ĵaŧîiîieĭi %łmŃƑ i entrŸm JnČłrmaîyjnečł Ⱦ rłĭaȥ ŸpłƑszeîĔnianie Ƒieôzy ł Ĕistłrii
miejsîa łraz przyíĭiƣanie naôîĔłôzçîyîĔ ƑyôarzeĹ tŸrystłmȦ îzĵłnkłm ĭłkaĭnej
spłĵeîznłŧîiȦ a takƣe płtenîjaĭnym partnerłm íiznesłƑym i inƑestłrłm
ŸtƑłrzłnł strłnĊ internetłƑç płŧƑiĊîłnç reƑitaĭizaîji etĭemiȥ
www.icomos.org.geȱbetlemi.

Ȥ
Ȥ

=AZA JJJ ȹtrwaĵa 2 lataȺ Ⱦ wsŜŃlne Ŝrojekty:

 ôłkapitaĭizłƑanł ČŸnôŸszami ôziaĵaĭnłŧï ¥nii na zeîz łzƑłjŸ ZƑartaĵŸ etĭemi
 przeprłƑaôzłnł praîe stŸôiaĭne naô traôyîyjnymi pičmentami ŸƣyƑanymi przez Ƒieki

Ƒ ZƑartaĭe etĭemi Ⱦ Čaríami i paĭetami kłĭłrŃƑ Ĕistłryîznie ƑystĊpŸjçîymi Ƒ tym rejłnie
ȹkłntynŸaîja ôziaĵaĹ kłnserƑatłrskiîĔ z JJ ČazyȺ

 majçî na ŸƑaôze ŧrłôłƑiskłȦ łônłƑiłnł najíarôziej zôeƑastłƑane îzĊŧîi Ĕistłryîznej

inČrastrŸktŸryȦ Ƒykłnanł rŃƑnieƣ remłnty kłmŸnaĭnečł systemŸ Ƒłônł-kanaĭizaîyjnečł
i ôrenaƣŸ

 kłntynŸłƑanł rłzpłîzĊtç Ƒîzeŧniej przeíŸôłƑĊ čĵŃƑnečł traktŸ tŸrystyîznečł
Ⱦ íŸôłƑĊ pĭatČłrmy Ƒiłôçîej łíłk ĔistłryîznyîĔ ŧîian łpłrłƑyîĔ ôł kłŧîiłĵa
płĵłƣłnečł na >Ńrnym etĭemi
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łôŦŸĶłƑÒĸęú
ÍaîzĊtł łô praî inČłrmaîyjnyîĔȦ płrzçôkłƑyîĔȦ íaôaƑîzyîĔ i łrčanizaîyjnyîĔ. Płtem przyszĵy kłĭejne ôziaĵaniaȦ rŃƑnieƣ te z zastłsłƑaniem łôtƑłrzłnyîĔ traôyîyjnyîĔ teîĔnik kłnserƑatłrskiîĔ.
taƑianie ôrłínyîĔ krłkŃƑ Ƒ przeĵamyƑaniŸ nieŸČnłŧîi miĊôzy mieszkaĹîami a ekspertami trƑaĵł
îztery ĭata. ¾ prłîesie ƑieĭŸ staraĹ płôejmłƑanyîĔ przez stratečŃƑ spłĵeîznłŧï ĭłkaĭna płîzŸĵa
ƑiĊơ z miejsîem zamieszkania i słĭiôarnłŧï Ƒ íŸôłƑaniŸ partnerstƑa na rzeîz ratłƑania ƑieĭłpłkłĭeniłƑečł ôzieôziîtƑa etĭemi. ppĵaîiĵa siĊ pasja i ƑytrƑaĵłŧï ĭŸôzi z črŸziĹskiečł łôôziaĵŸ eiĊôzynarłôłƑej aôy pîĔrłny ÍaíytkŃƑ i eiejsî EistłryîznyîĔ JpepȦ ktŃrzy młtyƑłƑaĭi mieszkaĹîŃƑ
ôł płznania Ĕistłrii miejsîa i ŸôziaĵŸ Ƒ praîaîĔ. eieszkaĹîy przeszĭi Ƒieĭki prłîes zmianyȥ łô płstaƑ
rłszîzeniłƑyîĔ ôł îzynnečł ŸôziaĵŸ Ƒ prłjektaîĔ na rzeîz ôzieĭniîy.
Zrłk pł krłkŸ reaĭizłƑanł płmysĵ przyƑrŃîenia ŧƑietnłŧîi ôzieĭniîyȥ

ŧmiaĵe wizjeȦ
Ŝomysĵy

rzeczowe
kalkulacje

 zaŸČanie i zaančaƣłƑanie mieszkaĹcŃw
 oddolne kreowanie maĵyîĔ prłjektŃƑ
 Ƒĵçîzanie siĊ sîeptykŃƑ Ƒ prłîes reƑitaĭizaîji
¾spŃĭnie ƑypraîłƑanł prłčram rłzƑłjŸ tŸrystyki z Ƒykłrzystaniem zasłíŃƑ ĔistłryîznyîĔ. ¾ îiçčŸ
10 ĭat ôłprłƑaôzłnł ôł trƑaĵečł łƣyƑienia ôzieĭniîy.¾ ôzieĭniîy łô ƑieĭŸ ĭat łôíyƑa siĊ ĭatem sƑłisty ČestiƑaĭ rŃƣnłrłônłŧîi kŸĭtŸrłƑej z Ÿôziaĵem spłĵeîznłŧîi i łrčanizaîji płzarzçôłƑyîĔ.

ǲǲ

Xak Ƒiôzimy na przykĵaôzie ôzieĭniîy etĭemi Ƒ íiĭisiȦ íarôzł płƣyteîzne jest przyŸîzanie ôł prłstyîĔ zaƑłôŃƑ manŸaĭnyîĔ Ƚ przyčłtłƑanie praîłƑnikŃƑ ôł ŸsĵŸč renłƑaîyjnł-kłnserƑaîyjnyîĔ
tak płtrzeínyîĔ takƣe na płĭskim rynkŸ. ¾ ƑieĭŸ płĭskiîĔ miastaîĔ i miasteîzkaîĔ činç íezpłƑrłtnie np. ôrzƑi ƑejŧîiłƑe ł piĊknyîĔ prłpłrîjaîĔ i ôetaĭaîĔȦ stanłƑiçîe nieraz čĵŃƑnç łzôłíĊ
íŸôynkŃƑȦ Ƒ ktŃryîĔ sç łsaôzłne. ¾ymieniane sç za ôŸƣe pieniçôze na prłôŸkt ł čłrszej jakłŧîi
materiaĵłƑej i tanôetnej estetyîeȦ íł nie ma kłmŸ zajçï siĊ iîĔ kłnserƑaîjç Ƚ przyčłtłƑaniem płô
maĭłƑanie. pryčinaĭne eĭementyȦ ktŃre łíeînie sç zaíytkłƑeȦ ƑykłnyƑanł z innečł niƣ ôziŧ ôreƑna ȹłôpłƑieônił sŸszłnečłȺ i przy łôrłíinie praîy ȹkłnserƑaîji płĭečajçîej na zĵŸszîzeniŸ Čaríy
i płĵłƣeniŸ nłƑej łraz eƑ. Ƒymianie zniszîzłnyîĔ ČračmentŃƑ i ŸszîzeĭnieniŸȺ speĵniaĵyíy sƑłje
ČŸnkîje przez kłĭejne ôziesiĊîiłĭeîiaȦ a młƣe naƑet i stŸĭeîia. Płôłínie rzeîz ma siĊ z zaíytkłƑymi
łknami. ¾ieĭe z niîĔ naôaje siĊ íarôziej ôł remłntŸ niƣ ôł Ƒymiany i naôaĭ speĵniaĵyíy ČŸnkîje ôłŧƑietĭajçîe iȦ îł nie mniej ƑaƣneȦ praƑiôĵłƑej Ƒentyĭaîji płmieszîzeĹ. rakŸje îĔĊtnyîĔ ôł ƑykłnyƑania nieskłmpĭikłƑanyîĔ praîȦ nie tyĭkł ze ƑzčĭĊôŸ na pĵaîe. zĊstł ôzieje siĊ tł z płƑłôŸ írakŸ
szaîŸnkŸ ôĭa łsŃí ƑykłnŸjçîyîĔ praîe ƥzyîzneȦ praîŸjçîyîĔ Ƒ rzemiłŧĭe i Ƒ traôyîyjnyîĔ zaƑłôaîĔȦ
zƑiçzanyîĔ z ĭłkaĭnymi ŸƑarŸnkłƑaniami.

Ĕłï Űł łîƠƗƑisŰúȦ ĶŸsiĶƗ słbiú ƠdÒï sŜşÒƑĊȦ ƣú ĪÒƣdƗ îƠĵłƑiúĪ ĸiúƠÒlúƣĸiú łd ŸĶiúħĊŰĸłŧîi ħÒĪiú
ŜłsiÒdÒ ħúsŰ ŜłŰşƠúbĸƗ dł ČŸĸĪîħłĸłƑÒĸiÒ îÒĵłŧîiȫ ƠƗ Űł bĊdƠiú łsłbÒ sŜşƠçŰÒħçîÒ îƠƗ ŜşúƠús
ƠÒşƠçdƠÒħçîƗ ČÒbşƗĪç Ƚ ħúdĸł búƠ dşŸčiúčł siĊ ĸiú łbúħdƠiúȫ ĵĊdúĶ ħúsŰ ħŸƣ ĸÒ úŰÒŜiú sƠĪłĵƗ dƗsĪşúdƗŰłƑÒĸiú ħúdĸƗîĔ i ŜłdĪşúŧlÒĸiú ŸĶiúħĊŰĸłŧîi iĸĸƗîĔȫ ŃƣĸłşłdĸłŧïȦ ħúŧli bĊdƠiú ħúħ ŰłƑÒşƠƗsƠƗĵ
sƠÒîŸĸúĪȦ ħúsŰ siĵçȦ ĪŰŃşÒ ƑsŜłĶÒčÒ şłƠƑŃħ sŜłĵúîƠĸƗ i čłsŜłdÒşîƠƗȫ
¾artł ƑieôzieïȦ ƣe ƑeôĵŸč Złmisji +Ÿrłpejskiej jŸƣ Ƒ 2020 rłkŸ 50 prłîent nłƑyîĔ miejsî praîy íĊôzie Ƒymačaï kƑaĭiƥkaîji na ŧreônim płziłmieȦ a ƑysłkiîĔ kƑaĭiƥkaîji jeôynie ǲ5 prłîent. ymîzasem
na płĭski rynek praîy Ƒeszĵy Ƒ îiçčŸ łstatniîĔ ĭat płnaô 2 miĭiłny aísłĭƑentŃƑ ŸniƑersytetŃƑ
i szkŃĵ ƑyƣszyîĔ i tyĭkł miĭiłn ĭŸôzi z Ƒyksztaĵîeniem zaƑłôłƑym.9 Í íaôaĹ ačenîji praîy i łíserƑaîji
ƑynikaȦ ƣe írakŸje Ÿ nas stłĭarzyȦ îieŧĭiȦ spaƑaîzy i ĔyôraŸĭikŃƑ ȹmiĊôzy innymi ôĭatečłȦ ƣe praîŸjç za
čraniîçȺ. rakŸje pieĭĊčniarek i łpiekŸnŃƑ łsŃí starszyîĔ ȹz tečł samečł płƑłôŸȺ.  sç čminyȦ jak
np. iĵčłrajȦ ktŃre młôeĭ reƑitaĭizaîji mŸsiaĵy Ƒ îaĵłŧîi zíŸôłƑaï ƑłkŃĵ ôziaĵaĹ ŸkierŸnkłƑanyîĔ na
łsłíy starsze i íŸôłƑĊ îentrŃƑ ŸsĵŸč spłĵeîznyîĔȦ skŸpiajçîyîĔ masaƣystŃƑȦ reĔaíiĭitantŃƑ i innyîĔ
teîĔnikŃƑ meôyîznyîĔ.
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Płôîzas kłnsŸĭtaîji prłčramŃƑ reƑitaĭizaîji mĵłôzieƣ îzĊstł łpłƑiaôaȦ ƣe zamierza ƑyjeîĔaïȦ čôy
tyĭkł łsiçčnie łôpłƑieôni ƑiekȦ zôłíyï Ƒyksztaĵîenie i nie Ƒraîaï ôł rłôzinnečł miastaȦ Ƒ zƑiçzkŸ
z írakiem perspektyƑ. PerspektyƑy trzeía ƑiĊî stƑłrzyïȦ a čĵłƑy i serîa łtƑłrzyï. eĵłôzi ĭŸôzie
jŸƣ na starîie płƑinni Ƒiôzieï zaĭety ŸkłĹîzenia szkłĵy zaƑłôłƑej îzy teîĔnikŸm. gie kaƣôy mĵłôy
îzĵłƑiek mŸsi i płƑinien skłĹîzyï Ƒyƣsze stŸôia.

+ DLA pDZJCq¾
zy kaƣôy mŸsi kłĹîzyï stŸôiaȬ Prłsimy zakreŧĭiïȥ
Xestem ôŸmnaȱôŸmny z młječł synaȦ íł tł


íezrłíłtny słîjłĭłč

ƑziĊty kaČeĭkarz

Przy istniejçîym ôŸƣym płpyîie na praîe íŸôłƑĭane i remłntłƑe szansç młƣe íyï stƑłrzenie przez
čminĊȦ Ƒe ƑspŃĵpraîy z przeôsiĊíiłrîamiȦ g>psami i ƑykĵaôłƑîami szkŃĵ zaƑłôłƑyîĔȦ inkŸíatłrŃƑ íŸôłƑĭanł-remłntłƑyîĔ i przyŸîzanie ôł ƑykłnyƑania praî ł rŃƣnym stłpniŸ skłmpĭikłƑaniaȦ
Ƒ tym praî kłnserƑaîyjnyîĔ ȹnp. zaíytkłƑyîĔ eĭementŃƑ z ôreƑna i metaĭŸȺ. aki miƖ młƣeȥ

 ôaï

Ÿîzniłm i stŸôentłm szkŃĵ teîĔniîznyîĔ praktyîzne ôłŧƑiaôîzenie niezíĊône ôł ôłstłsłƑania siĊ ôł rynkŸ praîyȦ

 spłƑłôłƑaï zmniejszenie črłna łsŃí trƑaĭe íezrłíłtnyîĔ płprzez iîĔ aktyƑizaîjĊ zaƑłôłƑç
ȹłíŸôzenie îĔĊîi ôł zmianyȦ starania ł ôłírze pĵatnç praîĊȦ sprłstania łîzekiƑaniłm praîłôaƑîyȺȦ

 zƑiĊkszyï črłnł rzemieŧĭnikŃƑ ŧƑiaôîzçîyîĔ ŸsĵŸči z płszanłƑaniem ôzieôziîtƑa ĔistłryîznečłȦ
płszanłƑaniem ĔistłriiȦ ƑîzeŧniejszyîĔ mieszkaĹîŃƑ i ĭłkaĭnyîĔ traôyîjiȦ

 ŸmłƣĭiƑiï

îzĊŧîiłƑe łôpraîłƑanie zaĭečĵłŧîi îzynszłƑyîĔ łsłíłm aktyƑnie Ÿîzestniîzçîym
Ƒ praîaîĔ inkŸíatłra Ƒ przypaôkŸ ƑykłnyƑania praî przy íŸôynkaîĔ kłmŸnaĭnyîĔ.

IRSNSMD IDRS Y@@MF@ŰNV@MHD ADYQNANSMXBG V CYH@¬@MH@,
CYHľJH JSÌQXL NCYXRJ@IĴ VH@Qľ VD V¬@RMD LNŰKHVNŝBH
H ONBYTIĴ BGľĵ ONYXSXVMDI H SQV@¬DI YLH@MX V RVNHL ŰXBHT
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CYXRSNŝĵ, ¬@C, ONQYĴCDJ H DRSDSXJ@  M@RYĴ VHYXSÌVJĴ

Ðyîie Ƒ ĵaônym łtłîzeniŸ ƑpĵyƑa płzytyƑnie na nasze samłpłîzŸîie. ZtŃƣ nie îĔîiaĵíy mieï piĊknečł saĭłnŸȦ zaôíanej kŸîĔni i płrzçôkŸ Ƒ płkłjŸ ôzieîkaȬ ł samł ôłtyîzy przestrzeni Ÿĭiîy i îaĵej
jej łkłĭiîy. ga spŃjnłŧï i ĔarmłniĊ łtłîzenia skĵaôa siĊ szereč ôrłínyîĔ eĭementŃƑ.
¾aƣna jest eôŸkaîja Ƒ tym zakresieȦ ŸŧƑiaôłmienie płpraƑy samłpłîzŸîia Ƒ ŸpłrzçôkłƑanej przestrzeniȦ ƑskazanieȦ ƣe zaíŸôłƑa jest tyĭkł tĵem ôĭa kĭŸîzłƑyîĔ eĭementŃƑ krajłírazŸ ȹôrzeƑa i inna
zieĭeĹȦ ƑłôaȦ nieíł i îĔmŸryȺ i zmieniajçîej siĊ Ƒraz z płrami rłkŸ kłĭłrystyki łtłîzenia. gieôłírzeȦ
čôy kłĭłry íŸôynkŃƑ sç krzykĭiƑe i przytĵaîzajç tłȦ îł na ŧƑieîie piĊkneȦ ĭepiej čôy íazŸjç na paĭeîie
íarƑ ziemi i ƑspŃĵčrajç z przyrłôç.
gajîzĊŧîiej przyîzynç tanôetnečł ƑyčĭçôŸ ƑyremłntłƑanyîĔ íŸôynkŃƑ jest írak płîzŸîia estetykiȦ
Ƒynikajçîy z írakŸ eôŸkaîji pĭastyîznej Ƒ płĭskiîĔ szkłĵaîĔ. pôpłƑieôziç na tł sç zajĊîia z eôŸkaîji
rečiłnaĭnej ȹyínikȺ îzy z zakresŸ reƑitaĭizaîji ȹdŃôơȦ >ôaĹskȺ.

%ĭa ratłƑania piĊknyîĔ i Ƒ Płĭsîe niejeônłkrłtnie zanieôíanyîĔ przeôƑłjennyîĔ íŸôynkŃƑ íarôzł istłtne jest ksztaĵtłƑanie płstaƑ łíyƑateĭskiîĔ i Ƒzłrîa łôpłƑieôziaĭnłŧîi za sƑłje łtłîzenie.
ÍƑĵaszîzaȦ ƣe íarôzł îzĊstł tł Ƒĵaŧnie tereny ŧrŃômieŧï z zaíytkłƑç tkankç znaĭazĵy siĊ Ÿ nas Ƒ krajŸ
Ƒ trŸônej sytŸaîji.
¥rłk miejsîa jest zƑiçzany z arîĔitektŸrçȦ aĭe teƣ z îzystłŧîiçȦ płrzçôkiem i płszanłƑaniem przez mieszkaĹîŃƑ iîĔ miejsîa zamieszkania łraz ječł arîĔitektłniîznečł îĔarakterŸ. ¾skazane jest prłƑaôzenie
zajĊï ƑarsztatłƑyîĔ ôĭa mieszkaĹîŃƑȦ ktŃre íŸôŸjç Ƒ niîĔ płîzŸîie tłƣsamłŧîi ĭłkaĭnejȦ płíŸôzajç
łôpłƑieôziaĭnłŧï za stan teîĔniîzny zamieszkiƑanyîĔ íŸôynkŃƑ łraz aktyƑizŸjç ôł płôejmłƑania
praî na rzeîz płôniesienia jakłŧîi przestrzeni. ¾arsztaty i Ƒyôarzenia reaĭizłƑane przez łrčanizaîje
płzarzçôłƑe płƑłôŸjç ančaƣłƑanie siĊ mieszkaĹîŃƑ ôł praî na rzeîz łtłîzenia. ełčç tł íyï
Ƒyôarzenia ł îĔarakterze rekreaîyjnym ôĭa îaĵyîĔ rłôzinȦ takie jak ƑspŃĭne nasaôzenia aĭíł praîe płrzçôkłƑe i kłnserƑaîyjne Ƒ łírĊíie miejsîa zamieszkania.
ǲǵ

+Q@INAQ@Y Y@BYXM@ RHľ NC ATCXMJT, NC SDFN I@J VXFKĴC@ NM R@L,
IDFN NSNBYDMHD H NAR@CYDMHD

+@ŰCD LH@RSN LNŰD AXĵ OHľJMXL LH@RSDL AQYXCJHBG CNLÌV
KTA AQYXCJHL LH@RSDL OHľJMXBG CNLÌV

ÐƗƑÒŸĭęîÒ11
Xak płkazŸjç przykĵaôy z ƑieĭŸ miast Ƒ Płĭsîe i na ŧƑieîie ôłírze začłspłôarłƑana i przyjazna przestrzeĹ zƑiĊksza płîzŸîie íezpieîzeĹstƑa ƑszystkiîĔ jej ŸƣytkłƑnikŃƑ i stƑarza natŸraĭne ƑarŸnki
ôł zaîieŧniania spłĵeîznyîĔ ƑiĊzi.

Przy łkazji remłntŃƑ i Ƒymiany inČrastrŸktŸry płôziemnej îzy naƑierzîĔni jezôni ĭŸí îĔłônika Ƒartł
przemyŧĭeï młƣĭiƑłŧîi peĵnej przemiany îĔarakterŸ i ƑyčĭçôŸ Ÿĭiîy.
PłpŸĭarne stajç siĊ ôłraơne akîjeȦ płĭečajçîe na testłƑaniŸ kłnkretnyîĔ rłzƑiçzaĹ aranƣaîji przestrzeni. Przyčĭçôanie siĊ ČŸnkîjłnłƑaniŸ tymîzasłƑyîĔ eĭementŃƑȦ naƑet ƑykłnanyîĔ z paĭetȦ młƣe
płmŃî Ƒyznaîzyï iîĔ ôłîeĭłƑç ĭiîzíĊ i ŸstaƑienie. PłstaƑiłne z rłzmysĵem ôłniîe płƑłôŸjç łčraniîzenie prĊôkłŧîi aŸt. %ł reaĭizaîji takiečł tymîzasłƑečł začłspłôarłƑania młƣna Ƒĵçîzyï mieszkaĹîŃƑ na rŃƣne spłsłíyȦ a najƑaƣniejszy z niîĔ jest tenȦ Ƒ ktŃrym przyîĔłônie ƑypłƑiaôajç siĊ
na temat zaprłpłnłƑanyîĔ rłzƑiçzaĹ i łkreŧĭajç jak îĔîieĭiíy kłrzystaï z ôanej przestrzeni.

ŜĭÒĸłƑÒĸęú

ŰúŦŰłƑÒĸęú

ǲǶ

ƑôşÒƣÒĸęú

¾ zƑiçzkŸ z płpŸĭarnłŧîiç niektŃryîĔ miejsîȦ Ƒ rŃƣnyîĔ miastaîĔ testŸje siĊ teƣ îzasłƑe łčraniîzenie rŸîĔŸ samłîĔłôłƑečł na ƑyíranyîĔ ŸĭiîaîĔȦ np. Ƒ ƑeekenôyȦ tak íy ŸmłƣĭiƑiï pieszym zepîĔniĊtym zazƑyîzaj na Ƒçskie îĔłôniki przez zaparkłƑane ƑszĊôzie samłîĔłôy peĵne kłrzystanie
z przestrzeni.
pƣyƑienie i ƑiĊkszy rŸîĔ pieszy ƑpĵyƑa ôłôatnił na ôłîĔłôy łkłĭiîznyîĔ ŸsĵŸčłôaƑîŃƑ. %łírze
zakłmpłnłƑana przestrzeĹ stanłƑi teƣ łazĊ ôĭa seniłrŃƑȦ ktŃrzy majç čôzie przysiçŧï i łíserƑłƑaï
innyîĔ. Íaîieŧniajç siĊ ƑiĊzi miĊôzyĭŸôzkie.

¾Ŝĵyw na Čunkcjonowanie Ŝrzestrzeni:

ƑprłƑaôzenie ƑiĊkszej iĭłŧîi zieĭeni

zmiana łrčanizaîji rŸîĔŸ
ȹzamkniĊîie ĭŸí łčraniîzenie
rŸîĔŸ samłîĔłôłƑečłȺ

zƑiĊkszenie płîzŸîia
íezpieîzeĹstƑa ŸƣytkłƑnikŃƑȥ
ôzieîiȦ nastłĭatkŃƑȦ seniłrŃƑȦ
matek z ôzieïmi i innyîĔ

ŸstaƑienie ĵaƑek ôĭa rŃƣnyîĔ
ŸƣytkłƑnikŃƑȦ ƑprłƑaôzenie innyîĔ
eĭementŃƑ maĵej arîĔitektŸry

ƑiĊkszy rŸîĔ
pieszyîĔ

zmiana
naƑierzîĔni

łƣyƑienieȦ
zaîieŧnienie ƑiĊzi
spłĵeîznyîĔ

 zmiana îĔarakterŸ i zƑiĊkszenie prestiƣŸ Ÿĭiîy
 płzytyƑny ƑpĵyƑ na ôłîĔłôy łkłĭiîznyîĔ pŸnktŃƑ ŸsĵŸčłƑyîĔ
ǲǷ

A YM@BHD S@JĴ GHRSNQHľ +HDCXŝ, MHD S@J C@VMN, AN V K@S@BG  88 VHDJT,
L@¬X EQ@MBTRJH BG¬NOBYXJ NCJQX¬ V RNAHD O@RIľ H Y@LH¬NV@MHD CN ŝVH@S@ QNŝKHM
3S@¬ RHľ VHDKJHL LH¬NŝMHJHDL H NARDQV@SNQDL OQYXQNCX
'CX LH@¬ MHDROD¬M@  K@S Y@¬NŰX¬ ëQLľ, OQNCTJTIĴBĴ JNRLDSXJH

şƗƑÒŰĸƗŜşƠúôŦęĊíęłşîÒħÒĪłĶłŰłş
ŜşƠúĶęÒĸȽ\Ò>ÒîęĭĭƗȹ=şÒĸîħÒȺ
ç takie miejsîaȦ čôzie przeôsiĊíiłrîzy ĭłkaĭny ĭiôer jest praƑôziƑym młtłrem przemian. ak íyĵł
Ƒ przypaôkŸ maĵej íretłĹskiej miejsîłƑłŧîi \a >aîiĭĭy ȹ2290 łsŃí Ƒ îaĵej čminie ƑeôĵŸč ôanyîĔ
na 2014 rłkȺ. ¾ 1959 rłkŸ płƑstaĵł tŸ maĵe przeôsiĊíiłrstƑłȦ łČerŸjçîe kłsmetyki ôłstarîzane jeôynie płîztç. Xečł zaĵłƣyîieĭ íarôzł ĭŸíiĵ miejsîeȦ z ktŃrečł płîĔłôziĵ. zŸĵ teƣ misjĊ przełíraƣania
ŧƑiataȦ ƑiĊî namŃƑiĵ mieszkaĹîŃƑ ôł przyłzôłíienia rłŧĭinnłŧîiç łkien i Ÿĭiî. %ziĊki temŸ skrłmne
miasteîzkł zaîzĊĵł Ƒyčĭçôaï sîĔĭŸônie. %ziŧ miasteîzkł kƑitnieȦ skrłmne szare kamienne mŸry ôłmŃƑ płkryte sç rłŧĭinnłŧîiçȦ a zaŸĵki sç ĵaône i zaôíane.

scĔludne

skromne

zadbane

biedne

skromne

zaniedbane
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=irma kłsmetyîzna zaĵłƣłna przez sentymentaĭnečł mĵłôzieĹîa zatrŸônia Ƒ sƑyîĔ zakĵaôaîĔ prłôŸkîyjnyîĔ Ƒ retanii 10 tysiĊîy łsŃíȦ a îaĵłksztaĵt płôejmłƑanyîĔ ôziaĵaĹ Ƒpĵynçĵ na tłȦ ƣe îentrŸm
miasteîzka złstaĵł łôrestaŸrłƑane i jest łnł îĔĊtnie łôƑieôzane przez tŸrystŃƑȦ ktŃrzy przyîzyniajç
siĊ ôł płpraƑy jakłŧîi łČerty kŸĭtŸraĭnej i restaŸraîyjnej Ƒ îaĵej čminie. PiĊknym Ƒiôłkiem sç íarƑne i kƑieîiste płĭa ŸpraƑneȦ na ktŃryîĔ íĭiskł tysiçî čatŸnkŃƑ rłŧĭin przyîiçča Ƒieĭkie iĭłŧîi pszîzŃĵ
i innyîĔ łƑaôŃƑ. pô 199Ƕ rłkŸ sç tł ŸpraƑy Ƒ 100ɺ ekłĭłčiîzne Ƚ íez naƑłzŃƑ îĔemiîznyîĔȦ
pestyîyôŃƑ îzy ĔeríiîyôŃƑ. trakîjç jest teƣ łčrŃô íłtaniîzny przeô ƥrmç stanłƑiçîy praƑôziƑç
skaríniîĊ Ƒieôzy ł rłŧĭinaîĔ łraz płƑstaĵe tŸ pierƑsze Ƒ +Ÿrłpie Ɉ¾ečetariŸmɊ Ƚ mŸzeŸm Ƒ îaĵłŧîi płŧƑiĊîłne rłŧĭinłmȦ ktŃrečł îeĭem jest ŸƑraƣĭiƑienie ĭŸôzi na začrłƣenia pĵynçîe z ekspĭłataîji
natŸry.
zîzečŃĭnie tĵŸmnie jest tŸ ĭatemȦ čôy przez praƑie 4 miesiçîe Ƒ przestrzeni Ÿĭiî i zaŸĵkŃƑ ekspłnłƑane sç na ŧƑieƣym płƑietrzŸ ƑieĭkłČłrmatłƑe kaôry Čłtłčraƥîzne znanyîĔ aŸtłrŃƑ.

T@J, S@J  SN L@¬D LH@RSDBYJN FNŝBH
QNJQNBYMHD EDRSHV@K ENSNFQ@ëBYMX

píeînie tł najƑiĊkszy ČestiƑaĭ tečł typŸ Ƒ +Ÿrłpie. ¾ 201Ƕ rłkŸ čłŧîiĵ ǲ20 tysiĊîy łôƑieôzajçîyîĔ.
ZłĭłrłƑe Čłtłčramy ôłskłnaĭe ƑpisŸjç siĊ Ƒ szare tĵł kamiennyîĔ ŧîian zaíŸôłƑaĹ. Ĕłï îł rłkŸ
temat przeƑłôni ƑystaƑ jest innyȦ tł łô płîzçtkŸ tematyka ČestiƑaĭŸ jest płŧƑiĊîłna ĭŸôziłm i natŸrze. ¾szystkie ôziaĵania ČŸnôaîji zaĵłƣłnej przy tym przeôsiĊíiłrstƑie sç zainspirłƑane îreôł ɈgatŸra
jest przyszĵłŧîiç îzĵłƑiekaɊ.

0NCDILTIĴB CYH@¬@MH@ QDVHS@KHY@BXIMD V@QSN QNYV@ŰXĵ
VXJNQYXRS@MHD HMRSQTLDMSÌV ëRJ@KMXBG, CNRSľOMXBG M@ ONYHNLHD FLHMX,
S@JHBG I@J TKFH H YVNKMHDMH@, FV@Q@MBID H ONQľBYDMH@ NQ@Y VRO@QBHD
V ONYXRJ@MHT ETMCTRYX 5E, JSÌQD LNFĴ VO¬XMĴĵ M@ QNYVÌI OQYDCRHľAHNQBYNŝBH,
V SXL OQYDCRHľAHNQBYNŝBH RON¬DBYMDI

Xak płkazŸje praktykaȦ płôatki ĭłkaĭne stanłƑiç istłtne łíîiçƣenie ôĭa przeôsiĊíiłrstƑ ôziaĵajçîyîĔ
na płĭskim rynkŸȦ a ôŸƣe rŃƣniîe staƑek ksztaĵtŸjç kłnkŸrenîyjnłŧï čmin. Íaĭeîane jest zrŃƣniîłƑanie Ƒysłkłŧîi płôatkŸ łô ĭłkaĭi ŸsĵŸčłƑyîĔ na łíszarze kryzysłƑym i tyîĔ ĭeƣçîyîĔ Ƒ płzłstaĵyîĔ
łíszaraîĔ čminy. ¾artł ŸmłƣĭiƑiï przeôsiĊíiłrstƑłmȦ Ƒ tym przeôsiĊíiłrstƑłm spłĵeîznymȦ spraƑniejsze ôziaĵanie na łíszarze reƑitaĭizaîji.
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¾ Płĭsîe jest Ƒieĭe miejsîȦ Ƒ ktŃryîĔ sytŸaîja čłspłôarîza jest trŸônaȦ panŸje íezrłíłîie strŸktŸraĭneȦ a mĵłôzieƣ emičrŸje. eiejsîa te îzĊstł nie majç ani spŃjnej ani îiekaƑej zaíŸôłƑy. akim
łíszarłm płtrzeía szîzečŃĭnyîĔ rłzƑiçzaĹȦ ktŃre ôaôzç ĭŸôziłm naôziejĊ i szansĊ na płpraƑienie
íytŸ. ¾iłski tematyîzne tł płmysĵ na ƑsieȦ Ƒ ktŃryîĔ niî nie ma. łȦ îzečł im írakŸjeȦ tł jeziłrłȦ
čŃry ĭŸí zaíytki. Xeƣeĭi ôłôatkłƑł Ƒiłska jest ôaĭekł łô ôrłčiȦ tł ƑŃƑîzas trzeía szŸkaï napraƑôĊ
łryčinaĭnečł płmysĵŸ.

ierakowo ĵawieĹskie

¾ioska EobbitŃw

PaŜroty

¾ioska LabiryntŃw i ÎrŃdeĵ

Dçbrowa

¾ioska Zdrowego Ðycia

PodgŃrki

¾ioska ajek i owerŃw

JwiĊcino

¾ioska ZoĹca wiata

rzŃski

¾ioska Dobrej +nergii

1 wioska ɮ 1 Ŝrodukt

ga samym tyĭkł terenie ƑłjeƑŃôztƑa zaîĔłôniłpłmłrskiečł jest ǵ Ƒiłsek złrčanizłƑanyîĔ ƑłkŃĵ
niepłƑtarzaĭnej tematykiȦ Ÿnikaĭnečł prłjektŸ i jeôynej Ƒ sƑłim rłôzajŸ łČerty. giektŃre ôziaĵajç jŸƣ
kiĭkanaŧîie ĭat. \iîzía čłŧîiȦ ktŃryîĔ łísĵŸčŸjç mieszkaĹîy Ƒiłsek ŸtrzymŸje siĊ łô kiĭkŸ ĭat na staĵym
płziłmie Ƚ jest tł łk. 20 tysiĊîy łsŃí.1ǲ ¾sie płĵłƣłne sç Ƒ nieôŸƣej łôĭečĵłŧîi łô sieíieȦ iîĔ tematyka i łČerta ŸzŸpeĵniajç siĊ naƑzajemȦ îł jest ôłôatkłƑym atŸtem ôĭa łôƑieôzajçîyîĔ je tŸrystŃƑ.

¾ kaƣôej z tyîĔ ƑiłsekȦ ôziĊki ƑsparîiŸ ekspertŃƑ i zaančaƣłƑaniŸ črŸpy łsŃíȦ ktŃra ŸƑierzyĵa
Ƒ młƣĭiƑłŧîi jakie ôaje płmysĵ na ƑiłskĊ tematyîznçȦ płƑstaĵy piĊkne prłjektyȦ ôajçîe kłĭejnym
ĭŸôziłm zajĊîie.
%łŧƑiaôîzenie Ƒiłsek tematyîznyîĔ płkazŸjeȦ ƣe aíy łsiçčnçï sŸkîesȦ najƑaƣniejsza jest îĔĊï
ôziaĵania. arôzł Ƒaƣny jest ĭłkaĭny ĭiôerȦ ktŃry zaîĔĊîa ôł aktyƑnłŧîi i îĔîe îzŸƑaï naô rłzƑłjem miejsîłƑłŧîi. gajĭepiejȦ čôy jest tł łsłía złrientłƑana Ƒ prłíĭemaîĔ ƑsiȦ jej atŸtaîĔȦ Ĕistłrii
i ôzieôziîtƑie kŸĭtŸrłƑym. %łírze jestȦ čôy ĭiôer ma ĭŸí Ƒ peƑnym młmenîie przejôzie szkłĭenie
meneôƣerskie.
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Zasady:

 Ƒynaĭeơï łryčinaĭny płmysĵ na atrakîjĊ tŸrystyîznç
 zmieniï nečatyƑne nastaƑienie Ƒ zaŸČanie ôł sƑłiîĔ młƣĭiƑłŧîi ȹčrŸpłƑeȺ
 płzƑłĭiï ôziaĵaï ĭłkaĭnym ĭiôerłm spłĵeîznłŧîiȦ íez ktŃryîĔ sŸkîes jest niemłƣĭiƑy
zasami nieĵatƑł jest znaĭeơï płmysĵȦ Ƒteôy Ƒartł zƑrŃîiï siĊ ôł etnłĭłčŃƑȦ słîjłĭłčŃƑ i kŸĭtŸrłznaƑîŃƑ. Íaprłŧmy ôł ôyskŸsji łsłíy zainteresłƑaneȦ stŸôentŃƑ rŃƣnyîĔ kierŸnkŃƑ i nie znieîĔĊîajmy siĊȦ jeŧĭi z płîzçtkŸ tyĭkł nieƑieĭka ĭiîzía mieszkaĹîŃƑ Ƒyrazi sƑŃj entŸzjazm.
%ziaĵanie na rzeîz Ƒsi spraƑiaȦ ƣe ƑŧrŃô jej mieszkaĹîŃƑ Ƒzrasta płîzŸîie Ƒĵasnej ƑartłŧîiȦ a ôziĊki
temŸ ĭŸôzie stajç siĊ íarôziej peƑni sieíie i łtƑarîi na sieíie naƑzajem. pôkryƑajç sƑłje ŸmiejĊtnłŧîi i młƣĭiƑłŧîiȦ îł ôaje im kłĭejne płmysĵy na rłzƑijanie ôziaĵaĭnłŧîi.
%łôatkłƑym Ƒsparîiem ôĭa mieszkaĹîŃƑȦ łrčanizatłrŃƑ atrakîji tŸrystyîznyîĔȦ jest ƑspŃĵpraîa miĊôzy ƑiłskamiȦ ktŃra płĭeča na Ƒymianie ôłŧƑiaôîzeĹ i Ƒzajemnej prłmłîji.

ęŰŰÒŦĭłƑ
¾aƣna i płtrzeína jest Ƒymiana ôłŧƑiaôîzeĹ. PłkazŸje tł ôziaĵanie miast zrzeszłnyîĔ Ƒ sieîi eiĊôzynarłôłƑečł tłƑarzyszenia ittasĭłƑ Ƚ ieîi eiast %łírečł Ðyîia. eiasta Ƒymieniajç siĊ ôłŧƑiaôîzeniami Ƒ zakresie tƑłrzenia płôstaƑ ôłírečł i spłkłjnečłȦ îzyĭi íezstresłƑečł ƣyîia îłôziennečł Ƒ nieƑieĭkiîĔ miasteîzkaîĔ ȹôł 50 tys. mieszkaĹîŃƑȺ. eĭem jest prłmłîja tyîĔ Ƒartłŧîi
jakł przeîiƑieĹstƑł płŧpieîĔŸ i stresŸ ƑieĭkiîĔ ačĭłmeraîji. ga îaĵym ŧƑieîie ôł rŸîĔŸ naĭeƣy íĭiskł
240 miast z ǲ0 krajŃƑ. píeînie Ƒ sieîiȦ płza ĭiîznymi miastami z ¾armii i eazŸrȦ sç rŃƑnieƣ łŧrłôki
z innyîĔ rečiłnŃƑ Płĭski.
eĭem stłƑarzyszenia jest prłmłƑanie ĭłkaĭnyîĔ prłôŸktŃƑ i ŸsĵŸč łraz tŸrystyki ɈƑyîiszłnejɊ
ȹƑ przeîiƑieĹstƑie ôł tŸrystyki masłƑejȺ. Płôkreŧĭana jest Ĕarmłnia miĊôzy płtrzeíami tŸrystŃƑȦ
ŧrłôłƑiska natŸraĭnečł i ĭłkaĭnyîĔ spłĵeîznłŧîiȦ a Čłrmami jej reaĭizaîji jakimi sç tŸrystyka kŸĭtŸrłƑaȦ kŸĭtŸraĭnaȦ ekłĭłčiîzna i rłƑerłƑa. Jôeç jestȦ íy spłkłjne tempł ƣyîia nie staĵł Ƒ sprzeîznłŧîi
z îiçčĵym i przemyŧĭanym rłzƑłjem.

ŦŜúĪŰƗŧşłôłƑęŦĪłƑú
rŸônł jest nie ƑspłmnieïȦ zarŃƑnł przy tematyîe reƑitaĭizaîyjnejȦ jak i przy temaîie jakłŧîi íytłƑania Ƒ miastaîĔ ł aspektaîĔ ŧrłôłƑiskłƑyîĔ. %łíra jakłŧï płƑietrza jest siĭnym arčŸmentem
ôĭa łsieôĭania siĊ. >minyȦ spŃĵôzieĭnie mieszkaniłƑeȦ zakĵaôy przemysĵłƑe i inne płômiłty młčç siĊ
staraï ł ŧrłôki z ¾łjeƑŃôzkiečłȦ jak teƣ z garłôłƑečł =ŸnôŸszŸ pîĔrłny rłôłƑiska i >łspłôarki
¾łônejȦ na płpraƑĊ jakłŧîi płƑietrza.
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e ČŸnôŸsze płmačajç čminłm reaĭizłƑaï prłčramy Ƒsparîia ôĭa inôyƑiôŸaĭnyîĔ čłspłôarstƑ ôłmłƑyîĔ i łrčanizłƑaï akîje eôŸkaîyjne.

CHDJ@VĴ @JBIľ Y@OQNONMNV@¬N LH@RSN 'CXMH@,
JSÌQDI RSQ@Ű LHDIRJ@ RYJNKH LHDRYJ@ŒBÌV
M@ SDL@S ONOQ@VMDFN O@KDMH@ V OHDB@BG
/J@YTID RHľ, ŰD CYHľJH SDBGMHBD QNYO@K@MH@
NC FÌQX LNŰM@ NRYBYľCYHĵ CN ]¢ O@KHV@
H NAMHŰXĵ DLHRIľ RYJNCKHVXBG RTARS@MBIH
CN ONVHDSQY@ N NJN¬N ON¬NVľ

¾artł Ƒspłmnieï Ƒ tym miejsîŸ ł aerłôynamiîe miast. rak ŧƑiaôłmłŧîi istnienia korytarzy naŜowietrzajçcycĔȦ zapĭanłƑanyîĔ Ƒ łparîiŸ ł rłzpłznanie ôłminŸjçîyîĔ kierŸnkŃƑ ƑiatrŃƑ Ƒ rečiłnieȦ
skŸtkŸje iîĔ zaíŸôłƑyƑaniem. gieprzemyŧĭane ôłčĊszîzanie miasta płƑłôŸje ŸtratĊ natŸraĭnečł
systemŸ ƑentyĭłƑania i ôłstarîzania ŧƑieƣečł płƑietrza ôł îentrŸm.
Í kłĭei niekłntrłĭłƑana rłzíŸôłƑa przeômieŧï i rłzprłszenie zaíŸôłƑy skŸtkŸje írakiem młƣĭiƑłŧîi Ƒĵçîzenia łsieôĭi Ƒ system kłmŸnikaîji pŸíĭiîznejȦ îł ƑymŸsza na ječł mieszkaĹîaîĔ îzĊstsze
kłrzystanie z samłîĔłôŃƑ.

EKDLDMSDL VROHDQ@IĴBXL QDVHS@KHY@BIľ IDRS OQNLNV@MHD
JNQYXRS@MH@ Y JNLTMHJ@BIH OTAKHBYMDI H I@YCX QNVDQDL

Doƥnansowanie ŜrzejazdŃw komunikacjç Ŝublicznç
¾ Płĭsîe ČŸnkîjłnŸje jŸƣ íĭiskł 50 miejsîłƑłŧîi ȹčĵŃƑnie ł nieƑieĭkiej ĭiîzíie mieszkaĹîŃƑ i zƑartyîĔȦ
jeŧĭi îĔłôzi ł płƑierzîĔniĊȺȦ čôzie kłmŸnikaîja miejskaȦ płômiejska i čminna jest îaĵkłƑiîie íezpĵatna ĭŸí íezpĵatna ôĭa mieszkaĹîŃƑ.15

4ǲ

Íaĭety ôarmłƑej kłmŸnikaîji sç łîzyƑiste ôĭa pasaƣerŃƑ. ymȦ îzečł íyï młƣe słíie nie ŸŧƑiaôamiamy jest ČaktȦ ƣe znikajç teƣ kłszty zƑiçzane z zakŸpem i Ÿtrzymaniem kasłƑnikŃƑȦ aŸtłmatŃƑ i
systemŸ kłntrłĭi íiĭetŃƑ. Xest tł kƑłta siĊčajçîa ôł 20ɺ Ÿtrzymania taíłrŸ.1ǵ
¾aƣnym asŜektem jest ograniczenie Ŝoruszania siĊ samocĔodami osobowymiȦ bĊdçcymi Ŝowaƣnym ơrŃdĵem szkodliwycĔ sŜalin.

Zorzyŧci z bezŜĵatnej komunikacji17
ezpĵatna kłmŸnikaîja pŸíĭiîzna przyîzynia siĊ ôł zmniejszenia rŸîĔŸ na ŸĭiîaîĔȦ a ƑiĊî takƣe ôł
zƑiĊkszenia íezpieîzeĹstƑa ŸƣytkłƑnikŃƑ przestrzeni. ea teƣ szereč innyîĔ kłrzyŧîiȥ

1. dla mieszkaĹcŃw
Ƒzrłst młíiĭnłŧîi ȹƑaƣny szîzečŃĭnie
ôĭa najíieôniejszyîĔȦ ktŃrzy ôłjeƣôƣajç ôł praîy
i szkŃĵ ĭŸí Ƒ płszŸkiƑaniŸ zatrŸônienia
łraz ôĭa łsŃí starszyîĔȺȰ

2. dla ŜieszycĔ
ƑiĊîej przestrzeni îĔłônika ȹktŃrç ôziŧ zajmŸjç
zaparkłƑane samłîĔłôyȺȰ

ǲ. dla ŧrodowiska
îzystsze płƑietrze
ȹƑprłƑaôzłna nieôaƑnł Ƒ ƑłjeƑŃôztƑie
ŧĭçskim ¥îĔƑaĵa ntysmłčłƑa zakĵaôaȦ
ƣe Ƒ przypaôkŸ kłĭejnyîĔ przekrłîzeĹ
nłrm jakłŧîi płƑietrza Złĭeje ĭçskie íĊôç
ôłstĊpne ôĭa mieszkaĹîŃƑ za ôarmłȺȰ

ǳ. dla gminy
łszîzĊônłŧîi z tytŸĵŸ mniejszyîĔ
nakĵaôŃƑ na napraƑĊ ôrŃč i íŸôłƑĊ
ôłôatkłƑyîĔ parkinčŃƑȰ
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Ǵ. dla kierowcŃw
mniejsze kłrki i prłíĭemy
z zaparkłƑaniem
samłîĔłôŸȰ

6. dla ŜrzewoơnikŃw
ĭikƑiôaîja kłsztŃƑ zƑiçzanyîĔ m.in. z inČrastrŸktŸrç
íiĭetłƑç ȹƑ ÐłraîĔ pł zniesieniŸ łpĵat za przejazô
aŸtłíŸsami Ƒzrłsĵa ĭiîzía pasaƣerŃƑȦ
a spaôĵy kłszty kłmŸnikaîji1ǷȺ.

gowe myŧlenie
o komunikacji Ŝublicznej
iekaƑłstkç młƣe íyï ČaktȦ ƣe za kiĭka ĭat íĊôziemy mieĭi Ƒ +Ÿrłpie pierƑsze na ŧƑieîie miastł praƑie íez samłîĔłôŃƑȦ Ƒ ôłôatkŸ ôŸƣe
miastł. ptŃƣ Ƒĵaôze stłĭiîy =inĭanôii zaôeîyôłƑaĵyȦ ƣe Ƒ 2025 rłkŸ zaîznie tam łíłƑiçzyƑaï
zakaz ŸƣyƑania samłîĔłôŃƑ pryƑatnyîĔ Ƒ rŸîĔŸ Ÿĭiîznym.19

.HD BGNCYH N VXDKHLHMNV@MHD R@LNBGNCÌV, @KD N VXDKHLHMNV@MHD
ONSQYDAX JNQYXRS@MH@ Y R@LNBGNCT, @ Y@SDL MHD N VXJKTBY@MHD,
SXKJN V¬@ŝMHD Y@ONAHDF@MHD SQ@MRONQSNVDLT VXJKTBYDMHT

Płmysĵ przeôstaƑiłnł Ƒ praîy mačisterskiej na ¾yôziaĭe Jnƣynierii ranspłrtŸ Ƒ EeĭsinkaîĔȦ Ƒ ktŃrej
łpisanł nłƑatłrskç iôeĊ. Złnîept złstaĵ łpraîłƑany ôĭa przykĵaôŸ ƣłnatečł trzyôziestłparłĭatkaȦ
ktŃry ŸƣyƑa na îł ôzieĹ samłîĔłôŸȦ íy ôłjeîĔaï ôł praîyȦ zaƑieơï ôzieîi ôł przeôszkłĭa i szkłĵyȦ
rłíiï zakŸpyȦ a Ƒ Ƒeekenôy kłrzystaï rłôzinnie z îentrŃƑ rłzryƑki i rekreaîji. Ía płmłîç smartČłna
ten przykĵaôłƑy trzyôziestłĭatek łraz inni =inłƑie íĊôç młčĭi skłrzystaï z systemŸ kłĭektyƑnyîĔ
ŧrłôkŃƑ kłmŸnikaîji pŸíĭiîznejȦ ôłstłsłƑanečł ôł iîĔ płtrzeí. Złszt takiečł przejazôŸ mieŧîi siĊ
płmiĊôzy îenami kłmŸnikaîji miejskiejȦ a taksŃƑkami. Płmysĵ tak siĊ spłôłíaĵ Ƒĵaôzłm EeĭsinekȦ
ƣe płôjĊĵy krłki ôł reaĭizaîji tej Ƒizji. ł istłtneȦ miastł ma jŸƣ ƑypraîłƑany system transpłrtŸ
pŸíĭiîznečłȦ ktŃry łísĵŸčŸje kaƣôy łíszar miasta i Ƒ ktŃrym Ƒszystkł jest ze słíç ôłskłnaĭe zsynîĔrłnizłƑane ȹmetrłȦ szyíka kłĭej miejskaȦ tramƑaje i aŸtłíŸsyȺ.20 ¾ takiîĔ ƑarŸnkaîĔ naƑet takȦ
ƑyôaƑaĵłíy siĊȦ skrajny płmysĵ jest młƣĭiƑy ôł zreaĭizłƑania.
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Z@OXS@I RHDAHD BYDFN AXŝ BGBH@¬ Y@  K@S H I@JHD CYH@¬@MH@ SQYDA@ AX ONCIĴĵ,
ŰDAX S@ VHYI@ YNRS@¬@ VCQNŰNM@ V ŰXBHD

Miasta dla ludziȦ nie dla samocĔodŃw
msterôam îzy ZłpenĔača Ƚ ktł íyĵ ten Ƒieȥ Ƒiôłk tysiĊîy rłƑerzystŃƑ rłíi Ƒraƣenie. ¾ ĭataîĔ
ǵ0. i Ƕ0. ÃÃ Ƒ. îĔłôniki tyîĔ miast íyĵy zastaƑiłne samłîĔłôamiȦ ktŃre zaíieraĵy miejsîe zarŃƑnł
przeznaîzłne ôĭa ĭŸôziȦ jak i tł przeznaîzłne ôĭa ôrzeƑȦ ktŃre ôziŧ tam rłsnç.

+NODMG@F@ LNŰD AXĵ CTLM@ YD RVXBG,
YC@V@¬NAX RHľ, MHDVHDKJHBG NRHĴFMHľĵz
VNCX YC@SMDI CN OHBH@ VOQNRS Y JQ@MT,
NFQ@MHBYNMDI KHBYAX R@LNBGNCÌV,
VYQNRST QTBGT QNVDQNVDFN, BYX VQDRYBHD
S@JHDFN T¬NŰDMH@ LHDIRJHDI JNLTMHJ@BIH,
@AX AX¬@ OQYXI@YM@ CK@ LHDRYJ@ŒBÌV

ŃƑnieƣ Ÿríanistyîzne reƑłĭŸîje przeprłƑaôzłne Ƒ głƑym XłrkŸ Ƒ krŃtkim przeôziaĭe îzasŸ ȹĭata
200ǶȾ201ǲȺȦ łômieniĵy čł na tyĭeȦ ƣe staĵ siĊ miastem íarôziej przyjaznym ôĭa pieszyîĔȦ rłƑerzystŃƑ
i kłmŸnikaîji miejskiejȦ a jeônłîzeŧnie íarôziej zieĭłnym i mniej zakłrkłƑanym.22

ucĔy rowerowe
Złszty íŸôłƑania i ŸtrzymyƑania inČrastrŸktŸry rłƑerłƑej sç
niepłrŃƑnyƑaĭnie mniejsze łô
samłîĔłôłƑej. ¾artł ƑiĊî zastanłƑiï siĊ naô íarôziej raîjłnaĭnym ƑyôaƑaniem pieniĊôzy
i rłzƑaƣyï jaki jest stłsŸnek
kłsztŃƑ ôł kłrzyŧîi.
4ǵ

¾ybŃr rozwiçzania wymaga reƦeksji:

racĔunek
kosztów

vs.

îƠƗĸĸęĪę
úĪoĸoĶęîƠĸú

racĔunek
korzyŧci

îƠƗĸĸęĪę
úĪoĭočęîƠĸú,
ŧşoôoƑęŦĪoƑú
ę ŦŜoĵúîƠĸú

łzíŸôłƑanç sieï ôrŃč rłƑerłƑyîĔȦ íĊôçîyîĔ praƑôziƑç zaîĔĊtç ôł îłôziennej jazôy tƑłrzy
siĊ metłôç maĵyîĔ krłkŃƑȦ płôejmŸjçî ôziaĵania inČrastrŸktŸraĭne łraz rŃƑnłĭečĭe îzyniçî przyčłtłƑania ôł reaĭizaîji Ƒizji ȹzmiany mentaĭneȺ.

«XŰDBYJĴ, @ MHD BGNBGKĴ

Í ôłŧƑiaôîzeĹ takiîĔ krajŃƑ jak Ełĭanôia i %ania ƑynikaȦ ƣe íarôzł Ƒaƣne jest Ƒyraơne Ƒyôzieĭenie
pasŃƑ rŸîĔŸ takȦ íy ŸmłƣĭiƑiï Ƒszystkim íezpieîzne kłrzystanie z przestrzeni. Jstłtne jest łôôzieĭenie rŸîĔŸ rłƑerłƑečł łô pieszečł za płmłîç kraƑĊƣnika łraz rłƑerłƑečł łô samłîĔłôłƑečł
Ⱦ Ƒ tym ƑypaôkŸ kraƑĊƣnik Ƒartł zastçpiï tamȦ čôzie tł młƣĭiƑeȦ pasem zieĭeni aĭíł îiçčiem miejsî
parkinčłƑyîĔ ƑzôĵŸƣ jezôniȦ za ktŃrymi íezpieîznie jaôç rłƑerzyŧîi łôôzieĭeni łô płrŸszajçîyîĔ siĊ
płjazôŃƑ. ¾ tyîĔ krajaîĔ stłsŸje siĊ jŸƣ naƑet ôrłči rłƑerłƑe ôƑŃîĔ prĊôkłŧîi. PłƑstajç teƣ ɈaŸtłstraôyɊ rłƑerłƑeȦ na ktŃryîĔ rłzstaƑiłne sç ƑyŧƑietĭaîze ƑskazŸjçîe z jakç prĊôkłŧîiç jeîĔaïȦ íy
traƥï na najíĭiƣszym skrzyƣłƑaniŸ na zieĭłne ŧƑiatĵł ȹsiî!Ⱥ.
giezaĭeƣnie łô rłzƑiçzaĹȦ jakie îĔłôzç nam pł čĵłƑieȦ Ƒartł jest przeôyskŸtłƑaï je Ƒ szerłkim črłnieȥ Ƒĵaôz čminyȦ przeƑłơnikŃƑȦ ekspertŃƑ łô transpłrtŸ ȹzƑĵaszîza tyîĔ łô ekłĭłčiîznyîĔ ŧrłôkŃƑ
transpłrtŸȺ łraz praîłôaƑîŃƑ. i łstatni sç íarôzł Ƒaƣni Ƚ tł łni młčç stƑłrzyï Ÿ sieíie ƑarŸnki
zaîĔĊîajçîe praîłƑnikŃƑ ôł kłrzystania z rłƑerŃƑ Ƒ ôłjazôaîĔ ôł praîy ȹíezpieîzne przeîĔłƑanie rłƑerŃƑȦ speîjaĭne szatnieȦ premie ôĭa praîłƑnikŃƑ-rłƑerzystŃƑ itpȺ.2ǲ
4Ƕ

%łŧƑiaôîzenia ŸîzçȦ ƣe ƑarŸnkiem mentaĭnečł przyčłtłƑania ôł zmian jest stƑłrzenie ĭŸôziłm
rŃƣnyîĔ młƣĭiƑłŧîiȦ spłsłínłŧîi iîĔ ƑyprŃíłƑania i ƑyíłrŸ. ga ŧƑieîie pasjłnaîi tƑłrzç Ƒypłƣyîzaĭnie rłƑerŃƑȦ čôzie mnłčłŧï młôeĭi przyƑłĵŸje na myŧĭ íłčaîtƑł zíiłrŃƑ íiíĭiłtekȦ stçô nazƑaȥ Ɉíiîyîĭe ĭiíraryɊ24Ȧ 25 Płôłínie jak Ƒ íiíĭiłtekaîĔ młƣna najpierƑ zajrzeï ôł ksiçƣkiȦ tŸ młƣna
najpierƑ ƑyprŃíłƑaï kiĭka młôeĭiȦ a Ƒyírany Ƒypłƣyîzyï na kiĭka ôni ĭŸí tyčłôni. ¾ łČerîie
sç m.in. rłƑery eĭektryîzneȦ rłƑery ôłstłsłƑane ôł przeƑłzŸ ĵaôŸnkŃƑ i takie ôł przeƑłzŸ ôzieîi.

Podsumowanie
gieƑyîzerpany jest kataĭłč płmysĵŃƑ na płíŸôzanie aktyƑnłŧîiȦ ƑyrŃƑnyƑanie szans i ŧƑiaôîzenie szerłkł rłzŸmianečł Ƒsparîia. JnspirŸjçîe przykĵaôy ôłíryîĔ praktyk reƑitaĭizaîyjnyîĔ młƣna
znaĭeơï na strłnaîĔ atĭasŸ ôłíryîĔ praktyk ekłnłmii spłĵeîznej2ǵ Ƚ íez ƑspŃĵpraîy samłrzçôŃƑ
ĭłkaĭnyîĔ z łrčanizaîjami płzarzçôłƑymi trŸônł słíie Ƒyłíraziï przeprłƑaôzenie płzytyƑnyîĔ
przemian Ƒ čminie. ¾artł spraƑôziï maĵeȦ ôziaĵajçîe iniîjatyƑy Ƒ naszej łkłĭiîyȦ płnieƑaƣ jest
mnŃstƑł piĊknyîĔȦ przeôsiĊíiłrîzyîĔ ĭŸôziȦ ktŃrym przyôa siĊ zaŸƑaƣenie i Ƒiatr Ƒ ƣačĭe. ç tł teƣ
łsłíyȦ ktŃre młčç íyï reaĭnie płmłîne zarŃƑnł przy łpraîłƑyƑaniŸȦ jak i ƑôraƣaniŸ ôziaĵaĹ reƑitaĭizaîyjnyîĔ.

4Ƿ

głƑúşŃôĶęúŧîęú
eęÒŦŰÒ+ĵĪ
ȾƑƠŃş
ĸÒşúƑęŰÒĭęƠÒîħĊ
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şłƠôƠęÒĵǲ

gp¾+q%eJ+J+eJ+dZ
Ⱦ¾Íqg+¾J\JÍX;
+ĵkȦ ǵ00-ĭetnia stłĭiîa eazŸr1Ȧ ma Ƒieĭłĭetnie ôłŧƑiaôîzenie Ƒ prłƑaôzeniŸ reƑitaĭizaîji. ¾skŸtek
przemian ŸstrłjłƑyîĔ zmniejszyĵa siĊ rłĭa zainstaĭłƑanečł tŸ pł JJ Ƒłjnie ŧƑiatłƑej przemysĵŸ.
Przestaĵy takƣe staîjłnłƑaï jeônłstki ƑłjskłƑeȦ ktŃryîĔ kłszary zajmłƑaĵy spłrç îzĊŧï îentrŸm.
píeînieȦ łíłk speĵniania rłĭi łŧrłôka ŸsĵŸčłƑečł Ƒ zakresie sĵŸƣíy zôrłƑiaȦ ĔanôĭŸ i kŸĭtŸry łraz
szkłĭniîtƑa zaƑłôłƑečł i ƑyƣszečłȦ +ĵk staje siĊ Ƒ îłraz ƑiĊkszej mierze łŧrłôkiem łísĵŸči rŸîĔŸ
tŸrystyîznečł.
Prłîes łƣyƑienia miasta trƑa łô ĭat 90. ¾szeĭkie ôziaĵania íazŸjç na płĭityîe Ƒspierajçîej rłzƑŃjȥ

sŜoĵecznie
wraƣliwy

terytorialnie
zrównowaƣony

eĭem jest Ÿîzynienie +ĵkŸ atrakîyjnym miejsîem ôł ƣyîiaȦ praîy łraz naŸkiȦ a takƣe aktyƑnečł
spĊôzania Ƒłĭnečł îzasŸ. %ziĊki płôjĊtym ôziaĵaniłm prłspłĵeîznym i prłtŸrystyîznym łraz inƑestyîjłm Ƒ inČrastrŸktŸrĊ Ƒ +ĵkŸ łô kiĭkŸ ĭat nłtŸje siĊ systematyîzny Ƒzrłst ĭiîzíy ĭŸônłŧîi i zčłônie
z prłčnłzami ma łn siĊ ŸtrzymyƑaï jeszîze przez kiĭkanaŧîie ĭat2. ł Čenłmen ƑŧrŃô miast ¾armii
i eazŸr.
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ga ten prłîes zĵłƣyĵł siĊ jŸƣ szereč ôziaĵaĹȦ takiîĔ jak inƑestyîje Ƒ miejsîa ôł aktyƑnečł spĊôzania îzasŸ ȹparkiȦ skƑeryȦ pĭaîe zaíaƑ itp.ȺȦ łônaƑianie na szerłkç skaĭĊ íŸôynkŃƑ ƑieĭłrłôzinnyîĔ
ȹíĭłkŃƑ łraz zaíytkłƑyîĔ kamieniîȺȦ rłzƑijanie instytŸîji kŸĭtŸryȦ tƑłrzenie terenŃƑ inƑestyîyjnyîĔ
łraz prłƑaôzenie szerečŸ ôziaĵaĹ spłĵeîznyîĔȦ Ƒ ôŸƣej mierze skierłƑanyîĔ ôł ôzieîiȦ mĵłôzieƣy
i rłôzin. ¥ôaĵł siĊ teƣ začłspłôarłƑaï teren płkłszarłƑy płô iniîjatyƑy čłspłôarîzeȦ spłĵeîzne
i inneȦ ktŃre mieszîzç siĊ zarŃƑnł Ƒ staryîĔ jak i nłƑyîĔ łíiektaîĔ. ga tym terenie płƑstaĵa rŃƑnieƣ
szkłĵa Ƒyƣsza łraz îentrŸm ĔanôĭłƑł-ŸsĵŸčłƑe Ɉrama eazŸrȮȦ przy ktŃrym ŸtƑłrzłnł przestrzeĹ
pŸíĭiîznçȦ íĊôçîç miejsîem łrčanizaîji rŃƣnyîĔ ƑyôarzeĹ.
eiaĵ teƣ miejsîe prłîes zƑraîania siĊ miasta Ƒ kierŸnkŸ jeziłra i začłspłôarłƑyƑania przyĭečĵečł
terenŸ. ÍaîĔĊîanł mieszkaĹîŃƑȦ tŸrystŃƑ łraz inƑestłrŃƑȦ íy Ƒ łkłĭiîy naírzeƣa jeziłra i rzeki +ĵk
spĊôzaĭi sƑŃj Ƒłĭny îzasȦ ĭłkłƑaĭi inƑestyîje i kŸpłƑaĭi mieszkania. ¾ tym îeĭŸ eiastł Ƒ kiĭkŸ etapaîĔ
rłzƑijaĵł Ƒ tym maĭłƑniîzym łíszarze inČrastrŸktŸrĊ spłrtłƑç i rekreaîyjnç. PłƑstaĵa łŧƑietĭłnaȦ
ôĵŸča na płnaô Ƕ km prłmenaôa pieszł-rłƑerłƑa z ĵaƑkamiȦ stłĭikamiȦ miejsîami ôł przypinania
rłƑerŸ łraz streČami aktyƑnečł ƑypłîzynkŸ i ŸpraƑiania spłrtŃƑ. Xakł eĭement eôŸkaîyjny płstaƑiłnł tam ôreƑniane rzeơíy ƑĵaôîŃƑ PłĭskiȦ panŸjçîyîĔ ôł JJJ rłzíiłrŸ zeîzypłspłĭitej. ga naírzeƣŸ
Ƒ ƑiĊkszłŧîi zaîĔłƑaĵ siĊ łkazaĵy ôrzeƑłstanȦ ktŃry Ƒzíłčaîa krajłíraz łraz ôaje îieĹ Ƒ Ÿpaĭne
ôni. ga jeziłrze stançĵ teƣ płmłst.
%ziĊki pryƑatnym inƑestłrłm Ÿĭiîa ƑzôĵŸƣ írzečŸ Xeziłra +ĵîkiečł złstaĵa zaíŸôłƑana. PłƑstaĵy
íŸôynki ƑieĭłrłôzinneȦ pensjłnatyȦ restaŸraîjeȦ pŸíy i zakĵaôy ŸsĵŸčłƑe.
eiejsîe tł tĊtni ôziŧ ƣyîiem łô Ƒiłsny ôł jesieniȦ zƑĵaszîzaȦ ƣe łrčanizłƑane sç tam teƣ Ƒyôarzenia
kŸĭtŸraĭnł-rłzryƑkłƑe i spłrtłƑł-rekreaîyjneȦ intečrŸjçîe ĭłkaĭnç spłĵeîznłŧï. gaô Xeziłrł +ĵîkie
zjeƣôƣajç mieszkaĹîy z rŃƣnyîĔ îzĊŧîi miastaȦ jak rŃƑnieƣ z płíĭiskiîĔ miejsîłƑłŧîi.. ełôernizaîja
terenŃƑ zĭłkaĭizłƑanyîĔ Ƒ płíĭiƣŸ jeziłra +ĵîkiečł trƑa ôł ônia ôzisiejszečł.

Ƒłrzenie płpŸĭarnyîĔ miejsî ôł rekreaîji na ŧƑieƣym płƑietrzŸ tł jeônak nie Ƒszystkł. eiastł staƑia łô ĭat îzłĵa íezrłíłîiŸ i ôŸƣemŸ natĊƣeniŸ prłíĭemŃƑ spłĵeîznyîĔȦ skŸmŸĭłƑanyîĔ zƑĵaszîza
Ƒ łírĊíie îentrŸm.
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úƑęŰÒĭęƠÒîħÒƑ+ĵĪŸôłşłĪŸ2ǯ16
+ĵk z płîzçtkŃƑ ÃÃ ƑiekŸ íyĵ niezƑykĭe atrakîyjnym miastem. %ziŧ Ƒ îentrŸm íŸôynki z płîzçtkŸ
ÃÃ ƑiekŸ ȹǷ5ɺ ƑszystkiîĔ íŸôynkŃƑ ƑieĭłrłôzinnyîĔ ƑyíŸôłƑanyîĔ jest przeô 1945 r.ȺȦ ŸzŸpeĵniłne
sç łsieôĭami íĭłkłƑymi. Złnieîzna íyĵa piĭna inčerenîja Ƒ îeĭŸ płĭepszenia ƑarŸnkŃƑ ƣyîiaȦ naôania nłƑyîĔ ČŸnkîji spłĵeîznyîĔ i čłspłôarîzyîĔ łraz płpraƑy ƑizerŸnkŸ miasta. +Čektem płôejmłƑanyîĔ łô kiĭkŸ ĭat ôziaĵaĹ na rŃƣnyîĔ ŸĭiîaîĔ Ƒ rŃômieŧîiŸ jest przełíraƣanie miastaȦ ktŃre
łôíyƑa siĊ z płszanłƑaniem kłntekstŸ Ĕistłryîznečł. ¾ĵaŧîiîieĭe íŸôynkŃƑ ƑpisanyîĔ ôł rejestrŸ
zaíytkŃƑ młčç ĭiîzyï na ôłƥnansłƑanie Ƒ ramaîĔ kłnkŸrsŸ łčĵaszanečł îł rłkŸ przez eiastł +ĵk.
%ziĊki ƑsparîiŸ samłrzçôŸ ĵatƑiej jest ôłprłƑaôziï ôł tečłȦ íy Ĕistłryîzna zaíŸôłƑa rŃômieŧîia
łôzyskaĵa íĭask.
¾ +ĵkŸ płôejmłƑanyîĔ jest Ƒieĭe ôziaĵaĹ ŸkierŸnkłƑanyîĔ na płĭitykĊ spłĵeîznç. ¾ szîzečŃĭnłŧîi
Ƒartł zƑrŃîiï ŸƑačĊ na przeôsiĊƑziĊîia z zakresŸ aktyƑizaîji spłĵeîznej zarŃƑnł mĵłôzieƣyȦ jak
i seniłrŃƑȦ a takƣe szerłkç ƑspŃĵpraîĊ z sektłrem płzarzçôłƑym.
pô 2012 rłkŸ Ƒ îentrŸm miasta ČŸnkîjłnŸje Ɉkamieniîa płzarzçôłƑaɊȦ ktŃra jest sieôziíç eĵîkiîĔ
łrčanizaîji płzarzçôłƑyîĔ. prčanizaîje te zaƑierajç ŸmłƑy niełôpĵatnečł Ÿƣyîzenia ĭłkaĭi i sç łíîiçƣane jeôynie kłsztami łčrzeƑania íŸôynkŸȦ ekspĭłataîji enerčiiȦ Ƒłôy itp. ¾ kamieniîy znajôŸje
siĊ teƣ ƑspŃĭna ôĭa ƑszystkiîĔ najemîŃƑ przestrzeĹ Ƚ saĭka szkłĭeniłƑaȦ Ƒ ktŃrej prłƑaôzłna jest
ôziaĵaĭnłŧï eôŸkaîyjnaȦ ôłraôîzaȦ kłnsŸĭtaîyjna i intečraîyjna.
¾ kamieniîyȦ ktŃra przeszĵa najpierƑ črŸntłƑny remłnt mieŧîi siĊ takƣe iŸrł ¾spŃĵpraîy z prčanizaîjami PłzarzçôłƑymi ¥rzĊôŸ eiasta +ĵkŸ. Íarzçôza łnł kamieniîç i jest łôpłƑieôziaĭne za ƑspŃĵpraîĊ samłrzçôŸ miasta z sektłrem płzarzçôłƑym.
%łôatkłƑa przestrzeĹ ôĭa łrčanizaîji płzarzçôłƑyîĔ złstanie ŸôłstĊpniłna łô Ƒrzeŧnia 201Ƿ rłkŸ
Ƒ íŸôynkŸ +ĵîkiečł entrŸm eƑitaĭizaîji płĵeîznej.
%ziĊki ŧrłôkłm Ÿnijnym z rečiłnaĭnečł prłčramŸ łperaîyjnečł ôłƥnansłƑanł kapitaĭny remłnt zaíytkłƑej kamieniîy przeznaîzłnej
na sieôziíĊ łrčanizaîji płzarzçôłƑyîĔ łraz renłƑaîjĊ przyĭečĵečłȦ łísaôzłnečł ôĊíamiȦ ôzieƑiĊtnastłƑieîznečł parkŸ z Čłntannç.
ł przykĵaô płôejmłƑanyîĔ ôziaĵaĹȦ majçîyîĔ na îeĭŸ płôniesienie
jakłŧîi čĵŃƑnyîĔ przestrzeni pŸíĭiîznyîĔ Ƒ îentrŸm.
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¾ ramaîĔ reaĭizaîji PrłčramŸ eƑitaĭizaîji +ĵkŸ łíłƑiçzŸjçîečł ôł rłkŸ 201ǵ Ƒykłnanł Ƒieĭe praî
remłntłƑyîĔ łraz młôernizaîyjnyîĔ Ƒ łírĊíie rŃƣnyîĔ íŸôynkŃƑȦ Ÿĭiî i przestrzeni pŸíĭiîznyîĔ.
%ziaĵania te íyĵy Ƒ ôŸƣej mierze íezpłŧreônił płƑiçzane z rłzƑłjem čłspłôarîzym łraz spłĵeîznym i ŸzŸpeĵniane prłjektami na rzeîz aktyƑizaîji i intečraîji mieszkaĹîŃƑ. ¥ƑačĊ skierłƑanł
na mieszkaĹîŃƑ začrłƣłnyîĔ ƑykĭŸîzeniem spłĵeîznym i tyîĔ jŸƣ ƑykĭŸîzłnyîĔ łraz ôzieîi i mĵłôzieƣ.
eĭem ôziaĵaĹ streetƑłrkinčłƑyîĔ jest Ƒyjŧîie íezpłŧreônił ôł ĭŸôziȦ iîĔ reintečraîja spłĵeîzna łraz
začłspłôarłƑanie Ƒłĭnečł îzasŸ Ƒ spłsŃí aktyƑny i rłzƑłjłƑy. %ziĊki przeszkłĭeniŸ Ƒ 2012 rłkŸ
zespłĵŃƑ ȹpeôačłč spłĵeîzny pĭŸs animatłrȺ Ƒ îiçčŸ sieômiŸ miesiĊîy łíjĊtł Ƒsparîiem 150 mĵłôyîĔ
łsŃí Ƒ ƑiekŸ 10-20 ĭatȦ płŧƑiĊîajçî im 14.000 čłôzin praîy. PłôsŸmłƑaniem sieômiłmiesiĊîznej
praîy íyĵł zreaĭizłƑanie przez niîĔ 10 ƑyôarzeĹ Ƒ Čłrmie maĵyîĔ ĔappeninčŃƑ. ¾arte płôkreŧĭenia
jest tłȦ ƣe aŸtłrami takiîĔ ôziaĵaĹ sç eĵîkie łrčanizaîje płzarzçôłƑeȦ ôziaĵajçîe samłôzieĭnie i przy
ôŸƣym ƑsparîiŸ ĭŸí ƑspŃĵpraîy samłrzçôŸ. ¾ypraîłƑane przez ĭata metłôy stajç siĊ Ƒ îĔƑiĭi łíeînej Ƒzłrîem i młôeĭem ôł płƑieĭania Ƒ miastaîĔ sçsieôniîĔ ȹpĭeîkłȦ >iƣyîkłȦ >rajeƑł Ⱦ samłrzçôy
te kłrzystajç z metłôłĭłčii ƑypraîłƑanej przez eĵîkie g>pȺ.

ĭÒĸłƑÒĸęúşúƑęŰÒĭęƠÒîħęĸÒĭÒŰÒ2ǯ16Ɂ2ǯ2ǲ
PłôstaƑç łpraîłƑania kłĭejnečł PrłčramŸ eƑitaĭizaîji +ĵkŸ íyĵy ¾ytyîzne Ƒ zakresie reƑitaĭizaîji
Ƒ prłčramaîĔ łperaîyjnyîĔ na ĭata 2014-2020.
PierƑszym etapem íyĵł łpraîłƑanie ôiačnłzy prłíĭemŃƑ jeônłstek ŸríanistyîznyîĔȦ ƑynikajçîyîĔ z ŸtrƑaĭłnyîĔ zƑiçzkŃƑ przestrzennyîĔȦ ČŸnkîjłnaĭnyîĔ i spłĵeîznł-ekłnłmiîznyîĔ. PłrŃƑnanł
je łpierajçî siĊ ł ôane zeírane z rŃƣnyîĔ ơrŃôeĵ.
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Diagnoza obszarów ČunkcjonalnycĔ miasta
ŜrzeŜrowadzona w ramacĔ oŜracowania
Programu ewitalizacji +ĵku na lata 2016-202ǲ

1Ǹ

jednostek
Ŝrzestrzenno-ČunkcjonalnycĔ

1Ǹ

wskaơników do diagnozyȦ
w tym 11 sŜoĵecznycĔ

6

obszarów
zdegradowanycĔ

1
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41,92%
powierzchni miasta

obszar rewitalizacji

99,95%
mieszĪaĹcŃw

¾ Prłčramie eƑitaĭizaîji +ĵkŸ na ĭata 201ǵ-2023 ôł reƑitaĭizaîji złstaĵ Ƒyznaîzłny łíszar płƑstaĵy
z ôƑŃîĔ łíszarŃƑ zôečraôłƑanyîĔ.
píszar reƑitaĭizaîji złstaĵ nazƑany ɈrŃômieŧîieɊ. peĵnia łn zasaôĊȦ ktŃra mŃƑiȦ ƣe nie młƣe łíejmłƑaï ƑiĊîej niƣ 20ɺ płƑierzîĔni čminy łraz íyï zamieszkaĵy przez ƑiĊîej niƣ 30ɺ jej mieszkaĹîŃƑ. ł îentraĭnyȦ Ĕistłryîzny łíszar miastaȦ ktŃry îeîĔŸje szîzečŃĭna kłnîentraîja nečatyƑnyîĔ
zjaƑisk i ktŃry ma istłtne znaîzenie ôĭa ĭłkaĭnečł rłzƑłjŸ. ¾ ječł skĵaô ƑîĔłôzç rŃƑnieƣ tereny
+ĵîkiej Złĭei ¾çskłtłrłƑej i tereny zieĭłne naô rzekç +ĵk. Płniƣej kiĭka ôanyîĔ ôłtyîzçîyîĔ tečł
łíszarŸ.

CĔarakterystyka obszaru rewitalizacji ɈródmieŧcieɊ:

172ĔÒ
1657Ǹ

ŜowierzcĔni

mieszkaĹców

8,17%
powierzchni miasta

28%
mieszĪaĹcŃw

w tym:

52ɺ

ǲ6ɺ

wszƗstĪich osŃí ĪorzƗstaħçcƗch
z pomocƗ spoĵeczneħ z powoôŸ
ŸíŃstwa i ôĵŸčotrwaĵeħ choroíƗ,

očŃĵŸ osŃí ôĵŸčotrwaĭe
íezroíotnƗch,

52ɺ

ǳ2ɺ

očŃĭneħ ĭiczíƗ
ôzieci wspartƗch
pomocç w zaĪresie
ôoƣƗwiania,

očŃĵŸ ĭiczíƗ oČiar
przemocƗ w roôzinieȫ

Íe statystyk prłƑaôzłnyîĔ przez płĭiîjĊ i straƣ miejskç Ƒynika teƣȦ ƣe Ƒ skaĭi miasta jest tł łíszarȦ
na ktŃrym ôłîĔłôzi ôł najƑiĊkszej iĭłŧîi zôarzeĹ kryminaĭnyîĔ ȹkraôzieƣeȦ rłzíłjeȦ íŃjkiȦ płíiîia
ĭŸí zniszîzenie mieniaȺ łraz interƑenîji płrzçôkłƑyîĔ zƑiçzanyîĔ ze spłƣyƑaniem aĭkłĔłĭŸ.
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ł najpiĊkniejsza i zarazem ôłtkniĊta najíarôziej nečatyƑnymi zjaƑiskami spłĵeîznymi îzĊŧï miasta.
tçô płtrzeía kłmpĭeksłƑyîĔ przeôsiĊƑziĊï natŸry spłĵeîznejȦ čłspłôarîzej i tyîĔ zƑiçzanyîĔ
z začłspłôarłƑaniem płôƑŃrek i przestrzeni pŸíĭiîznyîĔ łraz remłntami zasłíŸ kłmŸnaĭnečłȦ
aktyƑizłƑaniem ĭŸônłŧîi i tƑłrzeniem miejsî praîy.

¾JÍXȦîƠƗĭęłîƠúĪęƑÒĸƗłíşÒƠŜşƠƗŦƠĵłŧîę
ĜQÌCLHDŝBHD E¬JT IDRS Y@LHDRYJ@MD OQYDY KTCYH @JSXVMXBG,
OQYDCRHľAHNQBYXBG, VXJNQYXRSTIĴBXBG CYHDCYHBSVN GHRSNQXBYMD
H TV@QTMJNV@MH@ OQYXQNCMHBYD CK@ QNYVNIT HMHBI@SXV RON¬DBYMXBG
V Y@JQDRHD JTKSTQX, STQXRSXJH, RONQST H QDJQD@BIH NQ@Y AHYMDRT
TN NARY@Q N M@IVXŰRYDI I@JNŝBH NSV@QSXBG, DRSDSXBYMXBG, YHDKNMXBG,
ADYOHDBYMXBG H VHDKNETMJBXIMXBG OQYDRSQYDMH@BG OTAKHBYMXBG,
YD YLNCDQMHYNV@MĴ Y@ATCNVĴ H ONCVÌQJ@LH WHNCĴBĴ QNKľ V JRYS@¬SNV@MHT
ONRS@V RON¬DBYMXBG NCFQXV@ E¬BJHD CDMSQTL RDVHS@KHY@BIH 3ON¬DBYMDI,
JSÌQD OQNV@CYH @JSXVMĴ H RJTSDBYMĴ OQ@Bľ Y LHDRYJ@ŒB@LH Y@FQNŰNMXLH
VXJKTBYDMHDL RON¬DBYMXL NQ@Y VXJKTBYNMXLH RON¬DBYMHD, @ S@JŰD VROHDQ@
VOQNV@CY@MHD M@ QXMDJ OQYDCRHľAHNQRSV RON¬DBYMXBG

¥ôƠęÒĵƑĪłĸĪŸşŦęúĸÒĶłôúĭłƑçşúƑęŰÒĭęƠÒîħĊ
eiastłȦ majçî jŸƣ zaaƑansłƑane i płôôane kłnsŸĭtaîjłm spłĵeîznym łpraîłƑanie PrłčramŸ eƑitaĭizaîji na ĭata 201ǵ-2023Ȧ płstanłƑiĵł Ƒziçï Ÿôziaĵ Ƒ kłnkŸrsie ɈełôeĭłƑa reƑitaĭizaîja miastɊȦ ktŃry
łčĵłsiĵł einisterstƑł JnČrastrŸktŸry i łzƑłjŸ Ƒiłsnç 2015 rłkŸ ȹłíeînie einisterstƑł JnƑestyîji
i łzƑłjŸȺ.
Cel konkursu ɈModelowa rewitalizacja miastɊ: wsŜarcie jednostek samorzçdu terytorialnego

Ƒ prłîesie łpraîłƑyƑania
prłčramŸ reƑitaĭizaîji

Ƒ ƑypraîłƑaniŸ młôeĭłƑyîĔ ôziaĵaĹ
Ƒ zakresie reƑitaĭizaîji

piĭłtaƣłƑe ôziaĵaniaȦ ktŃre młčĵyíy stanłƑiï ƑzŃr ôĭa innyîĔ miast
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ZłnkŸrs íyĵ ôƑŸetapłƑyȦ a ôłjŧîie ôł ƥnaĵŸ łznaîzaĵł łtrzymanie ôłƥnansłƑania. ZŸszçîa íyĵa
młƣĭiƑłŧï reaĭizaîji kłĭejnyîĔ Čłrm kłnsŸĭtaîji spłĵeîznyîĔ i Ƒĵçîzenia Ƒ ôiaĭłč szerszečł spektrŸm
mieszkaĹîŃƑ łraz przeôsiĊíiłrîŃƑ i ĭłkaĭnyîĔ ĭiôerŃƑȦ íy Ÿzyskaï iîĔ zaančaƣłƑanie ôł ƑspŃĭnečł
łkreŧĭania kierŸnkŃƑ i îeĭŃƑ rłzƑłjŸ rŃômieŧîia. ÍakƑaĭiƥkłƑanie siĊ jakł Ɉmiastł młôeĭłƑej reƑitaĭizaîjiɊ łznaîzaĵł teƣ Ƒ przypaôkŸ przeôstaƑiłnečł ƑniłskŸ Ÿzyskanie ŧrłôkŃƑ na łpraîłƑanie
ôłkŸmentŃƑ stanłƑiçîyîĔ płôƑaĭiny płô ôziaĵania spłĵeîzne i przestrzenne na łíszarze prłíĭemłƑym.
amł zakƑaĭiƥkłƑanie siĊ Ƒraz z 5Ƕ miastami ôł J etapŸ kłnkŸrsŸ łznaîzaĵł łtrzymanie Ƒsparîia
z ramienia einisterstƑa i Ÿôziaĵ Ƒ ƑarsztataîĔ i szkłĭeniaîĔ ł tematyîe reƑitaĭizaîyjnej. %łôatkłƑłȦ
jŸƣ na tym etapie kaƣôemŸ z miast złstaĵ przyôzieĭłny ekspert. Xečł Ƒsparîie płĭečaĵł na zainspirłƑaniŸ zespłĵŸ łpraîłƑŸjçîečł Ƒniłsek ł ôłƥnansłƑanie. PrzeanaĭizłƑaĵ łn zaĵłƣenia płîzyniłne
przez eiastłȦ ôłtyîĔîzasłƑy Prłčram eƑitaĭizaîji łraz płznaĵ łíszar reƑitaĭizaîji płôîzas młôerłƑanyîĔ spaîerŃƑ z ŸrzĊônikami. PłmŃčĵ teƣ ŸpłrzçôkłƑaï peƑne zapisy Ƒe ƑniłskŸ ł ôłƥnansłƑanie
i zaprłpłnłƑaĵ ôłôanie nłƑyîĔ ôziaĵaĹ.
PrzeôstaƑiłne płmysĵy na aktŸaĭizaîjĊ PrłčramŸ eƑitaĭizaîji +ĵkŸ na ĭata 201ǵ-2023Ȧ ktŃryîĔ reaĭizaîja
złstanie tŸ płkrŃtîe przeôstaƑiłnaȦ spłtkaĵy siĊ z ŸznaniemȦ ôziĊki îzemŸ eiastł znaĭazĵł siĊ ƑŧrŃô
ôƑŸôziestŸ miastȦ ktŃre łtrzymaĵy ôłƥnansłƑanie. Prłjekt ƑystartłƑaĵ Ƒ îzerƑîŸ 201ǵ rłkŸ.

¢ CNëM@MRNV@MH@, OQYX B@¬JNVHSDI V@QSNŝBH D¬BJHDFN OQNIDJST
VXMNRYĴBDI 8  Y¬, SN MHDL@¬@ JVNS@

Płmysĵ na łônłƑĊ eĵîkiečł rŃômieŧîia złstaĵ łparty ł zaôania skłnîentrłƑane ƑłkŃĵ trzecĔ ƥlarów rewitalizacji:

ŜÒşŰƗîƗŜÒîħę

ÒĪŰƗƑęƠÒîħę

ĸłƑúħŜşƠúŦŰşƠúĸę
ŦŜłĵúîƠĸúħ

Easĵem Ŝrzewodnim reaĭizłƑanečł prłjektŸ íyĵł stƑierôzenieȥ

LTCYHD CYH@¬@IĴ, AX SVNQYXĵ LHDIRB@
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pŜęŦƠÒôÒĹƠşúÒĭęƠłƑÒĸƗîĔƑşÒĶÒîĔŜşłħúĪŰŸ
ɈgłƑúşŃôĶęúŧîęúeęÒŦŰÒ+ĵĪȽƑƠŃşĸÒşúƑęŰÒĭęƠÒîħĊɊ
pd ŜartycyŜacji do wsŜóĵdziaĵania
PartycyŜacja z ĵacinƗ participatio Ⱦ Ÿczestnictwo, íranie w czƗmŧ ŸôziaĵŸȫ
Zaančaƣowanie spoĵecznoŧci ĭoĪaĭneħ w zčĵaszanie wniosĪŃw i opiniowanie ôziaĵaĹ
samorzçôŸ ma wpĵƗw na traČnoŧï poôeħmowanƗch przez čminĊ ôecƗzħi, a co za tƗm
iôzie poônosi ħaĪoŧï ŧwiaôczonƗch ŸsĵŸč pŸíĭicznƗchȫ TaĪie zaančaƣowanie nosi
znamiona partƗcƗpacħiȫ

PartyîypaîjĊ Ƒ młôeĭłƑyîĔ ôziaĵaniaîĔ piĭłtaƣłƑyîĔ ɈgłƑe rŃômieŧîie eiasta +ĵk Ƚ ƑzŃr na reƑitaĭizaîjĊɊ łpartł ł kłnsŸĭtaîje spłĵeîzne i łpisane Ƒ ôaĭszej îzĊŧîi reaĭizaîje ôziesiĊîiŸ eini- prłjektŃƑ
z mĵłôzieƣç i ôłrłsĵymi mieszkaĹîami łíszarŸ ȹnaŸka prłîesŸ partyîypaîjiȺ. ¾ kłĭejnym etapie łîeny
aktŸaĭnłŧîi i stłpnia reaĭizaîji PrłčramŸ eƑitaĭizaîji íĊôzie ôłkłnyƑaĵł =łrŸm eƑitaĭizaîjiȦ îiaĵł ôłraôîze ŸtƑłrzłne z przeôstaƑiîieĭi instytŸîji pŸíĭiîznyîĔȦ mieszkaĹîŃƑ i płzłstaĵyîĔ interesariŸszy.
Cel Ŝrojektu

ƑypraîłƑanie ŸniƑersaĭnečł i skŸteîznečł młôeĭŸ ôziaĵaĹ Ƒ zakresie
łƣyƑienia rŃômieŧîia +ĵkŸ

zastłpłƑanie
nečatyƑnyîĔ
zjaƑisk spłĵeîznyîĔ

zaĔamłƑanie ƑspŃĵƑystĊpŸjçîyîĔ z nimi zjaƑisk
ze sČery čłspłôarîzejȦ ŧrłôłƑiskłƑejȦ
przestrzennł-ČŸnkîjłnaĭnej i teîĔniîznej

Ðeíy pĭanłƑane ôziaĵania sĵŸƣyĵy interesariŸszłm łraz ƣeíy siĊ ĭepiej ƣyĵł i ČŸnkîjłnłƑaĵł Ƒ mieŧîie
trzeía íyĵł ƑysĵŸîĔaï jak najƑiĊîej łsŃíȦ ktŃre młčĵy siĊ płôzieĭiï sƑłimi ŸƑačami. PrzeôstaƑiany
płôîzas spłtkaĹ Prłčram eƑitaĭizaîji na ĭata 201ǵ-2023 płƑstaƑaĵ przez 2 ĭata i îĔłï teƣ płôĭečaĵ kłnsŸĭtaîjłmȦ tł przy aktŸaĭizaîji Ƒaƣne íyĵy Ƒszystkie ŸƑačiȦ ktŃre młčĵy płmŃî zƑeryƥkłƑaï
te przeôsiĊƑziĊîiaȦ ktŃre jŸƣ siĊ Ƒ nim znaĭazĵy i ŸmłƣĭiƑiï ôłôanie nłƑyîĔ. PłnieƑaƣ ôziaĵania
Ƒ rŃômieŧîiŸ íyĵy prłƑaôzłne łô 200Ƕ rłkŸȦ îeĭem kłnsŸĭtaîji íyĵł teƣ zapytanie mieszkaĹîŃƑ
i innyîĔ interesariŸszyȦ ktŃre ôziaĵania ƑeôĵŸč niîĔ íyĵy traƥłneȦ îł îĔîieĭiíy zmieniï Ƒ sƑłim łtłîzeniŸ łraz jakiîĔ zmian i ôziaĵaĹ łîzekŸjç na łíszarze reƑitaĭizaîji.
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Promocja i inČormacja
PierƑszym eĭementem íyĵa prłmłîja prłjektŸ. arôzł Ƒaƣna ze ƑzčĭĊôŸ na îĔĊï jak najszerszečł
Ƒĵçîzenia mieszkaĹîŃƑȦ płômiłtŃƑ i instytŸîjiȦ ktŃre ôziaĵajç na terenie reƑitaĭizaîji Ƒ aktŸaĭizaîjĊ
PrłčramŸ eƑitaĭizaîji.
Xeônym z îeĭŃƑ prłmłîji íyĵł płôkreŧĭenie nłƑej ôeƥniîji reƑitaĭizaîjiȦ ktŃrej nie płƑinnł siĊ jŸƣ
Ÿtłƣsamiaï Ƒyĵçîznie z praîami młôernizaîyjnymi îzy remłntami zaíytkłƑyîĔ łíiektŃƑ.
%ziaĵania prłmłîyjne rłzpłîzĊtł łô naôania Ƒ ĭłkaĭnym raôił aŸôyîji pt. ɈŸszajç kłnsŸĭtaîje reƑitaĭizaîji ŧrŃômieŧîia +ĵkŸɊ.
Materiaĵy Ŝromocyjne

pĭakaty

sĵŸƣyĵy inČłrmłƑaniŸ ł kłĭejnyîĔ spłtkaniaîĔ kłnsŸĭtaîyjnyîĔ

łčĵłszenia Ƒ prasie

ôziĊki nim rłzpłƑszeîĔnianł iôeĊ reƑitaĭizaîji i łčĵaszanł spłtkania

Ÿĭłtki Ƚ zaprłszenia
na kłnsŸĭtaîje typŸ
Pĭanninč Čłr eaĭ

zaprłszenie na kłnsŸĭtaîje Ƒ terenie ôłtyîzçîe začłspłôarłƑania
kłnkretnyîĔ miejsî

zaprłszenia
na kłnsŸĭtaîje typŸ
ppen paîe

ĭist Prezyôenta eiasta łmasza nôrŸkieƑiîza Ƒ iĭłŧîi
1 000 szt. z zaprłszeniem na kłnsŸĭtaîje złstaĵ rłzôyspłnłƑany
ôł skrzynek płîztłƑyîĔ eĵîzan

írłszŸra

mini ksiçƣeîzka zaƑierajçîa skrŃtłƑł peĵen zasŃí inČłrmaîji
ł reaĭizłƑanym prłčramie

pakiet inČłrmaîyjnł-prłmłîyjny

tłría ekłĭłčiîznaȦ teîzkaȦ ôĵŸčłpis z tłŸîĔ penemȦ írłszŸraȦ
mapa łíszarŸ reƑitaĭizaîji z naniesiłnymi prłjektami reƑitaĭizaîyjnymiȦ
nłtes Ƚ čaôƣety rłzôaƑane Ÿîzestnikłm kłnsŸĭtaîjiȦ íy inČłrmaîja
ł reaĭizłƑanym prłčramie siĊ rłzprzestrzeniaĵa

2 rłĭĭŸpy

peĵniĵy ČŸnkîjĊ inČłrmaîyjnç płôîzas spłtkaĹ

PŸnkt JnČłrmaîyjnł-ZłnsŸĭtaîyjny

íyĵ îzynny Ƒ trakîie trƑania kłnsŸĭtaîji ȹǷ miesiĊîyȺ
raz Ƒ tyčłôniŸ3
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Zonsultacje sŜoĵeczne
¾ ramaîĔ prłjektŸ ɈgłƑe rŃômieŧîie eiasta +ĵk Ƚ ƑzŃr na reƑitaĭizaîjĊɊ Ƒyíranł ôł reaĭizaîji kiĭka
Čłrm kłnsŸĭtaîji spłĵeîznyîĔȦ ktŃre przekrłjłƑł ôaĵy łôpłƑieôzi na pytaniaȦ z jakimi siĊ zmačanł
Ƒ ŸrzĊôzie.
¥Ƒači i Ƒniłski ôł prłjektŸ PrłčramŸ eƑitaĭizaîji młƣna íyĵł skĵaôaï ôrłčç internetłƑçȥ maiĭłƑł na szerłkł prłpačłƑany Ƒ akîji inČłrmaîyjnej aôres łraz za płŧreôniîtƑem ČłrmŸĭarza
znajôŸjçîečł siĊ na strłnie internetłƑej ¥rzĊôŸ eiasta i ôłstĊpnečł na ƑszystkiîĔ spłtkaniaîĔ
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kłnsŸĭtaîyjnyîĔ. +ČektyƑniejsze sç jeônak spłtkania íezpłŧreônie Ƚ ĭŸôzie Ƒłĭç siĊ ƑypłƑiaôaï
płôîzas aktyƑnyîĔ Čłrm kłnsŸĭtaîji. ¥Ƒač pisemnyîĔ ȹprzesĵanyîĔ ôrłčç internetłƑçȺ íyĵł jeôynie
5Ȧ Ƒ sŸmie zaƑieraĵy łne ǵ ŸƑač ôłtyîzçîyîĔ łíszarŸ reƑitaĭizaîji.
%łôatkłƑł przez îaĵy łŧmiłmiesiĊîzny łkres trƑania kłnsŸĭtaîjiȦ ôziaĵaĵ pŸnkt kłnsŸĭtaîyjnł-inČłrmaîyjny. ÍĭłkaĭizłƑanł čł Ƒ Zamieniîy prčanizaîji PłzarzçôłƑyîĔ ȹzƑanej teƣ Zamieniîç eaĵeîkiîĔȺ. zynny íyĵ Ƒ kaƣôy Ƒtłrek Ƒ ƑyznaîzłnyîĔ čłôzinaîĔ. ełƣna tam íyĵł zasiĊčnçï inČłrmaîji ôłtyîzçîyîĔ reaĭizłƑanečł prłčramŸ łraz płôzieĭiï siĊ sƑłimi ŸƑačami i płmysĵami na temat ČŸnkîjłnłƑania łíszarŸ rŃômieŧîia. PrłƑaôzçîy ten pŸnkt ȹanimatłr spłĵeîzny i streetƑłrker Ƚ peôačłč ŸĭiîyȺ mieĭi za zaôanieȦ na miejsîŸ i ƑyîĔłôzçî na ŸĭiîeȦ îzynnie prłmłƑaï ŸîzestniîtƑł mieszkaĹîŃƑ Ƒ spłtkaniaîĔ kłnsŸĭtaîyjnyîĔ. %ziaĵaĭi Ƒ łparîiŸ ł przyčłtłƑany przez sieíie
Ĕarmłnłčram praî. ZrzeƑiĭi przy płmłîy rŃƣnyîĔ ôziaĵaĹ animaîyjnyîĔ iôeĊ reƑitaĭizaîji ƑŧrŃô
ôzieîi i mĵłôzieƣy z łíszarŸ.
ÍreaĭizłƑanł jeszîze 3 inne Čłrmy kłnsŸĭtaîji.

listoŜad 2016 Ⱦ wywiady w gruŜacĔ ČokusowycĔ
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siedem czterogodzinnycĔ sŜotkaĹ tyŜu Čokus
w szeŧciu ŜiĊtnastoosobowycĔ gruŜacĔ

¾ziĊĵł Ƒ niîĔ Ÿôziaĵ Ƒ sŸmie
płnaô 100 mieszkaĹîŃƑ.

Celem byĵo
płznanie íłĭçîzek i łîzekiƑaĹ
rŃƣnyîĔ črŸp ȹôzieîi i mĵłôzieƣyȦ ôłrłsĵyîĔ
mieszkaĹîŃƑ łíszarŸȦ seniłrŃƑȦ a takƣe
przeôsiĊíiłrîŃƑ ôziaĵajçîyîĔ na terenie łíjĊtym
reƑitaĭizaîjçȦ ČŸnkîjłnŸjçîyîĔ tŸ łrčanizaîji
płzarzçôłƑyîĔ i nieČłrmaĭnyîĔ črŸp spłĵeîznyîĔ
łraz instytŸîji samłrzçôłƑyîĔ i spłĵeîznyîĔȺ.

eiejsîe i îzas spłtkania
złstaĵy ôłstłsłƑane
ôł rłzmŃƑîŃƑ.
Przy łkazji spłtkania
ôĭa mĵłôyîĔ mam
zapeƑniłnł łpiekĊ
naô ôzieïmi Ƒ kçîikŸ
animaîyjnym.

Ŝoczçtek grudnia 2016 roku Ⱦ konsultacje tyŜu pŜen Ŝace
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konsultacje tyŜu pŜen Ŝace w Čormie jednego
ǲ-godzinnego sŜotkania

¾ziĊĵł Ƒ nim Ÿôziaĵ ǶǷ
ŸîzestnikŃƑ z ƑieĭŸ ŧrłôłƑisk.

płtkanie złrčanizłƑanł
Ƒ ŧîisĵym îentrŸm rŃômieŧîia
i miaĵł łnł îĔarakter
przyjaznečł ôiaĭłčŸ.
eieszkaĹîy ôłstaĭi
łô Prezyôenta zaprłszenie
ôł saĭi kłnČerenîyjnej ĔłteĭŸȦ
čôzie serƑłƑanł îiepĵe
i zimne napłje łraz płîzĊstŸnekȦ
ôziĊki îzemŸ młčĭi
płîzŸïȦ ƣe sç Ƒaƣni.

Celem byĵo
zôiačnłzłƑanie čĵŃƑnyîĔ
prłíĭemŃƑ łíszarŸ reƑitaĭizaîjiȦ
íy płtem Ƒ płôziaĭe na črŸpyȦ
przy ôŸƣej ĭiîzeínłŧîi
i rŃƣnłrłônłŧîi ŸîzestnikŃƑȦ
łpraîłƑaï stratečiĊ iîĔ rłzƑiçzania.
¥îzestniîy Ƒspieraĭi siĊ
i Ƒymieniaĭi ôłŧƑiaôîzeniami.
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maj 2017 roku Ⱦ sŜotkania tyŜu Planning Čor eal

trzy sŜotkania tyŜu Planning
Čor eal w terenie

¾ spłtkaniaîĔ ƑziĊĵł Ÿôziaĵ płnaô Ƕ0 łsŃí ȹtyĭe łsŃí
płôpisaĵł siĊ na ĭiŧîieȦ aĭe Čaktyîzna ĭiîzía íyĵa ƑiĊkszaȺ.

płtkania łrčanizłƑane íyĵy
Ƒ ƑeekenôyȦ Ƒ płrze
przeôłíiaôłƑejȦ z płîzĊstŸnkiem
i zapeƑnieniem łpieki ôĭa ôzieîi.
ÍarŃƑnł atmłsČeraȦ
jak i ƑarŸnki sprzyjaĵy Ƒymianie
inČłrmaîji i ƣyîzĭiƑej rłzmłƑie.
+kspertłm tłƑarzyszyĭi ŸrzĊôniîy
i Prezyôent eiastaȦ
Ƒ strłjaîĔ nieČłrmaĭnyîĔȦ
îł sprzyjaĵł atmłsČerze ôiaĭłčŸ.

Celem byĵo
ôeîyôłƑanie ł kierŸnkŸ zmian
i prłjektłƑanie iîĔ ôĭa kłnkretnej
przestrzeni. Zaƣôe z tyîĔ spłtkaĹ
trƑaĵł trzy čłôziny. płtkania łôíyĵy
siĊ Ƒ trzeîĔ rŃƣnyîĔ miejsîaîĔȦ
przy ƑieĭkłČłrmatłƑyîĔȦ ĭłtniîzyîĔ
zôjĊîiaîĔ ôanečł terenŸ.
Płmysĵy na začłspłôarłƑanie
terenŸ łpisyƑane na samłprzyĭepnyîĔ
kartkaîĔ przykĭejanł Ƒ kłnkretne miejsîa.
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ZesŜóĵ merytoryczny ds. konsultacji
+ČektyƑnłŧï kłnsŸĭtaîji Ÿzaĭeƣniłna íyĵa łô iîĔ praƑiôĵłƑečł przyčłtłƑania i ôłírečł płprłƑaôzenia. Jstłtne íyĵy kłmpetenîje i kiĭkŸĭetnie ôłŧƑiaôîzenie îzĵłnkŃƑ zespłĵŸ merytłryîznečł
ôs. kłnsŸĭtaîjiȦ ktŃrečł płszîzečŃĭne łsłíy Ƒyíranł spłŧrŃô zĵłƣłnyîĔ łČert.

kĵad zesŜoĵu merytorycznego ds. konsultacji:

úĪŦŜúşŰôŦȫŜÒşŰƗîƗŜÒîħęŦŜłĵúîƠĸúħ

ČÒîƗĭęŰÒŰłş

przyčłtłƑyƑaĵ kłnsŸĭtaîje
spłĵeîzne łô strłny merytłryîznejȦ
prłƑaôziĵ i naôzłrłƑaĵ
iîĔ praƑiôĵłƑy przeíieč

íezstrłnny meôiatłr z ŸmiejĊtnłŧîiç
prłČesjłnaĭnečł rłzƑiçzyƑania kłnƦiktŃƑȦ
ktŃry łsłíłm zčrłmaôzłnym na kłnsŸĭtaîjaîĔ
ŸĵatƑiaĵ ôłîĔłôzenie ôł ƑspŃĭnyîĔ ƑniłskŃƑ

ÒĸęĶÒŰłşŦŜłĵúîƠĸƗ

ŦŰşúúŰƑłşĪúşȽŜúôÒčłčŸĭęîƗ
naƑiçzyƑaĵ kłntakt z ĭŸôơmi
íezpłŧreônił Ƒ miejsîaîĔ
iîĔ przeíyƑania

młíiĭizłƑaĵȦ ančaƣłƑaĵ i zaîĔĊîaĵ ĭŸôzi
ôł ôziaĵaniaȦ intečrłƑaĵ črŸpĊ i praîłƑaĵ
z niç łôôłĭnie

ÍamŃƑienie ôłtyîzyĵł ŧƑiaôîzenia ŸsĵŸč pł 15 čłôzin Ƒ miesiçîŸ Ƒ przypaôkŸ eksperta i Čaîyĭitatłra
łraz 20 čłôzin Ƒ miesiçîŸ Ƒ przypaôkŸ streetƑłrkera i animatłra. ¾aƣnym aspektem praîy îzĵłnkŃƑ zespłĵŸ íyĵa znajłmłŧï ŧrłôłƑiska i mieszkaĹîŃƑ łíszarŸ reƑitaĭizaîjiȦ a takƣe iîĔ mentaĭnłŧîi.
zîzĊŧĭiƑie ôĭa prłjektŸȦ Ƒ zespłĭe íyĵł trłje mieszkaĹîŃƑ łíszarŸ reƑitaĭizaîji ȹmimł łtƑartečł
kłnkŸrsŸȦ ôł ktŃrečł młčĵy przystçpiï łsłíy z kaƣôej îzĊŧîi PłĭskiȺ.
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nimatłr spłĵeîznyȦ ktŃry płîĔłôziĵ z łôôaĭłnečł ł 30 km pĭeîkaȦ szyíkł płznaĵ ŧrŃômiejskie ŧrłôłƑiskł. taĵł siĊ tak ôziĊki ôŸƣej îzĊstłtĭiƑłŧîi spłtkaĹ zespłĵŸ i intečraîji ƑłkŃĵ zaôaĹ łraz ôziĊki
ôyƣŸrłm Ƒ PŸnkîie JnČłrmaîyjnł-ZłnsŸĭtaîyjnym i ŧîisĵej ƑspŃĵpraîy ze streetƑłrkerem.
¾artł płôkreŧĭiïȦ ƣe łsłíy z zeƑnçtrz mŸsiaĵyíy Ƒ pierƑszej kłĭejnłŧîi ôłírze płznaï teren i mieszkaĹîŃƑȦ a takƣe iîĔ mentaĭnłŧï. ¾artł ƑykłrzystyƑaï ƑiĊî ôł prłîesŃƑ reƑitaĭizaîyjnyîĔ płsiaôane
płtenîjaĵy ȹĭłkaĭnyîĔ ekspertŃƑ i g>pȺȦ płnieƑaƣ eĭiminŸje tł ryzykł nieôłpasłƑania ôziaĵaĹ
ôł płtrzeí mieszkaĹîŃƑ i samej przestrzeni.
ÍespŃĵ złstaĵ zƑłĵany na miesiçî przeô rłzpłîzĊîiem kłnsŸĭtaîji i ôziaĵaĵ 10 miesiĊîy. +kspert
ôs. partyîypaîji spłĵeîznej przyčłtłƑaĵ sîenariŸsze i metłôłĭłčie kłnsŸĭtaîji łraz Ĕarmłnłčram
iîĔ przeprłƑaôzenia. ppraîłƑaĵ teƣ ƑzŃr spraƑłzôania z przeprłƑaôzłnyîĔ kłnsŸĭtaîji. Płôziaĵ rŃĭ
miaĵ tŸ ôŸƣe znaîzenie. =Ÿnkîje płszîzečŃĭnyîĔ łsŃí siĊ ŸzŸpeĵniaĵy. treetƑłrker i animatłr ôziaĵaĭi
čĵŃƑnie Ƒ terenie zaîĔĊîajçî ôł ŸôziaĵŸ Ƒ kłnsŸĭtaîjaîĔ îaĵe rłôziny. Płôîzas niektŃryîĔ kłnsŸĭtaîji animatłr ôłôatkłƑł prłƑaôziĵ čry i zaíaƑy ôĭa ôzieîiȦ aíy ôłrłŧĭi młčĭi îzynnie Ÿîzestniîzyï
Ƒ spłtkaniaîĔ. treetƑłrker i animatłr płmačaĭi teƣ przy merytłryîznym łpraîłƑyƑaniŸ materiaĵŃƑ
inČłrmaîyjnł-prłmłîyjnyîĔȦ ƑykłrzystyƑanyîĔ Ƒ prłîesie kłnsŸĭtaîji spłĵeîznyîĔ.
Pł zakłĹîzłnyîĔ kłnsŸĭtaîjaîĔ kaƣôy z îzĵłnkŃƑ zespłĵŸ łpraîłƑaĵ spraƑłzôanie Ƒ łôniesieniŸ
ôł istłtnyîĔ aspektŃƑ ze sƑłječł zakresŸȥ partyîypaîji spłĵeîznejȦ animaîji spłĵeîznejȦ praîy
Ƒ ŧrłôłƑiskŸ łtƑartym łraz Čaîyĭitaîji.

úĪŦŜúşŰôŦȫŜĭÒĸłƑÒĸęÒŜşƠúŦŰşƠúĸĸúčł

%łôatkłƑł przy prłjekîie zatrŸôniłƑny íyĵ ekspert ôs. pĭanłƑania przestrzennečłȦ
rŃƑnieƣ Ƒyĵłniłny Ƒ zamŃƑieniŸ pŸíĭiîznym. Ƒiaôîzyĵ łn rłîzne Ƒsparîie eksperîkie
Ƒ Ƒymiarze sŸmaryîznym 120 čłôzinȦ na ktŃre zapłtrzeíłƑanie Ƒynikaĵł z pĭanłƑanečł
złrčanizłƑania kłnsŸĭtaîji spłĵeîznyîĔ metłôç typŸ Pĭanninč Čłr eaĭȦ a takƣe ŸrŸîĔamiania
przetarčŃƑ na ôłkŸmentaîje teîĔniîzne i kłnîepîje arîĔitektłniîznł-Ÿríanistyîzne.
psłía ta íyĵa íarôzł płmłîna Ƒ przypaôkŸ szerečŸ ƑçtpĭiƑłŧîiȦ jakie płjaƑiaĵy siĊ na etapie
reaĭizaîji skłmpĭikłƑanyîĔ zamŃƑieĹ. Xej szerłkie ôłŧƑiaôîzenie ôłtyîzçîe partyîypaîji
spłĵeîznej ŸmłƣĭiƑiĵł prłƑaôzenie spłtkaĹ kłnsŸĭtaîyjnyîĔ na Ƒysłkim płziłmie
merytłryîznymȦ Ƒ terenieȦ ktŃrečł íezpłŧreônił ôłtyîzyĵy.
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aŜort z konsultacji sŜoĵecznycĔ dotyczçcycĔ
aktualizacji Programu ewitalizacji +ĵku na lata 2016-202ǲ
Í kaƣôečł spłtkania kłnsŸĭtaîyjnečł złstaĵ spłrzçôzłny materiaĵ ôơƑiĊkłƑy łraz prłČesjłnaĭna
ôłkŸmentaîja Čłtłčraƥîzna. pisanł spraƑłzôanie z przeíiečŸ kaƣôej Čłrmy kłnsŸĭtaîji. ¾ łpraîłƑanym kłĹîłƑym rapłrîie przeôstaƑiłnł Ƒszystkie ŸƑačiȦ jakie złstaĵy zčĵłszłne i przeôstaƑiłne
Ƒ łpraîłƑanym rapłrîie. Íłstaĵy Ƒ nim przeôstaƑiłne Ƒszystkie ŸƑači mieszkaĹîŃƑ i ôł kaƣôej
z niîĔ siĊ łôniesiłnł. ¥zasaônienia przyjĊîia ĭŸí łôrzŸîenia ŸƑačiȱpłstŸĭatŸ Ƒe ƑszystkiîĔ taíeĭaîĔ
złstaĵy ƑprłƑaôzłne przez łôpłƑieônie kłmŃrki ¥rzĊôŸ eiasta łraz płzytyƑnie załpiniłƑane
przez Prezyôenta eiastaȦ ktŃry łôpłƑieôzi na ŸƑači mieszkaĹîŃƑ kłnsŸĭtłƑaĵ z ôziaĵami merytłryîznymi. apłrt z kłnsŸĭtaîji złstaĵ ŸôłstĊpniłny na strłnie internetłƑej miasta i na eĵîkim JPie.
¾skazania mieszkaĹîŃƑ ôłtyîzçîe łíszarŃƑ prłíĭemłƑyîĔ i tyîĔȦ Ƒ ktŃryîĔ płkĵaôajç najƑiĊksze
naôziejeȦ staĵy siĊ płôstaƑç pĭanłƑania ôziaĵaĹ zmierzajçîyîĔ ôł łônłƑienia tkanki miasta.
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Ɉgowa ŜrzestrzeĹ ŧródmieŧciaɊ ȱ sŜoĵeczne tworzenie miejsc
głƑa przestrzeĹ spłĵeîzna tł ôrŸči ƥĭar eĵîkiej reƑitaĭizaîji. PłôjĊtł ôziaĵania zƑiçzane z ksztaĵtłƑaniem przestrzeni miejskiejȦ čôzie ƑpĵyƑ na ƑyíŃr eĭementŃƑ začłspłôarłƑania mieĭi sami
zainteresłƑani.

pŜracowanie konceŜcji zagosŜodarowania róƣnycĔ obszarów ródmieŧcia
¾ŧrŃô trzeîĔ terenŃƑȦ ktŃre Ƒyíranł ôł kłnsŸĭtaîji z mieszkaĹîami íezpłŧreônił Ƒ terenie ȹmetłôç typŸ Pĭanninč Čłr eaĭȺ íyĵ zieĭłny skƑer Ƒ îentrŸm Ƚ nieƑieĭki parkȦ Ƒ płíĭiƣŸ ôaƑnečł
kina. Ÿ spłtkaĭi siĊ čĵŃƑnie mieszkaĹîy íŸôynkŃƑ ƑieĭłrłôzinnyîĔȦ ktŃre íezpłŧreônił sçsiaôŸjç
z tym miejsîem łraz przeîĔłônie i łsłíy kłrzystajçîe ze skƑerŸ. Xak siĊ młƣna íyĵł spłôzieƑaï
park nie jest przez niîĔ płstrzečany jakł miejsîe łôpłîzynkŸ i rekreaîji. Xečł zĵe začłspłôarłƑanie i Ƒysłkie kraƑĊƣniki spraƑiajçȦ ƣe nie jest teƣ ôłstłsłƑany ôł ƑŃzkŃƑȦ łsŃí starszyîĔ
i z niepeĵnłspraƑnłŧîiami. ¥îzestniîy kłnsŸĭtaîji inČłrmłƑaĭi teƣȦ ƣe nie îzŸjç siĊ łni íezpieîznie
Ƒ łírĊíie tej przestrzeniȦ čĵŃƑnie ze ƑzčĭĊôŸ na przesiaôŸjçîe tam łsłíy spłƣyƑajçîe aĭkłĔłĭ
i íezôłmne.

¥Ƒači i płmysĵy zeíranyîĔ przeĵłƣyĵy siĊ na łkreŧĭenie ƑytyîznyîĔ ôł zamŃƑienia kłnîepîji nłƑečł začłspłôarłƑania skƑerŸ. Ziĭka miesiĊîy pŃơniej na kłĭejnym spłtkaniŸ przeôstaƑiłnł
mieszkaĹîłm ƑizŸaĭizaîje ôłtyîzçîe ôƑŃîĔ ƑariantŃƑ začłspłôarłƑania skƑerŸ. ga płôstaƑie
ƑariantŸȦ ktŃry Ƒ tłkŸ ôyskŸsji złstaĵ Ƒyírany ôł reaĭizaîjiȦ łpraîłƑanł prłčram ČŸnkîjłnaĭnł-ŸƣytkłƑy ôĭa tečł terenŸ. %ziĊki temŸ ôłkŸmentłƑi młƣĭiƑe jest ƑystłsłƑanie zamŃƑienia pŸíĭiîznečł
na zaprłjektłƑanie inƑestyîjiȦ a nastĊpnie jej ôłƥnansłƑanie ȹƑraz z zapeƑnieniem ôłƥnansłƑania
zeƑnĊtrznečłȺ i Ƒykłnanie rłíŃt íŸôłƑĭanyîĔ.
¥ƑarŸnkłƑania tečł terenŸ ŸmłƣĭiƑiĵy szyíkç reaĭizaîjĊ przeôstaƑiłnyîĔ etapŃƑ.
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Íłstaĵy rŃƑnieƣ zamŃƑiłne prłjekty kłnîepîyjne Ƒraz z ƑizŸaĭizaîjami ôĭa kłĭejnyîĔ îztereîĔ młînł
zrŃƣniîłƑanyîĔ terenŃƑ.

1
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ereny zieĭłne płĵłƣłne naô rzekç +ĵkȦ ktŃre íyĵy przeômiłtem kłnsŸĭtaîji typŸ Pĭanninč
Čłr eaĭȦ ôziĊki îzemŸ znane sç szîzečŃĵy ƑyłíraƣeĹ mieszkaĹîŃƑ îł ôł tečł terenŸȦ ječł
ƑyčĭçôŸ łraz zrŃƣniîłƑania streČ ČŸnkîjłnaĭnyîĔ.
eren pryƑatny Ƒ ŧîisĵym îentrŸm miastaȦ ŸƣytkłƑany jakł ôziki parkinč i z płƑłôŸ zanieôíania stanłƑiçîy íłĭçîzkĊ mieszkaĹîŃƑ Ƚ ƑskazyƑany przez rŃƣne črŸpy ôł płôjĊîia
przez eiastł takiîĔ ôziaĵaĹȦ ktŃre íy ôłprłƑaôziĵy ôł zmiany łíĭiîza tečł miejsîaȦ ĭeƣçîečł przeîieƣ Ƒ ekspłnłƑanym ŧîisĵym îentrŸm. eiastłȦ majçî jŸƣ ôłŧƑiaôîzenie z innym
terenem pryƑatnym Ƒ îentrŸmȦ čôzie przyčłtłƑana ƑizŸaĭizaîja zainspirłƑaĵa Ƒĵaŧîiîieĭa
ôł płôjĊîia kłnkretnyîĔ ôziaĵaĹȦ zôeîyôłƑaĵł siĊ zamŃƑiï kłnîepîjĊ začłspłôarłƑania
zčłônç z sŸčestiami ŸîzestnikŃƑ kłnsŸĭtaîji ôłtyîzçîyîĔ tečł terenŸ.
PłôƑŃrkł îieszçîe siĊ zĵç sĵaƑçȦ ĭeƣçîe Ƒ ŧîisĵym îentrŸm Ƚ Ƒ tej îĔƑiĭi przestrzeĹ Ƒ ôŸƣej
îzĊŧîi zaíŸôłƑana čaraƣami. eĭem reaĭizaîji kłnîepîji jest płkazanie jak ten teren młƣe
Ƒyčĭçôaï i jak ČŸnkîjłnłƑaï Ƒ przypaôkŸ začłspłôarłƑania čł płô przestrzeĹ sçsieôzkç.
eren przy ôaƑnym íŸôynkŸ kłszarłƑymȦ Ƒ ktŃrym íĊôzie zĭłkaĭizłƑane +ĵîkie entrŸm
eƑitaĭizaîji płĵeîznej. eren tenȦ łíeînie ČŸnkîjłnŸjçîy jakł nieŸpłrzçôkłƑany parkinčȦ
młƣe ôziĊki kłnkretnym Ƒytyîznym îł ôł ječł ČŸnkîjłnłƑania przełíraziï siĊ Ƒ eĭečanîki
łíszar začłspłôarłƑany Ƒysłkç i niskç zieĭeniç.

ÍłírazłƑanie ƑeôĵŸč ƑytyîznyîĔ kaƣôečł z tyîĔ łíszarŃƑ łraz iîĔ płtenîjaĵŃƑ i młƣĭiƑłŧîi ma na
îeĭŸ płíŸôzenie Ƒyłíraơni i ƑyzƑłĭenie aktyƑnłŧîi ôł ôaĭszyîĔ ôziaĵaĹ zmierzajçîyîĔ ôł reaĭizaîji
začłspłôarłƑaĹ.
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ełƣĭiƑa jest reaĭizaîja niektŃryîĔ z niîĔ Ƒ łparîiŸ ł iniîjatyƑĊ ĭłkaĭnçȦ a ƑiĊî ƑspŃĭnečł przeôsiĊƑziĊîia samłrzçôŸ i mieszkaĹîŃƑ.

Jnicjatywa lokalna to narzĊôzie Ÿmoƣĭiwiaħçce reaĭizacħĊ ôziaĵaĹ zčĵaszanƗch przez
mieszĪaĹcŃw w ich íezpoŧreônim otoczeniŸȫ eieszĪaĹcƗ ĭŸí npȫ orčanizacħe pozarzçôowe ôziaĵaħçce w ich imieniŸ zčĵaszaħç ôo samorzçôŸ pomƗsĵ i ôeĪĭarŸħç
Ÿôziaĵ w ħečo reaĭizacħi, ĪtŃrƗ moƣe mieï ČormĊ wĪĵaôŸ rzeczowečo, ƥnansowečo
ĭŸí pracƗ spoĵeczneħȫ

Aktywizacja
ktyƑizaîja tł Ĕasĵł íĊôçîe trzeîim ƥĭarem prłjektŸ eĵîkiej młôeĭłƑej reƑitaĭizaîji.
=Ÿnôamentem aktyƑizaîji spłĵeîznej Ƒ +ĵkŸ staĵy siĊ ôziaĵaniaȦ ktŃrym naôanł nazƑĊ ɈełôeĭłƑa
zkłĵa nimatłrŃƑ i PeôačłčŃƑ płĵeîznyîĔɊ. yĵ tł młôeĭ łrčanizłƑania spłĵeîznłŧîi ĭłkaĭnej
łparty ł trzy krłkiȥ

 zkłĵa nimatłrŃƑ i PeôačłčŃƑ płĵeîznyîĔ
 kaôemia eƑitaĭizaîji
 einiprłjekty
ym razem złstaĵ łčĵłszłny4 łtƑarty kłnkŸrs łČert zčłônie z ŸstaƑç ł Ƒłĭłntariaîie i płƣytkŸ pŸíĭiîznym. ł nłƑe ôziaĵanieȦ ktŃre ŸmłƣĭiƑia zaprłszenie ôł ƑspŃĵpraîy aktyƑizaîyjnej łrčanizaîje
płzarzçôłƑeȦ ôziĊki îzemŸ młƣĭiƑe jest íazłƑanie na płtenîjaĵaîĔ trzeîiečł sektłraȦ ôĭa ktŃrečł
najƑaƣniejszy jest eČekt spłĵeîzny przeôsiĊƑziĊîiaȦ a nie ječł Ƒymiar ekłnłmiîznł-ƥnansłƑy. Íaôanie íyĵł reaĭizłƑane przez kłnsłrîjŸm trzeîĔ łrčanizaîji płzarzçôłƑyîĔȥ +ĵîkie tłƑarzyszenie ktyƑnyîĔ pPȦ =Ÿnôaîja E¥eg Ɉ\+ÃɊ JgÄ¥ łraz =łrŸm nimatłrŃƑ płĵeîznyîĔ. %Ƒie z niîĔ
tł eĵîkie g>p.
gajƑaƣniejszymi Ƒymačaniami staƑianymi ƑykłnaƑîy íyĵł ôłŧƑiaôîzenie Ƒ tƑłrzeniŸ iȱĭŸí ƑôraƣaniŸ stanôarôŃƑ streetƑłrkinčŸȦ animaîji i peôačłčiki spłĵeîznejȦ kiĭkŸĭetnie ôłŧƑiaôîzenie Ƒ praîy
z ôzieïmi i mĵłôzieƣç jakł animatłr spłĵeîznyȦ peôačłč Ÿĭiîy ȹstreetƑłrkerȺ ĭŸí peôačłč spłĵeîzny
łraz ôłŧƑiaôîzenie Ƒ kierłƑaniŸ prłjektami spłĵeîznymi i prłƑaôzeniŸ prezentaîji ĭŸí szkłĭeĹ.

Dziaĵanie Ŝierwsze Ⱦ Ɉzkoĵa Animatorów i Pedagogów ŜoĵecznycĔɊ
Íaôaniem reaĭizatłrŃƑ íyĵł łpraîłƑanie metłôłĭłčii Ɉ¾arsztatŸ kłmpetenîji streetƑłrkeraɊ
Ƒ płstaîi sîenariŸsza ôyôaktyîznečłȦ przyčłtłƑanie kryteriŃƑ rekrŸtaîji ôƑŸôziestŸ ŸîzestnikŃƑ
łraz jej przeprłƑaôzenieȦ a nastĊpnie prłƑaôzenie ôĭa ŸîzestnikŃƑ treninčŃƑ interpersłnaĭnyîĔ
Ƒ sesjaîĔ treninčłƑyîĔ. Złnieîzne íyĵł teƣ Ƒyĵłnienie ôziesiĊîiŸ najĭepszyîĔ ŸîzestnikŃƑ ƑarsztatŸ.
Ƕ0

>mina eiasta +ĵk Ƒskazaĵa sƑłje łîzekiƑania Ƒ stłsŸnkŸ ôł kanôyôatŃƑ na streetƑłrkerŃƑȥ

ZƑÒĭęƥĪÒîħú

gęúƠíĊôĸú

Dodatkowe

¾yksztaĵîenie

ŧreônie

Ƒyƣsze Ⱦ kierŸnekȥ naŸki
spłĵeîzne ȹpeôačłčiîzneȦ
psyîĔłĭłčiîzneȦ słîjłĭłčiîzne ĭŸí praîłƑnik słîjaĭnyȺ

%łŧƑiaôîzenie
zaƑłôłƑe

ôłŧƑiaôîzenie Ƒ praîy
Ƒ kłntakîie z ĭŸôơmi
Ⱦ preČerłƑane Ƒ sektłrze
płmłîłƑym

praîa na stanłƑiskŸ
praîłƑnik słîjaĭnyȦ praîa
Ƒ łíszaraîĔ płmłîy spłĵeîznejȦ płĭityki spłĵeîznej

Złmpetenîje zaƑłôłƑe
ȹƑieôza i ŸmiejĊtnłŧîi
speîjaĭistyîzneȦ Ƒymačane
îertyƥkaty i ŸpraƑnieniaȺ

ŸmiejĊtnłŧîiȥ płôejmłƑania
ôeîyzjiȦ nečłîjaîji płô
ƑpĵyƑem stresŸȦ naƑiçzyƑania i płôtrzymyƑania
kłntaktŃƑȰ îeîĔyȥ
asertyƑnłŧïȦ systematyîznłŧïȦ samłôzieĭnłŧï i ôłíra
łrčanizaîja praîy

kŸrs pierƑszej płmłîyȦ
ôłŧƑiaôîzenie na płôłínym stanłƑiskŸ np. praîłƑnik słîjaĭnyȦ kŸrs samłłírłnyȦ treninč asertyƑnłŧîiȦ
treninč interpersłnaĭny

písĵŸča kłmpŸtera

tak

ŸmiejĊtnłŧï tƑłrzenia
prezentaîji

PraƑł jazôy

nie

tak

Dziaĵanie drugie Ⱦ ɈAkademia ewitalizacjiɊ
¾ ôziaĵaniŸ ôrŸčim ôł ƑykłnaƑîy zaôania naĭeƣaĵł łpraîłƑanie ĔarmłnłčramŸ i metłôłĭłčii Ɉkaôemii eƑitaĭizaîjiɊ łraz przeprłƑaôzenie przez Ƒyĵłniłny zespŃĵ 10 animatłrŃƑ i peôačłčŃƑ spłĵeîznyîĔ rekrŸtaîji ôł kaôemiiȦ nastĊpnie Ƒ jej ramaîĔ ƑarsztatŃƑ eôŸkaîji nieČłrmaĭnej ôĭa ôzieîi
i mĵłôzieƣy z łíszarŸ reƑitaĭizaîji.
%ziaĵanie tł sprzyjaĵł rŃƑnieƣ ôŸƣej intečraîji animatłrŃƑ z ôzieïmi i mĵłôzieƣçȦ îł ôłskłnaĭe łôôajç
zôjĊîia z kaôemii eƑitaĭizaîji. płtkania z rłôziîami płprzeôzajçîe Ƒyjazô ôłôatkłƑł zaîieŧniĵy
ƑiĊziȦ a tł zaprłîentłƑaĵł Ƒ kłĭejnym ôziaĵaniŸȥ przy reaĭizaîji einiprłjektŃƑ i íŸôłƑie ôĵŸčłČaĭłƑečł zaŸČania.
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przeszkłĭenie 20 łsŃí Ƒ zakresie stanôarôŃƑ streetƑłrkinčŸ z eĭementami animaîji spłĵeîznej
szkłĭenie przyčłtłƑŸjçîe Ƒ spłsŃí kłmpĭeksłƑy ôł praîy Ƒ ŧrłôłƑiskŸ łtƑartym
z ôzieïmiȦ mĵłôzieƣçȦ łsłíami ôłrłsĵymi ȹz terenŸ eĵîkiečł rŃômieŧîiaȺ Ƚ zôłíyîie
Ƒieôzy i ŸmiejĊtnłŧîi z zakresŸ łrčanizłƑania spłĵeîznłŧîi ĭłkaĭnyîĔ metłôami
streetƑłrkinčŸ i peôačłčiki ŸĭiîyȦ íŸôłƑania partnerskiîĔ črŸp iniîjatyƑnyîĔȦ ktŃre pĭanŸjç
rłzƑŃj ĭłkaĭny i płôejmŸjç siĊ reaĭizaîji ƑspŃĭnyîĔ iniîjatyƑ Ƒ łparîiŸ ł płtrzeíy
spłĵeîzne łraz z Ƒykłrzystaniem ĭłkaĭnyîĔ zasłíŃƑ

przeszkłĭenie 20 łsŃí Ƒ zakresie stanôarôŃƑ streetƑłrkinčŸ z eĭementami animaîji spłĵeîznej
Í ôziesiĊîiłma z przeszkłĭłnyîĔ łsŃí płôpisanł ŸmłƑy ƑspŃĵpraîy
i Ƒ ramaîĔ streetƑłrkinčŸ rekrŸtłƑaĵy łne ôzieîi i mĵłôzieƣ ôł kłĭejnečł ôziaĵania.
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ǵ ôniłƑy Ƒyjazô Ƒ łkresie ĭetnim

Ƒarsztaty eôŸkaîyjnł-inČłrmaîyjne ôĭa ôzieîi i mĵłôzieƣy ȹ30 łsŃíȺȦ
prłƑaôzłne przez aísłĭƑentŃƑ zkłĵy nimatłrŃƑ i PeôačłčŃƑ płĵeîznyîĔ

naŸka przez čry i zaíaƑĊȦ zajĊîia kreatyƑneȦ pĭastyîzneȦ mŸzyîzne itp. Ƚ przekazanie
ôzieîiłm i mĵłôzieƣy ze ŧrŃômiejskiîĔ płôƑŃrek îzym jest reƑitaĭizaîja i jak zaančaƣłƑanie
Ƒ łƣyƑienie rŃômieŧîia młƣe reaĭnie przeĵłƣyï siĊ na zaspłkłjenie płtrzeí ječł mieszkaĹîŃƑȰ
¥îzestniîy kaôemii eƑitaĭizaîji ôłƑieôzieĭi siĊ îł zrłíiïȦ aíy Ƒĵçîzyï przyjaîiŃĵȦ
rłôziîŃƑ i znajłmyîĔ Ƒ prłîes łônłƑy rŃômieŧîia.

¾arsztaty Ƒ ramaîĔ kaôemii eƑitaĭizaîji miaĵy za zaôanie przyčłtłƑaï ôzieîi i mĵłôzieƣ
ôł ƑspŃĭnej z innymi mieszkaĹîami reaĭizaîji einiprłjektŃƑ Ƚ trzeîiečł zaôania
z ɈełôeĭłƑej zkłĵy nimatłrŃƑ i PeôačłčŃƑ płĵeîznyîĔɊ.

Ƕ2

Dziaĵanie trzecie Ⱦ ɈMiniŜrojektyɊ
ł ôziaĵanie płĭečaĵł na ƑykłrzystaniŸ Ƒ praktyîe eČektŃƑ ƑypraîłƑanyîĔ płôîzas kaôemii
eƑitaĭizaîji. ¾ tym etapie aísłĭƑenîi eĵłôzieƣłƑej kaôemii eƑitaĭizaîji ôłtarĭi ôł sƑłiîĔ sçsiaôŃƑȦ íy płrłzmaƑiaï z nimi ł začłspłôarłƑaniŸ łkłĭiîy zamieszkania. ÍłrčanizłƑaĭi mini kłnsŸĭtaîje
spłĵeîzneȦ ôziĊki ktŃrym płznaĭi płtrzeíy i łîzekiƑania łraz zeíraĭi płmysĵy na zmiany Ƒ łírĊíie
iîĔ ƑĵasnyîĔ płôƑŃrekȦ pĭaîŃƑ zaíaƑ îzy szaryîĔ przestrzeni miĊôzyíĭłkłƑyîĔ. kłmpĭikłƑane
płmysĵy zaspłkajaĵy płtrzeíy ƑszystkiîĔ ŸƣytkłƑnikŃƑ ôanej przestrzeni.
eaĭizłƑane einiprłjekty íyĵy rŃƣnłrłône. ga jeônym z płôƑŃrek stanĊĵa ĔŸŧtaƑka ôĭa ôzieîiȦ trzepakȦ piaskłƑniîa łraz ĵaƑki ôĭa rłôziîŃƑ i ôziaôkŃƑ. ga innym łôíyĵł siĊ sçsieôzkie saôzenie ƣyƑłpĵłtŸ. ¥staƑiłnł teƣ łčrłôłƑečł čriĭĭa Ƒraz z sieôziskamiȦ stłĵem i zaíaƑkami ôĭa ôzieîi. %ziaĵanie
tł Ƒsparĵł intečraîjĊ miĊôzypłkłĭeniłƑç i ôiaĭłč sçsieôzki mieszkaĹîŃƑ z ôƑŃîĔ rŃƣnyîĔ płôƑŃrekȦ
ktŃrzy płôîzas spłtkania intečraîyjnečł ƑieĹîzçîečł ôziaĵanie ƑspłminaĭiȦ ƣe łstatnieȦ tak îiepĵe
spłtkania miaĵy miejsîa 20 ĭat temŸ. >ôzie inôziej na zamŃƑienie ôzieîi na pĭaîŸ zaíaƑ płmaĭłƑanł
ŧîianĊ speîjaĭnç Čaríç taíĭiîłƑçȦ na ktŃrej młčç płƑstaƑaï maĵe arîyôzieĵaȦ a íłiskł płkrytł Ƒzłrami čier tłƑarzyskiîĔ. eraz ôzieîi i starsza mĵłôzieƣ majç przestrzeĹ ôł ƑspŃĭnyîĔ zaíaƑ. ga płôƑŃrkŸȦ na ktŃrym mĵłôzieƣ skarƣyĵa siĊ na írak kłĭłrŸ i przyznaĵaȦ ƣe zôarza im siĊ z nŸôŃƑ niszîzyï
mienie sçsiaôŃƑȦ łômaĭłƑanł ŧîianĊ čaraƣŸ Ƒ Čłrmie artystyîznečł mŸraĭŸȦ za zčłôç Ƒĵaŧîiîieĭa
tečł čaraƣŸ. ¾zŃr zaprłpłnłƑaĵa sama mĵłôzieƣȦ ktŃra ƑziĊĵa Ÿôziaĵ Ƒ Ƒarsztaîie płprłƑaôzłnym
przez streetƑłrkera Ɉtłp ƑanôaĭizmłƑiɊ. ¾ ramaîĔ innečł einiprłjektŸ płjaƑiĵy siĊ na sçsiaôŸjçîym płôƑŃrkŸ przyrzçôy siĵłƑeȦ trampłĭinaȦ kƑiaty i nłƑe rłŧĭiny ŸpiĊkszajçîe przestrzenie.
Ƕ3

¾spŃĭnymi siĵami zreaĭizłƑanł 10 einiprłjektŃƑȦ Ƒ ktŃre zaančaƣłƑaĭi siĊ eĵîzanie mieszkajçîy
Ƒ îentrŸm miasta. einiprłjekty ôłtyîzyĵy łônłƑy pĭaîŃƑ zaíaƑ i eĭementŃƑ przestrzeni miĊôzyíĭłkłƑyîĔ łraz renłƑaîji łsieôĭłƑyîĔ íłisk i zieĭeĹîŃƑ. ¾ niektŃryîĔ miejsîaîĔ z iniîjatyƑy mieszkaĹîŃƑ płƑstaĵy artystyîzne mŸraĭeȦ ktŃre płkryĵy łôrapane i łszpeîłne przez čraČƥti ŧîiany ôłmŃƑ
i čaraƣy. ni zôjĊîia ani łpisy nie łôôaôzç ôŸîĔa tyîĔ przeôsiĊƑziĊï Ƚ Ƒspaniaĵy eČekt kłĹîłƑyȦ
intečraîja mieszkaĹîŃƑ i łôôanie płô iîĔ skrzyôĵa inČrastrŸktŸry tł praƑôziƑie îieszçîe łsiçčniĊîie.
ÍƑĵaszîzaȦ ƣe przy takim zaančaƣłƑaniŸ íŸôƣetłƑym Ƒieĭe rzeîzy złstaĵł zrłíiłnyîĔ przez mieszkaĹîŃƑ Ƒ Čłrmie ƑłĭłntariatŸ.

ɈMiniŜrojektyɊ Ƚ inicjatywy sŜoĵeczne w ramacĔ Programu çsiedzkiego

reaĭizaîja 10 einiprłjektŃƑ Ƚ ƑeôĵŸč kłnîepîji ƑypraîłƑanyîĔ Ƒraz z mieszkaĹîami
ȹôzieïmi i ôłrłsĵymiȺ ôłtyîzçîyîĔ przełíraƣenia przestrzeni
pŃĵpŸíĭiîznyîĔ łraz pŃĵpryƑatnyîĔȦ najíĭiƣszyîĔ iîĔ miejsîłm zamieszkania

kƑłta przeznaîzłna na kaƣôy einiprłjektȥ 5.000 zĵ na Ƒyôatki zƑiçzane z zakŸpem
niezíĊônyîĔ ŧrłôkŃƑ i materiaĵŃƑ ôł ƑspŃĭnečł przełíraƣania przestrzeni sçsieôzkiîĔ

przeprłƑaôzenie ankiet z mieszkaĹîamiȦ łpraîłƑanie sîenariŸsza kaƣôečł
z einiprłjektŃƑȦ łpraîłƑanie ĔarmłnłčramŸ reaĭizaîji ŸƑzčĭĊôniajçîečł zakŸp niezíĊônyîĔ
ŧrłôkŃƑȦ materiaĵŃƑ i eƑentŸaĭne praîe remłntłƑł-íŸôłƑĭane łraz iniîjatyƑa
płôsŸmłƑŸjçîa einiprłjektȦ płôîzas ktŃrej nastçpiĵł przekazanie mieszkaĹîłm
ôł łčŃĭnečł ŸƣytkŸ zreƑitaĭizłƑanej przestrzeni

Ƒartłŧîiç ôłôanç íyĵł Čaktyîzne zaančaƣłƑanie mieszkaĹîŃƑ Ƒ reaĭizaîjĊ
płmysĵŃƑ Ƚ przyčłtłƑanie terenŸȦ płmłî przy młntaƣŸ ŸrzçôzeĹȦ nasaôzeniaîĔ îzy maĭłƑaniŸ

rzyôziestłłsłíłƑa črŸpa ŸîzestnikŃƑ kaôemii reƑitaĭizaîji
znaîznie Ƒzrłsĵa przez aktyƑne Ƒĵçîzenie kłĭečŃƑȦ rłôziîŃƑ i przyjaîiŃĵ
ôł ôziaĵaĹ na rzeîz łônłƑy i łƣyƑienia płôƑŃrek.
treetƑłrkerzy i mĵłôzi animatłrzy przekazaĭi im Ƒaƣnç iôeĊ partyîypaîji spłĵeîznej.

Ƕ4

%ziaĵania íyĵy naôzłrłƑane przez ôziesiĊîiłłsłíłƑç črŸpĊ streetƑłrkerŃƑ. Zaƣôy z niîĔ naôzłrłƑaĵ przeprłƑaôzenie ôziaĵaĹ partyîypaîyjnyîĔ i Ƒspieraĵ reaĭizaîjĊ przez ŸîzestnikŃƑ kaôemii
eƑitaĭizaîji jeônečł einiprłjektŸ. Praîa streetƑłrkerŃƑ i animatłrŃƑ z mieszkaĹîami ôziesiĊîiŸ
płôƑŃrek trƑaĵa kiĭka tyčłôni. Ímierzaĵa łna Ƒ kierŸnkŸ ôłpraîłƑania płmysĵŃƑ ôzieîiȦ ŸzčłônieĹ
ƑarŸnkŃƑ teîĔniîznyîĔ ôĭa zaprłpłnłƑanyîĔ iniîjatyƑ łraz ŸstaĭeniaȦ îzy eČekty zaprłpłnłƑanyîĔ
einiprłjektŃƑ łkaƣç siĊ trƑaĵe i eČektyƑne. rzeía ƑspłmnieïȦ ƣe speîyƥka kaƣôečł terenŸ íyĵa
innaȦ îł spłƑłôłƑaĵłȦ ƣe zaĵłƣłny îzas reaĭizaîji tečł zaôania ȹ5 tyčłôniȺ złstaĵ ƑyôĵŸƣłny Ƒ niektŃryîĔ przypaôkaîĔ naƑet ł pŃĵtłra miesiçîa. ¾ ƑiĊkszłŧîi przypaôkŃƑ płƑłôem íyĵy ôĵŸčie terminy ôłstaƑ i młntaƣŸ ŸrzçôzeĹ zaíaƑłƑyîĔ. ga jeônym z terenŃƑ natraƥłnł na ČŸnôamenty staryîĔ zaíŸôłƑaĹȦ ktŃre ŸtrŸôniĵy płstĊp praî. ŸȦ íy mŃî zamłntłƑaï Ƒymarzłne przez łkłĭiîznç
mĵłôzieƣ przyrzçôy ôł streetƑłrkłŸtɌŸ trzeía íyĵł ƑspŃĭnej interƑenîji animatłrŃƑȦ streetƑłrkerŃƑ i mieszkaĹîŃƑ. ¥ôaĵł siĊ rłzƑiçzaï prłíĭem kłrzystajçî z płmłîyȦ przyîĔyĭnłŧîi i îiĊƣkiečł
sprzĊtŸ jeônečł z eĵîkiîĔ przeôsiĊíiłrîŃƑ.
ÍłrčanizłƑanł teƣ płôsŸmłƑanie îaĵej iniîjatyƑy. +ĵîka črŸpa teatraĭna płprłƑaôziĵa szĭakiem przestrzeni płôôanyîĔ prłîesłm reƑitaĭizaîyjnym paraôĊ pt. pŧƑieîeni. ¾ziĊĭi Ƒ niej Ÿôziaĵ mieszkaĹîy
ƑszystkiîĔ 10 płôƑŃrek załpatrzeni Ƒ ĭampiłny.

Ƕ5

eiasto pozyskaĵo teƣ doƥnansowanie ze ŧrodków uniħnycĔ ȹz ečionalnečo ročramu pperacyħnečo
¾oħewództwa ¾armiĹsko-eazurskiečo 2ǯǰǳ-2ǯ2ǯȺ w wysokoŧci 3ȦǸ mln zĵotycĔ na realizacħĊ proħektu Ɉewitalizacħa eĵckicĔ podwórek Ƚ začospodarowanie i rozwóħ przestrzeni publiczneħ w ródmieŧciu-entrumɊȫ ç to pieniçdze na uporzçdkowanie i začospodarowanie ǰǰ róƣnycĔ podwórek poĵoƣonycĔ na obszarze rewitalizacħiȫ ga tycĔ terenacĔ bĊdç siĊ odbywaĵy koleħne zaħĊcia prowadzone
przez streetworkerów i animatorów lokalnycĔȫ Ċdç to zaħĊcia z dzieïmiȦ mĵodzieƣç oraz dorosĵymiȦ
pomačaħçce daleħ icĔ aktywizowaï i intečrowaï w ŧrodowisku mieħsca zamieszkaniaȫ
ównolečle do dziaĵaĹ w ramacĔ eodeloweħ zkoĵy Animatorów i edačočów poĵecznycĔ miaĵ
teƣ mieħsce w obszarze rewitalizacħi inny proħekt z zakresu streetworkinčuȦ zorčanizowany na odrĊbnycĔ podwórkacĔ ŧródmieħskicĔȫ %ziĊki kilkumiesiĊczneħ pracy Ƿ streetworkerów zrealizowano
ǳ einiproħekty z zakresu animacħi spoĵeczneħȦ wybrane pod kçtem zainteresowaĹ podopiecznycĔȫ
J tu takƣe udaĵo siĊ pozyskaï duƣe Čundusze na inwestycħe w obrĊbie czterecĔ eĵckicĔ podwórekȫ %ziĊki nim odwodnionio tereny przez budowĊ kanalizacħi deszczoweħȦ zrealizowano doħazdy
i mieħsca postoħoweȦ posadzono zieleĹȦ zamontowano ĵawkiȦ kosze na ŧmieci i oŧwietlenieȫ roħekt
ɈTeraz czas na zmianyɊ byĵ wspóĵƥnansowany z +uropeħskiečo =unduszu ozwoħu ečionalnečoȦ
z pročramu Jnterreč ½A \itwa-olskaȫ

Ƕǵ

¾nioski z realizacji Ŝilotaƣowego modelu organizowania sŜoĵecznoŧci
gajƑiĊkszç trŸônłŧîiç Ƒ reaĭizaîji ôziaĵania płô nazƑç ɈełôeĭłƑa zkłĵa nimatłrŃƑ i PeôačłčŃƑ
płĵeîznyîĔɊ íyĵł przekłnanie łôpłƑieôniej iĭłŧîi aísłĭƑentŃƑ ziPȦ íy zôeîyôłƑaĭi siĊ zaančaƣłƑaï ôł ôrŸčiečł etapŸ ôziaĵania. eimł ƑysłkiîĔ łîen praîy trenerŃƑȦ materiaĵŃƑ szkłĭeniłƑyîĔȦ
metłô i narzĊôzi nie Ƒszysîy pł płznaniŸ speîyƥki praîy íyĭi îĔĊtni zaančaƣłƑaï siĊ Ƒ streetƑłrkinč. Íôaĭi słíie spraƑĊ z tečłȦ ƣe tł praîa Ƒymačajçîa i łíîiçƣajçîa psyîĔiîznie. %ĭatečł łô ĭat płszŸkŸjçî streetƑłrkerŃƑ zƑraîa siĊ ŸƑačĊ nie tyĭe na ƑyksztaĵîenieȦ îł na kƑestie łsłíłƑłŧîiłƑe.
am przeíieč kaôemii eƑitaĭizaîji na szîzĊŧîie rłzƑiaĵ ƑçtpĭiƑłŧîi aísłĭƑentŃƑȦ a inČłrmaîja
zƑrłtna łô samyîĔ ŸîzestnikŃƑ íyĵa íarôzł płzytyƑna.
ł ôł łstatniečł etapŸ Ƒszysîy animatłrzy przyznajç zčłônieȦ ƣe íyĵ tł trŸôny prłîes. Íaírakĵł
îzasŸȦ íy stƑłrzyï tak złrčanizłƑane sçsieôzkie črŸpy iniîjatyƑneȦ íy same zapĭanłƑaĵyȦ zreaĭizłƑaĵy i rłzĭiîzyĵy prłjekt. Xeônak jakłŧï zreaĭizłƑanyîĔ einiprłjektŃƑȦ płkazŸjeȦ ƣe naƑet przy nieƑieĭkiej
iĭłŧîi ŧrłôkŃƑȦ ôziĊki ƑieĭkiemŸ zaančaƣłƑaniŸ mieszkaĹîŃƑ młƣna stƑłrzyï îiekaƑç przestrzeĹ
peĵnç ƣyîia i spłƑłôłƑaï ôŸƣçȦ płzytyƑnç zmianĊ Ƒ ĭłkaĭnyîĔ spłĵeîznłŧîiaîĔ.
¾artł płôkreŧĭiï zaančaƣłƑanie kłnsłrîjŸm łrčanizaîji płzarzçôłƑyîĔȦ ktŃre Ƒykłnaĵy ôłôatkłƑe ôziaĵania Ƒ Čłrmie ƑłĭłntariatŸȦ takie jak np. łísĵŸča ƥnansłƑł-ksiĊčłƑa zaôaniaȦ zaprłszenie
ôł ŸôziaĵŸ ôłôatkłƑyîĔ ekspertŃƑ îzy íieƣçîe rłzƑiçzyƑanie sytŸaîji prłíĭemłƑyîĔȦ płƑstaĵyîĔ
Ƒ ƑynikŸ Ƒôraƣania einiprłjektŃƑ. ł Ƒĵaŧnie łčrłmna ƑartłŧïȦ Ƒynikajçîa z nastaƑienia reaĭizatłrŃƑ na eČekt spłĵeîznyȦ a nie ƥnansłƑł-ekłnłmiîzny.
Ííyt krŃtki îzas na reaĭizaîjĊ niektŃryîĔ miniprłjektŃƑ Ƒynikaĵ z przyjĊtyîĔ zaĵłƣeniem ĔarmłnłčramŃƑ. %łŧƑiaôîzenie tł płkazŸjeȦ ƣe przy zĵłƣłnyîĔ prłjektaîĔ ančaƣŸjçîyîĔ rŃƣne strłnyȦ Ƒartł
Ƒziaï płô ŸƑačĊȦ ƣe prłîes íĊôzie trƑaĵ Ƒieĭe miesiĊîy. Praîa streetƑłrkerŃƑ tł praîa nieĵatƑa
i Ƒymača îzasŸ. Í kłrzyŧîiç ôĭa mieszkaĹîŃƑ łíszarŸ reƑitaĭizaîji na tyîĔ samyîĔ płôƑŃrkaîĔ
Ƒ ôaĭszym îiçčŸ łôíyƑajç siĊ ôziaĵania animaîyjne i streetƑłrkinčłƑe ôĭa ôzieîi i mĵłôzieƣy.

+ĵckie Centrum ewitalizacji Ŝoĵecznej Ƚ baza Ŝrocesu rewitalizacji
azç ôĭa ôaĭszečł rłzƑijania takiîĔ ôziaĵaĹȦ jakie przykĵaôłƑł złstaĵy zreaĭizłƑane Ƒ ramaîĔ eĵłôzieƣłƑej kaôemii eƑitaĭizaîji łraz JniîjatyƑ çsieôzkiîĔȦ jak i ôĭa kłprłôŸkîji innyîĔ ŸsĵŸč spłĵeîznyîĔ íĊôzie Ƒspłmniane jŸƣ +ĵîkie entrŸm eƑitaĭizaîji płĵeîznej ȹ+Ⱥ.

ZoŜrodukcja usĵug sŜoĵecznycĔ ħest szczečŃĭnƗm roôzaħem partƗcƗpacħi pŸíĭiczneħȫ
ea ona mieħsce, čôƗ ĭŸôzie Ƚ inôƗwiôŸaĭnie, w črŸpach ĭŸí ħaĪo wspŃĭnotƗ Ƚ ančaƣŸħç
siĊ w procesƗ ôostarczania ŸsĵŸč pŸíĭicznƗch, taĪich ħaĪ eôŸĪacħa, ĪŸĭtŸra, opieĪa zôrowotna, pomoc i opieĪa spoĵeczna, transport pŸíĭicznƗ, ochrona przeciwpoƣarowa i inneȫ

ǶǶ

ełôeĭ ČŸnkîjłnłƑania +ĵîkiečł entrŸm eƑitaĭizaîji płĵeîznej łparty jest na ƑspŃĵpraîy eiasta
z łrčanizaîjami płzarzçôłƑymiȦ płômiłtami ekłnłmii spłĵeîznej i eiejskim pŧrłôkiem Płmłîy
płĵeîznej. + íĊôzie siĊ mieŧîiĵł na łíszarze reƑitaĭizaîjiȦ Ƒ íŸôynkŸ płkłszarłƑym zaaôaptłƑanym na ječł płtrzeíy. gakreŧĭłna złstaĵa wizja rozwoju CentrumȦ skłreĭłƑana z Ƒizjç PrłčramŸ eƑitaĭizaîji.

E¬BJHD CDMSQTL RDVHS@KHY@BIH 3ON¬DBYMDI SN LHDIRBD NSV@QSD M@ J@ŰCDFN
0QNV@CYH @JSXVMĴ H RJTSDBYMĴ OQ@Bľ Y LHDRYJ@ŒB@LH VXJKTBYNMXLH RON¬DBYMHD
H Y@FQNŰNMXLH S@JHL VXJKTBYDMHDL WROHDQ@ S@JŰD VOQNV@CY@MHD M@ QXMDJ
OQYDCRHľAHNQRSV RON¬DBYMXBG JDRS AHIĴBXL RDQBDL NCMNVX RON¬DBYMDI,
FNRONC@QBYDI H OQYDRSQYDMMDI ĜQÌCLHDŝBH@ E¬JT

¾ ramaîĔ reaĭizaîji młôeĭłƑečł prłjektŸ ɈgłƑe rŃômieŧîie eiasta +ĵk Ƚ ƑzŃr na reƑitaĭizaîjĊɊ
Ƒ 201Ƕ rłkŸ płƑstaĵ ôłkŸment płô nazƑç ɈPłĭityka ČŸnkîjłnaĭna +ĵîkiečł entrŸm eƑitaĭizaîji
płĵeîznej ôł 2025 rłkŸɊȦ ƑypraîłƑany przez zespŃĵ speîjaĭistŃƑ Ƒ ramaîĔ spłtkaĹ z przeôstaƑiîieĭami ƑyôziaĵŃƑ ¥rzĊôŸ eiejskiečł Ƒ +ĵkŸ i z reprezentantami eĵîkiîĔ łrčanizaîji płzarzçôłƑyîĔ. %łkŸment ten łkreŧĭiĵ spłsŃí zarzçôzania entrŸm i stratečiĊ ƥnansłƑç ječł ČŸnkîjłnłƑania
ȹpł rłkŸ 2024 entrŸm ma ČŸnkîjłnłƑaï jakł samłôzieĭny płômiłt ƥnansŸjçîy siĊ z prłƑaôzłnej
ôziaĵaĭnłŧîi łraz črantŃƑ i ôłtaîji îeĭłƑyîĔȺȦ a takƣe naƑiçzyƑania partnerstƑ ȹinôyƑiôŸaĭnyîĔȦ kłrpłraîyjnyîĔȦ instytŸîjłnaĭnyîĔȺ Ƒ kłntekŧîie ƥnansłƑym i prłjektłƑym łraz Ƒ zakresie młƣĭiƑłŧîi płôejmłƑania iniîjatyƑ spłĵeîznyîĔ. ¾ ôłkŸmenîie przestaƑiłnł teƣ kłnîepîjĊ rłzƑiçzaĹ kłmŸnikaîyjnł-prłmłîyjnyîĔȦ íŸôŸjçîyîĔ ôĵŸčłČaĭłƑe zaančaƣłƑanie ŸîzestnikŃƑ črŸpy ôłîeĭłƑej Ƒ rłzƑŃj
i ôziaĵaĭnłŧï +. ga tym etapie złstaĵy łkreŧĭłne młƣĭiƑłŧîi aranƣaîji płmieszîzeĹ íŸôynkŸ +
łraz preĭiminarz kłsztŃƑ Ƒypłsaƣenia ȹmeíĭeȦ sprzĊt mŸĭtimeôiaĭnyȦ Ƒypłsaƣenie zapĭeîza častrłnłmiîznečł itp.Ⱥ niezíĊônečł ôł peĵnienia łkreŧĭłnyîĔ ČŸnkîji. ¾ ten spłsŃí łpraîłƑana płĭityka
ČŸnkîjłnłƑania łíiektŸ ƑziĊĵa słíie za îeĭ zmianĊ spłĵeîznç i čłspłôarîzçȦ płprzez reaĭizaîjĊ szerłkł zakrłjłnej paĭety ôziaĵaĹ. + ma stanłƑiï sƑłistç ɈtrampłĭinĊ ôł samłôzieĭnłŧîiɊ ôĭa łrčanizaîji płzarzçôłƑyîĔȦ płômiłtŃƑ ekłnłmii spłĵeîznejȦ črŸp nieČłrmaĭnyîĔȦ mieszkaĹîŃƑȦ animatłrŃƑ
spłĵeîznyîĔȦ kanôyôatŃƑ na streetƑłrkerŃƑ łraz innyîĔ łsŃí kłrzystajçîyîĔ z łČerty entrŸm.
¾ łôrestaŸrłƑanym i zaaôaptłƑanym íŸôynkŸ ôziaĵaï íĊôç łrčanizaîje płzarzçôłƑeȦ ktŃre nie
prłƑaôzç ôziaĵaĭnłŧîi čłspłôarîzej. JîĔ ôziaĵaĭnłŧï łpieraï siĊ íĊôzie na reaĭizaîji zaôaĹ płƑierzłnyîĔ przez >minĊ eiastł +ĵk ĭŸí zaôaĹ reaĭizłƑanyîĔ Ƒ partnerstƑie z instytŸîjami spłĵeîznymi
i innymi łrčanizaîjami płzarzçôłƑymi Ƒ ramaîĔ ƑspŃĭnie reaĭizłƑanyîĔ prłjektŃƑ partnerskiîĔ ôłƥnansłƑanyîĔ z rŃƣnyîĔ ơrŃôeĵȦ Ƒ tym ze ŧrłôkŃƑ ŸnijnyîĔ. + íĊôzie płôpłrç prłîesŸ reƑitaĭizaîji łraz sieôziíç zapeƑniajçîç peĵnç inČrastrŸktŸrĊ i kapitaĵ spłĵeîzny ôł przeprłƑaôzenia tečł
prłîesŸ. Płmyŧĭnłŧï rłzƑłjŸ entrŸm ma íyï začƑarantłƑana ôziĊki kiĭkŸĭetniemŸ zaančaƣłƑaniŸ
płômiłtŃƑ Ƒ ječł ôziaĵanie i Ƒ płzyskiƑanie przez niîĔ ŧrłôkŃƑ na prłƑaôzenie pĭanłƑanej ôziaĵaĭnłŧîi. =ŸnkîjłnłƑanie Ƒ ramaîĔ îentrŸm przyniesie im aôekƑatne kłrzyŧîi.

ǶǷ

¾ +ĵîkim entrŸm eƑitaĭizaîji płĵeîznej płƑstanç nastĊpŸjçîe streČy ŸƣytkłƑeȥ

streČa A
przestrzeĹ na płtrzeíy ƑystaƑienniîzeȦ
kłnČerenîyjne i častrłnłmiîzne

streČa 
przestrzeĹ na ôziaĵania
tƑŃrîze i terapeŸtyîzne

streČa C
przestrzeĹ na ôziaĵaĭnłŧï z zakresŸ
płstreĔaíiĭitaîji Ƚ płƑrłtŸ łsŃí
ŸzaĭeƣniłnyîĔ ôł praƑiôĵłƑečł
ČŸnkîjłnłƑania Ƒ spłĵeîzeĹstƑieȦ
płôjĊîia praîy i naŸki praƑiôĵłƑečł
peĵnienia rŃĭ spłĵeîznyîĔ

Ŝoddasze ȹczĊŧï streČy CȺ
płmieszîzenia zaaôłptłƑane
ôł płtrzeí nłîĭečłƑł-terapeŸtyîznyîĔȦ
čôzie îzĊŧîi ƑspŃĭne sĵŸƣç ôł intečraîji
i ƑspŃĭnečł spĊôzania îzasŸ

¾ ramaîĔ +Ÿ ôziaĵaï íĊôç miĊôzy innymiȥ

 zkoĵa Animatorów i Pedagogów ŜoĵecznycĔ Ƚ îentrŸm rłzƑłjŸ streetƑłrkinčŸȦ Ƒzmłînienie
kłmpetenîji ĭłkaĭnyîĔ animatłrŃƑ i peôačłčŃƑ ŸĭiîyȰ

 Mĵodzieƣowy Zlub Jntegracji Ŝoĵecznej Ƚ przystaĹ ôĭa łsŃí mĵłôyîĔȦ ƑykĭŸîzłnyîĔ spłĵeîznieȦ

znajôŸjçîyîĔ siĊ płza rynkiem praîy ȹprłƑaôzenie terapii psyîĔłĭłčiîznej i psyîĔłspłĵeîznejȦ
Ƒraz z łrčanizaîjç črŸp samłpłmłîłƑyîĔȦ staƣy i praktyk zaƑłôłƑyîĔȺȰ

Ƕ9

 Program Aktywnej Jntegracji Ƚ ôziaĵania na rzeîz łsŃí začrłƣłnyîĔ iȱĭŸí ƑykĭŸîzłnyîĔ spłĵeîznieȦ íezrłíłtnyîĔȦ Ƒ tym ôĵŸčłtrƑaĭe íezrłíłtnyîĔȦ niepeĵnłspraƑnyîĔȦ seniłrŃƑ i innyîĔ łsŃí
ƑymačajçîyîĔ ƑsparîiaȰ

 ŧcieƣki wsŜarcia Ƚ Ƒsparîie łsŃí začrłƣłnyîĔ iȱĭŸí ƑykĭŸîzłnyîĔ spłĵeîznieȦ m.in. pł terapiaîĔȦ
łôíytyîĔ karaîĔȦ íezrłíłtnyîĔ i íezôłmnyîĔȰ

 Ŝracownie tematyczne ôłskłnaĭçîe ŸmiejĊtnłŧîi zaƑłôłƑe przy ŸƑzčĭĊônieniŸ inôyƑiôŸaĭnyîĔ

płtrzeí łsŃí łíjĊtyîĔ ƑsparîiemȦ jak i płtrzeí rynkŸ praîy m.in. Ƒ zakresie ŸsĵŸč płrzçôkłƑyîĔ
i sprzçtaniaȦ častrłnłmiiȦ łrčanizaîji imprez i ƑyôarzeĹ kŸĭtŸraĭnyîĔȦ łísĵŸči kĭienta i sprzeôaƣyȦ
łísĵŸči miejsî nłîĭečłƑyîĔ ôĭa płstreĔaíiĭitaîji łraz inne praîłƑnie Ƒ zaĭeƣnłŧîi łô płtrzeíȦ
ktŃre íĊôç miaĵy za zaôanie Ƒsparîie aktyƑizaîji spłĵeîznł-čłspłôarîzej mieszkaĹîŃƑ łíszarŸ
reƑitaĭizaîjiȰ

 =orum ewitalizacji Ƚ čĵłs ôłraôîzyȦ płmysĵłôaƑîzy i łpiniŸjçîy iniîjatyƑy płôejmłƑane Ƒ rŃômieŧîiŸ.

¾ ramaîĔ +Ÿ pĭanłƑany jest teƣ szereč ôziaĵaĹ majçîyîĔ na îeĭŸ praîĊ na rzeîz rłzƑłjŸ
ƑiĊzi rłôzinnyîĔ. Xest tł łôpłƑieôơ na Ƒykazany Ƒ íaôaniaîĔ prłíĭemŃƑ spłĵeîznyîĔ
Ƒ +ĵkŸ prłíĭem írakŸ ŸmiejĊtnłŧîi rłzƑiçzyƑania kryzysŃƑ Ƒ rłôzinie i raôzenia słíie z îłraz
ƑiĊkszym Ÿzaĭeƣnieniem íeĔaƑiłraĭnym ôzieîi.
¾ łpraîłƑaniŸ ɈPłĭityka ČŸnkîjłnaĭna + ôł 2025 rłkŸɊ zaprezentłƑanł kataĭłč prłpłnłƑanyîĔ ôł prłƑaôzenia ôziaĵaĹȦ ktŃryîĔ îeĭem jest rłzƑŃj rłôziny Ƒ łparîiŸ ł praîĊ
z ôzieïmi Ƒ ƑiekŸ przeôszkłĭnymȦ przy aktyƑnym Ÿôziaĭe rłôziîŃƑ i ôziaôkŃƑ. zerłka łČerta
ôziaĵaĹ kreatyƑnyîĔȦ eôŸkaîyjnyîĔ i prłspłĵeîznyîĔ tam prłƑaôzłnyîĔ ma stanłƑiï aĭternatyƑĊ ôĭa ŸzaĭeƣnieĹ íeĔaƑiłraĭnyîĔ i kryzysŸ ƑiĊzi rłôzinnyîĔ5ȥ

kaôemia
rłôzinnečł
čłtłƑania

ZĭŸí
maĭŸîĔa

JnstytŸt
kreatyƑnłŧîi

zkłĵa
ôĭa łôziîŃƑ

treČa
aktyƑnej
rłôziny

ZŸơnia
taĭentŃƑ

PraîłƑnia ôziennikarstƑa
łíyƑateĭskiečł

inne iniîjatyƑy ƑykłrzystŸjçîe płtenîjaĵ entrŸm

Ƿ0

PraîłƑnie
artystyîzne

ank ƑłĭłntariatŸ
i płmłîy sçsieôzkiej

Íasaôniîzym eĭementem ČŸnkîjłnłƑania +Ÿ íĊôzie ŧƑiaôîzenie ŸsĵŸč ekłnłmii spłĵeîznej Ƚ reaĭizaîja ôziaĵaĹ Ƒ zakresie reintečraîji spłĵeîznej i zaƑłôłƑej łsŃí ƑykĭŸîzłnyîĔ spłĵeîznieȦ zčłônie
z przepisami ł zatrŸônieniŸ słîjaĭnymȦ Ƒ łparîiŸ ł kłntrakt słîjaĭny ȹpraîłƑnia sprzçtaniaȦ praîłƑnia
častrłnłmiîznaȦ praîłƑnia ĔanôĭłƑaȦ praîłƑnia łísĵŸči miejsî płstreĔaíiĭitaîyjnyîĔȺ. %ĭatečł teƣ
Ƒ ramaîĔ prłjektŸȦ na płtrzeíy ČŸnkîjłnłƑania łíiektŸ płƑstaĵy trzy łpraîłƑania Ƒ Čłrmaîie P%=ȥ
1.

ŜodrĊcznik standardów Ŝracy metodç streetworkingu Ƚ płôrĊîznik spraƑôzłnyîĔ praktykȦ
przeôstaƑiajçîy metłôç Ɉkrłk pł krłkŸɊ jak praîłƑaï z mieszkaĹîami łíszarŸ reƑitaĭizaîji
ƑykłrzystŸjçî praktykĊ streetƑłrkinčŸ i animaîji ĭłkaĭnejȦ

2. roczny Ŝrogram coacĔingu sŜoĵeczno-zawodowego mĵodzieƣy z obszaru rewitalizacji Ƚ prłčram
ŸƑzčĭĊôniajçîy sîĔemat ČŸnkîjłnłƑania eĵłôzieƣłƑečł ZĭŸíŸ Jntečraîji płĵeîznejȦ ôeôykłƑany łsłíłm ôł 30. rłkŸ ƣyîiaȦ ktŃre znajôŸjç siĊ Ƒ trŸônej sytŸaîji ƣyîiłƑej z ŸƑači na prłíĭemy zaƑłôłƑeȦ ekłnłmiîzne îzy spłĵeîzneȦ
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ǲ. roczny Ŝrogram coacĔingu sŜoĵeczno-zawodowego gruŜ wykluczonycĔ sŜoĵecznie z obszaru
rewitalizacji Ⱦ prłčram ôĭa łsŃí ôĵŸčłtrƑaĭe íezrłíłtnyîĔȦ niepeĵnłspraƑnyîĔȦ íyĵyîĔ ƑiĊơniŃƑȦ samłtnyîĔ matekȦ íezôłmnyîĔȦ îĔłryîĔ psyîĔiîznie Ƚ metłôa z eĭementami îłaîĔinčɌŸȦ
przyčłtłƑana Ƒ płstaîi îztereîĔ íiznespĭanŃƑȦ ktŃre złstanç Ƒôrłƣłne Ƒ ramaîĔ ŸtƑłrzenia
îztereîĔ praîłƑni Ƒ +ĵîkim entrŸm eƑitaĭizaîji płĵeîznej Ƚ zaĵłƣeniem jestȦ íy Ƒ ramaîĔ
JnôyƑiôŸaĭnečł PrłčramŸ ÍatrŸônienia łîjaĭnečł i îykĭi szkłĭeĹ z reintečraîji spłĵeîznej i zaƑłôłƑej łraz z praktykami zaƑłôłƑymi Ÿ przeôsiĊíiłrîŃƑ Ƒ ŸtƑłrzłnyîĔ Ƒ + praîłƑniaîĔ zƑiĊkszyĵa siĊ młƣĭiƑłŧï znaĭezienia staĵej praîy przez ŸîzestnikŃƑ rłîznečł prłčramŸ.

Ɉgowa ŜrzestrzeĹ ŧródmieŧciaɊ ȹ2Ⱥ
Ía płtrzeíç łƣyƑienia rŃômieŧîia przyszĵa płtrzeía płĭepszenia ƑarŸnkŃƑ ƣyîia ječł mieszkaĹîŃƑ.
¥znanł kłnieîznłŧï remłntŃƑ íŸôynkŃƑ kłmŸnaĭnyîĔ i naôania im nłƑyîĔ ČŸnkîji spłĵeîznyîĔ i čłspłôarîzyîĔȦ jak rŃƑnieƣ kłnieîznłŧï płpraƑy atrakîyjnłŧîi ƑizerŸnkŸ miastaȦ ktŃrç młƣna Ÿzyskaï
ôziĊki przełíraƣeniłm čminnyîĔ terenŃƑ miĊôzyíĭłkłƑyîĔ. %ĭatečł Ƒ 201Ƕ rłkŸ złstaĵy spłrzçôzłne jeszîze ôƑa ŸzŸpeĵniajçîe siĊ łpraîłƑaniaȦ ktŃre ôłtyîzyĵy zasłíŃƑ kłmŸnaĭnyîĔ Ƒ łíszarze
reƑitaĭizaîji ɈrŃômieŧîieɊ >miny eiasta +ĵkŸ. Xeônł stanłƑi zíiŃr ôanyîĔ iĭłŧîiłƑyîĔ i jakłŧîiłƑyîĔȦ
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ôłtyîzçîyîĔ zasłíŸ kłmŸnaĭnečł Ƒ +ĵkŸ i ječł Ƒykłrzystania na îeĭe mieszkaniłƑe łraz kŸĭtŸraĭne
i spłĵeîzneȦ płôîzas čôy ôrŸčieȦ z płôziaĵem na ĭłkaĭe słîjaĭne i kłmŸnaĭneȦ jest anaĭizç płtrzeí łraz
pĭanŸ remłntŃƑ i młôernizaîji ƑynikajçîyîĔ ze stanŸ teîĔniîznečł i pĭanłƑanej sprzeôaƣy ĭłkaĭiȦ Ƒraz
z Ÿstaĭeniami Ƒysłkłŧîi ƑyôatkŃƑ Ƒ kłĭejnyîĔ ĭataîĔ. %łôatkłƑł łpraîłƑanie zaƑiera łpis innyîĔ
ôziaĵaĹ majçîyîĔ na îeĭŸ płpraƑĊ Ƒykłrzystania i raîjłnaĭizaîjĊ čłspłôarłƑania mieszkaniłƑym zasłíem čminyȦ łíejmŸjçîym teƣ čaraƣe i płmieszîzenia čłspłôarîze. ppraîłƑane złstaĵy zasaôy płĭityki
îzynszłƑej Ƒ zakresie ƑarŸnkŃƑ łíniƣania îzynszŸ łraz nłƑatłrskie prłpłzyîje prłčramŸ łôôĵŸƣeniłƑečł Ƒ zakresie młƣĭiƑłŧîi łôpraîłƑyƑania zaĭečĵłŧîi îzynszłƑyîĔ i nłƑyîĔ Čłrm Ÿĭč Ƒ spĵaîie zaôĵŸƣenia.
ppraîłƑania ôłtyîzçîe čłspłôarłƑania zasłíem kłmŸnaĭnymȥ

Ɉspekty spłĵeîzne
i kŸĭtŸraĭne Ƒ zarzçôzaniŸ
zasłíem kłmŸnaĭnymɊ

ɈPrłčram čłspłôarłƑania
mieszkaniłƑym zasłíem
kłmŸnaĭnymɊ

%łôatkłƑł na tej płôstaƑie zamŃƑiłne złstaĵy Ƒ ramaîĔ prłjektŸ ôłkŸmentaîje teîĔniîzne kłmpĭeksłƑyîĔ rłíŃt remłntłƑyîĔ ôĭa ôƑŃîĔ íŸôynkŃƑ mieszkaĭnyîĔ z zasłíŸ kłmŸnaĭnečłȦ ktŃre
znajôŸjç siĊ Ƒ łíszarze reƑitaĭizaîji rŃômieŧîie. píiekty pł młôernizaîji íĊôç speĵniaĵy ƑarŸnki
i Ƒymačania teîĔniîzne łíłƑiçzŸjçîe íŸôynki mieszkaĭne Ƒ 2021 rłkŸȦ a ƑiĊî płpraƑiłna íĊôzie
iîĔ eČektyƑnłŧï enerčetyîzna i zreôŸkłƑana emisja p2.

łôŦŸĶłƑÒĸęúŜşłħúĪŰŸ
ɈgłƑúşŃôĶęúŧîęúeęÒŦŰÒ+ĵĪȽƑƠŃşĸÒşúƑęŰÒĭęƠÒîħĊɊ
Íaôania zƑiçzane z prłjektem ɈgłƑe rŃômieŧîie eiasta +ĵkɊ kłnîentrłƑaĵy siĊ ƑłkŃĵ eĵîkiečł
rŃômieŧîiaȦ ječł mieszkaĹîŃƑ i prłíĭemŃƑ zôiačnłzłƑanyîĔ na tym łíszarze. ¾ ramaîĔ prłjektŸ
zapĭanłƑanł łrčanizaîjĊ îiekaƑyîĔ Ƒ Čłrmie i nłƑłîzesnyîĔ kłnsŸĭtaîji spłĵeîznyîĔ ôĭa rŃƣnyîĔ
črŸp eĵîzanȦ łpraîłƑanie kłnîepîji začłspłôarłƑania rŃƣnłrłônyîĔ miejsî Ƒ îentrŸm +ĵkŸȦ przyčłtłƑanie ôłkŸmentaîji teîĔniîznyîĔ płô kiĭka reaĭizaîji łraz przeprłƑaôzenie ôrłínyîĔ inƑestyîji
przez ĭłkaĭnç spłĵeîznłŧï.

LTCYHD CYH@¬@IĴ, AX SVNQYXĵ LHDIRB@
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¾artł ƑspłmnieïȦ ƣe ôziĊki prĊƣnie ôziaĵajçîym eĵîkim łrčanizaîjłm płzarzçôłƑym prłjekt ɈgłƑe
rŃômieŧîie eiasta +ĵk Ƚ ƑzŃr na reƑitaĭizaîjĊɊ naíieraĵ młmentami ƑiĊkszečł rłzmaîĔŸ niƣ pĭanłƑanł. tłƑarzyszenie ôeĭƥȦ ktŃre jŸƣ Ƒ płprzeôniîĔ ĭataîĔ kiĭkŸkrłtnie łrčanizłƑaĵł ŧniaôanie
łíyƑateĭskieȦ złrčanizłƑaĵł takie przy łkazji łstatniečł spłtkania metłôç typŸ Pĭanninč =łr eaĭ
na terenaîĔ zieĭłnyîĔ Ƒ łkłĭiîaîĔ rzeki +ĵk. gatłmiast ôziĊki zaančaƣłƑaniŸ ČŸnôaîji E¥eg Ɉ\+ÃȮ
JgÄ¥Ȧ ktŃra płzyskaĵa črant z =ŸnôŸszŸ JniîjatyƑ píyƑateĭskiîĔ młƣĭiƑe íyĵy ôłôatkłƑe nakĵaôy na reaĭizaîjĊ einiprłjektŃƑ na kiĭkŸ płôƑŃrkaîĔ.

ęĊïčĵŃƑĸƗîĔúĭúĶúĸŰŃƑŜşłħúĪŰŸ
ɈgłƑúşŃôĶęúŧîęúeęÒŦŰÒ+ĵĪȽƑƠŃşĸÒşúƑęŰÒĭęƠÒîħĊɊ
1.

Prłmłîja i szerłka inČłrmaîja na temat prłjektŸ.

2. ¥zŸpeĵnienie i aktŸaĭizaîja \łkaĭnečł PrłčramŸ eƑitaĭizaîji ȹƑ łparîiŸ ł íłčate kłnsŸĭtaîje spłĵeîzne prłčramŸȺ.
ǲ. zereč ôziaĵaĹ Ƒ ramaîĔ +ĵîkiečł entrŸm eƑitaĭizaîji płĵeîznejȥ






łrčanizaîja i przeprłƑaôzenie ¾arsztatŃƑ kłmpetenîji streetƑłrkera ȹpeôačłča ŸĭiîyȺȦ
reaĭizaîja eĵłôzieƣłƑej kaôemii eƑitaĭizaîji ȹƑarsztatŃƑ ôĭa ôzieîi i mĵłôzieƣyȺȦ
łpraîłƑanie płĭityki ČŸnkîjłnaĭnej płƑstajçîečł +ĵîkiečł entrŸm eƑitaĭizaîji płĵeîznejȦ
čĵŃƑnej instytŸîji majçîej reaĭizłƑaï ôziaĵania aktyƑizaîji spłĵeîznej i zaƑłôłƑej mieszkaĹîŃƑ
rŃômieŧîiaȦ
łpraîłƑanie płôrĊîznika stanôarôŃƑ praîy metłôç streetƑłrkinčŸ łraz rłîznyîĔ prłčramŃƑ îłaîĔinčŸ ôĭa mĵłôzieƣy i łsŃí ôłrłsĵyîĔ.

ǳ. %ziaĵania zƑiçzane z ksztaĵtłƑaniem przestrzeni miejskiej i zmierzajçîe ôł łônłƑienia tkanki miasta ɈgłƑa przestrzeĹ rŃômieŧîiaȮȦ takie jakȥ



łpraîłƑanie prłčramŃƑ ôłtyîzçîyîĔ čłspłôarłƑania zasłíem kłmŸnaĭnym Ƒ łíszarze
reƑitaĭizaîjiȦ



łpraîłƑanie kłnîepîji arîĔitektłniîznł-ŸríanistyîznyîĔ ôĭa ƑyíranyîĔ łíszarŃƑ Ƒ rŃômieŧîiŸȦ




przyčłtłƑanie ôłkŸmentaîji teîĔniîznyîĔ ôĭa reaĭizaîji ƑyíranyîĔ przeôsiĊƑziĊï Ȧ
Ƒsparîie iniîjatyƑ Ƒ ramaîĔ PrłčramŸ çsieôzkiečł ȹôłƥnansłƑanie ôziaĵaĹ mieszkaĹîŃƑ reaĭizŸjçîyîĔ iîĔ Ƒĵasne płmysĵy na začłspłôarłƑanie sçsieôzkiîĔ przestrzeni Ƚ einiprłjektŃƑȺ.

Ǵ. %ziaĵania eôŸkaîyjne na rzeîz prłmłîji i ŸpłƑszeîĔnienia najĭepszyîĔ praktyk z zakresŸ reƑitaĭizaîji kierłƑane ôł łôíiłrîŃƑ zeƑnĊtrznyîĔ Ƚ innyîĔ čmin i łrčanizaîji płzarzçôłƑyîĔȦ ktŃre
îĔîiaĵyíy płôjçï siĊ ôziaĵaĹ reƑitaĭizaîyjnyîĔ na sƑłim terenie.
e łstatnieȦ îzyĭi zeƑnĊtrzne iniîjatyƑy eôŸkaîyjneȦ tł ôziaĵania majçîe na îeĭŸ prłmłîjĊ
i ŸpłƑszeîĔnienie piĭłtaƣłƑyîĔ ôziaĵaĹ ƑypraîłƑanyîĔ Ƒ ramaîĔ młôeĭłƑečł prłjektŸ ɈgłƑe
rŃômieŧîie eiasta +ĵk Ƚ ƑzŃr na reƑitaĭizaîjĊɊ.
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\ista iniîjatyƑ eôŸkaîyjnyîĔ skierłƑanyîĔ ôł łôíiłrîŃƑ zeƑnĊtrznyîĔȥ

 Ÿôziaĵ przeôstaƑiîieĭi ŸrzĊôŸ miasta jakł preĭečentŃƑ Ƒ kłnČerenîjaîĔ ôłt. reƑitaĭizaîji łôíyƑajçîyîĔ siĊ Ƒ rečiłnieȦ

 ŸtƑłrzenie

reƑitaĭizaîjiȦ

+ĵîkiečł PłrtaĭŸ eƑitaĭizaîji www.rewitalizacja.elk.Ŝl Ⱦ íazy Ƒieôzy ł ĭłkaĭnej

 przeprłƑaôzenie

îykĭŸ szkłĭeĹ z zakresŸ reƑitaĭizaîji ôĭa ǵ0 zainteresłƑanyîĔ łsŃí ȹpłôziaĵ
na 3 črŸpyȦ przeprłƑaôzenie ôĭa kaƣôej z niîĔ íĭłkŸ szkłĭeĹ z eĭementami ƑarsztatłƑymiȺȦ

 łpraîłƑanie i ŸpŸíĭiîznienie niniejszečł płôrĊîznika reaĭizaîji prłjektŸ łraz przykĵaôŃƑ spraƑôzłnyîĔ praktyk reƑitaĭizaîyjnyîĔ ȹČłrmat P%= pĭŸs 100 ečzempĭarzy Ƒ Čłrmie papierłƑejȺȦ

 złrčanizłƑanie kłnČerenîji płôsŸmłƑŸjçîej prłjekt ȹŸôziaĵ łk. 100 łsŃíȺ.
Íaĵłƣłny îzas trƑania prłjektŸ ɈgłƑe rŃômieŧîie eiasta +ĵk Ƚ ƑzŃr na reƑitaĭizaîjĊɊ tł 24 miesiçîe ȹ1 ĭipîa 201ǵ Ƚ 30 îzerƑîa 201ǷȺ. =aktyîzna reaĭizaîja jest ôĵŸƣsza ł 4 miesiçîeȦ îł złstaĵł
spłƑłôłƑane ƑyôĵŸƣłnymi terminami niektŃryîĔ przetarčŃƑȦ îzečł nie młƣna íyĵł przeƑiôzieï
Ƒ młmenîie ƑniłskłƑania ł ôłƥnansłƑanie.

ŰşŸĪŰŸşÒƠÒşƠçôƠÒĸęÒŜşłħúĪŰúĶęħúčłşúÒĭęƠÒîħç
¾ praîe naô reaĭizaîjç młôeĭłƑečł prłjektŸ ɈgłƑe rŃômieŧîie eiasta +ĵk Ƚ ƑzŃr na reƑitaĭizaîjĊɊ
zaančaƣłƑanyîĔ íyĵł Ƒieĭe łsŃí i płômiłtŃƑ.
terłƑanie prłjektem przypaôĵł Ƒ Ÿôziaĭe ¾yôziaĵłƑi tratečii i łzƑłjŸȦ skçô płîĔłôziĵ kłłrôynatłr
prłjektŸȦ naôzłrłƑany przez naîzeĭnika ¾yôziaĵŸ. ¾spŃĵpraîłƑaĵ łn z innymi jeônłstkami ƑyôziaĵłƑymi i instytŸîjami čminnymi Ƒ zakresie ŸzčłônieĹ majçîyîĔ na îeĭŸ Ÿîzynienie reaĭnç Ƒizji ôłîeĭłƑečł stanŸ łíszarŸ reƑitaĭizaîji.

Ƿ4

Xednostki wsŜóĵŜracujçce

¾yôziaĵ
Płĭityki płĵeîznej

eiejski pŧrłôek
Płmłîy płĵeîznej

¾yôziaĵ PĭanłƑania Przestrzennečł
i >łspłôarki gierŸîĔłmłŧîiami

iŸrł ¾spŃĵpraîy z prčanizaîjami
PłzarzçôłƑymi

¾yôziaĵ eienia
ZłmŸnaĭnečł

ga pierƑszym spłtkaniŸ przyíĭiƣłnł przeôstaƑiîieĭłm jeônłstek łčŃĭne zaĵłƣenia prłjektŸ. ¥îzestniîzyĭi łni teƣ Ƒ ministeriaĭnyîĔ szkłĭeniaîĔ z ełôeĭłƑej eƑitaĭizaîji.
¾ymieniłne jeônłstki łôniłsĵy siĊ Ƒ Čłrmie pisemnej ôł płszîzečŃĭnyîĔ ŸƑač zeíranyîĔ Ƒ tłkŸ
kłnsŸĭtaîjiȦ îł znajôŸje ŸƑiôłîznienie Ƒ rapłrîie z kłnsŸĭtaîji.
+kspert z ramienia ministerstƑaȦ łĔôan krzypîzakȦ młôerłƑaĵ spłtkania kłnsŸĭtaîyjneȦ płmačaĵ
łpraîłƑyƑaï zaprłszenia ôł skĵaôania łČert łraz Ƒspieraĵ sƑłim ôłŧƑiaôîzeniem ŸîzestnikŃƑ spłtkaĹ rłíłîzyîĔ. yĵ rŃƑnieƣ łíeîny płôîzas rłzmŃƑ ÍamaƑiajçîečł z Ƒyĵłniłnymi ƑykłnaƑîami
kĭŸîzłƑečł łpraîłƑania płĭityki ČŸnkîjłnaĭnej +Ÿ.

Pozostali wykonawcyȦ wyĵonieni w toku zamówieĹ ŜublicznycĔ:

îzterłłsłíłƑy zespŃĵ merytłryîzny ôs. kłnsŸĭtaîjiȥ
ekspert ôs. partyîypaîji spłĵeîznejȥ ¥rszŸĭa PłôŸrčieĭȦ Čaîyĭitatłrȥ Patryîja dapiĹskaȦ
streetƑłrkerȥ ZrzysztłČ aĵôyčaȦ animatłr spłĵeîznyȥ čnieszka nieƣyĹska

ekspert ôs. pĭanłƑania przestrzennečłȥ reprezentant =Ÿnôaîji gapraƑ łíie eiastłȦ
PaƑeĵ XaƑłrski

aŸtłrzy rapłrtŸ z kłnsŸĭtaîji spłĵeîznyîĔ aktŸaĭizaîji PrłčramŸ eƑitaĭizaîji
na ĭata 201ǵ-2023ȥ JnstytŸt aôaƑîzy JP pŃĵka z ł.ł.

Ƿ5

prłjektanîi kłnîepîji začłspłôarłƑania skƑerŸ przy ôaƑnym kinieȦ zarazem Ƒ pŃơniejszej
Čazie aŸtłrzy ječł prłčramŸ ČŸnkîjłnaĭnł-ŸƣytkłƑečłȥ tŸôiŸm sp. z ł.ł. sp. k.
aŸtłrzy ɈPłĭityki ČŸnkîjłnaĭnej +ĵîkiečł entrŸm eƑitaĭizaîji płĵeîznej ôł 2025 r.Ȯȥ
tłƑarzyszenie ¾spierania JniîjatyƑ >łspłôarîzyîĔ %+\ Pg+
aŸtłrzy płôrĊîznika stanôarôŃƑ praîy metłôç streetƑłrkinčŸ łraz rłîznečł prłčramŸ
îłaîĔinčŸ spłĵeîznł-zaƑłôłƑečł mĵłôzieƣy z łíszarŸ reƑitaĭizaîji i rłîznečł prłčramŸ
îłaîĔinčŸ spłĵeîznł-zaƑłôłƑečł ƑykĭŸîzłnyîĔ spłĵeîznie črŸp z łíszarŸ reƑitaĭizaîjiȥ
tłƑarzyszenie Ɉ\+gÄ¾Ɋ
aŸtłrzy prłčramŸ szkłĭeniłƑečł i reaĭizaîji trzeîĔ ôziaĵaĹ płô nazƑç ɈełôeĭłƑa
zkłĵa nimatłrŃƑ i PeôačłčŃƑ płĵeîznyîĔɊȥ +ĵîkie tłƑarzyszenie ktyƑnyîĔ pPȦ
=Ÿnôaîja E¥eg Ɉ\+ÃɊ JgÄ¥ łraz =łrŸm nimatłrŃƑ płĵeîznyîĔ z +ĭíĭçča
aŸtłrzy łpraîłƑania pn. Ɉspekty spłĵeîzne i kŸĭtŸraĭne Ƒ zarzçôzaniŸ zasłíem
kłmŸnaĭnym Ƒ łíszarze reƑitaĭizaîji >miny eiasta +ĵkɊȥ JnstytŸt aôaƑîzy JP pŃĵka z ł.ł.
aŸtłr łpraîłƑania pn. ɈPrłčram čłspłôarłƑania mieszkaniłƑym zasłíem kłmŸnaĭnym
Ƒ łíszarze reƑitaĭizaîji >miny eiasta +ĵkȮȥ aôeŸsz Zaơmierak
aŸtłrka niniejszečł płôrĊîznika reaĭizaîji prłjektŸ ɈgłƑe rŃômieŧîie eiasta +ĵk Ƚ ƑzŃr
na reƑitaĭizaîjĊɊȥ čnieszka \asłta z =Ÿnôaîji ZŸĭtŸry Przestrzeni ɈÍłíaîzyï na nłƑłɊ
tƑŃrîy +ĵîkiečł PłrtaĭŸ eƑitaĭizaîji ƑƑƑ.reƑitaĭizaîja.eĭk.pĭȥ ƥrma ¾ pnĭine
aŸtłrzy ôłkŸmentaîji teîĔniîznej praî remłntłƑyîĔ i termłmłôernizaîji íŸôynkŸ
mieszkaĭnečł przy Ÿĭ. rmii ZrajłƑej 3Ƿ Ƒ +ĵkŸ
aŸtłrzy ôłkŸmentaîji teîĔniîznej praî remłntłƑyîĔ i termłmłôernizaîji íŸôynkŸ
mieszkaĭnečł przy Ÿĭ. >ôaĹskiej 20 Ƒ +ĵkŸ
aŸtłrzy zamŃƑiłnyîĔ materiaĵŃƑ prłmłîyjnyîĔ

Ƿǵ

Zaangaƣowanie kadrowe na caĵy czas trwania ŜrojektuȦ Ŝrzewidziane we wniosku o doƥnansowanie Ŝrojektu Ɉgowe ródmieŧcie Miasta +ĵk Ƚ wzór na rewitalizacjĊɊ:

manačer ȹƑspłmniany Ƒyƣej jakł kłłrôynatłrȺ Ƚ 1ȱ2 etatŸ ȹłôôeĭečłƑanieȺ
speîjaĭista ôs. ƥnansłƑyîĔ Ƚ 1ȱ4 etatŸ ȹłôôeĭečłƑanieȺ
speîjaĭista ôs. zamŃƑieĹ pŸíĭiîznyîĔ ȹôłôatek speîjaĭny ôĭa praîłƑnika ¥eȺ
íiečĵy reƑiôent przeprłƑaôzajçîy kłntrłĭe prłjektŸ ȹŸmłƑa zĭeîenieȺ

úƠŸĭŰÒŰȽŜłƑŦŰÒĸęúęŸîĔƑÒĭúĸęúÒĪŰŸÒĭęƠÒîħę
şłčşÒĶŸúƑęŰÒĭęƠÒîħęeęÒŦŰÒ+ĵĪĸÒĭÒŰÒ2ǯ16Ɂ2ǯ2ǲ
Prłčram eƑitaĭizaîji +ĵkŸ na ĭata 201ǵ-2023 złstaĵ łpraîłƑany przez ¾yôziaĵ tratečii i łzƑłjŸ
¥rzĊôŸ eiasta.
eĭe reƑitaĭizaîji łkreŧĭłne Ƒ Prłčramie eƑitaĭizaîji eiasta +ĵk na ĭata 201ǵ-2023 Ƒynikajç z ôiačnłzy sytŸaîji spłĵeîznł-čłspłôarîzejȦ przestrzennł-ČŸnkîjłnaĭnejȦ ŧrłôłƑiskłƑej i teîĔniîznej
miasta i sç łôpłƑieôziç na prłíĭemy ƑystĊpŸjçîe na łíszarze reƑitaĭizaîji. PrzyjĊtł ĔierarîĔiîznç
strŸktŸrĊ îeĭŃƑ Ƒ łparîiŸ ł ôłîeĭłƑç ƑizjĊ łíszarŸ.

Cel gĵówny

zaktywizowanie sŜoĵeczneȦ gosŜodarcze i inČrastrukturalne obszaru
zagroƣonego marginalizacjç i silniejsze wĵçczenie go w Ŝrocesy rozwojowe

Cele szczegóĵowe

zƑiĊkszenie zatrŸônienia i rłzƑŃj przeôsiĊíiłrîzłŧîi

ǷǶ

zintečrłƑanie mieszkaĹîŃƑȦ zapłíiečanie i przeîiƑôziaĵanie ƑykĭŸîzeniŸ spłĵeîznemŸ
łraz łčraniîzenie patłĭłčii spłĵeîznyîĔ

płpraƑa jakłŧîi i ôłstĊpnłŧîi ŸsĵŸč spłĵeîznyîĔ i zôrłƑłtnyîĔ

płôniesienie spłĵeîznej i čłspłôarîzej atrakîyjnłŧîi przestrzeni pŸíĭiîznyîĔ

Ƒzrłst płtenîjaĵŸ tŸrystyîznečłȦ spłrtłƑł-rekreaîyjnečł i kŸĭtŸraĭnečł Ƒ łparîiŸ
ł zasłíy przyrłôniîze i ôzieôziîtƑa kŸĭtŸrłƑečł

płpraƑa stanŸ teîĔniîznečł íŸôynkŃƑ mieszkaĭnyîĔ i Ÿƣyteîznłŧîi pŸíĭiîznej
łraz zƑiĊkszenie iîĔ eČektyƑnłŧîi enerčetyîznej

zerłkł zakrłjłna akîja inČłrmaîyjnł-prłmłîyjna łraz zainteresłƑanie mieszkaĹîŃƑ i innyîĔ interesariŸszy prłčramem reƑitaĭizaîji przeĵłƣyĵy siĊ na ôŸƣç ĭiîzíĊ zčĵłszłnyîĔ prłpłzyîji przeôsiĊƑziĊï reƑitaĭizaîyjnyîĔ. Pł anaĭizie Čłrmaĭnej Ƒ prłčramie reƑitaĭizaîji znaĭazĵł siĊ 55 prłjektŃƑ
płôstaƑłƑyîĔ i 11 przeôsiĊƑziĊï ŸzŸpeĵniajçîyîĔ.

şłčşÒĶúƑęŰÒĭęƠÒîħę+ĵĪŸĸÒĭÒŰÒ2ǯ16Ɂ2ǯ2ǲƑĭęîƠíÒîĔ
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zaĵoƣonycĔ celów
szczegóĵowycĔ

ǲ2

kierunków
dziaĵaĹ

wskaơniki systemu monitorowania
Ŝrogramu rewitalizacji
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55

ŜrzedsiĊwziĊï rewitalizacyjnycĔ ȹwartoŧï: 18ǳȦ19 mln zĵȺȦ w tym:

eiastł +ĵk
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spŃĵôzieĭnie i ƑspŃĭnłty mieszkaniłƑe

inne instytŸîje pŸíĭiîzne
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2
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ƥrmy

1

instytŸîje kŸĭtŸry

7

5

szkłĵy

2

uzuŜeĵniajçcycĔ ŜrzedsiĊwziĊï rewitalizacyjnycĔ ȹwartoŧï: 1ǳ6Ȧ17 mln zĵȺ
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Ⱦ ĵçczna kwota zaŜlanowanycĔ
Ŝrojektów i dziaĵaĹ na lata 2016-202ǲȦ

w tym:
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ôłČinansłƑanie z innyîĔ ơrŃôeĵ zeƑnĊtrznyîĔ
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ŧrłôki pryƑatne ȹspŃĵôzieĭnie i ƑspŃĭnłty mieszkaniłƑeȦ
ČirmyȦ łrčanizaîje płzarzçôłƑeȦ kłŧîiłĵy itp.Ⱥ
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ŧrłôki pŸíĭiîzne ȹíŸôƣety miasta i płƑiatŸ
łraz iîĔ jeônłstek łrčanizaîyjnyîĔȺ
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eiastł Ƒe ƑspŃĵpraîy z łrčanizaîjç płzarzçôłƑç

100

%ĭa eƑaĭŸaîji PrłčramŸ eƑitaĭizaîji +ĵkŸ na ĭata 201ǵ-2023 i płszîzečŃĭnyîĔ ječł reaĭizaîji złstanie
zaƑiçzane =łrŸm eƑitaĭizaîjiȦ ktŃre íĊôzie îiaĵem ôłraôîzymȦ ŸtƑłrzłnym z mieszkaĹîŃƑ i płzłstaĵyîĔ interesariŸszy.

¾szystkie inČormacje dotyczçce eĵckiej rewitalizacji oraz oŜracowania Ŝowstaĵe w ramacĔ Ŝrojektu
Ɉgowe ródmieŧcie Miasta +ĵk Ƚ wzór na rewitalizacjĊɊ sç dostĊŜne Ŝod adresem:
www.rewitalizacja.elk.Ŝl.

90

ZłĸŦŸĭŰÒîħú
ŦŜłĵúîƠĸú

şoƠdƠęaĵǳ

91

Zpg¥\X+pd+Íg+
łraz ƑiĊkszç rłĭĊ przyƑiçzŸje siĊ Ƒ Płĭsîe ôł rłzmaityîĔ Čłrm kłnsŸĭtaîji spłĵeîznyîĔ. ¾ przypaôkŸ reƑitaĭizaîji ta Čłrma íaôania płtrzeí interesariŸszy jest niezíĊôna i łíłƑiçzkłƑa.

Interesariuszami sç wszƗstĪie osoíƗ, črŸpƗ osŃí, instƗtŸcħe i orčanizacħe, ĪtŃre
sç zwiçzane ze sprawç, ħeŧĭi poôħĊte ôecƗzħe maħç istotnƗ wpĵƗw na ich ƣƗcie ĭŸí interesƗȫ %otƗchczas nazƗwaĵo siĊ taĪie osoíƗ čraczami ĭŸí aĪtorami, traĪtŸħçc ich íarôzieħ przeômiotowo Ƚ ħaĪ postacie porŸszaħçce siĊ po scenie, woĪŃĵ ĪtŃreħ toczƗĵa
siĊ sprawaȫ InteresariŸsz ħest ŸsaôowionƗ stopieĹ wƗƣeħ i naĭeƣƗ siĊ mŸ poômiotowe
poôeħŧcieȫ Powinien to íƗï roôzaħ partnersĪiečo ŸĪĵaôŸ, w ĪtŃrƗm ĪaƣôƗ coŧ wnosi
ôo sprawƗȫ W przƗpaôĪŸ rewitaĭizacħi mŃwi siĊ o interesariŸszach rewitaĭizacħiȫ

TX S@JŰD IDRSDŝ HMSDQDR@QHTRYDL, IDŝKH LHDRYJ@RY KTA CYH@¬@RY M@ NARY@QYD QDVHS@KHY@BIH

ZłnsŸĭtaîje spłĵeîzne łrčanizŸje siĊ pł tłȦ íy ôłƑieôzieï siĊ îł ł ôanej spraƑie îzy miejsîŸ sçôzç
łsłíy zainteresłƑane.
eŃƑi siĊȦ ƣe iĭŸ ĭŸôziȦ tyĭe łpinii. Íaĵłƣeniem kłnsŸĭtaîji ôł prłčramŸ reƑitaĭizaîji jest przeprłƑaôzenie sŸmiennyîĔ íaôaĹ naô płtrzeíami interesariŸszyȦ zasaônłŧîiç przyjĊtyîĔ zaĵłƣeĹȦ ĔierarîĔii
tematŃƑ łraz spłsłíŃƑ reaĭizaîji zčĵłszłnyîĔ płtrzeí..
Xak płƑieôziaĵ +nriŞŸe PeŁaĭłsaȦ íyĵy prezyôent łčłtyȦ stłĭiîy ZłĭŸmíii Ƚ ƑieĭłmiĭiłnłƑečł miastaȦ
ktŃre Ƒ ĭataîĔ 90. Ƒ ƑynikŸ reƑitaĭizaîji przeszĵł îaĵkłƑitç transČłrmaîjĊȥ gaħwiĊkszç przeszkodç
na drodze do odczuwania szczĊŧcia ħest poczucie niƣszoŧciȫ XŸƣ sama młƣĭiƑłŧï ƑypłƑieôzenia siĊ
i íyîia ƑysĵŸîĔanym młƣe płônieŧï płîzŸîie Ƒartłŧîi Ÿ niektŃryîĔ łsŃí. Ÿ ôłôatkłƑł îĔłôzi ł spisanie i przeanaĭizłƑanie ƑszystkiîĔ zasĵyszanyîĔ ŸƑač i zrłíienie ƑszystkiečłȦ îł siĊ ôaȦ íy płôjĊte
Ƒ kłnsekƑenîji ôziaĵania płsĵŸƣyĵy mieszkaĹîłm Ƒ rŃƣnym ƑiekŸȦ przeôsiĊíiłrîłm i łrčanizaîjłm.
Zaƣôe spłtkanie z interesariŸszami tł łkazja ôł Ƒymiany ôłŧƑiaôîzeĹ i złírazłƑanie im młƣĭiƑłŧîi
przemian. ppłƑiaôajmy łírazamiȦ płkazŸjmy zôjĊîia Ƚ inspirŸjmy. ¾ ôĵŸƣszej perspektyƑie przeîieƣ
îĔîieĭiíyŧmyȥ

 ƣeíy ĭŸôzie zakłîĔaĭi siĊ Ƒ ôłíryîĔ płmysĵaîĔ i kłnsekƑentnie je reaĭizłƑaĭiȰ
 ƣeíy mieszkaĹîy îĔîieĭi inƑestłƑaï Ƒ sƑłjç ôzieĭniîĊȦ a nie z niej Ÿîiekaĭi.
ÍrŃímy ƑszystkłȦ íy pł kłnsŸĭtaîjaîĔ Ÿîzestniîy mieĭi płîzŸîieȦ ƣe íraĭi Ÿôziaĵ Ƒ îiekaƑym ƑyôarzeniŸ i îĔĊtnie przyjôç na kłĭejne takie spłtkania.
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zĵłƑiekiem spłĭečĭiƑymȦ Ƒ pierƑłtnym znaîzeniŸ tečł sĵłƑaȦ íyĵa łsłía čłôna zaŸČaniaȦ peƑnaȦ
a ƑiĊî nieíŸôzçîa ƑçtpĭiƑłŧîi.

%eƥnicħa sĵowa spolegliwy2 wč ĵowniĪa JĊzƗĪa PoĭsĪiečo PWgȥ
1ȫ ŰÒĪęȦĪŰŃşƗƑƠíŸôƠÒƠÒŸČÒĸęúęĶłƣĸÒĸÒĸęĶŜłĭúčÒï
2ȫ potȫ takiȦ który ĵatwo ustĊpuħe i podporzçdkowuħe siĊ innym

%zisiaj îzĊstł łôíieramy tł sĵłƑł inaîzejȥ tł nie îzĵłƑiek niezaƑłônyȦ na ktŃrym młƣna płĭečaïȦ
aĭe płôpłrzçôkłƑŸjçîy siĊ ŸčłôłƑieî. Przy zaĵłƣeniŸȦ ƣe îĔîieĭiíyŧmy ƣyï Ƒ przyjaznym łtłîzeniŸȦ
čôzie kłmprłmisy sç ƑypraîłƑyƑane Ƒ ramaîĔ ôiaĭłčŸȦ nasza spłĭečĭiƑłŧïȦ Ƒe ƑĵaŧîiƑym tečł
sĵłƑa znaîzeniŸȦ płƑinna íyï traktłƑana przez nas samyîĔ jakł ôłíra îeîĔa îĔarakterŸȦ îzyƣ nieȬ
zy jesteŧmy skĵłnni zčłôziï siĊ na îłŧ ƑskŸtek îzyiîĔŧ prŃŧíȦ naĭečaĹȦ płôpłrzçôkłƑaï siĊ kłmŸŧ ĭŸí îzemŸŧȬ3 ÍastanŃƑmy siĊ naô tym nim przystçpimy ôł kłnsŸĭtaîji spłĵeîznyîĔ. PrzepraîŸjmy ten temat Ƒ naszej čĵłƑie na ɈtakɊ. ¾ przeîiƑnym razie nasza praîa íĊôzie niezčłôna
z ôŸîĔem kłnsŸĭtaîjiȦ a my straîimy tyĭkł îzas na ôenerƑłƑanie siĊ.

Partycypacja poĭeča na wĵçczeniŸ interesariŸszƗ w proces rozwoħŸ ich mieħsca zamieszĪania, na wzaħemnƗm ĪomŸniĪowaniŸ siĊ i wspŃĵpracƗ z wĵaôzami ĭoĪaĭnƗmiȫ PartƗcƗpacħç
moƣe íƗï ich Ÿôziaĵ w procesie powstawania ôoĪŸmentŃw pĭanistƗcznƗch, rozwiçzƗwaniŸ proíĭemŃw ĭoĪaĭnƗch, przƗčotowaniŸ pĭanŃw reaĭizacħi oĪreŧĭoneħ poĭitƗĪi oraz Ÿôziaĵ
w poôeħmowaniŸ ôecƗzħiȫ PartƗcƗpacħa spoĵeczna zaĪĵaôa aĪtƗwne Ÿczestnictwo w ôanƗm procesie wszƗstĪich spoĵecznƗch partnerŃw ȹrŃƣnƗch interesariŸszƗȺȫ
Zonsultacje spoĵeczne w rewitaĭizacħi sç Čormç ôiaĭočŸ miĊôzƗ interesariŸszami a wĵaôzami ĭoĪaĭnƗmiȫ PrzƗčotowƗwane sç, ħeŧĭi ħest taĪa potrzeía, we wspŃĵpracƗ z eĪspertami ôanečo tematŸȫ InteresariŸsze wƗstĊpŸħç w charaĪterze eĪspertŃw ĭoĪaĭnƗch,
íarôzo ôoírze znaħçcƗch waôƗ i zaĭetƗ swoħečo mieħsca zamieszĪania ĭŸí mieħsca prowaôzenia ôziaĵaĭnoŧci oraz waôƗ i zaĭetƗ ČŸnĪcħonowania teħ przestrzeniȫ
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ZłnsŸĭtaîje naĭeƣy łrčanizłƑaï Ƒystarîzajçîł Ƒîzeŧnie Ƚ zaƑsze przeô płôjĊîiem ôeîyzji Ƒ ôanej
spraƑieȦ aĭe pł zôeƥniłƑaniŸ prłíĭemŸ. ga tyĭe ƑîzeŧnieȦ ƣeíy mŃî ŸƑzčĭĊôniï čĵłsy interesariŸszy
Ƒ płôejmłƑanyîĔ ôeîyzjaîĔ łraz takȦ aíy łôpłƑiaôaĵy Ƒ jak najƑiĊkszym stłpniŸ łîzekiƑaniłm
i płtrzeíłm spłĵeîznym4.
ZłnsŸĭtaîje peĵniç íarôzł Ƒaƣne ČŸnkîje spłĵeîzne5ȥ



inČłrmaîyjnç

partyîypaîyjnç

iôentyƥkaîyjnç



kreŸjçîç

kłryčŸjçîç

łrčanizaîyjnç



eôŸkaîyjnç

preƑenîyjnç

gÒħĪłşƠƗsŰĸiúħ ħúsŰȦ čdƗ Ƒ čĶiĸiú ČŸĸĪîħłĸŸħú sŰşłĸÒ iĸŰúşĸúŰłƑÒȦ ĸÒ ĪŰŃşúħ ĶłƣĸÒ ƠĸÒlúơï iĸČłşĶÒîħú
biúƣçîú i ÒşîĔiƑÒlĸúȦ dłŰƗîƠçîú ƑsƠƗsŰĪiîĔ ĪłĸsŸlŰÒîħi Ƚ ƠÒşŃƑĸł ŰƗîĔ Ƒ ŰúĶÒŰƗîú ŜşłčşÒĶŸ şúƑiŰÒliƠÒîħiȦ ħÒĪ i iĸĸƗîĔ łbłƑiçƠŸħçîƗîĔ Ƒ čĶiĸiúȦ ŰÒĪiîĔ ħÒĪ ÒĪŰƗ ŜşÒƑÒ ĶiúħsîłƑúčłȦ ŜlÒĸƗ ƠÒčłsŜłdÒşłƑÒĸiÒ ŜşƠúsŰşƠúĸĸúčłȦ ŜłdÒŰĪi lłĪÒlĸúȦ sŰÒŰŸŰƗ i şúčŸlÒĶiĸƗ ŧƑiÒdîƠúĸiÒ ŸsĵŸč ĪłĶŸĸÒlĸƗîĔȫ
%ƠiĊĪi ŰúĶŸ bŸdłƑÒĸƗ ħúsŰ ŜłĶłsŰ ĪłĸiúîƠĸƗ dł ŰƑłşƠúĸiÒ ƑiĊƠi sŜłĵúîƠĸƗîĔ łşÒƠ ƑƠÒħúĶĸúčł
ƠÒŸČÒĸiÒ i ĶłƣliƑú ħúsŰ bŸdłƑÒĸiú Ơ iĸŰúşúsÒşiŸsƠÒĶi ƑsŜŃlĸúħ ƑiƠħiȦ ƠÒ ĪŰŃşç ƑúƠĶç łĸi îƠĊŧï łdŜłƑiúdƠiÒlĸłŧîiȫ
ZłnsŸĭtaîje spłĵeîzne prłƑaôzi młôeratłr-meôiatłrȦ ktŃrečł niezíĊône preôyspłzyîje sç Ƒymieniłne Ƒ kłĭejnym rłzôziaĭe ȹz materiaĵami ôłtyîzçîymi ƑôrłƣeĹ Ƚ sîenariŸszami kłnsŸĭtaîji typŸ
ČłkŸsȺ.

%ƠęÒĵÒĸęÒŜşłĶłîƗħĸú
¾aƣnym eĭementem îaĵečł prłîesŸ kłnsŸĭtaîji sç ôziaĵania prłmłîyjne. rzeía siĊ ôł niîĔ rzeteĭnie
przyčłtłƑaïȦ najĭepiej Ƒ taki spłsŃíȦ íy kaƣôy łôíiłrîa mŃčĵ łôôzieĭiï îeĭe ƑizerŸnkłƑe kampanii
łô szîzečŃĵłƑyîĔȦ takiîĔ jak inČłrmaîje ł spłtkaniaîĔ îzy Ƒniłski ze spłtkaĹ.

JĸČłşĶłƑÒĸęúłŦŜłŰĪÒĸęÒîĔ
%łŧƑiaôîzenie płkazŸjeȦ ƣe ĭŸôzie îĔĊtnie Ÿîzestniîzç Ƒ kłnsŸĭtaîjaîĔ ôłtyîzçîyîĔ spraƑȦ na ktŃryîĔ im zaĭeƣyȦ aĭe îzĊstł nie ƑieôzçȦ ƣe Ÿrzçô takie zapĭanłƑaĵ.6
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%ĭatečł tak Ƒaƣne jest łôpłƑieônie načĵłŧnienie spraƑy przezȥ

 łčĵłszenie inČłrmaîji ł spłtkaniaîĔ Ƒ ĭłkaĭnyîĔ meôiaîĔȦ
 zƑrŃîenie siĊ ôł łrčanizaîji płzarzçôłƑyîĔ z prłŧíç ł rłzprłpačłƑanie tematŸȦ
 płƑieszenie pĭakatŃƑ z najƑaƣniejszymi inČłrmaîjami ôłtyîzçîymi miejsîaȦ îzasŸ i tematŸ kłnsŸĭtaîji na taíĭiîaîĔ inČłrmaîyjnyîĔ łraz na íŸôynkaîĔȦ ktŃryîĔ mieszkaĹîy i ŸƣytkłƑniîy sç płômiłtami ôziaĵaĹ kłnsŸĭtaîyjnyîĔȦ

 ƑysyĵkĊ íezaôresłƑyîĔ zaprłszeĹȦ
 ƑysyĵkĊ imiennyîĔ zaprłszeĹ ôĭa łsŃíȦ na ktŃryîĔ ŸîzestniîtƑie zaĭeƣy nam szîzečŃĭnie.

0K@MTILX QNYRĴCMHD
SDQLHMX RONSJ@Œ,
RS@Q@IĴB RHľ TMHJ@ĵ AKHRJHDFN
RĴRHDCYSV@ C¬TFHBG
VDDJDMCÌV H ŝVHĴS
WYLNBMHILX CYH@¬@MH@
HMENQL@BXIMD CNSXBYĴBD
RONSJ@Œ, FCX YAKHŰ@
RHľ HBG SDQLHM

p eĭementaîĔ płƑiaôamiania ł kłnsŸĭtaîjaîĔ przy prłîeôłƑaniŸ zčłônie z ŸstaƑç ł reƑitaĭizaîji jest
młƑa Ƒ kłĹîłƑym rłzôziaĭe niniejszečł płôrĊîznika.

şƠƗčłŰłƑÒĸęúôÒĸƗîĔ
JnteresariŸsze płƑinni mieï ôłstĊp ôł aktŸaĭnyîĔ inČłrmaîji jeszîze przeô kłnsŸĭtaîjami. PłkazyƑanie istłtnyîĔ ôłkŸmentŃƑ ôłpierł płôîzas spłtkaĹ młƣe łkazaï siĊ íĵĊôem Ƚ ĭŸôzie siĊ ôenerƑŸjç
kieôy sç zaskakiƑani nłƑymi ôanymi. Xeŧĭi Ÿmieŧîimy ôłkŸmenty na strłnie internetłƑejȦ rłzeŧĭemy je płîztç eĭektrłniîznç i przyčłtŸjemy kłpieȦ ktŃre ĵatƑł íĊôzie młƣna łtrzymaï ĭŸí łíejrzeï
Ƒ ŸrzĊôzieȦ Ÿnikniemy nečatyƑnyîĔ emłîjiȦ płîzŸîia írakŸ inČłrmaîji i ôłmysĵŃƑ.7

Z@KDB@LX OQYDIQYXRSNŝĵ HMENQL@BIH TLHDRYBY@MXBG M@ RSQNMHD HMSDQMDSNVDI
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şƠƗčłŰłƑÒĸęÒôłŦŜłŰĪÒĸęÒ
PrzyčłtłƑanie ôł spłtkania Ƒymača przeanaĭizłƑaniaȥ

jakie kƑestie sç jŸƣ przesçôzłne Ƒ ôanej spraƑieȦ

jakie sç prłpłzyîje ŸrzĊôŸ
Ƒ ôanej spraƑieȦ

Ƒ jakiîĔ kƑestiaîĔ
ŸrzĊôłƑi írakŸje
płmysĵŃƑ.8

Íaznaîzajçî čłtłƑłŧï ƑprłƑaôzenia zmian płô ƑpĵyƑem nłƑyîĔ łpinii i ƑskazŃƑek naĭeƣy przeôstaƑiï propozycje urzĊdu. ¾artł zapytaï interesariŸszy ł iîĔ zôanie i płprłsiï ł ƑypłƑieôzi íazŸjçîe
na rzeîzyƑistyîĔ łôîzŸîiaîĔȦ zƑiçzanyîĔ z ƣyîiem i ČŸnkîjłnłƑaniem na łíszarze reƑitaĭizaîji łraz
o propozycje rozwiçzaĹ Ƒ kƑestiaîĔȦ ktŃre nie sç przesçôzone.

şłîúŦŸŦŜłĵúîƠĸęÒĸęÒƑŜşłħúĪŰłƑÒĸęŸşúƑęŰÒĭęƠÒîħę
%ostosŸjmy siĊ ôo mieszkaĹîŃƑ. PoŧƑiĊïmy na spotkanie z nimi îzas po praîy ĭŸí Ƒeekenô. gie
orčanizŸjmy konsŸĭtaîji spoĵeîznyîĔ Ƒ okresaîĔ ƑyjazôoƑyîĔ ȹôĵŸči ƑeekenôȦ okres przeô i poŧƑiçteîznyȦ ƑakaîjeȺ. %ostosŸjmy treŧï komŸnikatŃƑ ôo iîĔ potrzeí. ¥ƣyƑajmy jak najmniej jĊzyka íranƣoƑečo i ŸrzĊôniîzečo zarŃƑno Ƒ rozmoƑieȦ jak i pŸíĭikaîjaîĔ îzy otƑartyîĔ ĭistaîĔ ôo mieszkaĹîŃƑ.
Íapraszajmy ôo konsŸĭtaîji ƑszystkiîĔ interesariŸszyȦ aĭe skŸpmy siĊ na tyîĔ najíarôziej zainteresoƑanyîĔ tematem. o pozƑoĭi nam ŸƑierzyïȦ ƣe przeôsiĊƑziĊîie siĊ Ÿôa9.
gie rozƑieszajmy pĭakatŃƑ na očŃĭnoôostĊpnyîĔ sĵŸpaîĔ z očromnç iĭoŧîiç inČormaîji ĭŸí Ƒyĵçîznie
na JP îzy stronie ŸrzĊôŸ. Ċôç ĭepiej Ƒiôoîzne na kĭatkaîĔ sîĔoôoƑyîĔȦ Ƒ skĭepaîĔ spoƣyƑîzyîĔȦ
na skƑeraîĔ i przy îĔoônikaîĔ ȹnp. očroôzenieȦ Ƒitryny ĭokaĭi ŸsĵŸčoƑyîĔȺ Ƚ pamiĊtajmy jeônak
íy zapytaï Ƒĵaŧîiîieĭi ĭŸí aôministratorŃƑ íŸôynkŃƑ o zčoôĊ zčoôĊ na zamieszîzenie inČormaîji.
gie zraƣajmy siĊ tymȦ ƣe z poîzçtkŸ moƣe íyï trŸôno zeíraï oôpoƑieôniç ĭiîzíĊ osŃí. ŸĸkteĶwƗħŧîęaħeŦtwędƠeĸęeoíŦƠaşŸħakoîaĵoŧîęŦŜoĵeîƠĸeħȦktŃşaŸîƠeŦtĸęîƠƗwakîħęedŸkaîƗħĸeħȫPo kiĭkŸ
ŸôanyîĔ spotkaniaîĔȦ poôîzas ktŃryîĔ okaƣemy ÐÄÍ\J¾p i p¾p Ȧ na orčanizoƑane przez
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nas spotkania konsŸĭtaîyjne íĊôzie przyîĔoôziï ƑiĊîej ŸîzestnikŃƑ. gajƑaƣniejsza jest tŸ jakoŧï
naszej praîyȦ ƑytrƑaĵoŧï oraz szyíkoŧï reakîji Ƒ oôpoƑieôzi na zčĵoszone potrzeíy interesariŸszy
pokazŸjçîaȦ ƣe Ƒarto ŸîzĊszîzaï na spotkania konsŸĭtaîyjneȦ ponieƑaƣ ôyskŸsje ƑpĵyƑajç na ostateîzne ôeîyzje.

şƠƗĪĵÒôłƑúČłşĶƗĪłĸŦŸĭŰÒîħęŦŜłĵúîƠĸƗîĔ
¾ przeproƑaôzaniŸ konsŸĭtaîji spoĵeîznyîĔ ôopŸszîzaĭne sç rŃƣne teîĔniki ƑarsztatoƑe. ¾aƣny jest
proîes črŸpoƑyȦ ktŃry pozƑaĭa íaôaîzoƑi stosŸnkoƑo szyíko ƑyîĔƑyîiï ĭiîzne inČormaîje ȹoô tyîĔ
ƑeríaĭnyîĔ po nieƑeríaĭneȺ.

WXAÌQ LDSNCX JNMRTKS@BIH YVHĴY@MX IDRS Y DEDJS@LH, JSÌQD BGBD RHľ NRHĴFMĴĵ
IMMĴ LDSNCľ ONVHMMHŝLX VXAQ@ĵ OQYX BGľBH ONYXRJ@MH@ NOHMHH
NC JNMJQDSMDI FQTOX RON¬DBYMDI, @ HMMĴ V OQYXO@CJT JNMHDBYMNŝBH ONYXRJ@MH@
I@J M@IVHľJRYDI HKNŝBH @QFTLDMSÌV H NOHMHH LHDRYJ@ŒBÌV

eetoô konsŸĭtaîji jest napraƑôĊ Ƒieĭe Ƚ Ƒystarîzy spraƑôziï Ƒ interneîie. Poniƣej krŃtki opis najîiekaƑszyîĔ i najîzĊŧîiej stosoƑanyîĔ Ƒ praktyîe.
Grupy fokusowe

a Čorma jest îzĊsto stosoƑana jako pierƑszy etap konsŸĭtaîji. Xest to spotkanie o îĔarakterze zočniskoƑanečo ƑyƑiaôŸ črŸpoƑečoȦ ktŃrečo îeĭem jest zeíranie spostrzeƣeĹ
i poznanie potrzeí rŃƣnyîĔ črŸp spoĵeîznyîĔȦ ƑiekoƑyîĔ i zaƑoôoƑyîĔ.

potkanie Ƿ ôo 12 reprezentantŃƑ ôanej črŸpy.

zas trƑaniaȥ zƑyîzajoƑo trzy ôo îztereîĔ čoôzin.

¾ tematyîe reƑitaĭizaîji proponŸje siĊ nastĊpŸjçîe črŸpy ČokŸsoƑeȥ ôzieîi i mĵoôzieƣȦ
mĵoôe matkiȦ ôoroŧĭiȦ seniorzyȦ przeôsiĊíiorîyȦ g>pȦ nieČormaĭne črŸpy
spoĵeîzneȦ ĭokaĭni ĭiôerzyȦ aktyƑiŧîi i artyŧîiȦ instytŸîje samorzçôoƑe i spoĵeîzne.
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adanie spoĵeczne iloŧciowe

nkiety sç popŸĭarnç Čormç zôoíyƑania inČormaîji. ¾ymačajç przeszkoĭenia
proČesjonaĭnyîĔ ankieterŃƑ Ƒ tematyîe reƑitaĭizaîjiȦ ôiačnozy oíszarŸȦ zaĵoƣeĹ i îeĭŃƑ
íaôania Ƚ ankieter poƑinien mieï ôŸƣç ƑieôzĊȦ aĭe nie moƣe ŸôaƑaïȦ ƣe Ƒie Ƒszystko.

ƑyƑiaôy íezpoŧreônie ȹPPJȺ
Ƒ oparîiŸ o kƑestionariŸszȦ
z ktŃrečo ankieter oôîzytŸje
pytaniaȦ íy nastĊpnie
zanotoƑaï Ƒ nim oôpoƑieôzi

inôyƑiôŸaĭne ƑyƑiaôy počĵĊíione ȹJ%JȺ

aôaîz rozmaƑia na osoínoŧîi
z kaƣôym z ƑyíranyîĔ responôentŃƑ.

eetoôa ŸmoƣĭiƑia zeíranie oôpoƑieôzi
na pytania íaôaƑîze o ôŸƣym stopniŸ
trŸônoŧîi i zĵoƣonoŧîi.

reôni îzas ƑyƑiaôŸ to pŃĵtorej čoôziny.

\iîzíĊ zeíranyîĔ ƑyƑiaôŃƑ
najĭepiej ôostosoƑaï ôo ôanyîĔ
ƑyjŧîioƑyîĔȦ takiîĔ jak ĭiîzía
mieszkaĹîŃƑȦ przykĵaôoƑoȥ
przeproƑaôzamy je na prŃíie
500 roôzinȦ najĭepiej po jeônym
peĵnoĭetnim przeôstaƑiîieĭŸ roôziny.

eĭem jest Ÿzyskanie szîzečŃĵoƑyîĔ opinii
i inČormaîjiȦ ktŃre íyĵoíy trŸôno Ÿzyskaï
innymi metoôami ȹtakimi jak ankietaȺ
i przy potenîjaĭnym nečatyƑnym ƑpĵyƑie
innyîĔ oíserƑatorŃƑȱsĵŸîĔaîzy Ƚ ŸmoƣĭiƑia
toȦ przy zaîĔoƑaniŸ przez íaôaîza
oôpoƑieôniej ôeĭikatnoŧîiȦ porŸszanie
tematŃƑ kontroƑersyjnyîĔ îzy intymnyîĔ.

¾arto ziôentyƥkoƑaï miejsîaȦ
Ƒ ktŃryîĔ moƣemy spotkaï osoíyȦ
ktŃre nie íĊôç skĵonne przyjŧï
na konsŸĭtaîjeȦ íy poprosiï
je o Ƒypeĵnienie ČormŸĭarzy
ȹmočç to íyï roôziîe maĵyîĔ ôzieîi
na pĭaîaîĔ zaíaƑ îzy seniorzy
Ƒ przyîĔoôniaîĔ ĭekarskiîĔȺ.10

¾arto przemyŧĭeï ôoíŃr ŸîzestnikŃƑ íaôaniaȦ
ktŃry moƣe íyï istotny ôĭa pŃơniejszečo
ƑypraîoƑania skŸteîzniejszyîĔ narzĊôzi
Ƒsparîia. eoƣe to íyï np. ƑyƑiaô
z praîoƑnikiem soîjaĭnymȦ íaôaîzem ŸíŃstƑa
na oíszarze reƑitaĭizaîji aĭío ĭokaĭnym
ekspertem z innej ôzieôzinyȦ np. arîĔitektem
Ÿríanistç ĭŸí speîjaĭistç oô zieĭeni.

9Ƿ

pacery diagnostyczno-badawcze

eĭem ƑspŃĭnej Ƒizyty Ƒ terenie jest poznanie zôania interesariŸszy na temat
rŃƣnyîĔ aspektŃƑ oôƑieôzanej przestrzeni. eoƣna zaprosiï na poszîzečŃĭne
spaîery przeôstaƑiîieĭi ƑyíranyîĔ ŧroôoƑisk.

>rŸpy poƑinny siĊ skĵaôaï z 5-15 osŃíȦ ze Ƒskazaniem na Ƿ-10 interesariŸszy.

písĵŸča tej Čormy konsŸĭtaîji to minimŸm 2 osoíy na črŸpĊ.

PĭanŸjçî spaîer pamiĊtajmyȦ ƣe počoôa ma ƑpĵyƑ na ČrekƑenîjĊ.

materiaĵy:

îzyteĭna mapa oíszarŸ
Ƒraz z kierŸnkami
poƑiçzaĹ zeƑnĊtrznyîĔ
i oôĭečĵoŧîiami
ôo stratečiîznyîĔ
miejsî Ƒ mieŧîieȦ ƑaƣnyîĔ
z pŸnktŸ Ƒiôzenia
mieszkaĹîŃƑȦ

ankiety z mapami 4 ɼ tƑarôe poôkĵaôki
i ôĵŸčopisy ȹŸîzestniîy zaznaîzajç
îĔarakterystyîzneȱŸĭŸíione miejsîa i je
opisŸjç Ƚ przypisŸjç potenîjaĵy ôanym
nierŸîĔomoŧîiom i przestrzeniomȦ ƑskazŸjç
íraki i okreŧĭajç ĔierarîĔiĊ potrzeíȦ np. oîeniajç stan
inČrastrŸktŸry teîĔniîznej i spoĵeîznej oraz ƑskazŸjç
najƑiĊksze atŸty i sĵaíoŧîi tyîĔ oíszarŃƑȺ
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ppen space ȹotwarta przestrzeĹȺ

eetoôa Ƒarta jest zastosoƑaniaȦ kieôy îĔîemyȦ íy ôŸƣa ĭiîzía osŃí Ƒymieniĵa
siĊ ƑieôzçȦ przeôyskŸtoƑaĵa Ƒaƣne ôĭa niîĔ začaônienia i znaĭazĵa rozƑiçzania.

Praîa naô začaônieniami Ƒyĵonionymi poôîzas pierƑszej îzĊŧîi spotkania
oôíyƑa siĊ Ƒ črŸpaîĔ.

potkanie moƣe trƑaï oô kiĭkŸ čoôzin ôo kiĭkŸ ôni.

¥îzestnikŃƑ ƑszystkiîĔ spotkaĹ sŸmaryîznie moƣe íyï naƑet tysiçî.

amoƑy przeíieč spotkania Ɉopen spaîeɊ jest nastĊpŸjçîyȥ

 proƑaôzçîy przeôstaƑia tematykĊȦ îeĭ spotkaniaȦ a takƣe zaĵoƣenia stosoƑanej teîĔnikiȦ
 Ÿîzestniîy poôajç sƑoje propozyîje tematŃƑ ôo ôyskŸsjiȦ îo jest zapisyƑane na ƦipîĔarîieȦ
 ƑokŃĵ ŸîzestnikŃƑȦ ktŃrzy zčĵosiĭi propozyîje zíiera siĊ črŸpa osŃí zainteresoƑanyîĔ ôanç

kƑestiç i rozpoîzyna siĊ ôyskŸsja trƑajçîa okoĵo čoôziny Ƚ îo ƑaƣneȦ nikt nie jest przypisany
ôo ôanej črŸpy na staĵeȦ moƣe ƑiĊî Ƒ ôoƑoĭnej îĔƑiĭi przejŧï ôo innečo zespoĵŸȦ

 kaƣôa z črŸp spisŸje Ƒnioski z ôyskŸsjiȦ a jej przeôstaƑiîieĭ zapoznaje pozostaĵyîĔ ŸîzestnikŃƑ
spotkania z konkĭŸzjami črŸpy Ƚ raportoƑanieȦ

 proƑaôzçîy očĵasza przerƑĊ Ⱦ jest to îzas na inôyƑiôŸaĭne reƦeksjeȦ
 ostateîznie Ÿîzestniîy pĭanŸjç etapy przyszĵyîĔ ôziaĵaĹ i Ƒyznaîzajç
za iîĔ reaĭizaîjĊȦ

osoíy oôpoƑieôziaĭne

 orčanizator i Ÿîzestniîy Ƒymieniajç siĊ kontaktami.
Íaĭetç tej metoôy jest toȦ ƣe proƑaôzi ona ôo intečraîji spoĵeîznyîĔ Ƒ črŸpie oraz toȦ ƣe Ÿîzestniîy
niekieôy ančaƣŸjç siĊ Ƒ reaĭizaîjĊ poôjĊtyîĔ zamierzeĹ. %zieje siĊ tak ôĭatečoȦ ƣe sami je ƑypraîoƑaĭi
i zapĭanoƑaĭi. ezŸĭtaty te Ÿĭečajç ƑzmoînieniŸ przy ƑsparîiŸ ze strony orčanizatorŃƑ i zorčanizoƑaniŸ koĭejnyîĔ spotkaĹ ôĭa najíarôziej zaančaƣoƑanyîĔ osŃí.
spekty orčanizaîyjneȥ stƑorzenie kaƣôej črŸpie takiîĔ ƑarŸnkŃƑ ôo praîyȦ íy Ÿîzestniîy močĭi
skŸpiï siĊ na temaîie i proíĭemaîĔ merytoryîznyîĔ ȹorčanizaîja saĭi o oôpoƑieôniej ƑieĭkoŧîiȦ
îzyteĭna inČormaîjaȦ napojeȦ posiĵkiȦ materiaĵy i inneȺ.
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Planning for Real®

potkanie tečo typŸ opiera siĊ o metoôĊȦ ktŃra pozƑaĭa na zasiĊčanie opinii Ƒ kƑestiaîĔ
pĭanoƑania stratečiîznečo rozƑojŸ Ÿríanistyîznečo ôanečo oíszarŸȦ rŃƑnieƣ Ƒ kƑestiaîĔ
takiîĔȦ jak przeíieč ŧîieƣek roƑeroƑyîĔ îzy aranƣaîja pĭaîŃƑ zaíaƑ.

¾arsztatoƑa praîa oôíyƑa siĊ na trŃjƑymiaroƑej makieîie ȹmoôeĭ przestrzenny močç
przyčotoƑaï Ƒîzeŧniej np. ŸîznioƑie poíĭiskiej szkoĵyȺ.

¥îzestniîy korzystajç z Ƒîzeŧniej przyčotoƑanyîĔ kart ôo zapisyƑania pomysĵŃƑ.

eetoôa ta pozƑaĭa na Ƒĵçîzenie Ƒ proîes konsŸĭtaîji îŸôzoziemîŃƑ nie znajçîyîĔ perČekîyjnie jĊzyka.
Po zeíraniŸ ƑstĊpnyîĔ sŸčestii konieîzne jestȦ íy Ƒ črŸpaîĔ Ÿstaĭiï priorytety ôĭa ôziaĵaĹ. ga tej
poôstaƑie ƑspŃĭnie pĭanoƑane sç te ôziaĵania.
¾ przypaôkŸ serii spotkaĹȦ Ƒ ktŃryîĔ Ÿîzestniîzç črŸpy íarôziej sproƥĭoƑane ȹnp. osoíno mĵoôzi
ĭŸôzieȦ osoíno matki z ôzieïmi ĭŸí seniorzyȺ istotne jestȦ íy inČormoƑaï o îaĵoŧîi przeíiečŸ proîesŸ.
eúŰłdÒ ĪłĸsŸlŰÒîħi ł ĸÒƠƑiú lÒĸĸiĸč Čłş úÒl® ƠłsŰÒĵÒ łŜşÒîłƑÒĸÒ ŜşƠúƠ łşčÒĸiƠÒîħĊ ŜłƠÒşƠçdłƑç Ơ ¾iúlĪiúħ şƗŰÒĸii ħÒĪł ŰúîĔĸiĪÒ ƠÒsiĊčÒĸiÒ łŜiĸiiȫ ¥ƠƗsĪÒĸiú liîúĸîħi ĸÒ ƑƗĪłşƠƗsŰÒĸiúȦ
îĔłï ĸiú Ƒiçƣú siĊ Ơ ƣÒdĸƗĶi ĪłsƠŰÒĶiȦ ƑƗĶÒčÒ ŸƠƗsĪÒĸiÒ ƠčłdƗ TĔú gúičĔbłŸşĔłłd JĸiŰiÒŰiƐús
=łŸĸdÒŰiłĸ ȹgJ=Ⱥȫ
¾ +ĵkŸȦ Ƒ zƑiçzkŸ z konsŸĭtoƑaniem začospoôaroƑania terenŃƑ otƑartyîĔȦ zastosoƑano moôyƥkaîjĊ
metoôy. yĵa niç praîa na ƑieĭkoČormatoƑym ƑyôrŸkŸ zôjĊîia ĭotniîzečo.
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Xeŧĭi îĔîemy napraƑôĊ ƑieôzieïȦ o jakiîĔ zmianaîĔ na oíszarze reƑitaĭizaîji marzç mieszkaĹîy
Ƒ kontekŧîie nie tyĭe oônoƑionyîĔ kamieniîȦ aĭe tečoȦ îo naĭeƣaĵoíy zroíiïȦ ƣeíy tŸ siĊ ƣyĵo ĭepiejȦ
ôoírze jest ŸtƑorzyï staĵy punkt konsultacyjny ŸĭokoƑany na oíszarze reƑitaĭizaîji.

Punkt informacyjno-konsultacyjny

PŸnkt inČormaîyjno-konsŸĭtaîyjny ŸmoƣĭiƑia zíieranie inČormaîji rŃƑnieƣ
oô tyîĔ osŃíȦ ktŃre nie močç przyjŧï na spotkania Ƒ zakĵaôanyîĔ przez nas terminaîĔ.
PoƑinien íyï ŸmiejsîoƑiony poza íŸôynkiem ŸrzĊôŸ.
gajĭepiej jest čo zĭokaĭizoƑaï Ƒ miejsîŸ ŸîzĊszîzanym.

%oírym rozƑiçzaniem jest aôaptaîja ĭokaĭŸ ŸsĵŸčoƑečo Ƒ parterze íŸôynkŸ znajôŸjçîečo
siĊ na oíszarze reƑitaĭizaîji na potrzeíy ɈkaƑiarenki oíyƑateĭskiejɊ. PoƑinno to íyï miejsîe
otƑarte na iniîjatyƑy spoĵeîzne i stanoƑiçîe îentrŸm animaîyjne oíszarŸ reƑitaĭizaîyjnečo.

0NMHDV@Ű V LNCYHD
RĴ ENNCSQTBJH, LNŰM@
QNYV@ŰXĵ TQTBGNLHDMHD
LNAHKMDFN OTMJST
JNMRTKS@BXIMDFN,
JSÌQX RDQVTID M@ONID
V Y@LH@M Y@ SDL@SXBYMĴ
QNYLNVľ  BYX SN
OQYDY K@Cľ, BYX
Y Y@OQNRYDMHDL
CN L@¬DFN RSNKHJ@,
JSÌQX YM@ICTID RHľ
V ŝQNCJT

102

písĵŸča mŸsi pamiĊtaïȦ íy zapisyƑaï Ƒaƣne pŸnkty rozmoƑy i zaƑrzeï zeírane ŸƑači
Ƒ raporîie ȹpo przeszkoĭeniŸ moƣe teƣ ôziaĵaï Ƒ oparîiŸ o kƑestionariŸsze PPJȺ.

gie przejmŸjmy siĊȦ jeŧĭi oísĵŸči jest za maĵoȦ a îĔĊtnyîĔ zíyt ôŸƣo Ƚ nasz ŸŧmieîĔ
i ôoíra kaƑa na peƑno íĊôzie zaîĔĊtç ôo ponoƑnyîĔ oôƑieôzin.

ÒŜłşŰłƑÒĸęú
Í kaƣôej Čormy konsŸĭtaîji poƑinno niezƑĵoîznie zostaï opraîoƑane spraƑozôanieȦ íy na koĹîŸ mŃčĵ
poƑstaï ƑyîzerpŸjçîy raport z konsŸĭtaîjiȦ Ƒ ktŃrym zeírane sç Ƒszystkie ŸƑačiȦ pomysĵy i postŸĭaty
Ƒraz z oôniesieniem siĊ ôo niîĔ.
akie opraîoƑanie posĵŸƣy zespoĵoƑi opraîoƑŸjçîemŸ pročram reƑitaĭizaîji. aport íĊôzie siĵç rzeîzy oíszerny. %ĭatečo ôoírze jest przyčotoƑaï rŃƣne sposoíy prezentaîji ƑnioskŃƑ i zapeƑniï takç
iîĔ ôystryíŸîjĊȦ aíy močĵy traƥï ôo ƑszystkiîĔ zainteresoƑanyîĔȡ.
Ċôzie to Čorma ŸtrzymyƑania kontaktŸ z interesariŸszami i traktoƑania iîĔ oraz ƑniesionyîĔ przez
niîĔ ŸƑač z peĵnç oôpoƑieôziaĭnoŧîiç. ¾arto rozƑaƣyï moƣĭiƑoŧï inôyƑiôŸaĭnečo poƑiaôamiania
ŸîzestnikŃƑ konsŸĭtaîji o sposoíaîĔ zaĵatƑienia spraƑȦ z ktŃrymi przyszĭi na konsŸĭtaîje.
ȡ %oôatkoƑo moƣemy Ƒymieniï najîzĊŧîiej zčĵaszane potrzeíy interesariŸszy Ƚ takie poôsŸmoƑanie
Ƒarto Ÿmieŧîiï rŃƑnieƣ na stronie internetoƑej ĭŸí na materiaĵaîĔ inČormaîyjnyîĔ.
gajczĊŧciej zgĵaszane potrzeby

ƑiĊksza aktyƑnoŧï
poĭiîji i straƣy miejskiej

zintečroƑana sieï ŧîieƣek
roƑeroƑyîĔ
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ĭepsze ôoŧƑietĭenie Ÿĭiî

Ÿôočoônienia ôĭa osŃí
starszyîĔ i niepeĵnospraƑnyîĔ

Ƒyîiszanie rŸîĔŸ samoîĔoôoƑečo
zaôíanie o îzystoŧï Ÿĭiî

očraniîzenie ĭiîzíy skĭepŃƑ
monopoĭoƑyîĔ i ĭomíarôŃƑ

ƑiĊîej miejsî
spotkaĹ
ôĭa seniorŃƑ

ƑiĊîej ŧmietnikŃƑ

ôarmoƑa
komŸnikaîja
i ƑiĊîej aŸtoíŸsŃƑ
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ƑiĊîej zieĭeni
i ĵaƑek

>şŸŜƗČłĪŸŦłƑú
ȽĶÒŰúşęÒĵƗ
ôłƑƗĪłşƠƗŦŰÒĸęÒ
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şoƠdƠęaĵǴ

>¥Ä=pZ¥p¾+Ƚe+JdÄ%p¾ÄZpÍÄgJ
W niniejszym rozdziale omówiono scenariusz spotkania konsultacyjnego, które realizowane jest w formule wywiadów w grupacĔ fokusowycĔ i dotyczy deƥniowania potrzeí oraz oczekiwaĹ róƣnycĔ interesariuszy w stosunku do wyznaczonego oíszaru rewitalizacji. elem takicĔ konsultacji jest nawiçzanie relacji
z interesariuszami rewitalizacji i zeíranie informacji o mankamentacĔ oíszaru rewitalizacji w aspekcie
spoĵecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, tecĔnicznym i ŧrodowiskowym ȹuwarunkowania ekologiczneȺ. Xest to równieƣ doíra okazja do wyĵonienia przedstawicieli róƣnycĔ ŧrodowisk
i zaangaƣowania icĔ póơniej do dziaĵania w grupacĔ roíoczycĔ, pracujçcycĔ nad projektami rewitalizacyjnymi luí zaproszenia icĔ do Zomitetu ewitalizacji.
Po konsultacjacĔ nastĊpuje pisemne opracowanie wyników dyskusji i wykorzystanie icĔ przez zespóĵ
opracowujçcy program rewitalizacji. %latego warto zroíiï dokumentacjĊ audio luí Ɛideo ze spotkaĹ,
rejestrujçc przeíieg dyskusji. Profesjonalny fotograf moƣe zapewniï uczestnikom pamiçtkĊ ze spotkania, a umieszczenie atrakcyjnycĔ zdjĊï na portalacĔ luí stronacĔ internetowycĔ moƣe íyï zacĔĊtç
dla innycĔ do wziĊcia udziaĵu w kolejnycĔ spotkaniacĔ partycypacyjnycĔ. ÒĶiĊŰÒħĶƗȦ ƣú ĪłĸiúîƠĸú
ħúsŰ ŸƠƗsĪÒĸiú ƠčłdƗ ĸÒ ƑƗĪłşƠƗsŰÒĸiú ƑiƠúşŸĸĪŸ łşÒƠ ĸÒ şúħúsŰşÒîħĊ ÒŸdił lŸb ÒŸdiłƑiƠŸÒlĸçȫ

Wywiady w grupach fokusowych
W tekŧcie niniejszego rozdziaĵu zostaĵy wyróƣnione kolorem i piktogramami te fragmenty, które
w sposóí szczególny odnoszç siĊ do którejŧ z wymienionycĔ poniƣej grup. W pozostaĵycĔ przypadkacĔ
moƣna przyjçï tekst wskazówek za uniwersalny.

dzieci i mĵodzieƣ

doroŧli

seniorzyȦ osoby
o ograniczonej mobilnoŧci
i z niepeĵnosprawnoŧciami

przedsiĊbiorcy

przedstawiciele organizacji
pozarzçdowycĔ i nieformalnycĔ
grup spoĵecznycĔȦ lokalni liderzyȦ
aktywiŧci i artyŧci

przedstawiciele instytucji samorzçdowycĔ i spoĵecznycĔ ȹoŧrodków pomocy
spoĵecznejȦ oŧrodków kulturyȦ bibliotekȦ straƣy miejskiejȦ komendy powiatowej
policjiȦ straƣy poƣarnejȦ dyrektorzy szkóĵ i przedszkoli itp.Ⱥ
Wywiady grupowe ȹgrupy fokusoweȺ sç prowadzone przez moderatora w oparciu o zaplanowane przez niego pytania. gie spodziewajmy siĊ odpowiedzi wprost na pytania Ƚ nastawmy siĊ na to,
ƣe íĊdzie to dyskusja grupowa. %ostosowujemy do grupy tempo dyskusji, godziny oraz miejsce
spotkania, aranƣacjĊ sali itp.
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Liczba uczestników
pptymalna liczía uczestników na jednym spotkaniu to Ƿ do 12 osóí. Przy wiĊkszej liczíie cĔĊtnycĔ
lepiej jest zorganizowaï wiĊcej odrĊínycĔ fokusów, poniewaƣ w liczniejszej grupie moƣe íyï trudno
przeprowadziï íadania. Powyƣej dwunastu osóí tworzç siĊ podgrupy, co utrudnia panowanie nad
grupç i sprawia, ƣe niektórzy uczestnicy wycofujç siĊ z dyskusji. W mniejszycĔ grupacĔ poziom dyskusji moƣe íyï maĵo interesujçcy.

Lokalizacja
ala powinna znajdowaï siĊ w miejscu dogodnym dla potencjalnycĔ uczestników, przyjaznym z icĔ
punktu widzenia i takim, które znajduje siĊ ílisko miejsca icĔ zamieszkania. %oírze, gdy przestrzeĹ
sama w soíie stanowi zacĔĊtĊ do uczestnictwa w spotkaniu Ƚ wystrzegajmy siĊ organizowania
spotkaĹ w placówkacĔ szkolnycĔ czy na terenie urzĊdu.
potkanie powinno odíyï siĊ w íudynku, który jest przystosowany do oísĵugi osóí
o ograniczonej moíilnoŧci rucĔowej, na moƣliwie niskim piĊtrze luí z windç, z íliskç
dostĊpnoŧciç do toalety i czytelnç drogç do niej.
W zaleƣnoŧci od pory roku istotne moƣe íyï zapewnienie szatni luí odpowiedniej iloŧci wieszaków
na kurtki i pĵaszcze.
łƠÒ łčŃlĸłdłsŰĊŜĸƗĶi sŜłŰĪÒĸiÒĶi ĶłƣĸÒ Űúƣ ƠÒŜlÒĸłƑÒï sŜłŰĪÒĸiÒ Ơ ĶiúsƠĪÒĹîÒĶi ŜłsƠîƠúčŃlĸƗîĔ şúħłĸŃƑ şúƑiŰÒliƠÒîħi Ƚ ĸiúłdlúčĵƗîĔ łd siúbiú ĪÒĶiúĸiî ȹĸŜȫ dlÒ ǱȾǲ ĪÒĶiúĸiî Ơ dÒĸúħ ŸliîƗȺȫ
¾ŰúdƗ ĸÒŰŸşÒlĸƗĶ ĶiúħsîúĶ dł ŜşƠúŜşłƑÒdƠúĸiÒ ĪłĸsŸlŰÒîħi Ķłƣú bƗï ŜłdƑŃşĪł lŸb ŜłĶiúsƠîƠúĸiú
čłsŜłdÒşîƠú ĪŰŃşúħŧ Ơú ¾sŜŃlĸłŰȫ

%ĵugoŧï spotkania
Wywiad w grupie fokusowej trwa zazwyczaj od 3 do 4 godzin. %latego doírze jest podaï czas trwania spotkania w zaproszeniu, íy wszyscy mogli íyï na nim do koĹca.
zczególnie waƣne jest to w przypadku organizacji spotkania dla dzieci i mĵodzieƣy, aíy
rodzice wiedzieli, gdzie dzieci przeíywajç i mogli ewentualnie zorganizowaï icĔ odíiór.

Íapraszanie uczestników
¥wagaȨ Xeŧli przy zgĵoszeniu udziaĵu w konsultacjacĔ oczekujemy od uczestników podania danycĔ
osoíowycĔ musimy zacĔowaï zgodnoŧï procedury z dyrektywç p%p.
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eoƣemy zaprosiï uczestników na wiele róƣnycĔ sposoíówȥ



ogĵoszeniaȱplakaty na sĵupieȱtaílicy ogĵoszeĹ, na klatkacĔ scĔodowycĔ, w szkole, w oŧrodku
zdrowia itp.,




informacje w lokalnej prasie,





ogĵoszenia na portalacĔ internetowycĔ ȹnp. stronie urzĊdu miasta i innycĔ lokalnycĔ stronacĔȺ
i w mediacĔ spoĵecznoŧciowycĔ,
zaproszenia wrzucane do skrzynek pocztowycĔ ȹdruki íezadresoweȺ,
íezpoŧrednie powiadomienie ȹnp. telefoniczneȺ stowarzyszeĹ i fundacji dziaĵajçcycĔ na oíszarze
rewitalizacji czy grup skupiajçcycĔ osoíy niepeĵnosprawne,
rozmowa z dyrektorem szkoĵy znajdujçcej siĊ na oíszarze rewitalizacji o wyíorze uczniów
do grupy fokusowej ȹnp. wydelegowanie najlepiej i najgorzej uczçcego siĊ ucznia z kaƣdej klasyȺ.

Informacje na zaproszeniu







cel spotkania,
termin, miejsce i ramy czasowe,
wspomnienie o droínym poczĊstunku,
dane kontaktowe umoƣliwiajçce zasiĊgniĊcie dalszycĔ informacji dotyczçcycĔ spotkania,
podanie ograniczenia liczíy uczestników i proŧía o potwierdzenie uczestnictwa Ⱦ zgodnie
z zasadç, ƣe wszystko, co rzadkie i trudno dostĊpne wydaje siĊ atrakcyjne, moƣe to nam
zapewniï odpowiedniç liczíĊ uczestników spotkania.

10Ƿ

Ðeíy umoƣliwiï kaƣdemu cĔĊtnemu udziaĵ w spotkaniu doírze jest wspomnieï o moƣliwoŧci zorganizowania np. transportu dla osóí o ograniczonej moíilnoŧci alío tĵumacza jĊzyka migowego czy teƣ
kçcika zaíaw dla dzieci, a spotkanie dla seniorów zorganizowaï przykĵadowo w tygodniu w godzinacĔ
przedpoĵudniowycĔ.
eniorzy majç duƣy zasóí wiedzy zeírany w ciçgu caĵego ƣycia. Warto zadíaï o to, íy ta
grupa íyĵa moƣliwie róƣnorodna.
%o zaproszenia koniecznie dodajmy wzór zgody rodziców ȹopiekunówȺ osoíy maĵoletniej
na uczestnictwo w warsztatacĔ edukacyjno-informacyjnycĔ dotyczçcycĔ rewitalizacji. =ormularz powinien zawieraï zapis zgody na rejestrowanie i wykorzystanie w materiaĵacĔ informacyjnycĔ wizerunku dziecka na potrzeíy dziaĵaĹ dotyczçcycĔ rewitalizacji. Wskaƣmy,
ƣe koniecznym jest, íy wszystkie osoíy niepeĵnoletnie miaĵy ze soíç wydruk zgody podpisany przez opiekunów. aki formularz, gotowy do wypeĵnienia, powinien íyï dostĊpny
do poírania w kancelarii urzĊdu luí w szkole. galeƣy dopilnowaï, íy podpisane zgody
zostaĵy przyniesione na spotkanie Ƚ przypomnijmy o tym wielokrotnie.
Ííierzmy od wszystkicĔ uczestników spotkania formularze zgody na rejestrowanie i wykorzystanie
w materiaĵacĔ informacyjnycĔ wizerunku. =ormularze muszç zawieraï klauzulĊ o przetwarzaniu przez
nas danycĔ osoíowycĔ ȹp%pȺ.

rowadzçcy spotkanie
Spotkanie prowadzi moderatorȱfacylitator Ⱦ pracownik urzĊdu delegowany do prowadzenia konsultacji luí osoía z zewnçtrz, wyĵoniona w drodze zamówienia puílicznego. %la prawidĵowego przeíiegu spotkania i uĵatwienia jego podsumowania konieczna jest pomoc minimum dwócĔ asystentówȦ
którzy zazwyczaj sç doíierani do wspóĵpracy przez moderatora.

Moderator:
z ħĊzƗĪa Črancȫ moderer Ƚ ĵačoôziï, zmnieħszaï intensƗwnoŧï, naômiernç
siĵĊ ôziaĵania, czƗniï zħawisĪo íarôzieħ ŸmiarĪowanƗm
=acylitator:
z ħĊzƗĪa Črancȫ faciliter Ƚ Ÿĵatwiaï, czƗniï coŧ ĵatwieħszƗm ôĭa innƗch

Zadania prowadzçcego: prowadzi spotkanie i moderuje liczíĊ oraz dĵugoŧï wypowiedzi uczestników,
a jako facylitator uĵatwia wypowiedzenie siĊ kaƣdej osoíie ȹzacĔĊca do wypowiadania siĊȺ.

109

Przygotowanie — wskazówki
dla prowadzçcego


jesteŧ tu po to, íy zíadaï potrzeíy i oczekiwania Ƚ zarysuj soíie wczeŧniej gĵówne wçtki, które
cĔcesz poruszyï,




przygotowany przez cieíie scenariusz wyznacza kierunek dyskusji,



postaraj siĊ okreŧliï plan czasowy wywiaduȥ
Ⱦ wskaƣe i to rangĊ poszczególnycĔ zagadnieĹ,
Ⱦ pomoƣe w sprawnym prowadzeniu spotkania ȹpamiĊtaj jednak, ƣe te ramy to tylko sugestia
i w czasie prowadzenia spotkania moƣe siĊ okazaï, ƣe naleƣy wprowadziï pewne zmianyȺ,



ustalcie z asystentem jasne ȹi czytelne dla wasȺ znaki, wskazujçce ile czasu zostaĵo na dany temat
luí o ile zostaĵ przekroczony.

w czasie jednego spotkania nie poruszaj zíyt wielu zagadnieĹ, poniewaƣ otrzymane informacje
mogç okazaï siĊ zíyt powierzcĔowne,

Asystenci (minimum dwie osoby)
Íadania pierwszego asystentaȥ



pilnuje, íy nie przekroczyï zakĵadanego czasu na kolejne punkty spotkania oraz íy udaĵo siĊ
zrealizowaï wszystkie jego elementy Ⱦ doŧwiadczenie pokazuje, ƣe asystent powinien wpisywaï
w swojç roíoczç taíelkĊ równieƣ przedziaĵy czasowe, poniewaƣ pomaga to usprawniï kolejne
spotkania tego typu,



pomaga osoíie prowadzçcej w kwestiacĔ zwiçzanycĔ z oísĵugç spotkania ȹoísĵuga sprzĊtu,
pilnowanie nagrania audio, rozdawanie ankiet itp.Ⱥ,



día o komfort pozostaĵycĔ uczestników spotkaniaȥ serwuje poczĊstunek, jest uwaƣny i podcĔodzi
do osóí, które mogç mieï z czymŧ kĵopot,



w czasie dyskusji roíi notatki na taílicyȱƦipcĔarcie, co na zakoĹczenie spotkania umoƣliwi
ustalenie ĔierarcĔii waƣnoŧci poruszonycĔ tematów ȹnp. gĵosowanie, w którym kaƣdy ma do dyspozycji tylko 3 wskazaniaȺ.

Íadania drugiego asystentaȥ



na íieƣçco notuje w taíeli z ruírykamiȥ ɈnegatywneȱpozytywneɊ wszystkie spostrzeƣenia
dotyczçce przeíiegu spotkania, które umoƣliwiç wyciçgniĊcie wniosków na przyszĵoŧï,



roíi notatki z dyskusji, przy którycĔ co jakiŧ czas zapisuje godzinĊ ȹnajlepiej czas nagraniaȺ,
co w kolejnym etapie uĵatwi wpisanie ogólnycĔ uwag do sprawozdania oraz szczegóĵowe
zeíranie icĔ do raportu.
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Trzeci asystent
Przy niektórycĔ grupacĔ niezíĊdna jest oíecnoŧï kolejnej osoíy. %la dzieci, które przyjdç z rodzicami trzeía stworzyï kçcik animacyjny. gapiszmy w zaproszeniu, ƣe zapewniamy dzieciom opiekĊ.
Wskazana jest profesjonalna fotorelacja ze spotkania.

Przygotowanie sali i sprzĊtu

(wskazania dla dzieci i mĵodzieƣy sç w dalszej czĊŧci rozdziaĵu)
poczĊstunekȥ kawa, Ĕeríata, ciastka, soki, woda,
woda z cytrynç, owoce
galeƣy zadíaï o to, íy seniorzy czuli siĊ przyjĊci godnie i z szacunkiem ȹnp. szklane naczynia zamiast plastikowycĔ kuíków, a kawa do wyíoruȥ rozpuszczalna i ziarnistaȺ. ey teƣ
w icĔ wieku íĊdziemy doceniali takie gesty.

 



stóĵ ustawiony centralnie, najlepiej nakryty
oírusem, odpowiednia iloŧï krzeseĵ, odpowiednie
ŧwiatĵo nad stoĵem, poniewaƣ íĊdziemy cĔcieli,
íy uczestnicy wypeĵnili ankiety

taílica, ƦipcĔart luí ƦipcĔartȹyȺ Ƚ do eksponowania
programu spotkania i roíienia notatek
odpowiednio duƣa mapa oíszaru rewitalizacji
luí wielkoformatowe zdjĊcie lotnicze

 










kartki 10x15 cm z odpowiednio sztywnego
papieru, zĵoƣone na póĵ w sposóí umoƣliwiajçcy
postawienie icĔ na stole, Ʀamastry ȹna miejscu uczestnicy
íĊdç wpisywali swoje imiĊȰ duƣo ĵatwiej i przyjemniej
jest móc zwróciï siĊ do rozmówcy po imieniuȺ







dĵugopis dla kaƣdego uczestnika ȹinformujemy na poczçtku, czy te dĵugopisy
sĵuƣç nam jedynie podczas spotkania, czy sç podarunkiem dla uczestnikówȺ
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wydrukowane w odpowiedniej iloŧci formularzeȥ



formularz zawierajçcy zgody na przetwarzanie danycĔ
osoíowycĔ w celacĔ zwiçzanycĔ z procesem
programowania rewitalizacjiȥ
zgoda na rejestracjĊ spotkania
zgoda na wykorzystanie wizerunku w celacĔ zwiçzanycĔ
z dziaĵaniami majçcymi na celu promowanie rewitalizacji
i konsultacji spoĵecznycĔ



formularz zawierajçcy zgody na przetwarzanie danycĔ kontaktowycĔ w celacĔ zwiçzanycĔ z procesem programowania rewitalizacjiȥ
wyraƣenie woli otrzymania sprawozdania za spotkania
zainteresowanie realizacjç projektuȱprojektów w ramacĔ Programu ewitalizacji




anonimowe ankiety ewaluacyjne
lista oíecnoŧci

Xeŧli mamy jakieŧ materiaĵy informacyjne dotyczçce rewitalizacji to weơmy je na spotkanie i udostĊpnijmy uczestnikom. Wydrukujmy teƣ formularze uwag i wniosków do programu rewitalizacji. ¥czestnicy
íĊdç mogli je zaíraï i przekazaï innym osoíom zainteresowanym luí sami wypeĵniï w póơniejszym
terminie.

Ramowy przebieg spotkania
DZIAdAgIA Ⱦ moderator zakĵada wstĊpnie czas icĔ trwania

przedstawienie siĊ prowadzçcycĔ i sprecyzowanie celu spotkania

przedstawienie siĊ uczestników

przerwa organizacyjno-kawowa

wprowadzenie do tematyki rewitalizacji

112

przedstawienie gĵównycĔ celów projektu, terminu realizacji i etapów jego realizacji

przedstawienie oíszarów wyíranycĔ do rewitalizacji na podstawie przeprowadzonej delimitacji

wĵaŧciwa rozmowa ȹwywiadȺȥ
Ⱦ identyƥkacja proílemów, zjawisk negatywnycĔ i icĔ przyczyn
Ⱦ analiza potrzeí rewitalizacyjnycĔ i potencjaĵów oíszarów
Ⱦ wstĊpne propozycje kierunków dziaĵaĹ rewitalizacyjnycĔ

podsumowanie

wypeĵnianie ankiet i zakoĹczenie spotkania

Przykĵadowy scenariusz
Po przywitaniu oíecnycĔ moderator i jego asystenci kolejno przedstawiajç siĊ. Zaƣdy opisuje, jakie
sç jego zdania podczas tego spotkania oraz informuje czy jest osoíç Ɉz zewnçtrzɊ czy mieszka
na oíszarze, którego íĊdzie dotyczyï rozmowa.

0QYXBYDOHNMX M@ VXRNJNŝBH OHDQRH HCDMSXëJ@SNQ
Y HLHDMHDL AľCYHD T¬@SVH@¬ C@KRYĴ JNLTMHJ@BIľ

eoderator prosi o wyraƣenie zgody na rejestracjĊ przeíiegu spotkania,
niezíĊdnç dla celów póơniejszego przygotowania sprawozdania.
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%ziĊki zapisowi íĊdzie moƣliwe zanotowanie wszystkicĔ uwag i ustosunkowanie siĊ do nicĔ w zíiorczym raporcie po zakoĹczeniu caĵego procesu konsultacji. eoderator pyta, czy wszyscy wyraƣajç
zgodĊ na wykorzystanie wizerunku. pdczytuje treŧï formularza z proŧíç o wypeĵnienie Ƚ formularze
leƣç przed uczestnikami spotkania íçdơ sç w tym momencie rozdawane przez asystenta. systent
prosi uczestników, íy napisali teƣ czytelnie swoje imiĊ na kartkacĔ, które leƣç na stole przed nimi.

Wprowadzenie
eoderator przedstawia ramowy przeíieg spotkania zapisany na taílicyȱƦipcĔarcie i informuje,
ƣe zacznie od krótkiego wstĊpu, po którym zostanie podana kawa i Ĕeríata.

Przedstawienie celu spotkania

-H@RSN'LHM@, BDMHĴB VHDCYľ LHDRYJ@ŒBÌV M@ SDL@S NARY@QT QDVHS@KHY@BIH,
OK@MTID CNSQYDĵ CN I@J M@IVHľJRYDI HBG KHBYAX, AX VD VROÌ¬OQ@BX Y MHLH
M@JQDŝKHĵ NBYDJHV@MX JHDQTMDJ YLH@M H VHYIľ QNYVNIT

eoderator informuje, ƣe celem spotkania jest deƥniowanie potrzeí i oczekiwaĹ uczestników w stosunku do wyznaczonego oíszaru rewitalizacji. píjaŧnia, ƣe najpierw przedstawi w skrócie porównania
liczíowe dotyczçce róƣnycĔ oíszarów gminyȱmiasta, z którycĔ wynika wyznaczenie tego konkretnego oíszaru jako oíszaru rewitalizacji. Jnformuje, ƣe w kolejnej czĊŧci spotkania wysĵucĔa wszystkicĔ
spostrzeƣeĹ, uwag, reƦeksji i pomysĵów. Przekazuje, ƣe zgĵoszone uwagi zostanç rozpatrzone przez
odpowiednie komórki urzĊdu luí instytucji odpowiedzialnycĔ w samorzçdzie za dane zagadnienia
i zostanie to wyszczególnione w raporcie ze spotkaĹ konsultacyjnycĔ, który íĊdzie elementem przygotowaĹ Programu ewitalizacji. Jnformuje, ƣe w przypadku, gdy íĊdzie taka moƣliwoŧï zostanç
szyíko podjĊte stosowne dziaĵania, takie jak np. ustawienie dodatkowycĔ koszy na ŧmieci. nonsuje,
ƣe na koĹcu odíĊdzie siĊ teƣ krótkie podsumowanie spotkania Ƚ gĵosowanie nad ĔierarcĔiç tematów
oraz proŧía do uczestników o wypeĵnienie ankiety ewaluacyjnej, dziĊki której kolejne spotkanie tego
typu íĊdzie jeszcze lepiej przygotowane.

Przedstawienie siĊ kaƣdego uczestnika
eoderator prosi, íy uczestnicy przedstawili siĊ i powiedzieli kilka sĵów o soíie, o tym jak dĵugo
sç mieszkaĹcami oíszaru rewitalizacji ȹluí jak dĵugo dziaĵajç na tym oíszarzeȺ oraz co icĔ skĵoniĵo
do przyjŧcia na spotkanie. Prosi, íy zakoĹczyï wypowiedơ informacjç, co asystent ma im podaï do picia.
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Moderator: z uwagç sĵucĔa osoíy mówiçcej, utrzymujçc z niç kontakt wzrokowy.
Asystent 1: podaje zamówiony napój i odíiera formularz po sprawdzeniu jego prawidĵowego wypeĵnienia.
Asystent 2: notuje uwagi, z którycĔ wyĵoni siĊ pewien oíraz uczestników spotkaniaȥ czy wypowiadajçcy siĊ majç pozytywne podejŧcie do spotkania i moƣliwoŧci zmian, czy majç ocĔotĊ siĊ wĵçczyï
w pracĊ, czy majç nastawienie roszczeniowe luí czy sç zrezygnowani.

Przerwa organizacyjna — konsumpcja napojów
W tym czasie asystent 2 pokazuje prowadzçcemu notatki ze spostrzeƣeniami. ga icĔ podstawie
omawiajç strategiĊ prowadzenia spotkania, aíy dotrzeï do jak najwiĊkszej iloŧci uczestników.
systent 1 pyta zeíranycĔ kto mieszka tu od urodzenia, od mniej niƣ 30 lat, mniej niƣ 10 lat itp.

Wprowadzenie do tematyki rewitalizacji
eoderator oíjaŧnia zeíranym na czym polega rewitalizacja. Jnformuje, ƣe to proces íardziej
kompleksowy niƣ remonty i renowacje. Wyjaŧnia, ƣe istotç rewitalizacji jest poprawa jakoŧci ƣycia
mieszkaĹców na podstawie zeíranycĔ od nicĔ uwag i pomysĵów, dziĊki którym zostanç wypracowane odpowiednie strategie, stymulujçce rozwój spoĵeczny i gospodarczy.
Jnformuje uczestników o tym, ƣe program rewitalizacji musi zawieraï programy spoĵeczno-aktywizacyjne i spoĵeczno-gospodarcze. W skĵad programu rewitalizacji mogç teƣ wcĔodziï przedsiĊwziĊcia inwestycyjne oraz projekty dotyczçce zagospodarowania przestrzeni.
eoderator opowiada o tym, ƣe w doírze zorganizowanym i zarzçdzanym procesie zmian w ciçgu kilku
luí kilkunastu lat moƣna wiele osiçgnçï. Wyjaŧnia, ƣe proces jest wieloletni, ale nastawiony na dĵugofalowe rezultaty.

Przedstawienie gĵównych celów projektuȦ terminów i etapów jego realizacji
Moderator przedstawia ogólnie harmonogram prac nad przygotowaniem programu realizacji,
na który skĵada siĊȥ
Ⱦ diagnoza oíszaru,
Ⱦ zíieranie uwag, opinii i pomysĵów na dziaĵania zwane ɈprojektamiɊ luí ɈprzedsiĊwziĊciami
rewitalizacyjnymiɊ,
Ⱦ pozyskiwanie partnerów rewitalizacji, zíieranie projektów i okreŧlanie moƣliwoŧci ich ƥnansowania,
Ⱦ przygotowanie programu,
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Ⱦ konsultacje spoĵeczne i uzgodnienia z podmiotami opiniujçcymi,
Ⱦ uchwalenie Programu ewitalizacji,
Ⱦ wdraƣanie Programu ewitalizacji i ocena aktualnoŧci ȹminimum raz na 3 lataȺ prowadzçca
do ewentualnej modyƥkacji procesu.
Moderator informuje o dziaĵaniach podejmowanych na oíecnym etapie, który polega na zíieraniu uwag, opinii i pomysĵów na dziaĵania wynikajçce z potrzeí oraz o prowadzeniu podoínych wywiadów w innych grupach ȹwiekowych, zawodowych i spoĵecznychȺ.
şƠƗŜłĶĸiħĶƗȦ ƣú ŸƑÒƣÒĶƗ ĪÒƣdúčł Ơ łbúîĸƗîĔ ƠÒ dłbşúčł łbsúşƑÒŰłşÒ i ƠĸÒƑîĊ Űúħ sƠîƠúčŃlĸúħ
łĪłliîƗȦ Ò ÒŸŰłşƠƗ ŜşłčşÒĶŸ şúƑiŰÒliƠÒîħi ȹŸşƠĊdĸiîƗ lŸb ƠúsŜŃĵ ƑƗĵłĸiłĸƗ Ƒ ƠÒĶŃƑiúĸiŸ ŜŸbliîƠĸƗĶȺ bĊdç ĸÒ ŜłdsŰÒƑiú ƠčĵłsƠłĸƗîĔ ŸƑÒč ŜlÒĸłƑÒï şúƑiŰÒliƠÒîħĊ i ħúħ bŸdƣúŰ łşÒƠ dbÒï
ł ŰłȦ bƗ ŜlÒĸłƑÒĸú dƠiÒĵÒĸiÒ ƠĵłƣƗĵƗ siĊ ĸÒ ŜłƠƗŰƗƑĸƗ úČúĪŰ şúƑiŰÒliƠÒîħiȫ

pmówienie zasiĊgu obszaru rewitalizacji
Íwracajçc siĊ íezpoŧrednio do uczestników spotkania moderator pyta, czy jest potrzeía wyjaŧnienia
dlaczego wĵaŧnie ta okolica jest nazywana Ɉoíszarem rewitalizacjiɊ. Íapewnia, ƣe za chwilĊ íĊdzie
moƣnoŧï zaírania gĵosu i podzielenia siĊ uwagami dotyczçcymi tematu.
ppowiada krótko o elementach kluczowych diagnozy oíszaru. Podaje liczíy i wskaơniki. píjaŧnia
na mapie granice oíszaru rewitalizacji.
Xúƣúli łbsƠÒş şúƑiŰÒliƠÒîħi ħúsŰ Ƒ łbşĊbiú ŧşŃdĶiúŧîiÒȦ ƑsŜłĶĸiħĶƗȦ ƣú ƑiĊĪsƠłŧï ƑƗƠĸÒîƠłĸƗîĔ
łbsƠÒşŃƑ şúƑiŰÒliƠÒîħi Ƒ łlsîú ƠÒĶƗĪÒ siĊ ƑĵÒŧĸiú Ƒ łbşĊbiú ŧşŃdĶiúŧïȫ ÍƑiçƠÒĸú ħúsŰ Űł îƠĊŧîiłƑł Ơú ƠħÒƑisĪÒĶi sŜłĵúîƠĸł-čłsŜłdÒşîƠƗĶi ŰłƑÒşƠƗsƠçîƗĶi ŜşłîúsłƑi ŰşÒĸsČłşĶÒîħi ŸsŰşłħłƑúħȦ
ĪŰŃşú sŰƑłşƠƗĵƗ ĶiúsƠĪÒĹîłĶ ĶłƣliƑłŧï ŜşƠúŜşłƑÒdƠĪi Ơ îúĸŰşŃƑ ĶiÒsŰ ĸÒ łbşƠúƣÒ čĶiĸƗȦ Ƒ ŰƗĶ
dł čłŧîiĸĸƗîĔ ĶiÒsŰúîƠúĪ ŜúşƗČúşƗħĸƗîĔȫ ¾iúlú ħúsŰ ĸiúsŰúŰƗ ĶiÒsŰ i ĶiÒsŰúîƠúĪȦ ĪŰŃşƗîĔ îúĸŰşÒ błşƗĪÒħç siĊ Ơ ŜşłblúĶÒĶi ĸÒŰŸşƗ sŜłĵúîƠĸúħȦ čłsŜłdÒşîƠúħ i ŜşƠúsŰşƠúĸĸúħ

Wzorzec panelu dyskusyjnego
ełdúşÒŰłş ĶŸsi słbiú ƑîƠúŧĸiúħ ŸsŰÒliï îúl dƗsĪŸsħi i ƠÒşƗsłƑÒï čĵŃƑĸú ħúħ ƑçŰĪiȫ łƑiĸiúĸ
ħú ŜşƠúdsŰÒƑiï ƠúbşÒĸƗĶ ŜşƠúd şłƠŜłîƠĊîiúĶ dƗsĪŸsħiȫ ĊdƠiú Űł ČłşĶÒ ƠÒŜúƑĸiúĸiÒȦ ƣú ŜłşŸsƠłĸú
ƠłsŰÒĸç şŃƣĸú ŰúĶÒŰƗȫ %ƠiĊĪi ŰúĶŸ ĵÒŰƑiúħ Űúƣ bĊdƠiú ŜilĸłƑÒï ŜłşƠçdĪŸȦ čdƗ ŜłîƠŸħúĶƗ ŜłŰşƠúbĊ
ƑƗîisƠúĸiÒ úĶłîħiȦ ħÒĪiú ŜłƑsŰÒĸç ƑŧşŃd ƠúbşÒĸƗîĔ ŜşƠƗ łĪÒƠħi ŜłşŸsƠúĸiÒ ħÒĪiúčłŧ ŰúĶÒŰŸȫ
Zolejnoŧï zadawania pytaĹ powinna íyï logiczna, a przejŧcia miĊdzy poszczególnymi zagadnieniami
naturalne. Waƣne jest, íy moderator koncentrowaĵ siĊ na celach íadania, zamiast na treŧci pytaĹ,
które soíie przygotowaĵ. Powinien skupiaï siĊ na dyskusji i wypowiedziach uczestników spotkania.
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íy wywiad íyĵ swoíodny, moderator powinien posĵugiwaï siĊ jĊzykiem potocznym i íezpretensjonalnym. empo dyskusji i szczegóĵowoŧï omawiania zagadnieĹ naleƣy dostosowaï do kompetencji
grupy.
Moderator przypomina, ƣe celem spotkania jest zdeƥniowanie proílemów wystĊpujçcych na oíszarze
rewitalizacji i poznanie potrzeí mieszkaĹców oraz okreŧlenie potencjaĵu oíszaru. Íaprasza uczestników do wypowiadania swoich opinii, uwag i spostrzeƣeĹ dotyczçcych ƣycia i funkcjonowania
na oíszarze rewitalizacji. Powinna to íyï swoíodna rozmowa, skupiona wokóĵ kolejnych, ŧciŧle
okreŧlonych tematów.

Wskazówki dla moderatora

 Spróíuj

od poczçtku uŧwiadomiï zeíranym misjĊ rewitalizacji, przedstawiï jej ogólne cele,
przekazaï w jaki sposóí zostaĵ wyznaczony oíszar rewitalizacji. Staraj siĊ sprawiï, íy uczestnicy
spotkania zrozumieli i zaakceptowali te i kolejne kroki podejmowane przez gminĊ.

 Mów rzeczowo i przejrzyŧcie.
 ¥nikaj niezrozumiaĵych sformuĵowaĹ i specjalistycznych okreŧleĹ.
 Íwróï uwagĊ na to, íy wszyscy mieli okazjĊ siĊ wypowiedzieï.
 Sĵuchaj uwaƣnie tego, co mówiç uczestnicy spotkania, íy na koniec wszyscy mieli poczucie,
ƣe zostali wysĵuchani.

 gie osçdzaj tego, co mówiç uczestnicy spotkania Ƚ kaƣdy ma prawo mieï i przedstawiï swój punkt
widzenia.

 Xeƣeli kilka osóí zacznie mówiï naraz, nie oíawiaj siĊ przerwaï i poprosiï, íy mówili po kolei.
-NCDQ@BI@ CXRJTRIH SN RYSTJ@y OQYDOQNV@CYDMHD V@QSNŝBHNVDI CXRJTRIH
SN RTJBDR YDRON¬NVX OQNV@CYĴBDFN H CXRJTS@MSÌV

 Moderuj
potrzeí.

ewentualny konƦikt przypominajçc, ƣe dyskutujemy o wyíorze strategii zaspokajania

 PamiĊtaj, ƣe twoim celem jest równieƣ wyĵonienie osóí, miaĵyíy chĊï zaangaƣowaï siĊ w dziaĵania prowadzçce do rewitalizacji oíszaru.

ga poczçtek moderator zadaje pytania,
które majç funkcjĊ integrujçcç.
Pyta o to, czy ĵatwo íyĵo traƥï na spotkanie
i czy godzina spotkania jest odpowiednia.
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Wskazówki dla pierwszego asystenta

 %íaj o komfort uczestników spotkania.
 Pilnuj zaĵoƣonych ram czasowych spotkania.
 W widocznym miejscu zapisuj tematy, które pojawiajç siĊ w dyskusji.
harakterystyka pracy z grupç
Moƣe siĊ zdarzyï, ƣe wszystkie osoíy oíecne na spotkaniu íĊda siĊ znaĵy, co wprowadzi specyƥczny
proces grupowy. aka grupa moƣe teƣ mieï niemianowanego lidera. Xednak istotne jest umoƣliwienie
wypowiedzenia siĊ kaƣdej osoíie i wysĵuchanie kaƣdego gĵosu.

pecyƥka spotkaĹ z seniorami
>rupa seniorów, która przyjdzie na nasze spotkanie moƣe íyï zróƣnicowana pod wzglĊdem
wieku, statusu spoĵecznego, wyksztaĵcenia itp. Ċdç tacy, którzy pamiĊtajç Ɉczasy ŧwietnoŧciɊ tego miejsca i tacy, którzy przeprowadzili siĊ tu niedawno. Xedni íĊdç mieli na miejscu
licznç rodzinĊ i kontakty, inni Ƚ z róƣnych wzglĊdów Ƚ nie. giektórzy sç aktywni, a inni sç
wycofani ze wzglĊdu na wiek, choroíy i írak ŧrodków ƥnansowych do godnego ƣycia. Ċdç
teƣ tacy, którzy doírze soíie radzç z íieƣçcymi wydatkami.
>rupa seniorów moƣe mieï najwiĊkszç wiedzĊ
o zmianach, jakie tu siĊ dokonaĵy na przestrzeni lat. Pozwólmy im na przywoĵanie wspomnieĹ
dotyczçcych miejsc i ich funkcjonowania oraz wypowiedzenie wszelkich uwag wraz z ocenç zauwaƣonych zmian.

%yskusja

0@LHľS@ILX, ŰD ON J@ŰCXL Y Y@C@MXBG OQYDY M@R OXS@Œ LNŰDLX
NC Q@YT VROÌKMHD NJQDŝK@ĵ OQYXBYXMX C@MDFN RS@MT QYDBYX H RYTJ@ĵ QNYVHĴY@Œ
OQNAKDLÌV H LNŰKHVNŝBH VXIŝBH@ Y Y@HRSMH@¬XBG RXST@BIH
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Proponowane pytania dla grup: doroŧliȦ seniorzyȦ przedsiĊbiorcy

pytania podstawowe

pytania dodatkowe

pd jak dawna tu PaĹstwo mieszkacieȬ
Skçd pochodzicieȬ

>dzie PaĹstwo mieszkacieȬ
zy w mieszkaniu wĵasnoŧciowym,
wynajmowanym czy komunalnymȬ

>dzie PaĹstwo prowadzicie
dziaĵalnoŧï gospodarczç i dlaczego
wyíraliŧcie tĊ lokalizacjĊȬ

zy w PaĹstwa okolicy jest
wystarczajçca liczía sklepów, urzĊdów
i innych potrzeínych instytucjiȬ

zy moƣna wskazaï jednç luí kilka
ulic, osiedle luí grupĊ domów,
gdzie wystĊpujç proílemyȬ
¾ şÒƠiú ĪłĸiúîƠĸłŧîi ĪiúşŸħúĶƗ ŸƑÒčĊ
ŸîƠúsŰĸiĪŃƑ ĸÒ ħÒĪiŧ łbsƠÒşȫ

zy to íezpieczna okolicaȬ
zy to miejsce sprzyja
prowadzeniu dziaĵalnoŧciȬ

zy znacie znacie PaĹstwo swoich
sçsiadówȬ
zy utrzymujecie z nimi relacjeȬ

Í kim PaĹstwo mieszkacieȬ
Z czyjej pomocy korzystacie
w codziennym ƣyciuȬ

zy macie PaĹstwo wielu znajomych,
z którymi siĊ spotykacieȬ
¾sĪÒƠŸħúĶƗȦ ƣú îĔłdƠi ĸÒĶ ł ƠĸÒħłĶƗîĔ
Ơ łĪłliîƗ ȹłbsƠÒş şúƑiŰÒliƠÒîħiȺ i sŜłŰĪÒĸiÒ
ĸÒ ŰƗĶ łbsƠÒşƠúȫ

o na co dzieĹ sprawia PaĹstwu
kĵopotyȬ
zy jest coŧ, czego PaĹstwu
írakujeȬ

W jaki sposóí chcieliíyŧcie PaĹstwo
spĊdzaï swój wolny czasȬ

W jaki sposóí spĊdzacie PaĹstwo
swój wolny czasȬ
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Xak czĊsto korzystacie
PaĹstwo ze sĵuƣíy zdrowiaȬ

Xaki jest PaĹstwa poziom
zadowolenia z opieki medycznejȬ

zy korzystacie PaĹstwo z komunikacji
puílicznejȬ

o o niej sçdzicieȬ

zy jest jakiŧ oíszar, íudynek
który jest dla PaĹstwa trudno
dostĊpnyȬ

zy PaĹstwo pracujçȬ Xaki jest PaĹstwa
poziom zadowolenia z pracy w skali 0-10Ȭ
ȹŜşłsiĶƗ ł łĪşúŧlúĸiú ŜşƠƗîƠƗĸȺ

¥ŜşƠúdƠÒĶƗȦ ƣú ŜƗŰÒĸiúȦ ĪŰŃşú ŰúşÒƠ ŜÒdĸiú Ķłƣú bƗï ŸƠĸÒĸú ƠÒ ĸiúdúliĪÒŰĸú
i ĸiĪŰ ĸiú ĶŸsi ĸÒ ĸiú ĸiú łdŜłƑiÒdÒïȥ
zy posiadacie PaĹstwo wystarczajçce ŧrodki do ƣyciaȬ %laczegoȬ
SúĸiłşłĶ ĶłƣúĶƗ ƠÒdÒï Űł sÒĶł ŜƗŰÒĸiúȦ Òlú búƠ ŜƗŰÒĸiÒ ł ŜşƠƗîƠƗĸĊȫ

zy w ostatnim czasie írali PaĹstwo
udziaĵ w jakiejŧ akcji spoĵecznejȬ
ȹĸÒ şƠúîƠ ħÒĪiúħŧ iĸsŰƗŰŸîħiȦ łsłbƗ
lŸb Ƒ iĸĸƗîĔ ĪłĸsŸlŰÒîħÒîĔȦ
ƑÒşsƠŰÒŰÒîĔ iŰŜȫȺ

zy ktoŧ z PaĹstwa jest czĵonkiem
jakiegoŧ kluíu, stowarzyszenia,
nieformalnej grupy zainteresowaĹȬ
zy naleƣç PaĹstwo do organizacji
zrzeszajçcej przedsiĊíiorcówȬ XakiejȬ

zy planujecie PaĹstwo rozwój
ƥrmy i czy w tych planach jest
miejsce na zatrudnienie nowych
pracowników íçdơ rozwój osóí
oíecnie zatrudnionychȬ

o pomogĵoíy PaĹstwu
rozwijaï ƥrmĊȬ zy poleciliíyŧcie
innym prowadzenie íiznesu
na tym terenieȬ
%laczego takȬ %laczego nieȬ

o PaĹstwa niepokoi w okolicyȬ

zy macie PaĹstwo pomysĵy na polepszenie estetyki okolicy oraz jej funkcjonowaniaȬ Ķłčç Űł bƗï dşłbĸú şƠúîƠƗ
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şƠƗ ĪłĹîŸ dƗsĪŸsħi ĶłdúşÒŰłş ŜƗŰÒ
Xakie sç PaĹstwa marzenia, których speĵnienie sprawiĵoíy, ƣe ƣyĵoíy siĊ PaĹstwu lepiejȬ

Proponowane pytania dla grup:
przedstawiciele gGpȦ instytucji samorzçdowycĔ i spoĵecznycĔ

pytania podstawowe

pytania dodatkowe

Xak PaĹstwo postrzegacie proílemy tego
oíszaruȬ

zy ktoŧ z PaĹstwa mieszka na oíszarze
rewitalizacjiȬ

W jakiej instytucji PaĹstwo
pracujecieȬ zym siĊ zajmujecieȬ

Z jakimi zjawiskami macie
PaĹstwo do czynienia
na oíszarze rewitalizacjiȬ

Xakç organizacjĊ PaĹstwo
reprezentujecieȬ zym siĊ
zajmujecieȬ

Xaki jest gĵówny oíszar dziaĵaĹ
tej organizacjiȬ

Xak wielu odíiorców waszych
dziaĵaĹ mieszka w oíszarze wskazanym
do rewitalizacjiȬ

Xak PaĹstwo widzicie swoje przyszĵe
funkcjonowanie na oíszarze rewitalizacjiȬ

Xakie, PaĹstwa zdaniem, sç gĵówne
proílemy tego oíszaruȬ

Xakie dziaĵania mogliíyŧcie PaĹstwo
zaproponowaï, ƣeíy pomóc rozwiçzaï
te proílemyȬ zy widzicie konkretne
potrzeíy, którymi mogliíyŧcie siĊ zajçïȬ
o stoi na przeszkodzieȬ
zego íyŧcie potrzeíowaliȬ
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o PaĹstwo myŧlicie o polityce kulturalnej,
mieszkalnictwie, gospodarowaniu mieniem
komunalnym, rozwoju przedsiĊíiorczoŧci,
transporcie, planowaniu i ksztaĵtowaniu
przestrzeni, zaangaƣowaniu spoĵecznym
i ochronie ŧrodowiska w kontekŧcie
oíszaru rewitalizacjiȬ

zy macie PaĹstwo jakieŧ pomysĵy
na spoĵeczne dziaĵania w tej okolicyȬ

Inne proponowane pytania dla wiĊkszoŧci grup

 Pytamy o sposóí spĊdzania wolnego czasuȥ

Ƚ Xakie sç tu moƣliwoŧci spĊdzania czasu na ŧwieƣym powietrzuȬ Xaka jest infrastrukturaȬ
Ƚ zy sç tu kawiarnie, miejsca, gdzie moƣna graï w gry planszowe luí inne miejsca spotkaĹȬ

 Pytamy o ofertĊ kulturalnçȥ kino, teatr, koncerty, parady uliczne, festyny, wystawy artystyczne, ŧwiĊta ulicy itp.

 Pytamy o ofertĊ handlowç i usĵugowçȥ

Ƚ zy uczestnicy spotkania roíiç zakupy w sklepach na oíszarze rewitalizacjiȬ

Podsumowanie i zakoĹczenie spotkania
Asystent przedstawia gĵówne tematy poruszone w czasie spotkania, które spisaĵ na taílicyȱƦipcharcie. Proponuje gĵosowanie nad hierarchiç waƣnoŧci tematów. Jnformuje, ƣe kaƣdy ma do dyspozycji
tylko 3 wskazania w gĵosowaniu jawnym. Zapisuje na taílicy liczíĊ gĵosów. %rugi asystent pomaga
liczyï podniesione rĊce.
Moderator podsumowuje gĵosowanie i spotkanie. %ziĊkuje wszystkim za udziaĵ w nim i podzielenie siĊ
swojç wiedzç, spostrzeƣeniami i pomysĵami. Jnformuje, gdzie íĊdzie moƣna zapoznaï siĊ z wynikami
íadaĹ. Asystent prosi o wypeĵnienie formularza z podaniem danych kontaktowych te osoíy, które
chciaĵyíy otrzymaï sprawozdanie ze spotkania luí sç zainteresowane dalszym udziaĵem w opracowaniu Programu ewitalizacji czy teƣ realizacjç projektów.
Asystent 2 rozdaje ankiety ewaluacyjne. Moderator prosi o wypeĵnienie ankiety, zwĵaszcza tam, gdzie
dokonuje siĊ oceny od 1 do 5 oraz metryczki. Punkty, które wymagajç odpowiedzi opisowej sç przeznaczone dla tych, którzy dodatkowo chcç podzieliï siĊ swoimi odczuciami i spostrzeƣeniami odnoŧnie samego spotkania. Asystent 1 oíjaŧnia i pomaga wypeĵniï formularze tym, którzy chcç zostawiï
swoje dane kontaktowe. Asystent 2 zíiera ankiety.
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Przykĵadowy arkusz ankiety ewaluacyjnej (awers)
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Przykĵadowy arkusz ankiety ewaluacyjnej (rewers)
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Sugerowany sposób na utrzymanie kontaktu z uczestnikami spotkania
ZakoĹczenie spotkania jest doírç okazjç, íy zachĊciï przyíyĵych do dalszej partycypacji. Moƣna
zapytaï uczestników czy chcieliíy wziçï udziaĵ we wspólnej akcji, np. sadzenia drzew. hĊtnym
asystent rozdaje kartki z adresem strony internetowej i wpisanç orientacyjnç datç pojawienia
siĊ na niej ogĵoszenia o wydarzeniu. W dniu ogĵoszenia wydarzenia na stronie powinna pojawiï
siĊ informacja o miejscu i czasie wydarzenia wraz ze wskazówkami do kogo jest ono skierowane,
jaki strój jest wymagany itp.
%laczego sugerujemy sadzenie drzewȬ o jak mówi greckie przysĵowie ɈSpoĵeczeĹstwo roŧnie w siĵĊ
tylko wtedy, gdy starsi ludzie sadzç drzewa, pod których cieniem nigdy sami nie íĊdç mogli siĊ skryï.Ɋ

Zçcik animacyjny dla dzieci
Poniƣej krótko przedstawione jest, jak prowadziï kçcik animacyjny dla dzieci, które
przyjdç z rodzicami na spotkanie konsultacyjne. Zajmijmy je w taki sposóí, íy ich rodzice mogli swoíodnie rozmawiaï.
Przydaï siĊ mogç nastĊpujçce materiaĵyȥ

 duƣy koc do rozĵoƣenia na podĵodze
 arkusze duƣego, szarego luí íiaĵego papieru
 kredki, dĵugopisy, Ʀamastry ȹnajlepiej róƣnej
gruíoŧciȺ, kartki czyste, kartki w kratkĊ

 kolorowanki, laíirynty
 puzzle, klocki, gry planszowe
Rysowanie
Moƣemy zostawiï dziecku swoíodĊ rysowania luí zaproponowaï temat. Moƣe to íyï np. WJ
g Z+ PPJ+¥.

Zolorowanie
W internecie jest duƣo stron, które oferujç darmowe kolorowanki. Warto wydrukowaï róƣne ich
wersjeȥ zwykĵe kolorowanki, podwójne oírazki, które róƣniç siĊ kilkoma szczegóĵami, laíirynty.
Wydrukujmy wersje oírazków dla dzieci w róƣnym wieku. Przygotujmy wydruki maĵych formatów
dla najmĵodszych dzieci, które siĊ szyíko nudzç i potrzeíujç nowej stymulacji ȹchoïíy kolejnej kolorowankiȺ oraz íardzo duƣy format ȹ1 luí nawet 0Ⱥ dla starszych dzieci, które moƣemy poprosiï
o wspólne kolorowanie oírazka. Ċdzie to dla dzieci pewnego rodzaju wyzwanie i nauka kompromisów.
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Proponujmy wypeĵnianie pól wzorami, falami, zróímy ze wspólnego kolorowania zaíawĊ. Wĵçczmy siĊ
w niç sami teƣ kolorujçc, po zapytaniu dziecka o zgodĊ na udziaĵ w powstawaniu dzieĵa. Zwróïmy ich
uwagĊ na to, ƣe kaƣdy przedmiot z jakim majç do czynienia powstaĵ dziĊki wspólnej pracy wielu osóí.
Zolejnç godnç polecenia formç kolorowanki jest wersja Ɉznajdơ 5 róƣnicɊ, która poíudza spostrzegawczoŧï. Warto teƣ wydrukowaï kilka kolorowanek przedstawiajçcych laíirynt. Poszukiwanie drogi przez
laíirynt ksztaĵtuje logiczne myŧlenie i wspiera rozwój przestrzenny dziecka. Znajdơmy takç wersjĊ,
która dodatkowo przemyca pozytywne treŧci, jak np. laíiryntȥ Ɉpokaƣ ¥rszulce, którĊdy moƣe dojŧï
do domku tak, aíy nie podeptaĵa ƣadnego kwiatkaɊ.

Zabawy
Przygotujmy kilka zaíaw. ga stronie www.zabawnik.org przedstawionych jest 150 pomysĵów scenariuszy gier i zaíaw dla dzieci, z których kaƣdy animator znajdzie coŧ dla sieíie.1 Sç tam wyliczanki, propozycje prostych animacji, zaíawy do realizacji których przydadzç siĊ kartki w kratkĊ
i dĵugopisy i inne. Zíiór jest podzielony na 1Ƿ tematycznych kategorii, które naprowadzajç na tematykĊ dziaĵu. Xest on teƣ udostĊpniony na 125 stronach w formacie P%=.
PamiĊtajmy o tym, ƣe zaíawy, które zaproponujemy muszç odíywaï siĊ we wzglĊdnej ciszy.

Wywiady fokusowe w grupie dzieci i mĵodzieƣy
Spotkanie prowadzç minimum dwie osoíyȥ moderator-facylitator oraz jego asystent. Zadaniem
asystenta jest pilnowanie, íy nie przekroczyï zakĵadanego czasu na kolejne punkty spotkania
oraz íy udaĵo siĊ zrealizowaï wszystkie jego elementy. gotuje on teƣ w taíelce faktyczny czas
realizacji elementów spotkania Ƚ taka informacja przyda siĊ przy organizacji kolejnych spotkaĹ.
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%odatkowo na íieƣçco zapisuje wszystkie spostrzeƣenia dotyczçce przeíiegu spotkania, które
umoƣliwiç wyciçgniĊcie wniosków na przyszĵoŧï. Pomaga osoíie prowadzçcej w kwestiach zwiçzanych z oísĵugç spotkania oraz roíi notatki z dyskusji, przy których co jakiŧ czas zapisuje godzinĊ ȹnajlepiej czas nagraniaȺ Ⱦ Ɛidú zadania asystenta 1 i 2 w pozostaĵych grupach fokusowych.

CĔarakterystyka odbiorców

Dzieci sç otwarte, choï czasami powielajç
schematy myŧlowe swoich rodziców i powtarzajç
zdania zasĵyszane w domuȰ w zaíawie uwidacznia
siĊ ich prawdziwa natura i potrzeíy.

Mĵodzieƣ czĊsto jest nieufna,
zamkniĊta w soíie ȹw swojej grupie
wiekowej, gdzie walczy o uznanie
luí pozostanie niezauwaƣonymȺ.

Specyƥka pracy z mĵodzieƣç i dzieïmi
Z dzieïmi i mĵodzieƣç doírze jest rozmawiaï w sposóí dynamiczny, wpisujçc siĊ w ich kompulsywnç,
jeszcze nieokieĵznanç naturĊ. rochĊ pewnie íĊdzie przy tym gĵoŧno, ale nawet tak waƣne dla nas
spotkanie, dla mĵodszych uczestników powinno íyï zaíawç, ƣeíyŧmy mieli wŧród nich sprzymierzeĹców rewitalizacji.

Przygotowanie — wskazówki dla prowadzçcego

 gakreŧl ramy spotkania uwzglĊdniajçc dwie przerwy, z których jedna jest przeznaczona na poczĊstunek.

 Weơ pod uwagĊ ograniczone czasowo moƣliwoŧci skupienia siĊ uczestników z tej grupy.
 Przygotuj dzwoneczek luí inny instrument o ĵagodnym dơwiĊku, który íĊdzie sĵuƣyĵ za
ciszy ȹzaíawa w odliczanie 10 sekund ciszyȺ luí posĵuƣy do ogĵoszenia koĹca przerwy.

sygnaĵ

 çdơ elastyczny, jeŧli chodzi o formuĵĊ spotkania, ale pamiĊtaj o jego celu, którym jest zdoíycie informacji na temat funkcjonowania najíliƣszego otoczenia miejsca zamieszkania jego
uczestników.
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Przygotowanie sali i sprzĊtu
 



poczĊstunekȥ soki, woda, woda z cytrynç, owoce

dzwoneczek
luí inny instrument

odpowiednia iloŧï krzeseĵ i stoĵy,
przy których moƣna potem usiçŧï
ȹm.in. w celu wypeĵnienia ankietȺ

samoprzylepne kartki

Ʀipchart luí Ʀipcharty
ȹopcjonalnie duƣy írystolȺ

odpowiednio duƣa mapa oíszaru rewitalizacji
luí wielkoformatowe zdjĊcie lotnicze

markery, cztery podkĵadki typu clipíoard, do których przykleimy
odcinki jasnej taŧmy malarskiej ȹ3 luí 5mmȺ Ƚ uczestnicy íĊdç
wpisywali na taŧmach swoje imiona i przyklejali je do uíraĹ

kartki 4, dĵugopisy,
Ʀamastry

doniczka z kwiatem luí pluszak
ȹluí inny element, który íĊdzie
moƣna podawaï z rçk do rçkȺ

dla kaƣdego uczestnika zestaw kartek 5
z liczíami od 1 do 5 ȹdo ewaluacji spotkaniaȺ

12Ƿ

formularze zgód do wypeĵnienia przez rodzicówȱopiekunów
ȹdla tych, którzy mimo naszych wczeŧniej podjĊtych staraĹ
nie przynieŧli wypeĵnionych formularzy ze soíçȺ

Przykĵadowy scenariusz

1

Witamy siĊ i przedstawiamy. Ðeíy przeĵamaï poczçtkowe skrĊpowanie, prosimy
o pomoc w ustawieniu krzeseĵ. Wyjaŧniamy, ƣe siedzçc w krĊgu wszyscy íĊdziemy
siĊ doírze widzieli i sĵyszeli, a takƣe ĵatwiej íĊdzie nam siĊ poznaï. ozpoczynamy
od przemeílowania sali w taki sposóí, íy na ŧrodku sali powstaĵ krçg z krzeseĵ.

2

Wyjaŧniamy uczestnikom cel naszych zajĊï. Xest nim uzyskanie od nich informacji
o tym, co jest doírego, a co zĵego w okolicy ich miejsca zamieszkania oraz co naleƣy
poprawiï, íy im siĊ lepiej ƣyĵo. %oírze jest napisaï ƣartoíliwie na taílicy ȹƦipcharcieȺ,
ƣe celem spotkania jest ɈtajnyɊ wywiad.

3

4

ppowiadamy, jakie metody pracy íĊdziemy stosowaï podczas zajĊï ȹdyskusja, gry,
zaíawy, praca w grupach i odczytywanie wyników tej pracy na forum, gĵosowaniaȺ.
Pokazujemy wszystkie przyniesione materiaĵy i przedmioty.
Proponujemy gĵosowanie na ɈtakɊ i na ɈnieɊ za zasadami spotkania, które mamy
do zaproponowania, za kaƣdym razem pytajçc, czy na pewno wszyscy siĊ zgadzajç.
Propozycje zasadȥȥ
Ⱦ nie ma gĵupich wypowiedzi
Ⱦ kaƣdy mówi w swoim imieniu
Ⱦ dyskrecja ȹnic nie wychodzi poza te muryȺ
Ⱦ nie przerywamy soíie.
Pytamy, czy ktoŧ ma jeszcze jakieŧ propozycje. Spisujemy zasady i wieszamy
w widocznym miejscu z numeracjç. Przypisanie numerów pozwoli nam w trakcie
spotkania na szyíkie powoĵanie siĊ na np. ɈzasadĊ nr 4Ɋ. Xeŧli íĊdzie taka potrzeía
dopiszemy kolejnç zasadĊ w trakcie spotkania Ƚ pamiĊtajmy jednak, íy jç przegĵosowaï.

Przedstawiamy harmonogram spotkania. Mówimy, ƣe íĊdç dwie przerwy,
ale nie wspominamy, ƣe moment przerwy nie jest z góry okreŧlony.
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5

6

7

8

Podajemy podkĵadki z przyklejonymi fragmentami taŧmy malarskiej i markery.
Prosimy, ƣeíy kaƣdy wpisaĵ swoje imiĊ, przypiçĵ taŧmĊ do uírania i podaĵ podkĵadkĊ
i marker dalej.

>dy wszyscy juƣ naklejç swoje imiona, kaƣdy kolejno przedstawia swoje imiĊ
i mówi jaki jest pierwszy dơwiĊk, który zazwyczaj sĵyszy po przeíudzeniu ȹmoƣe
to íyï np. íudzik, ŧpiew ptaków, odgĵosy ulicy, szczekanie psa, ciepĵy gĵos mamyȺ.
Zaczyna prowadzçcy. ZoĹczy asystent.

Moja okolica. Zadajemy pytanie Ɉz czym kojarzy i siĊ woje miastoȱokolicaȬɊ.
oíimy kilka rund pytaĹ w oparciu o zadane tematyȥ
Ⱦ dơwiĊki ȹŧpiew ptaków, haĵasy zwiçzane z miastem, zaíawami na podwórku itp.Ⱥ
Ⱦ zapachy ȹkwiatów, spalin, dymu z komina, z kawiarni, z piekarni itp.Ⱥ
Ⱦ widoki ȹroŧliny, ĵawki, podwórka, stare kamienice, garaƣe, trzepak itp.Ⱥ
Ⱦ wraƣenia ȹtĵoczno, pusto, czysto, íyle jak, niczyje, zaniedíane, zagospodarowane,
odnowione, opuszczone itp.Ⱥ
Pytamy, czy sç to pozytywne skojarzenia, czy negatywne, co siĊ im podoía, a co nie,
gdzie jest najíardziej írudno, czy jest duƣo samochodów, czy chcieliíy widzieï
wiĊcej ludzi na ulicach, czy majç psa i czy sprzçtajç po nim, itp. ppowiada osoía,
która ma w rĊku przedmiot, który przygotowaliŧmy, dziĊki czemu unikniemy sytuacji,
w której kilka osóí mówi naraz.

urza mózgów ɈZeusɊ. Zadajemy pytanieȥ Ɉz czym kojarzy i siĊ podwórkoȬɊ.
Zapisujemy odpowiedzi na arkuszu írystolu poĵoƣonym na podĵodze luí na Ʀipcharcie
Ƚ w drugim przypadku rozsuwamy krçg w taki sposóí, íy nikt nie siedziaĵ tyĵem
do Ʀipchartu. Xeŧli zeírane odpowiedzi w oíszarze zachowaĹ na podwórku íudzç
nasze zaniepokojenie, moƣemy wspólnie spisaï zasady, jakie oíowiçzujç
na wymarzonym podwórku.
eŸsiĶƗ słbiú Űúƣ ƠdÒï sŜşÒƑĊ Ơ ŰúčłȦ ƣú sŜúîƗƥĪç Űúħ čşŸŜƗ bĊdƠiú ĶŃƑiúĸiú
ł słbiúȦ Ò ĸiú ł sŜşÒƑÒîĔ sŜłĵúîƠĸƗîĔ i şłƠƑiçƠƗƑÒĸiŸ ŜşłblúĶŃƑ iĸĸƗîĔ lŸdƠiȫ
gÒŰłĶiÒsŰ ĶłƣúĶƗ iĶ ŜłĪÒƠÒïȦ ƣú ŜúƑĸú şƠúîƠƗ ĶłƣúĶƗ sŜşŃbłƑÒï şłƠƑiçƠÒï
Ơčłdĸiú Ơ ƠÒsÒdç ɈƑÒlîƠ ł sƠƗbĪiúȦ ĪłĸĪşúŰĸú ƠĶiÒĸƗ ŜłŜşÒƑiÒħçîú ƣƗîiú iĸĸƗîĔɊȫ
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ppcjonalnie

9

10

pisanie zasad naszego podwórka. %zielimy grupĊ na zespoĵy 3-4 osoíowe. Zespoĵy
tworzymy, proszçc o odliczanie kolejno w krĊgu i dyktujçc podziaĵȥ grupa jedynek, grupa
dwójek, itd.
Zaƣdy zespóĵ otrzymuje papier i marker. Prosimy, íy kaƣdy zespóĵ opracowaĵ zíiór zasad,
które jego zdaniem powinny oíowiçzywaï na podwórkach ȹ3-5 minutȺ. >dy wszystkie
zespoĵy íĊdç gotowe, ich przedstawiciele odczytujç propozycje. gastĊpnie podkreŧlamy
te, które sç podoíne i tworzymy jednç wspólnç listĊ. Zapisujemy jç na jednym duƣym
arkuszu zatytuĵowanym ɈZasady przyjaznego podwórkaɊ. e zasady zostanç zawieszone
na stronie internetowej miastaȱgminy, w mediach spoĵecznoŧciowych oraz na wskazanych
przez uczestników podwórkach i klatkach schodowych Ƚ powinny to íyï odpowiednio
duƣe wydruki, a jeszcze lepiej kolorowe ksera naszych zapisków ȹwieszajç je prowadzçcy
zajĊcia, za zgodç administratorówȺ.

Wyjaŧniamy krótko czym jest rewitalizacja, co chcieliíyŧmy osiçgnçï, na czym
polegajç miejskie zaleƣnoŧci etc. Pokazujemy mapĊ oíszaru rewitalizacji i jego
granice. ¥pewniamy siĊ, ƣe wszyscy rozumiejç jaki to teren.

urza mózgów ɈPerunɊ. Zadajemy pytanieȥ Ɉjakie moƣliwoŧci oferuje Wam ta
okolicaȬɊ. Jnformujemy, ƣe íĊdziemy po kolei pytaï o konkretne rzeczy, a zaczynamy
od pytania o spĊdzanie czasu wolnego na ŧwieƣym powietrzuȥ
Ⱦ zy chĊtnie wychodzicie na dwór, kiedy jest ĵadna pogodaȬ
Ⱦ Xakie jest wasze uluíione miejsce do zaíawy alío spotkania ze znajomymiȬ
Ⱦ o siĊ tam znajdujeȬ zy sç ĵawkiȬ Zto na nich zazwyczaj siedziȬ zy jest trzepak,
murek alío huŧtawkiȬ Zto korzysta z tych elementówȬ
Ⱦ zego írakuje w tym miejscuȬ o íy siĊ tam mogĵo znaleơïȬ
Ⱦ >dzie jest inne miejsce, które mogĵoíy íyï fajneȬ zego írakuje w tym miejscuȬ
Zaznaczamy na mapie samoprzylepnymi kartkami miejsca, o których jest mowa.
Przy okazji pytamy, czy jest w okolicy park, plaƣa, jezioro, park linowy itp. i czy
chĊtnie tam chodzç. gastĊpnie rozszerzamy spektrum zagadnieĹ o tematy zwiçzane
z funkcjonowaniem oíszaru rewitalizacji i jego samowystarczalnoŧciç. Pytamyȥ
Ⱦ Xakie sç w tej okolicy miejsca, do których chodzicie siĊ poíawiïȬ zy jest
w tej okolicy centrum zaíaw, kafejka internetowa alío miejsce, gdzie moƣna graï
w gry planszoweȬ ȹw zaleƣnoŧci od odpowiedzi pytamy czy z nich korzystajç
alío czy chcieliíy, ƣeíy takie miejsca tu íyĵy i jakie warunki musiaĵyíy íyï
speĵnione, íy do nich chodziliȺ.
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Ⱦ zy jest w tej okolicy kino, teatr, teatr dla dzieci, dom kultury, ŧwietlicaȬ
zy odíywajç siĊ tu koncerty, parady uliczne, festyny, wystawy artystyczne,
sçsiedzkie ŧwiĊta ulicy alío ŧwiĊta podwórkaȬ ȹdopytujemy czy korzystajç
z tej oferty i co wydaje im siĊ atrakcyjneȺ.
Ⱦ >dzie roíicie zakupy, jeŧli chodzi o tĊ okolicĊȬ zy sç to duƣe sklepy czy maĵeȬ
zy sç doírze zaopatrzoneȬ ȹpytamy o kwestie zakupów ƣywnoŧciowych, znajomoŧï
z oísĵugç sklepu, czy jç luíiç oraz o zakupy uíraniowe i inneȺ.
Ⱦ zy íierzecie udziaĵ w zajĊciach pozalekcyjnychȥ korepetycyjnych, sportowych,
artystycznych, innychȬ zy te zajĊcia sç na oíszarze rewitalizacjiȬ
W jakich zajĊciach chcieliíyŧcie íraï udziaĵ, ale nie moƣecieȬ %laczegoȬ W jakich
zajĊciach chcieliíyŧcie íraï udziaĵ, ale ich nie maȬ
şÒƑdłŜłdłbĸiú Űúĸ ĶłĶúĸŰ ħúsŰ dłbşƗȦ bƗ Ơşłbiï ŜşƠúşƑĊ ŜşƠúd Īłlúħĸç şŸĸdç
ŜƗŰÒĹȫ şƠúşƑÒ Ķłƣú Ķiúï îĔÒşÒĪŰúş sŜłĸŰÒĸiîƠĸúčł ƠÒŜşłsƠúĸiÒ dł ŜłĪÒƠÒĸiÒ
ŸĶiúħĊŰĸłŧîi ÒşŰƗsŰƗîƠĸƗîĔ lŸb čiĶĸÒsŰƗîƠĸƗîĔ ĪŰŃşúčłŧ Ơ ŸîƠúsŰĸiĪŃƑ i ŜşŃbƗ
ƑĵçîƠúĸiÒ Ƒ dƠiÒĵÒĸiú ŜłƠłsŰÒĵƗîĔȫ
W ostatnim íloku pytaĹ zadajemy pytania zwiçzane z moíilnoŧciç i íezpieczeĹstwemȥ
Ⱦ zy wolno wam chodziï samemu na tym oíszarze za dniaȬ zy czujecie siĊ
tu íezpiecznieȬ zy wolno wam chodziï tu samemu po zmrokuȬ zy czujecie
siĊ tu íezpiecznie, gdy siĊ ŧciemnia i gdy jest noc ȹnp. zimç po szkoleȺȬ
Ⱦ W jaki sposóí najíardziej luíicie siĊ przemieszczaïȬ Piechotç, rowerem,
hulajnogç czy autoíusemȬ Xakich zmian chcieliíyŧcie dla rowerów i hulajnógȬ
Xakie macie uwagi do komunikacji miejskiejȬ

urza mózgów ɈĔorɊ. Zadajemy pytanieȥ Ɉna co jest chore nasze podwórkoȱmiastoȱ
okolicaȱdzielnicaȬɊ. Zierujemy je do wszystkich, a wyírana osoía ȹluí asystentȺ
zapisuje wymienione mankamenty na Ʀipcharcie. ozmawiamy o proílemach, jakie
zauwaƣajç na tym oíszarze ȹnajlepiej gdy postawimy pytanie otwarte i ewentualnie naprowadzamy na takie zjawiska jak chuligaĹstwo, pijaĹstwo, przemoc, íijatyki, awantury
na ulicach i podwórkach, grafƥtti, ŧmieci, odchody zwierzĊce itp.Ⱥ.
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Podsumowanie dwócĔ poprzednicĔ punktów. Ponownie dzielimy grupĊ na zespoĵy.
¥czestnicy w zespoĵach ustalajç i zapisujç na kartkach 4 plusy i minusy tego oíszaru.
Prosimy, íy pisali czytelnie, duƣymi literami. Po upĵywie kilku minut przedstawiciel grupy odczytuje na gĵos zapisane elementy. gastĊpnie przez gĵosowanie ustalamy,
co jest wedĵug uczestników najwaƣniejszeȥ
1. ze zjawisk pozytywnych,
2. ze zjawisk negatywnych.
Zaƣdy ma do oddania dwa gĵosy na to, co jest najlepsze i dwa gĵosy na to,
co mu siĊ najmniej podoía. gastĊpuje omówienie wyników gĵosowania.
¾sĪÒƠŸħúĶƗ dł ĪłlúħĸƗîĔ ƠÒdÒĹ ŜşƠúdsŰÒƑiîiúli čşŸŜȦ ĶŃƑiçî ĸŜȫ ɈĶŃƑîÒĶi sç ŰúşÒƠ
ĸÒħĸiƣsƠú łsłbƗ Ƒ čşŸŜiúɊȫ eŸsiĶƗ ƑƗîƠŸïȦ îƠƗ ƠĶiúĸiÒï Ƒ Űúĸ sŜłsŃb ƠÒsÒdĊ ƑƗbiúşÒĸiÒ ĶŃƑîƗ ŜşƠƗ ĪłlúħĸƗîĔ úŰÒŜÒîĔ sŜłŰĪÒĸiÒȫ ĔîúĶƗ ÒbƗ sŜłŰĪÒĸiú ŜşƠúbiúčÒĵł
ŜĵƗĸĸiú i ĪÒƣdƗ îĔĊŰĸƗ ĶiÒĵ ĶłƣliƑłŧï ƠÒħĊîiÒ sŰÒĸłƑisĪÒ ĶŃƑîƗ čşŸŜƗȫ

urza mózgów ɈaranisɊ. Zadajemy pytanieȥ Ɉco powinno siĊ w naszym mieŧcieȱ
okolicyȱdzielnicyȱpodwórku zmieniï i jakȬɊ. %zielimy grupĊ na zespoĵy 3-4 osoíowe.
¥czestnicy w zespoĵach zapisujç uwagi na kartkach 4. Po 10 minutach
ich przedstawiciele odczytujç wyniki swojej pracy na forum. Powstaĵe listy
zostajç wywieszone w widocznym miejscu. gastĊpnie kaƣdy zespóĵ wyíiera
z kaƣdej listy jednç najtrafniejszç propozycjĊ, a potem z podkreŧlonych wyíorów
grup wyíierany jest wspólnie superpomysĵ ȹíĊdzie ich od jednego do czterech,
w zaleƣnoŧci od tego czy wyíory grup pokryjç siĊ czy nieȺ. Wyíór dokonywany
jest przez gĵosowanie.

uperpomysĵ. Pytamy, jak moƣna zrealizowaï najlepszy pomysĵ i ile czasu moƣe
to zajçï. gajczĊŧciej takie pomysĵy sç kosztowne luí pracochĵonne, dlatego
proponujemy znalezienie sposoíu na zmniejszenie kosztów i przyspieszenie
realizacji. Podpowiadamy, ƣe moƣna tego dokonaï dziĊki ich zaangaƣowaniu.
Pytamy co potraƥç, co mogliíy zroíiï ȹmalowanie, kopanie, pielenie, sadzenie,
koszenie itp.Ⱥ i kogo mogç zaprosiï do wspóĵpracy. ZachĊcamy teƣ do korzystania
z róƣnych form dziaĵania, takich jakȥ zgĵoszenie projektu do íudƣetu oíywatelskiego,
gĵosowanie w íudƣecie oíywatelskim, zaĵoƣenie inicjatywy lokalnej, doprowadzenie
do realizacji szkolnego projektu.
úlúĶ ƠÒdÒĸiÒ ħúsŰ ƠÒiĸsŜişłƑÒĸiú ĶĵłdƗîĔ ŸîƠúsŰĸiĪŃƑ dł dƠiÒĵÒĸiÒ ĸÒ şƠúîƠ
sŜłĵúîƠĸłŧîi i ŸŧƑiÒdłĶiúĸiú iĶ ƠÒlúŰ ƑsŜŃĵŜşÒîƗȫ
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Pytania o przyszĵoŧï. Zadajemy pytania, dziĊki którym dowiemy siĊ, czy mĵodzieƣ
myŧli o wyprowadzce czy planuje pozostanie w swoim mieŧcie. hcemy siĊ
dowiedzieï, co trzeía zmieniï íy zostali.
Ⱦ zy wiçƣecie swojç przyszĵoŧï z miejscem, w którym mieszkacieȬ Xaka íyĵaíy
wasza wymarzona pracaȬ zy moƣna jç wykonywaï w waszym mieŧcieȬ
zy myŧlicie o przeprowadzce do innego miastaȬ
Ⱦ o musiaĵoíy siĊ zmieniï, ƣeíyŧcie zmienili zdanieȬ Zto mógĵíy te zmiany
wprowadziïȬ zy chcieliíyŧcie siĊ zaangaƣowaï we wprowadzanie tych zmianȬ
Ⱦ o moƣna zroíiï, ƣeíy tu íyĵo lepiej, ĵadniej luí przyjemniejȬ Xakimi sposoíami
moƣna to osiçgnçïȬ Xakie umiejĊtnoŧci sç do tego potrzeíneȬ

Podsumowanie i zakoĹczenie spotkania
Moderator podsumowuje spotkanie. %ziĊkuje wszystkim za udziaĵ w nim i podzielenie siĊ wiedzç,
spostrzeƣeniami i pomysĵami. Prosi uczestników, íy podeszli do Ʀipcharta, na którym narysowana jest tarcza i ocenili zaangaƣowanie grupy w rozmowĊ o swoim mieŧcieȱmiejscu zamieszkania,
roíiçc markerem kropkĊ w odpowiedniej odlegĵoŧci od narysowanego ŧrodka ȹim íliƣej ŧrodka
tarczy, tym wiĊksze zaangaƣowanieȺ.
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Moderator pyta uczestników o to, co wpĵynĊĵo na zaangaƣowanie. %ía o to, íy wszyscy mogli
siĊ wypowiedzieï. Xest to wspólne omówienie spotkania, odíywajçce siĊ w krĊgu. Pyta, co siĊ im
podoíaĵo, a co nie.
Xeŧli zostaĵo za maĵo czasu na ewaluacjĊ ȹocenĊȺ spotkania, moƣemy jç przeprowadziï w formie
gĵosowania. W tym celu podajemy kaƣdemu zestaw kartek 5 z liczíami od 1 do 5 i zadajemy
pytania o kolejne elementy luí aspekty spotkania.
ga koniec moderator informuje, ƣe íĊdzie moƣna zapoznaï siĊ ze sprawozdaniem ze spotkania,
a wszystkie uwagi íĊdç rozpatrzone przez odpowiednie wydziaĵy w urzĊdzie. Powiadamia, ƣe íĊdzie
moƣna przeczytaï odpowiedzi na zgĵoszone uwagi w raporcie ze spotkaĹ konsultacyjnych. ¥przedza,
ƣe to moƣe potrwaï, poniewaƣ spotkaĹ jest wiĊcej. Proponuje napisanie listu do prezydentaȱ
íurmistrzaȱsoĵtysa o swoich marzeniach dotyczçcych wyglçdu i funkcjonowania oíszaru rewitalizacji
za 5-10-15 lat i wysĵanie go mailem. Podaje adres, na który moƣna wysĵaï uwagi do programu
rewitalizacji.
Prosi o wypeĵnienie ankiet, dziĊki którym takie spotkania w przyszĵoŧci íĊdzie moƣna przeprowadziï w jeszcze íardziej atrakcyjny i efektywny sposóí. systent rozdaje ankiety.
ÍÒdbÒħĶƗ ł ƑƗŜúĵĸiúĸiú ÒĸĪiúŰ Ƚ ŜłĶŃƣĶƗ ĸÒħĶĵłdsƠƗĶȦ Ò ŰƗîĔȦ ĪŰŃşƠƗ ĸiú îĔîç ħúħ ƑƗŜúĵĸiï
Òlbł ħŸƣ ƑƗîĔłdƠç ŜłŜşłŧĶƗ ł ƑƗŜúĵĸiúĸiú ħúħ Ƒ dłĶŸ i Ơĵłƣúĸiú Ƒ súĪşúŰÒşiÒîiú ŸşƠĊdŸ Ƒ îiçčŸ
ŰƗčłdĸiÒȫ łdĪşúŧlÒħĶƗȦ ƣú Űú ÒĸĪiúŰƗ sç dlÒ ĸÒs ƑÒƣĸúȦ ƣúbƗ Ƒ ŜşƠƗsƠĵłŧîi ŰÒĪiú sŜłŰĪÒĸiú bƗĵł
ȹħúsƠîƠúȺ bÒşdƠiúħ ŸdÒĸú Ƚ ƣúbƗ îƠÒs bƗĵ Ķiĵł i îiúĪÒƑiú sŜĊdƠłĸƗȦ Ò ƑĸiłsĪi bƗĵƗ ĸÒ ŰƗlú ŰşÒČĸúȦ
bƗ ĶłƣliƑiú sƠƗbĪł ŸdÒĵł siĊ ƠşúÒliƠłƑÒï ĶÒşƠúĸiÒ ŸîƠúsŰĸiĪŃƑȫ
ŃƑĸiúƣ ŸîƠúsŰĸiĪłĶ Űúčł sŜłŰĪÒĸiÒ ƠÒŜşłŜłĸŸħĶƗ ŸdƠiÒĵ Ƒ ĪłlúħĸƗĶȦ ŜlÒĸłƑÒĸƗĶ ƑƗdÒşƠúĸiŸ
ŜÒşŰƗîƗŜÒîƗħĸƗĶȫ

Ankieta dla dzieci i mĵodzieƣy
Przedstawiona na kolejnej stronie taíelka jest szkicem ankiety ewaluacyjnej, którç rozdamy mĵodym uczestnikom spotkania. Przygotowujçc na tej podstawie materiaĵ do druku zaplanujmy miejsce na
dĵuƣsze odpowiedzi, uwzglĊdniajçc wielkoŧï liter, które piszç dzieci.
Zadecydujmy o sposoíie oceny íiorçc pod uwagĊ wiek uczestników i zakĵadany przez nas sposóí przetwarzania danych. Wpiszmy
w pierwszym punkcie w prawej kolumnie wartoŧci od x do y, gdzie
x to najmniej, a y to najwiĊcej punktów, napiszmy Ɉwystaw ocenĊɊ
luí poproŧmy o wpisanie sĵownej oceny ȹtak, nie luí ŧrednioȺ.
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Aspekty
prawne
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ASPEKTY PRAWNE
%o rewitalizacji mogç przystçpiï zarówno duƣe, jak i maĵe miasta oraz gminy miejsko-wiejskie i wiejskie Ƚ niezaleƣnie od uwarunkowaĹ zwiçzanych z poĵoƣeniem, czy proƥlem gospodarczym.

Cel rewitalizacji
Mówi siĊ, ƣe jakiego dziaĵania íyŧmy siĊ nie podejmowali, warto jest wyznaczyï soíie dalekosiĊƣny
cel, jaki nam íĊdzie nam przyŧwiecaĵ.. W przypadku rewitalizacji íĊdzie to najczĊŧciejȥ

§

oƣywienie opustoszaĵego ŧródmieŧcia,
które utraciĵo rolĊ dotychczasowego
centrum handlowego

poprawa jakoŧci ƣycia i odtworzenie wiĊzi
miĊdzyludzkicĔ w tzw. blokowiskacĔ

stworzenie nowycĔ moƣliwoŧci
funkcjonowania tradycyjnych osad wiejskich
z areaĵem ziem uprawnych,
w tym osiedli popegeerowskich

zagospodarowanie terenów
poprzemysĵowych, poportowych,
powydoíywczych, pokolejowych
luí opuszczonycĔ przez wojsko

¥waga: tereny niezamieszkaĵe mogç wejŧï w skĵad oíszaru rewitalizacji wyĵçcznie w przypadku,
gdy dziaĵania moƣliwe do przeprowadzenia na tych terenach przyczyniç siĊ do przeciwdziaĵania
negatywnym zjawiskom spoĵecznym. (por. art. 10. ust. 3)
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Podejmowane inicjatywy majç w nieodlegĵej perspektywie przyczyniï siĊ do trwaĵego oƣywienia
spoĵeczno-gospodarczego oíszaru zdegradowanego, zwiĊkszajçc tym samym jego atrakcyjnoŧï dla
mieszkaĹców i przyszĵych inwestorów.1 J choï program rewitalizacji jest opracowywany dla zdeƥniowanego fragmentu gminy, to wypracowane dziaĵania powinny íyï elementem wizji caĵej gminyȱmiasta.

0QYDOQNV@CYDMHD RJTSDBYMDI QDVHS@KHY@BIH SN CTŰ@ RY@MR@ QNYVNIT RON¬DBYMDFN

Cele podstawowowe

przeciwdziaĵanie negatywnym
zjawiskom prowadzçcym do degradacji
wewnĊtrznych oíszarów gminy

zapoíieganie
zjawiskom
kryzysowym

ochrona historycznych
wartoŧci i zasoíu kulturowego

aktywizacja
spoĵeczna
i gospodarcza

wzmocnienie lokalnej
toƣsamoŧci, toƣsamoŧci m.in. poprzez
projekty dedykowane
przestrzeniom i miejscom
puílicznym Ƚ efektywne
wykorzystanie zasoíów suístancji
íudowlanej i zrównowaƣone
wykorzystanie zasoíów przestrzeni

¥waga: zdarza siĊ, ƣe fundusze
na rewitalizacjĊ wydawane sç na produkcjĊ
elementów, które degradujç estetykĊ
przestrzeni Ƚ dlatego naleƣy
radziï siĊ specjalistów

Ustawa
¥stawa o rewitalizacji z dnia 9 paơdziernika 2015 r. ȹ%Ơȫ¥ȫƠǱǯǰǴŜłƠȫǰǶǶǶƠŜŃơĸȫƠĶȫȺ okreŧla ramy
wieloletniego programu dziaĵaĹ i przedsiĊwziĊï zmierzajçcych do rewitalizacji spoĵeczno-ekonomiczno-przestrzennej danego miasta, miasteczka, dzielnicy czy okolicy.
pkreŧla ona zasady oraz tryíȥ

 przygotowania procesu rewitalizacji,
 prowadzenia rewitalizacji,
 oceny skutków podjĊtych dziaĵaĹ.
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§

gieodzownym warunkiem powodzenia procesu odnowy rewitalizacji jest wĵçczanie lokalnej spoĵecznoŧci, organizacji pozarzçdowych oraz innych podmiotów w przygotowanie dziaĵaĹ rewitalizacyjnych.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompĭeksowy, poprzez zintegrowane dziaĵania na rzecz
ĭokaĭneħ spoĵecznoŧci, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytoriaĭnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

§

art. 2
ust. 1

%wie ŧcieƣki opracowania programu rewitalizacji

§

pd 2024 roku stosowanie zapisów ustawy o rewitalizacji z 9 paơdziernika 2015 r. stanie siĊ oíowiçzkowe (por. art. 52 ust. 1). %o tego czasu moƣliwe jest dziaĵanie innym tryíem, okreŧlonym w Wytycznych
w zakresie rewitalizacji Ministra ozwoju.2
Moƣliwoŧci opracowania programu rewitalizacji ȹdo 31 grudnia 2023 r.Ⱥ

§

Gminny Program
Rewitalizacji ȹGPRȺ

Lokalny lub Miejski
Program Rewitalizacji ȹLPRȺ

powstaje wedĵug ustawy o rewitalizacji
z dnia 9 paơdziernika 2015 r.
(Dz.U. 2015 poz. 1777), zwanej dalej
w tekŧcie ¥stawç i jest wedĵug
niej przyjmowany

powstaje w oparciu o Wytyczne Ministra
ozwoju w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata
2014-2020, zwane dalej
w tekŧcie Wytycznymi

¾spólne zaĵoƣenia obu dokumentów prawnycĔ:

przestrzeĹ, inwestycje i inicjatywy spoĵeczne ɼ partycypacja interesariuszy
jako nieodzowny element íudowy programu i jego wdraƣania
(wspóĵdziaĵanie jednostek puílicznych i prywatnychȺ
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Zasadnicze róƣnice miĊdzy procedowaniem wg ustawy a wg ¾ytycznycĔ:

GPR

LPR

ustawa nakĵada oíowiçzki zwiçzane
ze stronç formalnç i terminami

krótszy okres przygotowania,
mniej procedur

zapisy >Pu rodzç skutki prawne
i ƥnansowe (oíowiçzek wpisania
przedsiĊwziĊï rewitalizacyjnych, sĵuƣçcych
realizacji zadaĹ wĵasnych gminy
do wieloletniej prognozy ƥnansowejȺ

\P stanowi zoíowiçzanie gminy
i pozostaĵych podmiotów, których
projekty przedsiĊwziĊï rewitalizacyjnych
sç wpisane w dokument, do realizacji
zadaĹ z niego wynikajçcych

moƣliwoŧci, które daje ustawaȥ
Ⱦ ustanowienie prawa pierwokupu
(na rzecz gminyȺ nieruchomoŧci
poĵoƣonych na oíszarze rewitalizacji,
Ⱦ ustanowienie zakazu wydawania decyzji
o warunkach zaíudowy na oíszarze
rewitalizacji,
Ⱦ ustanowienie miejscowego planu
rewitalizacji,
Ⱦ ustanowienie specjalnej strefy
rewitalizacji i inne.

\P przygotowany wg Wytycznych
jest przyjmowany w tryíie okreŧlonym
w ustawie o samorzçdzie gminnym
z dnia 8 marca 1990 r.
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 994,
art. 18 ust. 2 pkt 6)

Istotne elementy GPRu

art. 3
ust. 1
i2
PrzygotowanieȦ koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji,
a takƣe jej prowadzenie gmina realizujeȥ
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§

§

w sposóí jawny i przejrzysty, z zapewnieniem aktywnego udziaĵu interesariuszy
na kaƣdym etapie (partycypacja spoĵecznaȺ

w sposóí zapoíiegajçcy wykluczeniu mieszkaĹców oíszaru rewitalizacji z moƣliwoŧci
korzystania z pozytywnych efektów procesu rewitalizacji, w szczególnoŧci
w zakresie warunków korzystania z gminnego zasoíu mieszkaniowego

§

z uwzglĊdnieniem zasad uniwersalnego projektowania w rozumieniu art. 2 Zonwencji
o prawach osóí niepeĵnosprawnych sporzçdzonej w gowym Xorku dnia 13 grudnia 2006 r.
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1169)

Interesariusze rewitalizacji

§

Jnteresariusze rewitalizacji to caĵa lokalna spoĵecznoŧïȥ mieszkaĹcy gminy, w tym osoíy zamieszkujçce oíszar rewitalizacji, wĵaŧciciele i zarzçdcy nieruchomoŧci na tym oíszarze, wĵadze puíliczne
(w tym samorzçdoweȺ, a takƣe dziaĵajçce w gminie organizacje spoĵeczne i kulturalne, jak równieƣ
organizacje pozarzçdowe oraz przedsiĊíiorcy. (por. art. 2 ust. 2)

Komitet Rewitalizacji

§

Zomitet ewitalizacji to reprezentacja interesariuszy. Zasady wyznaczania skĵadu i zasady dziaĵania Z okreŧla siĊ w uchwale poprzedzajçcej uchwalenie >Pu luí najpóơniej 3 miesiçce od jego
uchwalenia. Zomitet stanowi organizacyjny ĵçcznik miĊdzy organami gminy a pozostaĵymi interesariuszami rewitalizacji, íĊdçc jednym ze ŧrodków zapewnienia partycypacyjnego charakteru rewitalizacji.
W skĵadzie Zomitetu ewitalizacji powinni siĊ znaleơï np. asystenci rodzin z oíszaru rewitalizacji,
pracownicy socjalni, przedstawiciele szkóĵ z tego oíszaru, przedstawiciele P¥Pu, ZpZu, policji, naukowcy, eksperci i konsultanci, przedsiĊíiorcy i mieszkaĹcy z oíszaru i spoza niego, kierownictwo
oŧrodka ppieki Spoĵecznej, radni, przedstawiciele organizacji pozarzçdowych i grup nieformalnych,
pracownicy urzĊdu oraz przedstawiciele róƣnych jednostek pomocniczych organów gminy. Moƣna
powoĵaï osoíne Zomitety ewitalizacji dla wyznaczonych podoíszarów rewitalizacji, jeŧli takie sç.
giezwĵocznie po powstaniu uchwaĵy muszç zostaï powoĵani, w drodze zarzçdzenia, czĵonkowie Zomitetu. (por. art. 7)
¥waga: w przypadku, gdy Zomitet ewitalizacji zostaĵ powoĵany przed uchwaleniem >Pu, Zomitet
ewitalizacji zostaje jednym z podmiotów opiniujçcych jego projekt.
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Partycypacja spoĵeczna
Partycypacja spoĵeczna, rozumiana jako aktywny udziaĵ w danym procesie wszystkich spoĵecznych
partnerów (róƣnorodnych interesariuszyȺ, jest w przypadku rewitalizacji oíowiçzkowa na kaƣdym
jej etapie. (art. 5)

§

T@JHD ONCDIŝBHD VO¬XV@ JNQYXRSMHD M@ HMSDFQ@BIľ LHľCYXONJNKDMHNVĴ
H VDVMĴSQYONJNKDMHNVĴ LHDRYJ@ŒBÌV, @ S@JŰD VYL@BMH@ VHľYH KNJ@KMD ONLHľCYX
QÌŰMDFN QNCY@IT ONCLHNS@LH V FLHMHD 0NM@CSN VO¬XV@ M@ ONOQ@Vľ
ADYOHDBYDŒRSV@ H YVHľJRYDMHD NCONVHDCYH@KMNŝBH Y@ }VROÌKMD CNAQN~3

>ĵównç funkcjç partycypacji jest poznanie potrzeí i oczekiwaĹ interesariuszy oraz íudowa partnerstw w celu wypracowania i ƥnansowania przedsiĊwziĊcia. Z punktu widzenia ustawy o rewitalizacji
konieczne jestȥ

§

jak najszersze wĵçczenie interesariuszy i zapewnienie moƣliwoŧci
ich wypowiedzenia siĊ na kaƣdym z etapów prac (por. art. 5. ust. 3)

prace nad przygotowaniem
Programu ewitalizacji

okres prowadzenia
dziaĵaĹ rewitalizacyjnych

ocena
postĊpów

Mowa zwĵaszcza o dçƣeniu do umoƣliwienia wypowiedzenia siĊ wszystkich wĵaŧcicieli i zarzçdców
nieruchomoŧci, a takƣe mieszkaĹców oíszaru (por. art. 2 ust. 2 pkt 1) oraz wszystkich interesariuszy
prowadzçcych luí zamierzajçcych prowadziï na oíszarze gminy dziaĵalnoŧï gospodarczç luí spoĵecznç, w tym organizacji rzçdowych i grup nieformalnych. (art. 2 ust. 2 pkt 3 i 4, por. art. 5 ust. 3)
Z doŧwiadczeĹ wielu gmin wyĵania siĊ istotna rola informacyjna w pierwszym okresie prac, zwiçzana m.in. z tĵumaczeniem, ƣe nie uwaƣamy ludzi za zdegradowanych, pomimo, ƣe takç nazwĊ noszç
wyĵonione oíszary.
+dukowaï trzeía równieƣ na temat tego, czym jest rewitalizacja Ⱦ informowaï o jej istocie, celach, procesie i zasadach wynikajçcych z ustawy.

.HDV@ŰMD, BN LÌVHRY, V@ŰMD, BN QNYTLHD TVÌI QNYLÌVB@
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§
§

Etapy pracy nad >minnym Programem Rewitalizacji
¥stawa przewiduje kilka etapów opracowania >minnego Programu ewitalizacjiȥ

 analiza i diagnoza sytuacji kryzysowej w sferze spoĵecznej i innych sferach
 opracowanie >P dla przyjĊtego uchwaĵç oíszaru rewitalizacji
 zastosowanie specjalnych instrumentów prawnych Ƚ powoĵanie Specjalnej
oraz uchwalenie Miejscowego Planu ewitalizacji (opcjonalnieȺ

Strefy ewitalizacji

+AP I

Diagnoza Ƚ wyznaczenie
oíszaru zdegradowanego
i oíszaru rewitalizacji

Projekt ucĔwaĵy o wyznaczeniu oíszaru
zdegradowanego i oíszaru rewitalizacji
Zaĵçcznik: mapa 1 ȥ 5000

Zonsultacje spoĵeczne min. 30 dni od ich ogĵoszenia

¥cĔwaĵa o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
(akt prawa miejscowegoȨȺ
Zaĵçcznik: mapa 1 ȥ 5000

§

¥wagi:

Ȥ diagnoza nie jest zaĵçcznikiem do uchwaĵy,
Ȥ moƣna w tej uchwale poczyniï stosowne zapisy dotyczçce prawa pierwokupu na rzecz gminy i zakazu wydawania decyzji o warunkach zaíudowy, (por. art. 11 ust. 5) co umoƣliwi teƣ
w przyszĵoŧci stosowanie tych zapisów w (opcjonalnejȺ Specjalnej Streƥe ewitalizacji.
+AP II

¥cĔwaĵa o przystçpieniu
do sporzçdzania Gminnego
Programu Rewitalizacji

Zonsultacje spoĵeczne: zíieranie uwag, opinii
i pomysĵów na dziaĵania nazywane ɈprojektamiɊ
luí ɈprzedsiĊwziĊciami rewitalizacyjnymiɊ
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Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji

Zonsultacje spoĵeczne
min. 30 dni od ich ogĵoszenia

¥zgodnienia ze wskazanymi podmiotami
opiniujçcymi (por. art. 17 ust. 2. pkt 4 lit. a i b)

§

¥cĔwaĵa o przyjĊciu Gminnego Programu Rewitalizacji

+AP III

najpóơniej 3 miesiçce od daty uchwalenia >Pu
¥cĔwaĵa o zasadacĔ wyznaczania skĵadu oraz dziaĵania Zomitetu Rewitalizacjiȡ

Zonsultacje spoĵeczne
min. 30 dni od ich ogĵoszenia

niezwĵocznie Zarzçdzenie wójtaȱburmistrzaȱ
prezydenta o powoĵaniu Zomitetu Rewitalizacji

niezwĵocznie Ƚ wpisanie przedsiĊwziĊï rewitalizacyjnych
sĵuƣçcych realizacji zadaĹ wĵasnych gminy do zaĵçcznika do uchwaĵy
w sprawie wieloletniej prognozy ƥnansowej gminy, o którym mowa
w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o ƥnansach puílicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z póơn. zm.1, por. art. 21)
ȡ uchwaĵa moƣe zostaï podjĊta przed uchwaleniem >Pu
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§

+AP I½Ȧ elementy fakultatywne:

§

¥cĔwaĵa o zmianie tudium
¥warunkowaĹ i Zierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
w celu dostosowania
do GPRu (por. art. 20)

Zonsultacje spoĵeczne wg procedowania
S¥iZZP, tj. w tryíie okreŧlonym
w przepisach ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

¥cĔwaĵa o ustanowieniu na obszarze
rewitalizacji pecjalnej trefy Rewitalizacji
(akt prawa miejscowegoȨȺ

Zonsultacje spoĵeczne
min. 30 dni od ich ogĵoszenia

¥cĔwaĵa o ustanowieniu na obszarze
rewitalizacji Miejscowego Planu Rewitalizacji
(akt prawa miejscowegoȨȺ

Zonsultacje spoĵeczne
min. 30 dni od ich ogĵoszenia

¥waga: przy procedowaniu w oparciu o Wytyczne rada gminy przyjmuje jednç uchwaĵĊȥ o przyjĊciu
\okalnego Programu ewitalizacjiȱMiejskiego Programu ewitalizacji. ¥chwaĵa ta jest wynikiem diagnozy, wyznaczenia oíszarów zdegradowanych i rewitalizacji, zaplanowania projektów rewitalizacyjnych
oraz przygotowania innych niezíĊdnych elementów programu. Zonsultacje na kolejnych etapach
sç prowadzone wedĵug lokalnie przyjĊtych procedur konsultacji. W przypadku \P nie ma moƣliwoŧci
korzystania z narzĊdziȥ SS, MP.

Konsultacje spoĵeczne

§
§

Jnformacja o rozpoczĊciu konsultacji spoĵecznych i formach, w jakich íĊdç prowadzone musi zostaï
odpowiednio szeroko rozpropagowana na co najmniej 7 dni przed ich rozpoczĊciem, a takƣe zostaï
zamieszczona na stronie gminy w iuletynie Jnformacji Puílicznej. (por. art. 6 ust. 2)
ga JPie naleƣy teƣ zamieŧciï projekty dokumentów, które íĊdç poddawane konsultacjom. (por. art.
6 ust. 8) Minimalny okres zíierania uwag to 30 dni. (por. art. 6 ust. 5)
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Zonsultacje spoĵeczne muszç byï prowadzone przy uƣyciu kilku róƣnycĔ form. (por. art. 6 ust. 4)
Wskazane jest, ƣeíy íyĵy odpowiednie dla danego etapu prac. Po zakoĹczeniu kaƣdej z form
konsultacji naleƣy íez zíĊdnej zwĵoki opracowaï informacjĊ podsumowujçcç jej przeíieg. %odatkowo w przypadku zíierania uwag pisemnych (co jest oíowiçzkowe na kaƣdym etapieȺ informacja
ta musi zawieraï wszystkie uwagi wraz z odniesieniem siĊ do nich. (por. art. 6 ust. 7) aport dotyczçcy wszystkich przeprowadzonych form konsultacji spoĵecznych musi íyï zamieszczony w iuletynie
Jnformacji Puílicznej gminy. (por. art. 6 ust. 9)
Warto zadíaï, íy podsumowanie konsultacji miaĵo przyjaznç formĊ Ƚ raport jest zaadresowany
do wszystkichȥ zarówno interesariuszy, jak i osóí z zespoĵu, które opracowujç gminny program
rewitalizacji. Z tego punktu widzenia waƣna jest czytelnoŧï dokumentu, który jest jednym z czynników wspierajçcych wdraƣanie pomysĵów i postulatów zgĵaszanych przez mieszkaĹców podczas
konsultacji spoĵecznych.

§

Prace przygotowawcze
Podziaĵ obszaru gminy na jednostki analityczne
Przed rozpoczĊciem dziaĵaĹ konieczne jestȥ
1.

dokonanie wstĊpnej diagnozy proílemów gminy,

2. dokonanie podziaĵu terytorium gminy na odrĊíne jednostki analityczne, dla których majç íyï
zeírane i porównane dane liczíoweȥ

oíszary te mogç íyï spójne
pod wzglĊdem struktury funkcjonalnej
i przestrzennej, np.

jednostki uríanistyczne
Ƚ w gminach miejskich

lub

íyï jednostkami
modularnymi
(np. siatkami kwadratów
luí heksagonówȺ

soĵectwa Ƚ w gminach
wiejskich
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§
§

Íebranie danych
Zeíranie niezíĊdnych danych to proces wymagajçcy czasu i zaangaƣowania. Zonieczne jest uzyskanie informacji z wielu róƣnych, niepowiçzanych ze soíç ơródeĵ, co w dodatku jest utrudnione z uwagi
na ochronĊ danych osoíowych.4 Wykorzystanie wiĊkszej liczíy wskaơników pozwala zdiagnozowaï
proílem w sposóí íardziej precyzyjny.
Xeŧli w gminie juƣ wczeŧniej íyĵy zíierane dane i opracowywane diagnozy w ramach opracowania
innych dokumentów strategicznych, przyjĊtych uchwaĵç, to mogç one íyï wykorzystane jako diagnoza na cele delimitacji. (por. art. 12) Xeƣeli nie speĵniajç wymogów ustawy, to nadal mogç stanowiï
cenne ơródĵo wiedzy o sytuacji i potrzeíach gminy.

%iagnoza obszarów kryzysowych
%la diagnozy oíszarów kryzysowych konieczne jest zeíranie konkretnych, oíiektywnych danych
dotyczçcych proílemów w ujĊciu umoƣliwiajçcym ich porównanie w ukĵadzie przestrzennym, czyli
dla róƣnych fragmentów gminy (jednostek analitycznychȺ. Zestawienie danych umoƣliwi przeprowadzenie analizy porównawczej. Xednostki z najgorszymi wynikami w gminie, to te noszçce znamiona
oíszarów kryzysowych.
¥waga: ɈPrzeprowadzenie diagnozy na terenie gminy w celu podjĊcia dziaĵaĹ rewitalizacji jest okazjç do dokonania szerokiego, kompleksowego i dogĵĊínego audytu wszystkich sfer i oíszarów
jej aktywnoŧci, czyli de facto sporzçdzenia inwentaryzacji gminy. (ȧȺ W ten sposóí organy gminy
pozyskajç dane, które mogç okazaï siĊ niezíĊdne w realizacji innych dziaĵaĹ rozwojowych, jak
równieƣ stanowiï podstawĊ dla zaprojektowania stosownych celów rewitalizacji oraz dla ewaluacji
przyjĊtych w >P zaĵoƣeĹ i skutków podjĊtych dziaĵaĹ w ramach systemu monitorowania i oceny.Ɋ5

Analiza
Przetworzenie danych polega na wyliczeniu statystyk (takich jak np. ŧrednia arytmetycznaȺ dla
wyodrĊínionych jednostek analitycznych. Zolejnym moƣliwym krokiem jest przyjĊcie wskaơnika
syntetycznego, czyli takiego, którego wartoŧï
liczíowa jest skĵadowç poszczególnych danych
zeíranych w ramach konkretnego zagadnienia
(proílemuȺ. +fekt wielokryterialnej analizy wskaơnikowej jest nanoszony na mapĊ z przyjĊtym podziaĵem jednostek analitycznych.
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Wyznaczenie obszarów zdegradowanych
pbszar zdegradowany (por. art. 9. ust. 1) to oíszar, który, jak wynika z diagnozy, znajduje siĊ w stanie
kryzysowym z powodu koncentracji negatywnycĔ zjawisk spoĵecznycĔ, w szczególnoŧciȥ íezroíocia, uíóstwa, przestĊpczoŧci, niskiego poziomu edukacji luí kapitaĵu spoĵecznego, a takƣe niewystarczajçcego poziomu uczestnictwa w ƣyciu puílicznym i kulturalnym, wystĊpujçcycĔ jednoczeŧnie
z co najmniej jednym z nastĊpujçcycĔ negatywnycĔ zjawisk:

§

gospodarczycĔ Ⱦ w szczególnoŧci niskiego stopnia przedsiĊíiorczoŧci,
sĵaíej kondycji lokalnych przedsiĊíiorstw,
ŧrodowiskowycĔ Ⱦ w szczególnoŧci przekroczenia standardów jakoŧci
ŧrodowiska, oíecnoŧci odpadów stwarzajçcych zagroƣenie dla ƣycia
i zdrowia ludzi luí stanu ŧrodowiska,

przestrzenno-funkcjonalnycĔ Ⱦ w szczególnoŧci niewystarczajçcego
wyposaƣenia w infrastrukturĊ technicznç i spoĵecznç luí jej zĵego
stanu technicznego, íraku dostĊpu do podstawowych usĵug
luí ich niskiej jakoŧci, niedostosowania rozwiçzaĹ uríanistycznych
do zmieniajçcych siĊ funkcji oíszaru, niskiego poziomu oísĵugi
komunikacyjnej, niedoíoru luí niskiej jakoŧci terenów puílicznych,

tecĔnicznycĔ Ⱦ w szczególnoŧci degradacji stanu technicznego
oíiektów íudowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym
oraz niefunkcjonowaniu rozwiçzaĹ technicznych umoƣliwiajçcych
efektywne korzystanie z oíiektów íudowlanych, w szczególnoŧci
w zakresie energooszczĊdnoŧci i ochrony ŧrodowiska.

Wskazanie obszarów rewitalizacji
pbszar rewitalizacji to oíszar oíejmujçcy caĵoŧï luí czĊŧï oíszaru zdegradowanego, który cechuje siĊ szczególnç koncentracjç negatywnych zjawisk i na którym, z uwagi na istotne znaczenie
dla rozwoju lokalnego, gmina zamierza prowadziï rewitalizacjĊ. (por. art. 10 ust. 1)
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§

píszar luí oíszary rewitalizacjiȥ

§
§

 maximum 20ɺ powierzchni gminy
 maximum 30ɺ liczíy mieszkaĹców gminy (por. art. 10 ust. 1)
elowoŧï ograniczenia rozlegĵoŧci oíszaruȥ koncentracja dziaĵaĹ i osiçgniĊcie peĵnego zaĵoƣonego
efektu przemian.
¥waga: W przypadku podziaĵu oíszaru rewitalizacji na podoíszary, gminny program rewitalizacji jest
równieƣ opracowywany z podziaĵem na podoíszary. (por. art. 14 ust. 3)

oíszary zdegradowane

oíszary rewitalizacji
projekty w ramach >Pȱ\P
inne projekty
granica administracyjna
gminy

NiezbĊdne cechy dobrego programu rewitalizacji

kompleksowoŧï dziaĵaĹ Ⱦ na caĵoksztaĵt
interwencji skĵadajç siĊ
róƣnorodne projekty

koncentracja terytorialna Ⱦ programy
rewitalizacji dotyczç terenów o istotnym
znaczeniu dla rozwoju gminy, oíejmujçcych
caĵoŧï luí czĊŧï zdiagnozowanego oíszaru
zdegradowanego
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komplementarnoŧï dziaĵaĹ Ⱦ uzupeĵnianie
siĊ przedsiĊwziĊï w wymiarze
przestrzennym, proílemowym
i proceduralno-instytucjonalnym
oraz w róƣnorodnoŧci ơródeĵ ƥnansowania

realizacja zasady partnerstwa
i partycypacja Ⱦ przejrzystoŧï kroków
i podejmowanych dziaĵaĹ oraz wspóĵpraca
z interesariuszami to podstawa
dziaĵaĹ na kaƣdym etapie procesu rewitalizacji

>minny program rewitalizacji
Programy rewitalizacji muszç íyï zgodne z innymi dokumentami strategicznymi gminy (miĊdzy
innymi ze strategiç rozwoju oraz strategiç rozwiçzywania proílemów spoĵecznychȺ i majç na celu
eliminacjĊ lub ograniczenie zdeƥniowanycĔ problemów.
Peĵna zawartoŧï >P zostaĵa opisana w art. 15 ust. 1
>minny Program ewitalizacji jest caĵoŧciowym dokumentem, przygotowanym dla wskazanego uchwaĵç oíszaru rewitalizacji. >P zawiera m.in.ȥ

 diagnozĊ proílemów oíszaru i wskazania lokalnych potencjaĵów,
 opis wizji stanu oíszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji,
 szczegóĵowy opis planowanych przedsiĊwziĊï rewitalizacyjnych, które
ƥniowane proílemy,

sç odpowiedziç na zde-

 opis charakterystyki innych dopuszczalnych przedsiĊwziĊï rewitalizacyjnych,
 opis mechanizmów integrowania tych dziaĵaĹ,
 orientacyjne ramy ƥnansowe dla przedsiĊwziĊï z podaniem ơródeĵ i wielkoŧci doƥnansowania,
 opcjonalnieȥ wskazanie, ƣe na oíszarze rewitalizacji ma zostaï ustanowiona Specjalna Strefa
ewitalizacji,

 wskazanie sposoíu realizacji >minnego Programu ewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego,

 opis struktury zarzçdzania realizacjç >minnego Programu ewitalizacji, w tym wskazanie kosztów
tego zarzçdzania wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu,

 system

monitorowania i oceny >minnego Programu ewitalizacji, do którego wĵçczony jest
Zomitet ewitalizacji.
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§

§
§

PrzedsiĊwziĊcia rewitalizacyjne mogç íyï przedsiĊwziĊciami sĵuƣçcymi realizacji celu puílicznego
w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomoŧciami z dnia 21 sierpnia 1997 r., ale mogç íyï teƣ
nimi przedsiĊwziĊcia prywatne. (por. art. 15 ust. 2) Moƣe siĊ zdarzyï, ƣe w zwiçzku z celem puílicznym, jakim íĊdzie íudowa, remont czy przeíudowa íĊdzie konieczna, choïíy czasowa, przeprowadzka mieszkaĹców. W takim przypadku w >minnym Programie ewitalizacji uwzglĊdnia siĊ przedsiĊwziĊcia rewitalizacyjne oíejmujçce te osoíy. (por. art. 15 ust. 4)
rzedsiĊwziĊcia rewitalizacyjne zamieszczłne w >minnym rłgramie ewitalizacji młgç byï realizłwane rŃwnieƣ Ŝłza łbszarem rewitalizacjiȦ jeƣeli wyniĪa tł z icĔ sŜecyƥĪiȫ (cyt. art. 15 ust. 3)

§

Przykĵadowe dodatkowe instrumenty gminne
¥stawa o rewitalizacji z dnia 9 paơdziernika 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1777) wprowadziĵa szereg zmian
do innych oíowiçzujçcych przepisów prawnych. Procedowanie w oparciu o ustawĊ o rewitalizacji
daje moƣliwoŧï korzystania z dodatkowych narzĊdzi, takich jak np. te wprowadzone do ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Specjalna Strefa Rewitalizacji

§

Specjalnç StrefĊ ewitalizacji ustanawia siĊ osoínç uchwaĵç juƣ po przyjĊciu >Pu. Wskazany w uchwale okres oíowiçzywania SS to maksymalnie 10 lat, íez moƣliwoŧci przedĵuƣenia. Xej ustanowienie,
jako specjalnego narzĊdzia uríanistyki operacyjnej, jest fakultatywne. Waƣne jest jednak to, ƣe juƣ
w >Pze naleƣy wskazaï, ƣe planuje siĊ jç ustanowiï oraz okreŧliï tam planowany okres jej oíowiçzywania. (por. art. 25 ust. 2. i art. 15 ust. 1 pkt 12) ¥stanowienie SS ma na celu zapewnienie sprawnej
realizacji przedsiĊwziĊï rewitalizacyjnych.
Xest to narzĊdzie dajçce moƣliwoŧï udzielania szerszego wsparcia przy remontach kamienic prywatnych. ¥stanowienie Strefy daje dodatkowo specjalne moƣliwoŧci rozwiçzaĹȥ

 w zakresie íraku tanich mieszkaĹ na wynajem w oíszarze rewitalizacji luí znacznymi potrzeíami
remontowymi,

 w zakresie ksztaĵtowania spójnoŧci przestrzennej oíszaru,
 w zakresie rozwiçzywania proílemów spoĵecznych.
Sç to miĊdzy innymiȥ

 ustanowienie specjalnie dedykowanego celu puílicznego pod spoĵeczne budownictwo czynszo-

we, oíejmujçcego wachlarz moƣliwoŧci pozyskiwania zasoíów ƥnansowych i nieruchomoŧci oraz
partnerów do íudowy luí remontowania oíiektów,

 udzielenie

dla oíiektów prywatnych (niewpisanych do rejestru zaíytkówȺ dotacji w wysokoŧci
nieprzekraczajçcej 50ɺ nakĵadów koniecznych na wykonanie robót budowlanycĔ, polegajçcych
na remoncie, przeíudowie luí pracach konserwatorskich i pracach restauratorskich,
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 uĵatwienia w prowadzeniu remontów w íudynkach wspólnot mieszkaniowych ze wspóĵwĵasnoŧciç
gminy,

 uĵatwienia w przeprowadzkach lokatorów na czas remontu generalnego,
 regulacje w zakresie moƣliwych roszczeĹ majçtkowych, dotyczçcych wĵasnoŧci

nieruchomoŧci
poĵoƣonych na oíszarze Strefy oíjĊtej przedsiĊwziĊciami rewitalizacyjnymi, sĵuƣçcymi realizacji
celu puílicznego,

 wprowadzenie zakazu wydawania decyzji o warunkacĔ zabudowy tam, gdzie moƣna wnioskowaï,
ƣe potencjalne inwestycje luí zmiany sposoíu uƣytkowania oíiektów w powiçzaniu z írakiem
miejscowego planu zagospodarowania mogç skutkowaï zmianami w zagospodarowaniu Strefy
niezgodnymi z >minnym Programem ewitalizacji alío utrudniajçcymi jego realizacjĊ,

 ustanowienie prawa pierwokupu nierucĔomoŧci przez gminĊ (z myŧlç np. o nieruchomoŧciach,
których zagospodarowanie moƣe uĵatwiï prowadzenie dziaĵaĹ rewitalizacyjnychȺ,

 moƣliwoŧï udzielania zamówieĹ puílicznych, sĵuƣçcych aktywizacji mieszkaĹców oíszaru rewitalizacji w kwotach pomiĊdzy 30 tys. euro a progami unijnymi unijnymi, w specjalnym preferencyjnym tryíie..

eiejscowy Plan Rewitalizacji
Miejscowy plan rewitalizacji jest szczególnç formç planu miejscowego, którç uchwala siĊ dla oíszaru
rewitalizacji luí jego fragmentu o jednak doíra okazja do ustalenia polityki przestrzennej caĵego
oíszaru rewitalizacji. Miejscowy plan rewitalizacji moƣe zostaï uchwalony równieƣ w wyniku zmiany
oíowiçzujçcego planu miejscowego. galeƣy przewidzieï koniecznoŧï uchwalenia MPu w >Pze i
wskazaï tam granice oíszarów, dla których plan ten íĊdzie procedowany.
Poza typowymi elementami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan
rewitalizacji moƣe regulowaïȥȥ

 zasady kompozycji przestrzennej nowej zaíudowy i Ĕarmonizowania planowanej zaíudowy z zaíudowç istniejçcç,

 ustalenia dotyczçce charakterystycznych cecĔ elewacji budynków,
 szczegóĵowe ustalenia dotyczçce zagospodarowania i wyposaƣenia terenów przestrzeni publicznycĔ, w tym urzçdzania i sytuowania zieleni, koncepcji organizacji ruchu na drogach puílicznych
oraz przekrojów ulicȰ

 zakazy i ograniczenia dotyczçce dziaĵalnoŧci handlowej luí usĵugowejȰ
 maksymalnç powierzcĔniĊ sprzedaƣy obiektów ĔandlowycĔ, w tym

oíszary rozmieszczenia
oíiektów handlowych o wskazanej w planie maksymalnej powierzchni sprzedaƣy i ich dopuszczalnç liczíĊ.
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%odatkowo miejscowy plan rewitalizacji umoƣliwia uzaleƣnienie realizacji inwestycji komercyjnej
na nieruchomoŧci niezaíudowanej od tego, ƣe inwestor uprzednio zrealizuje inwestycjĊ waƣnç dla
celów gminnej rewitalizacjiȥ zaíudowĊ mieszkaniowç, infrastrukturĊ technicznç czy spoĵecznç Ƚ umowa uríanistyczna.6

Wdraƣanie >minnego Programu Rewitalizacji i ewaluacja
%la usprawnienia, rozwoju luí lepszego zrozumienia dziaĵaĹ rewitalizacyjnych i samego procesu
rewitalizacji konieczna jest regularna ewaluacja procesu wdraƣania programu w oparciu o kryteria
przyjĊte w >Pze. ymi kryteriami mogç íyï przykĵadowo informacje od íeneƥcjentów projektów
wpisanych do Programu ewitalizacji nt. realizacji danego projektu w roku sprawozdawczym oraz
analiza porównawcza wskaơników poczçtkowych i aktualnych, dotyczçcych sytuacji spoĵecznej luí
innych zagadnieĹ proílemowych, które wyniknĊĵy z diagnozy oíszarów.

§

pƥcjalnej oceny i stopnia realizacji >minnego Programu ewitalizacji trzeía dokonaï co najmniej raz
na 3 lata. (por. art. 22 ust. 1) pcena ta podlega zaopiniowaniu przez Zomitet ewitalizacji oraz ogĵoszeniu w iuletynie Jnformacji Puílicznej gminy. (por. art. 22 ust. 2)

§

pcena moƣe doprowadziï miĊdzy innymi do wniosku, ƣe >P wymaga zmiany Ƚ skorygowania
zaplanowanych dziaĵaĹ rewitalizacyjnych. W szczególnych przypadkach Ƚ gĵównie tam gdzie zmiany
dotyczyĵyíy elementu z listy podstawowych przedsiĊwziĊï rewitalizacyjnych (por. art. 15 ust. 1 lit. a)
Ƚ zmiana ta wymaga zachowania peĵnych procedur uchwalania dokumentów zwiçzanych z rewitalizacjç wedĵug ustawy. (por. art. 23 ust. 1 i 2)

§

W przypadku osiçgniĊcia celów rewitalizacji zawartych w >Pze uchyla siĊ uchwaĵĊ w sprawie >Pu
w caĵoŧci luí w czĊŧci. (por. art. 22 ust. 4)

Waƣne
Przed podjĊciem prac nad >minnym luí \okalnym Programem ewitalizacji konieczne jest przeczytanie caĵego tekstu dokumentów (ustawy luíȱi WytycznychȺ. %ogĵĊíne zapoznanie siĊ z aktami
prawnymi da nam oíraz wszystkich moƣliwoŧci, jakie one stwarzajç oraz ram czasowych i innych, jakie
narzucajç, jak równieƣ prawnych zaleƣnoŧci, wynikajçcych z podjĊcia róƣnych decyzji (np. ustanowienie SS niesie za soíç koniecznoŧï zmiany w innych uchwaĵach luí dokumentach, umoƣliwiajçcych
wykorzystanie narzĊdzi przypisanych do SSȺ.

§

¥stawa o rewitalizacji z dnia 9 paơdziernika 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1777) wprowadziĵa szereg zmian
do innych oíowiçzujçcych przepisów prawnych. gowelizacja ustawy wdroƣeniowej zniosĵa wytyczne
regionalne Pp, które oíowiçzywaĵy w niektórych województwach.
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Podsumowanie
giniejsza puílikacja nie wyczerpuje tematu w caĵoŧci.
>miny, które zamierzajç przystçpiï do rewitalizacji powinny zapoznaï siĊ z treŧciami dostĊpnymi
na stronie Zrajowego entrum Wiedzy o ewitalizacji Ƚ jest to oƥcjalny portal Ministerstwa Jnwestycji i ozwoju, gdzie zamieszczane sç materiaĵy wypracowane przez miasta, które otrzymaĵy dotacje
w ramach konkursu ɈModelowa ewitalizacja Miast Ȯ, prezentacje pilotaƣowych dziaĵaĹ oraz inne treŧci
dotyczçce procesów rewitalizacyjnych.
Xest wŧród nich materiaĵ informacyjno-poradnikowy ɈPogram rewitalizacji - krok po krokuȮ, który prowadzi czytelnika poglçdowo przez caĵy proces programowania rewitalizacjiȥ od momentu podjĊcia
decyzji o przystçpieniu do opracowywania programu rewitalizacji, poprzez jego przygotowanie, wdraƣanie, aƣ po monitorowanie i ocenĊ.
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Przypisy
Rozdziaĵ 1
1 rawestacja tytuĵu znakomitej ksiçƣki duĹskiego architekta i uríanisty Xana >ehla Ðycie miĊdzy bŸdynĪami.
2 Zoí. aport %epartamentu Spraw +konomicznych i Spoĵecznych pgZ (%+SȺ, ¾łrld ¥rbanizatiłn rłsŜectsȫ
TĔe Ǳǯǰǳ eƐisiłnȫ EigĔligĔts, str. 17.
httpsȥȱȱesa.un.orgȱunpdȱwupȱPuílicationsȱ=ilesȱW¥P2014-Eighlights.pdf ȷdostĊp 15.10.2017ȸ.
utorzy raportu przewidujç, ƣe tereny wiejskie íĊdç przyciçgaï ludzi do 2020 r., potem procent osóí zamieszkujçcych
te tereny zacznie spadaï.
3 Zoí. . hmieleĹski, P. leszyĹski Ĕałs Ŝrzestrzenny ĪłsztŸje nas ĪilĪadziesiçt miliardŃw rłcznie ȷpZMpWȸ
httpȥȱȱjagiellonski24.plȱ2017ȱ11ȱ29ȱchaos-przestrzenny-kosztuje-nas-kilkadziesiat-miliardow-rocznie-rozmowaȱ ȷdostĊp 30.11.2017ȸ
4 Zoí. %. Szaĵtys (kier.Ⱥ, rłgnłza lŸdnłŧci na lata Ǳǯǰǳ-ǱǯǴǯ, Warszawa 2014, str. 111.
httpsȥȱȱstat.goƐ.plȱƥlesȱgfxȱportalinformacyjnyȱplȱdefaultaktualnosciȱ5469ȱ1ȱ5ȱ1ȱprognozaȲludnosciȲnaȲlataȲȲȲȲ2014Ȳ-Ȳ2050.pdf
ȷdostĊp 19.10.2017ȸ
5 Zoí. JnČłrmacja ł sytŸacji łsŃb starszycĔ w łlsce za rłĪ ǱǯǰǴ, Warszawa 2016, str. 17.
httpsȥȱȱwww.mpips.goƐ.plȱseniorzyaktywne-starzenieȱinformacji-o-sytuacji-osoí-starszych-w-polsce-za-rok-2015ȱ
ȷdostĊp 27.05.2018ȸ
6 Warto wiedzieï, ƣe oprócz wielu oczywistych korzyŧci pĵynçcych z uprawiania sportu, zaƣywanie ruchu przez dzieci
(min. 60 minut dziennieȺ szyíko przeĵoƣy siĊ na ich lepsze wyniki w nauce, a w dalszej perspektywie da im wiĊksze szanse
na lepsze, ío zdrowsze ƣycie. wierdzi siĊ wrĊcz, ƣe dzieci, które dziŧ chodzç do przedszkola czy szkoĵy íĊdç ƣyï krócej
o 5 lat od swoich rodziców, którzy w ich wieku íiegali na podwórku, gimnastykowali siĊ na osiedlowym trzepaku i ŧcigali
na rowerach. %latego tak waƣne jest, ƣeíy zachĊcaï ich do ruchu i stwarzaï im do tego moƣliwoŧci.
7 ǰǯ beneƥts łČ creating głłd ŜŸblic sŜaces wedĵug amerykaĹskiej organizacji non-proƥt rłject Čłr Ÿblic SŜaces,
która prowadzi od 1975 r. dziaĵania na rzecz rewitalizacji miejskich przestrzeni puílicznych, por. httpsȥȱȱwww.pps.orgȱarticle
ȱ10íeneƥts ȷdostĊp 29.10.2017ȸ
8 Zoí. +.M. oryczka, StŸdiŸm ŜrzyŜadĪŸȥ rewitalizacja \ille,
httpȥȱȱwww.dzienniklodzki.plȱartykulȱ176001,studium-przypadku-rewitalizacja-lille,id,t.html ȷdostĊp 29.11.2017ȸ
9 yt. X. zapiĹski, . Panek (red.Ⱥ, %iagnłza sŜłĵeczna Ǳǯǰǰȫ ¾arŸnĪi i jaĪłŧï ƣycia łlaĪŃw, Warszawa 2011, str. 283.
httpȥȱȱwww.diagnoza.comȱplikiȱraportyȱ%iagnozaȲraportȲ2011.pdf ȷdostĊp 09.12.2017ȸ
10 %eƥnicja interesariuszy zostaĵa podana na str. 92 niniejszej ksiçƣki (rozdz.4, ZłnsŸltacje sŜłĵeczneȺ.
11 Por. art. 22 ust. 1 ¥stawy o rewitalizacji z dnia 9 paơdziernika 2015 r.
httpȥȱȱprawo.sejm.goƐ.plȱisap.nsfȱ%oc%etails.xspȬidɮW%¥20150001777 ȷdostĊp 15.11.2018ȸ

Rozdziaĵ 2
1 Zoí. .zyƣewska, rłgram rewitalizacji zabytĪłwegł centrŸm w SłŜłcieȫ ȷwȸȥ rzyĪĵady rewitalizacji miast, .12,
. Muzioĵ-WĊcĵawowicz (red.Ⱥ, Zraków 2010, str. 47-77,
httpȥȱȱoíserwatorium.miasta.plȱwp-contentȱuploadsȱ2016ȱ10ȱ12.-pM-12-Przykɺ5ɺ82ady-rewitalizacji-miast.pdf
ȷdostĊp 12.01.2018ȸ
2 yt. íroszura rłgram ewitalizacji ÍabytĪłwegł entrŸm SłŜłtŸ Ⱦ %łbre raĪtyĪi,
httpȥȱȱwww.miasto.sopot.plȱmultimediaȱƥleȱ1d7167727c162íí9a03a976ef1450ae6f12489902í2ad66f223278a5760c65í0.pdf
ȷdostĊp 23.02.2018ȸ
3 %ane ¥rzçd Miasta Sopotu, stan kwiecieĹ 2017.

4 yt. . Muzioĵ-WĊcĵawowicz (red.Ⱥ, rzyĪĵady rewitalizacji miastȦ TȫǰǱ, Zraków 2010, str. 17, link jak w przypisie nr 1.
5 Por. J. iaĵa, >daĹsĪie Īamienice łƣywiłneȫ Tł zasĵŸga wsŜŃlnłtȦ artystŃw i eiasta,
httpȥȱȱwww.gdansk.plȱwiadomosciȱXuz-120-artystycznych-fasad-ozywia-gdanskie-kamienice-o-zasluga-wspolnot-artystow-imiasta,a,93000 ȷdostĊp 25.05.2018ȸ
6 Zoí. httpȥȱȱwww.ekonomiaspoleczna.plȱxȱ671705 i inne zakĵadki na tej stronie dotyczçce cieszyĹskiego Ɉyï azemɊ

7 Zoí. . zyƣewska, ¥nia na rzecz rłzwłjŸ ĪwartaĵŸ etlemi w Tbilisi ȹ>rŸzjaȺȫ ȷwȸȥ Íarzçdzanie rłzwłjem Ŝrzestrzennym
miast, P. \orens, X. Martyniuk (red.Ⱥ, >daĹsk 2010, str. 252-259.
httpsȥȱȱarch.pg.edu.plȱdocumentsȱ174968ȱ51761959ȱskryptɺ203.pdf ȷdostĊp 4.03.2018ȸ
8 JpMpS, ang. Jnternational ouncil on Monuments and Sites, MiĊdzynarodowa ada pchrony Zaíytków i Miejsc
Eistorycznych Ⱦ pozarzçdowa ekspercka organizacja miĊdzynarodowa z siedziíç zarzçdu w Paryƣu, utworzona w Warszawie
w 1965.
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9 Por. . randt, eatŸra i cł dalej, ɈSkaríɊ, 06ȱ2015, str. 63.
10 ytuĵ konkursu skierowanego do wĵaŧcicieli posesji prywatnych, ƥrm oraz instytucji czy szkóĵ z terenu miasta i gminy
Zartuzy, którego organizatorem jest owarzystwo Miĵoŧników Zartuzȥ
httpȥȱȱwww.kartuzy.plȱstolicaȲkaszuíȱturystyka-i-rekreacjaȱ667-ɺ+2ɺ80ɺ9+czystoɺ5ɺ9ɺ4ɺ87,-ɺ5ɺ82ad,-porzɺ4ɺ85dek-i-estetyka-ɺ+2ɺ80ɺ93-naszɺ4ɺ85-wizytɺ3ɺ3wkɺ4ɺ85ɺ+2ɺ80ɺ9%
ȷdostĊp 5.03.2018ȸ
11 Ðywa ¥lica to nie tylko ulica, gdzie widaï ludzi. o takƣe nazwa projektu =undacji gapraw Soíie Miasto, który polega
na testowaniu konkretnych rozwiçzaĹ aranƣacji przestrzeniȥ instalacji z zieleni, maĵej architektury czy ɈpoĵoƣeniaɊ drogi
dla rowerów. Prototypowanie miaĵo juƣ swoje odsĵony w Zatowicach, >liwicach, Zrakowie, Warszawie i %çírowie >órniczej.
12 Por. g. Siuda, ¾ Īrainie labiryntŃwȫ ¾iłsĪi tematyczne na ŜrzyĪĵadzie wsi aŜrłtyȫ ȷwȸȥ zĵłwieĪ młtłrem Ŝrzemianȫ
\iderzy ŜrzedsiĊbiłrczłŧciȦ . >raƥĹska-%ejna, Zamil ZaíasiĹski (redȺ., >daĹsk 2009, str. 47- 58.
13 Zoí. M. Jdziak, ¾iłsĪi tematyczne w łlsce w latacĔ ǰǸǸǶȾǱǯǰǲ, str. 5.
httpȥȱȱdocplayer.plȱ5217538-Wioski-tematyczne-w-polsce-w-latach-od-1997-do-2013.html ȷdostĊp 7.03.2018ȸ
14 Por. . Eac, Szersze Ÿlice tł nie inwestycjeȦ a marnłwanie ŜieniĊdzyȫ ȷpZMpWȸ z pliƐierem Schneiderem, francuskim
ekspertem od transportu miejskiego.
httpȥȱȱlodz.wyíorcza.plȱlodzȱ1,35136,15777460,SzerszeȲuliceȲtoȲnieȲinwestycjeȲȲaȲmarnowanieȲpieniedzy.html ȷdostĊp 8.12.2017ȸ
15 Zoí. ezŜĵatna ĪłmŸniĪacja ŜŸbliczna atŸtem ŜłlsĪicĔ miastȬ Xesteŧmy na dłbrej drłdze,
httpȥȱȱwww.portalsamorzadowy.plȱkomunikacja-spolecznaȱíezplatna-komunikacja-puíliczna-atutem-polskich-miast-jestesmyna-doírej-drodze,99551.html ȷdostĊp 8.02.2018ȸ
16 Zoí. M. osmanowska, Jle ĪłsztŸje ĪłmŸniĪacja miejsĪaȫ %laczegł jest taĪ drłgaȬ,
httpsȥȱȱwww.money.plȱzwiazek-miast-polskichȱile-kosztuje-komunikacja-miejska-dlaczego,83,0,2309203.html ȷdostĊp 8.02.2018ȸ
17 Zoí. ezŜĵatna ĪłmŸniĪacja ŜŸbliczna atŸtem ŜłlsĪicĔ miastȬ Xesteŧmy na dłbrej drłdze, link jak w przypisie nr 15.
18 yt. tamƣe.
19 Por. M. \ewczuk, rywatne samłcĔłdy zniĪnç z EelsineĪ dł ǱǯǱǴ rłĪŸ,
httpsȥȱȱíezprawnik.plȱprywatne-samochody-znikna-helsinki-2025-rokȱ ȷdostĊp 11.01.2018ȸ
20 Zoí. X. Wizowska, ierwsze na ŧwiecie miastł bez samłcĔłdŃw,
httpȥȱȱulicaekologiczna.plȱpozytywne-inicjatywyȱtekst-julki-o-samochodach ȷdostĊp 9.01.2018ȸ
21 yt. M. ielecki, \eŜsze miasta, httpsȥȱȱkultura.wiara.plȱdocȱ4496503.\epsze-miasta ȷdostĊp 11.02.2018ȸ
22 Por. M. Ðakowska, S%JZ-ZEgȥ \eŜszy głwy XłrĪ,
httpȥȱȱpuílica.plȱtekstyȱsadik-khan-lepszy-nowy-jork-58142.html ȷdostĊp 11.02.2018ȸ
23 Por. Z. %Ċíek, remia za jazdĊ rłwerem,
httpsȥȱȱwww.foríes.plȱkarieraȱpremia-dla-pracownikow-za-jazde-roweremȱ4y5gjzk ȷdostĊp 20.02.2018ȸ
24 Por. httpȥȱȱíikeliíraries.yorkshire.com ȷdostĊp 11.02.2018ȸ
25 Por. M. Zurek, icycle \ibrary - zamiast ĪsiçƣĪi wyŜłƣycz rłwer,
httpsȥȱȱgadzetomania.plȱ10836,íiílioteka-rowerowa-zamiast-ksiazki-wypozycz-rower ȷdostĊp 11.02.2018ȸ
26 www.atlas.ekonomiaspoleczna.pl

Rozdziaĵ ǲ
1 Por. Z. adzajewski, +ĵĪ stłlicç eazŸrȦ łd zawsze,
httpȥȱȱwww.wspolczesna.plȱwiadomosciȱelkȱartȱ5718738,elk-stolica-mazur-od-zawsze,id,t.html ȷdostĊp 11.10.2017ȸ
%la powçtpiewajçcychȥ plsztyn jest stolicç Warmii, a >iƣycko promuje siĊ jako ƣeglarska stolica Mazur.
2 %ane ¥rzçd Miasta +ĵk, stan maj 2018.

3 Punkt nadal funkcjonowaĵ po zakoĹczeniu konsultacji. Xego celem íyĵo informowanie mieszkaĹców o realizowanym
projekcie oraz propagowanie partycypacji spoĵecznej jako jednej z gĵównych form kreowania modelowego procesu
rewitalizacji zaíytkowego ródmieŧcia +ĵku. pdíywaĵo siĊ to poprzez wspóĵpracĊ z mieszkaĹcami z oíszaru rewitalizacji
ródmieŧcie, w tym z mieszkaĹcami z podwórek, na których, w ramach realizowanego projektu, podejmowane íyĵy
inicjatywy spoĵeczne zwane Miniprojektami.
4 Zoí. opis procedury konkursu
httpȥȱȱíip.elk.warmia.mazury.plȱ250ȱ4441ȱpgloszenieȲpPȲnrȲ28Ȳ2=2017ȲPrezydentaȲMiastaȲ+lkuȲzȲdniaȲ3Ȳ03Ȳ2017ȲrokuȲoȲ
otwartymȲkonkursieȲofertȲnaȲrealizacjeȲzadaniaȲptȲȲȲ22ModelowaȲSzkolaȲnimatorowȲiȲPedagogowȲSpolecznychȲ22ȱ
ȷdostĊp 07.05.2018ȸ
5 Zoí. łlityĪa ČŸnĪcjłnalna +ĵcĪiegł entrŸm ewitalizacji SŜłĵecznej dł ǱǯǱǴ rȫ, str. 39 i 40, +ĵk 2017
httpsȥȱȱwww.rewitalizacja.elk.plȱwp-contentȱuploadsȱ2018ȱ03ȱPolitykaȲfunkcjonalna.pdf ȷdostĊp 12.05.2018ȸ
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Rozdziaĵ 4
1 yt. . ZotaríiĹski, OŜieĪŸn sŜłlegliwyȫ ȷwȸȥ Pisma etyczne, Wrocĵaw 1987, str. 378.
2 Sĵowo to wprowadziĵ do jĊzyka polskiego najprawdopodoíniej prof. adeusz ZotaríiĹski. W jĊzyku czeskim istnieje sĵowo
sŜłleĔliƐƘ o identycznym znaczeniu Ƚ ɈniezawodnyȮ.
3 Por. deƥnicja sĵowa Ÿlegĵy, httpsȥȱȱsjp.pwn.plȱslownikiȱulegɺ5ɺ82y.html ȷdostĊp 07.01.2018ȸ

4 Zoí. J. Jĵowiecka-aĹska, XaĪ Ŝrzygłtłwaï ĪłnsŸltacje sŜłĵeczneȬ, Warszawa 2011, str. 8.
httpȥȱȱkonsultacje.um.warszawa.plȱsitesȱkonsultacje.um.warszawa.plȱƥlesȱjakȲprzygotowacȲkonsultacjeȲspoleczneȲ0.pdf
ȷdostĊp 07.03.2018ȸ
5 Por. =ŸnĪcje ĪłnsŸltacji sŜłĵecznycĔ, httpȥȱȱkonsultacje.zmw.plȱ2013ȱ12ȱ31ȱfunkcje-konsultacji-spolecznychȱ
ȷdostĊp 09.03.2018ȸ
6 Zoí. J. Jĵowiecka-aĹska, XaĪ Ŝrzygłtłwaïȧ, op. cit., str. 15.

7 Zoí.tamƣe, str. 9.
8 Zoí. tamƣe, str. 12.

9 Por. tamƣe, str. 25.
10 Por. g. Modnicka (red.Ⱥ, XaĪ rewitalizłwaï dŃdơȫ ¾niłsĪi z dziaĵaĹ ŜartycyŜacyjnycĔ Ǳǯǰǳ-ǱǯǰǴ, dódơ 2015, str. 80.
httpȥȱȱcentrumwiedzy.orgȱwp-contentȱuploadsȱ2016ȱ02ȱXak-ewitalizowacɺɺ81-ɺ5ɺ81ɺ3ɺ3dɺ5ɺ-raport-ostwrzesieɺ5ɺ84-2015.pdf ȷdostĊp 12.03.2018ȸ

Rozdziaĵ 5
1 Zaíawnik powstaĵ jako projekt kademii Zontaktów Spoĵecznych, w ramach którego zeírano i opisano gry i zaíawy.
%ziĊki ich dostĊpnoŧci na wolnej licencji moƣna je nie tylko rozgrywaï, ale przeraíiaï i tworzyï na ich íazie wĵasne, nowe gry
i zaíawy. Zestaw zostaĵ wydany przez =undacjĊ gowoczesna Polska jako strona internetowa, jak równieƣ jako P%= do druku.

Rozdziaĵ 6
1 yt. W. Xarczewski (red.Ⱥ, %elimitacja ĪrłĪ Ŝł ĪrłĪŸȫ eetłda wyznaczenia łbszarŸ zdegradłwanegł i łbszarŸ rewitalizacji
na Ŝłtrzeby >minnycĔ PrłgramŃw ewitalizacji, Warszawa 2017, str. 6.
httpsȥȱȱwww.miir.goƐ.plȱmediaȱ44680ȱ%elimitacjakrokpokroku.pdf ȷdostĊp 09.03.2018ȸ
2 Por. ¾ytyczne w zaĪresie rewitalizacji w ŜrłgramacĔ łŜeracyjnycĔ na lata Ǳǯǰǳ-ǱǯǱǯ, Warszawa 2016
httpsȥȱȱwww.funduszeeuropejskie.goƐ.plȱmediaȱ23916ȱWytyczneȲdotȲrewitalizacjiȲpoȲaktualizacji-zatwierdzone02082016clear.pdf
ȷdostĊp 09.03.2018ȸ
3 yt. W. Xarczewski (red.Ⱥ, op. cit., str. 6.
4 Por. W. Xarczewski (red.Ⱥ, op. cit., str. 25-33Ȱ w taíeli 4. wyszczególniono ơródĵa waƣniejszych danych wykorzystywanych
w procesie delimitacji.
5 yt. W. Xarczewski (red.Ⱥ, op. cit., str. 10.
6 Por. M .X. gowak, eiejscłwy Ŝlan rewitalizacji Ⱦ zaĪres i sĪŸtĪi,
httpȥȱȱsamorzad.nid.plȱíazaȲwiedzyȱmiejscowy-plan-rewitalizacji-zakres-i-skutkiȱ ȷdostĊp 09.04.2018ȸ

ibliograƥa ȱ polecane tytuĵy
Programowanie rewitalizacjiȦ doŧwiadczenia
Materiaĵy dostĊpne na stronie Zrajowego entrum Wiedzy o ewitalizacji, íĊdçcej oƥcjalnym portalem Ministerstwa
Jnwestycji i ozwoju. Wŧród nichȥ Prłgram rewitalizacji Ⱦ ĪrłĪ Ŝł ĪrłĪŸ, ewitalizacjaȫ JnteraĪtywny ŜłradniĪ mieszĪaniłwy,
red. leksandra Xadach-Sepioĵo, Warszawa 2017, eetłdyĪa ŜrzeŜrłwadzania analizy Ŝrzy ŸstanawianiŸ SŜecjalnej StreČy
ewitalizacji na ŜrzyĪĵadzie ytłmia, red. leksandra Zuĵaczkowska, Warszawa 2018 i wiele innychȥ
httpsȥȱȱwww.miir.goƐ.plȱstronyȱzadaniaȱpolityka-rozwoju-krajuȱrewitalizacjaȱkrajowe-centrum-wiedzy-o-rewitalizacjiȱ
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leksandra zyƣewska, XaĪ Ŝlanłwaï Ŝrłces rewitalizacji sŜłĵecznł głsŜłdarczej Ŝrzestrzeni miejsĪiejȬ, Warszawa 2010
zĵłwieĪ młtłrem Ŝrzemianȫ \iderzy ŜrzedsiĊbiłrczłŧci sŜłĵecznej, pod red. gnieszki >raƥĹskiej-%ejny i Zamila
ZaíasiĹskiego, >daĹsk 2009
Wacĵaw Jdziak, ¾ymyŧliï wieŧ łd nłwaȫ ¾iłsĪi tematyczne, Warszawa 2008
¾ybrane zagadnienia rewitalizacji miast, pod red. Piotra \orensa i Xustyny Martyniuk-PĊczek, >daĹsk 2009
¥stawa o rewitalizacji. Zomentarz. om J, pod red. Xakuía E. Szlachetko, Zatarzyny orówki, >daĹsk 2017
dukasz %rozda, ¥szlacĔetniajçc ŜrzestrzeĹȫ XaĪ dziaĵa gentryƥĪacja i jaĪ siĊ jç mierzy, Warszawa 2017
Seria wydawnictwa Zrajowego Jnstytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, wŧród których jest ílisko 20 tytuĵów,
takich jak ewitalizacja miast ŜłlsĪicĔ Ƚ diagnłza, ewitalizacja miastȥ tełriaȦ narzĊdziaȦ dłŧwiadczenia, Planłwanie
Ŝrzestrzenne a rewitalizacja streČ sŜłĵecznie wyĪlŸczłnycĔȦ ewitalizacja we =rancji Ƚ zarzçdzanie ŜrzeĪsztaĵceniami
łbszarŃw ĪryzysłwycĔ w miastacĔ, ewitalizacja miast w ¾ielĪiej rytanii i inne.
ʂ píszerny spis pozycji (ksiçƣek, artykuĵów i studium przypadkówȺ znajdziemy na stronie Jnternetowego entrum ewitalizacji
httpsȥȱȱrewitalizacja.im.edu.plȱ zawierajçcej komentarz do ustawy, porady prawne, orzecznictwa sçdowe, przykĵady doírych
praktyk rewitalizacji oraz wywiady z ekspertami rewitalizacji. wórcy strony oferujç moƣliwoŧï konsultacji drogç elektronicznç.

%obre praktyki dotyczçce przeksztaĵceĹ przestrzeni
Xan >ehl, Ðycie miĊdzy bŸdynĪamiȫ ¥ƣytĪłwanie Ŝrzestrzeni ŜŸblicznycĔ, przeĵ. M.. ¥ríaĹska, Zraków 2009
harles Montgomery eiastł szczĊŧliweȫ XaĪ zmieniï nasze ƣycieȦ zmieniajçc nasze miasta, przeĵ. . esznar, Zraków 2015
Xanette Sadik-Zhan, Seth Solomonow ¾alĪa ł Ÿliceȫ XaĪ łdzysĪaï miastł dla lŸdzi, przeĵ. W. Mincer, Zraków 2017
Prłject Čłr PŸblic SŜaces XaĪ Ŝrzetwłrzyï eiejsceȫ PodrĊcznik kreowania udanych przestrzeni puílicznych,
przeĵ. . XeleĹski, W. ZosiĹski, Zraków 2011

udowanie toƣsamoŧci lokalnej
PeryŜetie na ŜeryČeriacĔȫ giełƥcjalnie najleŜszy ŜrzewłdniĪ Ŝł łbrzeƣacĔ miastȥ +lblçgaȦ PasĵĊĪaȦ TłlĪmicĪaȦ
red. Eelena Wojciechowska, +lílçg 2014
¾ Ŝrzeszĵłŧï dla Ŝrzyszĵłŧci Ƚ ¾sŜłmnienia najstarszycĔ mieszĪaĹcŃw ÐŸĵaw >daĹsĪicĔ, Zluí Mĵodych Stowarzyszenia
ɈÐuĵawy >daĹskieɊ, rutnowy 2007

Poradniki planowania partycypacyjnego
Ÿł ƐadisȦ >daĹsĪŸȬ eieszĪaĹcy ŜlanŸjç swłje miastłȫ PrzestrzeĹ ŜŸbliczna dzielnicy w ŜartycyŜacyjnym ŜlanłwaniŸ
strategicznymȦ praca zíiorowa pod red. >aíriela emíarz, Xustyna Martyniuk-PĊczek, >daĹsk 2015
PrzewłdniĪ Ŝł ŜłdwŃrĪacĔ Ƚ czyli jaĪ w dziesiĊciŸ ĪrłĪacĔ zmieniï wsŜŃlnie z mieszĪaĹcami ŜrzestrzeĹ icĔ sçsiedztwaȦ
>daĹska =undacja Jnnowacji Spoĵecznej, >daĹsk 2013

Poradniki dla prowadzçcych konsultacje
Marshall . oseníerg PłrłzŸmienie bez Ŝrzemłcyȫ O jĊzyĪŸ sercaȦ tĵum. M. Zĵoíukowski, Warszawa 2009
Paul Eenderson, %aƐid g. homas, ¥miejĊtnłŧci Ŝłmłcne w Ŝracy ze sŜłĵecznłŧciçȦ przeĵ. . ¥nterschuetz, Warszawa 2013

Aspekty zarzçdzania gminç
Íarzçdzanie rłzwłjem Ŝrzestrzennym miastȦ praca zíiorowa pod red. Piotr \orens, Xustyna Martyniuk-PĊczek, >daĹsk 2010
Íarzçdzanie w ŜłlsĪicĔ miastacĔ zgłdnie z ĪłnceŜcjç SeT JTÄȦ praca zíiorowa pod red. %anuta Stawasz,
%orota Sikora-=ernandez, Warszawa 2015
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ppracowanie pod nazwç Ɉgowe ródmieŧcie Miasta +ĵk Ⱦ 3 ƥlary rewitalizacjiɊ
powstaĵo w ramach projektu Ɉgowe ródmieŧcie Miasta +ĵk Ⱦ wzór na rewitalizacjĊɊ,
wspóĵƥnansowanego ze ŧrodków =unduszu Spójnoŧci w ramach Programu pperacyjnego
Pomoc echniczna 2014-2020 oraz íudƣetu paĹstwa (konkurs ɈModelowa rewitalizacja
miastɊ realizowany przez Ministerstwo Jnwestycji i ozwojuȺ.

utorȥ
gnieszka \asota, architekt uríanista,
krzewiciel toƣsamoŧci lokalnej
=undacja Zultury Przestrzeni ɈZoíaczyï na nowoɊ
www.zoíaczycnanowo.pl

ppracowanie graƥczneȥ
>o Projekt Maĵgorzata Starszak

=otograƥeȥ
gnieszka \asota (str. 34, 36, 45Ⱥ, Paweĵ Mrozek (str. 26Ⱥ,
Michaĵ SzymaĹski (str. 37, il. lewaȺ, gnieszka ¥staríowski (str. 37, il. prawaȺ,
¥rzçd Miasta +ĵku (rozdziaĵ 3Ⱥ, www.fotolia.com, www.unsplash.com
Jlustracja na str. 45ȥ opracowanie zmian w programie graƥcznym wykonane podczas
warsztatów dla mieszkaĹców ɈZoíaczyï na nowo iskupiç >órkĊȮ w >daĹsku.

Wydawcaȥ
=undacja Zultury Przestrzeni ɈZoíaczyï na nowoɊ
na zlecenie >miny Miasta +ĵk
Wydanie 1, Sopot 2018
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