
SPRAWOZDANIE Z WARSZTATÓW KONSULATACYJNYCH W RAMACH PRAC NAD 
„GMINNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI” 

 

23 maja o godzinie 15:30 odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy Pszczyna. 
Przedmiotem spotkania była prezentacja propozycji celów oraz kierunków działań 
wypracowanych na podstawie zebranych ankiet (materiał pozyskany na etapie 
delimitacji obszaru rewitalizacji), diagnozy stanu oraz zgłoszonych fiszek projektowych 
obejmujących potrzeby rewitalizacyjne. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy oraz 
osoby, które zgłosiły swoje pozycje rewitalizacyjne.  

W pierwszej części warsztatów konsultacyjnych przypomniano podstawy i założenia 
rewitalizacji, wskazano na różnice w podejściu do procesu rewitalizacji w obecnym 
okresie programowania UE 2014-2020 oraz przypomniano wyniki delimitacji obszaru 
rewitalizacji. Następnie przedstawiono schemat kluczowych problemów 
zdiagnozowanych na terenie rewitalizacji oraz wskazano propozycję celów i kierunków 
działań mających na celu przeciwdziałanie zdiagnozowanym zjawiskom kryzysowym. 
Zaprezentowano również zestawienie zgłoszonych przedsięwzięć w postaci 
tabelarycznej oraz graficznej (lokalizacja na planie Miasta). Pokrótce omówiono 
założenia poszczególnych przedsięwzięć przypominając uczestnikom, że: 

 w pierwszej kolejności kluczowe są działania o charakterze miękkim 
przyczyniające się do rozwiązania problemów społecznych 

 przedsięwzięcia infrastrukturalne stanowią jedynie uzupełnienie dla projektów 
społecznych 

 istotnym założeniem rewitalizacji jest jej wdrażanie przez wszystkich 
beneficjentów i aktorów rozwoju lokalnego, nie tylko przez samorząd lokalny 

 przedsięwzięcia zostaną przekazane Komitetowi Rewitalizacji do ostatecznego 
zaopiniowania 

 

Po zakończeniu prezentacji uczestnicy spotkania zaproszeni zostali do zgłaszania 
swoich uwag i propozycji.  

Poniżej zamieszczono zestawienie uwag, wniosków i propozycji. 

 

1. Prośba o poprawę zwrotu „pogorszenie” na „zmianę” struktury wiekowej w 
przypadku mowy o problemie starości demograficznej. Ze względów 
ekonomicznych jest to sytuacja niekorzystna. Niemniej jednak określenie to 
jednoznacznie wskazuje, ze grupa osób starszych jest z góry skazana na 
wykluczenie. Jest to jednak grupa narażona na marginalizację, ale w przypadku 
zapewnienia odpowiednich warunków, skłonna do aktywności i wspólnych 
przedsięwzięć. 
 
Odpowiedź: uwaga uwzględniona 
 

2. Uwaga o konieczności zwiększenie komplementarności projektu związanego z 
monitoringiem osiedli. Sam montaż kamer nie rozwiąże problemu poprawy 
bezpieczeństwa. Niezbędne jest uzupełnienie oświetlenia oraz działania 



integrujące i aktywizujące mieszkańców w celu zmniejszenie anonimowości, 
wzrostu aktywności mieszkańców, np. poprzez stworzenie miejsca na wzór 
centrum aktywności lokalnej 
 
Odpowiedź: uwaga w formie komentarza. Faktycznie samo zamontowanie kamer 
nie wystarczy do poprawy poziomu bezpieczeństwa na terenie osiedla zwłaszcza 
w kontekście założeń przyświecających rewitalizacji w rozumieniu Ustawy. 
Przede wszystkim niezbędne jest podjęcie działań prospołecznych, integrujących 
i aktywizujących mieszkańców. 
 

 
3. Wskazanie, że rewitalizacja nie może opierać się wyłącznie na działaniach 

ukierunkowanych na aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Projektując 
przedsięwzięcia należy uwzględnić fakt coraz bardziej utrudnionego pozyskania 
uczestników szkoleń związanych z aktywizacją zawodową. Wynika to m.in. z 
poprawy sytuacji finansowej mieszkańców po wprowadzeniu programu 500+ a 
tym samym spadku motywacji do podjęcia zatrudnienia. Ponadto istnieje realne 
ryzyko zmniejszenia chętnych beneficjentów wsparcia ponieważ duża część osób 
skorzystała z takiej formy w poprzednim okresie programowania i nie zgłasza 
potrzeby kontynuacji (z powody znalezienia pracy lub braku chęci podjęcia 
zatrudnienia). Tym samym pojawiło się wskazanie o zwiększenia nacisku w 
Programie na przedsięwzięcia integrujące mieszkańców w obrębie społeczności 
osiedlowych.  
 
Odpowiedź: Należy przeanalizować faktyczną możliwość realizacji wskaźników 
zakładanych przy projektach aktywizujących zawodowo mieszkańców. Ponadto 
w dokumencie zostanie zwrócona szczególna uwaga na konieczność integracji 
mieszkańców, co w konsekwencji przyniesie pozytywne efekty – spadek 
anonimowości, wzrost tożsamości lokalnej, wzrost odpowiedzialności za 
najbliższe otoczenie, promowanie dobrych wzorców funkcjonowania w 
społeczeństwie, wzrost uczestnictwa w życiu kulturalnym Miasta itd. Ponadto w 
ramach jednego z zaproponowanych przedsięwzięć wskazano konieczność 
edukacji przedsiębiorczej od najmłodszych lat. Nauka zachowań 
przedsiębiorczych może w konsekwencji pomóc w kreowaniu pozytywnych 
procesów związanych z faktycznym podjęciem pracy na własny rachunek a nie 
funkcjonowaniem w oparciu o środki socjalne. 
 

4. Obecnie na terenie osiedla Piastów organizowany będzie piknik międzyosiedlowy 
dzień dziecka. Przedsięwzięcie te będzie miało duży zasięg i zaangażuje zarówno 
mieszkańców, jak również udało się nawiązać współpracę z przedsiębiorcami 
także z obszaru objętego rewitalizacją. Działania te organizowane są przez Radę 
Osiedla co tylko potwierdza, że na obszarze rewitalizacji jest duży potencjał na 
rzecz aktywizacji i integracji 
 
 
Odpowiedź:  uwaga w formie komentarza. Wspomniane działania mogą stanowić 
przyczynek do dalszej współpracy pomiędzy osiedlami a przedsiębiorcami oraz 
mogą w przyszłości wpłynąć na większa spójność społeczną obszaru 
rewitalizacji. 



 
 

5. Propozycja zainicjowana współpracy pomiędzy samorządem lokalnym, 
Pszczyńską Spółdzielnią Mieszkaniową a radami osiedla. Dzięki tej współpracy 
można przeznaczyć jeden z lokali na Centrum Integracji Mieszkańców – miejsce, 
w którym mieszkańcy mogliby się spotykać w ramach osiedlowych inicjatyw. 
Miejsce to uzupełniłoby lukę w ofercie usług, których brakuje na osiedlach a 
które występują w prawie każdym sołectwie – remiza strażacka, świetlica 
wiejska itp. Miejsce to byłoby udostępniane mieszkańcom w godzinach dla nich 
odpowiednich, tj. popołudniowych czy w weekendy. Obecnie bowiem nie ma 
takiej możliwości np. w bibliotece, która funkcjonuje w  określonych godzinach. 
W odpowiedzi na propozycję,  pani Dyrektor Biblioteki stwierdziła, że instytucja 
jest chętna i otwarta na propozycję mieszkańców i rad osiedlowych i chętnie 
podejmie rozmowy o współpracy. Z całą pewnością będzie ona przebiegać 
sprawniej, gdy uda się poprawić stan istniejącej infrastruktury. Istniejąca 
infrastruktura biblioteki faktycznie ogranicza możliwości rozszerzenia katalogu 
działań, a tym samy zwiększenie liczby uczestników.  
W trakcie rozmowy zasugerowano również zmianę nazewnictwa dla potencjalnie 
tworzonych centrów osiedlowych. Wynika to z kwestii formalno – prawnych, 
ponieważ zasady funkcjonowania Centrum Integracji reguluje ustawa o 
zatrudnieniu socjalnym. 
 
 
Odpowiedź: jest to słuszna idea i bardzo dobry pomysł idealnie wpisujący się w 
ideę rewitalizacji. Zarówno stworzenie miejsc aktywności osiedlowej, jak 
również pomysł na współpracę rad osiedla z instytucjami kultury w mieście 
odpowiada na problemy zdiagnozowane w Pszczynie. Przedsięwzięcia te nie 
tylko przyczynią się do aktywizacji mieszkańców ale także generować będą 
impulsy dla dalszej współpracy i wspólnej realizacji idei rewitalizacji.  
 
 

6. Informacja o planowanym do realizacji przedsięwzięciu polegającym na budowie 
w południowej części obszaru rewitalizacji miejsca rekreacyjno-sportowego, 
który z całą pewnością zaktywizuje mieszkańców ze szczególnym 
uwzględnieniem osób młodych. 
 
Odpowiedź: uwaga w formie komentarza. Proponujemy zgłoszenie 
przedsięwzięcia w formie fiszki projektowej (zgłaszanie potrzeb 
rewitalizacyjnych), co pozwoli ująć przedsięwzięcie w dokumencie. 
 

7. Doprecyzowanie zakresu fiszki nr 1 pn. Organizowanie Społeczności Lokalnej 
jako metoda na wykluczenie społeczne osób starszych i nieaktywnych zawodowo 
(Klub Seniora).  Działanie to będzie miało na celu aktywizację mieszkańców 
poprzez liderów lokalnych, którzy znając najlepiej swoje sąsiedztwo i jego 
problemy będą mogli wskazać grupy wsparcia a tym samym mogą zainicjować 
działania integrujące. Jako przykład można podać inicjatywy integrujące 
mieszkańców różnych grup wiekowych, np. seniorów i dzieci. Aktywizacja osób 
starszych, którzy z różnych życiowych powodów są na rażeni na samotności i 
marginalizację pozwoli poprawić ich jakość życia, ale także stworzyć 



zintegrowane, wielopokoleniowe społeczności lokalne, w których każdy 
aktywnie uczestniczy. Jako przykład aktywizacji seniorów wskazano zapraszanie 
do przedszkoli w celu czytania bajek. 
 
Odpowiedź: uwaga w formie komentarza. 
 
 

8. Przy Ośrodku Pomocy Społecznej działa Klub Integracji Społecznej, którego 
działania mogą przyczynić się do realizacji założeń społecznych Programu 
Rewitalizacji 

 
Odpowiedź: uwaga w formie komentarza. 

 
9. Wniosek Rady Osiedla Piastów o ewentualną możliwość realizacji projektu 

polegającego na nauce obsługi komputera przez osoby starsze we współpracy z 
Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w Pszczynie  (sprzęt komputerowy 
zostałby zakupiony na potrzeby grupy docelowej, umieszczony w bibliotece, 
gdzie odbywałby się zajęcia). 
 
Odpowiedź: Pomysł wpisuje się w założenia rewitalizacji i odpowiada na 
zdiagnozowane problemy. Należy jednak zweryfikować, czy taka formuła 
współpracy będzie kwalifikowana w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

Podczas spotkania podjęto decyzję o konieczności doprecyzowania zapisów w ramach 
poszczególnych fiszek zwłaszcza w kontekście zapewnienia wysokiej jakości 
przedsięwzięć społecznych. Ponadto w wyniku rozmów uczestników pojawiły się 
kolejne pomysły na działania integrujące i aktywizujące mieszkańców. Uzgodniono, że w 
najbliższym czasie zostaną one skonkretyzowane w postaci fiszek projektowych i 
przekazane do Urzędu Miejskiego oraz wykonawcom dokumentu. 


