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Rekomendacje
Mieszkańcy
Rekomendacja nr 1

ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH JAKO CZYNNIK SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA RODZIN
Dla podniesienia skuteczności działania rodzin niezbędne jest rozszerzenie oferty usług
opiekuńczych w stosunku do osób zależnych oraz zwiększenie intensywności działań
związanych z poprawą kondycji lokalnego rynku pracy (dostosowanie oferty kursów
dokształcających do zapotrzebowania pracodawców, wsparcie i promocja działań
podmiotów ekonomii społecznej – CIS, WTZ, rozwój usług związanych z opieką, promocja
lokalnej przedsiębiorczości).
Rekomendacja nr 2

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM SZANSĄ NA OGRANICZENIE PATOLOGII SPOŁECZNEJ
W obszarze rewitalizacji niezbędne jest podjęcie działań prewencyjnych poprzez stworzenie
szerokiej oferty usług kierowanych do osób młodych, których celem będzie przeciwdziałanie
uzależnieniom i tworzenie dobrych wzorców spędzania czasu wolnego.
Rekomendacja nr 3

SILNE WIĘZI SPOŁECZNE WARUNKIEM SKUTECZNEJ WALKI Z UZALEŻNIENIAMI
Niezbędne jest podjęcie działań na rzecz wzmocnienia więzi rodzinnych przez wsparcie
rodzin w wypełnianiu ich funkcji jako jednego z elementów strategii przeciwdziałania
uzależnieniom.
Rekomendacja nr 4

POBUDZANIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
SZANSĄ NA ROZWÓJ SAMODZIELNEJ I SAMOWYSTARCZALNEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Z uwagi na szczególną skuteczność zaangażowania członków społeczności lokalnej w
rozwiązywanie problemów i zaspokajanie własnych potrzeb konieczne jest stworzenie
warunków (infrastruktura i pobudzanie aktywności) dla rozwoju sektora pozarządowego w
obszarze rewitalizacji.
Rekomendacja nr 5

AKTYWNY UDZIAŁ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W DZIAŁANIACH REWITALIZACYJNYCH
WARUNKIEM TRWAŁOŚCI WPROWADZANYCH ZMIAN

Niezbędne jest szeroko rozumiane włączenie (planowanie, wdrażanie i ocena działań)
mieszkańców w przedsięwzięcia rewitalizacyjne jako warunek skuteczności i trwałości zmian.
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Instytucje i organizacje
Rekomendacja nr 6
ZASPOKAJANIE POTRZEB SPOŁECZNYCH MOTOREM ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Dla prawidłowego rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru rewitalizacji niezbędne jest
rozszerzenie usług o komercyjne i niekomercyjne działania instytucji publicznych, organizacji
społecznych i przedsiębiorców prywatnych związane z rozwojem zainteresowań, spędzaniem
czasu wolnego, podnoszeniem jakości kształcenia.
Rekomendacja nr 7

PODNOSZENIE JAKOŚCI USŁUG INSTYTUCJI PUBLICZNYCH
CZYNNIKIEM WZROSTU ZAUFANIA SPOŁECZNEGO

W celu poprawy jakości życia mieszkańców i zwiększenia zaufania do działań jednostek
podległych burmistrzowi należy objąć nadzorem zarządczym funkcjonowanie administratora
budynków komunalnych.
Rekomendacja nr 8

ROZWÓJ FUNKCJI KULTURALNYCH I REKREACYJNYCH
SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ

Dla zwiększenia przywiązania mieszkańców do miejsca zamieszkania i poprawy jakości więzi
społecznych niezbędne jest zwiększenie bezpieczeństwa w mieście, poszerzenie oferty
kulturalnej (młodzież, dorośli, seniorzy) oraz zwiększenie liczby miejsc spotkań wymagające
podniesienie ich standardu technicznego (ławki na osiedlach, ścieżki, infrastruktura wokół
jeziora).
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Przestrzeń i infrastruktura
Rekomendacja nr 9

OTWARCIE MURÓW I ORGANIZACJA PRZESTRZENI WOKÓŁ NICH
WARUNKIEM ROZWIĄZANIA GŁÓWNYCH PROBLEMÓW OBSZARU REWITALIZACJI

Dla podniesienia poziomu życia mieszkańców, poprawy poczucia bezpieczeństwa, stworzenia
alternatywy wobec uzależnień w postaci oferty spędzania czasu wolnego niezbędne jest
zabezpieczenie i otwarcie murów obronnych oraz uporządkowanie i zorganizowanie
przestrzeń wokół nich.
Rekomendacja nr 10

PODNOSZENIE POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ ODNOWIENIE PRZESTRZENI
I MODERNIZACJĘ ZASOBU MIESZKANIOWEGO
SZANSĄ NA BUDOWANIE SILNEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Dla przeciwdziałania rozwojowi patologii społecznej i wykluczenia społecznego niezbędne
jest odnowienie przestrzeni publicznych i podniesienie wartości zasobu mieszkaniowego.
Rekomendacja nr 11

UTWORZENIE I MODERNIZACJA
INFRASTRUKTURY WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNEJ PRZY JEZIORZE
WARUNKIEM ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ORAZ WZROSTU POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA

Wykorzystanie potencjału przyrodniczego jakim jest jezioro znajdujące się w granicach
miasta daje szansę na zaspokojenie pilnych potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Stworzenie warunków dla rozwoju usług społecznych, przedsiębiorczości oraz poprawy
poczucia bezpieczeństwa wymaga inwestycji w infrastrukturę rekreacyjno-wypoczynkową
oraz społeczną w najbliższym otoczeniu jeziora.

4

Spis treści
Wprowadzenie ........................................................................................................................... 6
Charakterystyka badanej zbiorowości ..................................................................................... 10
Rozdział I
Przejawy zjawisk kryzysowych ................................................................................................. 12
1.1. Niski poziom jakości życia mieszkańców ................................................................... 13
1.2. Trudności w sprawnym wypełnianiu funkcji rodzin ...................................................... 17
1.3. Niewystarczający system usług komunalnych .............................................................. 19
Rozdział II
Potencjały interesariuszy rewitalizacji ..................................................................................... 23
2.1. Potencjał infrastrukturalno-techniczny ......................................................................... 24
2.2. Potencjał środowiskowy ................................................................................................ 26
2.3. Potencjał gospodarczy................................................................................................... 26
2.4. Potencjał instytucjonalny .............................................................................................. 28
2.5. Potencjał społeczny ....................................................................................................... 30
2.6. Potencjał obywatelski.................................................................................................... 32
2.7. Potencjał kulturalno-edukacyjny................................................................................... 33
Rozdział III
Obszary i kierunki działań rewitalizacyjnych ............................................................................ 35
3.1. Podnoszenie jakości życia mieszkańców ................................................................... 36
3.2. Poprawa warunków funkcjonowania rodzin ............................................................. 45
3.3. Rozszerzenie oferty usług komunalnych ................................................................... 50
Podsumowanie ......................................................................................................................... 56
Aneks metodologiczny ............................................................................................................. 65

5

Wprowadzenie

Strzelce Krajeńskie potrzebują rewitalizacji. Mieszkańcy oczekują poprawy wspólnej
przestrzeni i podniesienia jakości życia. Rewitalizacja jest dla nich szansą. Niniejszy raport
zawiera szereg argumentów na rzecz potrzeby przeprowadzenia jednoczesnej interwencji w
sferze infrastrukturalnej, gospodarczej, środowiskowej, społecznej i kulturowej (Ustawa o
rewitalizacji z 9 października 2016 r.). Dobrze rozumiana rewitalizacja ma charakter
kompleksowy, dotyczy wszystkich wymienionych aspektów.
Podstawą raportu jest diagnoza społeczna przeprowadzona w marcu i kwietniu 2016
roku. Diagnoza spełniała następujące kryteria:
 Miała złożony charakter. Kompleksowe ujęcie zjawisk kryzysowych oraz potrzeb i
potencjałów obszaru rewitalizacji wymagało dotarcia do wiedzy i doświadczeń
zróżnicowanych uczestników badań – przedstawicieli wszystkich środowisk
związanych z rewitalizacją w Strzelcach Krajeńskich (mieszkańców, liderów
reprezentujących różne sektory oraz ekspertów z różnych dziedzin). Uzyskanie
zróżnicowanych perspektyw postrzegania zjawisk kryzysowych i sposobów ich
likwidowania wymagało zastosowania kilku metod i technik. Należały do nich:
1.
2.
3.
4.

Wywiady pogłębione z mieszkańcami
Spacery studyjne z liderami
Wywiady pogłębione z ekspertami
Analiza danych zastanych (desk research)

Szczegółowy opis zjawisk kryzysowych w ujęciu statystycznym zawiera Raport z
wyznaczania granic obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji w gminie
Strzelce Krajeńskie.
 Była pogłębiona – dotarcie do źródeł zjawisk kryzysowych możliwe było dzięki
zastosowaniu jakościowych metod i technik. Jakościowe sposoby gromadzenia
informacji pozwalają nie tylko na zbieranie opinii, ale także na wyjaśnienie
diagnozowanych zjawisk poprzez poszukiwanie odpowiedzi na pytanie dlaczego?
(Wytyczne w zakresie programów rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014-2020, s. 19)
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 Została zrealizowana z zgodnie z zasadą partnerstwa i partycypacji. Zgodnie z
Ustawą o rewitalizacji (art. 5 pkt 2) zasada partnerstwa i partycypacji powinna być
realizowana na wszystkich etapach procesu rewitalizacji, także podczas diagnozy.
Zastosowane metody i techniki badań prowadzonych w terenie umożliwiały
uczestnikom swobodne formułowanie swoich opinii, potrzeb i oczekiwań.
Dodatkowo zadaniem doświadczonych badaczy było stworzenie warunków do
swobodnej rozmowy z uczestnikami badań i ich aktywnego udziału w diagnozie.

Celem badań było ustalenie zakresu potrzeb, zasobów oraz oczekiwań rewitalizacyjnych
mieszkańców obszaru rewitalizacji w Strzelcach Krajeńskich.

Osiągnięcie wskazanego celu było możliwe dzięki realizacji następujących celów
szczegółowych:
1.

Ustalenie przejawów zjawisk kryzysowych w obszarze rewitalizacji

2.

Określenie potencjałów interesariuszy procesu rewitalizacji

3.

Ustalenie obszarów i kierunków działań rewitalizacyjnych

Przyjęte do realizacji cele diagnozy odzwierciedlają koncepcję wprowadzania zmian w
obszarach rewitalizacji zawartą w Wytycznych…, która zakłada „optymalne wykorzystanie
specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów
(w tym także kulturowych) (…).” Punktem wyjścia są w tej koncepcji potrzeby społeczności.
Działania zmierzające do ich zaspokojenia opierają się na lokalnych potencjałach. Takiemu
ujęciu procesu wprowadzania zmian towarzyszy założenie o zdolności społeczności lokalnych
do radzenia sobie z kryzysami i zaspokajania własnych potrzeb. Proces wprowadzania zmian
społecznych w oparciu o wewnętrzne uwarunkowania obrazuje poniższy schemat.

7

ZMIANA SPOŁECZNA
Szczegółowe informacje na temat założeń i przebiegu badań przedstawiono w aneksie
metodologicznym. Znajdują się tam następujące odwołania do materiałów źródłowych:
 Joanna Frątczak-M, Sprawozdania z wywiadów pogłębionych z mieszkańcami: M1,
M2, M3…
 Mariusz Kwiatkowski, Sprawozdanie z badań techniką spacerów badawczych na
potrzeby programu rewitalizacji dla gminy Strzelce Krajeńskie: SBTSB
 Dorota Bazuń, Sprawozdanie z badań techniką STEEPVL na potrzeby programu

rewitalizacji dla gminy Strzelce Krajeńskie: SBTS
 Małgorzata Jaskulska, Analiza usług użyteczności publicznej świadczonych dla

mieszkańców Gminy Strzelce Krajeńskie w podziale na kategorie wiekowe : AUUP
W Raporcie znajdują się liczne odwołania do ww. dokumentów.
Cele szczegółowe diagnozy wyznaczają strukturę zasadniczej części raportu. W
pierwszej z nich, na podstawie zgromadzonych w toku badań danych, podjęto próbę
odpowiedzi na następujące pytanie badawcze: Jakie są potrzeby mieszkańców oraz innych
interesariuszy procesu rewitalizacji w Strzelcach Krajeńskich? Druga część odnosi się do
potencjałów gminy. Dotyczy osób, instytucji i organizacji, które mogą mieć istotny wpływ na
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proces rewitalizacji w gminie. Pytanie badawcze, na które tutaj poszukiwano odpowiedzi
brzmi: Jakie są uwarunkowania procesu rewitalizacji? W trzeciej części próbowano ustalić
jaki jest stan i możliwości podjęcia działań interwencyjnych. Inaczej rzecz ujmując,
sformułowano tutaj propozycje obszarów i kierunków działań rewitalizacyjnych.
***
Zebranie materiału, który stał się podstawą źródłową niniejszego raportu wiązało się z
odbyciem szeregu spotkań z wybranymi mieszkańcami, urzędnikami, przedsiębiorcami,
ekspertami i liderami reprezentującymi różnorodne środowiska społeczne Strzelec
Krajeńskich. Osoby, do których zwrócono się z prośbą o poświęcenie czasu chętnie i z dużym
zaangażowaniem brały udział w spotkaniach i udzielały wyczerpujących informacji.
Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy, mając nadzieję, że udało nam się dobrze
wykorzystać zebrane dane i opinie. Liczymy na to, że diagnoza przysłuży się mieszkańcom,
ułatwi rozwiązanie zidentyfikowanych problemów i przyczyni się do podniesienia jakości
życia.
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Charakterystyka badanej zbiorowości

Diagnoza społeczna została przeprowadzona na potrzeby opracowania Programu
rewitalizacji dla gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 i dotyczy mieszkańców obszaru
rewitalizacji znajdującego się centrum Strzelec Krajeńskich. Granice badanej zbiorowości
wyznaczają ulice:
Forteczna-Północna, Forteczna-Zachodnia, Nowa Brama, Okrężna, Północna, Strzelecka,
Zachodnia, Brygady Saperów, Cicha, Forteczna-Południowa, Krótka, Ks. Jerzego Popiełuszki,
Ludowa, Południowa, Rynek.
Powierzchnia obszaru rewitalizacji wynosi 46,16 ha i obejmuje 0,14% powierzchni gminy.
Jest to obszar z przewagą zabudowy śródmiejskiej pełniący funkcję mieszkaniowo-usługową.
Występuje w nim głównie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i kilkurodzinna. Teren jest
objęty ochroną konserwatorską.
Obszar rewitalizacji zamieszkuje około 2200 osób, co stanowi 12,8% wszystkich
mieszkańców gminy. Udział osób w wieku w wieku produkcyjnym wynosi 60%.
Badana zbiorowość dotknięta jest licznymi problemami społecznymi i zjawiskami
kryzysowymi w sferze przestrzennej i infrastrukturalnej, które uzasadniają podjęcie działań
umożliwiających likwidację przejawów degradacji. Należą do nich min. następujące zjawiska
kryzysowe dostrzegane na płaszczyźnie społecznej: wysoki poziom ubóstwa, bezrobocia
długotrwałego i przestępczości oraz wykroczeń, a także wysoki poziom niepełnosprawności,
niski poziom kapitału społecznego oraz edukacji. Na płaszczyźnie infrastrukturalnej
zaobserwowano: niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego oraz wysoki udział lokali
komunalnych i socjalnych bez instalacji sanitarnej (łazienka lub wc) oraz ogrzewanych
indywidualnie (piece).
W obszarze znajdują się ważniejsze zabytki gminy Strzelce Krajeńskie, takie jak: zespół
średniowiecznych fortyfikacji miejskich wraz z Bramą Młyńską i Basztą Więzienną oraz
zabytkowe kamienice o funkcjach mieszkalnych, Dawny Dom Bractwa Strzeleckiego, będący
obecnie siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej, budynek szkoły podstawowej. Ważnym
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walorem przyrodniczym jest jezioro Górne położone w granicach miasta, przylegające do
obszaru rewitalizacji.

Zdjęcie 1. Fragment średniowiecznych fortyfikacji miejskich.
Fot. Dorota Bazuń
W granicach obszaru rewitalizacji znajdują się następujące instytucje publiczne:








Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Przedszkole Samorządowe nr 1
Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Krajeńskich
Notariusz
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich (klasy I-III).

W obszarze rewitalizacji swoje siedziby mają następujące organizacje społeczne:





Stowarzyszenie Walki z Kalectwem
Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”
Stowarzyszenie FSD Sport Strzelce Krajeńskie
UKS Jedynka.
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Rozdział I
Przejawy zjawisk kryzysowych

Zjawiska

kryzysowe

to

stany

spowodowane

koncentracją

negatywnych zjawisk odnoszących się zazwyczaj do sfery społecznej,
gospodarczej, środowiskowej, technicznej czy przestrzenno-funkcjonalnej.
Ich cechą jest nawarstwianie problemów społecznych i wzajemne
powiązania,

prowadzące

do

umacniania

i

pogłębiania

stanu

kryzysowego.

Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery, które
wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują jego spadek w odniesieniu do wartości
dla całej gminy.
Celem tej części diagnozy jest ustalenie występujących w obszarze rewitalizacji
przejawów zjawisk kryzysowych. W ramach przeprowadzonych analiz odpowiadamy na
pytanie, jakie są potrzeby mieszkańców oraz innych interesariuszy procesu rewitalizacji w
Strzelcach Krajeńskich. Jest to pytanie istotne dla przyjętego celu badania. Daje podstawy do
poszerzenia wiedzy o sytuacjach kryzysowych w mieście o opinie wszystkich partnerów
planowanej rewitalizacji, zarówno zamieszkujących w obszarze zdegradowanym jak i osoby
spoza niego. Wykorzystanie takiego podejścia pomaga uchwycić pełny wymiar przyczyn
stanów kryzysowych i daje większy obiektywizm zebranych informacji.
W

przeprowadzonej

analizie

wykorzystaliśmy

trzy

z

metod

badawczych

zastosowanych do opracowania diagnozy obszaru zdegradowanego. Były to: wywiady
pogłębione z mieszkańcami, spacery studyjne z liderami i ekspertami, wywiady pogłębione z
ekspertami (przy wykorzystaniu techniki analizy STEEPVL). Na podstawie zebranego
materiału powstał opis zjawisk kryzysowych wraz z wykazem oddziałujących na nie
problemów.
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Wyodrębnione problemy mają charakter komplementarny. Są wzajemnie powiązane,
skoncentrowane w obszarze rewitalizacji, oddziałując na siebie na zasadzie sprzężenia
zwrotnego. Tworzą sieć związków trudną do przerwania.

Zasadniczym problemem – w świetle zgromadzonych informacji – jest splatanie
i nawarstwianie się czynników społecznych (uzależnienia, ubóstwo), technicznych
(zły stan budynków mieszkalnych, infrastruktury drogowej, miejsc rekreacji),
gospodarczych (brak odpowiadających kwalifikacjom miejsc pracy, niska pozycja
rynkowa

większości

(niewystarczający
wprowadzenia),

lokalnych

system

przedsiębiorstw)

usług

środowiskowych

publicznych,

przestrzenno-funkcjonalnych

brak

(nieodpowiednie

infrastruktury
rozwiązania

z

dla

ich

zakresu

składowania odpadów, zapylenie i zadymienie w wyniku przestarzałych systemów
grzewczych). Wymienione czynniki

utrwalają stany kryzysowe w obszarze

wewnętrznej części śródmieścia jak i na przyległych do niej od zewnętrznej strony
murów ulicach fortecznych.

Stany te są pogłębiane poprzez dodatkowo silnie oddziałujące czynniki demograficzne
związane z odpływem ludzi młodych i starzeniem się populacji miasta,

oraz czynniki

subiektywne, jak niepewność, brak poczucia bezpieczeństwa, trudności w wypełnianiu
funkcji rodziny. Nieprawidłowości w wymienionych sferach obniżają skuteczność
podejmowanych dotychczas jednostkowych działań na rzecz poprawy sytuacji bytowej
mieszkańców. Zdiagnozowane zjawiska kryzysowe dotyczą w największym stopniu trzech z
przyległych do mrów ulic Zachodniej, Południowej, Brygady Saperów.
W diagnozie wyodrębniono trzy podstawowe zjawiska kryzysowe odnoszące się
kolejno do sfer (1) jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, (2) wsparcia rodzin w
wypełnianiu funkcji, (3) systemu usług społecznych. Skuteczna interwencja powinna
uwzględniać wszystkie z nich wraz z utrwalającymi je problemami.

1.1. Niski poziom jakości życia mieszkańców
W analizie jakości życia mieszkańców wykorzystaliśmy dwa kryteria. Pierwsze, obiektywne,
rozumiane jest jako stosunek potrzeb jednostek do stanu zasobów otoczenia pozwalających
na ich zaspokojenie, odnoszące się do infrastruktury przestrzeni miejskiej i budynków
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mieszkalnych, poziomu życia i charakterystycznych dla niego problemów społecznych.
Kryterium drugie, subiektywne, jest wynikiem oceny szans realizacji dążeń, pragnień, celów
życiowych w odniesieniu do zadowolenia z miejsca zamieszkania, poczucia bezpieczeństwa,
relacji sąsiedzkich oraz wykazu spraw przestrzennych i społecznych wymagających
najszybszej interwencji władz. Jak wykazywaliśmy powyżej zjawiska kryzysowe są wynikiem
splotu i wzajemnego umacniania się problemów prowadzącego do pogłębiania stanów
niekorzystnych dla życia mieszkańców. Wśród szczególnie oddziałujących na pierwsze z
wyłonionych (niski poziom jakości życia mieszkańców) są następujące problemy:


NISKI

STANDARD ŻYCIA MIESZKAŃCÓW szczególnie dotyka kamienic

usytuowanych na ulicach przyległych do murów miejskich. Degradacja sfery
technicznej dotyczy pokrycia dachów, klatek schodowych, infrastruktury mieszkań,
korytarzy, elewacji i podwórek. Część mieszkań jest w stanie nie dającym możliwości
użytkowania (M1-M8; M10-15). Dodatkowo braki infrastrukturalne dotyczą złego stanu
ulic i braków parkingów na osiedlach, złego rozwiązania kanalizacji burzowej w obrębie
podwórek (np. ulica Zachodnia), złego stanu budynków użyteczności publicznej (np.
szkoła podstawowa) (SBTSB 3a, s. 25; SBTS 2.2, s. 15).

Zdjęcie 2. Klatka schodowa w jednym z budynków w okolicy rynku
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Fot. Mariusz Kwiatkowski


NISKI POZIOM ŻYCIA MIESZKAŃCÓW będący wynikiem nawarstwiających się

problemów społecznych. Wśród najbardziej widocznych są ubóstwo (wraz z
dziedziczeniem biedy) (M1-6; M13-14; SBTSB 1b, s. 18), uzależnienia (alkoholizm,
narkomania), uzależnienie od pomocy społecznej oraz bierność społeczna (M1-15;
SBTSB 3a, s. 25; SBTSB 3b, s. 26). Problemy te oddziałują na siebie, wzajemnie się
umacniając. Skutkują bezradnością i brakiem zasobów możliwych do wykorzystania w
wychodzeniu z kryzysu związanego z niskim standardem życia (SBTS 2.1, s. 13; M6; M7;
M13). Dodatkowo są potęgowane przez występowanie w opisywanym obszarze dużej
liczby

seniorów

odznaczających

się

brakiem

środków

i

sił

witalnych

do

przeprowadzania zmian w najbliższym otoczeniu (M1; M6; M9).


ZANIECZYSZCZENIE

ŚRODOWISKA

–

w

budynkach

mieszkalnych

(kamienicach) wykorzystuje się przestarzałe systemy ogrzewania (węglowe), co
pogarsza jakość powierza i prowadzi do zapylenia mieszkań i obszaru miasta (M6; SBTS
2.4, s. 17). Mieszkańcy zgłaszają również trudności z utrzymaniem porządku w ich
najbliższej okolicy. Jako główne przyczyny wskazują: (1) niewystarczające wielkości
kontenerów na śmieci (szczególnie w obrębie ulicy Zachodniej) (M5; SBTS 2.4, s. 16),
(2) niewłaściwe ich usytuowanie – tuż pod oknami balkonowymi – co skutkuje
rozprzestrzenianiem się odoru latem do wysokości drugiego piętra i brakiem
możliwości wietrzenia mieszkań (ulica Północna) (M2; SBTS 2.4, s. 16), (3) rozrzucanie
nieczystości (butelek, puszek, niedopałków) przez spożywających alkohol w bramach
oraz w wyniku wandalizmu (przewracanie koszy na śmieci lub wtaczanie ich do jeziora)
(M1-15).


NISKI

POZIOM POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW jest wynikiem

wskazywanych wyżej problemów społecznych. Szczególnie podkreślanymi przez
wszystkich uczestników badań były problemy alkoholizmu i narkomanii wśród osób
młodych (M1-15; SBTSB 1b, s. 18). Brak perspektyw w powiązaniu z uzależnieniami
powoduje wzrost ilości zachowań negatywnych a poprzez to na wzrost poczucia
zagrożenia (M1-15). Zdegradowana przestrzeń miejska dodatkowo potęguje
występowanie zachowań patologicznych. Mieszkańcy podkreślali codzienny kontakt z
przejawami wandalizmu czy chuligaństwa (bałagan, poprzewracane kosze, niszczenie
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infrastruktury – ławek, lamp, płotów, murów, zakłócanie ciszy nocnej) (M1-15; SBTSB
1b, s. 18). W tym kontekście szczególnie negatywnie oceniane są przestrzenie miejskie
wokół murów miejskich – tył zdegradowanych kamienic, nieoświetlony, bez
infrastruktury drogowej, z mnóstwem zakamarków w obszarach zabudowanych
garażami, szopkami itp. (SBTSB 2a-e, s. 21-26; M1; M5; M6; M7; M8; M12; M13; M14;
M15). Za mocno zagrażające uznano także obszary wokół jeziora, które w ramach
pierwszych działań naprawczych zostały wyposażone w ławki, oblegane popołudniami
przez nietrzeźwych i będących pod wpływem narkotyków (M1; M3; M8; M9; M15) oraz
obszar graniczący z obszarem rewitalizacji – park przy ulicy Gorzowskiej (M1; M2; M4;
M7; M14; M15). Wszystkie z tych przestrzeni są przez badanych niechętnie
użytkowane lub zupełnie omijane.

Zdjęcie 3. Ślady ognisk palonych przy murze
Fot. Mariusz Kwiatkowski
Wniosek:
NISKI POZIOM JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW JAKO
FUNKCJONOWANIA RODZIN I SPOŁECZNOŚCI OSIEDLOWYCH

BARIERA

SPRAWNEGO

W sferze jakości życia zanotowano szczególną koncentrację problemów z zakresu poziomu
i standardu życia, ekologii i środowiska zewnętrznego. Występujące w niej negatywne
zjawiska prowadzą do deprywacji potrzeb mieszkańców i wzmagają deficyty przestrzeni
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(harmonia, ład, porządek, jakość infrastruktury i środowiska). Rdzeniem kryzysu
związanego z jakością życia są problemy społeczne prowadzące do braku środków,
możliwości, chęci i potrzeb zmian w najbliższym otoczeniu (ubóstwo, bierność społeczna,
uzależnienie od pomocy społecznej, starość) oraz wzrostu odczuwalnego zagrożenia
zachowaniami patologicznymi (uzależnienia, dziedziczenie biedy).

1.2. Trudności w sprawnym wypełnianiu funkcji rodzin
Drugą ze sfer, w której zdiagnozowaliśmy występowanie stanów kryzysowych jest sfera życia
rodzinnego i działania gospodarstw domowych mieszkańców Strzelec Krajeńskich.
Powiązane z nią zjawiska kryzysowe są wynikiem niedomagania podstawowych dla niej
obszarów funkcjonowania miasta, jak dynamika rozwoju rynku pracy, układ sieci społecznych
i jakość zasobów otoczenia. Deficyty przestrzeni mają swoje konsekwencje w kondycji rodzin
i jakości wypełnianych przez nie funkcji. Problemy z nimi związane nie występują
jednostkowo. Tworzą raczej zbiory wzajemnie na siebie oddziałujące. Do najważniejszych z
nich należą:


TRUDNOŚCI

W WYPEŁNIANIU FUNKCJI MATERIALNO-EKONOMICZNEJ – są

wynikiem splotu trzech podstawowych czynników: (1) słabości lokalnego rynku pracy,
(2) słabości lokalnej przedsiębiorczości, (3) konkurencji rynku usług i produktów
Gorzowa Wielkopolskiego. Rynek pracy Strzelec Krajeńskich jest oceniany jako trudny
(M1-15; SBTSB 1a, s.17). Brakuje na nim ofert pracy dla wszystkich kategorii społecznodemograficznych ze szczególnym wskazaniem na absolwentów, seniorów i kobiety
(M1-15; SBTSB 1a, s.17). Uczestnicy badań odnosili się dodatkowo do niedostosowania
kwalifikacji do zapotrzebowania pracodawców (brak spawaczy, monterów, szwaczek)
oraz braku ofert dla osób z wykształceniem wyższym (SBTSB 1a, s.17; M3; M4; M6; M9;
M12; M14). Negatywny obraz przyczyn trudności ekonomicznych rodzin uzupełniają
problemy niskich wynagrodzeń i niskiej jakości ofert pracy (służby porządkowe, praca
na akord, wymaganie zaświadczeń o niepełnosprawności) (SBTS 2.3, s. 16; SBTSB 1a,
s.17; M2; M5; M11; M14) . Sąsiedztwo dużego rynku usług i produktów ma dodatkowo
moc wzmacniającą sytuację kryzysową. Mieszkańcy dojeżdżając do pracy w Gorzowie
Wielkopolskim pozostawiają tam uzyskane środki finansowe, co negatywnie oddziałuje
na rozwój lokalnych biznesów (trudności w utrzymaniu, duża rotacja, cięcie kosztów) i
liczbę miejsc pracy (M1; SBTSB 1d, s. 20).
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Trudności te występują w bezpośrednim związku z częścią wymienianych wyżej
problemów społecznych jak migracje młodych, ubożenie i uzależnianie od systemu
opieki społecznej.


OGRANICZENIA

W

SPRAWNEJ

REALIZACJI

FUNKCJI

OPIEKUŃCZO-

ZABEZPIECZAJĄCEJ wynikające z braków infrastruktury miasta w zakresie opieki nad

dziećmi i seniorami. Uczestnicy badań wskazywali problemy z zabezpieczeniem
bezpieczeństwa i realizacji funkcji usługowych rodziny podczas wakacji, przerw około
świątecznych i innych dni wolnych od zajęć w szkole, w sytuacji pracy zarobkowej i
braku dorosłych osób w rodzinie zdolnych do opieki nad najmłodszymi (M4; M8; M15).
Problemy wzmacnia brak wystarczającej liczby miejsc dla dzieci w istniejących
świetlicach, niewystarczająca liczba animatorów, niewystarczające godziny otwarcia
(do 16., zajęcia dodatkowe dla dzieci do godziny 17.30) i terminy otwarcia (przerwy w
zajęciach dotyczą także świetlic), brak domu dziennego pobytu dla seniorów (M4; M7;
M8; M15; AUUP).


OGRANICZONE

WSPARCIE W REALIZACJI FUNKCJI CZASU WOLNEGO widziane

przez badanych jako konsekwencja niewystarczającej oferty usług związanych z
brakiem miejsc spotkań dla młodzieży, dorosłych i seniorów (M1; M2; M3; M4; M6;
M7; M8; M9; M10; M11; M12; M15). Szczególne braki dotyczą pozostawienia samymi
sobie osób młodych, które w wyniku trudności w organizacji czasu wolnego i braku
dobrych wzorców jego spędzania skłaniają się w kierunku uzależnień i patologii
społecznej (M1; M2; M3; M4; M7; M9; M11; M12). Mieszkańcy zgłaszają również
zaburzenia w realizacji funkcji towarzyskiej. Jako przyczyny wskazują brak miejsc
spotkań z muzyką dostosowaną do wieku i ograniczoną ofertę kulturalną (M8; M9;
M13; M15). Często zwracano uwagę na brak ławek na osiedlach niezbędnych dla
odpoczynku i podtrzymywania stosunków dobrosąsiedzkich. Problem braku ławek na
osiedlach jest szczególnie dotkliwie odczuwany przez młodzież, która często nie mając
warunków dla kontaktów towarzyskich w domach rodzinnych chciałaby z nich
korzystać (M11; M12; M15).
Wniosek:
DEFICYTY GOSPODARCZE I INFRASTRUKTURALNE PRZYCZYNĄ ZABURZEŃ W WYPEŁNIANIU
FUNKCJI RODZIN
Rodziny w obszarze rewitalizacji wykazują trudności w wypełnianiu funkcji ekonomicznych
i opiekuńczych. Wysokie zapotrzebowanie na wsparcie instytucji pomocy społecznej jest
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wynikiem deficytu ofert zatrudnienia i słabej dynamiki rozwoju rynku pracy. Brak i
niedostosowanie oferty usług opiekuńczych i dotyczących funkcji czasu wolnego,
skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, dodatkowo pogłębiają ten stan.
Występujące w tym obszarze zjawiska kryzysowe generują problemy związane z
ubożeniem rodzin, uzależnieniem od pomocy społecznej i rozwojem patologii społecznych.

1.3. Niewystarczający system usług komunalnych
Jakość i charakter usług publicznych stanowią o rozwoju obszarów miejskich. Do
podstawowych zalicza się usługi zdrowotne, edukacyjne, komunikacyjne, opiekuńcze,
kulturalne, rekreacyjne. Badania wykazały deficyty w większości z nich. Występujące w ich
obszarze zjawiska kryzysowe są konsekwencją utrudnień w realizacji podstawowych potrzeb
społecznych. Obszary problemowe z nimi związane to:


TRUDNOŚCI W KORZYSTANIU Z USŁUG OCHRONY ZDROWIA były pierwszymi z

najczęściej wymienianych problemów dotykających mieszkańców. Uczestnicy badań
wskazywali na niewystarczającą infrastrukturę techniczną instytucji ochrony zdrowia,
trudności w dostępie do badań i specjalistów, konieczność dojeżdżania do ośrodków
zdrowia w Gorzowie Wielkopolskim lub Drezdenku – szczególnie uciążliwą z powodu
braku

dogodnych

połączeń

komunikacyjnych

(M1-15).

Jednym

z

częściej

wskazywanych przejawów dysfunkcji związanych z tym obszarem problemowym jest
zła organizacja pracy ośrodka zdrowia. Uczestnicy badań byli przekonani o
niedostosowaniu wprowadzonych rozwiązań do potrzeb mieszkańców. Szczególnie źle
oceniano kilkugodzinne oczekiwanie na przyjęcie do lekarzy rodzinnych mimo
planowania godzin przyjęć, ograniczenia możliwości rejestracji telefonicznej, trudności
z rejestracją przyjęć do lekarzy rodzinnych z wyprzedzeniem, brak normy szczególnego
traktowania nagłych przypadków (M2; M8; M12; M14; M15).


NIEWYSTARCZAJĄCE

ROZWIĄZANIA

KOMUNIKACYJNE

–

zdaniem

mieszkańców zakres usług komunikacyjnych nie daje możliwości swobodnego
przemieszczania się po gminie. Największe utrudnienia są związane z dojazdami do
dwóch strategicznych miejsc z perspektywy działania miasta: szpitala (Drezdenko) i
dworca PKP (Zwierzyn) (M1-15). Jako wady systemu wymieniano tutaj stałą likwidację
połączeń (M8; M9, M14), brak autobusów w weekendy (M2; M6), brak możliwości
powrotu po godzinie 15. (z różnych części gminy) a z Gorzowa Wielkopolskiego po
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godzinie 19., wysokie ceny biletów szczególnie w stosunku do cen ustalanych przez
prywatnych przewoźników (M2; M12; M15).


Problemem pogłębiającym dysfunkcjonalność poprzedniego jest DUŻE

NATĘŻENIE RUCHU KOMUNIKACYJNEGO, powodujące nieprzejezdność miasta podczas

stałych remontów drogi krajowej nr 22 oraz problemy z dojazdem do miasta w
godzinach szczytu komunikacyjnego (w ramach powrotów z pracy), ograniczenia w
parkowaniu pojazdów (M1-15, SBTS 2.2, s. 14). Infrastruktura drogowa – zabytkowa
kostka brukowa – jest nieprzystosowana do przejazdu ciężkiego taboru dostawczego.
Ulega stałym uszkodzeniem powodującym potrzeby napraw, a poprzez to jeszcze
większych utrudnień w przejeździe (M2; M5; M8; M13). Stały ruch na głównej ulicy
miasta (ulica Chrobrego) powoduje problemy w wykorzystywaniu przejść dla pieszych
bez sygnalizacji świetlnej (M5). Prowadzi również do problemów ekologicznych jak
zanieczyszczenie środowiska i przekraczające normy natężenie hałasu potęgowane
przejazdem przez bruk (SBTS 2.4, s. 17). Mieszkańcy wskazywali na problemy z tym
związane, dotyczące ograniczeń w otwieraniu okien w celu chłodzenia nagrzanych
słońcem mieszkań latem, czy ich wietrzenia (M8; M11; M12).


OGRANICZENIA

W DOSTĘPIE DO DODATKOWYCH USŁUG EDUKACYJNYCH są

wynikiem braków w ofercie dotyczących rozwoju talentów i zainteresowań. Badania
wykazały brak usług tego rodzaju dla młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta oraz
ograniczenia w dostępie dla dzieci i seniorów. Uczestnicy badań wskazywali na
problem niewystarczającej liczby miejsc na zajęciach dodatkowych dla dzieci i długich
list oczekujących na przyjęcie oraz ograniczenie świadczonych usług do rozwoju
zainteresowań w trzech obszarach: muzyki, tańca i gier zespołowych, zmuszających do
poszukiwania lepszej oferty w innych miastach (M4; M7; M8; M9; M11; M12; M13;
M15). Wśród przyczyn tego stanu wymieniano brak infrastruktury dotyczący np.
ograniczeń liczby i wielkości pomieszczeń biblioteki i domu kultury, braki kadrowe,
brak miejsc dla organizacji społecznych mogących przejąć część funkcji z zakresu
rozwoju kultury i rekreacji (SBTS 2.2, s. 14; SBTS 2.3, s. 16).


NIEWYSTARCZAJĄCA

LICZBA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH I BARDZO ZŁY STAN

TECHNICZNY ISTNIEJĄCYCH to główne przyczyny bardzo niskich ocen zaspokojenia

potrzeb mieszkaniowych w mieście. Uczestnicy wywiadów zwracali uwagę na duże
trudności w uzyskiwaniu nowych mieszkań (dla młodych par, w ramach zamiany na
inne lub większe) i długich kolejkach oczekujących (M3; M5; M14; SBTS 2.3, s. 16).
Szczególnym utrudnieniem jest bardzo zły stan mieszkań komunalnych (szczegółowo
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opisywany w sferze problemów związanych z niskim standardem życia mieszkańców)
(M1-8; M10; M14; M15). Większość mieszkań komunalnych mieści się w obszarze
najbardziej zdegradowanych ulic, jak Południowa, Zachodnia, Brygady Saperów.
Uczestnicy wywiadów zwracali szczególną uwagę na trudności we współpracy z
administratorem mieszkań. Problemy z tym związane dotyczyły trzech obszarów: (1)
szybkości reakcji na zgłoszenie, (2) profesjonalizmu wykonawców i jakości
świadczonych usług (napraw, remontów, modernizacji), (3) trwałości wprowadzonych
zmian (M1; M2; M3; M4; M5; M6; M7; M8; M10; M14).


Szczególną uwagę uczestników badań zajmowało NIEDOSTOSOWANIE

DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM USŁUG REKREACYJNYCH DO POTRZEB MIESZKAŃCÓW.

W mieście jest ograniczona oferta usług kulturalnych (M1-15). Mieszkańcom brakuje
miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży (filmowe piątki nie mają repertuaru kierowanego
do dzieci, cieszący się ogromną popularnością tydzień kultury w okresie wakacyjnym
trwa tylko siedem dni), kina – choćby letniego, basenu, możliwości korzystania z
przystani i wypożyczania sprzętu wodnego (M1-15). Ważnym miejscem odniesień jest
obszar jeziora. Uczestnicy wywiadów wskazywali na brak potrzebnej infrastruktury
(sanitariaty, mała gastronomia, powiększenie plaży, przygotowanie podcieni/pergoli
zacieniających, ławki) oraz usług (animator bawiący się w czasie wakacji z dziećmi)
(SBTSB 4a-b, s.25-28; M2; M5; M6; M8; M10; M11; M12). Zwracano także uwagę na
braki lokalowe, brak sprzętu (np. nagłaśniającego) i stałych miejsc dla organizacji
większych imprez kulturalnych (SBTS 2.6, s. 18-19; M13). Młodzi dodatkowo
wskazywali na brak bezpiecznych miejsc zabawy, jak klub młodzieżowy, dyskoteka oraz
niedostosowany do gustów młodych repertuar zabaw i koncertów, powodujący
koniczność korzystania z tego typu usług w Gorzowie Wielkopolskim (M11; M12).
Szczególną sferę problemów stanowią zaburzenia w wypełnianiu funkcji rekreacyjnej
powodowane użytkowaniem przestrzeni publicznych niezgodnie z przeznaczeniem.
Dotyczy to kumulacji zachowań patologicznych w obszarach miejskich przeznaczonych
do rekreacji, odstręczających mieszkańców od ich wykorzystywania (M1-15).
Wniosek:
OGRANICZENIA W ŚWIADCZENIU USŁUG KOMUNALNYCH PRZYCZYNĄ ZASPOKAJANIA
POTRZEB SPOŁECZNYCH POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
W mieście występują problemy związane ze sprawnym wypełnianiem funkcji z zakresu
ochrony zdrowia, komunikacji i rekreacji. Występuje tu także silna potrzeba odnowy
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komunalnego zasobu mieszkaniowego. Wymienione sfery deprywacji dotyczą wszystkich
kategorii

społeczno-demograficznych.

Brak

oferty

odpowiadającej

potrzebom

mieszkańców jest przyczyną wykorzystywania usług poza miejscem zamieszkania. Wzmaga
to problemy gospodarcze, jak osłabienie lokalnego rynku pracy, biznesu i ograniczenie
wpływów do budżetu miasta.
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Rozdział II
Potencjały interesariuszy rewitalizacji

Celem tej części raportu jest określenie potencjałów interesariuszy procesu rewitalizacji.
Przyjęto tutaj szerokie rozumienie terminu „interesariusz”. Są to wszyscy ci – osoby,
organizacje, instytucje, środowiska – którzy mogą mieć wpływ na przygotowanie, przebieg i
rezultaty procesu rewitalizacji w Strzelcach Krajeńskich. Przyglądając się wskazanym
podmiotom, celowo staramy się pomijać wątki związane ze słabościami, problemami i ze
zjawiskami kryzysowymi. Pokazaliśmy je wyraźnie w poprzedniej części. Tutaj chcemy
pokazać szanse i możliwości. Te
wyraźnie dostrzegane i te które,

POTENCJAŁY – wszystko to, co jest korzystnym zasobem, co

zdaniem naszych rozmówców,

może mieć pozytywne znaczenie, co może się przyczynić do

warto

sukcesu planowanych przedsięwzięć.

zauważyć

i

dobrze

wykorzystać.
Charakteryzując potencjały interesariuszy rewitalizacji, odpowiadamy tutaj na drugie z trzech
pytań badawczych:
Jakie są uwarunkowania procesu rewitalizacji?
Chodzi przede wszystkim o następujące ustalenia:
1. Identyfikacja czynników trwałych i pozytywnych zmian, dostrzeganych w
poszczególnych sferach życia miasta i gminy.
2. Rozpoznanie możliwości zaangażowania się w proces zmian przez osoby,
organizacje i instytucje przypisane do poszczególnych sfer.
3. Ustalenie możliwości porozumienia między specjalistami różnych dziedzin w
celu uzyskania spójnej wizji, a następnie wspólnego planu zmian.
Podstawą sformułowanych poniżej wniosków są dane zebrane w toku indywidualnych
wywiadów pogłębionych z mieszkańcami, spacerów badawczych z liderami i ekspertami oraz
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wywiadów

eksperckich

przeprowadzonych

przy

wykorzystaniu

techniki

STEEPVL.

Sprawozdania z badań przeprowadzonych na użytek niniejszego raportu stanowią odrębne
dokumenty.
Szczegółowe informacje na temat zastosowanych metod i technik badawczych
zawarto w aneksie metodologicznym.
Odpowiadając na pytanie dotyczące uwarunkowań procesu rewitalizacji i
potencjałów interesariuszy, wyodrębniono i scharakteryzowano siedem obszarów, w
kolejności od tych „twardych” (potencjał infrastrukturalno-techniczny) do tzw. „miękkich”
(potencjały kulturowo-edukacyjne”). Kolejność nie wskazuje na wagę przypisywaną
poszczególnym zagadnieniom. Chodzi tutaj głównie o klarowne uporządkowanie treści.
Autorzy raportu zdecydowanie podkreślają, że rewitalizacja, ma charakter kompleksowy,
wymaga więc jednoczesnego, zintegrowanego działania we wszystkich wyodrębnionych
sferach.

2.1. Potencjał infrastrukturalno-techniczny
Na potencjał infrastrukturalno-techniczny składa się wiele czynników, między innymi,
położenie i połączenie miasta z innymi miejscowościami, struktura zabudowy, stan dróg,
budynków, terenów zielonych itp. Z tym zagadnieniem wiąże się także element subiektywny
jakim jest ocena istniejącego stanu z punktu widzenia przedstawicieli różnych środowisk oraz
preferencje dotyczące niezbędnych zmian.
W części dotyczącej zjawisk kryzysowych podkreślono już, że stan infrastruktury nie
jest oceniany pozytywnie. Są jednak pewne aspekty, które mogą być uznane za potencjały.
Wśród nich – zgodnie ze wskazaniami ekspertów w ramach badań z wykorzystaniem techniki
STEEPVL (SBTS) – można wymienić następujące:


WYJĄTKOWA,

WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ ZABUDOWA MIASTA – podkreślanie

walorów i znaczenia murów miejskich, ale także innych obiektów zabytkowych.


DOGODNE POŁOŻENIE MIASTA przy głównych traktach komunikacyjnych, w

pobliżu granicy i w bliskiej odległości do dużego ośrodka jakim jest Gorzów
Wielkopolski. Rozwinięta sieć telekomunikacji.
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DUŻE

ZAINTERESOWANIE POWSTAJĄCYMI TU LOKALAMI MIESZKANIOWYMI

wynikające z migracji z mniejszych miejscowości do Strzelec Krajeńskich, ale także
migracji „powrotowych”, traktowania miasta jako wygodnej alternatywy do życia w
porównaniu z większymi ośrodkami miejskimi.


DOCENIANIE POSIADANYCH ZASOBÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW. Motyw murów

jako elementu ważnego pojawiał się wielokrotnie w każdym z wywiadów. Eksperci
podkreślali, że mieszkańcy nie zawsze są świadomi jak cenne i wyjątkowe są te mury.
Stwierdzali, że odpowiednie ich ‘wyeksponowanie’ także dla mieszkających tu osób,
byłoby ważnym działaniem wzmacniającym poczucie związku z miejscem zamieszkania,
powodem do dumy.


WSPÓLNE

SPOJRZENIE NA

POTENCJAŁ INFRASTRUKTURALNY.

Badania

przeprowadzone w ramach spacerów badawczych (spacery nr 1-11), wykazały duże
podobieństwo, a nawet zbieżność w spojrzeniu na problemy, zadania i pomysły
związane z rewitalizacją. Przedstawiciel Urzędu Miasta wskazał liczne pola współpracy
z sektorem komercyjnym w związku z rewitalizacją i otwartość na sugestie i propozycje
zmian. Przedstawiciel projektantów i urbanistów zadeklarował poparcie dla wstępnej
listy kierunków zmian i zaangażowanie w przyszłe przedsięwzięcia rewitalizacyjne.
Wniosek:
MURY JAKO DŹWIGNIA ROZWOJU

Pomimo licznych i poważnych deficytów, część zasobów infrastrukturalnych Strzelec
Krajeńskich może być uznana za istotny potencjał z punktu widzenia przedsięwzięć
rewitalizacyjnych. Pierścień nieźle zachowanych murów średniowiecznych wraz z kilkoma
basztami to duża atrakcja, która dzięki rewitalizacji może zwiększyć liczbę miejsc pracy w
obszarze rewitalizacji z powodu wzrostu zainteresowania turystów. Istotne jest –
zidentyfikowane w procesie badań – wspólne spojrzenie władz, ekspertów i mieszkańców
na mury jako potencjał.
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2.2. Potencjał środowiskowy
Potencjał środowiskowy jest lepiej oceniany niż infrastrukturalny. Mieszkańcy dostrzegają w
nim mniej więcej tyle samo szans co zagrożeń. Podczas wywiadów przeprowadzonych przy
użyciu techniki analizy STEEPVL (SBTS) zwracano uwagę na następujące pozytywne aspekty:


WALORY

POŁOŻENIA

STRZELEC KRAJEŃSKICH

I OKOLICY – dwa jeziora w

mieście, bliskość lasów, lokalizacja w terenie czystym ekologicznie.


WZROST

ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW. Wyraża się to w

większej dbałości o segregację śmieci, rzadziej występującym paleniu śmieciami w
piecach itp.


POPRAWIAJĄCY

SIĘ

STAN

INFRASTRUKTURY

DOTYCZĄCEJ

EKOLOGII

(oświetlenie, oczyszczalnia ścieków, modernizacja sposobów ogrzewania budynków
itp.)
Wniosek:
JEZIORO – SZANSA NA REKREACJĘ W POBLIŻU DOMU

Położenie jeziora niemal w centrum miasta stanowi rzadką atrakcję. Mieszkańcy doceniają
ten fakt, uznając jezioro i jego otoczenie za istotny potencjał, który zasługuje na lepsze
wykorzystanie. Część z nich, jak wykazały badania, deklaruje udział w pracach
porządkowych.

2.3. Potencjał gospodarczy
Ocena potencjału gospodarczego obejmuje trzy zasadnicze aspekty. Pierwszy z nich to stan i
dynamika rozwoju przedsiębiorstw zlokalizowanych w gminie. Drugi to sytuacja na rynku
pracy. A trzeci to działania podejmowane w celu wzmocnienia potencjału gospodarczego i
dopasowania kwalifikacji potencjalnych pracowników do potrzeb rynku pracy.
Sfera gospodarcza, jak pokazano w poprzedniej części raportu, została umiejscowiona
raczej w kontekście zjawisk kryzysowych. Jednak niektóre aspekty jej funkcjonowania można
uznać za zasoby korzystne z punktu widzenia procesu rewitalizacji. Przedstawione poniżej
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opinie

zostały

przedstawione

głównie

podczas

wywiadów

przeprowadzonych

z

wykorzystaniem techniki analizy STEEPVL (SBTS).


ISTNIENIE

I STOPNIOWY ROZWÓJ WIELU PRZEDSIĘBIORSTW MAŁYCH I

ŚREDNICH, w tym także zagranicznych.



MOŻLIWOŚĆ

POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (krajowych

i

unijnych, zagranicznych) na realizację działań: z zakresu wspierania rozwoju
gospodarczego, na ochronę dziedzictwa kulturowego, rozwój kultury i sportu.



DOBRE

WARUNKI

DO

ROZWOJU

PRZEMYSŁU/PRZETWÓRSTWA/RYNKU

ROLNO-SPOŻYWCZEGO.



Szanse WPROWADZENIA NA RYNEK PRACY CZĘŚCI OSÓB BEZROBOTNYCH w

związku ze zmianami demograficznymi i wzrostem zapotrzebowania na usługi
społeczne (zatrudnienie w sektorze opieki dla bezrobotnych kobiet).


SZANSA NA

ROZWÓJ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ (rozwój Centrum

Integracji Społecznej, powstanie spółdzielni socjalnej podmiotów prawnych).


DOBRY

KLIMAT WSPÓŁPRACY na różnych poziomach, między sektorami

(samorząd i administracja, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy). Część działań
dotyczy także współpracy międzynarodowej.


WYSOKA

OCENA POZIOMU I MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO (w

tym przy współpracy z przedsiębiorcami) I SPECJALNEGO.


ŚRODOWISKO PRZEDSIĘBIORCÓW (Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości) – jak

wskazują informacje uzyskane podczas spacerów badawczych (spacery nr 3-4) – jest
dobrze zorganizowane i zainteresowane pracą na rzecz wspólnych celów. Przy
stworzeniu odpowiednich warunków (np. wykorzystanie klauzul społecznych) może się
zaangażować w proces rewitalizacji z korzyścią dla całej gminy.


Przy burmistrzu działa RADA GOSPODARCZA, która również może przyczynić

się do wzmocnienia udziału lokalnych przedsiębiorców w przedsięwzięciach
rewitalizacyjnych.
Wniosek:
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PRÓBY POWIĄZANIA EDUKACJI Z RYNKIEM PRACY
Podjęte w Strzelcach Krajeńskich działania na rzecz dopasowania oferty edukacyjnej do
potrzeb rynku pracy stanowią istotny zasób z punktu widzenia planowanych
przedsięwzięć. Szanse na udaną rewitalizację będą tym większe, im więcej mieszkańców
uda się zaktywizować w związku z podejmowanymi działaniami. Będzie to możliwe
wówczas, gdy mieszkańcy zostaną do tego odpowiednio przygotowani.

2.4. Potencjał instytucjonalny
Na potencjał instytucjonalny składa się kilka elementów. Sprawność działania władz miasta i
lokalnych urzędów oraz zdolność liderów instytucjonalnych do zaangażowania mieszkańców
we wspólne działania na rzecz gminy i miasta. Poniżej przedstawiono uogólnienia opinii
zebranych głównie przy wykorzystaniu techniki analizy STEEPVL (SBTS).


POZYTYWNA OCENA WŁADZ MIASTA ZE WZGLĘDU NA KORZYSTNĄ ATMOSFERĘ

WSPÓŁPRACY

pomiędzy

władzami

miasta

a

Radą

Miasta

(niezależnie

od

reprezentowanej opcji politycznej), zgodna współpraca w Radzie Miasta, gotowość
władz do stosowania klauzul społecznych przy zamówieniach, otwarte podejście władz
do mieszkańców, organizacji społecznych itp.



KORZYSTNY

NA POZIOMIE WŁADZ REGIONALNYCH KLIMAT WOKÓŁ SPRAW

DOTYCZĄCYCH STRZELEC KRAJEŃSKICH.



LOKALIZACJA

w

Strzelcach

Krajeńskich

podstawowych

instytucji

administracji publicznej.


INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ (MOPS) I PODMIOTY REINTEGRACYJNE (CIS,

WTZ) mają szansę stać się aktywnymi uczestnikami działań związanych z rewitalizacją.
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Zdjęcie 4. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich są ważnym, z punktu
widzenia potrzeb osób niepełnosprawnych ośrodkiem reintegracji społecznej i zawodowej.
Fot. Mariusz Kwiatkowski


ŚWIETLICA

ŚRODOWISKOWA – jak ustalono w toku spacerów badawczych

(spacer nr 6) – prowadzona już kilkanaście lat przez „Caritas” przy kościele św.
Franciszka może stać się ważnym interesariuszem rewitalizacji ze względu na duże
zaangażowanie w pomoc dzieciom z różnorodnych środowisk, w tym również
zagrożonych wykluczeniem. W zajęciach regularnie bierze udział ok. 30 dzieci.
Wsparcie dla nich byłoby skuteczniejsze, gdyby udało się uzyskać dostęp do Internetu.
Dzieci coraz częściej mają zadawane zadania do wykonania za pośrednictwem sieci.
W działalność świetlicy – jak podają osoby tam pracujące – zaangażowanych jest 12
wolontariuszy, co stanowi poważny potencjał. Strzelecka Caritas może być włączona w
organizację przedsięwzięć społecznych na obszarze rewitalizacji, włącznie z organizacją
nowej świetlicy.
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Zdjęcie 5. Przedsiębiorcy strzeleccy deklarują chęć włączenia się w przedsięwzięcia
rewitalizacyjne. Fotografia przedstawia stosunkowo nowe inwestycje budowlane
w okolicach jeziora.
Fot. Mariusz Kwiatkowski
Wniosek:
SPRAWNE, OBDARZANE ZAUFANIEM INSTYTUCJE LOKALNE
Lokalne instytucje – samorząd, urzędy, instytucje pomocowe i aktywizacyjne są oceniane
jako działające sprawnie. Mieszkańcy wykazują gotowość współpracy z nimi w zakresie
realizacji wspólnych przedsięwzięć. Potencjał instytucjonalny polega przede wszystkim na
wzajemnym zaufaniu, które jest podstawą udanych działań.

2.5. Potencjał społeczny
Ważnym aspektem funkcjonowania i rozwoju gminy jako całości jest poczucie identyfikacji
mieszkańców z zamieszkiwaną przestrzenią oraz poczucie związku z sąsiadami. Dlatego w
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wywiadach pytano wprost o relacje z miejscem i z ludźmi. Większość wypowiedzi miało
pozytywny charakter. Przedstawione poniżej uogólnienia zostały sformułowane w oparciu o
dane zgromadzone podczas indywidualnych wywiadów z mieszkańcami.


MIESZKAŃCY – pomimo dostrzeganych problemów –

ZASADNICZO DOBRZE

SIĘ CZUJĄ w Strzelcach, uznają je za swój dom. Mają z nimi dobre skojarzenia (M1-15).



RELACJE

Z SĄSIADAMI SĄ OPISYWANE ZASADNICZO W KATEGORIACH

POZYTYWNYCH – od zażyłych, poprzez zasadniczo dobre do neutralnych. Bardzo rzadko

sygnalizują poważne problemy w relacjach z sąsiadami (M1, M2, M4-10, M12-15).


Osoby, które określają RELACJE Z SĄSIADAMI JAKO ZAŻYŁE, wskazują na czym

owa zażyłość polega. Mają przede wszystkim poczucie, że mogą na siebie wzajemnie
liczyć. Spędzają razem czas wolny. Latem na podwórku, zimą odwiedzają się przy
herbacie. Razem sprzątają na podwórku i podejmują wspólnie drobne prace
remontowe. Te osoby z większą dozą pewności wypowiadają się na temat
prawdopodobieństwa włączenia się sąsiadów w ewentualne przedsięwzięcia związane
z rewitalizacją.


CZĘŚĆ

MIESZKAŃCÓW OKREŚLA RELACJE Z SĄSIADAMI JAKO ZASADNICZO

DOBRE. Świadczą sobie wzajemną pomoc w trudnościach. Zagadują, sprawdzają czy

wszystko w porządku. Niekiedy spędzają razem czas wolny. Większa szansa na to
istnieje w sezonie wiosenno-letnim. Wspólne przedsięwzięcia w przypadku tej kategorii
mieszkańców zdarzają się, ale są rzadsze niż wśród tych, których relacje są zażyłe. Oni
jednak również deklarują gotowość udziału w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych.


Trzecia kategoria mieszkańców to, CI KTÓRZY OKREŚLAJĄ RELACJE Z

SĄSIADAMI JAKO POPRAWNE LUB NEUTRALNE. Cieszą się ze spokoju, który sobie

nawzajem zapewniają. Rozpoznają się, pozdrawiają, ale nie spędzają wspólnie czasu, a
tym bardziej nie podejmują wspólnych działań na rzecz przestrzeni, w której żyją. W
przypadku tej kategorii mieszkańców przeważa oczekiwanie na kogoś, kto wykona
prace na rzecz otoczenia lub zorganizuje wspólne przedsięwzięcia (12 osób na 15
pytanych w trakcie wywiadów pogłębionych).
Jeden z mieszkańców zwraca uwagę na problem, który polega na rosnącej liczbie osób,
którym wiek i słabnące siły utrudniają lub wręcz uniemożliwiają angażowanie się we
wspólne przedsięwzięcia (M6).
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Do wyjątkowych należały wypowiedzi wskazujące na niechęć do udziału we wszelkich
wspólnych przedsięwzięciach (M3).
Wniosek:
ZRÓŻNICOWANY POTENCJAŁ RELACJI SĄSIEDZKICH
Zidentyfikowane w Strzelcach Krajeńskich więzi między sąsiadami są zróżnicowane. Mają
szansę stać się korzystnym zasobem z punktu widzenia procesu rewitalizacji pod
warunkiem odpowiedniego zaplanowania i realizacji działań animacyjnych.

2.6. Potencjał obywatelski
Od potencjału społecznego odróżniono tutaj blisko z nim związany potencjał obywatelski. O
ile jednak ten pierwszy dotyczy szans na rozwiązywanie wspólnych problemów w najbliższym
sąsiedztwie, o tyle potencjał obywatelski odnosi się do szerszych zagadnień związanych z
funkcjonowaniem gminy i miasta jako całości lub wybranych kategorii osób znajdujących się
w szczególnej potrzebie.
Podobnie jak w przypadku więzi sąsiedzkich, mieszkańców można podzielić na trzy
kategorie: zaangażowanych, częściowo zaangażowanych i niezaangażowanych obywatelsko.
Wydaje się jednak, że pod względem zaangażowania obywatelskiego mieszkańcy nie dzielą
się na trzy równe grupy. Przeważają osoby bierne. Poniżej streszczono w punktach, na
podstawie indywidualnych wywiadów z mieszkańcami, ustalenia dotyczące zaangażowania
obywatelskiego (M1-15).


OSOBY OBYWATELSKO ZAANGAŻOWANE, SĄ W ZDECYDOWANEJ MNIEJSZOŚCI

(M12 i M13) są w stanie wskazać organizację, w której aktywnie działają
(stowarzyszenie, związki zawodowe, związek działkowców, organizacja pracodawców)
lub przynajmniej obszar stałej aktywności. Te osoby są najlepiej zorientowane w
sprawach

miasta,

znają

liderów.

Deklarują

uczestnictwo

we

wspólnych

przedsięwzięciach na rzecz rewitalizacji (M12 i M13).


OSOBY

CZĘŚCIOWO ZAANGAŻOWANE to te, które interesują się sprawami

dotyczącymi rozwoju gminy, są w miarę dobrze zorientowane, ale nie działają
systematycznie w formalnych i nieformalnych grupach. Deklarują jednak swoje
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zaangażowanie, jeśli ktoś im zaproponuje i wskaże ewentualne pole aktywności.
Deklaracje zaangażowania w sprzyjających warunkach złożyła większość badanych
mieszkańców (M1, M2, M4, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14).


OSOBY

BIERNE OBYWATELSKO nie interesują się wydarzeniami i planami

rozwojowymi miasta. Jednak tylko jedna osoba spośród wszystkich rozmówców
stanowczo odrzuciła możliwość udziału we wspólnych przedsięwzięciach (M3).
Wniosek:
WYSPOWY CHARAKTER ZAANGAŻOWANIA OBYWATELSKIEGO
Świadomi, zaangażowani w sprawy ogółu obywatele stanowią mniejszość. Ich aktywność
jest trudna do przecenienia. Może stanowić istotny wkład w przedsięwzięcia
rewitalizacyjne. Tworzą „wyspy” aktywności, które potrzebują poszerzenia i wzmocnienia.
Właściwe spożytkowanie potencjału osób zaangażowanych będzie możliwe dzięki
integracji wokół wspólnych zadań.

2.7. Potencjał kulturalno-edukacyjny
W przypadku potencjału kulturowo-edukacyjnego wśród mieszkańców i ekspertów
przeważają oceny pozytywne. To jest potencjał, do którego warto i należy się odwołać,
planując przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Zgodnie z opiniami zebranymi w toku badań
eksperckich (STEEPVL) tworzą go następujące walory:


WALORY

HISTORYCZNE, DŁUGA I BOGATA PRZESZŁOŚĆ, zabytki miasta –

przede wszystkim mury miejskie, baszty, bramy, inne zabytkowe budynki.


AKTYWNA

DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH (liczne

inicjatywy i imprezy kulturalne), dobrze działające sekcje kulturalne, sportowe,
artystyczne i inne, funkcjonujących przy placówkach oświatowych i kulturalnych (szkoła
muzyczna, biblioteka).


WSPARCIE

PRZEDSIĘBIORCÓW DLA DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH

(sponsoring).
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O

potencjale

instytucji

oświatowych

i

wychowawczych

świadczy

INNOWACYJNY PROJEKT, którego celem jest preorientacja zawodowa uczniów już na

wczesnych etapach edukacji. W działania zaangażowane są władze miasta, Ochotnicze
Hufce Pracy i strzeleckie placówki edukacyjne. Chodzi przede wszystkim o
ukierunkowanie uwagi na zawody, które w najbliższej okolicy mają przyszłość.


W

GMINIE – jak wskazują badania przeprowadzone w ramach spacerów

badawczych (spacer nr 11) – BARDZO AKTYWNIE DZIAŁA ŚRODOWISKO ŁEMKOWSKIE,
szczególnie w sferze kultury. Ma ono bogate doświadczenie w zakresie rewitalizacji
(wieża ciśnień). Istnieje potrzeba i możliwość zaangażowania tego środowiska do
promocji zmian prowadzonych w ramach programu rewitalizacji.
Wniosek:
SYNERGIA KULTURY, EDUKACJI I ZMIAN INFRASTRUKTURALNYCH
Istotnym potencjałem Strzelec Krajeńskich są przedsięwzięcia, które wskazują na możliwe
wzajemne powiązanie działań z zakresu kultury i edukacji z trwałymi zmianami w zakresie
infrastruktury. Bogata lokalna aktywność kulturalna może być wykorzystana do promocji
planowanych i zrealizowanych przedsięwzięć „twardych”. Natomiast oddanie do użytku
pomieszczeń na cele edukacyjno-kulturalne może sprzyjać kolejnym twórczym
inicjatywom.
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Rozdział III
Obszary i kierunki działań rewitalizacyjnych

Celem ostatniego rozdziału raportu jest ustalenie obszarów i kierunków działań
rewitalizacyjnych w Strzelcach Krajeńskich. Punktem wyjścia są tu zjawiska kryzysowe i
potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji. Należy do nich: niski poziom jakości życia
mieszkańców; trudności w sprawnym wypełnianiu funkcji rodzin; niewystarczający system
usług komunalnych. Potrzeby te zostały opisane szczegółowo powyżej.
Odpowiedź na pytanie, o stan i możliwości działań interwencyjnych, oparta jest
zarówno o przesłanki obiektywne, zawarte min. w sformułowanych powyżej wnioskach
dotyczących potencjałów interesariuszy procesu rewitalizacji w Strzelcach Krajeńskich jak i o
przesłanki subiektywne – propozycje mieszkańców a także lokalnych liderów i ekspertów.
Uznanie spojrzenia społeczności, w której przebiegać będą planowane działania
rewitalizacyjne, za kluczowe dla sformułowania propozycji sposobów przeciwdziałania i
likwidacji zjawisk kryzysowych wynika z trzech założeń. Po pierwsze, związane jest z
przekonaniem, że członkowie społeczności lokalnych zdolni są do diagnozowania własnych
potrzeb. Po drugie, z przyjęcia, że potrafią wyznaczać adekwatne i skuteczne sposoby ich
zaspokajania. Po trzecie, realizacja pomysłów i propozycji zmian formułowanych przez
mieszkańców

jest

jednym

z

warunków

uruchomienia

oddolnych

mechanizmów

prowadzących do głębokiej i trwałej zmiany, ich zaangażowania i inicjowania przez nich
odpowiednich działań prowadzących do poprawy warunków życia i rozwoju społeczności.
Wnioski na temat obszarów i kierunków działań umożliwiających wyprowadzenie
obszaru rewitalizacji w Strzelcach Krajeńskich z sytuacji kryzysowej zostały sformułowane na
podstawie wypowiedzi uczestników wywiadów pogłębionych, spacerów badawczych oraz
wywiadów eksperckich. Zaproponowane kierunki działań, dotyczą przede wszystkim potrzeb
mieszkańców obszaru rewitalizacji (zgodnie z wymogiem koncentracji) oraz obejmują sferę
społeczną, gospodarczą, funkcjonalno-przestrzenną, infrastrukturalną oraz środowiskową
(zgodnie z zasadą kompleksowości i komplementarności).
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3.1. Podnoszenie jakości życia mieszkańców
Niski standard i poziom życia mieszkańców obszaru rewitalizacji wynika degradacji zasobu
mieszkaniowego oraz z głębokiego ubóstwa i długotrwałego bezrobocia znacznej części
osiadłych w tym miejscu strzelczan. Ubóstwu i bezrobociu towarzyszą uzależnienia i apatia.
Dla wyprowadzenia obszaru rewitalizacji z sytuacji kryzysowej konieczne jest inicjowanie
przedsięwzięć jednocześnie w sferze społecznej oraz infrastrukturalnej, przestrzennofunkcjonalnej i środowiskowej. Wśród niezbędnych działań interesariusze rewitalizacji
wymieniali:


POPRAWĘ

STANDARDÓW

ŻYCIA

MIESZKAŃCÓW

poprzez remonty i

modernizacje budynków z lokalami komunalnymi i socjalnymi. W Strzelcach
Krajeńskich środowiska dotknięte głębokim ubóstwem koncentrują się w obszarach
znacznie zdegradowanych infrastrukturalnie i przestrzennie. Najczęściej zamieszkują
budynki zabytkowe wymagające kosztownych remontów i modernizacji. Mieszkańcy
zgłaszają wiele potrzeb w tym zakresie (M1-15). Do najpilniejszych należą:







Odgrzybianie i (latem) deratyzacja
Wymiana instalacji elektrycznej, wodo-kanalizacyjnej, grzewczej
Skuteczne uszczelnienie lub wymiana przeciekających dachów
Skuteczna naprawa bądź wymiana drzwi zewnętrznych i bram
Remonty korytarzy i klatek schodowych
Remonty elewacji i zabezpieczenie murów.

Za miejsca wymagające najpilniejszej interwencji zostały uznane ulice Zachodnia,
Południowa i Brygady Saperów.
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Zdjęcie 6. Kumulacja zjawisk kryzysowych jest wyraźnie dostrzegalna na ul. Zachodniej,
Północnej i Brygady Saperów.
Fot. Mariusz Kwiatkowski


OTWARCIE

MURÓW I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WOKÓŁ NICH.

Zabytkowe mury obronne zostały jednoznacznie uznane za najważniejszy potencjał
miasta i gminy Strzelce Krajeńskie oraz obszaru rewitalizacji. Koncentracja w obszarze
rewitalizacji ciekawych zabytków takich jak mury obronne, baszty, kościoły jest
postrzegana jako pozytywnie korelująca z rozwojem miasta (SBTS). Uzasadnieniem dla
włączenia zabezpieczenia murów, a przede wszystkim otwarcia dawnych przejść i
zagospodarowania przyległych terenów do działań rewitalizacyjnych, jest:
 Zły stan murów jako dziedzictwa kulturowego (STBS).
 Znaczenie nadawane murom przez mieszkańców jako ważny element ich
tożsamości – mieszkańcy obszaru rewitalizacji cenią mury obronne i oczekują działań
zmierzających do ich zabezpieczenia i ochrony przed degradacją. Miejsce, jakie zabytek
ten zajmuje w tożsamości mieszkańców miasta jest także potencjałem dającym szansę
na włączenie się strzelczan w prace związane z ich zabezpieczeniem i
zagospodarowaniem ich okolic.
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 Wprowadzenie udogodnień w przemieszczaniu się do innych części miasta poprzez
zwiększenie liczby przejść (obecnie trzeba obchodzić mury dookoła; min. M8; SBTS).
 Poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego – zagospodarowanie terenów
przyległych do murów umożliwi powstanie nowych funkcji w ich okolicy (np. miejsca
spotkań, rekreacja).
 Poprawa bezpieczeństwa – zaangażowanie różnych instytucji i organizacji, wzrost
liczby strzelczan przebywających w okolicy murów, pojawienie się takich elementów
infrastruktury jak oświetlenie i monitoring może pozytywnie wpłynąć na poczucie
bezpieczeństwa

mieszkańców

okolicznych

ulic

dzięki

zmianie

składu

osób

korzystających z ich oferty (brak warunków spędzania czasu wolnego jest również
wynikiem grupowania się w obrębie murów osób uzależnionych; M5).
 Symboliczne otwarcie obszaru rewitalizacji – przywrócenie przejść w murach będzie

symbolicznie wspierać proces włączenia zamkniętej, wykluczonej odizolowanej części
miasta do szerszej społeczności.
Do najpilniejszych prac obejmujących mury i przyległe do nich tereny należy (np. M2,
M5, M12, SBTSB):






Ich zabezpieczenie
Uporządkowanie terenu w okolicy murów
Usunięcie garaży w okolicach szkoły muzycznej
Zwiększenie liczby przejść w murze
Utworzenie traktu wzdłuż murów dostosowanego do potrzeb osób z
niepełnosprawnością
 Oświetlenie i monitoring.
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Zdjęcie 7. Jedno z zamurowanych przejść w murze.
Fot. Mariusz Kwiatkowski


UPORZĄDKOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PODWÓREK. Oczekiwanie działań

w obrębie podwórek przy budynkach mieszkalnych, także wzdłuż murów wynika z ich
degradacji przestrzennej i infrastrukturalnej ograniczającej możliwość zaspokajania
takich potrzeb mieszkańców jak spędzanie czasu wolnego, spotkania grupowe
(towarzyskie, z sąsiadami; M6, M13, M14). Dodatkowym uzasadnieniem działań na
rzecz uporządkowania podwórek jest:

 Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców – obecny stan zachęca
osoby będące pod wpływem środków odurzających do korzystania z podwórek w
sposób przekraczający zwykłe normy (nadużywanie alkoholu, oddawanie moczu,
awanturowanie się; np. M5, M15).

 Poprawa atrakcyjności podwórek jako działanie komplementarne wobec prac nad
otwarciem i zachowaniem murów obronnych. Działania te są zależne od siebie –
przywrócenie dawnych przejść w murach spowoduje wzrost liczby osób pojawiających
się w ich okolicach, a w konsekwencji poczucie odpowiedzialności mieszkańców za ład i
porządek na podwórkach znajdujących w bezpośrednim sąsiedztwie zabytku (SBTS).

 Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez likwidację przejawów
degradacji w przestrzeni publicznej.
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Zdjęcie 8. Przykład zaniedbanego podwórka w sąsiedztwie murów.
Fot. Mariusz Kwiatkowski
Do najpilniejszych działań w obrębie podwórek należy (np. M1, M7):
 Oczyszczenie i udrożnienie kanalizacji burzowej (z powodu zalewania
podwórzy i piwnic)
 Instalacja oświetlenia
 Zagospodarowanie zieleni
 Wprowadzenie funkcji skupień poprzez elementy małej architektury (ławki).


AKTYWIZACJA

KAPITAŁU PRYWATNEGO w postaci wkładu finansowego/lub

pracy własnych rąk (np. M9). Mieszkańcy deklarują gotowość do pracy i inwestowania
środków finansowych na rzecz swojego otoczenia. Ich możliwości są zróżnicowane. W
zależności od sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców ich udział może polegać
na ponoszeniu kosztów finansowych lub pracy własnej. Oczekiwane wsparcie ze strony
odpowiednich instytucji i organizacji to: materiały, sprzęt (koparki, zagęszczarki itp.),
wsparcie

specjalistów

(projektantów,

pracowników

wykwalifikowanych).

Np.

mieszkanka jednej z kamienic opowiadała, że sąsiedzi sami próbują odnawiać swoje
kamienice wewnątrz (np. klatki schodowe), ale potrzebują wsparcia technicznego,
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ponieważ remonty wykonywane przez nich nie usuwają przyczyn degradacji (po kilku
miesiącach farba i tynk odpadają; M5). Kilkoro uczestników badań deklarowało, że
włączy się w prace na rzecz zmiany własnego otoczenia po otrzymaniu materiałów (np.
M10).
Spodziewane skutki łączenia sił w rewitalizacji to:
 Wzrost aktywności społecznej mieszkańców oraz poczucie odpowiedzialności
za stan otaczającej ich infrastruktury
 Lepsze dopasowanie wprowadzanych zmian do potrzeb i oczekiwań
mieszkańców
 Wzrost motywacji do poszukiwania sposobów przeciwdziałania wandalizmowi
i wykorzystywania najbliższego otoczenia mieszkańców przez nieproszonych
gości
 Mniejsze obciążenie budżetów publicznych kosztami inwestycji.


PRZYWRACANIE

WIĘZI SĄSIEDZKICH I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ. Deklaracje

mieszkańców obszaru rewitalizacji wskazują na dominację w nim jedynie poprawnych
relacji sąsiedzkich (SBTSB). Mieszkańcy rzadko angażują się prace społeczne (M3).
Potrafią wskazać nielicznych liderów swojej społeczności (np. M9). Wspólnoty tworzą
głównie osoby mieszkające w śródmieściu od dawna. Nie mniej jednak niewiele jest
osób szczególnie zaangażowanych, inicjujących działania na rzecz wspólnej przestrzeni
(M6). Płaszczyzną integracji mieszkańców mogą stać się podwórka wymagające pilnych
prac porządkowych i zagospodarowania (M8).
Przywracanie więzi pomiędzy mieszkańcami obszaru rewitalizacji może łączyć kilka
jego potencjałów. Jeden z nich odnosi się do wartości historycznej zabudowy.
Potencjałem kadrowym są organizacje społeczne, których działalność została wysoko
oceniona przez uczestników badań (SBTS).
Odbudowa więzi w obszarach zdegradowanych wymaga podejmowania szczególnych
działań. Pozytywne skutki w tym procesie może przynieść aktywność animatorów
społeczności lokalnych. Zadanie stawiane przed animatorami polegałoby na wsparciu
działalności liderów i aktywizacji pozostałych mieszkańców obszaru rewitalizacji do
współpracy na rzecz własnych podwórek, klatek schodowych. Skuteczne narzędzia to
min. programy edukacyjne (warsztaty) na temat projektowania zieleni, pielęgnacji
roślin, konkursy np. na najładniejsze podwórko, ogródek itp. Ważnym zadaniem
animatorów społeczności lokalnych będzie aktywizacja społeczna mieszkańców i
wyłanianie liderów. Konsekwencją współpracy animatorów z mieszkańcami będzie
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wykształcenie poczucia odpowiedzialności za otaczającą przestrzeń i działania oddolne
zapobiegające jej degradacji (wzrost poczucia bezpieczeństwa). Efektem pracy
animatorów społecznych będzie powstanie samodzielnej społeczności lokalnej, zdolnej
do zaspokajania własnych potrzeb i rozwoju.


PRZECIWDZIAŁANIE

UZALEŻNIENIOM. Uzależnienia to jeden z głównych

problemów zdiagnozowanych w obszarze rewitalizacji. Sukces planowanej zmiany w jej
wszystkich wymiarach w znacznym stopniu zależy od skuteczności działań
skierowanych do osób z uzależnieniami (np. M1, M11). Problem uzależnień powoduje
ograniczenia w sprawnym funkcjonowaniu rodzin. Ponadto to uzależnieni mieszkańcy,
jak deklarowali uczestnicy badań, powodują poczucie zagrożenia w okolicy murów i w
innych miejscach oraz w znacznym stopniu przyczyniają się do degradacji przestrzeni
publicznej. Dotychczasowe działania terapeutyczne i z zakresu profilaktyki uzależnień
powinny być kontynuowane i wzmacniane poprzez zastosowanie nowych i skutecznych
form. Kategorią, która wymaga szczególnej uwagi jest młodzież.
Na podstawie wypowiedzi mieszkańców i ekspertów oraz liderów można sformułować
wniosek

o

konieczności

kompleksowego

ujęcia

planowanych

działań

ukierunkowanych na przeciwdziałanie upowszechniania się uzależnień wśród
młodzieży. Należy do nich:

 Kontynuacja działalności profilaktycznej i terapeutycznej
 Wsparcie rodzin w wypełnianiu ich funkcji – praktyka przeciwdziałania
uzależnieniom wskazuje na kluczowe znaczenie więzi rodzinnych jako ochrony dzieci i
młodzieży przed sięganiem po alkohol i narkotyki.

 Rozszerzenie działań poza instytucje i przeniesienie ich do środowiska, w którym na
co dzień funkcjonują młodzi uzależnieni poprzez pracę streetworkerów (M13).

 Rozszerzenie oferty spędzania czasu wolnego jako alternatywy dla stosowania
używek – jednym z silnie akcentowanych deficytów w obszarze rewitalizacji jest brak
możliwości spędzania czasu wolnego. Należy dążyć do poszerzania oferty instytucji o
atrakcyjne, dostosowane do potrzeb i preferencji młodzieży formy spędzania czasu
wolnego i rozwijania zainteresowań. Przykładowe propozycje:
 Rozwój ratownictwa wodnego nad jeziorem i oferty kursów, szkoleń (także
zdobywanie kwalifikacji) i pokazów dla młodzieży i z jej udziałem.
 Utworzenie centrum aktywności lokalnej dla młodzieży.
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POPRAWA

EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA ODPADAMI SOCJALNO-

BYTOWYMI poprzez opracowanie wraz z mieszkańcami modelu gospodarowania

śmieciami (łączenie działań w sferze społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej i
środowiskowej).

Stosowane

rozwiązania

gospodarowania

odpadami

są

niewystarczające. Do przejawów niewydolności gospodarki odpadami należą
przepełnione pojemniki umieszczone w eksponowanych punktach przestrzeni
publicznej (zaburzenie niektórych jej funkcji; np. M2) oraz rozprzestrzenianie się
odpadów po okolicy (np. M2, M5). Rozwiązaniem kwestii odpadów może przynieść
opracowanie zasad zarządzania nimi wraz z mieszkańcami. Założenie to bazuje na
spostrzeżeniu o wzroście świadomości ekologicznej wśród mieszkańców przejawiającej
się min. dążeniem do zastępowania przestarzałych instalacji rozwiązaniami
nowoczesnymi, w mniejszym stopniu obciążającymi środowisko (SBTS). Model
gospodarki odpadami komunalnymi powinien obejmować: umiejscowienie i rodzaj
pojemników na śmieci, harmonogram odbioru śmieci, akcję edukacyjną z zakresu
ochrony środowiska. Włączenie mieszkańców w prace na rzecz rozwiązania kwestii
śmieci podniesie szanse na upowszechnianie wypracowanych rozwiązań w obszarze
rewitalizacji.
Wniosek:
KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ JAKO WARUNEK POPRAWY I TRWAŁOŚCI ZMIAN W
ZAKRESIE JAKOŚCI ŻYCIA

Głębokie problemy społeczne zdiagnozowane w obszarze rewitalizacji wymagają
koncentracji, intensyfikacji i koordynacji działań oraz poszerzenia ich o innowacyjne formy
interwencji (działania modelowe) w zakresie podnoszenia standardu i jakości życia
mieszkańców. Mieszkańcy, świadomi powiązania pomiędzy zjawiskami kryzysowymi w
poszczególnych sferach (społecznej, przestrzennej, infrastrukturalnej i środowiskowej),
oczekują komplementarnych względem siebie przedsięwzięć rewitalizacyjnych i deklarują
dla nich wsparcie.
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POTRZEBA
Niski poziom życia mieszkańców
Sfery interwencji

KIERUNKI DZIAŁAŃ

Poprawa standardów
życia mieszkańców
Otwarcie murów i
zagospodarowanie
przestrzeni wokół nich
Uporządkowanie
i zagospodarowanie
podwórek
Przywracanie więzi
sąsiedzkich i aktywności
społecznej
Przeciwdziałanie
uzależnieniom
Aktywizacja kapitału
prywatnego
Poprawa efektywności
systemu zarządzania
odpadami socjalnobytowymi

Społeczna

Gospodarcza

Aktywizacja
mieszkańców

Angażowanie
lokalnych
podmiotów

Aktywizacja
mieszkańców

Angażowanie
lokalnych
podmiotów

Nadanie
nowych funkcji
Poprawa
estetyki

Aktywizacja
mieszkańców

Angażowanie
lokalnych
podmiotów

Nadanie
nowych funkcji

Aktywność
animatorów
społecznych
Profilaktyka
i terapia
Aktywność
streetworkerów
Aktywizacja
mieszkańców

Aktywizacja
mieszkańców

Przestrzenna

Infrastrukturalna

Środowiskowa

POTENCAJŁY

Remonty i modernizacje

Nadanie
nowych funkcji
(np. podwórka)

Zabezpieczenie
i dostosowanie
do nowych funkcji
Modernizacje
i wyposażenie w małą
architekturę
Dopasowanie
do nowych funkcji –
remonty, modernizacje

Infrastruktura
Uprzątnięcie

Środowisko
Gospodarka

Uprzątnięcie

Instytucje
Społeczność
Aktywność
obywatelska

Instalacja oświetlenia i
monitoringu w
odpowiednich miejscach

Kultura i edukacja

Angażowanie
lokalnych
podmiotów
Zmiana funkcji
niektórych
miejsc
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Dopasowanie do
nowych rozwiązań

Nowy model
zarządzania
odpadami
Akcje
edukacyjne

3.2

Poprawa warunków funkcjonowania rodzinDiagnoza w zakresie potrzeb

wykazała konieczność wsparcia rodzin zamieszkujących w obszarze rewitalizacji w pełnieniu
ich funkcji. Deficyty dotyczą trzech z nich. Po pierwsze, funkcji materialno-ekonomicznej, po
drugie, funkcji opiekuńczo-zabezpieczającej, po trzecie, funkcji czasu wolnego. Poniżej
znajduje się opis kierunków działań opracowany na podstawie wypowiedzi interesariuszy
rewitalizacji. Obejmują one propozycje odnoszące się do źródeł zjawisk kryzysowych w sferze
rodzinnej, takich jak sytuacja na rynku pracy, układ sieci społecznych i jakość zasobów
otoczenia.


AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH. W świetle wywiadów, rynek

pracy w Strzelcach Krajeńskim wykazuje niedopasowanie w trzech aspektach:
strukturalnym,

mentalnym

i

behawioralnym.

Pomimo

oferty

szkoleniowej

umożliwiającej zmianę kwalifikacji, podaż pracy jest niedopasowana do popytu na
określone zawody (niedopasowanie strukturalne; SBTS). Pracodawcy zgłaszają
problemy w znalezieniu kandydatów do zajmowania nieobsadzonych stanowisk
pomimo utrzymującego się znacznego poziomu bezrobocia w regionie, co może
oznaczać brak odpowiedniej motywacji oraz wzorów pracy jako wynik długotrwałego
bezrobocia i dziedziczenia ubóstwa (niedopasowanie mentalne) i/lub nieadekwatne
sposoby poszukiwania pracowników przez pracodawców lub pracy przez osoby
bezrobotne (niedopasowanie behawioralne). Poprawa warunków realizacji funkcji
ekonomicznej przez rodziny ze środowisk defaworyzowanych może się odbywać min.
w oparciu o takie zasoby miasta jak współpraca i dobre relacje pomiędzy podmiotami z
różnych sektorów (publicznego, prywatnego i pozarządowego; SBTS), występowanie
instytucji aktywnej integracji (CIS, WTZ), rozwijający się rynek usług publicznych (w tym
opiekuńczych). Na podstawie wypowiedzi interesariuszy rewitalizacji w Strzelcach
Krajeńskich za sprzyjające rozwojowi rynku pracy uznać można następujące kierunki
działań:
 Kontynuacja i wzmocnienie działań w zakresie pośrednictwa pracy (przepływ
informacji pomiędzy poszukującymi pracowników i pracodawców) oraz dopasowania
kwalifikacji bezrobotnych mieszkańców do rynku pracy. Poza tradycyjną działalnością
instytucji rynku pracy w gminie realizowany jest projekt ukierunkowany na stworzenie
optymalnych warunków na dopasowanie kwalifikacji mieszkańców do potrzeb rynku
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pracy, w którym nowatorskie rozwiązania z zakresu poradnictwa pracy kierowane są
już do uczniów szkół podstawowych.
 Wdrażanie aktywnych form integracji osób bezrobotnych. Niwelowanie skutków
bezrobocia długotrwałego i głębokiego ubóstwa (takich jak wzory zachowania
związane z pracą zawodową, motywacja do pracy, samoocena) wymaga stworzenia
odpowiednich warunków dla osób, objętych działaniami. Warunki te zapewniają
instytucje aktywnej integracji. W tym zakresie szczególnym potencjałem miasta jest CIS
(SBTS). Działalność CIS i innych podmiotów ekonomii społecznej umożliwia zdobywanie
kompetencji sprzyjających znajdowaniu i utrzymywaniu zatrudnienia w sposób
aktywny. Sferą rozwoju dla podmiotów tego rodzaju w obszarze rewitalizacji są usługi
komunalne. Możliwości wykorzystania potencjału sfery usług komunalnych opisaliśmy
poniżej.
 Aktywizacja zawodowa kobiet. Na szczególną uwagę zasługuje bezrobocie wśród
kobiet. Rozwijające się w Strzelcach Krajeńskich firmy oferujące zatrudnienie w
zawodach wykwalifikowanych związanych z obróbką metali, wytwarzaniem maszyn itp.
generują stosunkowo niewiele stałych miejsc pracy dla kobiet. Obszar zatrudnienia dla
nich znajduje się obrębie rozrastającego się, min. w wyniku niekorzystnych trendów
demograficznych (starzenie się społeczeństwa), rynku usług publicznych, szczególnie w
zawodach związanych z opieką nad osobami zależnymi (SBTS). Szerzej możliwości te
zostały opisane przez nas poniżej.


ROZSZERZENIE

OFERTY

USŁUG

PUBLICZNYCH

W

ZAKRESIE

OPIEKI

NAD OSOBAMI ZALEŻNYMI poprzez tworzenie (dodatkowych) miejsc opieki nad

seniorami. Poprawa warunków realizacji funkcji opiekuńczo-zabezpieczającej jest
warunkiem utrzymania lub podjęcia pracy przez osoby opiekujące się dziećmi lub
osobami w podeszłym wieku. Poprawa warunków funkcjonowania oznacza tu
utworzenie dodatkowych miejsc dla dzieci w wieku do 6 lat w instytucjach opiekuńczo
wychowawczych takich jak żłobki i przedszkola oraz w świetlicach środowiskowych i
terapeutycznych (ewentualnie utworzenie nowych placówek tego rodzaju w granicach
obszaru

rewitalizacji;

AUUP).

Potencjałem

dla

rozszerzania

oferty

świetlic

środowiskowych są liczne doświadczenia dotychczasowej działalności (np. świetlica
środowiskowa Caritas; SBTS).
Potrzeba zapewnienia opieki nad nieletnimi występuje szczególnie w okresach między
świątecznych.

Alternatywą

dla

nieczynnych

wówczas

instytucji

opiekuńczo-

wychowawczych będą np. świetlice i półkolonie w mieście (np. M7). Utworzenie
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jednego z ośrodków zabezpieczających opiekę dla osób w podeszłym wieku (dom
pomocy dziennej, dom pobytu stałego) będzie zaspokajać deficyt miasta w tym
zakresie. Działania tego rodzaju współgrają z zapotrzebowaniem na pracę dla kobiet
tradycyjnie zatrudnianych w zawodach opiekuńczych oraz są warunkiem dla podjęcia
przez nie pracy – „zastępstwo” instytucji w opiece nad zależnymi członkami rodziny w
czasie wykonywania obowiązków służbowych.


DOSTOSOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DO SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO (min.

M6, M7, M9, M12) przez dzieci młodzież i dorosłych, w tym seniorów. Jednym z
najczęściej wskazywanych deficytów w obszarze rewitalizacji jest oferta spędzania
czasu wolnego. Braki odczuwalne są przez wszystkie kategorie wiekowe. Odnoszą się
zarówno do oferty jak i powiązanej z nią infrastruktury. Działania ukierunkowane na
zaspokojenie potrzeby spędzania czasu wolnego powinny obejmować:
 Tworzenie miejsc spotkań w przestrzeni publicznej – wyposażenie przestrzeni
publicznej (podwórek i innych miejsc) w małą architekturę umożliwiająca gromadzenie
się mieszkańców (ławki i inny sposób zagospodarowania przestrzeni publicznej
umożliwiający przebywanie w grupie; M11, M12; SBTS).
 Kluby mieszkańców i/lub centrum aktywności lokalnej kierowane do osób dorosłych
umożliwiające wspólne spędzanie czasu wolnego w gronie sąsiadów (M9, M11, M12) i
aktywność na rzecz własnej społeczności. Poniżej szczegółowo opisano możliwości
poprawy oferty czynnego spędzania czasu wolnego dzięki wykorzystaniu naturalnych
(przyrodniczych) potencjałów miasta. Uwagę zwraca to, że kluby i centrum aktywności
lokalnej oferuje możliwość zagospodarowania czasu wolnego o każdej porze roku. Jest
odpowiedzią na zapotrzebowanie wyrażone przez mieszkańców w odniesieniu do
spędzania

czasu

wolnego

w

gronie

sąsiadów

zimą.

Dodatkowym

atutem

proponowanego kierunku działań jest utworzenie platformy dla aktywności społecznej.
Potrzeba oddziaływania na wzrost aktywności społecznej mieszkańców wynika z
ustaleń Raportu z wyznaczania granic obszarów kryzysowych i obszaru rewitalizacji w
gminie Strzelce Krajeńskie. Jest także warunkiem wdrażania i powodzenia zmian w
sferze społecznej oraz w pozostałych sferach.

47

Zdjęcie 9. Przeznaczenie budynku obecnej szkoły podstawowej na potrzeby centrum
społecznego mogłoby się przyczynić do aktywizacji społeczno – zawodowej okolicznych
mieszkańców.
Fot. Mariusz Kwiatkowski
 Centrum aktywności lokalnej młodych. Oferta dla aktywności młodzieży z obszaru
rewitalizacji znajduje się w centrum uwagi każdego z badanych środowisk i jest
prezentowana jako alternatywa dla dominującego obecnie sposobu spędzania czasu
wolnego sprzyjającego rozwojowi uzależnień i apatii (M4, M11, M13; SBTS).

W

związku z tym oczekiwane jest utworzenie miejsca oferującego atrakcyjne,
dostosowane do oczekiwań młodzieży formy spędzania czasu wolnego ulokowanego
np. w budynku obecnej szkoły podstawowej, wymagającym remontu i modernizacji
(SBTS). Dobre rezultaty może przynieść zaangażowanie młodzieży (w powiązaniu z
aktywnością różnych podmiotów kierujących swoją działalność do osób młodych) w
organizowanie miejsca aktywności lokalnej młodych.
Wniosek:
AKTYWIZACJA

WEWNĘTRZNYCH

ZASOBÓW

MIESZKAŃCÓW

W

CELU

POPRAWY

WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA RODZIN
Spełnienie oczekiwań mieszkańców w zakresie wsparcia funkcji materialno-ekonomicznej,
opiekuńczo-zabezpieczającej i czasu wolnego jest warunkiem wzrostu aktywności
zawodowej i przeciwdziałania uzależnieniom. Silne i trwałe więzi rodzinne są alternatywą
dla zachowań niepożądanych takich jak uzależnienia i apatia. Społeczność obszaru
rewitalizacji dysponuje zasobami, które przy odpowiednim wparciu różnych podmiotów,
posłużą do stworzenia odpowiednich warunków funkcjonowania rodzin.
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POTRZEBA
Trudności w sprawnym wypełnianiu funkcji rodziny
Sfery interwencji

KIERUNKI DZIAŁAŃ

Aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych

Społeczna

Gospodarcza

Przestrzenna

Dopasowywanie
kwalifikacji do potrzeb
rynku pracy
Wsparcie systemu
pośrednictwa pracy
Wdrażanie narzędzi
ekonomii społecznej

Tworzenie nowych
miejsc pracy
Powoływanie
podmiotów ekonomii
społecznej w sferze
usług społecznych/
komunalnych

Dopasowywanie funkcji
przestrzeni publicznej
do potrzeb działań na
rzecz aktywizacji osób
bezrobotnych (np.
zmiana funkcji
budynków)
Zmiana lub nadanie
nowych funkcji
przestrzeni publicznej w
zależności od potrzeb
zmian w ofercie usług
społecznych

Rozszerzenie oferty
usług społecznych w
zakrbvesie opieki nad
osobami zależnymi

Aktywizacja
mieszkańców na rzecz
planowania i wdrażania
zmian

Dostosowanie
przestrzeni publicznej
do spędzania czasu
wolnego

Poszerzenie oferty
spędzania czasu
wolnego
Aktywizacja
mieszkańców na rzecz
planowania i wdrażania
zmian

Angażowanie lokalnych
podmiotów

Zmiana lub nadanie
nowych funkcji
przetrzeni publicznej w
zakresie spędzania czasu
wolnego (np. miejsca
spotkań)
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Infrastrukturalna
Dopasowywanie
infrastruktury
do potrzeb aktywizacji
osób bezrobotnych (np.
niezbędne remonty
i modernizacje)
Dopasowanie
infrastruktury do
potrzeb zmian w ofercie
usług społecznych
(niezbędne remonty i
modernizacje)
Dopasowanie
infrastruktury do
potrzeb zmian w ofercie
spędzania czasu
wolnego (remonty,
modernizacje, mała
architektura)

POTENCAJŁY
Infrastruktura
Środowisko
Gospodarka
Instytucje
Społeczność
Aktywność obywatelska
Kultura i edukacja

3.3

Rozszerzenie oferty usług komunalnych

Wypowiedzi mieszkańców obszaru rewitalizacji, którzy wzięli udział w badaniach, sugerują
występowanie deficytów w zakresie usług komunalnych.
Potrzeby mieszkańców dotyczą:







Opieki zdrowotnej
Możliwości rozwoju zainteresowań i talentów przez dzieci i młodzież,
Opieki nad osobami zależnymi (dzieci i osoby w podeszłym wieku)
Transportu
Oceny działalności zakładu komunalnego
Infrastruktury spędzania czasu wolnego i rekreacji.

Natomiast niektóre wypowiedzi ekspertów i liderów wskazują na brak chętnych do
korzystania z oferty reprezentowanych przez nich podmiotów. Przykładem jest działalność
instytucji kulturalnych i oświatowych przejawiająca się w organizacji imprez kulturalnych i
sportowych oraz funkcjonowaniu sekcji artystycznych, sportowych i in. (SBTS). Z opisem tym
kontrastują potrzeby wyrażane przez mieszkańców wskazujące na deficyty w sferze oferty
kulturalnej i możliwości rozwijania zainteresowań i talentów dzieci i dorosłych.
Ograniczeniem dla korzystania z oferty komunalnej przez mieszkańców mogą być nie tylko
braki w zakresie poszczególnych usług, ale także ich niedopasowanie do potrzeb i oczekiwań
mieszkańców. Dotyczy to zarówno treści oferty (co jest oferowane?) jak i organizacji (jak i
kiedy jest oferowane?). Do możliwych przyczyn rozbieżności w wypowiedziach mieszkańców
i instytucji różnego rodzaju należy: (1) nieadekwatność kanałów promocji i informowania
mieszkańców oraz (2) niedopasowanie organizacyjne (np. M8, M15 – oferta w godzinach
nieodpowiednich dla osób pracujących). Powodem deficytów w ofercie komunalnej może
być także (3) brak odpowiedniej infrastruktury.
Dopasowanie oferty komunalnej do potrzeb i oczekiwań mieszkańców jest możliwe
dzięki podjęciu działań w następujących kierunkach:


OPRACOWANIE KATALOGU USŁUG SPOŁECZNYCH dopasowanego do potrzeb i

oczekiwań mieszkańców i we współpracy z nimi. Katalog powinien zawierać
rozwiązania uzgodnione pomiędzy mieszkańcami i odpowiednimi podmiotami
(instytucje publiczne, organizacje społeczne) zarówno w odniesieniu do zakresu oferty

50

jak i zasad korzystania z niej. Przykładem jest transport publiczny i połączenia
pomiędzy Strzelcami Krajeńskimi a okolicznymi miejscowościami, w których
mieszkańcy obszaru rewitalizacji zaspokajają swoje potrzeby. Zgodnie z deklaracjami
uczestników badań, niezbędny jest wzrost liczby połączeń (np. M6, M7, M8), ale także
dopasowanie godzin odjazdu autobusów do rozkładu jazdy pociągów w Zwierzynie
(obecnie, by skorzystać z niektórych połączeń trzeba wyjeżdżać z dużym
wyprzedzeniem; np. M1) czy organizacji pracy Szpitala w Drezdenku (M5, M9, M11).


ROZWÓJ

OFERTY REKREACYJNEJ NAD JEZIOREM. Uwaga interesariuszy

reprezentujących wszystkie środowiska związane z rewitalizacją koncentruje się wokół
infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze (min. M8, M7, M12, M13) i jest wyrazem:
 Potrzeb w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji dla wszystkich
kategorii wiekowych mieszkańców obszaru rewitalizacji (wyrażanych przez
wszystkich mieszkańców biorących udział w badaniach)
 Dostrzeżenia w nim potencjału funkcji rekreacyjnej i czasu wolnego –
bliskość terenów ekologicznie czystych o dużych walorach krajobrazowych, w
tym jezioro w centrum miasta są ważnym potencjałem rekreacyjnym (SBTS).
 Obaw wynikających z przebywania w okolicy pozbawionej dozoru osób pod
wpływem środków odurzających i wandalizmu (np. wtaczanie betonowych
śmietników do jeziora).
Oczekiwane działania wiążą się z zagospodarowaniem terenu wokół jeziora i
wyposażeniem w infrastrukturę niezbędną do spędzania czasu wolnego i rekreacji
(pomosty, ławki, prysznice itp.; SBTS), wprowadzeniem nowych funkcji jak np.
możliwość uprawiania sportów wodnych (niezbędna wypożyczalnia sprzętu wodnego),
zakup i spożywanie posiłków.
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Zdjęcie 10. Budynek dawnej wypożyczalni powinien odzyskać swoją dawną funkcję.
Fot. Mariusz Kwiatkowski
Powiązanie obszaru rewitalizacji z jeziorem (SBTSB) jest możliwe poprzez utworzenie
kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego (np. formie podmiotów ekonomii społecznej;
towarzyszenie, spółdzielnia). Na kompleks ten zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców,
powinny się składać (min. M10, M11, M15):





Wypożyczalnia sprzętów wodnych
Kawiarnia
Animacje dla mieszkańców, dzieci
Pomosty, plaża, toalety.

Dodatkowe możliwości wykorzystania powstałej bazy to:
 Utworzenie centrum ratownictwa wodnego jako oferty spędzania czasu
wolnego dla młodzieży oraz zdobywania kwalifikacji przez młodych
 Organizacji pogotowia opiekuńczego dla dzieci i młodzieży z obszaru
rewitalizacji (UM prowadzi konsultacje społeczne w tej sprawie; SBTS)
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 Rozwiązania problemu aktów wandalizmu wobec istniejącej infrastruktury
rekreacyjnej (M7) przeniesienie odpowiedzialności za utrzymanie
infrastruktury na społeczność lokalną (dodatkowo poprzez zaangażowanie jej
w projektowanie i wykonanie oraz finansowanie zaplanowanych zmian).


ZWIĘKSZENIE KOMUNALNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO poprzez tworzenie

nowych lokali komunalnych i socjalnych i podnoszenie standardu lokali istniejących.
Wypowiedzi mieszkańców oraz doświadczenia UM wskazują na występowanie
deficytów w tym obszarze (niewystarczająca liczba lokali, wysoki poziom ich
degradacji; M3; SBTS). Ważnym kierunkiem działań będzie dążenie do zwiększenia
liczby lokali dostosowawczych i treningowych.


UDOSTĘPNIENIE

PRZESTRZENI PUBLICZNEJ LOKALNYM ARTYSTOM będzie

skutkowało łączeniem zadań społecznych i technicznych z kulturalnymi. Wykorzystanie
zasobu w postaci środowisk artystycznych i opracowanie oferty zachęcającej do
rozwijania działalności kulturalnej w Strzelcach Krajeńskich poprzez udostępnienie
artystom przestrzeni w granicach obszaru rewitalizacji będzie odpowiedzią na potrzeby
jego mieszkańców odnośnie wzbogacenia przedsięwzięć kulturalnych, także o
inicjatywy z zakresu tzw. kultury wyższej (M9, M11) oraz zapobieganie migracjom
środowisk artystycznych do większych ośrodków (SBTS). Potencjałem jest w tym
zakresie współpraca z przedsiębiorcami włączającymi się (finansowo) w inicjatywy
kulturalne (SBTSB).


WSPIERANIE

LOKALNYCH PODMIOTÓW w działaniach zmierzających do

wypełnienia ewentualnych luk w ofercie komunalnej obszaru rewitalizacji poprzez
stosowanie klauzul społecznych, powoływanie podmiotów np. w jednej z form
ekonomii społecznej (SBTS) do realizacji poszczególnych działań na rzecz zaspokojenia
określonych potrzeb. Przykładem może być firma zajmująca się przewozem ludności
(SBTS).
Wniosek:
STOSOWANIE

DOJRZAŁYCH

FORM

PARYCYPACJI

JAKO

WARUNEK

LIKWIDACJI

ROZDŹWIĘKU MIĘDZY POTRZEBAMI MIESZKAŃCÓW I OFERTĄ USŁUG KOMUNALNYCH

Kluczowym warunkiem likwidacji rozdźwięku pomiędzy aktualną ofertą
szeroko rozumianych usług komunalnych a potrzebami i oczekiwaniami
mieszkańców jest włącznie ich w proces wprowadzania zmian. Pozytywne
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skutki przyniesie zaangażowanie mieszkańców w (1) projektowanie oferty
usług, (2) wdrażanie (wykonanie) zaplanowanych działań, (3) zarządzanie
sferą komunalną.
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POTRZEBA
Niewystarczający system usług komunalnych
Sfery interwencji

KIERUNKI DZIAŁAŃ
Społeczna
Opracowanie katalogu
usług społecznych

Aktywizacja
mieszkańców
Wspieranie
aktywności
społecznej

Rozwój oferty
rekreacyjnej nad
jeziorem.

Aktywizacja
mieszkańców
Angażowanie
podmiotów z
różnych sektorów

Zwiększanie
komunalnego zasobu
mieszkaniowego
Udostępnienie
przestrzeni publicznej
lokalnym artystom
Wspieranie lokalnych
podmiotów

Gospodarcza

Infrastrukturalna

Środowiskowa

POTENCAJŁY
Infrastruktura
Angażowanie
i powstawanie
lokalnych
podmiotów
Tworzenie nowych
miejsc pracy
Angażowanie
lokalnych
podmiotów

Aktywizacja
środowisk
kulturalnych
Poszerzenie oferty
kulturalnej

Przestrzenna

Angażowanie
lokalnych
podmiotów

Nadawanie
nowych funkcji
przestrzeni
publicznej
(rekreacja
i czas wolny)
Zmiana lub
modyfikacja
funkcji
budynków
Zmiana lub
modyfikacja
funkcji
przestrzeni
publicznej

Stosowanie klauzul
społecznych
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Dostosowywanie
Uprzątnięcie
infrastruktury do
jeziora i jego
potrzeb oferty
okolic i
rekreacyjnej i spędzania
zabezpieczenie
czasu wolnego (budowa,
przed dalszym
odbudowa, mała
zanieczyszczaniem
architektura)

Środowisko

Remonty i modernizacje

Aktywność
obywatelska

Dopasowanie
infrastruktury do
potrzeb aktywności
środowisk kulturalnych

Kultura i edukacja

Gospodarka
Instytucje
Społeczność

Podsumowanie

Przedkładany Czytelnikowi raport jest efektem diagnozy społecznej zrealizowanej na
potrzeby Programu rewitalizacji dla gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023. Celem
diagnozy było ustalenie zakresu potrzeb, zasobów i oczekiwań mieszkańców obszaru
rewitalizacji w Strzelcach Krajeńskich.
Do realizacji przyjęto następujące cele szczegółowe:
1. Ustalenie przejawów zjawisk kryzysowych w obszarze rewitalizacji
2. Określenie potencjałów interesariuszy procesu rewitalizacji
3. Ustalenie obszarów i kierunków działań rewitalizacyjnych
Ramy badania wyznaczyły zasady, które towarzyszą dobrze pojętemu procesowi rewitalizacji.
Diagnozowane zjawiska dotyczyły zarówno sfery społecznej jak i gospodarczej, przestrzennej,
infrastrukturalnej

i

środowiskowej

(zasada

kompleksowości).

Podejście

badawcze

umożliwiało uchwycenie powiązań pomiędzy nimi w zakresie potrzeb, potencjałów i
kierunków działań (zasada komplementarności). Warunki stworzone uczestnikom badań
umożliwiały ich aktywny udział i swobodne formułowanie własnych opinii, potrzeb i
oczekiwań (zasada partnerstwa).
Dotarcie do spojrzenia na stan i możliwości rozwoju obszaru rewitalizacji wszystkich
interesariuszy rewitalizacji i pogłębienie wiedzy o zjawiskach kryzysowych i problemach było
możliwe dzięki zastosowaniu kilku metod i technik badawczych. Należą do nich: wywiady
pogłębione z mieszkańcami, spacery badawcze z liderami i ekspertami, wywiady pogłębione
z ekspertami oraz analiza danych zastanych. Szczegółowy opis zastosowanych sposobów
gromadzenia danych i przebiegu badań znajduje się w Aneksie metodologicznym.
Poniżej zamieszczamy zestawienie najważniejszych wniosków i rekomendacji
płynących z przeprowadzonej diagnozy społecznej.
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Wnioski z badań
PROBLEMY
NISKI POZIOM JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
W sferze jakości życia zanotowano szczególną koncentrację problemów z zakresu poziomu i
standardu życia, ekologii i środowiska zewnętrznego. Występujące w niej negatywne
zjawiska prowadzą do deprywacji potrzeb mieszkańców i wzmagają deficyty przestrzeni
(harmonia, ład, porządek, jakość infrastruktury i środowiska). Rdzeniem kryzysu związanego
z jakością życia są problemy społeczne prowadzące do braku środków, możliwości, chęci i
potrzeb zmian w najbliższym otoczeniu (ubóstwo, bierność społeczna, uzależnienie od
pomocy społecznej, starość) oraz wzrostu odczuwalnego zagrożenia zachowaniami
patologicznymi (uzależnienia, dziedziczenie biedy).
DEFICYTY GOSPODARCZE I INFRASTRUKTURALNE
Rodziny w obszarze rewitalizacji wykazują trudności w wypełnianiu funkcji ekonomicznych i
opiekuńczych. Wysokie zapotrzebowanie na wsparcie instytucji pomocy społecznej jest
wynikiem deficytu ofert zatrudnienia i słabej dynamiki rozwoju rynku pracy. Brak i
niedostosowanie oferty usług opiekuńczych i dotyczących funkcji czasu wolnego,
skierowanych do dzieci, młodzieży dorosłych, dodatkowo pogłębiają ten stan. Wstępujące w
tym obszarze zjawiska kryzysowe generują problemy związane z ubożeniem rodzin,
uzależnieniem od pomocy społecznej i rozwojem patologii społecznych.
OGRANICZENIA W ŚWIADCZENIU USŁUG KOMUNALNYCH
W mieście występują problemy związane ze sprawnym wypełnianiem funkcji z zakresu
ochrony zdrowia, komunikacji i rekreacji. Występuje tu także silna potrzeba odnowy
komunalnego zasobu mieszkaniowego. Wymienione sfery deprywacji dotyczą wszystkich
kategorii społeczno-demograficznych. Brak oferty odpowiadającej potrzebom mieszkańców
jest przyczyną wykorzystywania usług poza miejscem zamieszkania. Wzmaga to problemy
gospodarcze, jak osłabienie lokalnego rynku pracy, biznesu i ograniczenie wpływów do
budżetu miasta.
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POTENCJAŁY
MURY JAKO DŹWIGNIA ROZWOJU
Pomimo licznych i poważnych deficytów, część zasobów infrastrukturalnych Strzelec
Krajeńskich może być uznana za istotny potencjał z punktu widzenia przedsięwzięć
rewitalizacyjnych. Pierścień nieźle zachowanych murów średniowiecznych wraz z kilkoma
basztami to duża atrakcja, która dzięki rewitalizacji może zwiększyć zainteresowanie
turystów. Istotne jest wspólne spojrzenie władz, ekspertów i mieszkańców na mury jako
potencjał.
JEZIORO – SZANSA NA REKREACJĘ W POBLIŻU DOMU
Położenie jeziora niemal w centrum miasta stanowi rzadką atrakcję. Mieszkańcy doceniają
ten fakt, uznając jezioro i jego otoczenie za istotny potencjał, który zasługuje na lepsze
wykorzystanie. Część z nich deklaruje udział w pracach porządkowych.
PRÓBY POWIĄZANIA EDUKACJI Z LOKALNYM RYNKIEM PRACY
Podjęte w Strzelcach Krajeńskich działania na rzecz dopasowania oferty edukacyjnej do
potrzeb rynku pracy stanowią istotny zasób z punktu widzenia planowanych przedsięwzięć.
Szanse na udaną rewitalizację będą tym większe, im więcej mieszkańców uda się
zaktywizować w związku z podejmowanymi działaniami. Będzie to możliwe wówczas, gdy
mieszkańcy zostaną do tego odpowiednio przygotowani.
SPRAWNE, OBDARZANE ZAUFANIEM INSTYTUCJE LOKALNE
Lokalne instytucje – samorząd, urzędy, instytucje pomocowe i aktywizacyjne są oceniane
jako działające sprawnie. Mieszkańcy wykazują gotowość współpracy z nimi w zakresie
realizacji wspólnych przedsięwzięć. Potencjał instytucjonalny polega przede wszystkim na
wzajemnym zaufaniu, które jest podstawą udanych działań.
ZRÓŻNICOWANY POTENCJAŁ RELACJI SĄSIEDZKICH
Zidentyfikowane w Strzelcach Krajeńskich więzi między sąsiadami są zróżnicowane. Mają
szansę stać się korzystnym zasobem z punktu widzenia procesu rewitalizacji pod warunkiem
odpowiedniego zaplanowania i realizacji działań animacyjnych.
WYSPOWY CHARAKTER ZAANGAŻOWANIA OBYWATELSKIEGO
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Świadomi, zaangażowani w sprawy ogółu obywatele stanowią mniejszość. Ich aktywność jest
trudna do przecenienia. Może stanowić istotny wkład w przedsięwzięcia rewitalizacyjne.
Tworzą „wyspy” aktywności, które potrzebują poszerzenia i wzmocnienia. Właściwe
spożytkowanie potencjału osób zaangażowanych będzie możliwe dzięki integracji wokół
wspólnych zadań.
SYNERGIA KULTURY, EDUKACJI I ZMIAN INFRASTRUKTURALNYCH
Istotnym potencjałem Strzelec Krajeńskich są przedsięwzięcia, które wskazują na możliwe
wzajemne powiązanie działań z zakresu kultury i edukacji z trwałymi zmianami w zakresie
infrastruktury (np. wieża ciśnień). Bogata lokalna aktywność kulturalna może być
wykorzystana do promocji planowanych i zrealizowanych przedsięwzięć „twardych”.
Natomiast oddanie do użytku pomieszczeń na cele edukacyjno – kulturalne może sprzyjać
kolejnym twórczym inicjatywom.

KIERUNKI DZIAŁAŃ
DOJRZAŁE FORMY PARYCYPACJI
Kluczowym warunkiem likwidacji rozdźwięku pomiędzy aktualną ofertą szeroko rozumianych
usług komunalnych a potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców jest włącznie ich w proces
wprowadzania zmian. Pozytywne skutki przyniesie zaangażowanie mieszkańców w (1)
projektowanie oferty usług, (2) wdrażanie (wykonanie) zaplanowanych działań, (3)
zarządzanie sferą komunalną.
AKTYWIZACJA WEWNĘTRZNYCH ZASOBÓW MIESZKAŃCÓW
Oczekiwania

mieszkańców

w

zakresie

wsparcia

funkcji

materialno-ekonomicznej,

opiekuńczo-zabezpieczającej i czasu wolnego są warunkiem wzrostu aktywności zawodowej i
przeciwdziałania uzależnieniom. Silne i trwałe więzi rodzinne są alternatywą dla zachowań
niepożądanych takich jak uzależnienia i apatia. Społeczność obszaru rewitalizacji dysponuje
zasobami, które przy odpowiednim wparciu różnych podmiotów, posłużą do stworzenia
odpowiednich warunków funkcjonowania rodzin.
KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ
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Głębokie problemy społeczne zdiagnozowane w obszarze rewitalizacji wymagają
koncentracji, intensyfikacji i koordynacji działań oraz poszerzenia ich o innowacyjne formy
interwencji (działania modelowe) w zakresie podnoszenia standardu i jakości życia
mieszkańców. Mieszkańcy, świadomi powiązania pomiędzy zjawiskami kryzysowymi w
poszczególnych sferach (społecznej, przestrzennej, infrastrukturalnej i środowiskowej),
oczekują komplementarnych względem siebie przedsięwzięć rewitalizacyjnych i deklarują
wsparcie dla nich.

Rekomendacje
Mieszkańcy
Rekomendacja nr 1

ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH JAKO CZYNNIK SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA RODZIN
Rodziny w obszarze rewitalizacji wykazują trudności w wypełnianiu funkcji ekonomicznych i
opiekuńczych. Wysokie zapotrzebowanie na wsparcie instytucji pomocy społecznej jest
wynikiem deficytu ofert zatrudnienia i słabej dynamiki rozwoju rynku pracy. Dla
podniesienia skuteczności działania rodzin niezbędne jest rozszerzenie oferty usług
opiekuńczych w stosunku do osób zależnych oraz zwiększenie intensywności działań
związanych z poprawą kondycji lokalnego rynku pracy (dostosowanie oferty kursów
dokształcających do zapotrzebowania pracodawców, wsparcie i promocja działań
podmiotów ekonomii społecznej – CIS, WTZ, rozwój usług związanych z opieką, promocja
lokalnej przedsiębiorczości).
Rekomendacja nr 2

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM SZANSĄ NA OGRANICZENIE PATOLOGII SPOŁECZNEJ
Głównym problemem społecznym obszaru rewitalizacji są uzależnienia. Mieszkańcy wskazują
na codzienny kontakt z osobami nietrzeźwymi i pod wpływem narkotyków. Wiąże się z tym
silne poczucie zagrożenia ludności i unikanie przestrzeni publicznych związanych z
możliwością spędzania czasu wolnego. Szczególne problemy stwarza uzależniona młodzież.
W obszarze rewitalizacji niezbędne jest podjęcie działań prewencyjnych poprzez
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stworzenie szerokiej oferty usług kierowanych do osób młodych, których celem będzie
przeciwdziałanie uzależnieniom i tworzenie dobrych wzorców spędzania czasu wolnego.
Rekomendacja nr 3

SILNE WIĘZI SPOŁECZNE WARUNKIEM SKUTECZNEJ WALKI Z UZALEŻNIENIAMI
Sięganie po używki jest sposobem na zapełnienie luki w ofercie spędzania czasu wolnego, ale
także deficytów rodzin ze środowisk defaworyzowanych z obszaru rewitalizacji. Nabiera to
szczególnego znaczenia w odniesieniu do doświadczeń profilaktyki uzależnień wskazujących
na kluczową rolę więzi rodzinnych i społecznych jako alternatywy dla używek. Niezbędne jest
podjęcie działań na rzecz wzmocnienia więzi rodzinnych przez wsparcie rodzin w
wypełnianiu

ich

funkcji

jako

jednego

z

elementów

strategii

przeciwdziałania

uzależnieniom.
Rekomendacja nr 4

POBUDZANIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
SZANSĄ NA ROZWÓJ SAMODZIELNEJ I SAMOWYSTARCZALNEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Niski poziom aktywności społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji współwystępuje z
licznymi ich problemami i potrzebami. Z uwagi na szczególną skuteczność zaangażowania
członków społeczności lokalnej w rozwiązywanie problemów i zaspokajanie własnych
potrzeb konieczne jest stworzenie warunków (infrastruktura i pobudzanie aktywności) dla
rozwoju sektora pozarządowego w obszarze rewitalizacji.
Rekomendacja nr 5

AKTYWNY UDZIAŁ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W DZIAŁANIACH REWITALIZACYJNYCH
WARUNKIEM TRWAŁOŚCI WPROWADZANYCH ZMIAN

Mieszkańcy deklarują gotowość do udziału w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Liczne już doświadczenia krajowe związane z rewitalizacją wskazują na pozytywne skutki
wykorzystania tego potencjału. U osób biorących udział w projektowaniu i wdrażaniu zmian
wzrasta poczucie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń i motywacji do dbania o nią i
ochrony przed degradacją. Niezbędne jest szeroko rozumiane włączenie (planowanie,
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wdrażanie i ocena działań) mieszkańców w przedsięwzięcia rewitalizacyjne jako warunek
skuteczności i trwałości zmian.

Instytucje i organizacje
Rekomendacja nr 6
ZASPOKAJANIE POTRZEB SPOŁECZNYCH MOTOREM ROZWOJU GOSPODARCZEGO

W mieście występują problemy związane ze sprawnym wypełnianiem funkcji z zakresu
ochrony zdrowia, komunikacji, rekreacji i edukacji na poziomie dodatkowym. Brak oferty
odpowiadającej potrzebom mieszkańców jest przyczyną wykorzystywania usług poza
miejscem zamieszkania. Dla prawidłowego rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru
rewitalizacji niezbędne jest rozszerzenie usług o komercyjne i niekomercyjne działania
instytucji publicznych, organizacji społecznych i przedsiębiorców prywatnych związane z
rozwojem zainteresowań, spędzaniem czasu wolnego, podnoszeniem jakości kształcenia.
Rekomendacja nr 7

PODNOSZENIE JAKOŚCI USŁUG INSTYTUCJI PUBLICZNYCH
CZYNNIKIEM WZROSTU ZAUFANIA SPOŁECZNEGO

Standard życia mieszkańców lokali komunalnych jest bezpośrednim rezultatem działań
administratora budynków. Mieszkańcy negatywnie oceniali jego działalność w odniesieniu
do: szybkości reakcji na zgłoszenia, profesjonalizmu i jakości wykonywanych prac, trwałości
zmian. W celu poprawy jakości życia mieszkańców i zwiększenia zaufania do działań
jednostek podległych burmistrzowi należy objąć nadzorem zarządczym funkcjonowanie
administratora budynków komunalnych.
Rekomendacja nr 8

ROZWÓJ FUNKCJI KULTURALNYCH I REKREACYJNYCH
SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ

Badania ujawniły słaby związek mieszkańców z miejscem zamieszkania. Mieszkańcy lubią
swoje miasto i są dość zadowoleni z zamieszkiwania w nim. Nie odczuwają jednak dumy z
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bycia mieszkańcami Strzelec Krajeńskich. W mieście zdiagnozowano również brak silnych
więzi społecznych. Badani nie zawsze znają najbliższych sąsiadów i rzadko ze sobą
współdziałają. Dla zwiększenia przywiązania mieszkańców do miejsca zamieszkania i
poprawy jakości więzi społecznych niezbędne jest zwiększenie bezpieczeństwa w mieście,
poszerzenie oferty kulturalnej (młodzież, dorośli, seniorzy) oraz zwiększenie liczby miejsc
spotkań wymagające podniesienie ich standardu technicznego (ławki na osiedlach, ścieżki,
infrastruktura wokół jeziora).

Przestrzeń i infrastruktura
Rekomendacja nr 9

OTWARCIE MURÓW I ORGANIZACJA PRZESTRZENI WOKÓŁ NICH
WARUNKIEM ROZWIĄZANIA GŁÓWNYCH PROBLEMÓW OBSZARU REWITALIZACJI

Rekomendowanie działań w sferze infrastruktury w odniesieniu do murów obronnych oraz
ich najbliższego otoczenia wynika z generowanie przez nie takich niepożądanych jak
gromadzenia się osób nietrzeźwych, skutkiem czego jest poczucie zagrożenia wśród
mieszkańców i dewastacja przestrzeni. Warto w tym miejscu jeszcze raz podkreślić znaczenie
fortyfikacji miejskich w Strzelcach Krajeńskich jako dziedzictwa kulturowego i zwrócić uwagę
na postępujący proces ich degradacji. Jednocześnie uwagę zwraca to, że mury niosą ze sobą
potencjał dla tworzenia umożliwiający zaspokajanie potrzeb pobliskiej społeczności.
Dla podniesienia poziomu życia mieszkańców, poprawy poczucia bezpieczeństwa,
stworzenia alternatywy wobec uzależnień w postaci oferty spędzania czasu wolnego
niezbędne jest zabezpieczenie i otwarcie murów obronnych oraz uporządkowanie i
zorganizowanie przestrzeń wokół nich.
Rekomendacja nr 10

PODNOSZENIE POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ ODNOWIENIE PRZESTRZENI
I MODERNIZACJĘ ZASOBU MIESZKANIOWEGO
SZANSĄ NA BUDOWANIE SILNEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
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W sferze jakości życia zanotowano szczególną koncentrację problemów społecznych. Ich
centrum stanowią kwestie poziomu i standardu życia wspomagane przez degradację
przestrzeni Dla przeciwdziałania rozwojowi patologii społecznej i wykluczenia społecznego
niezbędne jest odnowienie przestrzeni publicznych i podniesienie wartości zasobu
mieszkaniowego.
Rekomendacja nr 11

UTWORZENIE I MODERNIZACJA
INFRASTRUKTURY WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNEJ PRZY JEZIORZE
WARUNKIEM ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ORAZ WZROSTU POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA

Za realizacją inwestycji infrastrukturalnych w najbliższym otoczeniu jeziora Górnego
przemawia, z jednej strony, kumulacja wokół niego różnego rodzaju problemów społecznych
(gromadzenia się osób pod wpływem środków odurzających, dewastacja i zanieczyszczanie
przestrzeni) oraz, z drugiej, dostrzeganie przez mieszkańców potencjału tego miejsca w
zakresie funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej, gospodarczej, a nawet przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu. Wykorzystanie potencjału przyrodniczego jakim jest jezioro
znajdujące się w granicach miasta daje szansę na zaspokojenie pilnych potrzeb
mieszkańców obszaru rewitalizacji. Stworzenie warunków dla rozwoju usług społecznych,
przedsiębiorczości oraz poprawy poczucia bezpieczeństwa wymaga inwestycji w
infrastrukturę rekreacyjno-wypoczynkową oraz społeczną w najbliższym otoczeniu jeziora.
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Aneks metodologiczny

Wnioski zawarte w niniejszej diagnozie zostały opracowane na podstawie badań, których
głównym celem było ustalenie zakresu potrzeb, zasobów oraz oczekiwań rewitalizacyjnych
mieszkańców obszaru rewitalizacji w Strzelcach Krajeńskich.
Do celów szczegółowych diagnozy należało:
1. Ustalenie przejawów zjawisk kryzysowych w obszarze rewitalizacji
2. Określenie potencjałów interesariuszy procesu rewitalizacji
3. Ustalenie obszarów i kierunków działań rewitalizacyjnych
W badaniach podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
1. Jakie są potrzeby i potencjały mieszkańców oraz innych interesariuszy procesu rewitalizacji w
Strzelcach Krajeńskich?
2. Jakie są uwarunkowania procesu rewitalizacji?
3. Jaki jest stan i możliwości działań interwencyjnych?

Realizacja celów i wyjaśnienie problemów badawczych było możliwe dzięki zastosowaniu
kilku metod i technik, które wzajemnie się uzupełniały, umożliwiając dostęp do szerokiej
wiedzy o zjawiskach kryzysowych oraz potencjałów sprzyjających wyprowadzaniu obszaru
rewitalizacji ze stanu degradacji. Do zastosowanych metod i technik należały:
1. Wywiady pogłębione z mieszkańcami
2. Spacery badawcze z liderami i ekspertami
3. Wywiady pogłębione z ekspertami.
Poniżej znajduje się szczegółowy opis metod i technik wykorzystanych w diagnozie.
Wywiady pogłębione z mieszkańcami
Cel badań
Ustalenie zakresu potrzeb i potencjałów mieszkańców wyznaczonego obszaru.
Cele szczegółowe
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1. Ustalenie zasobów i potrzeb gospodarstw domowych.
2. Określenie stopnia zaangażowania obywatelskiego i sposobów konstruowania
tożsamości społecznej.
3. Zdiagnozowanie oczekiwań mieszkańców związanych z zaangażowaniem władz w
przekształcanie obszaru rewitalizacji.
4. Ustalenie czynników i barier włączenia mieszkańców w proces rewitalizacji.
Pytania badawcze
1. Jakie są potrzeby i oczekiwania rewitalizacyjne mieszkańców obszaru rewitalizacji?
2. Jakimi zasobami dysponują mieszkańcy badanego obszaru?
3. Czy zakres identyfikacji z miejscem zamieszkania jej mieszkańców i poziom ich
aktywności obywatelskiej umożliwiają włączenie ich w planowany proces zmian?
Szczegółowe pytania badawcze
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jaka jest jakość życia mieszkańców obszaru rewitalizacji w gminie Strzelce
Krajeńskie?
Jak kształtują się więzi pomiędzy mieszkańcami badanego obszaru?
Jaki jest poziom aktywności obywatelskiej mieszkańców w obszarze rewitalizacji?
Jak kształtuje się identyfikacja (tożsamość) mieszkańców w obszarze rewitalizacji?
Jakich zmian w badanym obszarze oczekują jego mieszkańcy?
Jakie sprawy społeczne, przestrzenno-infrastrukturalne, techniczne i in. wymagają
interwencji władz miasta?

Dobór próby
Celowy na podstawie następujących kryteriów:
– wiek w podziale na kategorie: 18-25 lat; 26-40 lat; 41-60 lat; 61 lat i więcej,
– płeć,
– status społeczno-ekonomiczny,
– zamieszkiwanie w obszarze rewitalizacji.
Lista potencjalnych rozmówców została zaproponowana przez władze gminy. Osoby
prowadzące mogły dobierać rozmówców samodzielnie na podstawie ww. kryteriów.
Narzędzie badawcze – dyspozycje do wywiadu
Poszukiwane informacje:
– cechy respondentów (wiek, płeć, miejsce zamieszkania) – wprowadzenie w
sytuację wywiadu,
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–
–
–
–
–
–
–

warunki życia gospodarstw domowych,
zadowolenie z miejsca zamieszkania,
tożsamość mieszkańców i identyfikacja z miejscem zamieszkania,
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców,
więzi i relacje sąsiedzkie pomiędzy mieszkańcami,
aktywność obywatelska mieszkańców,
potrzeby i oczekiwania mieszkańców w zakresie rewitalizacji.

Przebieg badań
1.
2.
3.
4.
5.

Opracowanie założeń teoretycznych i metodologicznych
Opracowanie narzędzia badań
Rekrutacja uczestników badań
Gromadzenie danych (wywiady)
Analiza wyników i opracowanie raportu

Zrealizowano 15 wywiadów z 16 mieszkańcami obszaru rewitalizacji w Strzelcach
Krajeńskich.

Spacery badawcze
Cele
1. Ustalenie przejawów zjawisk kryzysowych w obszarze rewitalizacji
2. Określenie potencjałów interesariuszy procesu rewitalizacji
3. Ustalenie obszarów i kierunków działań rewitalizacyjnych
Dobór próby
Celowy. Ustalając zasady doboru rozmówców, kierowano się przede wszystkim założeniem
o kompleksowym charakterze procesu rewitalizacji. W tym procesie równie istotne są
aspekty infrastrukturalne, gospodarcze, społeczne, jak i kulturalne. Biorąc to pod uwagę
przyjęto zasadę doboru po dwóch rozmówców – przewodników reprezentujących
następujące kategorie problemowe:
1. infrastruktura
2. gospodarka
3. sprawy społeczne
4. problemy osób niepełnosprawnych
5. zagadnienia kulturalne
Lista potencjalnych rozmówców została zaproponowana przez władze gminy. Jednak
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badacze mogli wykroczyć poza proponowaną listę, jeśli uznali daną osobę za eksperta w
określonej dziedzinie.
LISTA UCZESTNIKÓW SPACERÓW BADAWCZYCH:
1. Maciej Stempień – pracownik Urzędu Miejskiego, drogownictwo (infrastruktura)
2. Jakub Mandzij - Właściciel biura projektowego JM PROJEKT (infrastruktura)
3. Ryszard Jasek – Właściciel Zakładu Kamieniarskiego, Starszy Cechu Rzemiosł i
Przedsiębiorczości (gospodarka)
4. Radosław Kubiak – Właściciel lokalu „Na Ludowej” – restauracyjka (gospodarka)
5. Justyna Bąk – pracownik Urzędu Miejskiego do spraw ochrony zdrowia i spraw
społecznych (sprawy społeczne)
6. Stanisława Zdanowicz – świetlica środowiskowa „Caritas” (sprawy społeczne)
7. Sergiusz Paszkiewicz – dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej (problemy osób
niepełnosprawnych)
8. Andrzej Drelich – emerytowany sportowiec, osoba jeżdżąca na wózku inwalidzkim
(problemy osób niepełnosprawnych)
9. Renata Tokarska – Redaktor Naczelny dwutygodnika „Ziemia Strzelecka”,
współpraca z SOK (kultura)
10. Mirosława Niedźwiedź – radna (kultura, sprawy społeczne)
11. ks. Artur Graban – Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej – Łemko Tower
(kultura, sprawy społeczne)
Narzędzie badawcze – lista omawianych zagadnień
Wywiady w trakcie spacerów były prowadzone wg następujących zasad:
1. Zasada rozpoczynania rozmowy od spraw ogólnych i przechodzenia kolejno do spraw
bardziej szczegółowych.
2. Zasada dopasowania odwiedzanych miejsc i pytań do kompetencji i zainteresowań
rozmówcy – przewodnika.
3. Zasada ustalania najpierw listy problemów i potencjałów, a następnie formułowania
propozycji rozwiązań.
4. W większości rozmów poruszono następujące kwestie:
5. Wskazanie miejsc, które wymagają interwencji.
6. Problemy, które wymagają rozwiązania (gospodarcze, środowiskowe, społeczne,
kulturowe).
7. Ocena kondycji lokalnego rynku pracy i poziomu rzeczywistego bezrobocia.
8. Opinie na temat oczekiwanych zmian w obrębie murów i ich otoczenia.
9. Opinie na temat zagospodarowania terenu przy jeziorze (budynek dawnej
wypożyczalni sprzętu).
10. Wskazanie szczególnych potrzeb i oczekiwań danego środowiska (przedsiębiorcy,
społecznicy, niepełnosprawni, ludzie kultury).
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11. Wskazanie pomysłów na zmianę istniejącego stanu rzeczy.
Wybór wizytowanych obszarów i punktów
Zgodnie ze wstępnymi założeniami Gminnego Programu Rewitalizacji odnoszącymi się do
obszaru rewitalizacji, ustalono, że spacery i rozmowy w ich trakcie powinny dotyczyć przede
wszystkim następujących miejsc:
1. średniowiecznych murów i terenów bezpośrednio do nich przylegających,
2. pierścienia ulic znajdującego się po wewnętrznej stronie murów,
3. pierścienia ulic znajdującego się na zewnątrz murów (w mniejszym stopniu),
4. terenów nad jeziorem Górnym, a szczególnie plaży i budynku dawnej wypożyczalni,
5. innych przestrzeni i obiektów, które wskażą wybrani rozmówcy – przewodnicy.
Dzięki takiemu podejściu możliwe było osiągnięcie dwóch ważnych efektów. Z jednej strony,
uwaga została skupiona na konkretnym obszarze, który na podstawie potocznych
obserwacji można było uznać wstępnie za zdegradowany. Z drugiej strony, nie zamknięto
drogi do poszukiwań innych miejsc, a tym bardziej do bardziej szczegółowego wskazania i
opisu obiektów zlokalizowanych na wskazanym wstępnie obszarze.
Przebieg badań
Wywiady zostały przeprowadzone w Strzelcach Krajeńskich w kwietniu 2016 roku i
dotyczyły przede wszystkim centrum miasta znajdującego się w pobliżu średniowiecznych
murów. Z naturalnych względów na pewne kwestie eksperci patrzyli szerzej i zwracali
uwagę na problemy dotyczące także najbliższych okolic miasta.

Wywiady z ekspertami

Cel badań
identyfikacja czynników i barier warunkujących rozwój terenów znajdujących się w
pierścieniu wokół centrum miasta Strzelce Krajeńskie.
Cele szczegółowe
1. Ustalenie przejawów zjawisk kryzysowych w obszarze rewitalizacji
2. Określenie potencjałów interesariuszy procesu rewitalizacji
3. Ustalenie obszarów i kierunków działań rewitalizacyjnych
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Pytania badawcze
1. Jakie są czynniki i bariery rozwoju terenów zlokalizowanych w pobliżu murów
miejskich w Strzelcach Krajeńskich?
2. Jakie rozwiązania należy wdrożyć w celu poprawy jakości życia mieszkańców (a szczególnie
zamieszkujących tereny zlokalizowane w pobliżu murów miejskich) w Strzelcach
Krajeńskich?

Dobór próby
Celowy, uwzględniający kompetencje, zainteresowania i status społeczno-zawodowy
zaproszonych osób, reprezentujących sektory: publiczny, biznesowy, obywatelski.
Lista uczestników badań:
1. sprawy społeczne: Marian Ambrożuk, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Strzelcach Kraj.
2. sprawy techniczne/ infrastrukturalne: Katarzyna Kołupajło, Kierownik Referatu
Inwestycji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Strzelcach kraj.
3. sprawy ekonomiczne: Arkadiusz Iwanowski, kierownik zakładu POM SAKON sp. z o.o.
w Strzelcach Kraj.
4. sprawy ochrony środowiska: Artur Skotarczak, Pracownik Urzędu Miejskiego
w Strzelcach Kraj. - ds. ochrony środowiska
5. sprawy polityki: Marek Adamus, Radny Rady Miejskiej w Strzelcach Kraj.
6. sprawy kultury i wartości: Eryk Szurko, Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury
7. sprawy prawa: Cezary Gabryelów, Notariusz w Strzelcach Kraj.
Narzędzie badawcze
Podstawową techniką pracy jest wywiad. Dla uporządkowania rozmowy wykorzystano
typową dla metody STEEPVL listę omawianych zagadnień, jednak stosowano ją w sposób
elastyczny. W związku z tym w rozmowie pojawiły się następujące kwestie: społeczne,
technologiczne, ekonomiczne, ekologiczne, polityczne, odnoszące się do wartości, prawne.
Przebieg badań
Badanie zostało przeprowadzone w marcu i kwietniu 2016 roku. Do zespołu eksperckiego
zaproszono siedem osób reprezentujących odpowiednio siedem kategorii badanych
czynników. Wśród nich byli reprezentanci: biznesu (1), administracji (2), instytucji kultury
(1), instytucji pomocowych (1), firmy zajmującej się kwestiami prawnymi dotyczącymi
nieruchomości (1), członek Rady Miasta (1). W grupie eksperckiej była jedna kobieta i
sześciu mężczyzn. Proces badawczy prowadzony był w dwóch etapach: (1) swobodnych
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wywiadów z ekspertami, dotyczących identyfikacji czynników rozwoju prac na terenach
inwestycyjnych, (2) weryfikacji wyłonionych czynników.
Zadaniem pierwszego etapu projektu była identyfikacja czynników STEEPVL. W ramach
wywiadów zespół ekspercki zidentyfikował listę 100 czynników zgodnych z wymiarami
analizy STEEPVL.
Celem drugiego etapu badania było ustalenie przez ekspertów hierarchii ważności
czynników analizy STEEPVL poprzez zastosowanie metody wskazań. Każdy z ekspertów
dysponował w każdym z siedmiu obszarów analizy trzema wskazaniami, które mógł
dowolnie przypisać poszczególnym czynnikom w danym obszarze. Uzyskane wyniki
pozwoliły uporządkować czynniki według ich ważności mierzonej liczbą wskazań. Rezultaty
pierwszego i drugiego badania zostały poddane analizie, której celem było ograniczenie
liczby czynników oraz wyodrębnienie czynników głównych.
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