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WPROWADZENIE
Celem niniejszego sprawozdania jest prezentacja przebiegu i ustaleń konsultacji
społecznych zrealizowanych na potrzeby przygotowania Programu rewitalizacji dla Gminy
Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023. Celem konsultacji było zaangażowanie
interesariuszy rewitalizacji w Strzelcach Krajeńskich w proces opracowywania
Programu. Włączenie interesariuszy rewitalizacji, w tym przede wszystkim mieszkańców, w
proces powstawania Programu jest wymogiem zawartym w Wytycznych w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Zgodnie z nim zasada
partycypacji jest jednym z kluczowych warunków powodzenia działań rewitalizacyjnych,
sukcesu wdrażanych przedsięwzięć i trwałości wprowadzanych zmian.
Konsultacje społeczne przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2016 r. na potrzeby pracowania
Programu rewitalizacji dla gminy Strzelce Krajeńskie zostały podzielone na dwie części.
Część I
Pierwsza część dotyczyła wyników diagnozy przeprowadzonej w ramach opracowania
Programu. W związku z tym konsultacjom poddano następujące dokumenty:
1. Raport z wyznaczania granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla
gminy Strzelce Krajeńskie
2. Diagnoza potrzeb i potencjałów mieszkańców obszaru rewitalizacji w Strzelcach
Krajeńskich
Konsultacje ogłoszono 8 lipca 2016 r. Informacje o konsultacjach przekazano
interesariuszom za pomocą następujących kanałów:
1. Ogłoszenie na stronie Urzędu Miejskiego1
2. Pisemne zaproszenia rozesłane do przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji
pozarządowych (około 25 listów)
3. Plakat
4. Profil Nasze Strzelce na portalu społecznościowym FaceBook
5. Profil Połączą Nas Mury na portalu społecznościowym FaceBook

1

http://www.strzelce.pl/pl,AKT:1085,6408,Konsultacje%20opracowa%C5%84%20do%20Programu%20rewitalizac
ji%20gminy%20Strzelce%20Kraje%C5%84skie%20na%20lata%2020162023.html
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Rysunek 1. Ogłoszenie o konsultacjach dot. diagnozy przeprowadzonej na potrzeby
Programu rewitalizacji na portalu społecznościowym

Rysunek 2. Plakat informujący o konsultacjach dot. diagnozy przeprowadzonej na potrzeby
opracowania Programu rewitalizacji
W trakcie konsultacji zastosowano następujące narzędzia:
1. Warsztaty (14 lipca 2016 r.)
2. Debata (19 lipca 2016 r.)
3. Pisemne zgłaszanie uwag (pisemne uwagi można było składać osobiście w Urzędzie
Miejskim
lub
za
pośrednictwem
poczty
internetowej
pod
adresem:
fundusze@strzelce.pl)
Konsultacje zakończono 23 lipca 2016. Trwały one łącznie 15 dni (licząc od dnia
opublikowania pierwszego ogłoszenia).
Część II
W czasie drugiej części konsultacji ocenie interesariuszy procesu rewitalizacji poddano
Program rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023.
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Informację o rozpoczęciu konsultacji przekazano interesariuszom 25 lipca 2016 r. Do
informowania mieszkańców Strzec Krajeńskich o konsultacjach zastosowano następujące
kanały:
1. Ogłoszenie na stronie BIP
2. Ogłoszenie na stronie Urzędu Miejskiego2
3. Pisemne zaproszenia rozesłane do przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji
pozarządowych (około 25 listów)
4. Plakat
5. Profil Nasze Strzelce na portalu społecznościowym FaceBook
6. Profil Połączą Nas Mury na portalu społecznościowym FaceBook

Rysunek 3. Ogłoszenie o konsultacjach Programu rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie
na lata 2016-2023 na portalu społecznościowym

2

http://www.strzelce.pl/pl,AKT:1085,6410,Konsultacje%20projektu%20programu%20rewitalizacji%20dla%20Gmin
y%20Strzelce%20Kraje%C5%84skie%20na%20lata%2020162023.html

5

Rysunek 4. Plakat informujący o konsultacjach Programu rewitalizacji dla Gminy Strzelce
Krajeńskie na lata 2016-2023
Do zastosowanych form konsultacji należały:
1. Warsztaty (28 lipca 2016 r.)
2. Debata (4 sierpnia 2016 r.)
3. Pisemne zgłaszanie uwag (pisemne uwagi można było składać osobiście w Urzędzie
Miejskim
lub
za
pośrednictwem
poczty
internetowej
pod
adresem:
fundusze@strzelce.pl
Druga część konsultacji zakończyła się 12 lipca i trwała łącznie 19 dni (licząc d dnia
opublikowania pierwszego głoszenia).
Zastosowane sposoby informowania o rozpoczęciu, celach i formach konsultacji zapewniły
udział przedstawicieli wszystkich środowisk związanych z rewitalizacją w Strzelcach
Krajeńskich, w tym przede wszystkim mieszkańców obszaru rewitalizacji, seniorów,
młodzieży, osób niepełnosprawnych, przedsiębiorców, lokalnych twórców, instytucji
publicznych, organów samorządowych i in. Natomiast wybrane formy konsultacji umożliwiły
uczestnikom aktywny udział w tworzeniu Programu. W trakcie konsultacji stworzono
dogodne warunki do formułowania przez uczestników własnych opinii, ocen, propozycji i
sugestii zmian. Dodatkowym rezultatem konsultacji był wzrost wiedzy uczestników o idei
rewitalizacji i dobrych praktykach, które można zastosować w trakcie realizacji Programu w
Strzelcach Krajeńskich. Poniżej znajduje się szczegółowy opis przebiegu odbytych
warsztatów i debat.
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SPRAWOZDANIE

Z

PRZEBIEGU

WARSZTATÓW

KONSULTACYJNYCH

DOT.

DIAGNOZY POGŁĘBIONEJ PRZEPROWADZONEJ NA POTRZEBY OPRACOWANIA
PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE NA LATA 20162023
Termin: czwartek 14 lipca 2016 roku, 17.30 – 19.30
Miejsce: Sala widowiskowa w Strzeleckim Ośrodku Kultury
Uczestnicy: ok. 12 osób, reprezentanci zróżnicowanych środowisk (mieszkańcy, w tym
seniorzy, młodzież; przedsiębiorcy; radni; przedstawiciele mediów i środowisk kulturalnych,
organizacji obywatelskich, władz miasta, instytucji samorządowych)
Przebieg:
1. Wprowadzenie. Przedstawienie celu spotkania.
2. Prezentacja idei rewitalizacji przyjętej na potrzeby opracowania Programu rewitalizacji
dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023.
3. Prezentacja wyników diagnozy zrealizowanej na potrzeby opracowania Programu
rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem granic obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji w gminie oraz potrzeb i potencjałów mieszkańców obszaru
rewitalizacji.
4. Dyskusja na temat propozycji granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
dla Gminy Strzelce Krajeńskie.
5. Udział uczestników w zadaniu warsztatowym. Opracowanie odpowiedzi na pytania:
Jak jest? Jak powinno być? Utworzenie przez uczestników listy proponowanych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
6. Stworzenie przez uczestników własnych wizji obszaru rewitalizacji w 2023 r.
7. Dyskusja. Podsumowanie i zakończenie.
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Zdjęcie 1. Prezentacja wyników diagnozy pogłębionej przeprowadzone na potrzeby
opracowania Programu rewitalizacji 14 lipca 2016
Ustalenia:
1. Uczestnicy zasadniczo nie zgłaszali zastrzeżeń dot. wyników diagnozy, w tym
wyznaczonych granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji a także
ustalonych problemów.
2. Do zaproponowanych przez uczestników przedsięwzięć rewitalizacyjnych należał:
1) Pchli targ – np. wyprzedaż garażowa (proponowana lokalizacja: ul.
Południowa 3 i 7 lub nisze w murach)
2) Kino letnie 40 krzeseł (proponowana lokalizacja: ul. Cicha)
3) Jezioro jako miejsce rekreacji (miejsce dla dzieci, toalety, kajaki, ratownik,
wiata oczarowań, grill)
4) Trakt pieszo-rowerowy wokół murów
5) Plac zabaw dla dzieci (proponowana lokalizacja: ul. Północna)
6) Centrum społeczno-kulturalne (Budynek przy ul. Zachodniej)
7) Nasadzenia (drzewa np. akacje)
8) Rozbudowa bazy sportowej (proponowana lokalizacja: ul. Popiełuszki)
9) Modernizacja obiektów, renowacja kamienic zabytkowych, zgodnie
z dominującym charakterem zabudowy
10) Ławki
11) Ratowanie murów
12) Punkt widokowy (proponowana lokalizacja: przy murach i przedszkolu)
13) Remonty chodników (w takim samym stylu, jak przy Baszcie Czarownic)
14) Palisada wokół murów (w celu zakrycia sąsiadujących z murem
zdegradowanych szopek)
3. Ustalono, że zgromadzone indywidualne wizje obszaru rewitalizacji posłużą do
opracowania prognozowanego stanu obszaru rewitalizacji w 2023 r., który zostanie
zamieszczony w Programie rewitalizacji.
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SPRAWOZDANIE Z DEBATY KONSULTACYJNEJ DOT. DIAGNOZY POGŁĘBIONEJ
PRZEPROWADZONEJ NA POTRZEBY OPRACOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI
DLA GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE NA LATA 2016-2023
Termin: wtorek 19 lipca 2016 roku, 17.30 – 19.30
Miejsce: Sala widowiskowa w Strzeleckim Ośrodku Kultury
Uczestnicy: ok. 12 osób, reprezentanci zróżnicowanych środowisk (mieszkańcy, w tym
seniorzy, młodzież; przedsiębiorcy; radni; przedstawiciele mediów i środowisk kulturalnych,
organizacji obywatelskich, władz miasta, instytucji samorządowych)
Przebieg:
1. Wprowadzenie. Prezentacja celu: upowszechnienie informacji na temat wyników
diagnozy zjawisk kryzysowych w Strzelcach Krajeńskich, uzyskanie akceptacji lub
sugestii ewentualnych zmian dot. granic obszaru rewitalizacji oraz pogłębienie wiedzy
o potrzebach i oczekiwaniach rewitalizacyjnych mieszkańców.
2. Przedstawienie idei rewitalizacji. Prezentacja przykładu rewitalizacji kamienicy i
podwórka w miejscowości Skwierzyna.
3. Prezentacja oraz dyskusja na temat wniosków zawartych w dokumentach: Raport z
wyznaczania granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy
Strzelce Krajeńskie oraz Diagnoza potrzeb i potencjałów mieszkańców obszaru
rewitalizacji w Strzelcach Krajeńskich.
4. Ustalenie priorytetowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, najlepiej odpowiadających
na problemy zdiagnozowane w obszarze rewitalizacji.
5. Prezentacja i dyskusja wizji obszaru rewitalizacji w 2023 roku sporządzonej na
podstawie indywidualnych propozycji uczestników warsztatów, które odbyły się 14
lipca 2016 r.
6. Dyskusja w dwóch grupach (Word Cafe) na następujące tematy:
1. Jak zintegrować osoby wykluczone?
2. Przedsiębiorczość w obszarze rewitalizacji.
7. Podsumowanie i zakończenie
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Zdjęcie 2 i 3 Uczestnicy debaty 19 lipca 2016 r.

Zdjęcie 4 i 5 Dyskusja na temat priorytetowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 19 lipca
2016 r.
Ustalenia:
1. Uczestnicy zasadniczo nie zgłaszali zastrzeżeń dot. granic obszaru rewitalizacji i
obszaru zdegradowanego, a także zdiagnozowanych problemów i potencjałów.
2. Spośród propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaproponowanych przez
uczestników poprzedniego spotkania konsultacyjnego, za najistotniejsze dla
rozwiązania zdiagnozowanych problemów uznano następujące pomysły:
1) Jezioro jako miejsce rekreacji (miejsce dla dzieci, toalety, kajaki, ratownik,
wiata oczarowań, grill)
2) Trakt pieszo-rowerowy wokół murów
3) Plac zabaw dla dzieci (proponowana lokalizacja: ul. Północna)
4) Centrum społeczno-kulturalne (Budynek przy ul. Zachodniej)
3. Za przedsięwzięcia, które mają mniejsze znaczenie rozwiązania sytuacji kryzysowej
w obszarze rewitalizacji uznano następujące przedsięwzięcia:
1) Ratowanie murów
2) Palisada wokół murów
zdegradowanych szopek)

(w
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celu

zakrycia

sąsiadujących

z

murem

4. Uczestnicy nie zgłaszali zastrzeżeń do zaprezentowanej wizji programu rewitalizacji.
5. Podczas dyskusji dot.
następujące propozycje:

dwóch

zaprezentowanych

problemów

sformułowano

1) Jak zintegrować osoby wykluczone? Wspólny wypoczynek i spędzanie
wolnego czasu. Rywalizacja sportowa, np. pomiędzy ulicami. Angażowanie
wykluczonych do uczestnictwa oraz pomocy w organizacji takich imprez.
Organizowanie spotkań, w których uczestniczyłyby całe rodziny np. turnieje
szachowe lub inne gry i zabawy. Organizacja konkursu na najładniejsze
podwórko – nagrodą mogłaby być np. ławka. Wspólne sadzenie drzewek z
przywilejem nadawania im imion.
2) Jak pobudzić przedsiębiorczość? Propozycja pewnej ilości lokali komunalnych
z udostępnianych osobom bezrobotnym zakładającym przedsiębiorstwa
prywatne na preferencyjnych warunkach (np. preferencyjna stawka czynszu).
Sklep z pamiątkami związanymi z miastem, jego tradycjami, zabytkami,
legendami itp. Mała gastronomia zorganizowana w okolicy murów, nastawiona
zarówno na klientów miejscowych, jak i ewentualnych turystów. Bardzo ważne
jest zagospodarowanie Jeziora Górnego – organizacja plaży, wypożyczalni
sprzętu wodnego, małej gastronomii, zaplecza sanitarnego. Promowanie
lokalnych przedsiębiorców na internetowej stronie miasta.
6. Dyskusja. Podsumowanie i zakończenie.

Zdjęcie 6 i 7 Dyskusja w podgrupach (World cafe) 19 lipca 2016 r.

SPRAWOZDANIE

Z

WARSZTATÓW

KONSULTACYJNYCH

DOTYCZĄCYCH

PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE NA LATA 20162013
Termin: czwartek 28 lipca 2016 roku, 17.30 – 19.00
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Miejsce: Sala widowiskowa w Strzeleckim Ośrodku Kultury
Uczestnicy: ok. 12 osób, reprezentanci zróżnicowanych środowisk (mieszkańcy, w tym
seniorzy, młodzież; przedsiębiorcy; radni; przedstawiciele mediów i środowisk kulturalnych,
organizacji obywatelskich, władz miasta, instytucji samorządowych)
Przebieg:
1. Wprowadzenie. Przedstawienie celu i charakteru spotkania.
dotychczasowego przebiegu prac nad programem rewitalizacji.

Prezentacja

2. Praca w trzech grupach zadaniowych:
1) Aktywizacja społeczna
2) Poprawa jakości przestrzeni publicznej
3) Poprawa usług społecznych
3. Prezentacja ustaleń przyjętych przez grupy zadaniowe.
4. Dyskusja i podsumowanie.

Zdjęcie 8 Wprowadzenie do warsztatów konsultacyjnych 28 lipca 2016 r.
Ustalenia:
1. Uczestnicy warsztatów nie zgłaszali generalnych zastrzeżeń do przyjętych w
Programie celów i przedsięwzięć. Podzielają oni przyjętą w programie filozofię
rewitalizacji, według której sprawy społeczne stanowią istotny element planowanych
zmian i są komplementarne w stosunku do innych aspektów planowanego procesu.
2. Uwagi i pytania dotyczyły szczegółowych rozwiązań. Większość z nich miała
charakter konstruktywny. Polegały one na uzupełnieniu lub lekkiej korekcie niektórych
zapisów.
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3. W odniesieniu do pierwszego celu (Zmniejszenie skali wykluczenia społecznego
poprzez aktywizację społeczno – zawodową i rozwój lokalnej przedsiębiorczości)
zgłoszono następujące uwagi i propozycje:
1) Zaproponowano szereg dodatkowych działań szczegółowych w odniesieniu do
przedsięwzięcia nr I.1. (Program kompleksowego wsparcia dla niezatrudnionych
mieszkańców – aktywizacja w CIS). Między innymi: organizowanie spotkań
organizacyjno – informacyjnych dla pracowników PUP. M-G OPS na temat
reintegracji społecznej, organizowanie dni otwartych w CIS, pikników z udziałem
absolwentów CIS, szerokie informowanie mieszkańców o reintegracji w CIS.
2) Zdecydowanie poparto projekt powołania spółdzielni socjalnej. Akcentowano
przewagę spółdzielni osób prawnych nad spółdzielnią osób fizycznych ze względu na
większą trwałość instytucjonalną. Nie wykluczono jednak sytuacji, w której silna i
dobrze przygotowana grupa osób fizycznych podejmie tę inicjatywę i uzyska
wsparcie.
3) W odniesieniu do przedsięwzięcia nr I.5 (Społeczny urząd – społeczne zamówienia)
sformułowano pytanie dotyczące planowanego przeznaczenia przewidzianej na jego
realizację kwoty. Po wyjaśnieniach okazało się, że przedsięwzięcie, choć niezwykle
istotne, nie pociągnie za sobą żadnych kosztów finansowych.
4. W odniesieniu do celu drugiego (Poprawa jakości przestrzeni publicznej i obiektów
budowlanych poprzez kompleksową modernizację terenów wokół murów) zgłoszono
następujące uwagi i propozycje:
1) Zwrócono uwagę na potrzebę powiązania realizacji zadań związanych z utworzeniem
traktu spacerowo – historycznego wzdłuż murów (budowa chodnika, uporządkowanie
terenów oraz oświetlenie i monitoring).
2) Dyskusję wzbudziło przedsięwzięcie nr II.2 (Modernizacja budynku komunalno –
socjalnego). Zakwestionowano potrzebę wydatkowania tak wysokich środków na
niewielki (zabytkowy) budynek, obawiając się, że może to być konkurencyjne zadanie
w stosunku do innych, bardziej pilnych. Przedstawiciel władz miasta zapewnił, że
zadanie to nie będzie priorytetem w sytuacji uzyskania niewielkich środków.
Postulował jednak pozostawienie tego zadania w Programie ze względu na
długoterminową perspektywę pozyskania dzięki temu odpowiednich środków.
5. W odniesieniu do celu trzeciego (Rozszerzenie i poprawa usług i infrastruktury
użyteczności publicznej poprzez polepszenie warunków dla rozwoju edukacji, nauki i
kultury oraz aktywności społecznej) zgłoszono następujące uwagi i propozycje:
1) Wyjaśniono planowany sposób funkcjonowania świetlicy środowiskowej, gdzie być
może uda się zatrudnić absolwenta / absolwentkę CIS.
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2) Wypracowano alternatywną koncepcję lokalizacji Klubu Malucha i Seniora. Może nim
być biblioteka przy ul. Strzeleckiej 7. Dałoby to szansę na ożywienie działalności
społeczno – kulturalnej biblioteki i uporządkowanie kwestii lokalowych.
3) Ustalono, że planowane prace powinny się odbywać z aktywnym udziałem
mieszkańców, na przykład planowana budowa placu zabaw przy ulicy Północnej.
4) Ustalono, że podejście do lokalizacji organizacji społecznych, w tym na przykład ZHP,
powinno być elastyczne. Najważniejsze jest stworzenie takiej przestrzeni w obszarze
rewitalizacji, gdzie możliwa będzie aktywna działalność dająca szansę włączenia
młodych osób zagrożonych wykluczeniem. Jeśli więc remont budynku przy jeziorze
nie dojdzie do skutku, możliwa będzie lokalizacja pracy ZHP w budynku przy ul.
Zachodniej 11 lub w bibliotece przy ul. Strzeleckiej 7.
SPRAWOZDANIE Z DEBATY KONSULTACYJNEJ DOT. PROGRAMU REWITALIZACJI
DLA GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE NA LATA 2016-2023
Termin: czwartek 4 sierpnia 2016 roku, 17.30 – 19.30
Miejsce: Sala widowiskowa w Strzeleckim Ośrodku Kultury
Uczestnicy: ok. 12 osób, reprezentanci zróżnicowanych środowisk (mieszkańcy, w tym
seniorzy, młodzież; przedsiębiorcy; radni; przedstawiciele mediów i środowisk kulturalnych,
organizacji obywatelskich, władz miasta, instytucji samorządowych)
Przebieg:
1. Wprowadzenie. Prezentacja celu debaty.
2. Przedstawienie idei rewitalizacji. Prezentacja przykładu rewitalizacji podwórek –
model duński.
3. Przedstawienie założeń programu rewitalizacji i dyskusja.
4. Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji i organizacji
gotowych do wzięcia udziału w realizacji wybranych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
5. Dyskusja. Podsumowanie i zakończenie spotkania.
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Zdjęcie 9, 10 i 11 Prezentacja założeń Programu rewitalizacji i dyskusja 4 sierpnia 2016 r.

Zdjęcie 12 Zgłaszanie gotowości do uczestniczenia w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
4 sierpnia 2016 r.
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PODSUMOWANIE
Konsultacje zrealizowane w Strzelcach Krajeńskich w lipcu i sierpniu 2016 r. umożliwiły
włączenie w proces tworzenia Programu rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata
2016-2023 przedstawicieli wszystkich środowisk związanych z procesem rewitalizacji.
Należeli do nich mieszkańcy (seniorzy, młodzież), przedsiębiorcy, środowiska kulturalne,
organizacje pozarządowe przedstawiciele gminnych instytucji publicznych oraz organów
samorządowych i inni. Łącznie w konsultacjach społecznych udział wzięło około 35 różnych
osób.
Do efektów konsultacji przeprowadzonych w Strzelcach Krajeńskich na potrzeby
opracowania Programu rewitalizacji należy:
1. Uzyskanie akceptacji dla wyznaczonych w trakcie pogłębionej diagnozy czynników i
zjawisk negatywnych granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2. Uzyskanie akceptacji dla wniosków dot. potrzeb i oczekiwań oraz potencjałów
interesariuszy rewitalizacji.
3. Pogłębienie wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach interesariuszy rewitalizacji.
4. Uzyskanie akceptacji dla poszczególnych elementów Programu rewitalizacji dla
Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023.
5. Sporządzenie listy interesariuszy rewitalizacji wyrażających gotowość do wzięcia
udziału w wybranych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych.
W trakcie konsultacji interesariusze zgłosili swoje propozycje i oczekiwania. Do propozycji,
które uwzględniono wśród planowanych przedsięwzięć należało:
1. Jezioro jako miejsce rekreacji (miejsce dla dzieci, toalety, kajaki, ratownik, wiata
oczarowań, grill)
2. Trakt pieszo-rowerowy wokół murów
3. Plac zabaw dla dzieci (proponowana lokalizacja: ul. Północna)
4. Centrum społeczno-kulturalne (proponowana lokalizacja: budynek przy ul. Zachodniej
11)
5. Nasadzenia (drzewa np. akacje)
6. Modernizacja obiektów, renowacja kamienic zabytkowych, zgodnie z dominującym
charakterem zabudowy
7. Ławki
8. Remonty chodników (w takim samym stylu, jak przy Baszcie Czarownic)
9. W ramach Mur – Cel – PAL. Program Aktywności Lokalnej:
1) konkursy na najładniejsze podwórko/klatkę schodową
2) propozycja wykonania wspólnego zadania; cel: wzrost poczucia własnej
wartości (ludzie poczują się potrzebni); nagrody: darmowy Internet, kursy
komputerowe
3) angażowanie mieszkańców do współudziału w realizacji imprez lokalnych
(rozstawianie sprzętu, sprzątanie, opracowywanie programu)
4) umożliwienie spędzania czasu wolnego aktywnie i relaksacyjnie
5) organizacja rywalizacji sportowych – turniej ulic
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6) utworzenie miejsca spotkań, np. stoły z szachami
7) wspólne sadzenie drzewek i nadawanie im imion
8) kino letnie 40 krzeseł (proponowana lokalizacja: ul. Cicha)
10. Udostępnienie miejsc/lokali na preferencyjnych warunkach
11. W ramach programu Praca w spółdzielni socjalnej: Sklep z pamiątkami w okolicach
traktu
12. Przedsięwzięcia włączone do Programu kompleksowego wsparcia dla
niezatrudnionych mieszkańców – aktywizacja w CIS: organizowanie spotkań
organizacyjno – informacyjnych dla pracowników PUP,
M-G OPS na temat
reintegracji społecznej, organizowanie dni otwartych w CIS, pikników z udziałem
absolwentów CIS, szerokie informowanie mieszkańców o reintegracji w CIS.
13. Redukcja kosztów przedsięwzięcia Społeczny urząd – społeczne zamówienia
14. Poprawa sytuacji lokalowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie
oraz rozszerzenie jej działalności.
15. Pchli targ – wyprzedaż garażowa (proponowana lokalizacja: ul. Południowa 3 i 7 lub
nisze w murach) – jako przedsięwzięcie uzupełniające
16. Ratowanie murów – jako przedsięwzięcie uzupełniające
Następujące przedsięwzięcia będą realizowane poza Programem rewitalizacji w miarę
posiadanych przez Gminę środków:
1. Portal www informujący o ciekawych inicjatywach realizowanych na trakcie
2. Rozbudowa bazy sportowej (proponowana lokalizacja: ul. Popiełuszki)
3. Punkt widokowy (proponowana lokalizacja: przy murach i przedszkolu)
W toku dyskusji interesariusze podjęli decyzję o odstąpieniu od przedsięwzięcia
polegającego na utworzeniu palisada wokół murów w celu zakrycia pomieszczeń
gospodarczych.
Chęć udziału w poszczególnych przedsięwzięciach zgłosiły następujące instytucje i
organizacje:
1. Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Krajeńskich
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie
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