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RAPORT ZE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO W FORMIE
OTWARTEJ DEBATY Z MIESZKAŃCAMI GMINY CHEŁMEK
DOTYCZĄCEGO OKREŚLENIA GRANIC OBSZARÓW
ZDEGRADOWANYCH I REWITALIZACJI
Podstawowe informacje o spotkaniu
Spotkanie
konsultacyjne
w
formie
otwartej
debaty
TYTUŁ/TEMAT
z mieszkańcami Gminy Chełmek dotyczące określenia granic
spotkania
obszarów zdegradowanych i rewitalizacji
Data spotkania 25 maja 2016
Miejsce
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (sala kinowa) w
spotkania
Chełmku plac Kilińskiego 3, 32-660
Mieszkańcy gminy Chełmek 21 osób – interesariusze procesu
Uczestnicy/ki
rewitalizacji
Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Eskpertka MISTiA ds. partycypacji
Moderator/ka
społecznej
Burmistrz Chełmka i przedstawicielki Urzędu Miejskiego w
Inne obecne
Chełmku – 3 osoby oraz przedstawicielka MISTiA: Katarzyna
osoby
Tadeusiak-Jeznach, Ekspertka MISTiA ds. partycypacji społecznej.
1)
Przedstawienie przez ekspertkę MISTiA propozycji
obszarów zdegradowanych i rewitalizacji;
2)
Zebranie opinii dotyczących wskazanego obszaru
i wprowadzenie zmian;
Cele
3)
Zebranie opinii i obserwacji mieszkańców dotyczących
mocnych stron i zasobów lokalnych związanych z wyznaczonym
wstępnie terenem rewitalizacji i będących szansą na wyjście
z sytuacji kryzysowej.
Metoda
Otwarta debata z mieszkańcami i zadanie warsztatowe w grupach
Autor/ka
Katarzyna Tadeusiak-Jeznach
Przebieg spotkania:
Spotkanie z mieszkańcami gminy miało miejsce przed południem w budynku Miejskiego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (sala kinowa). Składało się ono z trzech części:
I. Pierwsza część spotkania obejmowała wprowadzenie do tematyki rewitalizacji
(omówienie definicji, procesu prac itp.) oraz przedstawienia propozycji
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, z wykorzystaniem
wizualizacji na mapach. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z propozycjami
dotyczącymi wyznaczenia obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do
rewitalizacji. Prezentacja stanowi Załącznik nr 1 do raportu.
II.

Zebranie opinii mieszkańców w wyniku debaty.
Certyfikaty:

Strona | 2

III.

Warsztatowa praca w trzech podgrupach (miasto i dwa sołectwa), mająca na celu
uporządkowanie obserwacji mieszkańców dotyczących mocnych stron i zasobów
lokalnych związanych z wyznaczonym wstępnie terenem rewitalizacji, będących
jednocześnie szansą na wyjście z sytuacji kryzysowej. Metoda pracy
warsztatowej polegała na poszukiwaniu przez kilkuosobowe grupy odpowiedzi
na pytanie „Gdzie zlokalizowane są mocne strony w najbliższej okolicy i szanse
na rozwiązanie naszych problemów?”

Całość spotkania prowadziła Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Eskpertka MISTiA ds.
partycypacji społecznej.
Zebrane informacje
Główne cele debaty zostały osiągnięte. Dyskusja pomiędzy mieszkańcami i ekspertką
oraz Burmistrzem Chełmka doprowadziła do wprowadzenia korekt w granicach
podobszarów rewitalizacji. Propozycje zmian dotyczyły w szczególności:
a) Wyłączenia z obszaru rewitalizacji lasu przyszkolnego, gdyż jest to własność
Lasów Państwowych (o czym powiadomił Burmistrz).
b) Objęcia obszarem rewitalizacji części wschodniej ul. Krakowskiej - wniesiono
postulat wyznaczenia ścieżki pieszo-rowerowej, łączącej miasto i tereny wiejskie
w stronę Libiąża. Trasa pieszo-rowerowa prowadziła by krawędzią lasu z Libiąża
do Chełmka.
c) Włączenia do obszaru rewitalizacji części głównej ulicy we wsi Gorzów.
Poruszona została ponownie kwestia braku chodnika w tym obszarze. To
uczęszczane przejście dzieci do szkoły, ludzi starszych i rodzin do kościoła.
d) Zgłoszono postulat wyremontowania starej ścieżki rowerowej (obecnie
zarośniętej i zalewanej wodą), cyt.: ”Była ścieżka rowerowa z Gorzowa do Chełmka
teraz jest zarośnięta, można ją wytyczyć jeszcze raz, bo jest na mapach”. Droga
prowadziła od ul. Leśnej do ul. Tuwima, częściowo chodnikiem pod lasem.
e) Jako istotny problem zgłoszony został także brak sieci ciepłowniczej na
Nowopolu – i niska emisja jako lokalny problem zagrażający zdrowiu
mieszkańców.
Efektem debaty jest również określenie zasobów i mocnych stron gminy , które mogły
by zostać wykorzystane w przyszłości do przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Do mocnych stron sołectwa, mieszkańcy Gorzowa zaliczyli następujące obszary:
1) AKTYWNI MIESZKAŃCY
Wiele przedsięwzięć będzie mogło zostać zrealizowanych w sołectwie z uwagi na
duże zaangażowanie mieszkańców w sprawy społeczne i oświatowe”.

Certyfikaty:
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We wsi są społecznicy w różnym wieku: ”Przy naszych projektach mamy
uczestników”.
2) DBAŁOŚĆ O ESTETYKĘ I WIZERUNEK WSI
Zdaniem uczestników spotkania: ”W Gorzowie mieszkają ludzie ambitni. Którzy
będą dbać o nowe miejsca gdyż widać jak dbają o swoje posesje i wizerunek wsi”.
3) KULTYWOWANA LOKALNA TRADYCJA
Mocną stroną jest kultywowanie przez mieszkańców tradycji i obyczajów
związanych z porami roku, świętami kościelnymi, życiem rodzinnym. Chętni są
też mieszkańcy na międzypokoleniowe działania. Senioralna grupa śpiewacza
występuję często z młodymi.
4) ATRAKCYJNE POŁOŻENIE WIOSKI
Szansą terenu sołectwa jest turystyka z uwagi na krajobraz i zasoby leśne,
łąkowe i wodne, szczególnie teren wypoczynkowy przy Przemszy (po której
kiedyś pływał galary). Mocna strona wioski to jej położenie geograficzne
z węzłem komunikacyjnym, oraz tania (IV i V klasy) ziemia pod budowę.
Ta okoliczność związana z łatwością odrolnienia ziem powoduje migrację do
Gorzowa z Chełmka i województwa śląskiego.
Mieszkańcy sołectwa Bobrek przygotowali następującą listę mocnych stron tej
miejscowości:
1) AKNYWNE ORGANIZACJE I MIESZKAŃCY
Zasobem sołectwa Bobrek są ludzie. Mieszkańcy zrzeszeni są w różnych
organizacjach i grupach mniej formalnych. Zespół Bobrowianki (seniorzy)
i młodzieżowa drużyna OSP oraz stowarzyszenie Spichlerz to dumy sołectwa. .
2) AMBICJE SPORTOWE
W klubie sportowym aktywizuje się młodzież. Dostępna jest też infrastruktura
sportowa.
3) DOBRY DOJAZD
Dobre położenie przy głównych drogach to plus dla lokalnego zatrudnienia,
mieszkańcy mają dostęp do szerokiego rynku pracy, który obejmuje: Katowice,
Bielsko oraz Kraków.
4) ZASOBY KULTURY
Historia terenu i zabytki na miejscu w większej liczbie niż w innych częściach
gminy, np.: czworaki wykorzystane kulturalnie.
Uczestnicy debaty zidentyfikowali ponadto następujące szanse dla sołectwa Bobrek:
1) OBWODNICA JAKO SZANSA EKONOMICZNA
Budowa obwodnicy Oświęcimia uruchomi wykorzystanie terenów inwestycyjne
(dobry obszar inwestycyjny pod usługi)
2) WISŁA JAKO SZNASA NA TURYSTYKĘ
Od Bobrka możliwy jest spływ Wisłą do Krakowa grup wycieczkowych.
Mieszkańcy podkreślali szansę wykorzystania tego typu turystyki dla osób
odwiedzających Oświęcim.
Certyfikaty:
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Mieszkańcy miasta Chełmek jako silną stronę i istotne zasoby lokalne dostrzegają:
1) MIEJSCA SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW
Uczestnicy wymieniają tu w pierwszej kolejności Miejski Ośrodek Kultury i Dom
Pamięci Baty w OSDP - miejsca integrujące mieszkańców. Cyt.: „… jest dużo
infrastruktury w mieście gotowej do projektów miękkich”
2) LICZNE I WSPÓŁPRACUJĄCE ORGANIZACJE
Działające w mieście liczne organizacje pozarządowe, gromadzące aktywnych
mieszkańców oraz współpracujące ze sobą.
3) ZAANGAŻOWANA MŁODZIEŻ SZKOLNA
Uczestnicy spotkania dostrzegają potencjał intelektualny w młodzieży uczącej
się. To lokalne zasoby ludzkie możliwe do zaangażowania w przedsięwzięcia
rewitalizacyjne. Na przykład takie, które przerwą postawę oczekiwania
i roszczenia na aktywne szukanie możliwości pracy i życia dla siebie (po
zakończeniu edukacji), w Chełmku i okolicy.
4) ZAPLECZE SPORTOWE
Stosunkowo dobra infrastruktura sportowa na terenie miasta, jednakże często
dostępna tylko odpłatnie (np. korty tenisowe)
5) ATRAKCJE GEOLOGICZNE
Niezwykle ciekawe wzgórze tzw. Skała – oryginalny przekrój geologiczny
przyciąga uwagę naukowców i jest miejscem edukacji.
6) ATRAKCYJNY OBSZAR POSTINDUSTRIALNY
„Dziedzictwo Baty” - niewykorzystany i nieuporządkowany teren
poprzemysłowy, mógłby być, zdaniem mieszkańców, atrakcją turystyczną.
Uwagi moderatorki o przebiegu spotkania
Z uwagi na obecność Pana Burmistrza poruszone zostały nowe tematy: brak sieci
ciepłowniczej na Nowopolu – i niska emisja jako lokalny problem zagrażający zdrowiu
mieszkańców.
Załączniki
Zał. Nr 1- Prezentacja
Zał. Nr 2 Lista uczestników spotkania.

Certyfikaty:

