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ZADANIE WARSZTATOWE 1 
WYPRACOWANIE  KOMPLETNYCH  PROPOZYCJI  PROJEKTÓW
I  PRZEDSIĘWZIĘĆ

Podczas  warsztatów  zaprezentowana  została  lista  zgłoszonych  zadań  do  realizacji 
w ramach Programu Rewitalizacji na terenie osiedli Dobrzyńska i Skarpa.  

Każda  z  grup  zajęła  się  oddzielnie  jednym zadaniem.  Na  przygotowanych  arkuszach 
dokonała  uzupełnienia  brakujących  elementów:  przestrzennych,  społecznych 
i gospodarczych – niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania. 

Zgłaszane działania, uwagi przez poszczególne grupy dotyczyły nie tylko analizowanego 
zadania ale także zadań analizowanych przez inne grupy.

Lista zgłoszonych zadań: 

1. Tworzenie warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości
• modernizacja obiektów przy ul. Miodowej 8 tzw. "Dołek" (utworzenie mini 

targowiska) – wynajem na działalność komercyjną
• wprowadzenie preferencyjnych stawek czynszu dla osób, które chcą rozpocząć 

działalność gospodarczą
• budowa żłobka

2. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

• organizacja staży zawodowych
• organizacja kursów i szkoleń dla osób bezrobotnych
• Streetworking – pedagog ulicy prowadzący lokalne przedsięwzięcia aktywizujące 

grupy defaworyzowane
• Streetworking ukierunkowany na osoby bezdomne
• centrum aktywności lokalnej - budynek po policji na Słowackiego (pomieszczenia 

dla NGO, RMO, świetlica środowiskowa, dzienny dom pobytu dla seniorów) 
• organizacja zajęć hobbistycznych (np. filmowych, tanecznych, plastycznych, 

fotograficznych, obsługa internetu)
• Dotacje dla NGO w ramach otwartych konkursów ofert

3. Włączenie mieszkańców w nurt życia społecznego oraz ich integracja
• zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej na podstawie opracowanej 

koncepcji (tereny zielone, boiska, ciągi piesze, dla rolkarzy, oświetlenie, mała 
architektura, place zabaw, siłownie zewnętrzne) – koncepcja będzie konsultowana 
z mieszkańcami

• Informowanie, doradztwo o możliwościach pozabudżetowego finansowania 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych

• Organizacja spotkań ze społecznością lokalną terenów rewitalizowanych - z radami 
osiedli, z organizacjami pozarządowymi, z przedsiębiorcami....., punkty 
konsultacyjne dotyczące planowanych inwestycji

• Organizacja turnieju międzyosiedlowego, festynu sportowe
• Organizacja imprez integrujących mieszkańców osiedla w tym mniejszości 

kulturowych
• Organizacja plenerowych festynów, kina

4. Poprawa bezpieczeństwa, jakości środowiska i estetyki na obszarze 
rewitalizacji 

• modernizacja i uzupełnienie oświetlenia
• rozbudowa monitoringu
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• budowa podziemnych pojemników na odpady – gdy brak możliwości postawienia 
pojemnika naziemnego

• wymiana nawierzchni ulic, chodników
• zorganizowanie większej ilości miejsc parkingowych 
• psie odchody - akcja edukacyjna dla mieszkańców
• Zwiększenie kontroli w zakresie prawidłowego parkowania pojazdów, uwolnienie 

chodników dla pieszych
• Opracowanie uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń
• Dotacje na wymianę źródła ciepła
• organizacja akcji edukacyjnych jak ustrzec się przed  oszustami, porady prawne, 

promocja numerów alarmowych, prezentacja dzielnicowych

5. Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej 
• budowa aquaparku
• zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy
• realizacja systemu ścieżek rowerowych

6. Poprawa jakości życia poprzez odnowę zdekapitalizowanych zasobów 
mieszkaniowych, modernizację infrastruktury edukacyjnej oraz przeciwdziałanie 
„gettoizacji”

• dokończenie przebudowy budynków na osiedlu Miodowa-Jar
• kompleksowe remonty wraz z termomodernizacją infrastruktury mieszkaniowej
• modernizacja obiektów infrastruktury edukacyjnej
• wyprzedaże garażowe - wymiana towarów na terenie boisk szkolnych

Działania, uwagi zgłoszone przez uczestników warsztatów:

Zadanie 1
• zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy z możliwością utworzenia na tym terenie 

kawiarni, wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego, itp.
• stworzenie „szkieletu” osiedla – „górka”- „dołek” - mediateka (biblioteka)
• budowa parkingu wielopoziomowego
• utworzenie skwerów wokół „dołka”/ „górki”
• szkolenia dla przedsiębiorców chcących rozpocząć działalność gospodarczą na 

obszarze rewitalizacji
• organizacja osiedlowych festynów z uwzględnieniem roli małych i średnich 

przedsiębiorstw
• rozwój infrastruktury edukacyjnej (przedszkole na ul. Kazimierza Wielkiego)
• poprawa wizerunku osiedla np. akcje, happeningi 
• mikrodotacje dla przedsiębiorstw kreatywnych wzorem Łodzi, Katowic
• program zwalczania strukturalnego bezrobocia na obszarze
• likwidacja melin
• park wodny w miejsce Kobylanki (ppp)
• blokowanie tworzenia kolejnych wielkopowierzchniowych sklepów na osiedlach

Zadanie 2
• zaadaptowanie budynku po policji na ul. słowackiego i wyłonienie operatora 

(NGO)
• tablice informacyjne – oferty pracy, ogłoszenia o szkoleniach i inne
• bank czasu – NGO – współpraca z bezrobotnymi i bezdomnymi
• dalszy rozwój streetworkingu – rozszerzenie np. na pracę z osobami bezdomnymi  

i młodzieżą
• zmiana modelu pracy i funkcjonowania świetlic środowiskowych z „urzędowego” 
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na „bycie przyjacielem” dla dziecka, organizacja zajęć dla mieszkańców osiedla
• asystenci rodziny monitorujący podstawowe potrzeby zawodowe
• prace społeczne na rzecz estetyki i funkcjonalności osiedla – praca mieszkańców, 

narzędzia przekazane przez miasto
• wsparcie dla początkujących mikroprzedsiębiorstw (zakres prawny, bankowy, 

promocyjny)

Zadanie 3
• Miodowa 8 lub budynek po policji – utworzenie klubu osiedlowego dla 

mieszkańców różnych grup wiekowych
• budowa aquaparku – al. Kobylińskiego
• zmiana organizacji ruchu ul. Słodowa i ul. Bartnicza (parkowanie pojazdów wzdłuż  

bloków – zmiana)
• doświetlenie ulic
• ul. Kredytowa przebudowa (wymiana nawierzchni i chodników)
• czystość ulic i placów
• wycięcie i prześwietlenie drzew (niewidoczne latarnie i monitoring)

Zadanie 4
• zacząć sprzątać regularnie (zatrudnienie, działalność gospodarcza, estetyka)
• regulacja stanu prawnego nieruchomości, w tym działek niezbędna do realizacji 

np. oświetlenia
• ochrona ciągów pieszych (rozdział ruchu rowerowego i pieszego)
• dostępność dla niepełnosprawnych + dla osób z wózkami dziecięcymi – likwidacja 

krawężników na przejściach
• odpowiedni udział zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych
• ochrona pozostałych przestrzeni otwartych przed zabudową
• wygenerowanie w istniejącej infrastrukturze siedzib dla lokalnych organizacji, 

stowarzyszeń
• wygenerowanie przestrzeni publicznych – miejsca spotkań mieszkańców, z 

udziałem zieleni niskiej i wysokiej – wewnątrz osiedla
• ograniczenie ilości reklam wielkopowierzchniowych
• redukcja ruchu tranzytowego – zamrożenie rozbudowy dróg głównych – ul. 

Dobrzyńska
• edukacja mieszkańców w sferze wspólnego użytkowania przestrzeni publicznych
• działania na rzecz integracji mieszkańców – wzmocnienie roli rad osiedli, 

powiększenie budżetów osiedlowych
• monitoring oraz realna realizacja zadań straży miejskiej
• ochrona drobnego handlu
• małe, lokalne targowisko (dla bezpośrednich producentów)
• polityka równowagi w handlu i usługach (brak preferencji dla wielkich sieci

Zadanie 5
• modernizacja istniejących i budowa nowych placów zabaw dla dzieci
• tworzenie ścieżek spacerowych dla seniorów
• tworzenie osiedlowych siłowni
• miejsca lokalizacji stołów do tenisa i gry w szachy
• utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów
• stworzenie warunków dla wzrostu aktywności fizycznej i integracji mieszkańców
• budowa aquaparku - nowe miejsca pracy, lokale usługowe dla przedsiębiorców
• zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy – utworzenie usług o charakterze sportowo-

rekreacyjnym
• stworzenie finansowych systemów motywacyjnych dla osób rozpoczynających 

działalność
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Zadanie 6
• zaniechanie jakichkolwiek działań budownictwa mieszkaniowego, również w część 

Miodowa Jar. Wyburzenie tzw. „kartonów” i przeniesienie obecnych mieszkańców 
w inne miejsce

• zadbanie o szerszą paletę barw elewacji budynków i rozsądny dobór kolorów
• narzucenie likwidacji pieców opalanych paliwami stałymi
• gazyfikacja pozostałej części osiedla
• likwidacja ogrodzeń wspólnot mieszkaniowych
• przebudowa ciągów pieszych, alejek z uwzględnieniem stanu drzewostanu
• stopniowe rozpraszanie lokatorów socjalnych, odstąpienie od ich kumulowania
• zaadaptowanie budynku po policji na brakujące na osiedlu: bibliotekę, świetlicę 

środowiskową, noclegownię dla bezdomnych, poradnie, dom kultury
• zainwestowanie w miejsca, w których ludzie w różnym wieku będą się spotykać, 

rozwijać swoje zainteresowania
• praca nad uświadamianiem mieszkańców do integrowania się i otwierania na 

innych
• powołanie dla osiedla inkubatora przedsiębiorczości i wypracowanie wspierania 

drobnych przedsiębiorców
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ZADANIE WARSZTATOWE 2
HIERARCHIZACJA  WYPRACOWANYCH  PROJEKTÓW  I  PRZEDSIĘWZIĘĆ

W  ramach  zadania  każdy  z  uczestników  warsztatów  otrzymał  po  2  komplety 
samoprzylepnych  punktów  za  pomocą  których  dokonał  wyboru  najważniejszych 
i najpilniejszych projektów oraz przedsięwzięć. 

Numer 
zadania

Nazwa zadania

Liczba punktów Łączna liczba 
uzyskanych 

punktów
Zadanie 
ważne

Zadanie 
pilne

1 Tworzenie warunków dla rozwoju małej i 
średniej przedsiębiorczości

10 17 27

2
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

12 7 19

3 Włączenie mieszkańców w nurt życia 
społecznego oraz ich integracja

11 16 27

4 Poprawa bezpieczeństwa, jakości środowiska
i estetyki na obszarze rewitalizacji 

12 5 17

5 Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej 4 4 8

Poprawa jakości życia poprzez odnowę 
zdekapitalizowanych zasobów 
mieszkaniowych, modernizację infrastruktury 
edukacyjnej oraz przeciwdziałanie 
„gettoizacji”

2 3 5

Zgodnie  z  wynikami  głosowania,  podstawowymi  przedsięwzięciami  rewitalizacyjnymi 
planowanymi do ujęcia w Programie Rewitalizacji dla DOR – osiedla Dobrzyńska, Skarpa 
są:

• zadanie nr 1 - Tworzenie warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości
• zadanie  nr  3 -  Włączenie  mieszkańców  w  nurt  życia  społecznego  oraz  ich 

integracja
• zadanie  nr  2 -  Aktywizacja  społeczna  i  zawodowa  osób  wykluczonych  lub 

zagrożonych wykluczeniem społecznym
• zadanie nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa, jakości środowiska i estetyki na obszarze 

rewitalizacji.

Wskazane  zadania  będą  podlegały  dalszemu  opracowaniu  przy  uwzględnieniu  uwag 
zgłoszonych przez uczestników warsztatów.
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