
 

Podsumowanie spotkań informacyjno-warsztatowych w ramach prac  

nad Programem Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+ 

 

Spotkania związane z opracowaniem: Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-

Jeziorna 2020+, odbyły się w dniach: 25 października, 2 listopada, 3 listopada oraz 7 

listopada  2016 r. zgodnie z następującym harmonogramem czasowym i w następujących 

miejscach: 

25 października 2016 r.: 

- godz. 12.00 – Sala Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, 

ul. Świetlicowa 1: spotkanie tematyczne dla przedsiębiorców realizujących lub planujących 

realizację działań na obszarze rewitalizacji; 

- godz. 14.00 – świetlica przy ul. Jaworskiego 24 (Mirków): spotkanie edukacyjno-

informacyjne skierowane do przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych oraz pozostałych 

interesariuszy rewitalizacji; 

- godz. 16.00 – świetlica w miejscowości Kępa Okrzewska, (Kępa Okrzewska Nr 27): 

spotkanie dla wszystkich interesariuszy rewitalizacji połączone ze spacerem studyjnym po 

terenie; 

- godz. 18.00 – Zespół Szkół Integracyjnych Nr 5 przy ul. Szkolnej 7: spotkanie otwarte 

dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz innych interesariuszy rewitalizacji; 

 

2 listopada 2016 r.: 

- godz. 12.00 – Sala Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, 

ul. Świetlicowa 1: sektor gospodarczy (przedsiębiorczy) – spotkanie edukacyjno-

informacyjne dotyczące otwartego naboru na projekty rewitalizacyjne poprzez składanie 

fiszek projektowych; 

- godz. 14.00 – świetlica przy ul. Jaworskiego 24 – wspólnoty mieszkaniowe oraz 

pozostali interesariusze rewitalizacji – spotkanie edukacyjno-informacyjne dotyczące 

otwartego naboru na projekty rewitalizacyjne poprzez składanie fiszek projektowych; 

- godz. 16.00 – Świetlica w Kępie Okrzewskiej (Kępa Okrzewska Nr 27) – spotkanie dla 

Partnerów rewitalizacji (osób, które zamierzają złożyć fiszkę projektową) dotyczące 

otwartego naboru na projekty rewitalizacyjne poprzez składanie fiszek projektowych; 

- godz. 18.00 – Zespół Szkół Integracyjnych Nr 5 przy ul. Szkolnej 7: spotkanie otwarte 

dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, dotyczące otwartego naboru na projekty 

rewitalizacyjne poprzez składanie fiszek projektowych; 



 

 

3 listopada 2016 r.: 

- godz. 14.00 – Sala Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, 

ul. Świetlicowa 1: spotkanie informacyjno-warsztatowe dla przedstawicieli Rady Miejskiej 

oraz dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, przedstawicieli instytucji 

publicznych oraz pozostałych interesariuszy rewitalizacji; 

- godz. 17.00 – Przedszkole Nr 5 w Oborach, Obory 22: spotkanie otwarte dla 

mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz innych interesariuszy rewitalizacji połączone ze 

spacerem studyjnym w terenie; 

- godz. 18.30 – Zespół Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wojewódzkiej 12: 

spotkanie otwarte dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz innych interesariuszy 

rewitalizacji połączone ze spacerem studyjnym w terenie; 

 

7 listopada 2016 r.: 

- godz. 17.00 – Przedszkole Nr 5 w Oborach, Obory 22: spotkanie otwarte dla wszystkich 

interesariuszy rewitalizacji dotyczące otwartego naboru na projekty rewitalizacyjne poprzez 

składanie fiszek projektowych; 

- godz. 18.30 – Zespół Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wojewódzkiej 12: 

spotkanie otwarte dla wszystkich interesariuszy rewitalizacji dotyczące otwartego naboru na 

projekty rewitalizacyjne poprzez składanie fiszek projektowych; 

 

Celem spotkań, które odbyły się 25 października 2016 r., było w szczególności 

przekazanie podstawowej wiedzy i wyjaśnienie pojęcia rewitalizacji w odniesieniu do 

obecnego okresu programowania Unii Europejskiej na lata 2014–2020 wraz z 

przedstawieniem tzw. „dobrych przykładów rewitalizacji”, a także szczegółowe 

zdiagnozowanie aktualnej sytuacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji oraz 

występujących na jego terenie problemów i lokalnych potencjałów. Spotkania poprowadzili: 

Pan Paweł Walczyszyn i Pani Klaudia Swat z firmy Projekt Paweł Walczyszyn 

(InicjatywaLokalna.pl).  

Spotkania w dniach 2 i 7 listopada poprowadzili pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 

Konstancin-Jeziorna. Polegały one głównie na poinformowaniu uczestników o trwających 

pracach nad dokumentem oraz objaśnieniu i pomocy w wypełnieniu fiszek projektowych.  

W spotkaniach, które odbyły się  w dniu 2 listopada uczestniczyło łącznie 18 osób (o godz. 

12.00 – 4 osoby,o godz. 14.00 – 3 osoby, o godz. 16.00 – 9 osób, o godz. 18.00 – 2 osoby), 



 

zaś 7 listopada 11 osób (o godz. 17.00 – 5 osób, o godz. 18.30 -  6 osób).  

 

Spotkania z 3 listopada poprowadzili Pan Paweł Walczyszyn i Pani Klaudia Swat 

z firmy Projekt Paweł Walczyszyn (InicjatywaLokalna.pl). W spotkaniach uczestniczyło 

łącznie 30 osób. 

Podczas spotkań, w którym udział wzięli przedstawiciele różnych podmiotów oraz 

instytucji z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, będący potencjalnymi 

partnerami w realizacji projektów rewitalizacyjnych, w czasie części informacyjnej 

przedstawiona została prezentacja na temat metodologii wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy, a także istota procesu rewitalizacji 

oraz tzw. „dobre praktyki” rewitalizacji w Polsce i Europie. Ponadto uczestnicy zapoznani 

zostali z ogólnymi założeniami realizacji projektów partnerskich oraz możliwościami 

pozyskania dofinansowania na planowane projekty z RPO Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014–2020 (szczególnie z działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych). 

W trakcie części warsztatowej interesariusze rewitalizacji pracowali w grupach. Ich zadaniem 

było określenie problemów społecznych oraz potencjałów obszaru rewitalizacji. Za potencjały 

obszaru rewitalizacji interesariusze uznali przede wszystkim: „uzdrowisko, szpitale 

rehabilitacyjne, KDK, nowe przedszkole (sale, plac zabaw), klub sportowy, dziedzictwo 

architektoniczne, historyczne i kulturowe, walory przyrodnicze (obszary zielone, jeziorka, 

warunki klimatyczne)”. Z kolei jako problemy wskazano: „brak integracji, rozwarstwienie 

społeczne i izolacja poszczególnych grup społecznych, małą aktywność społeczną, 

bezrobocie, brak ciągów pieszo-rowerowych, brak bezpiecznej komunikacji oraz brak 

lokalnej infrastruktury usługowej”.  

 Dzięki takim spotkaniom możliwa była rzetelna diagnoza wyznaczonego obszaru 

rewitalizacji oraz określenie skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych nie tylko  

na podstawie danych statystycznych, ale także przy aktywnym udziale społeczności lokalnej. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań za zaangażowanie i zachęcamy mieszkańców  

do włączenia się w dalsze prace związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji. 
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