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PODSUMOWANIE WARSZTATÓW WYDOBYWCZYCH 

W RAMACH PRAC NAD GMINNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI MIASTA MSZANA DOLNA 

NA LATA 2020-2027 

 

1. Podstawowe informacje o spotkaniach 

Prace związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-

2027, w szczególności w zakresie identyfikacji celów oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych, były 

realizowane w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez przeprowadzenie 

dedykowanych warsztatach wydobywczych. 

Wśród głównych celów tych spotkań wymienić należy: 

 zaangażowanie mieszkańców, poznanie ich problemów, potrzeb i oczekiwań, 

zagwarantowanie wszystkim interesariuszom możliwości wypowiedzenia się, 

 edukacja i informacja o procesie rewitalizacji, 

 rozwój dialogu między interesariuszami oraz ich integracja wokół rewitalizacji, 

 zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji 

(zapewnienie partycypacji na wszystkich etapach prac, począwszy od tworzenia założeń 

dokumentu). 

Warsztaty wydobywcze odbyły się w dniach: 13 i 26 listopada 2019 roku w Urzędzie Miasta Mszana 

Dolna. Łącznie wzięło w nich udział ponad 27 uczestników. 

Program warsztatów obejmował: 

 wprowadzenie do rewitalizacji - przedstawienie istoty, celów, zasad prowadzenia rewitalizacji, 

wynikających z ustawy, oraz przebiegu tego procesu, 

 przypomnienie kluczowych wniosków z diagnozy społeczno-gospodarczej miasta, bazującej na 

statystyce publicznej, 

 charakterystykę wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, 

 prezentację wniosków z drugiego, pogłębionego badania ankietowego dotyczącego 

problemów oraz oczekiwań rewitalizacyjnych mieszkańców Miasta Mszana Dolna, 

 pracę koncepcyjną i warsztatową nad celami i przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi. 

Techniki pracy z mieszkańcami: 

 prezentacja multimedialna, 

 pytania i odpowiedzi, 

 dyskusja moderowana, 

 praca w grupach, 

 praca z mapami. 
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2. Wnioski z warsztatów wydobywczych 

Dzięki realizacji warsztatów wydobywczych udało się wypracować założenia Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027, w szczególności określić cele, kierunki działań 

oraz przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 

Po pierwszym spotkaniu powstała szeroką lista zagadnień oraz pomysłów na działania podstawowe 

i uzupełniające. Dyskutowano m.in. następujące zakresy: 

 AKTYWNE I ZAANGAŻOWANE SPOŁECZEŃSTWO O WYSOKIM KAPITALE SPOŁECZNYM 

- tematy: pomoc społeczna, usługi ochrony zdrowia, wsparcie i współpraca z NGO, sport i rekreacja, 

kultura i dziedzictwo; 

 BEZPIECZNE ŚRODOWISKO ŻYCIA I FUNKCJONALNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA 

- tematy: funkcjonalna i estetyczna przestrzeń, dostępność i bezpieczeństwo komunikacyjne, 

ochrona środowiska naturalnego; 

 KONKURENCYJNA I WRAŻLIWA SPOŁECZNIE GOSPODARKA 

- tematy: edukacja i rynek pracy, wspieranie zatrudnienia, promocja przedsiębiorczości, 

rozwój i komercjalizacja oferty czasu wolnego. 

Wśród pomysłów na kluczowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne o charakterze inwestycyjnym pojawiały 

się m.in.: 

 Budowa Miejskiego Ośrodka Kultury, 

 Modernizacja budynku Urzędu Miasta, 

 Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

 Zagospodarowanie terenu nad Mszanką, 

 Kładki łączące miasto, 

 Nowoczesny punkt informacji lokalnej i turystycznej, 

 Rewitalizacja parku w zakresie przyjaznego miejsca integracji, 

 Rewitalizacja rynku. 

Tematy te były następnie weryfikowane i uszczegółowiane. Cele i kierunki działań skonkretyzowały się 

w następujący sposób: 

 AKTYWNE I ZAANGAŻOWANE SPOŁECZEŃSTWO O WYSOKIM KAPITALE SPOŁECZNYM 

- Weryfikacja i wzmocnienie efektywności miejskiej polityki społecznej, w szczególności istniejącego 

systemu wsparcia dla osób, rodzin i środowisk znajdujących się w trudnej sytuacji, 

- Rozwijanie usług zdrowotnych w obliczu wyzwań demograficznych, 

/Ewentualnie razem jako: Wzmocnienie bezpieczeństwa społecznego i zdrowotnego mieszkańców, 

w tym w kontekście nowych wyzwań strukturalnych i demograficznych, 

- Inkubowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju organizacji pozarządowych, inicjatyw 

indywidualnych i grupowych na rzecz społeczności lokalnej oraz potencjału działających w nich 

mieszkańców, 

- Wzmocnienie oraz promocja społecznego i gospodarczego wymiaru sportu, 

- Wzmocnienie oraz promocja społecznego i gospodarczego wymiaru kultury i dziedzictwa. 
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 BEZPIECZNE ŚRODOWISKO ŻYCIA I FUNKCJONALNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA 

- Tworzenie atrakcyjnego, funkcjonalnego i tętniącego życiem centrum miasta, stwarzającego warunki 

dla szerokiej aktywności społecznej i gospodarczej / Kreowanie funkcjonalnych i przyjaznych 

przestrzeni publicznych, sprzyjających powstawaniu i pielęgnacji więzi społecznych, ułatwiających 

codzienne funkcjonowanie rodzinne i zawodowe, 

- Poprawa dostępności i bezpieczeństwa komunikacyjnego, 

- Skuteczna ochrona środowiska naturalnego i poprawienie jakości powietrza, w tym również rozwój 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

 KONKURENCYJNA I WRAŻLIWA SPOŁECZNIE GOSPODARKA 

- Atrakcyjny, skuteczny i dopasowany do dynamicznego rynku pracy oraz współczesnych wyzwań 

system kształcenia (w tym szkolnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe, uczenie się przez całe życie), 

- Kreowanie warunków dla rozwoju biznesu i promocja przedsiębiorczości, 

- Dalsza identyfikacja i rozwój oferty opartej o lokalne zasoby i dziedzictwo (przyrodnicze i kulturowe), 

mogące przyczynić się do rozwoju i komercjalizacji usług czasu wolnego, 

- Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy i minimalizowanie negatywnych skutków bezrobocia. 

W dyskusjach pomocne były wnioski z drugiego, pogłębionego badania ankietowego dotyczącego 

problemów oraz oczekiwań rewitalizacyjnych mieszkańców Miasta Mszana Dolna, a także 

z warsztatów diagnostycznych i strategicznych, prowadzonych równolegle w ramach prac nad 

Strategią Rozwoju Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2030. 

Następnie powyższe tematy były dyskutowane w ramach posiedzeń Komitetu Rewitalizacji oraz 

zespołu roboczego w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej oraz opracowywane przez konsultantów FRDL 

MISTiA. Na tej podstawie powstała finalna wersja celów, kierunków działań oraz katalog przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych (podstawowych i uzupełniających). 

 

Załączniki 

1) Listy obecności z obu warsztatów wydobywczych (do wglądu w Urzędzie Miasta). 


