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Podróż studialna do Wrocławia i Wałbrzycha
pn. „Dobre praktyki i wyzwania rewitalizacji oraz rozwoju miast”
- 23-24 października 2017 r. (poniedziałek-wtorek)
Termin: 23-24 października 2017 r. (poniedziałek-wtorek)
Cele:
 prezentacja zrealizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z możliwością
krytycznej analizy ich jakości i trwałości efektów,
 prezentacja szczegółowych doświadczeń i generalnych „lekcji” wynikających z
realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
 nawiązanie kontaktów merytorycznych.
Adresaci: uczestnicy kursu „Zintegrowana rewitalizacja miast” realizowanego przez ŚZGiP
w okresie czerwiec 2016 - czerwiec 2017 r., samorządowcy, przedstawiciele wydziałów
urzędów i jednostek podległych miast województwa śląskiego, którzy w swojej pracy
zawodowej zajmują się planowaniem, programowaniem i realizacją działań rewitalizacyjnych
i mają realny wpływ na prowadzone w mieście procesy rewitalizacyjne.
Ramowy program podróży:
Godziny

Punkt programu
I dzień (23 października 2017 r., poniedziałek) - WROCŁAW

7.15
7.20 - 10.00

10.00 -11.00

11.00-11.15
11.15-12.45

Zbiórka na Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej w Katowicach (przy
Dworcu PKP, od strony ul. Andrzeja)
Przejazd do Wrocławia
Spotkanie z przedstawicielami Wrocławskiej Rewitalizacji Sp. z o.o. w
Centrum Rozwoju Zawodowego Krzywy Komin na Nadodrzu
(www.krzywykomin.pl), ul. Stanisława Dubois 33-35a; prezentacja
doświadczeń rewitalizacyjnych Miasta i projektów realizowanych przez
spółkę Wrocławka Rewitalizacja:
a) Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2018
b) realizowane projekty:
 Ruska 46 abc,
 Rewitalizacja Nadodrza i jej efekty: Mozaika Nadodrza, Skwer
Paulińska-Rydgiera i inne, wsparcie przedsiębiorców
 Rewitalizacja osiedla WuWa
 Projekt Karnet 15+
Zwiedzanie Krzywego Komina
Spacer (częściowo przejazd autokarem) po Nadodrzu z prezentacją
efektów omówionych projektów
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12.45-13.45
13.45-15.30
15.30-17.30

17.30-18.00
18.30

a) wsparcie przedsiębiorców – wizyta w Infopunkcie Łokietka 5
b) Artystyczne Nadodrze
c) inne…
Obiad: Znasz Ich Creative Cafe-Bistro, Ludwika Rydygiera 25
Przejazd do Nowych Żernik (http://nowezerniki.pl/) i spacer po
modelowym osiedlu
Przejazd na Przedmieście Oławskie – spacer i wizyta w Lokalnym Biurze
Rewitalizacji
a) Masterplan dla Przedmieścia Oławskiego,
b) modelowa rewitalizacja – „4 kąty na trójkącie”,
c) przedogródki i podwórka Przedmieścia Oławskiego,
Przejazd uczestników do hotelu i zakwaterowanie
Hotel Europejski, ul. Piłsudskiego 88, Wrocław
Kolacja w hotelu
II dzień (24 października 2017 r., wtorek) - WAŁBRZYCH

7.00-7.45
8.00-10.00
10.00-12.00

12.00-14.00

14.00-14.45
15.00-16.00
16.15-19.30

Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu
Przejazd do UM Wałbrzych (Sala Ślubów, ul. Kopernika 2)
Spotkanie z p. Prezydentem Romanem Szełemejem, p. Justyną Pichowicz,
Kierownik biura ds. rewitalizacji miasta oraz p. Robertem Szymalą,
Urbanistą Miejskim:
a) Od miasta przemysłowego do miasta przyszłości – doświadczenia
i wizje rozwoju Wałbrzycha
b) Gminny Program Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2016-2025
(doświadczenia i wyzwania przygotowania Programu)
c) rewitalizacja Sobięcina, Starego Zdroju i Nowego Miasta (spacery
historyczne jako narzędzie aktywizacji mieszkańców oraz inne
metody)
Spacer po Wałbrzychu (Nowe Miasto, Śródmieście, Sobięcin) z prezentacją
realizowanych projektów – spotkanie z p. Mateuszem Mykytyszynem,
Prezesem Fundacji Księżnej Daisy Von Pless
Obiad [miejsce w trakcie ustaleń]
Stara Kopalnia „Centrum Nauki i Sztuki” – projekt flagowy procesu
rewitalizacji miasta - zwiedzanie z przewodnikiem
Przejazd do Katowic

W I połowie listopada, Śląski Związek Gmin i Powiatów planuje zorganizowanie spotkania
dyskusyjnego poświęconego podsumowaniu doświadczeń i wniosków zebranych w trakcie
podróży studialnej. Szczegółowe informacje zostaną przekazane uczestnikom podróży
w późniejszym terminie.

Osoba do kontaktu ze strony ŚZGiP: Małgorzata Surmacz, tel. 32 251 10 21, msurmacz@silesia.org.pl
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