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Informacja podsumowująca debatę z udziałem przedstawicieli 

organizacji społecznych sporządzona zgodnie z art. 6 ust. 7 

ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji 

1. Miejsce i czas przeprowadzenia spotkania 

Debata z udziałem przedstawicieli organizacji społecznych z możliwością 

składania uwag ustnie do protokołu odbyła się w dniu 16 listopada 2022 roku 

w godzinach od 17.30 do 19.30 w Klubie Seniora Drzeń przy Alei Piastów 1 

w Drezdenku. Wybór lokalizacji był podyktowany jej dogodnym położeniem na 

terenie centrum miasta oraz w granicach obszaru rewitalizacji Gminy Drezdenko, 

czego celem było umożliwienie dogodnego dotarcia uczestnikom.   

Debata stanowiła jedną z wybranych form konsultacji społecznych 

Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2022-2030 

odbywających się w okresie od 2 listopada do 2 grudnia 2022 roku. 

Prócz udostępnionych publicznie informacji o możliwości udziału w debacie 

Burmistrz Drezdenka skierowała pismem z dnia 02 listopada 2022 r. zaproszenie 

do następujących organizacji społecznych działających na terenie gminy:  

 Klub sportowy „LUBUSZANIN” Drezdenko, 

 Uczniowski Klub sportowy „SOKÓŁ” przy Szkole Podstawowej nr 2  

im. J. Nojiego w Drezdenku, 

 Drezdenecki Szczep ZHP „PUSZCZA”, 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, 

 Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Kameralnej i Organowej 

„SAUERIANUM”, 

 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cyklistów „JEDNOŚLAD”, 

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Miejsko-Gminny 

Drezdenko, 

 Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

 Stowarzyszenie Amazonek „BĄDŹMY RAZEM”, 

 Stowarzyszenie „ALTERNATYWNA GMINA”, 

 Morsy Puszczy Noteckiej, 

 Fundacja AIDER Niesiemy Pomoc, 

 Uczniowski Klub Sportowy Dragon, 
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 Fundacja Piotra Reissa, 

 Arka Dla Zwierząt, 

 Fundacja Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku, 

 Stowarzyszenie „Lotos”, 

 Klub Seniora „DRZEŃ”, 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Osób Dotkniętym 

Wykluczeniem Społecznym „SPEŁNIAMY MARZENIA, 

 Canto Choralis, 

 Polski Związek Wędkarski Koło nr 8 Drezdenko „Morawy”, 

 Polski Związek Wędkarski Koło nr 1 Drezdenko „Noteć”, 

 Polski Związek Wędkarski Koło nr 7 Drezdenko, 

 Klub Motocyklowy Vataha, 

 

2. Przebieg spotkania 

Uczestników debaty przywitała Burmistrz Drezdenka Karolina Piotrowska, 

która przedstawiła podstawowe cele spotkania oraz członków zespołu 

uczestniczącego w opracowaniu Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Drezdenko na lata 2022-2030 reprezentujących Urząd Miejski 

w Drezdenku oraz Konsorcjum Projekty Miejskie. 

Burmistrz Karolina Piotrowska wskazała, że krótkie prezentacje 

wprowadzające mają na celu przygotowanie uczestników do dyskusji dotyczącej 

Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2022-2030 

oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zostały w nim dotychczas wskazane.   

Znaczenie i rolę procesu rewitalizacji dla rozwoju gminy przybliżył Wojciech 

Uciński z Referatu Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego 

w Drezdenku, który podkreślił, że rewitalizacja rozumiana jest jako kompleksowy 

i długofalowy proces realizowany na podstawie gminnego programu rewitalizacji. 

Zwrócił również uwagę, że rewitalizacja jest szczególnym działaniem 

realizowanym we współpracy z interesariuszami i wymaga zespołowego podejścia 

dla osiągnięcia jej celów.  

Wojciech Uciński przybliżył uczestnikom spotkania przebieg granic obszaru 

rewitalizacji, który został wyznaczony uchwałą nr LIX/375/2022 Rady Miejskiej 

w Drezdenku z dnia 29 marca 2022 roku przypominając jednocześnie w jaki 



INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA│16 listopada 2022 roku 

 

sposób przebiegały badania prowadzone w ramach diagnozy związanej z jego 

wyznaczeniem. Następnie przedstawił szczegółowo chronologię działań, które 

były podejmowane w ostatnich miesiącach w związku z opracowaniem 

konsultowanego Projektu.  

W dalszej części spotkania przedstawiciele Konsorcjum Projekty Miejskie, 

którzy pełnili funkcję prowadzących i moderatorów spotkania, przybliżyli 

uczestnikom rolę gminnego programu rewitalizacji oraz wskazany przez 

ustawodawcę katalog interesariuszy tego procesu. Zwrócili szczególną uwagę, 

że organizacje społeczne stanowią tę grupę interesariuszy procesu rewitalizacji, 

która może mieć szczególny wkład w realizację celów tego procesu na terenie 

gminy. Wkład ten może odbywać się zarówno poprzez aktywne uczestnictwo 

w przedsięwzięciach gminnych, jak też proponowaniu własnych inicjatyw.  

Przystępując do omówienia konsultowanego Projektu Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2022-2030 przedstawiciele Konsorcjum 

Projekty Miejskie przybliżyli uczestnikom cztery podstawowe cele procesu 

rewitalizacji Gminy Drezdenko wynikające z przyjętej wizji obszaru rewitalizacji 

do 2030 roku. Podkreślono, że przyjęte cele stanowiły punkt wyjścia 

dla wyznaczenia kierunków działań, a następnie przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

które służą do osiągania tych celów, zaś szczególną rolę dla tego procesu 

znajduje materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe.  

W konsultowanym Projekcie znalazło się 20 podstawowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, które są kluczowe z punktu osiągania celów programu, 

a także 9 przedsięwzięć uzupełniających, które mają na celu wsparcie realizacji 

kierunków przyjętych działań. Przedsięwzięcia te zostały kolejno omówione wraz 

z ich genezą oraz uzasadnieniem.  

Dyskusję dotyczącą przedstawione Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Drezdenko na lata 2022-2030 rozpoczęto od analizy załącznika 

graficznego. Uczestnikom przybliżono treść załącznika oraz sposób jego 

interpretacji, a następnie przystąpiono do dyskusji dotyczącej poszczególnych 

przedsięwzięć. 

Odnosząc się do omawianej propozycji dotyczącej utworzenia Muzeum Wody 

i Inżynierii Miejskiej w oparciu o infrastrukturę zespołu miejskich wodociągów 

jeden z uczestników spotkania zwrócił uwagę, że tuż obok tego zespołu znajdują 
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się również inne cenne obiekty historycznego dziedzictwa. Jednym z nich jest 

obiekt dawnej masarni znajdujący się przy ulicy Niepodległości. W dyskusji 

podnoszono, że obiekt stanowi własność prywatną, co powoduje duże trudności 

w zakresie jego zagospodarowania z uwagi na brak inicjatywy właścicieli.  

Uczestnicy odnieśli się również do przedsięwzięcia związane z organizacją ruchu 

kołowego w obrębie obszaru rewitalizacji. Zwracano uwagę, które z przejść dla 

pieszych stanowią największe zagrożenie. Podnoszono, że znajdują się one 

w obrębie drogi wojewódzkiej, a taka droga posiada inne parametry niż droga 

o charakterze lokalnym. Wspólnie z uczestnikami dyskutowano również, 

że po ewentualnej budowie obwodnicy Drezdenka w ciągu dróg wojewódzkich, 

obecna droga wojewódzka zmieni swój status.  

W kolejnej części omawiano planowane utworzenie mariny i bulwarów na rzece 

Noteć. Uczestnicy spotkania przypominali, że w tak zwanym Parku Harcerza 

przed laty znajdowały się niewielkie punkty do cumowania jednostek. Ponadto 

uczestnicy zwracali uwagę na potencjalną konieczność pogłębiania Starej Noteci, 

która w ostatnich latach wyróżnia się mniejszym przepływem wody. Uczestnicy 

zwracali uwagę, że na odcinku pomiędzy ulicą Marszałkowską i Słowackiego, 

w sąsiedztwie dawnego młyna, rzeka jest często zanieczyszczona.  

W ramach dyskusji pojawiały się również pytania dotyczące zagospodarowania 

terenu nowego targowiska przy Alei Piastów. Burmistrz Karolina Piotrowska 

wyjaśniała, że obecne targowisko miejskie znajduje się na terenie prywatnym, 

co wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów dzierżawy przez gminę, 

a jednocześnie stanowi istotne ograniczenie w modernizacji jego infrastruktury. 

Realizacja nowego obiektu na terenie gminnym pozwoli natomiast na zmianę 

wizerunku ważnej przestrzeni w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta. 

Burmistrz przybliżyła również planowane rozwiązania projektowe dotyczące tej 

przestrzeni. 

Uczestnicy spotkania zainteresowani byli również ewentualnymi formami 

wspierania przedsiębiorczości w celu ożywienia centrum miasta. W dyskusji 

przybliżano założenia przedsięwzięć przedstawionych w Projekcie Programu, 

które mają służyć zmianie tego stanu.  
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Uczestnicy spotkania dopytywali również o szczegóły dotyczące innych inwestycji 

realizowanych na terenie miasta i gminy. Rozwiązania przybliżała uczestnikom 

Burmistrz Karolina Piotrowska.  

Podsumowując spotkanie Burmistrz zwróciła uwagę, że ostatnie lata stanowią 

okres intensywnego rozwoju obszarów wiejskich. W tym czasie na znaczeniu 

traciło centrum miasta, przez co istnieje szczególna konieczność podejmowania 

działań w tym obszarze. 

W ramach podsumowania przypomniano uczestnikom, że na stronie internetowej 

poświęconej procesowi rewitalizacji znajduje się poddawany konsultacjom Projekt 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2022-2030. 

Uczestników zachęcono do składania uwag w procesie konsultacji społecznych. 

Przypomniano, że proces ten potrwa do 2 grudnia 2022 roku. Ponadto 

uczestnikom przekazano formularze konsultacyjne, ulotki oraz załączniki 

graficzne do Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 

2022-2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Prezentacja multimedialna z debaty z przedstawicielami organizacji społecznych 


