
  

Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych i w 85 

% ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

 Kędzierzyn-Koźle, 15.11.2016r. 

Szanowni  Państwo, 
 

W ramach projektu „Kędzierzyn-Koźle. Rewitalizujemy chemiczną twierdzę”  organizujemy  

wyjazdy studyjne,  mające na celu przybliżyć  tematykę rewitalizacji, zapoznanie się   

z tego typu przedsięwzięciami w innych miastach, wymianę dobrych praktyk oraz zaczerpnięcie 

inspiracji i trafionych pomysłów, które z sukcesem można byłoby wdrożyć na terenach wskazanych 

do rewitalizacji w naszym mieście.1   

 Wyjazdy  organizowane będą  do: 

 Leszna (22/23 listopada).  Jest to wyjazd dwudniowy, w  programie którego znajduje się m.in. 

udział w  konferencji  pn.  „NOWE TORY – REWITALIZACJA LESZNA”  oraz zapoznanie się  

z projektami: „Kolorowe podwórka” i „Rynki śniadaniowe”; 

 Gliwic (29 listopada w godz. ok. 8:30 – 16:00 ).  „Nowe Gliwice -  GAPR Sp. z o.o.” jako 

przykład rekultywacji i zagospodarowania terenów po byłej kopalni  na cele  Centrum 

Edukacji i Biznesu;  

 Dąbrowy Górniczej (6 grudnia  w godz. ok. 8:30 – 16:00).  „Fabryka pełna życia” –  przyjrzymy 

się trwającym pracom nad aranżacją nowej, otwartej przestrzeni  publicznej  oraz 

przystosowaniem  dawnej fabryki i hal produkcyjnych, do funkcji wystawienniczej, miejsca 

dla gastronomii i rekreacji; 

  Wrocławia (13 grudnia w godz. ok. 8:30 – 16:00).  „Rewitalizacja Bulwaru X.Dunikowskiego”    

przebudowa  kilometrowego odcinka  nabrzeża Odry z przeznaczeniem  na nowe miejsce 

rozrywki,  kultury i wypoczynku  dla mieszkańców 

W każdym z wyjazdów zaplanowano udział  15 osób. Organizator pokrywa koszty przejazdu, 

ubezpieczenia, wyżywienia  a w przypadku wyjazdu dwudniowego również  koszt zakwaterowania.  

Uczestnikom towarzyszyć będzie w roli opiekuna merytorycznego ekspert  ds. rewitalizacji  oraz 

koordynujący projekt pracownicy Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych Urzędu Miasta 

Kędzierzyn-Koźle.  Serdecznie zapraszamy przedstawicieli  organizacji pozarządowych, rad osiedli, 

instytucji  i podmiotów publicznych,  przedsiębiorców, członków zespołu ds. rewitalizacji, aktywnych 

w czasie prac nad dokumentem  mieszkańców oraz osoby zainteresowane tematem. Z uwagi na 

ograniczoną liczbę miejsc decydująca będzie kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega również, że 

dobór uczestników  może nastąpić z uwzględnieniem właściwych proporcji pomiędzy 

reprezentacjami poszczególnych grup zaproszonych do udziału w wyjazdach. 

Kontakt w sprawie:  Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych:  077 40 50 363 

                                                           
1
 Tj. obszar: Blachowni, Azot, Centrum (część os. Śródmieście oraz część os. Pogorzelec)  a także Koźla (obejmującego większą część 

Starego Miasta , niewielką część Kłodnicy - Koźle Port oraz teren przy ul. Synów Pułku). 


