wzmocnienie potencjału elastyczności
miejskiej obszarów zdegradowanych

Fotka z Załęża na całą stronę
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Szanowni Państwo,
Poszukiwanie nowych rozwiązań, innowacyjnych koncepcji dotyczących poprawy jakości
życia w mieście, jest niezbędnym elementem zarządzania współczesnymi metropoliami
na całym świecie. To jeden z powodów dla których Katowice, jako pierwsze miasto w
Polsce, dołączyły do projektu Resilient Europe— wzmocnienie potencjału elastyczności
miejskiej obszarów zdegradowanych, realizowanego w ramach programu URBACT III .
Koncepcja rezyliencji miejskiej była dla nas wszystkich nowością, jednak próba
wdrożenia jej w Załężu i efekty, jakie osiągnęliśmy, mogą stać się dobrym punktem
wyjścia dla podobnych działań w innych dzielnicach.

Szczególną wartość projektu widzę w zaangażowaniu mieszkańców oraz dobrej
współpracy instytucji i wszystkich podmiotów, biorących udział w jego realizacji. Bardzo
za to dziękuję.
Zapraszam do zapoznania się z założeniami Resilient Europe, przebiegiem prac nad
wdrożeniem tego rozwiązania w Katowicach i jego pierwszymi efektami.
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Czym jest rezyliencja?
Rezyliencja miejska oznacza elastyczność, prężność miasta. Rozumiana jako zdolność do
samodzielnego odzyskiwania właściwości i cech, powrotu na dotychczasową ścieżkę
rozwoju po doświadczeniu różnego rozdziału zakłóceń. Elastyczność pozwala umiejętnie
reagować na sytuacje kryzysowe oraz niwelować zjawiska, będące efektem zakłóceń, które
mogłyby negatywnie wpłynąć na gospodarkę, czy też społeczeństwo.

Pojęcie „Rezyliencji” jest tłumaczone jako
prężność, odporność miasta na sytuacje
kryzysowe – to trochę tak jak podanie
szczepionki w odróżnieniu od antybiotyku.
Szczepionka uodparnia nas na przyszłość
a antybiotyk działa doraźnie.

“Rezyliencja to zdolność systemu - społeczności, systemu, regionu, gospodarki — do radzenia sobie ze zmianą, niezależnie od tego czy była ona stopniowa czy nagła, oczekiwana, czy
niespodziewana. Rezyliencja to przemiana ‘kryzysu’ w szansę. Rezyliencja dostarcza elastyczność i nowe szasne.”
Folke 2014, p.56 - Reflections on people and the biosphere
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Rezyliencja a rewitalizacja
Pojęcie rewitalizacji jest już obecnie dobrze rozpoznanym zagadnieniem. Coraz więcej osób
i instytucji dostrzega, że w celu zapewnienia kompleksowości działań, których celem jest
wyjście z sytuacji kryzysowej, konieczna jest współpraca i koordynacja działań zarówno
o charakterze społecznym, przestrzennym, infrastrukturalnym, technicznym, jak
i środowiskowym.
Ważne jest jednak, aby poza inicjowaniem i realizowaniem działań naprawczych wyposażyć
społeczność lokalną w umiejętności i zdolności do samodzielnego podejmowania działań
na wypadek zaistnienia zagrożenia czy sytuacji kryzysowej - i tego właśnie dotyczy
koncepcja rezyliencji.
Rezyliencja to innowacyjne podejście do rewitalizacji - to takie zaplanowanie przyszłości,
które pozwoli na nieprzerwany rozwój, to reagowanie na bieżące i przyszłe wyzwania,
a nie planowanie działań po wystąpieniu kryzysu.
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Te o r i a , a r z e c z y w i s t o ś ć
Rezyliencja oznacza zdolność miast do dalszego funkcjonowania bez zakłóceń w momencie wystąpienia
sytuacji kryzysowej (społecznej, ekonomicznej, przestrzennej czy środowiskowej). Przykładem projektu
zgodnego z koncepcją rezyliencji jest wybudowany w Rotterdamie Benthemplein Square—zbiornik
gromadzący wodę deszczową, na którym znajduje się boisko do koszykówki. W przypadku niewielkich

opadów, woda napełnia tylko opaskę wokół boiska, a w przypadku większych opadów całe boisko oraz
dwa dodatkowe zbiorniki położone w innych częściach placu.

„100 ResilientCities”
Popularyzacją koncepcji odporności miejskiej zajmuje się m.in. amerykańska Fundacja Rockefellera,
która w roku 2013 uruchomiła międzynarodowy program „100 Resilient Cities”. Jego celem jest
rozwijanie współpracy między miastami partnerskimi zgrupowanymi wokół różnych wymiarów miejskiej
rezyliencji i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań przez miasta. W ramach programu Fundacja
Rockefellera finansuje stworzenie w każdym ośrodku stanowiska rzecznika ds. odporności (Chief
Resilience Officer), a także zapewnia wsparcie techniczne i merytoryczne przy tworzeniu strategii
„odpornego miasta”. Spośród partnerów projektów Resilient Europe 5 miast jest członkami sieci 100

Resilient Cities - Bristol, Glasgow, Rotterdam, Thessaloniki, Vejle.
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Wymiary rezyliencji
W projekcie skupialiśmy się na trzech wymiarach, w ramach których miały się koncentrować nasze działania związane z wdrażaniem rezyliencji: ludzie, miejsca, instytucje.

Ludzie - Ludzie są najważniejszym atutem miasta i tworzą jego kapitał
społeczny, dlatego ważnym jest aby spojrzeć na poziom włączenia
społecznego i samodzielności obywateli.

Miejsca - W jaki sposób infrastruktura może stać się bardziej niezawodna i adaptacyjna, w jaki sposób miejski ekosystem może stać się wielofunkcyjny, aby zapewnić wiele korzyści.

Instytucje – w jaki sposób instytucje mogą stać się bardziej adaptacyjne, aby zapewnić większe powiązania między decydentami i innymi
podmiotami (sektor prywatny, grupy społeczne).
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O projekcie
Cel
Celem projektu Resilient Europe jest zaproponowanie działań/inicjatyw/przedsięwzięć umożliwiających
nabycie przez mieszkańców umiejętności samodzielnego radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi

w wymiarze społecznym, ekonomicznym, przestrzennym i środowiskowym. Przykładowo aby zaradzić
niewystarczającej integracji międzypokoleniowej projekt będzie wskazywał jakie inicjatywy/imprezy/
warsztaty/wydarzenia pomogą przezwyciężyć ten problem.

Ramy czasowe
Formalnie, realizacja projektu rozpoczęła się
w maju 2016, a jego zakończenie nastąpi w II
kwartale 2018 r.

Finansowanie
Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Programu Urbact III.
Koszt całkowity projektu wynosi 37 500,00 €, w tym
dofinansowanie w kwocie 28 875,00 €, wkład własny
miasta Katowice wyniesie 8 625,00 €.
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Partnerzy projektu
Oprócz Katowic, w projekcie bierze udział 10 miast z 9 krajów, są to: Potenza (Włochy), Malmö
(Szwecja), Antwerpia (Belgia), Burgas (Bułgaria), Janina (Grecja), Bristol (Wielka Brytania), Rotterdam –
lider projektu (Holandia), Vejle (Dania), Glasgow (Wielka Brytania), Saloniki (Grecja).
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Dlaczego Załęże?
Załęże jest jedną z najstarszych dzielnic
Katowic, przylegającą bezpośrednio do
Śródmieścia.
Zajmuje
powierzchnię
107,32 ha (ok. 0,65% powierzchni miasta)
i jest zamieszkiwane przez ok. 10 000 osób
(ok. 3% ludności miasta). Dzielnica rozciąga
się wzdłuż ulicy Gliwickiej. Jej granice
wyznacza od północy rzeka Rawa, od
wschodu pętla linii kolejowej od strony
dzielnicy Śródmieście, od południa ulica
Kochłowicka, Bocheńskiego i linia kolejowa
– magistrala W-E. W jej północnej części
znajduje się historycznie ukształtowana
zabudowa wzdłuż ulicy Gliwickiej i rzeki
Rawy. Dzielnica Załęże powstała w związku
z rozwojem przemysłu: kuźnic żelaza,
kopalń węgla kamiennego, hut cynku, huty
szkła.
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Potencjał
Wybór obszarów do Lokalnego Programu Rewitalizacji
poprzedzony był wielokryteriową analizą. Załęże znajduje
się wśród dzielnic chrakteryzujących się

wysokim

poziomem aktywności lokalnej zarówno instytucji jak i
mieszkańców, którzy działają na rzecz swojej dzielnicy.
Poziom zaangażowania i utożsamiania się z dzielnicą
odzwierciedlają

liczne

wnioski

do

Budżetu

Obywatelskiego czy Inicjatyw lokalnych.

L o ka l n y P r o g r a m R e w i t a l i z a c j i M i a s t a K a t o w i c e n a l a t a 2 0 1 6 - 2 0 2 2
W LPR dla każdego miejskiego podobszaru rewitalizacji wyznaczono wizję oraz główny cel rewitalizacji.
Dla Załęża wizja została sformułowana następująco: Zintegrowana i aktywna dzielnica Katowic oferująca
dobre warunki zamieszkania, cechująca się wzrostem przedsiębiorczości i ograniczeniem koncentracji
negatywnych zjawisk społecznych. Jako cel główny uznano: Wzmocnienie atrakcyjności społecznogospodarczej dzielnicy i minimalizacja zjawisk wykluczenia społecznego wraz z poprawą warunków życia
oraz lepszym wykorzystaniem potencjału endogenicznego na rzecz wzrostu przedsiębiorczości
i aktywności zawodowej oraz postaw obywatelskich mieszkańców.

Wizja oraz cel pomogły członkom LGU przy planowaniu działań dla dzielnicy odpowiednio je kierunkując.
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Lokalna Grupa Urbact
Lokalna Grupa Urbact (LGU) dla projektu Resilient Europe oficjalnie została powołana
12 września 2016 r. Członkami grupy są m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych,
mieszkańców oraz instytucji z obszaru Załęża. W prace nad projektem zaangażowane są
instytucje działające na Załężu, w tym m.in.: Szkoły, Rada Jednostki Pomocniczej, Klub
Wysoki Zamek, Grupa Sąsiedzka, a także MOPS, PUP, Straż Miejska.
LGU jest „platformą współpracy” pomiędzy mieszkańcami a Miastem. Jej głównym
zadaniem jest współtworzenie Zintegrowanego Planu Działania.
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Spotkania LGU
Na przestrzeni 1,5 roku Lokalna Grupa Urbact odbyła 10 spotkań. Każde spotkanie
nawiązywało tematycznie do aktualnego etapu projektu. Pierwsze spotkania poświęcone
były definiowaniu głównych problemów występujących w dzielnicy. Następnie Grupa
pracowała nad wypracowaniem wizji i celów. Kolejne spotkania były poświęcone
wypracowaniu propozycji działań oraz przygotowaniu eksperymentu. Podczas spotkań
pracowano różnymi metodami warsztatowymi m.in. z wykorzystaniem drzewa problemów
czy map. Ostatnie spotkanie LGU, które odbyło się w grudniu 2017 podsumowało
wypracowane rozwiązania dla Załęża.
Przez cały okres trwania projektu członkowie LGU wykazywali się dużym zaangażowaniem
o czym świadczyła wysoka frekwencja na wszystkich spotkaniach. Ponadto, dzięki
uprzejmości członków LGU 8 spotkań odbyło się na terenie dzielnicy.

Eksperci
W związku z tym, że koncepcja rezyliencji była dla Katowic zupełnie nowa, do współpracy przy realizacji
projektu zostali zaangażowani eksperci:


Aldo-Vargas Tetmajer – Narodowy Punkt Kontaktowy Urbact– facilitator - (od początku realizacji
projektu)



Prof. Adam Drobniak – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach– ekspert ds. rezyliencji / ekspert
wiodący (od listopada 2016)



Prof. Michał Stangel – Politechnika Śląska – ekspert przestrzenny (od marca 2017)
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Harmonogram działań
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Efekty
Podczas spotkań LGU członkowie LGU wskazali czynniki wzmacniające reziliencję miejską Załęża w wymiarach
społecznym, gospodarczym, przestrzennym i instytucjonalnym. Wyniki tych prac pozwoliły na wykreowanie
adekwatnej do sytuacji dzielnicy wizji, a także odpowiednich celów i działań.

Generalne atrybuty
rezyliencji

Wymiar społeczny
(LUDZIE)

Wymiar gospodarczy
(GOSPODARKA)

Wysoki poziom przedsiębiorczości

Adaptacyjność

Wymiar przestrzenny
(MIEJSCA)

Dogodne warunki
mieszkaniowe

Różnorodność

Społeczna
i kulturalna różnorodność – wartości postawy, wzorce zachowań
na rzecz zmian

Różnorodność środków transportu
(pociąg, autobus,
tramwaj, rower)

Efektywność

Wykształcony i elastyczny kapitał ludzki –
odpowiednie kwalifikacje względem popytu na pracę

Racjonalne zarządzanie przestrzenią

Wymiar instytucjonalny (INSTYTUCJE)

Zaangażowanie społeczne na rzecz dzielnicy

Siła polityczna do przyciągania zasobów finansowych
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Eksperyment—Gruszkowe Maszkety
Jednym z wymogów projektu realizowanego w ramach programu Urbact, było zorganizowanie wydarzenia
(eksperymentu), który wpisując się w założenia projektu, pozwoliłby na ocenę stopnia zaangażowania w sprawy
dzielnicy. Eksperyment został zaplanowany przez Miasto we współpracy z Lokalną Grupą Urbact.

Cel
Zdecydowano, że celem eksperymentu będzie zwiększenie poziomu aktywności mieszkańców, integracja lokalna
oraz budowanie tożsamości lokalnej.
Ponadto, w roku 2017 po raz pierwszy instytucje z Załęża postanowiły zorganizować duże wydarzenie dla całej
dzielnicy, zamiast kilku mniejszych—Dni Załęża na Placu Londzina—uznano więc, że eksperyment będzie także
dobrą okazją do wypromowania tego ważnego dla mieszkańców miejsca.

Przebieg
Eksperyment polegał na przygotowaniu gruszkowych produktów
(w tym wypieków, dżemów lub innych produktów domowej
roboty), nawiązujących do lokalnej nazwy Placu Londzina
tj. Gruszka Placu. które były sprzedawane podczas Dni Załęża.
Osoby kupujące produkty miały wypełnić krótką ankietę,
wskazując na jaki cel w dzielnicy (społeczny lub przestrzenny)
zostaną przekazane zebrane środki.
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Wnioski
Dni Załęża odbyły się 8 października i 2017 r.
Gruszkowe Maszkety pokazały, iż na Załężu
istnieje grupa mieszkańców, którzy chętnie
włączają się w prace na rzecz dzielnicy i są w
stanie poświęcić swój czas w celu zorganizowania
wydarzenia dla wszystkich mieszkańców. Warto
także zaznaczyć, że kiermasz zaangażowały się
także dzieci z lokalnej szkoły podstawowej, które
sprzedawały własnoręcznie przygotowane
przedmioty, pomimo pogody.
Szczególne słowa podziękowania należą się pani
Wiolettcie Iwanickiej-Richter z Klubu Wysoki
Zamek, która pełniła rolę koordynatora
kiermaszu i bez której zaangażowania realizacja
wydarzenia nie byłaby możliwa.
Środki zgromadzone podczas Gruszkowych
Maszketów, zostały przeznaczone na wskazany
przez społeczność lokalną cel, a o sukcesie
wydarzenia najlepiej niech świadczy fakt, iż
organizatorzy Dni Załęża planują powtórzenie
Gruszkowych Maszketów w kolejnych latach.
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Wizja
Aspekt społeczny
Aktywne i różnorodne postawy wobec zmian sprzyjają społeczno-kulturalnej integracji
mieszkańców Załęża. Ich kwalifikacje zawodowe są poszukiwane przez pracodawców, zaś
orientacja na uczenia się i elastyczność wobec wyzwań rynku pracy ułatwia uzyskiwanie
zadawalającego poziomu zamożności.

Aspekt gospodarczy
Przedsiębiorczość mieszkańców Załęża wzmacnia zróżnicowaną specjalizację gospodarczą
Dzielnicy, stanowiącą przykład udanej zmiany gospodarczej.

Aspekt przestrzenny
Załęże oferuje dogodne warunki mieszkaniowe, zadbane i przyjazne przestrzenie publiczne.
Atrakcyjność dzielnicy wzmacnia szybkie skomunikowanie z Centrum, dostępność

różnorodnych środków transportu i połączeń drogowych.

Aspekt instytucjonalny
Zaangażowanie społeczności i instytucji w sprawy Dzielnicy znajduje wyraz w licznych
projektach i wydarzeniach przyciągających mieszkańców Katowic. Stanowi także atut do
pozyskiwania zasobów i buduje pożądaną rangę Załęża w mieście.
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Cele
Wizja

LUDZIE
Aktywne i różnorodne postawy
wobec zmian sprzyjają społecznokulturalnej integracji mieszkańców Załęża.

Presje rozwojowe

Kreatywność i innowacyjność

Ich kwalifikacje zawodowe są
poszukiwane przez pracodawców,
zaś orientacja na uczenia się i
elastyczność wobec wyzwań
rynku pracy ułatwia uzyskiwanie
zadawalającego poziomu zamożności.
CL1. Wzmacnianie kapitału społecznego na rzecz inicjatyw zmieniających wizerunek Załęża i
propagujących aktywne postawy
wobec zmian
CL2. Wzrost zainteresowania
mieszkańców Załęża nabywaniem
kompetencji zawodowych w
ramach kształcenia przez całe
życie

MIEJSCA
GOSPODARKA
Przedsiębiorczość mieszkańców
Załęża wzmacnia zróżnicowaną
specjalizację gospodarczą Dzielnicy, stanowiącą przykład udanej
zmiany gospodarczej

CG1. Stymulowanie postaw kreatywnych i przedsiębiorczych wśród
dzieci i młodzieży w Załężu

Załęże oferuje dogodne warunki
mieszkaniowe, zadbane i przyjazne przestrzenie publiczne.
Atrakcyjność dzielnicy wzmacnia
szybkie skomunikowanie z Centrum, dostępność różnorodnych
środków transportu i połączeń
drogowych.

-

INSTYTUCJE
Zaangażowanie społeczności
i instytucji w sprawy Dzielnicy
znajduje wyraz w licznych projektach
i wydarzeniach przyciągających
mieszkańców Katowic.
Stanowi także atut do pozyskiwania zasobów i buduje pożądaną
rangę Załęża w mieście.

-

CG2. Zapewnienie miejsca testowania biznesów - pomysłów

CM1. Współpraca z właścicielami
i zarządcami nieruchomości na
rzecz poprawy warunków mieszkaniowych

Atrakcyjność przestrzeni
miejskiej

-

-

CM2. Stworzenie miejsc wizytówkowych Załęża w oparciu o system
przestrzeni publicznych i terenów
zielonych

-

CM3. Wykreowanie Załęża jako
wyróżniającej dzielnicy Katowic
pod względem aktywnej mobilności miejskiej: tramwaj – autobus –
rower – rolki – ruch pieszy

Ekosystem instytucji

-

-

-

CI1. Instytucjonalizacja współpracy mieszkańców i podmiotów
zainteresowanych budowanie
rezyliencji Załęża
CI2. Kreowanie pozytywnego
„klimatu zmian dla Załęża” w
Katowicach
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Wdrażanie
Działania zaplanowane w ramach Lokalnego Programu Działań dla Załęża są wieloaspektowe i ich
wdrażanie musi być przedmiotem wspólnej pracy wielu podmiotów. Konieczne jest zaangażowanie
Miasta, jego jednostek organizacyjnych, instytucji publicznych (np.. Policji), lokalnych szkół, organizacji

pozarządowych, Parafii, Rady Jednostki Pomocniczej, sektora biznesu oraz oczywiście mieszkańców
Załęża.
Wypracowane w LPD działania wymagają szczegółowego zaplanowania, co wymaga czasu, jednak już na
chwilę obecną wiadomo, że w Załężu będą realizowane ważne dla dzielnicy projekty, odpowiadające na
potrzeby mieszkańców.

Rewitalizacja Placu Londzina
Zakres prac: zagospodarowanie terenu zielenią,
budowa miejsca i infrastruktury dla sceny, mobilnej,
wykonanie placu zabaw, infrastruktura sportowo-

rekreacyjna oraz elementy małej architektury,
oświetlenie.

Lata realizacji: 2017-2018
Wartość zadania: 1 385 338 zł
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Centrum Społecznościowe—Nasze Załęże
Projekt „Centrum Społecznościowe – Nasze Załęże – I etap” ma na celu poprawę funkcjonowania
społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno – zawodowego co najmniej 66 osób, zagrożonych
ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących rewitalizowany
obszar dzielnicy Katowice – Załęże.

Projekt realizowany jest w okresie 01.08.2017 – 31.07.2020

W ramach projektu zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców, zamieszkujących dzielnicę ZAŁĘŻE do
skorzystania z zaplanowanych działań. Będą to m.in.:


Spotkania z animatorami lokalnymi;



Treningi umiejętności wychowawczych i rodzicielskich;



Klub rodzica;



Aktywizacja zawodowa w tym treningi umiejętności społecznych, konsultacje z psychologiem
i doradcą zawodowym, kursy kwalifikacyjne i staże zawodowe, indywidualny trening pracy;



Akademia Lidera Społeczności Lokalnej;



Klub społecznościowy dla dzieci i młodzieży; we współpracy z Zespołem Szkół i Placówek nr 2;



Punkt Poradnictwa i Informacji Obywatelskiej; we współpracy z Zespołem Szkół i Placówek nr 2;



Działania środowiskowe wzmacniające potencjał i integrację społeczności lokalnej, we współpracy
z Zespołem Szkół i Placówek nr 2;



Działania kulturalne.
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Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym
i ich środowiska rodzinnego
Projekt „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego” ma na
celu aktywizację społeczną, edukacyjną, i kulturalną osób w wieku senioralnym. Grupę docelową stanowi
co najmniej 171 osób (115 kobiet/56 mężczyzn) w wieku 60+, zamieszkujących tereny zdefiniowane w
Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2020, jako wymagające kompleksowego
wsparcia.
Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2017 – 31.08.2020.
Elementem projektu jest Program Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska
rodzinnego. W dzielnicy Załęże projekt realizowany będzie 01.01.2018 – 31.08.2020.
Działanie realizowane jest w partnerstwie z Katowickim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Starszych,
Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „OPOKA”.
W ramach Programu Aktywności Lokalnej zapraszamy wszystkich chętnych seniorów, zamieszkujących
dzielnicę ZAŁĘŻE do skorzystania z zaplanowanych działań. Będą to m.in.:
 Senioralna Akademia Obywatelska;
 Warsztaty z zakresu obsługi komputera i nowych technologii „Technologia nie taka straszna”;
 Seminaria pn. „Prawa i obowiązki seniora”;
 Działania środowiskowe i samopomocowe (pikniki, wycieczki, wyjścia integracyjne);
 Seminaria pn. „Dbam o siebie i się rozwijam” – zajęcia ruchowe, warsztaty relaksacyjne, manualne,
zabiegi pielęgnacyjne.
Kontakt:
Pani Katarzyna Loska - Szafrańska
ul. Misjonarzy Oblatów MN 24
40-129 Katowice
Telefon kontaktowy: 501 609 484
www.opoka-katowice.org
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Podsumowanie
Realizacja projektu Resilient Europe pokazała, że
w Załężu aktywnie działają mieszkańcy i instytucje,
którym zależy na jak najlepszej przyszłości
dzielnicy.
Najistotniejszym
efektem
projektu
jest
zintegrowanie kluczowych instytucji w Załężu i ich
wspólna praca na korzyść dzielnicy. Dodatkowo
uruchamiane są już projekty o charakterze
społecznym oraz przygotowywana realizacja
rewitalizacji Placu Londzina. Kolejne działania
wdrożeniowe będą zależały od wspólnej pracy
wielu podmiotów (w tym Miasta).
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, firmom
i instytucjom, które zaangażowały się w projekt
Resilient Europe. Wierzymy, że wspólnie będziemy
kontynuować prace na rzecz zwiększenia jakości
życia w Załężu a zdobyte doświadczenie
wykorzystamy w procesie rewitalizacyjnym innych
dzielnic.
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Opracowanie merytoryczne: Wydział Rozwoju Miasta
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