
 

 
 

Odbyły się warsztaty rewitalizacyjne z mieszkańcami  

W ramach pracy nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Kolno na lata 2017-2023 w dniach 5 i 7 

kwietnia 2017 roku odbyły się warsztaty rewitalizacyjne : 

 I warsztat rewitalizacyjny, 5 kwietnia godz. 10.00 Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem  

 II warsztat rewitalizacyjny, 5  kwietnia godz. 13.00 Remiza OSP w Borkowie  

 III warsztat rewitalizacyjny, 7 kwietnia godz. 13.00 Świetlica wiejska w Koźle 

Warsztaty zostały poprowadzone przez eksperta ds. partycypacji społecznej, Panią Magdalenę 

Popłońską – Kowalską z firmy STREFAPLUS, która wykonuje na zlecenie gminy program rewitalizacji.  

Celem warsztatów było zapoznanie 

mieszkańców  z etapowością i 

procesowością prowadzonych prac nad 

Lokalnym Programem Rewitalizacji.  

Wszystkie spotkania poprowadzone zostały 

wg opracowanego  schematu, który 

obejmowała następujące zagadnienia: 

 Pojęcie rewitalizacji zgodnie z 

zapisami prawnymi 

 Społeczny sens rewitalizacji 

 Obszar zdegradowany i obszar 

rewitalizacji 

 Aktualny stan prac zespołu ds. 

rewitalizacji nad opracowywaniem LPR 

 Propozycje mieszkańców w zakresie 

rewitalizacji 

 

 

 

 

 

WARSZTAT REWITALIZACYJNY -  5 kwietnia godz. 10.00 Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem 

W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy miejscowości, przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni, 

sołtysi a także przedstawiciele powołanego przez wójta zespołu ds. rewitalizacji. 

Podczas warsztatu poruszano kwestie związane z problemami, zasobami , potencjałami oraz pomysłami 

działań/ projektów rewitalizacyjnych. 



PROBLEMY ZASOBY PROPOZYCJE DZIAŁAŃ 

-brak ścieżek rowerowych 

-słaba-zbyt mało połączeń 

komunikacyjnych pomiędzy 

sołectwami 

-zniszczone, niedostosowane 

boiska i place zabaw 

- słaba aktywność Klubu Seniora 

-starzejące się społeczeństwo 

-odpływ młodzi ludzi ze wsi 

-bezrobocie ( szczególnie 

GLINKI) 

-niski poziom wykształcenia 

mieszkańców ( GLINKI) 

-niepełnosprawność 

-zły stan świetlic ( Wincenta, 

Borkowo, Rydzewo) 

-brak odpowiedniego 

wyposażenia świetlic 

-brak kadry instruktorskiej do 

prowadzenia zajęć w świetlicach 

-brak odpowiedniego 

wyposażenia Kół Gospodyń 

Wiejskich 

-zdewastowane zabytki 

-zniszczona infrastruktura 

drogowa 

-niska aktywność mieszkańców i 

inicjatyw oddolnych 

-wywożenie śmieci w 

niedozwolone miejsca ( lasy, 

rowy) 

-niski poziom świadomości 

ekologicznej mieszkańców( 

spalanie śmieci) 

-niewystarczająca oferta 

sportowa i rekreacyjna dla ludzi 

młodych 

-12 OSP 

-4 Młodzieżowe Drużyny 

Pożarnicze 

-Zespół ludowy „Czerwieniacy”, 

„Zabielanki”, Magnum Noli”, 

„Dożynkersi” 

-walory przyrodnicze i 

krajobrazowe 

-historyczne cmentarze 

-biblioteki, świetlice 

-schrony, bunkry 

-2 grodziska( Tuszki Zalesie, 

Czerwone) 

-9 Kościołów 

-szkoły 

-3 sale gimnastyczne 

-CKGK 

-hotele, agroturystyka 

-instytucje - GOPS,GBP,UG 

-organizacje pozarządowe 

-remont świetlic ( Wincenta- 

brak , jest remiza OSP do 

przystosowania na miejsce 

spotkań)- aktywizacja 

mieszkańców, działania 

profilaktyczne ,działania 

pobudzające przedsiębiorczość, 

tworzenie NGO , zmniejszenie 

problemu osób starszych 

poprzez ich aktywizację  

-Remont , modernizacja boisk ( 

Borkowo, Kozioł, Czerwone) 

-siłownia zewnętrzna- Zabiele, 

Czerwone, Glinki , Janowo, 

Borkowo- aktywność  społeczna, 

miejsce dla  mieszkańców, 

miejsce do spędzania wolnego 

czasu 

-rozbudowa linii energetycznej- 

Wincenta, Kozioł 

-infrastruktura linii brzegowej 

rzeki- plaża, stanica wodna ( 

Wincenta, Kozioł) 

-tworzenie wiosek 

tematycznych- Glinki, Czerwone, 

Truszki, Wincenta- minimalizacja 

bezrobocia, integracja 

mieszkańców , wzrost wiedzy 

mieszkańców w zakresie wiosek 

tematycznych , wzrost atrakcji 

turystycznych 

-tworzenie ścieżki rowerowej na 

trasie KOLNO-CZERWONE-

WINCENTA-KOZIOŁ-KOLNO 

BORKOWO-KOLNO 



-alkoholizm 

-mała ilość NGO 

-słaby przepływ informacji o 

imprezach, wydarzeniach itp. 

-brak infrastruktury 

energetycznej w Koźle i 

Wincencie 

 

 

 

 

 



 

 

Bardzo ważnym elementem spotkania było zwrócenie uwagi przez uczestników o objęcie LPR 

miejscowości GLINKI z powodu kumulacji negatywnych zjawisk społecznych, środowiskowych i 

technicznych. 

Warsztat rewitalizacyjny, 5  kwietnia godz. 13.00 Remiza OSP w Borkowie 

W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy miejscowości, sołtys, dyrektor szkoły. Podczas  spotkania 

wypracowano zagadnienia ujęte w tabeli poniżej 

PROBLEMY ZASOBY PROPOZYCJE DZIAŁAŃ 

-ograniczony dostęp do atrakcji ( 

brak miejsc) 

-zły stan dróg 

-rzeka Skroda 

-biblioteka 

-OSP 

-ścieżka rowerowa od Przystani 

do Kolna- atrakcja turystyczna, a 

także poprawa komunikacji 

mieszkańców z Kolnem- 



-brak przystani kajakowej na 

Skrodzie 

-zły stan boiska 

-niewystarczające oświetlenie 

wsi 

-brak miejsca do spędzania 

czasu wolnego przez młodzież 

-migracje młodych ludzi 

-niepełnosprawność 

-starzejące się społeczeństwo 

-osamotnienie osób starszych 

-KGW 

-Kabaret Sibrzanki 

-produkt regionalny-Sibrzak 

-Kościół 

-plac zabaw 

-odpowiedzialność mieszkańców 

za czystość wsi(  najpiękniejsza 

wieś na Podlasiu w 2016 roku) 

-1 agroturystyka 

-1 sklep 

-szkoła 

-LZS 

-młodzieżowy zespół muzyczny 

 

miastem powiatowym  

-organizacja dodatkowych zajęć 

dla dzieci w szkole- rozwijanie 

zainteresowań, pasji, hobby, 

organizacja czasu wolnego. 

Miejsce które jest aktualnie jako 

świetlica wiejska jest zbyt małe. 

Po godz. 15.00 szkoła jest pusta i 

może zostać zagospodarowana 

na zajęcia dla dzieci, młodzieży a 

także seniorów. 

-organizacja UTW na terenie 

szkoły lub OSP 

-modernizacja placu zabaw  

obok szkoły(m. in.  tyrolka)- 

aktualnie zniszczony plac zabaw. 

Jedyne miejsce dla dzieci we 

wsi. 

-modernizacja boiska 

zlokalizowanego naprzeciwko 

szkoły – miejsce do aktywnego 

spędzenia czasu dla młodzieży 

-modernizacja parkingu przy 

Kościele, cmentarzu-miejsce 

spotkań mieszkańców wsi 

-modernizacja przystanku 

autobusowego- centrum wsi. 

Poprawa wizerunku wsi. 



 

 

 

Warsztat rewitalizacyjny, 7 kwietnia, godz. 13.00 świetlica wiejska Kozioł 

W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy miejscowości Kozioł i Wincenta. 

Podczas  spotkania omawiano sprawy związane z problemami, zasobami i pomysłami mieszkańców na 

działania rewitalizacyjne w tych dwóch miejscowościach- sąsiadujących ze sobą. 

PROBLEMY ZASOBY PROPOZYCJE DZIAŁAŃ 

-brak miejsca do spotkań- 

Wincenta 

-starzejące się społeczeństwo w 

miejscowościach 

- świetlica wiejska- Kozioł 

-Kościół- Kozioł 

-Hotel Kozioł 

-parking przy Kościele w Koźle- 

miejsce spotkań, miejsc 

parkingowych , miejsce na 

odpusty 



-migracja ludzi młodych w 

Wincencie i Koźle 

-alkoholizm ludzi młodych w obu 

miejscowościach- spotkania i 

zaśmiecanie przystanku 

autobusowego w Koźle 

-zaśmiecania lasów 

-niska aktywność mieszkańców 

do włączania się w życie 

miejscowości 

-podzielona społeczność- Kozioł 

-zły stan dróg  

-brak aktywności seniorów  

-brak aktywności OSP 

-brak KGW 

-brak organizacji pozarządowych 

-brak miejsca dla dzieci- np. 

placu zabaw- Wincenta 

-brak linii energetycznej wokół 

linii brzegowej Pisy 

-niski poziom świadomości 

ekologicznej- brak 

przydomowych oczyszczalni 

-brak chodników we wsiach 

-sklep- Kozioł 

-zakład stolarski-Kozioł 

-plac przed Kościołem- Kozioł 

-cmentarz-Kozioł 

-OSP- nieaktywne Kozioł 

-cmentarz wojenny- Wincenta 

-restauracja- Wincenta 

-fermy- Wincenta 

-komora celna- Wincenta 

-bunkry- Wincenta 

-Góra Brunona-kozioł 

-droga krzyżowa, kapliczka 

wokół góry Brunona 

-modernizacja boiska w Koźle- 

mała architektura jak np. 

ławeczki, mały amfiteatr 

-przelewy- Kozioł- miejsce 

doskonałe na aktywne 

spędzanie czasu wolnego, teren 

ok 1,8 h.- siłownia zewnętrzna, 

plaża, monitoring miejsca, 

oświetlenie, wiata grillowa, 

scena na występy artystyczne 

-Modernizacja, remont remizy –

Wincenta 

-siłownia zewnętrzna oraz plac 

zabaw przed remiza - Wincenta 

 



 

 

 

WNIOSKI: 

-Głównym problemem dla mieszkańców Wincenty jest BRAK MIEJSCA DO SPOTKAŃ. W miejscowości 

znajduje się stara remiza OSP, która po remoncie może stanowić miejsce dla lokalnej społeczności tej 

miejscowości. W  wyremontowanej przestrzeni mogą odbywać się warsztaty dla młodzieży i dzieci, 

które aktualnie nie maja takiego miejsca do rozwijania swoich pasji, czy edukacji pozaszkolnej. Może to 

zminimalizować problem migracji młodych ludzi do większych aglomeracji, a także prawidłowo 

oddziaływać na postawy czy wartości młodych ludzi. 

Wspólna przestrzeń dla mieszkańców daje również szanse na integrację co wiąże się ze wzrostem 

obszaru empowermentu związanego z angażowaniem, czy poczuciem wpływu na zmianę swojej sytuacji 

np. w zakresie poszukiwania pracy czy działań lokalnych. 

-dla mieszkańców ważna jest również infrastruktura linii brzegowej PISY, która przebiega w Koźle i 

Wincencie, co spowoduje wzrost turystyki a tym samym rozwój małej przedsiębiorczości typu 

agroturystyka czy mała gastronomia. 

-większa część gminy jest zaniedbana i zdegradowana – boiska, place, wolne przestrzenie i wymaga 

rewitalizacji w formie małej infrastruktury jak np. ławeczki, dodanie elementów na placach zabaw, 

bramek na boiskach oraz rewitalizacji w formie wyrównania terenu, poprawy nawierzchni itp. które to 

mogą być remontowane np. z funduszy sołeckich. 

Działania rewitalizacyjne powinny być wspierane poprzez fundusze pozyskiwane przez OPS, bardzo 

aktywny w tym wymiarze, oraz ważny element jakim są środki pozyskane z Narodowego Centrum 

Kultury w ramach DK+ Inicjatywy lokalne. Gmina Kolno jest uczestnikiem tego projektu i pozyskała już 

środki na działania oddolne, które mogą wspierać rewitalizacje w tej gminie. 

Podczas warsztatów zwrócono uwagę na program SENIOR +, który dedykuje  środki finansowe na 

tworzenie placówek typu dziennego dla seniorów. W gminie  dużym problemem jest aktywizacja 

seniorów, dlatego  utworzenie tego typu placówki ze środków MRPiPS byłoby szansa na 

minimalizowanie tego problemu. 


